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Voorwoord. 

Dit is het eindstudieverslag geschreven door R.H. Laane,in het 

kader van zDn studie tot werktuigbouwkundig ingenieur aan de Tech

nische Hogeschool te Eindhoven. De afstudeeropdracht werd uitge-_ 

voerd bij de Centrale Slagerij van Ahold NV te Zaandam,en duurde van 

eind januari 1983 tot eind januari 1984. 

TIjdens mtn afstudeerperiode heb ik kennis kunnen maken met een 

aantal zeer interessante en leerzame aspecten van het bedrDfsle

ven,en werd ik in staat gesteld de eerder op de THE opgedane ken

nis in de praktDk toe te passen. Gaarne wil ik dan ook van de ge-_ 

legenheid gebruik maken om vanaf deze plaats eenieder te bedanken, 

die deze voor mij zeer nuttige ervaring heeft mogelijk gemaakt. 

In het bDzonder komt een woord van dank toe aan mDn afstudeer

hoogleraar prof.ir.J.G. Balkestein en aan mDn coach ing.F.L. Lan

gemeDer. Verder dank ik de Ahold Vers Vlees Groep die het mogelDk 

heeft gemaakt dat ik in de industrie kon afstuderen,en wil ik hier 

in persoon de heren L.v. Mechelen, H.den Hoed en J. Bijsterbosch 

noemen. 

Eindhoven,januari 1984 R.H. Laane. 
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samenvatting. 

Dit is het eindstudieverslag geschreven door R.H. Laane,in het 

Kader van z~n studie tot werktuigbouwkundig ingenieur aan de Tech

nische Hogeschool te Eindhoven. 

Er is een onderzoek gedaan naar mogel~ke produktieprocesverbe

teringen binnen de Centrale Slager~ van Ahold NV te Zaandam. Hier

toe werd allereerst een grondige analyse van het produktieproces 

gemaakt t.a.v. de goederenstromen en de machinegebonden processen. 

Uit deze analyse volgde een aantal knelpunten. Van een aantal werd 

een Korte inventarisatie van de huidige stand van zaken gemaakt. 

Hieronder vallen: de huidige stand van de techniek (machines,appa

raten) ,de eerdergenomen 'mislukte' proefnemingen en een analyse 

van de technische mogel~kheden. 

De drie voornaamste knelpunten werden nader uitgewerkt,te we-

ten: het ontwerpen van een nieuwe lay-out; 

mechanisatie van de invoer van gehaktprodukten in een 

inpakmachine; 

automatisering van het vervaardigen van vinken. 

De uiteindel~k gekozen nieuwe lay-out bleek grote voordelen 

t.o.v. de bestaande situatie met zich mee te brengen. Ook de rea

lisering van de mechanisatie van de invoer van gehaktprodukten in 

de inpakmachines gaf grote verbeteringen te zien. 

T.b.v. de automatisering van de vinkenproduktie,werd een op

lossing aangedragen voor het probleern van het in een speklapje 

wikkelen van een rolletje gehakt. AIle andere onderdelen die voor 

een produktiel~n nodig z~n bleken nl. op de rnarkt te koop te z~n. 

Door het rnaken van een concept ontwerp voor het wikkelgedeelte 

van de produktiel~n,is er technisch geen belernmering rneer die de 

automatisering van de vinkenproduktie tegenhoudt. 
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Summary. 

This is the final report written by R.H. Laane,in accordance 

with his study as mechanical engineer at the University of Tech
nology,Eindhoven. 

There has been made an investigation of possible improvements 

I of the productionprocess within the central butchery of Ahold NV, 

Zaandam. First a thorough analysis of the productionprocess had 

been made,with regard to the goods-flows and the machine-tied 

processes. This analysis showed a number of bottlenecks. Of some 

of those had been made a short inventory of the current state of 

affairs. This consists of: the current state of technology,the 

earlier token 'failing' tests and an analysis of the technical 

possibilities. 

The three main bottlenecks were worked out,namely: 

the design of a new lay-out; 
-

mechanisation of the input of minced meat in a packing machine; 

automation of the manufacture of finches. 

It turned out that the finally chosen new lay-out had a lot of 

advantages with regard to the existing situation. Also the reali

sation of the mechanisation of the input of minced meat in the 

packing machines showed many improvements. 

On behalf of the automation of the production of ~inches,there 

was offered a solution for the wrapping of a little roll of minced 

meat in a piece of bacon. All the other components needed for a 

productionline are for sale. By making a first draft of the wrap

ping part of the productionline,there is no longer a technical 

hindrance that can stop the automation of the manufacture of fin

ches. 
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Lijst van afkortingen. 

afd. afdeling 

AH : Albert Heijn 

art. artikelen 

beyr. bevroren 

bijl. • bijlage · 
bijv. : bijvoorbeeld 

ca. circa 

CS · Centrale Slagerij · 
CSE · Centrale Slagerij Eindhoven • 
CSG Centrale Slagerij Groenlo 

CSM : Centrale Slagerij Maarssen 

CSR · Centrale Slagerij Rijswijk · 
csz · Centrale Slagerij Zaandam · 
el. · electrische 0 

em eiwitteermachine 
FIFO First In First Out 

gekr. · gekruid 0 

GS · Ge In teg reerde Slagerij · 
h.o.h. · half om half · 
i.r.v. interne rentevoet 

kap. · kapaciteit • 
k.a.v. kalfsachtervoet 

k.v.v. 0 kalfsvoorvoet • 
L- · lams-0 

lit. : literatuur 
mach. • machine · 
m/b met benen 

me · menger · 
n.c.w. · netto contante waarde · 
nr. · nummer · 
nw nawolf 

off. officiele 

ond. · onderhoud · 
prod. · produktie · 
R- · runder-· 
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r.a.v. · runderachtervoet · 
r.v.v. rundervoorvoet 

sb · schietband · 
T.D. · Technische Dienst · 
tek. · tekening · 
tot. · totaal · I 

t.v.t. terugverdien tijd 

V- · varkens-· 
vac. vacuum 

vgl. vergelijk 

VK : Vlug-Klaar 

vrn : vorrnmachine 
VVG Vers Vlees Groep 

vw · voorwolf · 
N.B. v?n de in bDl. 14 gebruikte afkortingen is geen verklaring 

gegeven,aangezien het hier binnen de VVG gangbare afkorting

en betreft,en hun betekenis niet relevant is voor de lees

baarheid van dit verslag. 
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1. Inleiding. 

Ahold NV gevestigd te Zaandam,levert goederen (food en non

food) en diensten rechtstreeks aan konsurnenten. Dit geschiedt . 

prirnair d.rn.v. winkels in diverse uitvoeringen en middels restau

rants. Het is de belangrijkste aktiviteit van de onderneming,naast 

de produktie en verwerking van levensmiddelen in eigen beheer. 

Gerekend naar omzet neemt Ahold NV op zijn werkterrein in Neder

land de eerste plaats in. In het buitenland heeft Ahold een vaste 

plaats veroverd met detailhandelsbedrijven in het zuiden van de 

U.S.A. en in Spanje. Binnen Ahold vinden ruim 38.000 personen 

werkgelegenheid. 

Ahold,de naam wordt sinds 1973 gevoerd,is een naamloze vennoot

schap ~n houder van de aandelen van een 25-tal grotere en kleinere 

werkmaatschappijen. De belangri~ste hiervan zijn onder te delen in 

4 groepen. In bijlage 1 zijn deze schematisch weergegeven. 

De Vers Vlees Groep (VVG),een dochter van Ahold,kent momenteel 

5 Centrale Slagerijen (CS'en) waar vlees bewerkt,verpakt en gedis

tribueerd wordt. De ruim 130 verschillende artikelen worden dage

lijks aan de circa 285 AH-filialen geleverd via koelwagens. Deze 

levering geschiedt tegen kostprijs. De winst wordt pas in de fili

alen zelf gerealiseerd. Onder de VVG vallen verder de inkoop- en 

verkoopafdeling vlees Albert Heijn,de personeelsdienst,een automa

tiserings- en controllingafdeling en de kwaliteitsdienst (zie het 

organisatieschema van de VVG in bijl. 2). 

In de 5 CSten (Eindhoven,Groenlo,Maarssen,Rijs~jk en Zaandam) 

werken bijna 400 personeelsleden die per week samen ongeveer 400 

ton vlees verwerken. Verder zijn er neg ca. 35 mensen werkzaam in 

de overhead. In tabel 1 is een uitgewerkte onderverdeling weerge

geven, te~jl in bijl. 3 het geografische leveringsgebied van de 



-2-

Tabel 1: onderlinge vergel~king van de CS'en v.w.b. 
produktie,aantal medewerkers en aantal be

leverde filialen. 

CENTRALE SLAGERIJ WEEK- AANTAL AANTAL 
TONNAGE MEDEWERKERS FILIALEN 

ZAANDAM 155 155 95 
EINDHOVEN 65 66 62 

I 

GROENLO 75 84 62 
RIJSWIJK 45 41 34 
MAARSSEN 45 52 31 
TOTAAL 385 398 284 
STAFMEDEWERKERS 34 

diverse CS'en is aangegeven. 
De Centrale Slager~ Zaandam (CSZ) is verreweg de grootste 

Ahold-~lager~. Zoals gezegd werken er ongeveer 155 mensen,waarvan 

een gedeelte parttime. B~ de bevoorrading van de 95 filialen 

wordt gebruik gemaakt van koeltransport van derden. 

Naast de produktie van het assortiment voorverpakt vlees,vindt 

in Zaandam de produktie van vlugklaar-artikelen (VK-art.) plaats. 

Dit zijn produkten als hamburgers,Gelderse schijven,koteletto's e.d. 

In tegenstelling tot het vers vlees,worden de VK-artikelen op 

voorraad geproduceerd. Eenmaal per week worden deze dan geleverd 

aan de andere.CS'en. 
De centrale slagerlj te Zaandam levert momenteel vlees aan: 

--- Albert Heijn CS-filialen-: er wordt direct,d.w.z. zonder tus
senhandel geleverd (voorverpakt 

vlees en VK-produkten); 

--- Albert Heijn GS-filialen--: indirecte levering via tussenhan
del (firma's "van Heertum ff en 

"Prins en Nieuwenhuis tt ). Hier be
treft het aIleen VK-artikelen; 

--- Ahold CS'en: directe (Maarssen,Groenlo,Rijswijk) en indirecte 

levering (Eindhoven). AIleen levering van VK

artikelen. 

Zie figuur 1 voor een schematische weergave van de huidige markt 

van de CSZ. De CS-filialen krijgen het vlees geleverd. De distri-
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buteurs (voor de GS-filialen) en de CS'en komen hun goederen ha

len • 

• : CS-filialen zijn filialen die van de CS'en hun vlees (alle

maal voorverpakt) krijgen. Ze hebben geen eigen slagerlj • 

•• : GS-filialen ~jn filialen die hun vlees van derden geleverd 

kri~en (in het been),dit zelf verwerken in hun geintegreerde 

slagerlj en VK-artikelen via distributeurs van CSZ betrekken. 

CENTRALE 
SlAGERIJ 
ZAMDAM 

Vers vlees en Vlug Klaar ..... --r'-....-I-"" 

CS-FILIAlEN 
(ALBERT HEYN] 

KONSUMENTENMARKT HUISHOUD - VLEES 

Vlug Klaar 

V \l 

Figuur 1: schematische weergave huidige markt csz. 

c.s. 
EINDHO
VEN 

Van het totale bestand aan AH-filialen,op dit moment 455,beschik

ken er 420 over een vleesverkoop. Van deze 420 hebben er 161 een 

geintegreerde slagerij,en worden er 284 beleverd via een CS. 

Verder dient het binnen Ahold nieuwe verschijnsel van de Fran

chise-winkels nog vermeld te worden. Deze winkels werken onder de 

naam Albert Heijn,maar zijn niet in eigendom van Ahold. Zij krijgen 

hun produkten normaal via het AH-distributiesysteem toegeleverd. 



-4-

Tevens wordt geheel volgens de Ahold formule gewerkt. Dit alles 

gebeurt onder de afdracht van een gedeelte van de winst aan A

hold. Het totale aantal winkels bedraagt momenteel 25,waarvan er 

24 over een vleesverkoop beschikken. 

Ook de Miro-winkels verdienen hier nog aandacht. Z~ voeren een 

geheel eigen verkoopbeleid,onafhankel~k van de AH-winkels,en ma

ken gebruik van een geheel eigen distributiesysteem. AIleen het 

vlees wordt via de VVG betrokken. Het z~n alle~aal geintegreerde 

slageri~n. AIleen de afdeling inkoop en kwaliteitszaken werkt 

voor de Miro-winkels,de andere taken verzorgen ze in eigen be
heer. 

Tenslotte ligt het in de bedoeling om ook de AC-restaurants 

en Ahold Grootverbruik in het systeem van de VVG op te nemen. 

M.b.t. de AC-restaurants is dit gedeeltel~k gelukt. Deze worden 

nu vooral via CSG met vlees beleverd. 

1.3. Globaal overzicht van de voornaamste afdelingen binnen de CSZ. -_ .... ...,----.-._ ... - ...... _------- ..... - ... ---------
A. Ontvangstafdeling : binnenkomst vlees,controle kwaliteit en 

kwantiteit. 

B. Uitbeencel : hier wordt het vlees van botten ontdaan. 

C. Zaagafdeling : artikelen als bevroren runderhart,mergp~-

pen e.d. worden hier in kleine stukken 

gezaagd. 
D. Sn~banden : vliezen en tot lappen snijden van vlees. 

E. Mechanische band/ : hakken van karbonades,speklappen e.d. 

hakmachines (N.B. alvorens gehakt te worden,wordt 

het vlees licht aangevroren). 
F. VK-lijn : hier worden artikelen als hamburgers,Gel

derse schijven e.d. gemaakt. 

G. Pak tafel : snijden van lever, samenstellen van gour-

met- en fonduepakketten e.d. 

H. Rolladetafel : maken van rollades 
I. Gehaktafdeling : vlees vermalen,worst engehakt fabriceren. 

J. Inpakafdeling : inpakken,wegen en bepr~zen van het vlees. 

K. Separatieafdeling hier wordt het verpakte vlees over de di-
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verse filialen verdeeld. 

L. Wasruimte : schoonmaken van plateaufs,fust e.d. 

Zie figuur 2 voor de plattegrond van de CSZ (huidige situatie). 

V-
llitbeencel 

Slager\j Inpaltaf'd. 

, 
Sapard1"af'd. 

J 
• I I - -Gehaktard. 

Ont".ngal 
r-'" 

r Ifasrui.at" 

~ 

Plattp.rtruckaagazba 

- -~- -
Figuur 2: plattegrond van de CSZ (huidige situatie). 

De uiteindelijke afstudeeropdracht werd als volgt geformuleerd: 

het maken van een analyse van het produktieproces van de 

Centrale Slagerij te Zaandam,om te komen tot een verbetering 

van de bestaande lay-out; 
aan de hand van deze analyse mogelijke procesverbeteringen 

respectievelijk mechanisa tiemogelijkheden binnen di t bedrijf 

te onderzoeken; 

enkele van de voorgestelde verbeteringen t.a.v. de lay-out 
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en de technische processen uit te werken. 

In hoofdstuk 2 wordt de analyse van het produktieproces be

sproken,waarna in hoofdstuk 3 diverse lay-out alternatieven en 

de uiteindelijke lay-out keuze behandeld worden. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 4 de uit de analyse volgende 
mogelijke procesverbeteringen nader toegelicht,waarna een uit
werking van enkele van deze mogelijke verbeteringen voIgt. 

Om enigzins duidelijkheid te verschaffen over het woordgebruik 
binnen de slagerswereld,zijn in bijl. 4 enkele schetsen bijgevoegd 

waaruit men kan aflezen in welke hoofdgroepen de diverse dieren 
(resp. rund,kalf,varken en lam) zijn onder te verdelen. 

In ae bijlages 5 en 6 wordt dan vervolgens aangegeven waar de 

delen van de diverse dieren,welke aan de diverse filialen gele

verd worden,vandaan komen (de onderverdeling van de verschillende 

hoofdgroepen: de artikelen). 



-7-

2. Analyse van het produktieproces. 

2.1. Produktieschemafs. 
---~---------

In 'figuur 3 is schematisch de produktieflow weergegeven veor 

de gehele draail~n,gehaktl~n en VK-l~n. 

I draaiIijn. 

I 

I 
..J 

I flOIVlnACH. I 
3STUK' L ____ .J 
gehakt
lijn. 

I VK-lijn. 

Figuur 3: produktieflow voor draail~n,gehaktl~n en VK-I~n. 

De draail~n bestaat uit een voorwolf,een menger en een nawolf, 

die aIle drie (evenals de stopbus en de vier aanwezige vormmachi

nes) z~n uitgerust met een hefkiepinstallatie om de desbetreffen

de machines te kunnen vuIIen. Vlees (en/of vleessnippers) wordt in 

bevreren toestand m.b.v. de hefkiepinstallatie in de voorwolf ge

kiept. Daar wordt het geheel grof gemalen en door een geperforeer

de plaat geperst. Via de menger,waar het vIees met kruiden gemengd 



-8-

wordt,en de nawolf,waar het geheel f~n gemalen wordt,wordt het 
produkt klaargemaakt voor verdere verwerking. Tenslotte wordt het 

getransporteerd Cevenals het transport van en naar voorwolf,menger 

en nawolf geschiedt dit m.b.v. 200-liter bakken) naar de gehakt

l~n,de stopbus (waarmee worst wordt gemaakt) of de VK-l~n. 

De gehaktl~n bestaat uit drie naast elkaar opgestelde vormma

chines die het produkt in de juiste vorm en gewicht maken. 

B~ de VK-l~n worden de door een vormmachine gemaakte produkten 

door de eiwitteer- en paneermachine gevoerd,en vervolgens in fust 

opgeslagen en naar de diepvriescel gebracht,waar het later naar de 

verschillende CSten zal worden gedistribueerd (incl. naar de CSZ1). 

Op de inpakafdeling (zie b~l. 7) wordt het vlees aangevoerd in 

dozen,plastic bakken en (het grootste gedeelte) in plattertrucks. 

Het vlees wordt op een foodtainer gelegd,door de machine verpakt 

en beprijsd,en daarna op een plateau gelegd (maximaal 8 pakjes per 

plateau,gemiddeld 7),dat in een plattertruck wordt geschoven. Er 

gaan 27 plateau's in een truck,maar i.v.m. het tellen worden er 

meestal 25 ingedaan (N.B. blj hoge pakjes gaan er maar 13 plateau's 

in een truck;de gemiddelde beladingsgraad is ca. 18). Vervolgens 

wordt de volle truck blj de doorgang inpak-/separatieafdeling uit

geschreven en naar de separatieafdeling geduwd. 

Het vlees moet aan de kop van de inpakmachines aangevoerd wor

den. Dit kan in de huidige situatie aIleen gebeuren door de produk

ten tussen de machines door aan te voeren (zie b~l. 8);behalve blj 

de gehaktafdeling,omdat daar de inpaklljnen,d!rect op de vormmachi

nes zljn aangesloten. Hierblj komt neg dat de ruimte krap bemeten is 

en dat er ook nog lege trucks vanuit de wasserlj naar aIle inpakl~

nen gebracht moeten worden. Tevens moeten door deze ruimte de vol

le trucks naar de separatieafdeling gebracht worden. De transport

stromen op de inpakafdeling verlopen hierdoor zeer rommelig,krui

sen elkaar veel en zljn onoverzichtelljk (zie bljl. 8). 

Op de separatieafdeling (zie bljl. 7) wordt het vlees verdeeld 

over de diverse filialen d.m.v. uitzetlijsten (per artikel een ui~

zetlijst waarop staat hoeveel plateau's van dat artikel door welke 

filialen zljn besteld). Er wordt in feite twee keer gesepareerd: 1 

keer per filiaal,en vervolgens nog eens per laaddeur. Er zljn 95 

filialen waarvan de bestellingen in twee afleveringen de deur uit-
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gewerkt worden. De ochtendaflevering gaat IS morgens tussen 04.00 

en 06.00u weg. Hierin zitten ongeveer 66 filialen,die verdeeld zDn 

over acht laaddeuren (elke chauffeur laadt ~~n deur=~~n vaste rou

te). De vooraflevering,dit zDn ongeveer 29 fiIiaIen in de regio 
Amsterdam,is verdeeld over ~jf deuren. Deze worden IS middags tus

sen 13.00 en 15.00u weggebracht. Het streven is om eerst de voor

aflevering af te werken en daarna pas de ochtendaflevering. Door

dat de afstemming tussen slagerD en inpak vaak niet optimaal is, 

staan er in de loop van de morgen dikwDls volle,te separeren kar

ren voor de ochtendaflevering in de separatie. Een gedeelte van de 

separatie is gereserveerd voor de voorproduktie. Dit is de produk

tie die de vorige dag al is ingepakt. Door met de grootte van de 

voorproduktie te manipuleren,heeft men op de inpak in een bepaalde 

week elke dag een ongeveer even grote produktie. 

Een produktieschema voor de gehakt- en VK-artikelen is opgeno
men in bijl. 9. 

In riguur 4 is de produktieflow voor het uit te benen vlees 

schematisch weergegeven. Een produktieschema hiervoor is bDge

voegd in bDl. 10. 
In de twee produktieschema's (bijl. 9 en 10) wordt de onderlin

ge samenhang van de bewerkingen,die bD de diverse bewerkingssta

tions plaatsvinden,duidelDk gemaakt. Hieruit is snel af te lezen 

waarop evt. veranderingen van het produktieproces invloed hebben. 

AIleen de mechanische band (karbonadelijn) en de paktafel komen 

niet in deze schema's v~~r. . 
Bij de karbonadelijn worden de ribben aangevroren, waarna ze in 

een van de drie hakmachines gelegd worden. De ontstane lappen wor

den in bakken gedaan en m.b.v. dolly's naar de inpakafdeling ver

voerd. 

De machinetechnisch interessante handeling bD de paktafel be

staat uit een apparaatje dat de zakjes,waarin de gesneden organen 

zoals hart en lever verpakt worden,openblaast. Nadat de organen 

in het zakje gedaan zDn,worden de zakjes dichtgeklipt en in bakken 

gelegd. Vervolgens worden de bakken m.b.v. dolly's naar de inpak

afdeling getransporteerd. Ook worden op de paktafel o.a. de fondue

en gourmetpakketten klaargemaakt. 
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kOEI..CEI..LiAi 

Figuur 4: produktieflow voor het uit te benen vlees. 

De te kiezen interne transporteenheid dient evenredig te zDn 

met de transportkosten. Hiervoor wordt de eenheid van gewicht ge

kozen (beter dan het aantal pakketten,omdat deze immers pas op de 

inpakafdeling ontstaan). Als stroomintensiteit (interne transport-
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eenheid/tijdseenheid) nemen we,om de getallen hanteerbaar te houden, 
ton/jaar. 

BD het bepalen van de goederenstromen is uitgegaan van de in

kooplDsten van 1982. Op deze IDs ten wordt vermeld hoeveel kg van 

welk produRt wordt ingekocht. Er is geen rekening gehouden met de 

begin- en eindvoorraden,maar er is van uitgegaan dat alles wat in 

1982 ingekocht werd ook in datzelfde jaar verwerkt werd. Verder 

~jn aIle onderdelen verwaarloosd waarvan minder dan 2500 kg/jaar 

(=0,15% van het totaal) ingekocht werd. HierbD dient nog te wor

den opgemerkt dat men voor de VK-produktie (zie bDl. 11) aparte 

inkooplijsten bDhoudt,waarin wordt aangegeven hoeveel van welke on

derdelen nodig zDn om tot de totale VK-produktie te komen. Uitein

delDk ontstaat dan de inkooplDst volgens bDl. 12. 

Vervolgens werd nu gekeken hoe de goederenstroom tussen de re

levante bewerkingsstations verloopt. Aan de hand van de inkoop- en 

produktielDsten werd hiertoe nagegaan hoe het verloop van de di

verse onderdelen door het bedrijf is. M.b.v. deze gegevens (zie 

bijl. 13 en 14) werd een eerste van-naar diagram (goederenstroomo

verzicht in matrixvorm) gemaakt: zowel absoluut {bijl. 15),alsook 

in percentages uitgedrukt (bDl. 16). 

Ook werd nog een verdere opsplitsing van enkele afdelingen ge

maakt,en weI van de drie koelcellen,de slagerij en de gehaktfabriek. 

Uit deze gegevens (bDl. 17) en het eerste van-naar diagram (bijl. 

15),ontstaat dan het uiteindelDke van-naar diagram: ook nu weer 

zowel absoluut (bijl. 18),al~00k in percentages uitgedrukt (bijl. 
19). 

Om snel een goed overzicht te krijgen van de goederenstromen in 

het bedrDf werd tenslotte a.d.h. van het van-naar diagram een San

keydiagram gemaakt (zie bDl. 20). Het Sankey-diagram is een manier 

om het goederenstroomoverzicht (het van-naar diagram) overzichte

lijk over te brengen. De goederenstromen worden als balken voorge

steld,waarbD de balkbreedte een maat is voor het aantal te trans

porteren eenheden. De transportrichting wordt aangegeven door PDl

punten waarbij evt. tevens de te transporteren eenheden (aantal 

ton/jaar) vermeld worden. Omdat anders het geheel te onoverzichte

lijk zou worden is hierin n!et de opsplitsing van de koelcellen,de 

slagerij en de gehaktafdeling verwerkt. 
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Een tekening van de bestaande lay-out (met daarin de diverse 

bewerkingsstations) is b~gevoegd in b~l. 21,terw~1 b~l. 8 een te
kening van de bestaande lay-out met daarin de diverse transport

wegen weergeeft. 

Ook is er nog een afstand-stroomintensiteitsmatrix voor de be

staande situatie opgesteld (b~l. 22). Dit is evenals het van-naar 

diagram' en het Sankey-diagram een manier om de goederenbewegingen 

zichtbaar te maken. In de matrix worden op de horizontale as de 

transportafstanden,en op de vertikale as de stroomintensiteiten 

aangegeven. Vervolgens worden de verschillende stromen tussen de 

machines en/of opslagplaatsen ingedragen. Bekend is dat de groot

ste intensiteiten over de kortste afstanden getransporteerd die

nen te worden. De matrix is tevens een eerste indikatie voor de 

kwaliteit van de lay-out. B~ een ideale lay-outzien we nl. afne

mende stroomintensiteiten b~ toenemende transportafstanden. Uit 

deze matrix valt meteen duidel~k af te lezen dat de scheidings

muur tussen de slagerij en de inpakafdeling voor veel overbodig 
transport zorgt. 

Tenslotte worden in bijl. 23 en 24 nog de hoeveelheden ontvangen, 

verwerkt en verzonden vers vlees per periode grafisch uitgezet. 

~.l._Kapacit~ile~,£e~eltin~s~rad~n~o~slelt~d~n~ond~rho~d~-_e~ ~t£

rin~sEe£c~nta~e~ ~a~ £e_v2o£n~a~sle_b~w~rking~m~chi~e~. 

~n het nu volgende gedeelte wordt een overzicht gegeven van de 

kapaciteiten en bezettingsgraden van de belangrijkste bewerkings

machines binnen de CSZ. Ook wordt voor de diverse machines het 

aantal uren dat aan omstellen,onderhoud en storingen verloren gaat 

op een rijtje gezet. Uit deze c~fers voIgt dan het percentage leeg

loop van deze machines,terwijl tenslotte conclusies t.a.v. evt. be

schikbare over- of onderkapaciteit van het aanwezige machinepark 
getrokken worden. 

In tabel 2 wordt de kapaciteit van de draailijn in de rneest on
gunstige werksituatie gegeven. 
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Tabel 2: Kapaciteit draailUn. 

Mach. Aanschaf- Fabrikant. Funktie. Kapaciteit in de meest ongun-

nr. datum. 

6401 7-'78 

6402 9-'78 

6412 10-'78 

Palmi a 

Palmi a 

stiqe werksituatie. 

Voorwolf 6800 kg/uur;gemeten bU een 

produktieproces waar gewerkt 

wordt met een plaat van 0 10 

mm met half om half (half 

varkens- en half rundvlees) 

gehakt als produkt. 

Menger 3200 kg/uur;gemeten bij een _ 

Seydelman Nawolf 

produktieproces waar gewerkt 

wordt met half om half ge

hakt (h.o.h.) als produkt. 

3800 kg/uur;gemeten bU een 

produktieproces waar gewerkt 

wordt met een plaat van 0 3 

mm met h.o.h. als produkt. 

BU de kapaciteitsberekening van de gehaktlUn kan men uitgaan 

van twee variabelen: de vormmachine maa~t 38 slagen/minuut; 

--- de vormmachine maakt 36 slagen/minuut. 

Bovendien kan per slag 0,75 kg (3 produkten a 0,25 kg:halfponders) 

geslagenworden,of 0,5 kg (5 produkten a 0,1 kg:tartaartjes). Dit 

leidt dan tot de hieronder volgende matrix,waarna in tabel 3 de 

kapaciteit van de gehaktlUn in de meest ongunstige werksituatie 
, 

weergegeven wordt. 

halfponders tartaarties 

kapaciteit per uur bU 36 slagen/min. 1620 kq 1080 kq 

kapaciteit per uur bU 38 slagen/min. 1710 kg 1140 kg 

T b 1 3 k a e . apacJ. tei t qehak tlljn. . 
Mach. Aanschaf- Fabrikant. Funktie. Kapaciteit in de meest ongun-

nr. datum. stiqe werksi tua tie. 

6430 6-'82 Koppens Vormma- 1080 kg 

chine 

6431 6-'82 Koppens idem 1080 kg 

6432 6-'82 Koppens idem 1080 kq 
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B~ de kapaciteitsberekening van de vlugklaarl~n kan evenals b~ 

de gehaktl~n uitgegaan worden van 36 of 38 slagen/minuut van de 

vormmachine. Verder kan dan nog per slag 0,3 kg (3 sch~ven a 0,1 

kg),of 0,5 kg (5 sticks a 0,1 kg) verwerkt worden. Dit leidt dan 

tot de hieronder volgende matrix,waarna in tabel 4 de kapaciteit 

van de VK-l~n in de meest ongunstige werksituatie vOIgt. 

schijven sticks 

kapaciteit per uur bij 36 slagen/min. 648 kg 1080 kg 

kapaciteit per uur b~ 38 slagen/min. 684 kg 1140 kg 

Tabel 4: kapaciteit VK-liin. 

Mach. Aanschaf- Fabrikant. Funktie. Kapaciteit in de meest on

qunstiqe werksituatie. nr. datum. 

6429 

6407 

6406 

3-'79 

3-'79 

3-'79 

Koppens 

Koppens 

Koppens 

Vormmachine 648 kg 

Eiwitteer-/ Geen kapaciteitsbeperking 

paneerma-

chine 

Schietband Maximaal haalbare bandsnel

heid (i.v.m. vallen van het 

produkt) is 0,08 m/s. V~~r 

schljven komt dit overeen 

met 682 kg/uur (6820 pro

dukten) ,en voor sticks 

komt dit overeen met 1136 

ka/uur (11360 orodukten). 

De inpaklijnen bestaan ui teen verpakkingsmachine, een krimptun

nel (aIleen achter de Franklin-machines,waarop krimpfolie i.p.v. 

de goedkopere rekfolie gebruikt wordt) en een beprljzingsmachine. 

Achter de l~nen staat dan nog een draaitafel die voor de buffer

vorming zorgt. Aangezien de verpakkingsmachines een kleinere ka

paciteit hebben dan de krimptunnels en de bepr~zingsmachines,wor

den in de nu volgende tabel 5 aIleen de kapaciteiten van de ver

pakkingsmachines weergegeven (N.B. de kapaciteit van de inpakma

chines is afhankelljk van de grootte van de pakjes die erop ver

werkt worden). 

De kapaciteit van de stopmachine (mach.nr. 6403;fabrikant:K. 
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b 15k . t . t . kl" Ta e • apac~ e~ ~npa IJnen. • 
Mach. Aanschaf- Fabrikant. Funktie. Gemiddelde 

nr. datum. kapaciteit. 

9102 4-'73 Franklin ( F-530) Verpakkingsmach. 28 pakjes/min. 

9103 6-'79 Franklin (F-53 ) n 26 " 
9105 4-'81 Franklin (F-53 ) It 26 tt 

9107 2-'82 Cobra (st 690) " 35 " 
9108 4-'83 Targa " 40 f1 

9109 4-'83 Targa tt 40 It 

9110 4-'73 Franklin ( F-510) tI 30 " 
9114 6-'76 Franklin (F-53) " 26 " 
9115 12-' 76 Franklin (F-53) " 26 n 

9117 8-'78 Franklin (F-53 ) n 26 n 

9118 2-'82 Cobra (st 690) " 35 " 
9119 2-'82 Cobra (st 690) If 35 n 

N.B. aIle machines worden in 10 jaar afgeschreven. De verpakkings

machines echter in 7 jaar. 

Schnell) is,afhankel~k van het gewicht van de worstjes,maximaal 

180 stuks/minuut. De kapaciteit van de stopmachine is echter ruim 

voldoende m.b.t. de (tamel~k geringe) produktie. 

De kapaciteit van de karbonadehakmachines (mach.nr's 6116,6117, 

6119;fabrikant:Selo en mach.nr's 6113,6115;fabrikant:Herlitzius) 

is 180 sn~dingen per minuut. De twee Herlitzius machines worden 

aIleen in geval van nood (b~v. reklameakties) gebruikt. Ook hier . 
is dUs ruim voldoende produktiekapaciteit aanwezig. 

B~ de nu volgende berekening van de bezettingsgraden is v.w.b. 

de inpakl~nen uitgegaan van een gemiddelde kapaciteit van 31 pak

jes/minuut. Verder is uitgegaan van de produktiecijfers van 1982 

(zie b~l. 14),tenrijl de jaarproduktie van ~en inpakl~n op 1,7xl06 

pakjes wordt gesteld (gegevens uit jaarstatistieken). De stopbus 

en de karbonadehakmachines worden verder buiten beschouwing gela

ten. 
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Tabel 6: bezettingsgraden van draailijn,gehaktlijn,VK-lijn en 

1" ~npak lnen. 

Mach.nr. Kap./uur Kap .. /week Prod./week Bezettings-

Iqraad Q 

£.r !!a i 1,tin 1. 
6401 (vw) 6800 kg 6,8x40=272 ton (2611-15)/52 ton 18,4% 

6402 (me) 3200 kg 3,2x40=128 ton 2611/52 ton 39,2% 

6412 (nw) 3800 kq 3.8x40=152 ton 2611/52 ton 33,0% 

~ehali tlij,!l: 
6430 (vm) 1080 kg 3x1,08x40= 1738/52 ton 25,8% 

6431 (vm) 1080 kg 129,6 ton 
6432 (vm) 1080 kq 

'y'1~glil!!a£I!jn1. 

6429 (vm) 648 kg 0,648x40=25,9 ton 697/52 ton 51,7% 

6407 (em) geen beperking 697/52 ton 
6406 (sb) 682 kq 0.682x40=27,3 ton 697/52 ton 49.1% 

~n.E.a.!sI!in~n1. 

60x31 1860x40=74400 1,7x106/52 43,9% 

pakjes/ pakjes/lijn pakjes/lijn 
lijn 

In bovenstaande tabel is steeds sprake van gemiddelde bezet

tingsgraden. Bij reklameakties kunnen de bezettingsgraden voor kor

te tijd aanzienlijk hoger wordenl Dit geldt in mindere mate voor de 

inpaklijnen,aangezien daar zoals reeds eerder gezegd de produktie . 
d.m.v. de pakjesplanning iedere dag ongeveer constant gehouden 

wordt. WeI kan de bezettingsgraad van de inpakmachines die achter 

de vormmachines (gehaktlijn) staan behoorlijk varieren (als bijv. ge

hakt in de reklame is). 

Het 's morgens opbouwen van de VK-lijn duurt t s maandags tussen 

de 60 en de 75 minuten. De rest van de week duurt dit tussen de 

30 en de 45 minuten,zodat we op een gemiddelde insteltijd van onge

veer 45 minuten uitkomen. 's Avonds moet de VK-lijn weer uit elkaar 
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Tabel 7: omsteltijden van draailijn,gehaktlijn,VK-lijn en 
~npa kl" l)nen. 

• Mach.nr. Instel- Demonta- Aantal Oms tel- Totale om- % van het 

tijd. getijd. omstelling- tijd. stel tijd. totaal 

en/daq. (40 uur). 

Qr.2,ailllnl. 
6401 (vw) 20 min 20 min 1 10 min 50 min 10% 
6402 (me) 10 min 10 min 0 n.v.t. 20 min 4% 
6412 (nw) 10 min 10 min 1 10 min 30 min 6% 
Gehak t lijn: -- ---
6430 (vrn) n.v.t. n.v.t. 1 10 min 10 min 2% 
6431 ( vrn) n.v.t. n.v.t. 1 10 min 10 min 2% 
6432 (vrn) n.v.t. n.v.t. 1 10 min 10 min 2% 

y"l,!;!gkl.2,a£,lllnl. 
6429 ( vrn) 

6407 (em) 45 min 30 min 1 20 min 95 min 20% 
6406 (sb) 

In.E.akllln~nl. 

n.v.t. n.v.t. 322 3 min 80 mini 17% 
lijn 

gehaald worden,hetgeen gemiddeld circa 30 minuten in beslag neemt. 

De inpaklijnen moeten 's ~orgens weliswaar warmlopen,maar dit 

gebeurt bui ten de eigenlijke produktietijd; de afdelingschef zet nl. 

een uur voordat de inpakafdeling begint te werken aIle machines 
aan. 

Per dag moe ten de inpaklijnen in totaal 322 keer worden omge

steld (voer 132 verschillende produkten). AIle produkten worden 

in minimaal 2 keer verwerkt:eenmaal voor de gewone dagproduktie, 

en eenmaal voor de voorproduktie. Er zijn dus 322-132x2=58 omstel

lingen te wijten aan een slechte onderlinge afstemming. Weliswaar 

zorgt een klein ordergewicht voor een groot aantal omstellingen, 

i.v.m. het telkens weer leveren van een volledig assortiment is 

hier niets aan te veranderen. WeI zou men evt. het aantal oms tel

lingen kleiner kunnen maken door van de kleine series geen voor

produktie te draaien. 

Op de Franklins (7 lijnen) kost het omstellen (incl. het omstel-
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len van de bijbehorende beprijzingsautomaatl) gemiddeld 3 min. en 

20 sec. per keer,op de Targa's (2 lijnen) en de Cobra's (3 lijnen) 

gemiddeld 2 min. en 30 sec. per keer (cijfers uit tijdmetingen). De 

gemiddelde omsteltijd bedraagt dus: (7x3,3+5x2,5)/12=3 minuten. Per 

dag kost het omstellen per lijn dus 322x3/12=80 minuten (=(80/8x60) 

x100%=17% van het totaal aantal produktieuren). 

Per jaar worden er per lijn ongeveer 1,7x106 pakjes verwerkt. Er 

moet dus circa om de (12x1,7x10 6 )/(52x5x322)=244 pakjes worden om

gesteld. 

Het schoonmaken geschiedt door derden's avonds,zodat hierdoor 

de produktie niet gehinderd wordt. De schoonmaakdienst zorgt ook 

voor de demontage en het weer in elkaar zetten van de gehaktlijn. 

In tabel 7 zijn voorgaande gegevens betreffende de omsteltijden 

van de diverse bewerkingslijnen gecompleteerd en schematisch weer
gegeven. 

,g·l • .!"_0!ld~rho!!.d!.~ .... e!l .§.t£rin~.E.eE.c~n..t.a9.e.§. ~a!l dr.2,all11n;,z.geh,2,k!llln.J,. 
~~lijn ~n_i!lpaklijne!l. 

In het nu volgende gedeelte wordt voor de verschillende bewer

kingsmachines een overzicht gegeven van de in 1982 totaal geregis

treerde onderhoudsuren .(cijfers uit onderhoudsstatistieken). 

Draailijn: 

voorwolf: 10,4 uur (mach.nr. 6401) • 

menger: 9,6 uur (mach.nr. 6402) • 

nawolf: 166,2 uur (mach.nr. 6412) • 

Gehaktlijn: 

totaal 181,6 uur voor 3 vormmachines (mach.nr's 6425 tim 6427 

(inmiddels weg) en 6430 tim 6432). 

Vlugklaarlijn: 

vormmachine: 

eiwitteer-/paneermachine: 

schietband: 

Inpaklijnen: 

117,1 uur (mach.nr. 6429). 

67,9 uur (mach.nr. 6407). 

8,2 uur (mach.nr. 6406). 

beprijzingsmachines: 

krimptunnels: 

993 uur (mach.nr's 9200 tim 9238). 

102 uur (mach.nr's 9120 tim 9141). 
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verpakkingsmachines: 1713 uur (mach.nr's 9100 tim 9119). 

totaal 2808 uur (voor 12 (in bedr~f z~nde) machi

nes). 

Niet alle geregistreerde onderhoudsur~n belemmeren de produk

tie. B~ het preventief onderhoud van b~voorbeeld de inpakl~nen 

wordt er voor gezorgd dat een van de twee aanwezige reservel~nen 

ingezet wordt (Franklins type F-53;mach.nr's 9101 en 9116). De 

betreffende inpaklijn kan dan rustig in de werkplaats gereviseerd 

worden,zonder dat de produktie gehinderd wordt. Oak het smeren 

van de machines vindt zoveel mogel~k plaats in de pauzes van de 

diverse afdelingen,zodat oak hierdoor de produktie zo min mogelijk 

gehinderd wordt. Tevens vindt er nag onderhoud op zaterdag plaats. 

Ruwweg kan gesteld worden dat ongeveer 90% van de geregistreer

de onderhoudsuren de produktie belemmeren. Dit c~fer is,evenals 

de schatting van de storingspercentages van de diverse machines, 

tot stand gekomen na overleg met de onderhoudsmonteurs en het be

dieningspersoneel. Aldus ontstaat tabel 8. 

Tabel 8: onderhouds- en storingspercentages van draailijn,ge-
h ktl"!"' kl" a 11n. VK- '1m en ~n oa 1 nen. 

Mach.nr. Onderhoudsuren (geregis- Storingspercentage 

treerdl ) die de produk- (n!et geregistreerdl). 

tie belemmeren (90%) • 

!2,r.2,al)!jn.l 
6401 (vw) 9,4 uur=O, 5% 1% 
6402 (me) 8,6 uur=0,4% 1% 
6412 (nw) 149,6 uur=7,2% 1% 

r2.ehal!, t,bijn: 
6430 ( vrn) 54,5 uur=2,6% 1% 

6431 (vrn ) 54,5 uur=2,6% 1% 
6432 (vrn) 54,5 uur=2,6% 1% 

VK-l!jn: 
r--- -
6429 (vrn ) 

} 6407 (ern) 173,9 uur=8,4% 3% 
6406 (sb) 

In.E.akl!jn~n.l 

2527,2 uur=2527,21 10% 

12x52x40 x100%=10,1% 
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Slijtage,vervuiling en andere mechanische defekten geven de ma

chines een zekere gevoeligheid voor storingen. De tijdsduur van 

een storing hangt af van de aard van de storing,maar wordt ook 

beinvloed door de wachttijd die ontstaat voordat de machinebedien

de ingrijpt,of laat ingrijpen. Daarom zal een machine t.g.v. een 
storing in het algemeen op een willekeurig tijdsstip,gedurende een 

niet van tevoren vast te stellen tijd stil staan. 

In de voor de diverse machines geschatte storingspercentages 

(evenals de waardes in tabel 7 is er in tabel 8 sprake van gemid

delde waardesl) zit ook het percentage uitval dat geproduceerd 

wordt. Aangezien de storingspercentages (inclusief uitval) al moei

lijk geschat konden worden,heeft het i.v.m. de nauwkeurigheid nau
welijks zin nog een verdere onderverdeling aan te brengen in een 

storingspercentage en een uitvalpercentage (N.B. weI kan het sto

ringspercentage van de inpaklijnen (10%) onderverdeeld worden in 

een storingspercentage voor de inpakmachines zelf (7%),en in een 

storingspercentage voor de beprijzingsapparatuur (3%);in beide ge

vallen is er geen uitval,maar worden de pakjes waarbij storing op

treedt nogmaals door de desbetreffende machine gevoerd). 

Bij star gekoppelde machines beInvloedt een storing van de ene 

machine de andere machines. Bij niet-star gekoppelde machines kan 

men dit voorkomen door tussen de machines buffers op te nemen. 

Valt een mac~ine uit,dan zal de buffer na deze machine voldoende 

produkten voor de volgende machine beschikbaar moeten stellen,om 

die machine op gang te houden. Daarnaast zal de buffer veer de 

stilgevallen machine in staat moe ten zijn om de produkten van de 

vorige machine op te vangen. Uiteraard moeten de buffers storings

vrij (en zonder uitval) werken. Zo niet,dan beInvloedt een storing 

alsnog de andere machines. 

Binnen de CSZ is zoals bleek steeds sprake van voldoende (sto

ringsvrije) buffering tussen de diverse niet-star gekoppelde ma

chines. 

Aangezien de VK-lijn bestaat uit 3 star gekoppelde machines, 

moeten de onderhoudsuren van deze drie machines worden opgeteld. 

Immers indien een machine stilvalt,dan werkt de hele lijn niet. 

Zo komen we tot een totaal van (117,1+67,9+8,2)x90%=173,9 onder

houdsuren die de produktie belemmeren. Tevens komen we aldus op 
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een geschat storingspercentage voor de hele VK-I~n van 3x1%=3%. 

In bijl. 25 worden aIle voorgaande gegevens overzichtel~k in 

kaart gebracht (vgl. met de produktieschemats uit bijl. 9 en 10). 

Naar aanleiding hiervan kunnen de volgende opmerkingen gemaakt 
worden: 

in eerste instantie zal men de neiging hebben om te conclude

ren dat de kapaciteiten van de draail~n en de gehaktl~n te 

groot zijn. Men zou dan moeten overwegen om evt. kleinere ma

chines aan te schaffen,of zelfs om machines af te schaffen 

(b~voorbeeld om maar 2 i.p.v. 3 vormmachines in bedr~f te 

houden). Bij reklameakties voor gehaktprodukten bleek echter 

dat bepaalde dagen de bezettingsgraden van de 3 vormmachines 

o~liepen tot ruim 90%1 Dit gebeurt weliswaar niet iedere week 

(anders zou men zelfs aan kapaciteitsuitbreiding moeten gaan 

denkenl) ,maar hieruit bl~kt weI dat men zeker niet kan vol

staan met minder (of kleinere) machines; 

t.a.v. de VK-l~n kan opgemerkt worden dat als de produktie 

in de toekomst zal toenemen,de kapaciteit van m.n. de vorm

mac~ine te klein zal blijken te z~n. De aanschaf van een gro

tere VK-I~n zal dan ernstig overwogen moeten worden,aangezien 

men anders slechts ten koste van veel overwerk aan de vraag 

kan voldoen; 

het omstelpercentage van de inpakl~nen is erg hoog. Hoewel 

zoals gezegd het aantal omstellingen niet of nauwel~ks ver

beterd kan worden (N.B. door van Kleine series geen voorpro

duktie meer te draaien zal de situatie weliswaar aanzienlijk 

verbeteren,doch dit stelt hoge eisen aan de onderlinge afstem

ming en planning binnen het bedrijf),kan de tijdsduur die een 

omstelling gemiddeld vergt weI degel~k teruggebracht worden. 

Het omstellen van een inpaklijn is te onderscheiden in het 

omstellen van de bepr~zingsmachine,en in het omstellen van de 

inpakmachine zelf. Door het aanschaffen van moderne electroni

sche beprijzingsapparatuur (Digi's ve6r eind '83t) zal het om-
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stellen van een bepr~zingsmachine heel wat minder t~d gaan 

kosten (er hoeft dan aIleen nog maar een artikelnummer inge

toetst te worden). B~ het omstellen van de inpakmachine zeIf, 

gaat de meeste tijd verloren met het verwisselen van de folie 

en het daarna opnieuw instellen van de machine. Het wisselen 

van de folie is nodig als op een andere foodtainermaat wordt 

overgegaan. 

Door nu per inpakl~n zoveel mogel~k die produkten te ver

werken die op eenzelfde maat foodtainer passen (hetgeen nu 

totaal niet gebeurt),wordt de omsteltijd aanzienl~k terugge

bracht. B~ de nieuwe inpakmachines (Targa,Cobra) moet het in

stellen zeer nauwkeurig geschieden,zodat nadat op een andere 

foliemaat is overgegaan nogal wat slecht verpakte pakjes ge

produceerd worden (storing!). Het duurt dan vaak een hele t~d 

voordat de machine weer goed funktioneert. Een b~komend voor

deel van het per inpakl~n verwerken van een maat foodtainer 

i~ dus het lager worden van het storingspercentage. Ook hoeft 

dan b~ een li~ nog maar een doos foodtainers te staan i.p.v. 

4 (er ~jn 4 verschillende maten foodtainers),hetgeen flink 

w~t minder rommel en/of op en neer geloop ten gevolge zal heb

ben; 

het omstelpercentage voor de VK-I~n is weliswaar hoog,het ie

dere dag demonteren en weer in elkaar zetten van deze l~n kan 

echter niet aan de schoonmaakploeg overgelaten worden. Aan 

dit omstelpercentage valt dus niets te veranderen; 

als de afstemming tussen de machines onderling verbetert (in 

de nieuwe Iay-out?),zal men zeker kunnen volstaan met 11 i.p.v. 
12 inpakl~nen. 

Als men de oude Franklins vervangt door (snellere) Targa's 

of Cobra's,men door beter preventief onderhoud het storings

(en onderhouds-) percentage terugbrengt en het omstelpercen

tage op eerdergenoernde w~ze verminderd wordt,zal bl~ken dat 
men zelfs aan 10 inpakl~nen voldoende heeft om de (huidige) 

produktie aan te kunnen. Er gaat dan natuurl~k weI een stuk 

flexibiliteit verloren,hetgeen op drukke dagen erg verve lend 

kan z~n,zeker als de afstemming tussen de machines onderling 

nog niet optimaal verloopt. 
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2.4. Onderhoud binnen de CSZ. ------- ..... _------

Naarmate de investeringen in produktiemiddelen hoger worden, 

naarmate machines en gereedschappen meer en nauwkeuriger kunnen, 

maar ook moeten produceren omdat de produkteisen kritischer wor

den,wordt ook het onderhoud van het produktieapparaat kritischer. 

Met name het preventief onderhoud,want herstelling na produktie

uitval betekent dat er al schade is veroorzaakt. 

Onder preventief onderhoud wordt verstaan aIle onderhoud dat 

kan worden gepland en niet door storing wordt veroorzaakt. Het 

heeft ten doel produktie-uitval te voorkomen. Dit slaat zowel op 

de smering als op het preventief inspectieprogramma,op de preven

tieve vervangingen en op de revisies. 

Hoewel men binnen de CSZ bekend is met preventief onderhoud, 

is er eigenlijk toch geen uitgebreid preventief onderhoudsprogram

rna. Men kan bijvoorbeeld de ratio storingsonderhoud/preventief on

derho~d voor kosten en manuren niet opgeven. 

De voordelen van het preventief onderhoud zijn nochtans voldoen

de duidel~k: het programma kan lang v66r de uitvoering gepland 

worden met een regelmatige bezetting van het personeel als gevolg. 

Het kan gemakkel~k gecontroleerd en nagevolgd worden en is beter 

geschikt om de totale werklast constant te houden door een conti

nue herplanning van de niet op t~d uitgevoerde activiteiten. 

De onderhoudskosten kan men indelen in directe en indirecte 

onderhoudskosten. De directe vindt men terug in het budget van de 

onderhoudsafdeling: lonen,materialen,onderhoud verricht door der

den e.d. De indirecte onderhoudskosten behelzen: 

verlies door stilstand van produktiemiddelen tijdens het on

derhoud (b~ kapaciteitstekort); 

uitval veroorzaakt door storingen en het gepland onderhoud; 

verlies door overschrijding van de leveringstijd. 

Hoewel men binnen de CSZ een onderhoudsbudget heeft (zie bijl. 

26),wordt dit budget zeker niet echt nuttig gebruikt voor kosten

controle. Als we in b~l. 27 voor de laatste jaren de begrootte en 

de werkel~ke onderhoudskosten naast elkaar zetten,zien we dan ook 

soms aanzienlijke verschillen tussen deze bedragen (bijv. 1982 in

pak-/separatieafdeling: begroot !60.000,- ;werkelijke onderhouds-
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kosten 1103.126,-11). De budgettering binnen de CSZ vindt plaats 

door het totale bedrag van de begroting door het aantal perioden 

te delen. Zo weet men dan welk streefbedrag men per periode kan 

besteden. Het budget wordt echter verder helemaal niet gespecifi

ceerd; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen preventief onder

houd en spoedreparaties. Men heeft ook geen idee hoe hoog de in

directe onderhoudskosten moeten worden ingeschat. In de litera

tuur wordt aangenomen dat de indirecte onderhoudskosten minstens 

even groot z~n als de directe onderhoudskosten. Nochtans wordt in 

het beslissingsproces geen rekening gehouden met de kwantitatieve 

indirecte onderhoudskosten. Zonder informatie over de indirecte 

onderhoudskosten is het echter niet moge1~k de doe1matigheid van 

de onderhoudsafdeling te meten. 

Een optimaa1 beheer van een onderhoudsafdeling impliceert het 

analyseren van historische gegevens. De eerste vereiste daartoe 

is het systematisch verzame1en van deze gegevens zoa1s: 

ogenb1ik van de storing; 

duur van de sti1stand; 

storingsoorzaak; 

gebruikte reserveonderdelen; 

geproduceerde afkeur b~ storing; 

ogenb1ik van de preventieve vervangingen. 

Binnen de CSZ verzame1t men weliswaar op een systematische manier 

een hoeveelheid historische gegevens {b~v. worden in de machine

l~sten b~ ieder nummer de 100nkosten van het onderhoud en de kos

ten van de gebruikte materialen per periode geregistreerd},maar 

er worden weinig waardevo11e gegevens verzame1d. Het heeft n1. 

weinig zin het ogenb1ik en de duur van de storingen te kennen a1s 

de storingsoorzaken niet worden b~gehouden. Ook zou men b~v. de 

onderhoudsuitgaven per eenheid produkt willen weten i.p.v. per ma

chine. Deze Iaatste c~fers zeggen immers niets over de toestand 

van de desbetreffende machine. 

Tevens geldt dat veel informatie op een of andere manier voor 

de boekhouding wordt verzameld,en verder niet meer wordt gebruikt 

voor een doelmatig onderhoudsbeheer ze1f. Al de eerder vermeldde 

gegevens zouden in meer of minder detail systematisch moeten wor

den verwerkt in de onderhoudsafdeling. Deze historische gegevens 
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vorrnen immers de basis voor belangrijke onderhoudsbeslissingen zo

als preventieve vervangingen,inspecties,ontwerpveranderingen etc. 

Samenvattend komen we v.w.b. het onderhoudsgebeuren binnen de 

CSZ tot de volgende bevindingen: 

de produktiviteit kan aanzienlijk verhoogd worden door meer 

aandacht te besteden aan het beheer van de onderhoudsafdeling; 

er wordt te weinig gebruik gemaakt van planningtechnieken,zo

weI ten behoeve van het preventief onderhoud als van het spoed

herstel; 

de budgettaire controle is ontoereikend; 

de indirecte onderhoudskosten worden te weinig in rekening ge
bracht; 

de training van het personeel laat te wensen over; 

er is gebrek aan bruikbare historische gegevens inzake uitval 

en de kosten ervan. Daardoor zijn betrouwbare storingsanalyses 

onmogelijk (N.B. lit. 6 beschrijft een systematische aanpak voor 

analyse van opgetreden storingen van complexe produktielijnen). 

£.~._V~rsel~king_v~n_de £r2dukti~iieit_en ~an £e_k£sieg ~£ neit£ 

kS ~an £e_v~r~chill~n£e_C~'~n~ 

In tabel 9 wordt de produktiviteit van de CS'en met elkaar ver-

geleken: --- voor ontvangst,bewerking e.d. van het vlees op basis 

van de bruto kilo's; 

voor inpakken en separeren op basis van de netto ki

lo's (=bruto kilo's - benen,vet,zwoerd e.d.). 

De gehanteerde produktiviteitsnormen worden ontleend aan en 

vastgesteld op basis van de ervaring en tijdstudies (zie lit. 1). 

M.b.v. deze normen kan,rekening houdend met ziekte en vakantie,de 

personeelsbezetting gepland worden. 

Opvallend in tabel 9 is dat v.w.b. de inpak-/separatieafdeling 

gemiddeld slechts in Eindhoven en Groenlo de norm gehaald wordt. 

De preciese oorzaken hiervoor zijn moeilijk aan te geven. Feit is 

weI dat in Zaandam de produktiviteit,m.n. op de inpakafdeIing,erg 

nadelig beinvloed wordt door de zeer rommelige en onoverzichtelij

ke situatie die er momenteel heerst. 
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Tabel 9: vergelljking van de produktiviteit van de diverse 

CS'en. 

Produktiviteit van Produktiviteit van 

de verwerkingsaf- de inpak-!separatie-

deling in bruto kg afdeling in netto kg 

per manuur. per manuur. 

boekjaar 1982 66,1 63,9 

CS Maarssen plan 1982 65,0 76,0 

plan 1983 65~0 76.0 

boekjaar 1982 81,4 72,8 

CS Zaandam plan 1982 81,2 77,8 

plan 1983 80.2 83.3 

boekjaar 1982 73,1 74,5 

CS Eindhoven plan 1982 72,5 72,0 

plan 1983 73.3 74.7 

boekjaar 1982 89,5 72,1 

CS RijsWijk plan 1982 74,0 75,0 

plan 1983 82.0 75.0 

boekjaar 1982 72,6 79,7 

CS Groenlo plan 1982 74,4 76,0 

plan 1983 76.0 81,0 

In tabel 10 worden de verwerkingskosten per netto kg van de di

verse CSten met elkaar vergeleken. Deze blljken voor CSZ duidelljk 

het hoogste te zljn: 

de post direct loon is voor CSZ erg hoog omdat er relatief ge

zien met duurdere arbeidskrachten gewerkt wordt dan bij de an

dere CS'en. Ook is het ziektepercentage bij CSZ het hoogste 

(17,2% v~~r CSZ tegenover 9,8% voor CSM in 19821). Door de 

produktiviteit per werknemer op een hoger peil te brengen (be

tere lay-out en onderlinge afstemming etc.),kan deze post aan

zienlijk kleiner worden; 
de transportkosten zijn grotendeels afhankelijk van de geografi

sche ligging van de desbetreffende CS met zljn filialen (en de 

gemiddelde transportafstanden daartussen) ,en aldus onafhanke

lijk van de procesvoortgang binnen het beddjf; 

van de vaste kosten zljn vooral de stikstofkosten en de onder-
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Tabel 10: vergel~king van de verwerkingskosten per netto kg 

van de diverse CSlen. 

2aandam Eindhoven Rijswiik Groenlo Maarssen 

Bruto tonnage 155 65 45 75 45 

Direct loon 0,87 0,86 0,80 0,80 0,73 

Verpakkingsmateriaal 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Transport 0.27 0,32 0,25 0.37 0.24 

Totaal variabel 1,35 1,39 1,26 1,38 1,18 

Vaste kosten 0,79 0,63 0,59 0,61 0,58 

Vermogenskosten 0,19 0,04 0,05 0.05 0.02 

Totaal 2,33 2.06 1,91 2.04 1.78 

houdskosten in gunstige zin te beinvloeden: 

als de aanvriestunnel voor karbonades verdwijnt z~n er geen 

stikstofkosten meer. Dit is vr~ eenvoudig te verwezenl~ken 

aangezien dit aanvriezen net zo goed (en goedkoper) in de 

aanvriescel kan gebeuren; 

door een goede preventieve onderhoudsplanning en een doel

bewuste registratie van relevante gegevens,valt er zoals 

reeds 7erder opgemerkt op de post onderhoud inventaris 

(zie b~l. 26) ook het nodige te besparen. Ook al zouden de 

onderhoudskosten op zichzelf gelijk blijven of zelfs iets 

hoger worden,door beter onderhoud zal er minder storing en 

produktie-uitval z~n,waardoor ook hierdoor weer de produk

tiviteit zal st~gen; 

N.B. in de vaste kosten zit ook de post indirecte loonkosten 

die,omdat CS2 de grootste CS is,voor CS2 dus het hoogste 

is. 

aan de vermogenskosten valt op korte term~n niet veel te ver

anderen. CS2 is nu eenmaal verreweg de grootste CS en bezit 

dan ook veruit het grootste (en duurste) gebouw met b~behoren

de inventaris. De vermogenskosten zullen dan ook voor CS2 het 

grootste zijn. 
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2.6. Fust of plattertruck in de CSZ. ------------------
In lit. 3 wordt verslag uitgebracht van een onderzoek naar de 

mogel~kheid om fust als intern transportmiddel te gebruiken i.p.v. 

plattertrucks. De aanzet tot dit onderzoek was: 

A. in de andere CS'en wordt reeds gebruik gemaakt van fust. Door 

ook in de CSZ fust te gaan gebruiken,wordt een zekere mate van 

standaardisatie binnen de VVG en binnen geheel AH bereikt; 

B. een onderzoek dat uitwees dat de afschr~vings- en vermogenskos-

ten van fust lager z~n dan die van plattertrucks met plateauts. 

In het rapport wordt onderzocht op welke manier de overgang van 

plattertrucks als intern transportmiddel naar fust als intern 

transportmiddel het beste gerealiseerd kan worden. Daartoe werd 

bekeken welke aanpassingen aan de plaatsing van de machines,de 

aan- en afvoer van leeg en vol fust,de gereedstelling van de afle

veringen,de indeling van het gebouw en de interne transportmidde

len noodzakel~k z~n. 

Achtereenvolgens vindt nu kort een samenvatting van dit voor

onderzoek (lit. 3) plaats,waarna een analyse hiervan met de nodige 

aanvullingen gegeven wordt. 

Binnen de CSZ heeft de komst van fust consequenties op drie af-

delingen: 1. de separatieafdeling; 

2. de inpakafdeling; 

3. de wasafdeling. 

Ad 1: de separatieafdeling. 

Om op de separatieafdeling te kunnen werken met fust werd in het 

rapport een aantal alternatieven hiervoor geIntroduceerd. Geadvi

seerd werd om in ieder geval te separeren in banen voor de laaddeu

ren,omdat dit een forse arbeids- en ruimtebesparing oplevert. Er 

hoeft dan immers nog maar een keer gesepareerd te worden (nl. met

een separeren per filiaal bij de j uis te laaddeur, en niet meer eers t 
per filiaal en vervolgens nog eens per laaddeur). De in het rapport 
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genoemde zwaartekrachtdoorrolstellingen en rollenbanen vie len af 

vanwege de zeer hoge investering en/of omdat 18 hoog stapelen 

niet mogel~k was. Uiteind~l~k werd gekozen voor een wieltjesbaan, 

waarop het fust in de breedte (1) gezet moet worden. 

Ad 2: de inpakafdeling. 

V~~r de aanvoer van leeg fust op de inpakafdeling is gekozen 

voor aanvoer m.b.v. pallets. Er worden zo 5 stapels van 18 hoog 

op een pallet aangevoerd m.b.v. een electrische pallettruck. Het 

grote voordeel van deze methode (t.o.v. b~voorbeeld aanvoer m.b.v. 

steekwagens of dolly's) is dat op deze manier in een keer een gro

te hoeveelheid (Sx18=90) fust wordt aangevoerd. Een ander voordeel 

is dat,aangezien het fust al in de opslagruimte op pallets gesta

peld is,er niet hoeft te worden overgestapeld hetgeen een extra 

handeling bespaart. Nadelen van deze methode z~n dat de werkruimte 

zeer beperkt wordt,terw~l er ook een opslag voor lege pallets moet 

komen.- Tevens is de manouvreerbaarheid,in vergel~king met b~voor

beeld dollyts en steekwagens,natuurl~k vrD gering. 

Zoals gezegd is in de huidige situatie de ruimte op de inpakaf

deling volstrekt onvoldoende,zeker als ook nog eens pallets fust 

gebufferd moeten gaan worden en er pallets aan- en afgevoerd moe

ten worden. In het rapport worden de volgende mogel~ke oplossingen 

v~~r het ruimteprobleem genoemd: 

A. het 3m verplaatsen van de scheidingsmuur tussen de inpak- en 

de separatieafdeling (zie b~l. 28); 

B. het schuinzetten van de inpakl~nen (zie bDl. 29); 

c. beide. 

BD toepassing van een van deze alternatieven wordt de vr~e ruim

te voor en/of achter de inpakmachines groter. De inpakmachines kun

nen ca. 1m naar de muur van de separatieafdeling geschoven worden, 

zodat er dan tussen de kop van de machines en de muur van de sla

ger~ een gang vr~komt. Door deze gang kan het vlees direct b~ de 

invoerkant van de machines gebracht worden,waardoor de aanvoerrou

te verkort wordt en de goederenstroom op de inpakafdeling beter ge

coordineerd verloopt. 

Ad 3: de wasafdeling. 

Fust moet i.v.m. hygiene gewassen worden. ftjdens het onderzoek 
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is gebleken dat het fust pas voor intern gebruik ingezet kan wor

den wanneer het nagenoeg droog is vanwege de vo1gende redenen: 

eisen van de keuringsdienst van waren:als water in het fust 

achterb1~ft,weekt de verpakking van het vlees los waardoor de 

kwaliteit van de inhoud achteruit gaat; 

de werkruimtes van de esz worden gekoeld. Hierdoor heersen op 

de inpak- en separatieafdeling temperaturen van resp. 100 e en 
o o e. Als het personeel op deze afdelingen met nat fust moet 

werken,zullen ~j meer last hebben van de kou,doordat ze nat 

worden tijdens het stapelen en ontstape1en. 

Wanneer op fust overgeschakeld wordt,moet er dus gebruik gemaakt 

gaan worden van een droogmachine. Momentee1 is er echter moeil~k 

een te kr~gen die voldoet. In de opslagruimte voor fust moet der

halve rekening gehouden worden met een vei1igheidsmarge van 1 dag 

extra drogen. 

In het rapport wordt verder de lay-out v.w.b. de plaatsing van 

de was~ en droogmachine (incl. opslagen fust) bekeken. Besloten 

werd dat de beste oplossing het verplaatsen van de wasmachine naar 

het huidige opslagmagaz~n voor plattertrucks is (voor huidige lay

out zie b~l. 30). 

De gehele esz is gebouwd op een hoogte van, ongeveer l30cm,zodat 

vrachtwagens gemakkel~k kunnen laden en lossen. Het huidige plat

tertruckmagaz~n is later aangebouwd;de vloer hiervan ligt echter 

ter hoogte van de begane grond. Probleem is dus dat voor het trans

port van en naar de wasmachine ieder keer een hoogte van l30cm moet 

worden overbrugd. Nu wordt daar een schaarheftafel voor gebruikt. 

De kapaciteit hiervan is echter zeer beperkt en vormt in het trans

portgebeuren een bottleneck. Ophogen van dit magaz~n tot de be

dr~fsvloer heeft als voordeel dat deze bottleneck wegvalt,en dat 

de lay-out verder geoptimaliseerd kan worden. Andere in het rapport 

genoemde voordelen z~n: 

de heftafel is niet meer nodig (lx omhoog en omlaag kost nu ca. 

60 seconden t ); 

de vrachtwagens kunnen lossen op vloerhoogte; 

flexibelere ruimteindeling mogel~k; 

brandgang kan weg,hierdoor komt 22m2 extra ruimte vr~; 
betere werkomstandigheden wassers (grotere ruimte,dus kleinere 
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relatieve vochtigheid); 

aan- en afvoer is beter gestrooml~nd; 

minder afstemmingsproblemen. 

Tegenover al deze voordelen staan nauwel~ks nadelen. 

Uitgaande van een verhoogd plattertruckmagamjn is in het rapport 

een globale lay-out ontworpen voor de wasmachineruimte (zie b~l. 

31). Hierb~ is er van uitgegaan dat de pallets fust 1 hoog gesta

peld worden,aangezien anders het dak verhoogd zou moeten worden. 

Gekozen is voor een opstelling van was- en droogmachine in een 

U-vorm vanwege de volgende voordelen: 

in deze opstelling is er visueel contact tussen tingooier' en 

'stapelaar',waardoor de wassnelheid snel kan worden aangepast; 

een pallet die vr~komt b~ het ontstapelen van te wassen fust 

zal gebruikt worden om gewassen fust te stapelen. In de U-vorm 

is de afstand -die de lege pallet moet overbruggen kleiner dan 

wanneer de was- en droogmachine achter elkaar worden geplaatst. 

Door de was- en droogmachine in een hoek te projecteren wordt de 

ruimte niet opgesplitst,waardoor een flexibele ruimteindeling mo

gel~k wordt. 

1. De separatieafdeling. 

In overleg met de bedr~fsleiding is besloten de voorkeur te ge

yen aan separeren in banen voor de laaddeuren,en weI zonder dat er 

sprake is van doorrolstellingen,rollen- of wieltjesbanen. 

De voordelen t.o.v. de in het rapport (lit. 3) genoemde alterna

tieven z~n o.a. dat men een vlak vloeroppervlak houdt dat overal 

goed bereikbaar is,en dat er nauwel~ks investeringen gedaan hoeven 

te worden. De banen kunnen evt. d.m.v. markeringen op de grond van. 

elkaar onderscheiden worden (evt. op diverse afstanden in iedere 

baan het (de) desbetreffende filiaalnummer(s) aangevenl). 

Het separeren verloopt dan als voIgt: met de op dolly's aange

voerde stapels fust (15 hoog) loopt men langs de banen,waarna het 

gesepareerde fust zo dicht mogel~k tegen de laaddeuren aan op de 

desbetreffende baan gezet wordt. De zo ontstane (gesepareerde) 
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stapels fust,die dus gewoon op de grond staan,worden dan m.b.v. 

steekwagens in de vrachtwagens gel aden die voor de verdere distri
butie zorgen. 

In b~l. 32 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de diver

se consequenties die het separeren in banen met zich meebrengt. Uit 

dit overzicht volgen o.a. dingen als baanlengte,aantal benodigde 

banen,plaats der banen in de separatieruimte en meest optimale se

paratiemethode. Ook bl~kt hieruit dat de separatieruimte aanzienl~k 

kleiner kan worden als in banen gesepareerd gaat worden. De muur 

tussen de inpak- en de separatieafdeling kan dan ca. 3m teruggezet 

worden. Men verkrijgt zo meer ruimte in de rest van het bedrijf,ter

w~l het ook nog energievoordelen oplevert (de temperatuur van de 

separatieafdeling is 100 e lager dan de temperatuur op de inpakaf

deling en in de slager~). 

2. De inpakafdeling. 

V~~r de aanvoer van 1eeg fust op de inpakafdeling is gekozen 

voor de in het rapport (lit. 3) genoemde aanvoer m.b.v. pallets 

vanwege eerdervermeldde voordelen. 

Een andere oplossing voor het ruimteprobleem op de inpakafdeling 

wordt verkregen door de muur tussen de slager~ en de inpakafdeling 

weg te halen. 20 kan men er,zonder de scheidingsmuur tussen de in

pak- en separatieafdeling 3m te verp1aatsen en/of de inpakl~nen 

schuin te zetten,voor zorgen dat het vlees direct b~ de invoerkant 

van de machines aangevoerd wordt. De beschikbare ruimte aan de af

voerkant verandert daardoor uiteraard niet. Het beste resultaat zal 

men dus verkr~gen door het verplaatsen van de scheidingsmuur en het 

schuinzetten van de inpakl~nen te combineren met het weghalen van 

de muur tussen de inpakafdeling en de slager~. 

Belangr~k is ook om de mensen die het vlees opleggen,en nu met 

het gezicht naar de muur toe staan te werken,180o te laten draaien 

zodat ze het vlees kunnen opleggen met hun gezicht naar de machines 
toe gekeerd. Dit zal de betrokkenheid met het werk vergroten,en 

storingen kunnen sneller geconstateerd worden. 

3. De wasafdeling. 

B~ het ontwerpen van een nieuwe lay-out voor het (hele) bedr~f 
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(zie hoofdstuk 3),is uitgegaan van de situatie dat de was- en 

droogmachine verplaatst worden naar het huidige plattertruckmaga

zijn,en in U-vorm worden opgesteld. Ruimte moet hierbij worden toe

gewezen aan de volgende eomponenten (zie bijl. 34): 

wasmaehine (8x2,2m); 

droogmachine (9x2,2m;maten van proefmaehine); 

opslag geseleeteerd fust (28~2); 
opslag te drogen fust (50m2 ); 

opslag reserve fust (50m2 ); 

opslag VK-fust (28m2 ). 

De uiteindelijke indeling van de lay-out van de wasruimte is weer

gegeven op de foto in figuur 13. 

Over het al dan niet noodzakelijk zijn van het ophogen van de 

vloer van het plattertruekmagazijn,wordt een uitspraak gedaan na de 

finaneiile analyse hiervan in hoofdstuk 3. Uit dit hoofdstuk blijkt 

ook het finaneiile voordeel dat de overgang op fust met zieh mee
breng t-. 

Tenslotte nog de opmerking dat bij de overgang op fust (die in 

de loop van 1984 gaat plaatsvinden) gekozen is voor 11em fust. In

dien 11 en 7em fust gebruikt zou gaan worden wordt weliswaar een 

fikse ruimtebesparing verkregen (ca. 1/3 van de produktie kan in 

7cm fust),echter i.v.m. het tellen van de hoeveelheden en het feit 

dat men dan 2 versehillende aan- en afvoerstromen fust krijgt, is 

gekozen voor 11em fust. 

Aangezien de droogeigensehappen van geperforeerd fust en/of 

fust met een hap uit de zijkant beter zijn dan het nu in gebruik 

zijnde fust,dient overwogen te worden dit iets duurdere fust aan 

te sehaffen. 

Uit voorgaande analyse komt duidelijk naar voren dat er op de 

inpakafdeling nogal wat problemen bestaan. Om deze problemen op te 

lossen dient de huidige lay-out aan een nader onderzoek onderwor

pen te worden. Daartoe zullen in hoofdstuk 3 enkele lay-out alter-
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natieven opgezet worden. AfhankelDk van de voor- en nadelen van 

deze alternatieven zal een definitieve keuze voor een nieuwe lay

out gemaakt worden (incl. lay-out wasruimte). Nu al kan geconclu

deerd worden dat er op de inpakafdeling tamelDk eenvoudig grote 

verbeteringen te verkrijgen zijn door de inpaklijnen schuin te zet

ten en door de muur tussen de inpakafdeling en de slagerD weg te 
halen. 

Tevens worden in hoofdstuk 3 de financiele consequenties van de 

nieuwe lay-out,evenals van de evt. ophoging van het huidige plat

tertruckmagazDn en van de overgang op fust aangegeven. 

Verder kwamen een 11-tal punten naar voren die voor mogelijke 

procesverbetering (evt. mechanisatie) in aanmerking zouden komen: 

1. het losknippen van worsten. Deze komen in een lange streng uit 

de stopmachine en moeten in de huidige situatie met de hand 

van elkaar worden losgeknipt; 

2. het transport van gehakt binnen de gehaktafdeling. Het trans

port tussen de diverse machines op de gehaktafdeling vindt nu 

m.b.v. 200 ltr. bakken plaats. Deze worden d.m.v. hefkiepin

stallaties in de desbetreffende machines leeggekiept. De bak

ken nemen veel plaats in beslag,en het leegkiepen ervan kost 

veel tDd. Een betere transport- en buffermethode op de gehakt

afdeling is dus welkom; 

3. de afvoer van de VK-lijn. Hier zijn nu .teeds twee man erg druk 

bezig met het opvangen van de produkten in fust,en met het op 

pallets stapelen van dit fust. Door de opvangmethode te ver

beteren,zou er aanzienlDk rustiger gewerkt kunnen gaan worden; 

~ het persen van rollades. Dit gebeurt nu met de hand. De rolla

des worden echter door een veel te grote buis geduwd,en heb

ben daardoor allemaal een andere vorm. In feite zouden de rol

lades de buis helemaal moe ten opvullen,zodat men mooie,gelDk

vormige produkten krijgt. Met de hand is dit niet mogelijk,omdat 

het teveel kracht kost en te lang zou duren. Bekeken dient te 

worden of dit proces machinaal kan geschieden; 

5. het snijden van lappen. Ook hierbij speel t de gelijkvormigheid 

een belangrijke role Deze is bij het met de hand snijden moeilijk 

te verkrDgen,zodat ook hier de evt. aanschaf van een machine 

overwogen dient te worden,mede vanwege de te behalen tDdwinst; 
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6. het van bot ontdoen van karbonadesnippers. De snippers,die ont

staan b~ het hakken van de karbonades op de hakmachines,worden 

voor het gehakt gebruikt. Ze moe ten echter eerst van de nog 

aanwezige botsplinters ontdaan worden. Dit gebeurt momenteel 

met de hand en kost veel t~d (N.B. deze stroom van snippers is 

niet in het van-naar diagram e.d. weergegeven); 

7. het in stukken zagen van botten. Alleen al met het oog op de 

veiligheid is het de moeite waard om dit proces trachten te 

verbeteren; 

8. het inzetten van metaaldetectors. Overwogen dient te worden of 

het zin heeft metaaldetectors in te zetten om evt •. in het vlees 

aanwezige metaaldeeltjes te kunnen ontdekken; 

9. het meten van het vetpercentage van gehakt. Het nauwkeurig be

palen van dit vetgehalte kost nu dermate veel t~d,dat het onmo

gel~k is om het percentage indien nodig te corrigeren; 

10. de invoer van gehaktprodukten in de inpakmachines. De gehakt

produkten worden nu meteen nadat ze uit de vormmachines komen 

met de hand op een foodtainer gelegd. Vervolgens wordt het ge

heel,eveneens met de hand,in de inpakmachine geplaatst. Inter

essant zou het z~n om dit proces te automatiseren; 

~ het maken van vinken. De verschillende soorten vinken worden 

nu b~ derden ingekocht. Bekeken dient te worden of het mogel~k 

is deze in eigen beheer te gaan vervaardigen. 

Deze 11 knelpunten worden in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt. Van de 

eerste 9 wordt een korte inventarisatie van de huidige stand van 

zaken gegeven,waarna de laatste 2 punten constructief uitgewerkt 

worden. 
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3. Het ontwerpen van een nieuwe lay-out. 

Het schuinzetten van de inpakl~nen (hetgeen inmiddels gebeurd 

is) geeft een redel~ke verbetering te zien van de rommelige situa

tie op de inpakafdeling,doordat nu de aanvoer van de produkten di

rect aan de invoerkant van de machines plaatsvindt. De situatie 

kan zoals gezegd nog iets verder verbeterd worden door de muur 

tussen de inpakafdeling en de slager~ te verw~deren (eenvoudiger 

en effectievere aanvoer van de produkten) ,en door de muur tussen 

de inpak- en de separatieafdeling terug te zetten (meer ruimte 

m.b.t. aan- en afvoer van leeg resp. vol fust). Toch is dit geens

zins de oplossing. Zeker als op fust overgeschakeld wordt,zullen 

op de inpakafdeling dermate grote problemen v.w.b. de aanvoer,af

voer en buffering van fust en vlees ontstaan,dat het noodzakel~k 

is een fundamentele (en dus ingr~pende) oplossing voor de diverse 

transport- en opslagproblemen binnen de CSZ te zoeken. 

Het probleem doet zich nu voor,dat er binnen de CSZ eigenl~k 

sprake is van twee goederenstromen: een stroom van vlees,en een 

van fust (N.B. in het vervolg is steeds uitgegaan van de situatie 

dat er met fust gewerkt wordt,hetgeen in de loop van 1984 verwe

zenl~kt gaat worden). Zoals o.a. bl~kt uit b~l. 35,is v.w.b. de 

goederenstroom van het vlees de lay-out van de bestaande situatie 

best weI goed. De problemen in de bestaande situatie ontstaan vnl. 

door de vele kruisingen van de transportwegen (incl. de transport

wegen van fustl). Dit is ook de oorzaak van de grote problemen op 

de inpakafdeling. Ondanks dat het vlees nu al aan de invoerkant 

van de machines aangevoerd wordt (zoals gezegd een redel~ke ver

betering),vindt de aan- en afvoer van fust nog plaats langs het

zelfde 'gangpad'. Dit brengt een groot aantal kruisingen van de 

diverse transportwegen met zich mee,zodat men elkaar nogal behoor

l~k voor de voeten loopt. Hierdoor wordt de doorloopt~d van de 

produkten ernstig benadeeld,en is er vaak sprake van onnodige 

wachtt~den. 

B~ het ontwerpen van de (hierna behandelde) lay-out alternatie-
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ven is er dan ook,rekening houdend met uitbreidings- en efficiente 

opslagmogel~kheden,naar gestreefd om kortere doorloopt~den te kr~

gen door het aantal kruisingen van de transportwegen te verminde

ren. Dit is gerealiseerd door de inpakl~nen 90 0 te draaien. Hier

door verlopen de verschillende transportstromen (aanvoer vlees,en 

aan- en afvoer van fust) vrijwel gescheiden van elkaar (zie figuur 

5),waardoor het aantal kruisingen beduidend wordt teruggebracht. 

aanvoer vlees 

~=~> afvoer. 

aanvoer fust 

Figuur 5: hoofdstromen op de inpakafdeling. 

Uitgaande van dit 'hoofdprincipe',z~n vervolgens de alternatieven 

I tim VI (zie figuur 6 tim 12, en bijl. 36 voor een verklaring van 

de gebruikte symbolen) opgezet. Verder (n1et getekendl) is hierb~ 

steeds globaal uitgegaan van de lay-out van de wasruimte volgens 

b~l. 31,zodat de huidige wasmachineruimte gebruikt kan gaan wor

den voor de opslag van fust. De definitieve indeling van de lay

out van de wasruimte is weergegeven op de foto in figuur 13. 

3.2. Lay-out alternatieven. --------------
Alvorens de diverse voor- en nadelen van de verschillende lay

out alternatieven te bespreken,dient nog melding gemaakt te wor

den van een verandering die in juni 1983 op de bestaande situatie 

(zie figuur 6) heeft plaatsgevonden. Aangezien nl. de verkoop van 

opdooiprodukten (frikandellen e.d.) sterk toeneemt,was er binnen 

de CSZ een tekort aan diepvriesruimte. Daartoe is er een diepvries

cel neergezet op de plaats van de vroegere afvalcontainerruimte. 

Deze cel gaat gebruikt worden voor de diepvriesprodukten die van 

'buiten' binnen komen,terw~l de oude diepvriescel in principe aI

leen nog voor VK-artikelen gebruikt gaat worden. Deze verandering 

is n1et aangegeven in het van-naar diagram,terwUl hier ook niet 
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Figuur 6: bestaande situatie (schaal 1:500). 

mee gerekend is in bijl. 35. Een verklaring van de in figuur 6 tim 

12 gebruikte symbolen is te vinden in bijl. '36. 

1.£.1._SEe£ifi~k~ ~o2r= ~n_nad~l~n_v~n_d~ £i~e£s~ laY-2ul ~lle£

n~tie~e.!1. 

Alternatief I (zie figuur 7). 
Zoals uit bijl. 35 blijkt is IM .. S .. een maat voor de grootte van --

1J 1J 
de transportkosten. Bij alternatief I bedraagt IM .. S .. 1.954.484 

1J 1J 
ton!fm tegen 1.503.961 ton!fm in de bestaande situatie (zie bijl. 35), 

een verslech tering van de bes taande toes tand v§¥1 bijna 30%. Di t is 

natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar. Andere nadelen van dit alter-
natief: 

de plaats van de gehaktafdeling. Deze afdeling zou men graag 

langs een muur geprojecteerd zien,aangezien er i.v.m. het ta

melijk natte proces (schoonspuite~ der machines e.d.) toch een 

of andere afscheiding aangebracht moet worden (bijv. m.b.v. go

ten in de vloer) tussen de gehaktafdeling en de rest van de 

verwerkingsruimte; 
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Figuur 7: alternatief I (schaal 1:500). 

--- de plaats van de uitbeners. Deze staan nu voor de ramen van de 

kantine en belemmeren zo het uitzicht. 

Voordelen van dit alternatief z~n: 

de ui tbeners worden meer bij het geheel betrokken; 

het breken vindt nu niet meer in de gang plaats maar in de 

vroegere uitbeencel. De gang komt dan b~na geheel vr~,zodat h~ 

dan goed te gebruiken is als transport- en doorgang. 

Alternatief II (zie figuur 8). 

B~ alternatief II vindt het breken wederom in de gang plaats 

en zitten de uitbeners weer in hun koelcel. Dit levert uit trans

portoogpunt gezien (zie b~l. 35) weliswaar voordelen op t.o.v. 

alternatief I (IM .. S .. =1.634.528 ton:J(m;een verslechtering t.o.v. de 
1J 1J 

bestaande situatie van b~na 9%) ,maar nu is er weI weer het pro-

bleem dat de gang nauwel~ks als doorgang te gebruiken is. Ook is 

er nu bij de ramen van de kan tine een erg grote ruimte die niet of 

nauwel~ks benut wordt. Tevens bl~ven de nadelen van de plaats van 

de gehaktafdeling ook hier van toepassing. 
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Figuur 8: alternatief II (schaal 1:500). 

Alternatief III (zie figuur 9). 

BU dit alternatief is de plaats van de gehaktafdeling langs een 

muur gekozen. Verder heeft dit alternatief als groat voordeel dat 

het bestaande railsysteem boven de snijbanden, de rolladetafel en de 

J 

~ lOA 

41>. 

49 I I 8 lQ C 

B 4C I 100 I 
f 11 

5 
18 18 

G I 6 I 
r 2 

14 

{ 

II>. 1 
( 8~ 2 I 2 f 17 7 
J 1.'"':'1 

Figuur 9: alternatief III (schaal 1:500). 



-41-

losse sn~band hetzelfde kan bl~ven als in de bestaande situatie. 

Uit transportoogpunt gezien is er een versleehtering t.o.v. de 

bestaande si tuatie van ruim 6% (I.M .. S .. =1. 599.531 tomEm). 
1J 1J 

Alternatief IV (zie figuur 10). 

Voortbordurend op alternatief III werd tot de conclusie geko

men da t het erg in teressan t zou zijn om een nieuwe (kleinere) buf

fercel te plaatsen (de benodigde afmetingen e.d. van deze.cel wor

den in b~l. 37 toegelicht). Deze eel gaat dan gebruikt worden voor 

de snippers die van de sn~banden (10a en 10d in figuur 10) afko

men. De plaatsing van deze eel geeft een kleine verbetering t.o.v. 

de bestaande situatie te zien v.w.b. IM~S~. Hierb~ is er van uit

gegaan dat de organen e.d. nog in de 'oude' buffercel worden opge

slagen. Als voor deze opslag een van de koeleellen gebruikt gaat 

worden,komt de oude buffercel leeg te staan. Deze kan dan evt. ge-
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Figuur 10: alternatief IV (schaal 1:500). 

bruikt gaan worden om de reeds verwerkte produkten,die niet meteen 

ingepakt kunnen worden,t~del~k op te slaan. Hierdoor zal dan de 

kwaliteit van deze produkten toenemen,hoewel het extra transport 

van en naar de buffercel dat zo verkregen wordt het nodige extra 
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(overbodige7) werk zal gaan kosten. 

Alternatief V (zie figuur 11). 
Een andere mogelijkheid is de VK-afdeling in de vrijgekomen buf

fercel te plaatsen. Nadeel hiervan is de afzondering van deze af

deling binnen het geheel (onderling contact). Dit probleem is te 

ondervangen door de voorkant van de buffercel weg te breken. Na

deel hiervan is echter dat er dan geen cel meer is die in t~den 

van nood ingezet zou kunnen worden (om dezelfde reden is het ook 

niet aanbevelenswaardig om de paktafel in deze ruirnte te zetten). 

Als oplossing zou er evt. een bredere deur in de buffercel gezet 

kunnen worden. De ruimte bl~ft dan als koelruimte inzetbaar,ter 
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Figuur 11: alternatief V (schaal 1:500). 

wijl in de normale dagel~kse situatie de deur open zal staan i.v.m. 
het onderling contact tussen de werknemers (grotere betrokken

heid) • 

Alternatief VI (zie figuur 12). 

Dit alternatief geeft uit transportoogpunt gezien een verslech

tering van 9% (!M .. $ .. =1.642.018 ton3lE.m). Een groot nadeel is ook dat 
1J 1J 
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er weI erg veel extra verbouwd moet worden vergeleken met b~v. al
ternatief IV: de cellen inclusief het b~behorende railsysteem moe

ten veranderd worden,terw~l ook het gehele railsysteem boven de 

sn~banden,karbonadehakmachines e.d. aangepast moet worden. Ook wor

den nu weer extra problemen geIntroduceerd doordat de afvoer van de 

snippers naar de nieuwe buffercel de afvoer van de gehakte karbona

des kruist (N.B. als er geen nieuwe buffercel neergezet wordt,ont

staan er door het transport van de snippers naar de buffercel en 

naar de gehaktafdeling,nog veel meer kruisingent). De buffering van 

de aanvoer van de snijbanden verloopt ook niet meer zo gemakkelijk, 

terw~l er tevens b~ dit alternatief minder koelruimte voorhanden 

is. Hierdoor wordt het geheel minder flexibel en moet er waarsch~n-
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Figuur 12: alternatief VI (schaal 1:500). 

l~k een gedeelte van de oude buffercel gebruikt gaan worden voor 

de opslag van b~v. organen e.d. Een voordeel is weI nog het feit 
dat het breken niet meer in de gang plaatsvindt,waardoor deze gro

tendeels vr~komt en goed als transport- en doorgang gebruikt kan 

9 aan worden. 
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Buiten het enorme voordeel van het drastisch verminderde aantal 

kruisingen van de transportstromen,hebben aIle alternatieven met 

elkaar gemeen dat er geen muren meer in de verwerkingsruimte staan. 

Dit bevordert het onderling contact en geeft een grotere betrok

kenheid met het werk. Hierdoor wordt dan weer de afstemming onder

ling verbeterd,zodat indien nodig gemakkel~ker gecorrigeerd en b~

gestuurd kan worden. Ook is er b~ aIle alternatieven van uitgegaan 

dat de huidige muur tussen de inpak- en separatieafdeling 3 meter 

teruggezet. zal worden. Of dit kan is echter afhankel~k van de ma

nier waarop gesepareerd zal gaan worden (zie b~l. 32). B~ dit te

rugzetten zal gebruik gemaakt worden van prefab-wanden,zodat het 

geheel evt. snel te veranderen en aan te passen is (flexibiliteit). 

Ook is in aIle alternatieven de stikstoftunnel verdwenen. Door nl. 

de stikstoftunnel (die nu ook al nauwelUks nog gebruikt wordt) niet 

meer te gebruiken,en dus het aanvriezen van de karbonades in de 

aanvriescel te laten plaatsvinden,kan men jaarl~ks f 60.000,- stik

stofkosten besparen. 

Door het weghalen van de diverse muren en de stikstofcel,zal het 

geproduceerde lawaai over het gehele bedr~f verdeeld worden. Aange

zien de verwerkingsruimte ook nog eens groter wordt,zal gemiddeld 

gezien het geluidsniveau per m2 dalen: degenen die in de huidige 

situatie op plaatsen staan waar veel lawaai geproduceerd wordt 

gaan er op vooruit,degenen die op de 'rustige' plekjes werken gaan 

er misschien iets op achteruit,alhoewel dit laatste nauwel~ks waar

neembaar zal z~n. 
Tenslotte is het evt. te overwegen om een drukplafond in de ver

werkingsruimte te hangen. ZO'n laaghangend,absorberend plafond 

heeft buiten energetische voordelen (lagere koelkosten) ,diverse 

andere pluspunten. Het geluidsniveau binnen het bedr~f wordt aan
zienl~k verminderd en het geheel wordt een echte slager~ i.p.v. de 

huidige 'fabriek' (vgl. CSE). Door deze verbetering van het werk

klimaat valt een daling van het zeer hoge ziektepercentage (17%1) 

te verwachten,tenrijl ook het plezier in het werk,en daarmee de 

produktiviteit,zal toenemen. Een groot bezwaar van de aanschaf van 

een drukplafond is de zeer hoge prUs (ca. f 2.000.000,-). Te over-
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wegen valt om deze investering geleidel~k aan door te voeren. Ook 

m.b.t. het aanwezige daglicht en de tocht (de ontvangstdeuren 900 

draaien?) valt er nog het een en het ander te verbeteren op het 

gebied van de arbeidsomstandigheden. 

In overleg met de bedr~fsleiding werd in eerste instantie geko

zen voor de lay-out van alternatief IV (zie figuur 10). M.b.v. het 

modulexsysteem van de THE (een soort LEGO-stenen) werd vervolgens 

van dit alternatief een model op schaal gemaakt. Aan de hand van 

dit model werd binnen de CSZ een discussie gestart over de diverse 

voor- en nadelen die dit alternatief al dan niet met zich mee zou 

brengen,evenals over de haalbaarheid van het gehele project. B~ 

deze discussie waren,buiten de bedr~fsleiding (staf),alle afde

lingschefs en voormannen betrokken. Uiteindel~k bleek iedereen het 

in grote lijnen eens te zijn met de voorgestelde wijzigingen. Tenslot

te werd,in overleg met de bedr~fsleiding,besloten om nog enkele 

veranderingen op alternatief IV aan te brengen: 

de sn~tafel (nr.l0B in figuur 10) kan weg. Deze tafel wordt nl. 

toch al nauwelijks gebruikt (aIleen in tijden van noed ;bij sommi

ge reklameakties bijvoorbeeld), en kan dus zonder problemen ver

vallen; 

de onderlinge posities van de machines op de gehaktafdeling 

veranderen. Hierdoor kan dan een man het gehele produktiepro

ces overzien. In de bestaande situatie z~n er 2 man nodig om 

de koppen van aIle machines in de gaten te houden; 

de zager~ in de oude buffercel plaatsen. De snippers en orga

nen e.d.,die in de huidige situatie hierin worden opgeslagen, 

worden in de nieuwe toestand in de nieuwe buffercel,resp. in 

koelcel 4C (zie figuur 10) opgeslagen. Hierdoor komt de oude 

buffercel leeg te staan. Het plaatsen van de zager~ in deze 

ruimte heeft,buiten de grote voordelen op transportgebied die 

dit met zich meebrengt,als voordeel dat de toiletten,op de 

plaats waar de zager~ voorheen geprojecteerd was,intact kunnen 

bl~ven. Verder kan de oude buffercel dan dienen als folieop-
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slag (N.B. folie dient op bedr~fstemperatuur bewaard te bl~

venl),en als opslag voor paneermeel (wordt op de VK-l~n ge

bruikt); 

een groter kruidenmagaz~n maken langs de nieuwe buffercel. 

Hierdoor werd tens lotte toch gekozen voor de nieuwe buffercel 

van alternatief B uit b~l. 37,i.v.m. de eenvoudigere bouw. De 

plaats waar in alternatief IV het (te kleine) kruidenmagaz~n 

geprojecteerd was wordt opslagruimte voor schoonmaakspullen; 

de Technische Dienst verplaatsen. Door de T.D. dichter b~ het 

produktieproces te plaatsen,kan er sneller op problemen die er 

b~ bepaalde machines ontstaan gereageerd worden. Ook hoeft een 

machine die in de werkplaats in orde gemaakt moet worden niet 

Figuur ~3: het uiteindelDke lay-out ontwerp voor de CSZ. 
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meer door het hele bedrijf getransporteerd te worden,voordat hij 
eindelijk de T.D. bereikt (N.B. in de huidige situatie kunnen 

de machines vaak slechts buitenom de T.D. bereikenl). Aange

zien men momenteel binnen de CSZ naarstig op zoek is naar mo

gelijkheden om de kantoorruimte uit te breiden-,kan de oude 

ruimte van de T.D. evt. tot kantoorruimte omgebouwd worden. 

Op de foto van figuur 13 is tenslotte te zien hoe de nieuwe lay

out er uiteindelijkkomt uit te zien (N.B. hoek bij toiletten intact 
laten! ). 

Als laatste dient nog het volgende aangestipt te worden. Uit 

f:ransportoogpun t gezien word t er een grotere verbetering van de be

staande situatie verkregen dan dat men in eerste instantie uit bijl. 

35 zou concluderen. Uit de tabellen van bijl. 35 blijkt nl. dat als 

we de afvoer van de inpak- naar de separatieafdeling niet meenemen 

(van 14 naar 18 in bijl. 35),er voor de rest van het bedrijf een ver

betering t.o.v. de bestaande situatie optreedt van ca. 10%. De af

voer van de inpak- naar de separatieafdeling dient weliswaar gemid

deld over een 2x zo grote afstand getransporteerd te worden,maar 

aangezien de afvoer in deze situatie aanzienlijk soepeler kan ver

lopen,zijn er op dit gebied geen moeilijkheden te verwachten. Er is 

dus weI degelijk sprake van een behoorlijke verbetering uit trans

portoogpunt gezien. 

l.4._Fin~n£iele £o~s~~e~t!e~ ~a~ de_o~erg~n~ op_f~s~ ~n_v~n_de 

r~ali~e£ing_v~n_de ~i~u~e_l~y-o~t~ 

Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van de berekeningen,nodig om 

op financiele gronden tot een investeringsbeslissing te komen. 

Hiervoor zijn als criteria gehanteerd: 

1. de terugverdientijd (t.v.t.); 

2. de netto contante waarde (n.c.w.); 

3. de interne rentevoet (i.r.v.). 

Ad 1: de terugverdien tijd is de tijd, die nodig is om ui t de netto

inkomensstroom het inv~steringsbedrag terug te verdienen. 

Het grote nadeel van dit criterium is dat de kasoverschot

ten die na de terugverdientijd vallen,geheel buiten beschou-
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wing gelaten worden. Een ander bezwaar is,dat de terugver
dientijd geen duidelijke indicatie levert van de winstgevend

heid van een project. 

Ad 2: bij toepassing van de contante-waarde-methode disconteert men 

toekomstige kosten en opbrengsten m.b.v. een van tevoren 

aangenomen disconto-voet,die de minimumeisen weergeeft die 

de ondernemer aan de rentabiliteit van het kapitaal stelt. 

Als discontopercentage wordt het interestpercentage dat de 

gemiddelde vermogenskosten van het bedrijf voorstelt 

N.c.w.= f fOt-C t tl_I ,waarbij I=investeringsbedrag 
t=l [( l+i) ] 

0t=periode opbrengst 

gekozen. 

Ct=complementaire kosten 
n=levensduur (in ons geval 10 

jaar) 

i=rentevoet 

Ais de n.c.w. positief is,is het project acceptabel. 

Ad 3: de interne rentevoet is die discontovoet waarbij de contant 

gemaakte waarde van de toekomstige netto-opbrengsten (dis

counted cash-flow) gelijk is aan het investeringsbedrag. In 

de gedachtengang van de i.r.v.-methode zijn aIle projecten 

acceptabel,die een interne rentevoet hebben die boven de 

door de onderneming vastgestelde minimum discontovoet 1ig

gen. Het berekenen van de interne rentevoet komt neer op het 

oplossen van een ne-graads vergelijking van de gedaante: 

I [Ot-CtJ -I=O ,waarbij I=investeringsbedrag 
t=l (l+r) J 0t=periode opbrengst 

Ct=complementaire kosten 

n=levensduur (10 jaar) 

r=interne rentevoet 
Bij projecten waarbij men een keus moet doen ,omdat er maar een 

(of enkele) gerealiseerd kunnen worden,dient men goed te be

denken dat niet de projecten met het hoogste rendement de 

voorkeur verdienen,maar die projecten die de hoogste absolu

te winst op1everen. 

De gemiddelde vermogenskosten (de kosten die betaald moeten worden 
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voor het huren van het vermogen) van Ahold NV bedragen 15%. 

Iedere investering is aan bovenstaande criteria getoetst. Een ge

specificeerde berekening van de diverse cash-flows met de daarin 

gebruikte kosten en opbrengsten is te vinden in b~l. 38 tim 44. 

Er is van uitgegaan dat de cash-flow aan het eind van het jaar 

vrijval t. Een nadere toelichting op de in bijl. 38 en 41 gebruikte 

kostenposten (voor de diverse verbouwingen en veranderingen) geven 

de begrotingen van Dhr.L.v.MecheIen (N.B. deze zijn nlet bijgevoegd; 

evt. weI opvraagbaar). B~ aIle berekeningen van koelkosten of -be

sparingen is gebruik gemaakt van de gegevens van de firma Smeva 

(een koeltechnisch bedrDf). 

In de berekeningen is geen inflatie en loonst~ging ingebracht. De

ze z~n momenteel toch erg laag,en men kan so wie so nauwel~ks een 

betrouwbare voorspelling voor langer dan 2 jaar geven. 

Afgeschreven is op basis van fiscale afschrDvingsterm~n,te weten 

voor reorganisatiekosten (sloopwerken,verplaatsingen van machines 

e.d.) 1 jaar,voor bouwkundige werken 10 jaar en voor transportma

terieel en installaties (electra,lichtarmaturen,loodgieterswerk

zaamheden,aanleg koeling en ventilatie etc.) 5 jaar. Als verwacht 

wordt dat de technische levensduur langer is dan de fiscale,is 

hier b~ de cash-flows rekening mee gehouden. 

Voor investeringen gedaan in transportmaterieel en machines,ont

vangt men 12% W.I.R.-premie,voor de investeringen in het gebouw 

8%. Deze premie valt vr~ in het jaar volgend op de investering. 

De kosten van het verplaatsen van de Technische Dienst z~n niet 

meegenomen i.v.m. het Iopende project voor evt. uitbreiding van 

de kantoorruimte. 

Op de nu volgende bIz. wordt een overzicht gegeven van de netto

geldstromen en van de diverse investeringscriteria voor de ver

schillende investeringsmogel~kheden,terw~l op bIz. 51 hiervoor een 

grafische weergave van de netto-geldstromen te zien is. 



Overzicht netto-geldstromen,terugverdientijd,interne rentevoet en netto contante waarde. 

Wanneer een getal tussen haakjes staat wil dat zeggen dat het getal negatief is. De bedragen zijn x fl.000,-

jaar: 
Systeem I 

. Systeem II 
$ysteem III 
$ysteem IV 
Systeem V 

Systeem 
II 

II 

II 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(403,2) 151 107,5 108 108,5 57,7 90,6 84,4 84,4 84,4 
(673,2) 152,4 98,8 98,8 98,8 90,6 95,3 94,3 94,3 94,3 

(1076,4) 303,4 206,3 206,8 207,3 148,4 185,9 178,7 178,7 178,7 
(550) 154,2 121,4 121,4 121,4 121,4 108,1 108,1 108,1 108,1 

(1626,4 \ 457,6 327,7 328,1 328,6 269,7 294 286,8 286,8 286,8 

I overgang op fust. 
II ophogen van de vloer t.b.v. de wasruimte. 
II I: overgang op fust + het ophogen van de vloer t.b.v. de wasruimte. 

realisering van de nieuwe lay-out (excl. lay-out wasruimte). IV 

10 t.v.t. i.r.v. 
84,4 3,3 jr. 23,4% 
94,3 6,4 jr. 8,7% 

178,7 5 jr. 14,3% 
108,1 4,3 jr. 18,3% 
286,8 4,7 jr. 15,7% 

n.c.w. 
114,5 

(141,9) 
(27,4) 
65,6 
38,1 

II V : overgang op fust + het ophogen van de vloer t.b.v. de wasruimte + realisering van de nieuwe lay-out. 

t.v.t.: terugverdientijd; 
i.r.v.: interne rentevoet; 
n.c.w.: netto contante waarde. 

I 
l. 
C 
I 



Grafische weergave van de netto-geldstromen van de diverse investeringsmogelijkheden. 
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Uit voorgaande analyse blijkt duidelijk dat de overgang op fust 

grote voordelen met zich meebrengt t.o.v. de bestaande situatie 

waar met plattertrucks gewerkt wordt. 

Tegen het ophogen van de vloer t.b.v. de wasruimte daarentegen 

zijn nogal wat bedenkingen vanwege de ongunstige terugverdientijd 

(6,4 jaar),de Iage interne rentevoet (8,7%) en de lage netto con

tante waarde (- f 141.900,-). Ondanks het feit dat dit project na 

zijn afschrijvingstermijn nog steeds voordeel oplevert,terwijl de on

kosten dan praktisch nihil zullen zijn,is het dan ook vooralsnog 

af te raden deze investering door te voeren. 

De realisering van de nieuwe lay-out blijkt erg gunstig te zijn, 

terwijl ook hier geldt dat,nadat de afschrijvingstermijn verstreken 

is,de jaarlijkse onkosten erg klein zullen zijn,terwijl het voordeel 

gehandhaafd bIijft. 

Al met al verdient het aanbeveling om,ondanks de hoge investe

ring,de overgang op fust en de realisering van de nieuwe lay-out 

daadwerkelijk uit te voeren. Vooral op lange en middellange termijn 

zal dit grote besparingen opleveren. Voor het ophogen van de vloer 

t.b.v. de wasruimte zal naar andere mogelijke oplossingen gekeken 

moe ten worden. Bijvoorbeeld het aanbrengen van een schuine heIIing 

in de ruimte van het huidige pI at te"r truckmag azijn ,of het gebruik 

van een overheadconveyor. Van deze laatste verwacht ik echter, 

i.v.m. de grote temperatuurwisselingen die deze moet ondergaan 

en de complexiteit van de benodigde besturing,niet veel goeds. 
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4. Ui twerking mogelijke procesverbeteringen. 

In dit hoofdstuk worden de op bIz. 34 en 35 genoemde knelpunten 

nader uitgewerkt. Van de eerste 9 wordt een korte inventarisatie 

van de huidige stand van zaken gegeven,waarna de Iaatste 2 pun

ten constructief zuIIen worden uitgewerkt. 

Hiervoor z~n momenteel de volgende machines op de markt: 

Famco USA-Pittsburgh. De machine is op proef geweest met een 

negatief resultaat: hij was erg duur en moeilijk om te stellen; 

Tcrwnsend USA-Des Moines. Deze machine was besteld. Japanse 

patenten hielden de levering echter tegenjde machine wordt nu 

niet meer gemaakt; 

Handtmann D-Biberbach;vert. Vebufa Hilversum. Deze machine is 

niet geschikt voor het verwerken van natuurdarmen (N.B. b~ de 

VVG wordt natuur- i.p.v. kunstdarm gebruikt voor het stoppen 

van de wors ten) ; 

Vemag D-Verder;vert. de Jong Elburg. Ook deze machine is niet 

geschikt voor het verwerken van natuurdarmen; 

ABR Food GB-Bletchley;vert. Vebufa Hilversum. De machine was 

in eerste instantie niet geschikt voor het verwerken van na

tuurdarmen. Ook een aangepaste versie bleek b~ proefnemingen 

niet te voldoen. 

Het probleem b~ het gebruik van natuurdarmen is dat de diame
ter van de darm nogal kan varieren. Hierdoor varieren ook de dia

meter en de lengte van een worstje (zie bijl. 45),terwijl tevens de 

tussenafstand van de worstjes een behoorlijke spreiding blijkt te 

hebben (zie figuur 14). 

Het zal duidelijk zijn dat voor het automatisch losknippen van 

de worsten vooral huntussenafstand (twist) van belang is. Hierbij 
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5 6 7 8 10 11 

tU55enafstand in mm • 
Figuur 14: spreiding van de tussenafstand ~an de worsten. 

dient men ook nog te bedenken dat de worsten niet recht z~n,en dus 

b~ doorvoer m.b.v. banden e.d. (zie figuur 15) recht gebogen wor

den, waardoor de tussenafs tand aanzienlijk kleiner zal worden. Een 

sensor zal dan geen,of slechts een zeer geringe,ruimte tussen de 

worsten bespeuren. Hierdoor zullen de worsten niet worden losge

knipt, terwijl bij een te geringe tussenruimte de kapjes van de wor

sten zullen worden afgesneden. 

Een eventuele oplossing voor dit probleem zou kunnen z~n om de 

2e bandenset (II in figuur lS) sneller te laten lopen dan de l e , 

zodat de worsten uit elkaar getrokken zullen worden en de tussen

afstand goed zichtbaar bl~ft. Omdat het maken van worsten een erg 

nat proces is,dient men dan voldoende rekening met optredende 

slip te houden. 

Figuur 15: principeschets worstsn~machine. 

De tussenafstand van de worsten zal dus minimaal ongeveer 5 mm 
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dienen te bedragen. Uit figuur 14 bl~kt dat dit in prakt~k lang 

niet altijd het geval is. Voordat men kan overgaan tot het automa

tiseren van het knippen van worsten,zal men er dan ook voor moe

ten zorgen dat de tussenafstand van de worsten aan een minimum 

maat volddet. 

Het gebruik van ~jzels of banden als transport- en buffermiddel 

heeft als groot nadeel dat het geheel lang niet meer zo flexibel 

is als b~ het gebruik van 200-ltr. bakken. In de periode dat bin

nende csz met banden gewerkt werd,bleken deze ook nog als nadeel 

te hebben dat ze erg snel vast kwamen te zitten en veel onderhoud 

vergden. Het bestaande systeem verdient dan ook vooralsnog de 

voorkeur boven het gebruik van ~jzels e.d. 

In de huidige situatie zet een man het leeg fust onder de 

schietband,terwijl een ander het vol fust op een pallet zet. Ver

der moet er nog voor de aan- en afvoer van de pallets gezorgd 

worden,evenals voor het sCQeiden van iedere laag produkten d.m.v. 

een tussenlegvel. 

De opvangmethode kan vrij eenvoudig verbeterd worden,b~voorbeeld 

pallet 
leeg 
fust 

pallet 
vol 
fust 

I 

Figuur 16: principeschets van de opvangmethode 

voor de VK-lijn. 
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m.b.v. 2 hoekl~nen waarin een aantal fust kan staan (zie figuur 

16). Zoals uit de in figuur 17 beschreven werkmethode voor de 

nieuwe situatie bl~kt,kan de opvang van de VK-produkten dan door 

een man geschieden. AIleen b~ de produktie van cotelettots zullen 

vanwege de hogere produktiesnelheid (zie bUl. 46) eventueel twee 

man nodig zijn. 

4 leeg fust opzetten (3 in 
buffer + 1 onder de schietband) 

leeg fust opzetten + 

tussenlegvel erin leggen 

tussendoor: tussenlegvellen 

bijvullen 
P~8,4 resp. 6,7 sec,afhanke

lijk van het soort produkten 

(de bijl. 46). 

l e laag} 

:IE 
2e laag) 

]f 

3e laag} 

l e laag) 2P 

(machine legt 2e laag) 

inleggen 

legt laag) 

Figuur 17: werkmethode voor de nieuwe situatie bij de 

afvoer van de VK-IUn. 
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Probleem is echter dat de produkten vaak niet goed in het fust 

vallen en rechtgelegd moeten worden. Dit kost natuurl~k extra t~d. 

Ook is de man gebonden aan de machine: h~ kan b~v. niet even weg 

om het gehakt in de vormmachine aan te stampen,of om de hefkiep

installatie in werking te stellen. Tevens zal de aan- en afvoer 

van het fust niet door de man die de opvang van de produkten ver

zorgd gedaan kunnen worden. 

Desondanks zal deze opvangmethode een grote verbetering t.o.v. 

de oestaande situatie te zien geven. 

Hiervoor z~n momenteel de volgende machines op de markt: 

Hagedorn D-Hamburgjvert. Prins Amsterdam; 

Fomaco DK-Kopenhagen; 

Garos S-Vasteras;vert. Baa~ens Oss; 

Schaub D-Hamburg;vert. de Wied Leeuwarden; 

Born Ch-Zofingen;vert. Townsend Zoetermeer. 

Aangezien het persen van rollades met de hand veel sneller gaat 

dan met welke van deze machines dan ook,verkiest men binnen de VVG 

de bestaande werkw~ze boven het machinale persen. Dit ondanks het 

feit dat men b~ het machinale persen een gel~kvormiger produkt 

verkr~gt. 

Hiervoor z~n de volgende machines op de markt: 

Height Japan-Chibaken;vert. Townsend Zoetermeer. De onderhan

delingen over een proefplaatsing van deze machine z~n bezig; 

Chemetron USA-Louisville;vert. de Jong Zwolle. Over deze ma

chine is niet zoveel bekend. Ook is er nog geen contact met 

de firma geweest over een mogel~ke proefplaatsing; 

Bizerba D-Balingen;vert. Moller Hengelo. Deze machine kan 

slechts lappen tot een dikte van 6 mm sn~den; 
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Velati Vba I-Milano;vert. Luypaert Belgie. Uit proeven met de

ze machine bleek dat de lappen bD vlees met veel vlies aan el

kaar blDven plakken; 

Franz D-Reutlingen;vert. Selo Oldenzaal. Ook deze machine is 

op proef geweest. Bezwaar is hier dat het vlees eerst op maat 

moet worden afgesneden alvorens het door de machine gevoerd 

kan worden. Dit kost tDd en geeft veel verliezen; 

Wa tanabe Japan-Nagaya; vert. Townsend Zoetermeer. Bij proeven 

met de machine bleek deze redeUjk te voldoen. Van aanschaf is 

vanwege de hoge prDs (ca. f 150.000,-) echter voorlopig geen 
sprake. 

Hiervoor zDn momenteel de volgende machines op de markt: 

Pemberton Canada-Toronto. BD deze machine blDven kleine stuk

jes bot in het vlees achter (residu),zodat het niet verwerkt 

mag worden in gehaktprodukten; 

Protecon NL-Oss. Ook deze machine geeft residu; 

Paoli USA. Ondanks vele inspanningen bleek het niet mogelijk te 

zijn om deze machine op proef te krijgen; 

Lynggaard DK-Kopenhagen;vert. Moller Hengelo. Geeft residuj 

Hollstein&Fuhrmann A-Wien. Ook deze machine geeft residu; 

Baader D-Lubeck;vert. Vebufa Hilversum. Deze machine is op 

proef geweest met een negatief resultaat (zie bDl. 47). 

De machines voor het van bot ontdoen van snippers werken d.m.v. 

een hydraulische unit (m.u.v. Baader,die met een geperforeerde 

trommel (zie bDl. 47) werkt),die de snippers door een filtersys

teem perst. Door inwerking van de druk nemen de vleesresten een 

pasta-achtige vorm aan en verlaten via het filtersysteem de pers
kamer. De restbeenderen zDn daarbD tot een staaf samengeperst en 

worden aan de achterzijde van de machine automatisch verwijderd. 

Het probleem is het residu dat achterblDft in het vleesprodukt. 

De Baader geeft bD gebruik van een trommel met kleine perforaties 

weliswaar geen residu,maar de kapaciteit is dan te laag. Bij ge-
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bruik van een trommel met grotere perforaties sti~t weliswaar de 

kapaciteit,maar dan bl~kt er teveel residu in het produkt te zit

ten, zodat het niet in gehakt verwerk t mag worden (zie ook bijl. 

47). 

Al met a1 dient men vooralsnog dan ook de voorkeur te geven 

aan de momenteel in gebruik z~nde methodes voor de verwerking van 

de karbonadesnippers (zie b~1. 47). 

Hiervoor z~n o.a. de volgende machines op de markt: 

oorfel O-Fellbach. Oit is een soortgel~ke cirke1zaag als die 

nu in gebruik is; 

Reich O-Nnrtingen. Oit is een soortgel~ke lintzaag als die nu 

in gebruik is; 

Treif O-Oberlahr;vert. Stephan Almelo. Oit is een geheel 

nieuwe machine voor het zagen van schenkels. Proefplaatsing 

voor deze machine is aangevraagd. 

4.1.8. Het inzetten van metaaldetectors. --------------------

Hiervoor bestaat momenteel nog weinig interesse,aangezien er 

b~na nooit klachten z~n over het aantreffen van metaaldeeltjes in 

het vlees. Mocht men t.z.t. toch metaaldetectors willen gaan ge

bruiken,dan z~n er voldoende fabrikaten op de markt om een keuze 

uit te maken,o.a.: 

Lorna GB-Farnborough;vert. van der Vliet Koog aid Zaan; 

Gelon GB. Dit merk metaaldetectors is op dit moment in bedr~f 

b~ Rodi te Opmeer (fabrikant van dierenvoedsel},en voldoet 

daar zeer goed. 

V~~r het onderzoek door de overheid of andere controlerende in-
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stanties,zal in het algemeen de voorkeur worden gegeven aan de 
nauwkeurigste analysemethode,waarb~ de analysetijd van secundair 

belang is. B~ controle van grondstoffen in bedr~ven is de analy

setijd echter wel degelijk een belangrijke factor bij de keuze van 

een methode. Om een bepaald vetgehalte in het eindprodukt te kun

nen realiseren,is het immers noodzakel~k om op grond van de meet

resultaten het produktieproces b~ te sturen. Omdat de resultaten 

dan snel beschikbaar moeten z~n,zou het liefst de betreffende 

meetapparatuur,in de onmiddellijke omgeving van de produktielijn (in 

line),door fabriekspersoneel bediend moeten kunnen worden. 

De momenteel binnen de CSZ in gebruik z~nde apparaten (Hobart 

en Foss-Let) hebben als grootste nadeel de te lange analyseduur, 

waardoor van correctie van het vetpercentage natuurlijk geen spra

ke kan zijn. In de huidige situatie wordt er dan ook meer mager 

. vlees in gehakt verwerkt dan strikt noodzakel~k is. Dit om aan de 

veilige kant te blijven van d~ van overheidswege vastgestelde maxi

mum grenzen voor het vetgehalte. Dit is natuurlijk oneconomisch {1 

kg mager vlees kost ongeveer f 10,- en 1 kg vet kost f 0,60),te

meer daar het om een produktie van ca. 2600 ton gehakt en aanver

wante produkten per jaar gaat. 

Om deze situatie te kunnen verbeteren moet er dus een vetbepa-
, 

lingsapparaat gebruikt gaan worden dat correctie mogel~k maakt. 

Eisen die aan een dergelijk apparaat gesteld worden: 

snelheid van meting en eenvoud van bediening,zodat in line ge

bruik (en dus evt. correctie) mogelijk is; 

geringe kosten m.b.t. zowel uitvoering (kosten per test) als 

investering; 

nauwkeurigheid van het resultaat; 

reproduceerbaarheid van resultaten (afhankelijk van de monster

grootte: b~ een te groot monster bestaat minder kans op fouten 

t.g.v. inhomogeniteiten); 
toepasbaarheid op een breed spectrum van vleesprodukten. 

De vetbepalingsmethoden berusten op: 

A. f~n verdelen van het monster,daarna oplossen van het vet. De 

hoeveelheid vet kan bepaald worden door: 

~ verdampen van het oplosmiddel (off. controlemethode,August 
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Gronert); 

~ soortel~k gewicht metingen in de vloeistof (Foss-Let); 

3. gebruik te maken van andere eigenschappen van het vet!oplos

middel mengsel,bijv. bij standaardbepalingen van lichtdoorval 

of b~ brekingsindexmeting. Een variatie is om het vet niet 

op te lossen,maar uit te smelten (Hobart,Univex). 

B. gebruik maken van verschillen in fysische eigenschappen tussen 

de eiwit!waterstructuur van de spiervezels en het vet. Voor

beelden: 

1. kernspinresonantie (Newport Instruments Quantity Analyser); 

.h reflectiefotometrie: afhankelijk van de verhouding vlees!vet-

deeltjes wordt meer of minder licht teruggekaatst. Dit is in 

wezen een goede en snelle methode,maar er zijn nog meer fac

toren die de reflectie bepalen. Hierdoor is ~ken erg moeil~k 

(Glafascan) ; 

3. absorptie van rontgenstraling. De absorptie is echter sterk 

afhankel~k van het vocht- en mineraalgehalte (Anyl-Ray); 

4. absorptie van radiofrequente energie (Emme); 

~ infrarood-absorptie (Neotec,Technicon,Foss Electric); 

6. verschil in electrische weerstand (Dickey John); 

7. verschil in soortel~k gewicht. Volumebepaling van een mon

ster met standaardgewicht. Nadeel van de soortel~k gewicht 

methode is dat het gehakt eerst op een van tevoren vastge

stelde temperatuur moet worden gebracht (Wolfking,Protecon). 

In tabel 11 wordt van een vijftiental nu op de markt zijnde vet

bepalingsapparaten een overzicht van hun voor- en nadelen gegeven. 

Uit dit overzicht bl~kt dat eigenl~k aIleen de Protecon en de 

Dickey John (om eerdergenoemde redenen) in aanmerking komen om de 

bestaande apparatuur te vervangen. T~dens proefnemingen met de 

Protecon bleek echter dat het apparaat niet geschikt is om rund

vet te meten. 

Het apparaat van Dickey John komt begin 1984 op proef,zodat 

dan pas een definitief oordeel over dit,in eerste instantie veel

belovende,toestel geveld kan worden. 



Tabel 11: oTerzicht Tan moment eel op de markt zljnde Tetbepalingaapparatuur. 

Nauwkeurlgheid Bedlening Anal ysetijd In line Kosten Hpnstergrootte Des tructief Chemlkallen Werklngswi1ze-. 
1. Hobart 1,5'" .. 15 min. - I 1.000,- 56,7 gram - + 1.3 

2. Protecon. Palm-6 1% • 2-3 min. • I 68.000,- 4-6 kg • ... B7 

Palm-30 1", ... 2-3 min. • I 103.000,- 20-30 kg ... ,.. 87 

3. Wolfking 2'1, ., 4 min.' ,.. I 30.000.- 15 kCjJ • ,.. 87 
4. Anyl-Ray 1,5,)" - 20 sec. - t 80.000,- 6.5 kg - • 83 
5. Univex 1.5~ - 3 min. - I 1.000,- 6 gram - • A3 
6. Honeywell 2<;;. ... 20 sec. • ? 750 gram ... • B7 
7. N.I.Q.A. O,2't - 20 min. - f 30-.000,- 1 - • El 
S. Glafascan 2~ ,.. 1 sec. • ! 115.000,- n.v.t. • • fl.2 
9. Neotec 1,5% • 20 sec. • I 8.000,- n.v.t. ,.. ... B5 

10. Technicon: 300 1,5'):. ,.. 30 sec.' + f 42.000,- 10 gram • ,.. E5 
400 1,5% + 30 sec. • f 88.000.- 10 gram + ... 65 

11. August Gronert 1~ • 30 min/12 monsters - ! 15.000,- 5 gnilm ... - A1 -
12. Emrne 1,5% + 2 sec. • f 60.000,- n.v.t. + + 64 

13. Dickey John 1% ., 20 sec. • f 30.000,- n.v. t'. • + 66 
14. Foss-Let 0,20/, - 5-10 min. - f 14.000.- 45 of 22.5 gram . - - A2 
15. Poss Electric 0,27 - 6 min. - ! 100.000,- 11 gram + ... 65 

N.B. Een met een nauwkeurigheid van 1% afgelezen vetgehalte van 25% wil zeggen dat het vetgehalte ligt tU8sen 

24 en 26% .. 

+ geeft reap. aan: eenvoudig te bedienen,in line gebruik mogelljk,niet-destructief.geen chemicalien nodig. 

geeft ,reap. aan: moeilljk te bedienen,in line gebruik niet mogelijk,deatructief,chemicalien nodig. 

.:zie tekst voor nadere uitleg. 

I 
0\ 
I\.l 

• 



-63-

4.~.1._M~chaQi~ali~ ~aQ de_iQv£e£ ~aQ sehaktErod~kleQ in_e~n_iQ

p~k~achin~. 

De firma Koppens heeft een apparaat (dispensor) ontwikkeld dat 

het afzonderen van foodtainers uit een stapel verzorgd (zie figuur 

18). De afgezonderde foodtainers worden,d.m.v. een band die een 

stap rust beweging maakt,tot onder de vormmachine getransporteerd. 

Hier vallen de gehaktporties,die door de vormmachine uitgeponst 

worden,in de foodtainers. 

foodtainer

houder 

nok foodtainer 

transportband 

Figuur 18: principeschets van een apparaat voor het 

scheiden van foodtainers. 

B~ in gebruik name van dit apparaat bleek het personeel kla-

gen over te weinig werk. Tot dan toe werden nl. door een man en de 

gehaktporties in foodtainers gelegd,en deze foodtainers in de in

pakmachine geplaatst. Door nu het apparaat van Koppens in te zet

ten,hoefden aIleen nog maar de foodtainers met de hand in de in

pakmachine geplaatst te worden. De man aan de machine kon dus niet 

weg,h~ had aIleen minder werk te doen. Dit bleek i.v.m. de kou 

geen voordeel te z~n. Het probleem is dus nog de mechanisatie van 

de invoer van de foodtainers in de desbetreffende inpakli~en. 
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De firma Rodi te Opmeer bleek hiervoor een oplossing gevonden 

te hebben. Deze bleek in de vorm zoals h~ daar werkte niet toepas

baar te z~n. Het zeer eenvoudige principe werd echter overgenomen 

en aangepast voor de situatie in de CSZ (zie figuur 19 en 21). 

-. 
I 

/ 
i' 

----r -- - -- - ---
( 

I 
I 

\ l::::======;~~:::: 
\ 

Figuur 19: sluismechanisme voor het een voor een laten 

passeren van foodtainers. 

Door een nok wordt een sluis (zie figuur 19) bediend,die de op 

een ketting aankomende foodtainers (met inhoud) een voor een door

laat. De pakjes worden dan verder getransporteerd totdat ze door 

de meenemers van de inpakmachine meegenomen worden. 

Er is v~~r gezorgd dat de snelheid van de ketting en de keuze 

van de nok zodanig z~n,dat de pakjes voldoende t~d hebben om de 

sluis te verlaten en ver genoeg uit elkaar worden gehaald. Verder 

is er voor gezorgd dat er iedere keer precies een pakje tussen de 

~ispen-l sor 

transportband 

l linpakmachine 

Koppe stuk 

Figuur 20: schematisch overzicht van de machineopstelling 

in geval van mechanisatie. 
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meenemers van de inpakmachine terechtkomt(zie figuur 21). 

Door machinefabriek Holleman te Zaandam werd een koppelstuk 

tussen vorm- en inpakmachine volgens dit principe vervaardigd. Na 

enige aanloopmoeilukheden,tudens de installatie hiervan op een 

Targa-inpakmachine,overwonnen te hebben,bleek het geheel in com

binatie met de dispensor van de firma Koppens prima te funktione

ren (zie figuur 20). Er kan nu daadwerkelijk mankrach t bespaard 
worden. 

cf' 0 \"'~'~ 
1

318 lOt I_I -----
3 .. ,e ~,.. ~t. 

.... .,t. J _ J---+-t _ 1-1 ...;"'::.;:.."...;;;,;;.;;... ... I SiNW~t 

3/8 1lOt. 
I 

I 

J 3/8 !20t. 
I 

~-
I 

+.-

- -----
Figuur 21: principeschets van het koppelstuk tussen vorm

en inpakmachine. 

I 
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Rundervinken,varkensvinken en slavinken,in het vervolg aIle 

vinken genoemd,bestaan uit een rolletje gehakt waaromheen een 

speklapje gewikkeld zit. 

Het speklapje heeft een T-vorm (z figuur 22),die verkregen 

wordt door varkensbuiken m.b.v. een zgn. vacuum vuller in kunst

stof vormen (moulds) te persen. De zo ontstane T-vormige stukken 

180 

!!! 
0 
2 

80 SO 

speklapje 

(ca. lo gram). 

gehaktrolletje (ca. 80 

gram) • 

Figuur 22: vorm en afmetingen van speklapje en gehakt

rolletje. 

spek (ca. 500 mm lang) worden vervolgens op een snijrnachine tot 

lapjes gesneden (zie figuur 23). Ieder Iapje wordt afgelegd op een 

transportbandje,waarna een geportioneerd rolletje gehakt op het 

speklapje wordt gelegd. Vervolgens wordt het speklapje rond het 

gehaktrolletje.gewikkeld,waarna tenslotte de zo ontstane vink in-

Figuur 23: produktieflow voor het 

maken van speklapjes. 
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gevroren en ingepakt wordt. In figuur 24 wordt een schematisch 0-

verzicht van dit proces gegeven. 

F~guur'24: produktieflow v~~r het 

vervaardigen van vinken. 

Momenteel worden de vinken door de firma Bakker aan de VVG ge

leverd. Jaarlijks wordt door de CS'en in totaal zo'n 300 ton vin

ken ingekocht,met een totale inkoopwaarde van ca. f 3.000.000,-

(f 1,- per stuk). Hierbij komt nog eens eenzelfde aantal dat door 

de GS-filialen besteld wordt. Het zal dus duidelijk z~n dat er bin

nen de VVG veel interesse bestaat in het zelf gaan verzorgen van 

de vinkenproduktie. Indien men slechts 5 cent per vink goedkoper 

zou kunnen produceren, val t er j aar lijks nog al tijd zo' n f 300.000,

te besparen 11 

De firma Vebufa die de produktiel~n b~ de firma Bakker geInsta

leerd heeft,komt tot de volgende ruwe kostenbegroting voor een 

dergelijke produk tielijn (zie ook figuur 24): 

1. Reformed-meat lijn: 

50 mallen a f 5.000,-

hydraulische pers 

2. Portioneer- en verpakkingslijnen: 

continue vuller 

f 250.000,

_f_1QO.!,.OQ0..1.-_ 

subtotaal f 350.000,-

f 100.000,-



2 stuks sn~machines 

portioneren vulling 

afleggen vulling 

transport/wikkelgedeelte 
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f 100.000,-

f 70.000,

f 20.000,

_f _ _ 2QO~OQO~-_ 
subtotaal f 490.000,

3. Invriestunnel f 200.000,

totaal f 1.040.000,

De produktielDn bestaat uit 2 parallel lopende gedeeltes die sa-

men een kapaciteit van 100 stuks/minuut hebben. 

Momenteel is men binnen de VVG druk bezig om,uitgaande van de

ze begroting,te komen tot een nauwkeurige kostencalculatie,waar

uit zal bl~ken of het zin heeft om de vinkenproduktie in eigen 

hand te nemen. 

Ondertussen is men zich aan het orienteren op de evt. aanschaf 

van een vinkenproduktielDn. Het probleem hierbD is het wikkelge

deelte dat,in tegenstelling tot aIle overige onderdelen van de 

produktiel~n,niet op de markt te koop is. De firma Bakker heeft 

hiervoor weliswaar een apparaatje ontwikkeld,rnaar verhindert rnid-

Figuur 25: schematische weergave 

van het samenstellen van 

vink uit een rolletje gehakt en een speklapje. 
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dels verkregen patenten de verkoop hiervan. 

Besloten werd om zelf te trachten tot een ontwerp te komen van 

een apparaat dat het wikkelgedeelte van de vinkenproduktie (zie 

figuur 25) voor z~n rekening kan nemen. 

Eisen die aan een dergel~k ontwerp gesteld moeten worden: 

moet met hoge-druk stoomspuit schoongemaakt kunnen worden; 

moet waterbestendig z~n; 

moet kunnen werken b~ een bedr~fstemperatuur van 100 e; 
moet eenvoudig demonteerbaar zijn en goed toegankelijk voor on

derhoud zijn; 

moet hygienisch zijn: d.w.z. er moet gebruik gemaakt worden van 

niet-corroderende materialen en evt. gebruikte smeermiddelen 

mogen in g~~n geval in aanraking komen met het produkt; 

moet 50 vinken/minuut kunnen verwerken; 

moet zo licht en eenvoudig mogel~k geconstrueerd worden; 

het speklapje mag slechts aan zeer Kleine belastingen worden 

blootges teld. 

4.2.2.4. Alternatievenstudie. ---------------
In eerste instantie zal men zich moeten afvragen in welke rich

ting het produkt het wikkelgedeelte ingevoerd moet worden,en of 

het weI noodzake1~k is dat het speklapje uit een geheel bestaat. 

Door het T-vormige speklapje n1. uit 2 rechthoekige delen samen te 

stellen,kunnen de mallen goedkoper worden uitgevoerd. Een nadeel 

is weI dat er op een gedee1te van het 1apje een dubbele 1aag spek 

zit. Dit in ogenschouw nemende komen we tot de volgende mogel~ke 

configuraties (zie figuur 26). 

I.v.m.het rondwikkelen van het speklapje (van III naar IV in 

figuur 25) wordt er de voorkeur aan gegeven om de in figuur 26 

aangegeven invoerrichting aan te houden. Verder werd besloten om 

uit te gaan van de invoerconfiguratie volgens methode A,omdat in 
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dat geval het op de juiste manier positioneren van het gehaktrol

letje en het speklapje het beste mogelijk is. Hierbij wordt in het 

midden gelaten of het speklapje uit 1 of 2 gedeeltes bestaat. Ten

slotte werd besloten i.v.m. het plakken van het geheel snaarbanden 

als transportmiddel te gebruiken. 

c. 

c. 

Figuur 26: mogel~ke configuraties voor de invoer van vinken 

in het wikkelgedeelte van de produktiel~n. 

Gezien de eenvoud van het probleem van het rondomwikkelen (vgl. 

met de bestaande apparatuur hiervoor in de bakkerswereld;zie fi

guur 27),wordt de aandacht nu geheel gericht op het omvouwen van 

de z~kanten van het speklapje (van I naar III in figuur 25). 

stH hangend doek 

..... moduleerplaat 

- transportband 

Figuur 27: schematische weergave van het rondomwikkelen. 

V~~r het omvouwen van de z~kanten werden een drietal hoofdal

ternatieven bedacht: 
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I: het omblazen van de z~kanten m.b.v., perslucht; 

II: het in de benodigde vorm dwingen van de snaren van de trans

portband; 

III: het omvouwen van de z~kanten m.b.v. een vr~ draaibaar rolle

tje. 

Deze drie alternatieven worden nu achtereenvolgens kort behandeld. 

Alternatief I (zie figuur 28). 

Het m.b.v. perslucht omblazen van de z~kanten. Door b~ iedere 

rustperiode van de transportband een luchtstoot onder de z~kanten 

van het speklapje te geven,zullen deze zich om het gehaktrolletje 

vouwen. 

Deze methode is echter ontoelaatbaar,omdat lucht alt~d kleine 

oliedeeltjes met zich mee zal voeren en dus niet schoon is. Het 

moge duidel~k z~n dat lucht dan niet in rechtstreeks contact met 

vleesprodukten mag komen. 

[lUCht,toot 

Figuur 28: alternatief I. 

Alternatief II (zie figuur 29). 

De snaren van de transportband een dusdanige beweging opleggen, 

dat het lapje a.h.w. gedwongen wordt om het gehaktrolletje heen te 

gaan zitten. 

Probleem hierb~ is dat er snelheidsverschillen in de transport-

Figuur 29: alternatief II. 
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richting zullen optreden,waardoor het speklapje,vanwege de grote 

adhesie aan de snaren,kapot zal scheuren. 

Alternatief III (zie figuur 30). 

Een groot probleem bl~kt het plakken van het speklapje te z~n. 

Door de temperatuur van het lapje te verlagen kan men weliswaar 

het kleefeffect verminderen,maar het lapje mag ook weer niet zo 

st~f worden dat het b~ het omvouwen zou breken. 

Het plakken van het gehaktrolletje is eigenl~k weI gunstig,om~ 

dat het ervoor zorgt dat de z~kanten,aIs ze eenmaal om het gehakt

rolletje gevouwen z~n,goed bl~ven zitten. 

Door nu het omvouwen van de z~kanten van het lapje m.b.v. een 

vr~ draaibaar rolletje te laten gebeuren,heeft men geen last van 

het plakken. Ook wordt het speklapje nauwel~ks belast,zodat het 

niet kapot zal gaan. 

[ l 1. 
0 g g U i 0 0 0 e ti 

2. 

8- -8 

3. 

5. 

Figuur 30: alternatief III. 
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In figuur 30 wordt globaal aangegeven hoe dit in z~n werk gaat: 

door het op een gegeven moment smaller worden van de transportband 

(van 1 naar 2),gaan de z~kanten van het speklapje naar beneden 

hangen. Hierna beschr~ven beide rolletjes hun baan,waardoor de z~

kanten van het speklapje om het gehaktrolletje gevouwen worden. 

Omdat alternatief III het enige alternatief bleek te z~n met 

een redel~ke kans van slagen,werd besloten om dit alternatief na

der uit te werken. 

De baan die een rolletje moet beschrijven (zie figuur 31) kan 

op verschillende manieren gerealiseerd worden: 

A. m.b.v. luchtcylinders; 

B. m.b.v. een stangenmechanisme; 

C. m.b.v. nokken; 

D. rn.b.v. een ketting. 

Deze vier rnogel~ke oplossingen worden nu achtereenvolgens kort be

sproken. 

26 

Figuur 31: de baan van het rolletje. 

Alternatief IlIA (zie figuur 32). 

M.b.v. luchtcylinders. Nadelen hiervan z~n: 

de relatie weg-t~d van luchtcylinders is niet vast; 

de constructie wordt vanwege de vereiste loodrechte beweging 

van de cylinders vrij lamp. -

1 
Figuur 32: alternatief IlIA. 
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Voordelen: 

gebruik van standaardcomponenten; 

redel~k goedkoop,mits reeds een compressor met b~behorend 

leidingennet aanwezig z~n. 

Alternatief IIIB. 

Na raadpleging van de literatuur en na overleg met deskundigen 

binnen de TH,bleek dat het realiseren van een dergelijke baan m.b.v. 

een stangenmechanisme een bui tengewoon moeilijke, zo niet onmogelijke 
opg ave zou zijn. 

Alternatief IIIC (zie figuur 33). 

Figuur 33: alterna

tief IIIC. 

I 
I 
I 
I 
I 
L_-

Door punt A een rechtlijnige beweg ing omhoog te laten maken en 

punt B in een groefnok te laten lopen zal het rolletje (C) een be

paalde baan beschrijven, afhankelijk van de baan van de groefnok. 

B~ uitwerking van dit alternatief bleek het zeer moeil~k te 

z~n om ervoor te zorgen dat over het hele traject sprake is van 
goede drukhoeken voor de groefnok. 

Alternatief IIID (zie figuur 34). 

Het rolletje wordt aan een meenemer op een ketting bevestigd. 

Deze ketting beschrijft de voorgeschreven baan, zodat het rolletje 
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ook deze baan zal beschrijven. Nadelen van deze oplossing zijn: 

het slaan van de ketting; 

de niet-eenparige beweging van de ketting; 

de vereiste smering. 

Een voordeel is dat de constructie zeer eenvoudig is. 

WI'\ 
/ + 

~ / 

®
$ 

Figuur 34: alternatief IIID. 

Vanwege eerdergenoemde voor- en nadelen werd besloten alterna

tief IIID verder uit te werken. Dit leidde uiteindelijk tot het 

concept-on twerp van bijl. 48. 

4.2.2.5. Conclusies. ----------
Door het maken van een concept-ontwerp voor het wikkelgedeelte 

van de vinkenproduktiel~n (zie b~l. 48),is er technisch geen be

lemmering meer die de realisering van een dergelljke produktielljn 

tegenhoudt. 

Als de kostencalculatie die men momenteel aan het opstellen is 

uitwijst dat het financieel aantrekkelijk is om de produktie van de 

vinken zelf te gaan verzorgen,dient deze produktiel~n dan ook zo 

spoedig mogelijk in de VVG geIntegreerd te worden. 

Hierbij dient men zich nog af te vragen of het T-vormige spek-
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Iapje weI uit een stuk moet bestaan. Indien dit Iapje n1. uit 2 

rechthoekige stukken samengesteid wordt,kunnen de moulds aanzien

l~k goedkoper worden. Het produkt zal echter iets veranderen en 

ook iets in kostpr~s st~gen,vanwege de dubbele laag spek die dan 

op een gedeelte van het lapje aanwezig is. Tevens zullen in dat 

geval hogere eisen aan het afleggedeelte van de produktiel~n ge

steld worden. Voora1 vanwege dit laatste punt verdient het m.i. 

de voorkeur om het lapje uit een stuk te maken. 
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5. Eindconclusies. 

In dit hoofdstuk wordt kort een overzicht gegeven van de voor

naamste conclusies die dit onderzoek opleverde. Voor een nadere 

toelichting op deze conclusies en voor verdere aanbevelingen wordt 

verwezen naar de betreffende hoofdstukken in de tekst. 

Het omstelpercentage van de inpaklijnen kan aanzienlijk kleiner 

worden door van kleine produktseries geen voorproduktie meer 

te draaien,en door per inpaklijn aIleen die produkten te ver

werken die op eenzelfde maat foodtainer passen. Door dit laat

ste zal ook het storingspercentage van de inpakl~nen kleiner 
worden. 

Men dient te komen tot een goede preventieve onderhoudsplan

ning binnen de CS2. Ook een doelbewuste registratie van rele

vante onderhoudsgegevens en een goede budgettaire controle 

z~n noodzakel~k. Hierdoor zal er uiteindel~k minder storing en 

produktie-uitval zijn,waardoor de produktiviteit zal stijgen. 

Het verdient aanbeveling om,ondanks de hoge investering (ca. 

f 950.000,-),de overgang op fust en de realisering van de 

nieuwe lay-out daadwerkel~k uit te voeren. Bl~kens het finan

cieel overzicht op bIz. 50 zal dit vooral op lange en middel

lange term~n grote besparingen opleveren. Men dient dan weI 

het fust te separeren in banen voor de laaddeuren, waarbij het 

streven moet zijn om de ochtend- en de middagaflevering even 

groot te maken,en om de middagaflevering om ca. i3.00u de deur 

ui t te hebben. 

Het ophogen van de vloer t.b.v. de wasruimte blijkt niet renda

bel te z~n. Hiervoor zal naar een andere oplossing gezocht 

moeten \oJorden. 

Door realisering van de mechanisatie van de invoer van gehakt
produkten in de inpakmachines,blijkt daadwerkelijk mankracht aan 

deze machines bespaard te kunnen worden. 

Door het maken van een concept-on twerp voor het wikkelgedeelte 

van een vinkeriproduktiel~n,is er technisch geen belemmering 

meer die de realisering van een dergelijke produk tielijn tegen-
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houdt. A11e andere onderde1en van een produktie1~n b1eken n1. 

op de markt te koop te z~n. 
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Lijst van toegevoegde bijlages. 

Bijl. 
n 

If 

If 

tf 

n 

n 

n 

" 

tt 

ft 

If 

It 

" 
n 

If 

" 
It 

n 

tf 

" 
n 

" 
" 

" 
" 
It 

If 

" 

1: Overzicht werkmaatschappijen Ahold NV. 

2: Organisatieschema van de VVG. 

3: Geografisch leveringsgebied van de diverse CSten. 

4: De onderverdeling van de diverse dieren in hoofdgroepen. 

5: De onderverdeling van het vlees in de diverse artikelen. 

6: Idem. 

7: Huidige lay-out separatie- en inpakafdeling. 

8: Goederenstromen binnen de CSZ. 

9: Produktieschema voor gehakt- en VK-artikelen. 

10: Produktieschema voor het uit te benen vlees. 

11: Produktiecijfers van VK-artikelen. 

12: Inkoopl~st csz. 
13: Verloop van de onderdelen over de diverse afdelingen bin-

nen de CSZ. 

14: Produktiel~sten CSZ. 

15: Goederenstroomoverzicht in matrixvorm. 

16: Idem. 

17: Opsplitsing van de goederenstromen binnen enkele afdeling-

18: 

19: 

20: 

21: 

22: 

23: 

24: 

25: 

26: 

27: 

28: 

29: 

30: 

en. 

Uitgesplitst goederenstroomoverzicht in matrixvorm. 

Idem. 

Goederenstroomdiagram (Sankey-diagram). 

Lay-out bestaande situatie CSZ. 

Afstand-stroomintensiteitsmatrix. 

Ontvangen vers vlees per periode. 

Verzonden en verwerkt vers vlees per periode. 

Kapaciteiten,bezettingsgraden,omstelti~en,onderhouds- en 

storingspercentages van de voornaamste bewerkingsmachines. 

Onderhoudsbudget CSZ. 

Jaarl~ks begrootte en werkel~ke onderhoudskosten. 

Situatie inpakafdeling na het 3m verplaatsen van de schei

dingswand. 

Situatie inpakafdeling na het w~zigen van de machineop

stelling. 

Huidige lay-out wasmachineruimte. 



-81-

Bijl. 31: Nieuwe lay-out wasrnachineruirnte. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

II 

" 
" 
" 
II 

32: Het separeren. 

33: 

34: 

35: 

36: 

37: 

38: 

39: 

40: 

Aantal per week geproduceerde pakjes. 

Te reserveren ruimte voor fust. 

Vergelijking van de goederenstromen van de diverse lay-out 

alternatieven met de bestaande situatie. 

Verklaring van de in figuur 6 tim 12 gebruikte symbolen. 

De buffercel. 

Kosten bij de overgang op fust en bij het ophogen van de 

vloer t.b.v. de wasruirnte. 

Besparingen bij de overgang op fust en bij het ophogen van 

de vloer t.b.v. de wasruirnte. 

Overzicht cash-flows voor de overgang op fust en voor 

het ophogen van de vloer t.b.v. de wasruirnte. 

41: Kosten t.b.v. de realisering van de nieuwe lay-out (excl. 

lay-out wasruirnte). 

42: Besparingen bij de realisering van de nieuwe lay-out 

(excl. lay-out wasruimte). 

43: Overzicht cash-flows voor de realisering van de nieuwe 

lay-out (excl. lay-out wasruirnte). 

44: Overzicht cash-flows voor het gehele project (overgang 

op fust,ophogen vloer + nieuwe lay-out). 

45: Afrnetingen van de geproduceerde worsten. 

46: Produktiesnelheid van de VK-produkten. 

47: Beproeving van de Baader vleesseparator. 

48: Conceptontwerp voor het wikkelgedeelte van een vinken

produktielijn. 

N.B. --- in bijl. 7,28 en 29 zijn slechts 11 inpaklijnen getekend, 

terwijl er in de huidige situatie 12 staan; 

de tekeningen van bijl. 8,20,21 en 48 zijn los bijgevoegd. 
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Lijs t van toegevoegde bijlages. 

Bijl. 
If 

" 
It 
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" 
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" 
" 
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II 
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It 

" 

" 

1: Overzicht werkmaatschapp~en Ahold NV. 

2: Organisatieschema van de VVG. 

3: Geografisch leveringsgebied van de diverse CS'en. 

4: De onderverdeling van de diverse dieren in hoofdgroepen. 

5: De onderverdeling van het vlees in de diverse artikelen. 

6: Idem. 

7: Huidige lay-out separatie- en inpakafdeling. 

8: Goederenstromen binnen de CSZ. 

9: Produktieschema voor gehakt- en VK-artikelen. 

10: Produktieschema voor h~t uit te benen vlees. 

11: Produktiec~fers van VK-artikelen. 

12: Inkoopl~st CSZ. 

13: Verloop van de onderdelen over de diverse afde11ngen b1n

nen de CSZ. 

-14: Produktiel~sten CSZ. 

15: Goederenstroomoverzicht in matrixvorm. 

16: Idem. 

17: Opsplitsing van de goederenstromen binnen enkele afdeling-

18: 

19: 

20: 

21: 

22: 

23: 

24: 

25: 

26: 

27: 

28: 

29: 

30: 

en. 

Uitgesplitst goederenstroomoverzicht in matrixvorm. 

Idem. 

Goederenstroomdiagram (Sankey-diagram). 

Lay-out bestaande situatie CSZ. 

Afstand-stroomintensiteitsmatrix. 

Ontvangen vers vlees per periode. 

Verzonden en verwerkt vers vlees per periode. 

Kapaciteiten,bezettingsgraden,omstelt~den,onderhouds- en 

storingspercentages van de voornaamste bewerkingsmachines. 

Onderhoudsbudget CSZ. 

Jaarl~ks begrootte en werkel~ke onderhoudskosten. 

Sltuatie inpakafdeling na het 3m verplaatsen van de schei

dingswand. 

Situatie inpakafdeling na het wijzigen van de machineop

stelling. 

Huidige lay-out wasmachineruimte. 



Bijl. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
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If 

" 

" 

" 

" 
" 
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31: 

32: 

33: 

34: 

35: 

36: 

37: 

38: 

39: 

40: 

41: 

Nieuwe lay-out wasmachineruimte. 

Het separeren. 

Aantal per week geproduceerde pakjes. 

Te reserveren ruimte voor fust. 

Vergelijking van de goederenstromen van de diverse lay-out 

alternatieven met de bestaande situatie. 

Verklaring van de in figuur 6 tim 12 gebruikte s~mbolen. 

De buffercel. 

Kosten bij de overgang op fust en bij het ophogen van de 

vloer t.b.v. de wasruimte. 

Besparingen bij de overgang op fust en bij het ophogen van 

de vloer t~b.v. de wasruimte. 

Overzicht cash-flows voor de overgang op fust en voor 

het ophogen van de vloer t.b.v. de wasruimte. 

Kosten t.b.v. de realisering van de nieuwe lay-out (excl. 

lay-out wasruimte). 

42: Besparingen blj de realisering van de nieuwe lay-out 

(excl. lay-out wasruimte). 

43: Overzicht cash-flows voor de realisering van de nieuwe 

lay-out (excl. lay-out wasruimte). 

44: Overzicht cash-flows voor het gehele project (overgang 

op fust,ophogen vloer + nieuwe lay~out). 

45: Afmetingen van de geproduceerde worsten. 

46: Produktiesnelheid van de VK-produkten. 

47: Beproeving van de Baader vleesseparator. 

48: Conceptontwerp voor het wikkelgedeelte van een vinken

produk tie lijn. 

N.B. -- in bijl. 7,28 en 29 zijn slechts 11 inpaklijnen getekend, 

terwijl er in de hu1dige s1 tua tie 12 s taan; 

de tekeningen van bijl. 8,20,21 en 48 zijn los .bijgevoegd. 
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Bijlage 2. 
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Bijlage 4-1. 

De onderverdeling van de diverse dieren in hoofdgroepen. 

In de nu volgende tekeningen kan men aflezen in welke hoofd

groepen de verschillende dieren onderverdeeld kunnen worden. 

£e_v~r£eling_v~n_h~t_r£nd: 

bij het slachten wordt het rund overlangs (door de wervelkolom), 

in twee gelijke helften verdeeld. Vervolgens worden de halve runde

ren nog eens gedeeld,thans niet in de lengte maar in de breedte. 

De scheiding vindt plaats tussen de 8e en ge rib. Zodoende ont

staan er 2 voorvoeten (r.v.v.) en 2 achtevoeten (r.a.v.). 

De verdeling van het rund is als volgt en volgens de nummering 

op de tekening: 

1. Kop 9. Dikke lende 17. Klapstuk 
2. Hals of nek 10. Staartstuk 18. Borst en naborst 
3. Onder rib en dikke rib 11. Bovenbil met muis 19. Puntborst 
4. Schoudermuis 12. Platte bil 20. Voorschenkel 
5. Sukadestuk 13. Spierstuk 21. Staart 
6. Bloemstuk 14. Liesstuk 22. Ossehaas 
7. Fijne rib 15. Achterschenkel 
8. Dunne lende 16. Vanglap 



Bijlage 4-2. 

1. Hals 11. Platte frikandeau 
2. Rib 12. Achterschenkel 
3. BOfst 13. Kop 
4. Schouder: muis 14. Staart 

-- schouderlap 

--- bloemstuk-sukadestuk-driehoekstukje 
5. Dunne lende 
6. Voorschenkel 
7. Dikke lende 
8. Spierstuk 
9. Ronde frikandeau 

10. Liesstuk 



Bijlage 4-3. 

1. Kop met kinnebak 7. Haas- of lendekarbonade 
2. Schouder 8. Dikke lende met staartstuk 
3. Voor- en achterpoten 9. Rug- of vet spek 
4. Halskarbonade 10. Platte frikandeau 
5. Schouderkarbonade 11. Ronde frikandeau 

6. Ribkarbonade 12. Buikspek 

1. Kop 6. Poten 
2. Hals 7. Doorgaande borst 
3. Schouder of voorbout 8. Lende met vang 
4. Borst 9. Achterbout 
5. Rug 



Bijlage 5-1. 

De onderverdeling van het vlees in de diverse artikelen. 

In de nu volgende tekeningen kan men aflezen waar de artikelen 
die aan de verschillende filialen geleverd worden vandaan komen. 

SCHoJDER (rund) 

1. dr1ehoekstukje ca. l~ kg. 
magere runderlappen 

2. schenkel met be~n ca. 3 kg. 
soepvlees 

3. schouaermuis ca. 1~ kg. 
rosbief, bieflap, gehakte 
biefstuk 

4. baklap ca. 750 g. 
bieflappen 

5. sucadestuk ca. 2 kg. 
sucadelappen 

6. bloemstuk ca. 3 kg. 
rosbief, bieflappen en 
magere runderlappen 

VOORVOET (rund} 

1. dikke rib ca. 3 kg. 
riblappen 

2. fijne rib ca. 3 kg~ 
riblappen 

3. dunne borst ca. 4 kg 
doorregen runderlappen en 
doorregen rolJ~de 

4. hals ca 2~ kg-
magere runderlappen on 
rundergehakt 

5. puntborst ca. 8 kg. 
doorregen runderlappen en 
klapstuk 



blnnenzijde 

buitenzijde 

binnenzijde 

buitenzijde 

Bijlage 5-2 .. 

ACHTER'IlOE'r (rund) 

1. contrefilet ca. a kg. 
contrefilet, entrecate en 
lenderollade 

2. schenkel met been ca. 3 kg. 
soepvlees 

3. yang ca. 4 kg. 
doorregen runderlappen, hache
vle!s en doorregen ro~lade 

4. ossehaas ca. 3 kg-
tournedos, chateaubriftnd en 
biefstuk 

S. ezeltje ca. 1~ kg
rosbief 

ACHTERVOET (rund ) 

1. muis ca. 3 kg. 
rosbief 

2. bovenbil ca. 8 kg
biefstuk, kogelbiefstuk, 
rollade (deksel) 

3. dikke lende ca. 3 kg. 
lende, rosbief en biefstuk 

3a zijlende 
kogelbiefstuk en rosbief 

4. staartstuk ca. 2 kg. 
rosbief en bieflap 

S. platte bil ca. 5 kg
lap speciaal 

6. spierstuk ca. 5 kg.· 
biefstuk, kogelbiefstuk en 
magere runderlapp~n 



Kalfsvlees: ------

3 

Bijlage 5-3. 

SCHCUDER (kalf) 

1. voorschenkel ca. 1~ kg. 
poulet 

2. muis ca. 500 gr. 
fricandeau 

'3. driehoekstukje ca. 500 gr. 
lappen 

4. bloemstuk ca. 1 kg. 
fricandeau 

5. sucadestuk ca. 750 gr. 
lappen 

VOORVOET (kalf) 

1. rib ca. 1~ kg. 
lappen 

2. hals ca. 2 kg. 
lappen, poulet en gehakt 

3. borst ca. 3 kg. , 
borstl~ppen en rollade 



blnnenzlJde 
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en 3a 

bultenzijde 

Bijlage 5-4. 

ACHTERVQET (kalf) 

1. ronde fricandeau ca. 3 kg. 
oesters, schitzels en 
frieandeau 

2. spierstuk ca. 1~ kg. 
oesters en fricandeau 

3. platte fricandeau ca. '3, kg. . \ 
schnitzel, fricandeau 
lappen 

4. dikke lende ea. 1~ kg. 
fricandeau 

ACHTERVOET (kalf) 

1. haas ca. 1 kg. 
kalfshaas 

2. achterschenkel ca. 2 kg. 
schenkel 

3. lendeca. 4 kg. 
rollade, koteletten en 
kalfsnierstuk 

38 kotelet van de leride ca. 750 gr 



::t 
~-...---"-,,~ 

+: 

Varkt!nsvlees: -------
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Bijlage 5-5. 

HAM (varken) 

1. hamschijf ca. 1 kq. 

2. platte fricandeau ca. 2 kq. 
varkensfricandeau, hamlappen 

'3. bovenfricandeau ca. 1~ kq. 
oesters, fricandeau 
schnitzel 

4. dikke lende ca. 1 kq. 
fricandeau en hamlappen 

S. spierstuk ca 1~ kq. 
fricandeau 'en hamlappen 

SCHOUDER (varken) 

1. hams chi j f ca. '150 qr. 

2. borstlap ca. 750 qr. 
rollade en maqere varkens
lappen 

3. schouderstuk ca. 2~ kq. 
maqere varkenslappen 



RIB (varkon) 

1. haasje ea 250 qr. 
varkenshaas 

Bijlage 5-6. 

2. haas of lende ea. 2 kq. 
f~let, haasearboria~e en 
varkensrollade 

3. rib ea. 2 kg. 
filet, ribearbonade en 
rollade 

4. proeureur ea. 2~ kq. 
sehouderfilet, sehouder
earbonade en sehouderfilet
rollade 

BUlK (varken) 

1. krabbetjes. 

2. pootjes 

3. buik ea. 5 kg. 
doorregen varkenslappen, en 
Mager spek en dcorregen varkens
rollade 



Bijlage 5-7. 

LAM 

1. schouder ca. 1~ kq. 
schouder met en zonder been 
en lappen 

2. bout ca. 2~ kq. 

LAM 

bout met en zonder been en 
lappen 

1. hals ca. 1 kq. 
halscoteletten 

2. rib ca. l~kq. 
coteletten 

3. ruq ca. 1 kg. 
lamsruq 

4. borst ca. 2.kq. 
borstlappen en rollade 



Bijlage 6-1. 

Onderverdeling van het vlees in de diverse artikelen. 

Driehoekstuk • • • • • • 
Schouderlap. • • • • .. • 
Schoudermuis • • • • 

---.II> magere lappen 
._ magere lappen 

Runderschouder 

.. ~bieflappen (en/of 
rosbief) of lap-spe
ciaal 

.---.sukadelappen Sukadelap. • • • • • •• 
Bloemstuk •••••••• 

Schenkel met been. . . . 
• ---Jooomagere lappen,bief

lappen (of rosbief) 
• ____ soepvlees 

Dikke rib ••• . . . . . • • • • • • • • .---.riblappen,magere 
lappen 

Bors t • • • • • • _ _ _ • _ _ _ • • • • • .----J- doorregen runder 1 ap
pen 

Stomp 

of 
Bovenbil braadrollade ~

Deksel • _ • .-.. magere lappen 

Kogel. • • • .-.. kogelbiefstuk 
Vast deel • • _--+ biefstuk 

Res t deel. • .---;.. rosbief en bieflap
pen ~

MUiS • • • .. .. rosbief 

Platte bil Peesend •••• ~ magere lappen en 
soepvlees 

Staartstuk • ---+ lap speciaal 

Spierstuk Dunne plaat. ~bieflappen ~
Dikke plaat •• ~rosbief en biefstuk 

Dikke 

Kogel. • • .. .---;.. kogelbiefstuk 
Pijplap • _ • ...---... magere lappen 

~
Ezel •••• 

Zijlende. • • 
lende Vast deel •• 

Filet mignon 
Rest •••• 

.~ rosbief of magere 
lappen 

.---110 kogelbief stuk 

.--+ bief s tuk 

.~biefstuk 
_----... soepvlees 

Dunne lende + ribstuk • • · . . . . . . . _--+ riblappen ,entrecote 

Ossehaas ••• . . . . . . · . . . . . . . • ___ ossehaas 

Schenkel met been • • • • • . . • • • .---.;. schenkel, soepvlees 

Vang., •••••• . . . .. · . . . • ••• _--+gehakt 



Varken: 

Bijlage 6-2. 

Platte bile ••• _---.schnitzels,frikan
deau 

... 1IIIiiiii~~§~===::Bovenfrikandeau • .----.. frikandeau 
Hammen Spierstuk met lende~hamlappen 

Haasje ••••••• ~hamlappen 
Kuitje. • • • • • .----11> varkenslappen 

Schouder. • • • • • • • • • • • • • • • • _. _0\111>;" varkenslappen 

Lange rib ~ been •••• • • • • • • • • .~schouderkarbonade 
ribkarbonade 
haaskarbonade 

Lange rib zonder been~Procureur • 

~Korte rib. 

• • • .~karbonade 
-"""'schouderrollade 

• • • .~varkensribrollade 
filetlapjes 
ribkarbonade 
haaskarbonade 

Buiken. • • • • • • • • • • • • • • • • • .~doorr. varkenslappen 
~spekstukjes 

c::::::::::::Rib + ne k • 
Kalfsvoorvoet 

Borst • • • 

• ••• ~magere lappen,soep
vlees ,gehak t 

• • • .~borstlappen 
~gehakt 

Yang ••••••••••••••• • • • • .~gehakt,kalfsrollade 
............borstlappen 

Bloemstuk ••••• ~magere lappen,schnit
zels en/of frikandeau 

--E~~§~===:sukade. • • • • • .---fIo magere lappen 
Schouder~ Muis •••••••• ~frikandeau 

Driehoekstuk •••• ~magere lappen 
Schouderlap • • •• ---+magere lappen 
Rest •••••••• ----II>soepvlees,gehakt 

Kalfsachtevoet: --------
Dunne lende • • • • • • • • • • • • • • • .---.frikandeau of kalfs

lappen 

Haas •••••••••••••••••••• ~frikandeau of oesters 
of schnitzels 



K.A.V. 

Bijlage 6-3. 

~Deksel • • • • .~kalfslappen 
Bovenbilc::::::::::::::Vast deel. •• ~oesters en/of schnit

Kogel. • • • • J zels en frikandeau 

~Platte bil • • 

Platte bil~MUiS ••••• 

Peesend. • • • 

Dikke lende 

Vast deel. . -
Zijlende. . . . 
Ezel • _ _ 
Soepvlees - -

.---+schnitzels en/of 
frikandeau 

.~frikandeau en/of 
!lchnitzels 

__ kalfslappen 

.~schnitzels en/of 
oesters en frikan
deau 

_---.frikandeau en/of 
oesters of schnit
zels 

_----+kalfslappen 

Dikke plaat •• _---+schnitzels of fri
kandeau 

Pijplap ••••• ~kalfslappen 
Spierstuk~~--.Dunne plaat •• _---+oesters of schnit

zels 
_----.oesters of schnit

zels 
Soepvlees 



Bijlage 7. 

Separatie- en inpakafdeling. 

8 

10 

o 

1 

~ -I 

/I 

I sf v;,... 
6 PI"GCol"'''~;( 

I 
), ~ t 

1. Slagerij 
2. Gehaktfabriek 
3. Inpakafdeling 
4. In pak lijnen 
5. Inpakl~nen gehaktafdeling 
6. Tochtsluis 
7. Inschrijftafel 
8. Separatieafdeling Schaal 1:200 
9. Laaddeuren 

10. Plattertruck blokken 
11. Kwaliteitsdienst 
12. Tafel uitzetl~sten 



Bijlage 8-2. 

Verklarinq van de in b~l. 8-1 gebruikte symbolen. 

la: ontvangst llal: voorwolf 
1b: breekgang l1a2: menger 
2 · diepvriescel lla3: nawolf • 
3 · uitbeencel 11b · worst~achine (stopbus) · · 
4a: koelcel 12 vlugklaarlijn 
4b: n 13 wasmachine 
4e: " 14 inpaklijnen 
5 · invriescel 18 · separatieafdeling · · 
6 · buffereel 20 · vormmaehines · · 
7 kruidenmag azijn I · hefkiepinstallaties · 
8 • zagecij • 
9 · paktafel · 

10a: snijbanden 

10e: rolladetafel 

10d: s-nijband 

10e: karbonadehakmaehines 

0 • bewerkingsstation • 

6. · buffer · 
liI · goederenstroom · 

a. liI · goederenstroom afkomstig van bewerkingsstation a · 
N.B. i.v.m. het overzichtel~k traehten te houden van het geheel, 

is (m.u.v. de inpakafdeling) de loop van plattertrucks,fust, 

dolly's e.d. door het bedr~f niet weergegeven. Ook de retour

eel is in deze tekening niet meegenomen. 



OARMEN 

KRUIOEN PALLETS 

EIWI T 

WATER FOLIE,FUST. 

T U SSENLEGVELLEN 

PLATEAU'S. 

FOOOTAINERS INKT.ETlKETTEN 

I N PRINCIPE ELK 

VLEES 
PROOUI<TIESCHEMA VOOR GEHAKT- EN VlUGKlAARARTIKELEN 



Bijlage 9-2. 

Verklaring der symbolen bi; het produktieschema voor gehakt- en 
VK-artikelen. 

1: bakken uit kooien halen en leeggooien in liftbak 

2: liftbak heffen,kiepen en omlaag laten 
3: voormalen in voorwolf 

4: meten van het vetpercentage 
5: mengen in menger 

6: f~nmalen in nawolf 
7: liftbak legen in stopmachine 
8: darmen op hoorn aanbrengen,darmen stoppen 

9: wors ten opvangen, snijden en in bakken doen 

10: stanzen van de produkten (door vormmachine) 

11: door eiwitteermachine voeren 

12: aanmaken 

13: paneren (m.b.v. paneermachine) 

14: inpakken in fust 

15: volle pallets wisselen 

16: invriezen 
17: stanzen van de produkten (door vormmachine) 

18: opleggen op foodtainer 
19: in inpakmachine leggen 

20: wegen 
21: beprijzen 

22: plateau's in plattertruck plaatsen 
23: separeren 

0 bewerking 

~ · buffer · 
)C..- · voorgaand verloop niet afgebeeld · 
---iC : verder verloop niet afgebeeld 

--fI-- · goederenstroom · 
0 · kwaliteitscontrole · 



VlEESHAKEN 

BAKKEN 

OOllY·S.PLATTERTRUCKS. 

BAKKE N, PLATEAU' 5 

CON TAl NERS ' 

PROOUKTIESCHEMA VOOR HET UIT TE BENEN VlEES. 

BAKKEN 

p 
o 
I 
p 
• 



Bij1age 10-2. 

Verklaring der symbolen bij het produktieschema voor het ui t te be-
; 

nen vlees. 

1: AH-haken aanbrengen 

2: aan rail hangen m.b.v. hefmechanisme 

3: kwaliteitscontro1e 

4: wegen 

5: breken 

6: afzwoerden 

7: zwoerd uit bakken in zakken doen (in retourcel) 

8: schoonmaken bakken 

9: uitbenen 

10: containers 1egen in silo 

11: schoonmaken containers 

12: legen silo 

13: in stukken zagen 

14: afvliezen 

15: snijden 

16: plateau's in plattertruck plaatsen en evt. bakken op dollyts 

stapelen. 

17: vermalsen 

18: naar inpakafdeling brengen 

19: naar gehaktafdeling brengen 

20: ro1ladenet op geleider aanbrengen 

21: rollade in net aanbrengen 

22: snijden 

0 • bewerking • 

6 · buffer · 
~ · opslag in magazijn · 

*-- · voorgaand verloop niet afgebeeld · 
K verder verloop niet afgebeeld 

--.-- · goederenstroom · 
<> · kwaliteitscontrole · 



Bijlage 11. 

P roduk tiecijfers van VK-artikelen (1982). 

Artikel Totale VK-prod. in kg Bestemd voor CSZ (in kg) 

Hamburger 229605 41627 
Eetburger 39422 6408 
Gelderse schijf 155865 29352 
Cordon bleu stick 88671 15794 
Ham stick 78795 11204 
Coteletto 92879 12794 
Biefburger 11184 
Eetgehakt 758 508 

totaal: 697179 117687 



Inkooplijst CS-Zaandam (cijfers 1982). 

Heel rund m/b 

Voorvoet m/b 8rib 
Voorvoet m/b·5rib 
Pistola 

Stompen 

Vacuum voorvoet delen 

Vacuum achtervoet delen 

Lam 

Bevr. rund-/pelvlees 

Varkensribben 
Procureurs 

Varkensschouders 
Hammen 
Buiken 

Kalf 
Kalfsvoorvoeten 
Varkenslever (vers) 
Bevr. ossestaart 
Bevr. runderhart 

K.a.v. 
Lamspistola 

Lams voorspan 

Runderlever 

R. snippers 

R. kopvlees 

R. schenkel 
V. snippers 

V. haas 
V. nier 
V. darmen 

Ongepaneerde hamburgers 
Kalfstong 
VK-produkten 
Vinken 

voor CSZ 

460 ton 

932 " 

18 " 
481 n 

188 n 

3 n 

6 " 
28 n 

603 tI 

1638 n 

155 It 

622 n 

684 " 
337 It 

150 " 

16 " 
67 n 

27 It 

349 n 

32 " 
4 If 

6 tr 

11 n 

10 " 

9 " 

8 " 

27 " 

7 " 
11 n 

6 n 

11 " 

7 " 

118 " 
129 tI 

Bijlage 12-1. 

voor VK-afdelin 

55 ton 

63 " 

38 " 
14 If 

69 " 
153 If 

73 " 

88 " 

33 " 



Bijlage 12-2. 

voor CSZ voor VK-afdelin 

Gehaktballen 8 ton 
Frikandellen 18 n 

Kruiden (+soja) 13 n 78 ton 
Runderrollade 3 " 
Shashlick 7 If 

Knakworst 37 It 

Schenkel 19 " 
Mager met 75 n 

Krabbetjes 5 If 

Bevr. vang 122 n 

Platte bil 129 n 

Kinnebak 80 n 

Milt 29 " 
Mergpijp 37 " 
Pens 10 n 

Kat en hond 9 " 
Spekplaat 3 " 
Speksnippe.r:s 12 n 

Harnplakken 26 n 

Kaas 7 " 
7776 ton 697 ton 

Het totale inkooptonnage voor CSZ in 1982 bedroeg 7787 ton. In 

totaal is dus verwaarlo9sd (7787-7776}/7787 x100%=0,15%. 
Bij aIle cijfers is uitgegaan van de inkooplijsten van 1982;uit al 

deze l~sten ontstaat dan na diverse herschr~vingen bovenstaande 
lijst. 



Bijlage 13-1. 

Verloop van de onderdelen over de diverse afdelinqen binnen de CSZ. 

~e£kla£ing_d~r_geb£uikte_sxm£olen: 

1: ontvangst 9: paktafel 

2: diepvrieseel 

3: . ui tbeeneel 

4: koeleellen 

5: aanvrieseel 

6: buffereel 

7: kruidenmagazijn 

8: zagedj 

van naar aantal ton 

10: 

11: 

12: 

13: 

14: 

17: 

18: 

slagerij 

gehaktafdeling 

VK-afdeling 

breekgang 

inpakafdeling 

retoureel 

separatieafdeling 

e evens 1982 zie ook bi'l. 11 en 12). 

in 1 7776 (totaal)-118+697 (vlugklaar)=8355 ton. 

in 17 103 ton (15 ton 100%,44 ton sterke en 44 ton zwakke re

touren) • 

1 uit vlugklaar geleverd aan de andere CS'en=697 (totale VK

produktie}-118 (VK-produktie voor Zaandam)=579 ton. 

1 13 heel rund m/b,voorvoet m/b 8rib en 5rib,pistola,stompen, 

vae. voorv. delen,vae. aehterv. delen,lam,bevr. rund-/ 

pelvlees, varkensribben ,proeureurs, varkenssehouders ,ham

men,buiken,kalf,k.v.v.,k.a.v.,lamspistola,l.v. span,kaas, 

mager met,bevr. vang,platte bil:=(460+5S)+(932+63)+18+ 

(481+38)+(188+14)+3+6+28+(603+69)+(1638+153)+155+(622+73) 

+{684+88)~(337+33)+150+16+32+4+6+7+75+122+129=7282 ton. 

13 uit 205 ton (zwoerd en vet). 

13 4 (1 naar 13)-(13 naar uit)=7282-205=7077 ton. 

1 2 beyr. ossestaart,bevr~ runderhart,sehenkel,kinnebak,merg-

pijp,kat en hond,pens,ongepaneerde hamburgers:=27+349+(8+ 

19)+80+37+9+10+11=550 ton. 

1 5 vinken,gehaktballen,frikandellen,runderrollade,shashliek: 

=129+8+18+3+7:165 ton. 

1 6 varkenslever,runderlever,rundersnippers,runderkopvlees, 

varkenssnippers,varkenshaas,varkensnier,varkensdarmen, 

hamplakken,kalfstong,knakworst,krabbetjes,milt,spekplaat, 

speksnippers:=67+11+10+9+27+7+11+6+26+7+37+5+29+3+12= 

267 ton. 



Bijlage 13-2. 

van naar aantal ton aar. 

1 7 kruiden:=(13+78)=91 ton. 

2 ~1 =(1 naar uit)=579 ton. 

12 2 VK-produktie=697 ton. 

2 14 VK-produktie die Zaandam aan de filialen levert:=117+11 

(ongepaneerde hamburgers)=129 ton. 

2 8 {1 naar 2)+(12 naar 2)-(2 naar 1)-(2 naar 14)=550+697-

579-129=539 ton. 

3 uit beenderen:=794 ton. 

10 uit bloed e.d.:=110 ton. 

17 uit alle retouren:=103 ton. 

18 uit leveringen aan filialen:=6667 ton. 

14 18 =(18 naar uit)=6667 ton. 

4 3 alles wat in 4 zit behalve: vac. voorv. delen,vac. ach-

4 11 

6 9 

10 9 

8 9 

9 14 

7 11 

7 12 

11 12 

11 14 

6 11 

8 14 

3 8 

terv. delen,bevr. rund-/pelvlees,kaas,mager met,bevr. 

vang,platte bil,procureurs,varkensribben die voor karbo

nade bestemd zijn en dus niet uitgebeend worden (1256 ton), 

de helft van de lammeren,zwoerd (166 ton=205-391):=7282-

3-6-(603+69)-7-75-122-129-155-1256-11-166=4680 ton. 

beyr. rund-/pelvlees,kaas,mager met,bevr. vang:=(603+69) 

+7+75+122=876 ton. 

runderlever,varkenslever,varkenshaas,krabbetjes:=11+67+7 

+5=90 ton (zie prod. lijsten bijl. 14). 

fondue- en gourmetpakketten:=28 ton (zie bijl. 14). 

beyr. runderhart,gekruidde krabbetjes:=349+(18-5)=362 ton. 

(6 naar 9)+(10 naar 9)+(8 naar 9)=90+28+362=480 ton. 

15 ton. 

paneer e.d.:=76 ton. 

(12 naar 2)-(7 naar 12)=697-76=621 ton. 

totale produktie van de gehaktafdeling (zonder VK-prod.): 

=1996 ton (zie bijl. 14). 

(11 naar 14)-toegevoegde kruiden+(ll naar 12)-(4 naar 11): 

=1996-15+621-876=1726 ton. 

totale produktie van de zaagafdeling:=408+19 (kat en hond) 

=427 ton (zie bijl. 14). 

(8 naar 14)+(8 naar 9)-(10 naar 8)-(2 naar 8):=427+362-

13-539=237 ton. 



Bljlage 13-3. 

van naar aantal ton aar. 

10 8 gekruidde krabbetjes:=18-5=13 ton (zie bljl. 14). 

3 4 (4 naar 3)-(3 naar uit)-(3 naar 8):=4680-794-237=3649 ton. 

4 10 (1 naar 13)+(3 naar 4)-(4 naar 3)-(4 naar 11)-zwoerd:= 

7282+3649-4680-876-205=5170 ton. 

5 14 =(1 naar 5)=165 ton. 

10 5 karbonade en speklappen (x op prod. Iljsten van bljl. 14):= 

1283 ton. 

5 10 =(10 naar 5)=1283 ton. 

6 14 varkensnier,kalfstong,knakworst,milt:=11+7+37+29=84 ton. 

10 14 (14 naar 18)-(2 naar 14)-(5 naar 14)-(6 naar 14)-(8 naar 

14)-(9 naar 14)-(11 naar 14):=6667-129-165-84-427-480-

1996=3386 ton. 

10 6 alles wat voor de gehaktafdeling bestemd is:=(6 naar 9)+ 

(6 naar 11)+(6 naar 14)-(1 naar 6)=90+1726+84-267=1633 

ton. 



Bijlage 14-1. 

Produktielijsten van de CSZ 1982. 

In deze produktielijsten wordt aangegeven hoeveel kg van de di

verse produkten door de desbetreffende afdelingen in 1982 geleverd 

werden. Van de produktie van de verschillende produkten worden we

kelijks computeruitdraaien gemaakt. Bij het raadplegen van deze ver

kooplijsten uit 1982,bleken de verkoopcijfers niet te kloppen. Het 

bleek uiteindelijk dat de cijfers van een bepaalde week driedubbel 

geteld waren. Ook zat er neg een foutje in het programma (de ver

koop van een produkt als percentage van de totale verkoop werd ver

keerd uitgerekend). Er moest dus van verkeerde verkooplijsten uitge

gaan worden. De totale verkoop volgens deze lijsten bedroeg 7024 ton 

i.p.v_ de 6667 ton die het zou moeten zijn. Om de zaak toch redelijk 

kloppend te krijgen,wordt er op aIle totaal cijfers (7024-6667)/7024 

x100%:5,1% in mindering gebracht. 

Hieronder wordt voor de relevante afdelingen aangegeven hoeveel 

van welke produkten ze in 1982 verwerkt hebben. 

N.B. als produkten tweemaal op een lijst voorkomen,geeft het tweede 

getal de verkoopresultaten van dit produkt t.g.v. reklameak

ties weer. 

t:.-_Df:. .E.akt~f~l.l 

Fondue pakket 10354 kg. 
Gourmet pakket 5492 f! 

Varkenslever 52189 If 

Runderlever 10083 It 

RUnderhart 306206 ff 

Fondue pakket 7629 ff 

Gourmet pakket 6636 If 

Varkenslever 16314 " 
Runderhart 49194 " 

464097 kg-. 

Totaal fondue- en gourmetpakketten (-5,1%t): 28 ton. 

Totaal lever: 78 ton. Aangezien dit getal overeenkomt met de in

koopcijfers wordt hiervan geen 5,1% af getrokkenl 

Indien mogelijk is steeds uitgegaan van de inkoopcij-



Bijlage 14-2.· 

fers. 

Totaal runderhart: 355 ton;inkoop geeft 349 ton. Deze 349 ton 

wordt dus verder aangehouden. 

Totaal paktafel: 28+78+349=455 ton. 

Aangezien op lever en hart geen 5,1% in mindering gebracht is, 

moet op de andere (nog volgende) getallen nog in mindering ge

bracht worden:«7024-464)-(6667-455»/(7024-464) xl00%=5,3%. 

~._D~ sehakt!abrie~: 

Soepvlees 

Kalfspoulet 

Kat en hond 

Runderkopvlees 

Nasi/bami vlees 

Hachevlees 

" 
Shoarma 

Gehakt cw 

" 
" 

500 

kg 

500 

Rundergehakt cw 

" 500 

" 
Eet cw 

" 
" 

500 

kg 

Tartaar 5-3 

" cw 

" 500 

kg 

Braadworst 500 

" 1000 

Eetsosys 500 

" kg 

Grove braadworst 500 

" tt kg 

Shoarma 

73219 kg. 

4566 " 

18110 tt 

9897 " 

7111 " 
785 tt 

1249 " 

14058 " 

32341 " 

73579 " 

110877 " 

25271 " 

50964 " 

67431 " 

1691 " 

3026 

3955 

II 

" 
33587 " 

28575 " 

68101 " 

42353 " 

49903 " 

2032 " 

2149 " 

8814 n 

5665 " 

41497 n 



Bijlage 14-3. 

Nasi/bami vlees 41969 kg. 
Hachevlees 13892 tI 

Shoarma 553 " 
Gehakt cw 102390 ft 

\I 500 201572 If 

" kg 116796 tI 

Rundergehakt cw 131404 " 
If 500 191588 tI 

" kg 68793 " 
Eet cw 3368 It 

It cw hlp 7660 n 

" 500 1484 " 
" 500 hlp 9031 If 

" .1000 2978 " 
Gehakte bieistuk 71948 " 
Tartaar 5-3 154930 n 

" CW 19610 " 
II 500 415 n 

Braadworst 500 82558 n 

It kg 39733 " 
Eetsosys 500 13888 " 

" kg 4902 If 

Grove braadworst 500 18845 n 

II n kg 1494 n 

Kalfsgehakt cw 16136 TI 

If 500 2906 n 

" cw 2047 II 

Soepvlees 1733 tI 

Kat en hond 2344 n 

2107776 kg - 5,3%=1996 ton. 

Totale worstproduktie: eetsosys+braadworst+grove braadworst= 

272-5,3%=258 ton. 

C._D!:, !,aag.§!,fs!,elingl. 

Mergpijpen 

Schenkel met been 
37257 kg. 

93206 " 



Bijlage 14-4. 

Vleesbenen 44639 kg. 

Soeppakket 98751 " 
Ossestaart 21992 TI 

Kalfsschenkel 6682 " 
Hamschijf 13552 " 
Soepbenen 29741 " 
Krabbetjes 16760 " 
Erwtensoeppakket 15936 rt 

Pens 8401 It 

Runderkopvlees 9897 " 
Soeppakket 18803 " 
Ossestaart 4658 " 
Hamschijf 4006 " 
Erwtensoeppakket 3974 n 

Pens 2179 " 
430435 kg -5,3%=408 ton. 

Totaal naar zagerij: 408+349(runderhart)+19(kat en hond)+13(krabbe

tjes:18-5 ton die rechtstreeks ingekocht wor

den en alleen nog maar gekruid hoeven te wor

den)=789 ton. 

D. De mechanische band (karbonadehakmachines): 
---------~-------------
Mager spekstukje 7961 kg. 
Speklap kg 53703 It 

" 500 108201 " 
tt m/zw 500 5809 tf 

If m/zw 1000 3955 n 

Magere runderrollade 1465 " 
n " hlp 12722 tt 

Sch. filet rollade 500 11655 It 

n " ff 500 hlp 18368 " 
n " It kg 35068 n 

Doorr. varkensrollade hlp 2506 " 
Kalfstong 5601 " 
Lamsborst 2623 " 
Lamskotelet 2773 " 

x 

x 

x 

x 

x 

x 



Lamskarbonade 

Gekr. schouderkarbonade 

If varkenslappen 

Varkensrollade 500 

If 500 hlp 

n 1000 

Varkenshaas 

Gekr. karbonade 

II spek 

If krabbetjes 
11 ribkarbonade 

Schouderkarbonade 2 
If 

n 

Ribkarbonade 2 

" 3 

" kg 

Haaskarbonade 2 

" 
u 

3 

kg 

Gekr. krabbetjes 

Karbonadesnippers 

Varkensspeklap 500 

3 

kg 

tI 1000 

fI m/z 500 

" m/z 1000 

Schouderfiletrollade 500 

" 1000 

Lamsborst 

Lamskotelet 

Lamskarbonade 

Magere varkensrollade 500 

Varkensrollade 1000 

Varkehshaas 

Gekr. karbonade 

tf krabbetjes 
n speklappen 

3115 kg. 

14047 " 

16269 II 

10269 n 

17543 " 

24066 " 
20236 n 

227 II 

286 " 

164 " 
5737 If 

77616 n 

70818 If 

127411 n 

65776 It 

54800 n 

72401 " 

71895 " 

56548 n 

65866 n 

15397 rt 

4686 ff 

15403 " 

22986 If 

4621 n 

5683 n 

29580 If 

88405 n 

1182 n 

1164 If 

1255 n 

6425 " 

16954 n 

7967 " 

3035 " 

3377 II 

1667 It 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Bijlage 14-5. 



Bijl age 14-6. 

Schouderkarbonade 2 17933 kg. x 

" 3 20037 tI X 

n kg 179759 It x 

Ribkarbonade 2 14311 " x 
If 3 13708 fI x 
It kg 77430 If X 

Haaskarbonade 2 16203 n x 
u 3 14589 If x 

" kg 73456 n x 

Karbonadesnippers 7647 tt x 

1712355 kg -5,3%=1622 ton. 

Totaal naar vriestunnel (zie x): 1355-5,3%=1283 ton. 

Totaal gekruid: 57 ton. 

Totaal gekruid op de gehaktafdeling: 1996 (van 11 naar 14)+621 

(van 11 naar 12)=2617 ton. 

Er gaan dus verhoudingsgewijs 'nauwelijks kruiden naar de mechanische 

band. Deze worden dan ook verwaarloosd. 

Totaal schouder-,rib-,haaskarbonade: 1114-5,3%=1055 ton. 



Goederenstroomoverzicht in matrixvorm (in ton/jaar)., 
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Goederenstroomoverzicht in matrixvorm (in % uitgedrukt)" 



B~lage 17-1. 

Opsplitsing van de goederenstromen binnen de gehaktafdeling,de 

slager~ en de koelcellen. 

N.B. er wordt van dezelfde nummering van de afdelingen gebruik ge

maakt als in b~l. 18. 

~._OEsElit~ing_v~n_d~ gehakt~f~eling~ 

Aangezien het grootste gedeelte van de gemaakte worst meteen 

naar de inpakafdeling gaat,wordt het gedeelte dat,alvorens naar 

de inpakafdeling te gaan,eerst de buffercel ingaat verwaarloosd. 

4 naar 11 wordt 4 naar lla:=876 ton. 

6 naar 11: 6 naar llb:varkensdarmen=6 ton. 

6 naar lla:(6 naar 11)-(6 naar l1b):=1726-6=1720 ton. 

7 naar 11 wordt 7 naar lla:=15 ton. 

lla naar l1b:=totale worstproduktie - varkensdarmen:=258-6=252 ton. 

11 naar 12 wordt lla naar 12:=621 ton. 

11 naar 14: l1b naar 14:totale worstproduktie:=258 ton. 

l1a naar 14:(11 naar 14)-(11b naar 14)=1996-2 1738 

ton. 

~._OEsEl!t~ing_v~n_d~ ~lag~r~. 

B~ het opsplitsen van de slager~ worden om de zaak niet node-

loos ingewikkeld te maken de volgende aannames gedaan: 

sn~band 10d wordt minder gebruikt dan de banden lOa. Daarom 

wordt gesteld dat slechts 15% (i.p.v. 25%) van de totale hoe

veelheid snippers van 10d afkomstig is; 

de 110 ton verlies (bloed e.d.) vindt natuurl~k over de gehe

Ie slager~ plaats. Om het geheel eenvoudig te houden wordt 

dit verlies helemaal aan lOa toegekend. 

lOa naar uit:=110 ton. 

lOa naar 6:snippers (85% van het totaal):=0,85x1633=1388 ton. 

10d naar 6:snippers (15% van het totaal):=O,15x1633=245 ton. 

10c naar 14:1622-1283=339 ton (zie b~l. 14). 

10e naar 14:1283 ton (zie b~l. 14). 

10d naar 5:=(5 naar 10e)=1283 ton (karbonade en speklappen). 



10d naar 8:13 ton (triviaal). 

10d naar 9:28 ton (triviaal). 

B~lage 17-2. 

lOa naar 14:(10 naar 14)-(10c naar 14)-(10e naar 14)=3386-339-

1283=1764 ton. 

4 naar 10a:(10a naar 6)+(10a naar 14)+(10a naar uit):1388+1764+ 

110=3262 ton. 

4 naar 10c:=(10c naar 14)=339 ton. 

4 naar 10d:=(4 naar 10)-(4 naar 10a)-(4 naar 10c)=S170-3262-339= 

1569 ton. 

£._OEsEl!t~ing_v~n_de 1o~1£ell~n~ 

13 naar 3:'s morgens worden de uit te benen stukken uit de koel

cellen gehaald,later op de dag vaak meteen uit de gang. 

Dit laatste gedeelte is moeil~k te schatten. Aangezien 

in principe het FIFO-systeem gehanteerd wordt,nemen we 

aan dat: 13 naar 3=0 ton. 

13 naar 4a:heel rund m/b,voorvoet m/b 8rib en Srib,pistola,stom

pen,varkensschouders,hammen,buiken,kalf,k.v.v.,k.a.v., 

lamspistola,l.v. span,platte bil:=(460+SS)+{932+63)+ 

18+(481+38)+(188+14)+(622+73)+(684+88)+(337+33)+150+ 

16+32+4+6+129=4423 ton. 

13 naar 4b:vac. voorv. en achterv. delen,lam,bevr. rund-/pelvlees, 

kaas,mager met,bevr. vang,varkensribben die n!et be

stemd z~n voor karbonade en dus uitgebeend moeten wor

den:=3+6+28+(603+69)+7+7S+122+«1638+1S3)-1256)=1448 

ton. 

13 naar 4c:procureurs,varkensribben die voor karbonade bestemd zUn 

en dus niet uitgebeend hoeven te worden:=155+1256=1411 

ton. 

Van deze laatste drie eindcUfers moet echter nog 205 ton zwoerd 

en vet worden afgetrokken. We stellen dat deze aIleen in de breek

gang verwUderd worden. De 205 ton worden dan als volgt verdeeld: 

4423:1448:1411 = 0,61:0,20:0,19. Hieruit volgt tenslotte: 

13 naar 4a: 4423-0,61x205=4423-125=4298 ton. 

13 naar 4b: 1448-0,20x205=1448-41=1407 ton. 

13 naar 4c: 1411-0,19x20 1411-39=1372 ton. 

4 naar 11 wordt 4b naar 11a:=876 ton. 



Bijlage 17-3. 

Bij 10d wordt 11 ton lam verwerkt (zie bijl. 14). Er hoeft dus maar 

28-11=17 ton lam uitgebeend te worden. 

4a naar 3:(13 naar 4a)-platte bil:::4298-129=4169 ton • 

. 4b naar 3:17 ton lam+"varkensribben"-zwoerd:=17+«1638+153)-1256) 

-41=17+535-41=511 ton. 

4c naar 3:=0 ton. 

Als aIle onderdelen zijn uitgebeend worden ze in principe aan de 

slagerijkant in hun oorspronkelijke cel teruggehangen,alvorens ze 

naar de slagerij gaan voor verdere verwerking. Er wordt echter 794 

ton benen afgevoerd,en er wordt 237 ton naar de zagerij gebracht 

voor verdere verwerking. In totaal dus 1031 ton. We stellen nu dat 

er voor iedere kg eenzelfde gedeelte nlet meer teruggaat naar de 

koelcellen. De 1031 ton worden dan als voIgt verdeeld: 

4169:511=0,89:0,11. Hieruit voIgt dan: 

3 naar 4a:(4a naar 3)-0,89x1031=4169-918=3251 ton. 

3 naar 4b:(4b naar 3)-0,11xl031=511-113=398 ton. 

3 naar 4c:=0 ton. 

4c naar 10d:={13 naar 4c)=1372 ton. 
4b naar lOa: vac. voorv. en achterv. delen + (3 naar 4b)=(3+6)+ 

398=407 ton. 
4b naar 10d: niet uitgebeend lam:=11 ton. 
4a naar lOa: (lOa naar 6)+(10a naar 14)-(4b naar 10a)=1388+1764-

407=2855 ton. 

4a naar 10c:=(10c naar 14)=339 ton. 

4a naar 10d: (10d naar 5)+(10d naar 6)+(10d naar 8)+(10d naar 9)

(4b naar 10d)-(4c naar 10d)=1283+245+13+28-11-1372= 

186 ton. 
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Uitgesplitst goederenstroomoverzicht in matrixvorm (in ton/jaar). 



Uitgesplitst goederenstroomoverzicht in matrixvorm (in % uitgedrukt). 



Bijlage 21-2. 

Verklaring van de in bijl. 21-1 gebruikte symbolen. 

la: ontvangst llal: voorwolf 
lb: breekgang lla2: menger 
2 · diepvriescel lla3: nawolf · 
3 · uitbeencel llb worstmachine (stopbus) · 
4a: koelcel 12 · vlugklaarlijn · 
4b: n 13 · wasmachine · 
4c: If 14a · inpaklijnen voor de gehaktafd. · 
5 · invriescel 14b : inpaklijnen overige • 
6 buffercel 15 • stikstofinvriestunnel · 
7 · kruidenmag azijn 16 · pI at tertruckmag azijn • · 
8 · zagerij 17 · retourcel · · 
9 · paktafel 18 • separatieafdeling · · 

lOa: snijbanden 19 afvalcontainerruimte 

10c: rolladetafel 20 vormmachines 

10d: snijband I : hefkiepinstallaties 

10e: karbonadehakmachines 

c:=> : bewerkingsstation 





DIEF'Vf/ESCEL 2 15 ~ 21 I 
UITBEEPCEL 3 ~'/9 til 53 iIi 

MAlvtl£SCEL 5 

liVOl5TItFP. I/B ~ 
vt fI&-KtMt Q 32 ~ 

Gemiddelde afstanden tussen de diverse bewerkingsstations (in m). 

!.9 

52. 

{Xl ..... 
\:...I • ..... 
III 
\0 
(\) 

N 
N 
I 

N 

• 



, '0 II 

--+ fElt lOoe 





100% 

t 
aantal 
produktie-
uren (in 
% yan het 
totaal) .. 

rJ ::; leegloop 

::; atoringen 

D ::; onderhoud 

n ::; omstellen 

~ = bezettings-
graad 

~.Bo ~ijfers 19821 

YVi me nw ym ym ym ym em sb 

DRAAILIJN' GEHAKTLIJN VK-LIJN INPAKLIJNEN (12 stukel) 

Kapaciteitenjbezettingsgraden,omsteltijdenionderhouds- en storingspercentages van de 

yoornaamste bewerkingsmachines. 



Bijlage 26. 

Onderhoudsbudget csz. 

ond.contr. loon derden materiaal totaal 

0000 gebouwen 4.000,- 4.000,-

1000 el. installaties 1.000,- 14.000,- 15.000,-

2000 ketelhuis,water-

voorziening 1.000,- 5.000,- 14.000,- 20.000,-

3000 koelinstallaties 20.000,- 30.000,- 50.000,-

4000 perslucht,kli-

maatbeheersing 1.000,- 6.000,- 7.000,-

5000 intern transport 15.000,- 35.000,- 50.000,-

6000 verw.ruimten 10.000,- 70.000,- 80.000,-

7000 s teunafdelingen 

(wasserij e.d.) 2.000,- 10.000,- 28.000,- 40.000,-

8000 techn. dienst 25.000,- 25.000,-

9000 inpakafdelinq 20.000,- 45.000,- 65.000,-

Totaal 4.000,- 81.000,- 271.000,- 365.000,-

Totaal: 30.000,-



Jaarl~ks begrootte en werkel~ke onderhoudskosten. 

N.B. aIle bedragen zijn x f 1.000,

b=begrootte onderhoudskosten 

w=werkelijke onderhoudskosten 

1976 1977 

Gebouwen: b ? 60 

w 6 25 

~l. installaties b ? 40 

w 6 11 

~etelhuis,water,gas b ? 50 

w 29 34 

~oelinstallaties b ? 79 

w 39 20 

Perslucht b ? 16 

w 13 1 

Intern transport b ? 91 

w 51 35 

~erwerkingsruimte b ? 116 

w 127 144 

Steunafdelingen b ? 40 

w 40 27 

~echnische dienst b ? 12 

w 36 23 

Inpak-/separatieafd. b ? 72 

w 68 83 

Totaal b 400 538 

w 416 403 

1978 1979 1980 

21 2 1 

1 4 3 

9 9 2 

12 10 30 

41 30 40 

36 24 22 

82 37 50 

36 43 25 

15 10 8 

7 3 5 

73 42 45 

38 101 66 

126 105 65 

109 71 91 

70 36 35 

41 67 39 

18 20 24 

28 25 32 

73 60 50 

84 53 63 

528 350 320 

391 401 376 

Bijlage 27. 

1981 1982 1983 

14 4 4 

0 0 ? 

20 15 15 

9 10 ? 

25 29 20 

20 25 ? 

40 50 50 

25 35 ? 

8 7 7 

2 5 ? 

50 50 50 . 
68 26 ? 

65 85 80 

102 127 ? 

.40 40 40 

22 20 ? 

28 25 25 

51 36 ? 

50 60 65 

68 103 ? 

340 365 356 

367 386 ? 



Bijlage .28. 

Inpakafdeling na het 3m verplaatsen van de scheidingswanc:i. --" 

~ 
10 

[ 11 
J 3 l. Slagerij , 

* 
2. Inpak 

[ 
3. Inpaklijnen 

I 4. Gehaktlijnen 

12r 5. Gehaktfabriek 
I 6. Tochtsluis 

[ I 1 7. Inschrijftafel 
f 
I 8. Afval container 
I 9. Pallets leeg fust 

[ ~ .10. Trap , 1l. Separatie 
I 

[ 
I 
I 

[ 

[ q 
I 
r 

1 I 

[ 

I Schaal 1:150 

[ $'] 
[ I s [ 1 

6 



Bijlage 29. 

Inpakafdeling na het ~jzigen van de machineopstellin9~ 

1 

1 
s] 

f I 
2, 1 I 

,0 

1. Slagerij 
2. Gehaktfabriek 
3. Inpak afdeling 
4+5 Inpaklijnen (hier 5,Sm.) 
6. Inschrijftafel 
7. Pallets leeg fust 
S. Afvalcontainer 
9. Tochtsluis 
10. Separatie 

Schaal 1:150 



3 
Bijlage 30. 

l. Magazijn T.O. 
2. Plattertruck magazijn 

3. Schaarheftafe 1 
4. Perron 

t--
5 5. Wasmachine ruimte 

1 
6. Wasmachine 
7. Schoonmaakhok 

I 8. Stikstoftank 
J 

1 
1 

I 
I 
i I> 
1 

I 
- 1 

I 

~ ~~ . 1 
r--., 
"-" 

, 

1 If 
~ - Schaal 1:200 

HUidige situatie wasmachine!opslag. 



Q 11 
Bijlage 31. 

1. Opslag 

- I 2. Wasmachine 
3. Droogmachine 

I"""' 4. Vlug Klaar fust 
;- 5. Te drogen fust 

1 6. Reserve fust 
7. Huidige wasmachine ruimte 
8. Reserve fust 
9. Geselecteerd fust 
10. Schoonmaakhok 

1 -3 11. StiKstoftank 

I 

-

5 
, 

If) 

1 
Schaal 1:200 

Nieuwe lay-out wasmachineruimte~ 



Bijlage 32-1. 

Het separeren. 

In de huidige situatie waar met plattertrucks gewerkt wordt,wor

den aIle produkten per filiaal (huidnummer) gesepareerd. De trucks 

van de 29 filialen van de middagaflevering worden daarna meteen 

per laaddeur gesepareerd (hiervoor worden de eerste 5 laaddeuren 

gebruikt),evenals de trucks van de ochtendaflevering die bij de 0-

verige 3 deuren geladen worden. De trucks van de resterende filia

len (ca. 40) van de ochtendaflevering worden zolang in een hoek bij 

elkaar gezet. Als de middagaflevering dan rond een uur of half drie 

is weggehaald,worden deze trucks pas per laaddeur gesepareerd (voor 

een van de 5 vrijgekomen laaddeuren). Dit kost ongeveer 1 manuur,de 

anderen gaan gewoon door met per huisnummer te separeren. Zoals 

reeds eerder gezegd,wordt er dus in feite twee keer gesepareerd: 1 

keer per filiaal en vervolgens nog eens per laaddeur. In lit. 3 

wordt terecht geconcludeerd dat het een enorm voordeel is om di

rect blj de juiste deur in banen te separeren. Dit levert nl. een 

forse arbeidsbesparing Ope 

Bij het separeren in banen krijgt in principe ieder filiaal 1 

baan,indien nodig 2 of 3 banen toegewezen. De seperateur zal nu 

dus i.p.v. langs het truckparcours,langs de kop van de banen 10-

pen. De lengte van de baan is afhankelijk van het aantal door het 

filiaal bestelde plateau's (fust). Stel nu dat er per baan 180 fust 

geplaatst moet kunnen worden. Bij een gemiddelde stapelhoogte van 18 

wil dit dus zeggen dat er 10 stapels fust achter elkaar op een baan 

moeten kunnen. Filialen die tussen de 180 en 360 fust per dag be

stellen krijgen dan 2,en filialen die meer dan 360 fust per dag be

stellen kri~en dan 3 banen toegewezen. Tot nu toe is 480 door een 

filiaal bestelde plateau's het maximum. 

Uitgaande van bovenstaande (redelijk willekeurig) gekozen gren

zen,zijn er 3 filialen die 3 banen nodig hebben,en ongeveer 30 fi

lialen die 2 banen nodig hebben. Totaal nodig zijn er dus: 3x3+30x 

2+(95-30-3)xl=131 banen. Bij de berekening van het benodigde aantal 

banen per filiaal is uitgegaan van het truckplan (computerlijsten 

waarop het aantal plateau's dat een bepaald filiaal op een bepaal

de dag nodig heeft staat vermeld) van de drukste dag van week 24. 

Dit was een drukke week zodat,aangezien er ook nog een marge geno-



B~lage 32-2. 

men is op de gehanteerde aantallen (10%),het aantal benodigde ba

nen per filiaal in prakt~k niet groter zal z~n dan de hier gehan

teerde aantallen. Als het fust in de lengterichting in een baan ge

zet wordt,wordt de lengte van een baan maximaal: (180/18)xO,65m 

(fustlengte)=6,Sm. 

Ook moet er rekening gehouden worden met de benodigde buffer

ruimte die de voorproduktie in kan nemen. Omdat men er nl. naar 

streeft om de produktie op de inpakafdeling iedere dag van de week 

hetzelfde te houden (de weekproduktie is immers -op kleine ~jzi

gingen na- ruim van tevoren bekendl) ,en aangezien de levering aan 

de filialen per dag sterk verschilt,ontstaat er een bepaalde buf

fervoorraad: de voorproduktie. B~voorbeeld: voor week X is iedere 

dag een produktie van 65000 pakjes gepland (doordat de filialen 

nog een dag van tevoren kleine ~jzigingen in hun eerder gedane be

stellingen mogen aanbrengen,kan hiervan iets worden afgeweken). 

's Maandags echter worden maar 30000 pakjes uitgeleverd. De reste

rende -35000 pakjes bl~ven dan's nachts in de separatieruimte staan 

en worden 's morgens het eerste gesepareerd. Deze buffervoorraad 

kan in de loop van de week maximaal oplopen tot ongeveer 45000 pak

jes. Gemiddeld gaan er 7 pakjes in een fust;de stapels fust worden 

15 hoog gestapeld. Er is dus voor de voorproduktie maximaal een 

bufferruimte in de separatie nodig van (45000/15x7)xO,65(fustleng

te)xO,4(fustbreedte)=112m2 • 

We zullen nu achtereenvolgens in 4 situaties bek~ken welke pro

blemen zich gaan voordoen op de separatieafdeling indien op fust 

wordt overgegaan (hoe gaat er gesepareerd worden?). 

ochtendaflevering circa evengroot als middagafle-

ring? 

JA NEE 

middagaflevering II III 
rond 14.30u 

middagaflevering I IV 
rond 13.00u 
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~d_IL ~i£d~g~fle~e£ing_r£nd 13~OOu_en 2rge~e~r_e~eng£o£t_als_d~ 

£chtenda!l~v~ring. 

Als we de ochtend- en de middagaflevering even groot maken (al

leen uit transportoogpunt al erg interessantl) ,en zorgen dat de 

middagaflevering om 13.00u de deur uit is,is er veel minder sepa

ratieruimte nodig dan nu het geval is. Er worden dan's morgens 

bDv. 47 filialen gesepareerd,en 's middags de resterende 48 filia

len,in banen voor de laaddeuren (N.B. niet het aantal filialen, 

maar het aantal benodigde banen moet voor de ochtend- en middagaf

levering ongeveer even groot zDn). De vrDe breedte voor de 8 laad

deuren is ca. 30m. Er passen dus 30/(O,4(fustbreedte)+O,OS(baan

breedte»=67 banen voor de deuren. Er is dUs de beschikking over 

2x67=134 banen. Nodig zDn er 131,zodat er voldoende banen zDn. De 
buffering van de voorproduktie kan bD de tegenover de laaddeuren 

liggende muur plaatsvinden (zie tek. I). Deze muur kan in deze si

tuatie-dan zo'n Sm naar binnen toe verplaatst worden. 

~d_I!:_middagail~v~ring £ond_14.10~ ~n_e~eng£o2t_als_d~ 2cht~ndaf

l~v~ring. 

Als de ochtend- en de middagaflevering evengroot zDn,maar als 

de middagaflevering pas om 14.30 de deur uit gaat,moeten aIle fi

lialen tegelDk gesepareerd worden omdat er anders te weinig tDd 

over is om de resterende filialen van de ochtendaflevering te se

pareren. In dit geval zDn er dus 131 banen met een lengte van 6,Sm 

nodig. V~~r 131 banen is er 131xO,4Sm=S9m baanbreedte nodig om te 

kunnen separeren. De breedte van de separatieruimte moet zDn: 1m 

(looppad langs de laaddeuren)+2x6,Sm(baanlengte)+2,Sm(looppad tus
sen de banen)=16,Sm. De muur tussen de huidige inpakafdeling en de 
separatieafdeling kan dan zOln 2,5m teruggezet worden (zie tek. 
IIA). Als de middagaflevering dan rond 14.30u weg is,moeten wel 

alle filialen die op de banen voor de muur gesepareerd z~n op de 

banen voor de laaddeuren gezet worden,omdat anders de voorproduk

tie tussen de laaddeuren en het te laden fust ingezet moet worden, 

en zo het laden's morgens ernstig zou belemmeren (zie tek. lIB). 
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~d_I~IL mi£d~gAfleye~ing_rQnd 14~30u_en n1~t_eyeng~oQt_als_d~ Qch

tendafle'y'e£ing~ 

Nu cijn er twee mogelDkheden: 

A. Ais ad II,men moet echter ais de ochtend- en de middagaflevering 

niet even groot cijn,de banen die na de middagaflevering voor de 

Iaaddeuren vrDKomen weer opvullen. Uitgaande van de huidige si

tuatie waar 29 fiIialen in de middagaflevering (ook weI vooraf

levering genoemd) zitten,zDn dit ongeveer 43 banen (voor 5 Iaad

deuren). Er zDn dan dus nog 131-43-67=21 banen over die bD de 

muur blDven staan. Deze beslaan een opperviakte van 21x6,5(baan

lengte)xO,4S(baanbreedte)=9,45x6,5:61,43m2 • Er is in deze situa

tie dus ongeveer 62m2 minder ruimte om de voorproduktie op te 

slaan. D.w.z. dat de muur n1et verplaatst kan worden: er moet 

immers naar aIle filialen tegelDk gesepareerd worden,dus meet 

de voorproduktie vrD van de wanden staan. Ook zou dan het laden 
-'s morgens nog langzamer verlopen,aangezien de bestellingen van 

een aantal filialen helemaal bij de tegenover de laaddeuren lig

gende muur gehaald moeten worden (zie tek. IlIA a en b). 

~ De 29 filialen van de middagaflevering meteen voor de 5 laaddeu

ren uitzetten,evenals de filialen van de ochtendaflevering die 

bij de andere 3 laaddeuren geladen worden. De produkten voor de 

resterende filialen (ca. 40) per huisnummer (filiaal) separeren, 

en daarna in een hoek bij elkaar zetten. Als de middagaflevering 

dan weg is,moeten ook nu de resterende filialen voor hun desbe

treffende laaddeuren gesepareerd worden. Dit keer echter niet 

in banen van 6,5m lengte,maar nu kan men de stapels 'en block' 

bij de juiste laaddeur bij elkaar zetten. Deze procedure is dus 

exact gelijk aan die in de huidige situatie. De gemiddelde bela

dingsgraad van een plattertruck is 17,5 plateau,zodat de stapels 

fust (18 hoog) ongeveer eenzelfde hoeveelheid ruimte in beslag 

nemen. De maximale Ieng te van een 'block' zal dus ongeveer geUjk 

zijn aan de maximale lengte van een 'block' in de huidige situa

tie waar met plattertrucks gewerkt wordt,en zal zo'n 8m bedra

gen (meer dan 6,Sm omdat niet de hele vrije ruimte voor de laad

deuren benut wordt,maar aIleen de gedeeltes recht voor deze deu

ren). In dit geval kan de muur weI 2,5m teruggezet worden (zie 
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tek. IIIB a en b). 

~d_Iy:_midda~afl~v~rin~ £ond_13.00£ ~n_nlel ~v~n~r2ot ~l~ de_och= 

t~n.9.afl~v~rin~. 

Aangezien het aanzienlijk moeilijker is de middagaflevering om 

13.00u de deur uit te kr~gen dan om de ochtendaflevering ongeveer 

evengroot te maken als de middagaflevering,wordt IV hier buiten 

beschouwing gelaten. 

Conclusies. 

Men kan de verwerkingsruimte van de CSZ flink vergroten door de 

muur tussen de huidige inpakafdeling en de separatieafdeling naar 

binnen- te verplaatsen. Men houdt dan als separatiemogel~kheden de 

alternatieven I,ll en IIIB over. Methode IllS heeft als groot na

deel dat er nu toch nog eigenl~k twee keer gesepareerd wordt,ter

~jl b~ methode II het omzetten van het fust op de banen voor de 

laaddeuren een nadeel is. Methode I is natuurlijk ideaal. Het pro

bleem hierbij is echter dat er een zeer goede afstemming moet zijn 

tussen de diverse afdelingen ,en dat er betrekkelijk weinig speling 

m.b.t. de ontvangst en het vertrek van het vlees is. Ook vergt dit 

enige aanpassing v.w.b. de computerl~sten,die in dat geval geschei

den zullen moeten worden. Het grote voordeel is echter dat de muur 

zeker Sm teruggezet kan worden en dat dit natuurl~k de meest effec

tieve separatiemethode is. Men zou in deze situatie kunnen volstaan 

met 4 mensen op de separatieafdeling (nu 71),mits er zoals gezegd 

sprake is van een goede onderlinge afstemming. 

Men is reeds druk bezig met trachten de ochtendaflevering even 

groot te maken als de middagaflevering. Het om 13.00u de deur uit 

hebben van de middagaflevering zal echter grote problemen met zich 

meebrengen ,mede door de grote afhankelijkheid van de transporten 

die voor de levering en verzending van het vlees zorgen. Het geheel 

wordt duidel~k minder flexibel. 

Er is verder steeds van uitgegaan dat de muur 3~m teruggezet kan 
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worden. In eerste instantie kan dan volgens methode IIIB gesepa

reerd worden,waarna men als de ochtendaflevering even groot is ge

worden als de middagaflevering kan overgaan op methode II. T.z.t. 

kan dan nog evt. overgeschakeld worden op methode I. In dit laat

ste geval zou men dan de muur nog ongeveer 2m verder kunnen terug

zetten. De verbouwingskosten zullen dan gecompenseerd moeten worden 

door de daling van de koelkosten,en door de voordelen die verbonden 

z~n met het verkrijgen van een grotere verwerkingsruimte in de sla
gerij. 

*: 3m i.p.v. 2, Sm omdat de banen nooit allemaal vol zullen zijn. In 

werkelijkheid krijgt men een zeer onregelmatig beeld van stapels 

fust,en zal er aanzienlijk meer ruirnte leeg zijn dan ui t de hier

na volgende tekeningen bl~kt. Gemiddeld werden,over de eerste 

2~ weken van '83,68000 pakjes per dag gesepareerd (zie b~l. 33): 

hieruit voIgt dat er dan gemiddeld per baan van 6,Sm slechts 

(68000/18x7x131)xO,6S=2,7m bezet zou z~nl 
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Aantal per week geproduceerde pakjes (c~fers 1983). 

Weeknr. Aantal plateau's Aantal pakjes 

1 53347 373 
2 46783 327 
3 51916 363 
4 46805 328 
5 ? ? 
6 52934 371 
7 51312 359 
8 44879 314 
9 46631 326 

10 48280 338 
11 48864 342 
12 51281 359 
13 50611 354 
14 37959 266 
15 46549 326 
16 51931 364 
17 43996 308 
18 55145 386 
19 45935 322 
20 49712 348 
21 41360 290 

N.B.:gemiddeld aantal pakjes per plateau:7 
gemiddeld gewicht per plateau:2,85 kg. 

(*103) 

Bijlage 33. 
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Te reserveren ruimte voor fust. 

Qp~lag_g~s~l~cle~r~ iu~t~ 

I. Zonder afname: 

ervan uitgaande dat 60% "schoon" is,moet worden opgeslagen: 

O,6x9100 x 1,25m2 = 75m2 • 
5x18 

IIA. Met afname: 

door de inpakafdeling wordt gemiddeld afgenomen: 9100/8=1140 

fust/uur. 

Tot 12 uur komt geselecteerd uit de vrachtwagens: 0,63xO,6x 

9100=3640 fust. 

Spreiding binnenkomst vrachtwagens: 1,5 uur;afname: 1,5xl140 

=1710 fust. 

's Morgens op te slaan: 3640-1710=1930 fust. 

's Avonds komt geselecteerd binnen: 0,37xO,6x9100=2020 fust. 

2020 2 
Het maximaal benodigd vloeroppervlak is dus: x 1,25m = 

5x18 2 28m • 

lIB. Met afname: 

wanneer de twee afleveringen even groot worden is nodig: 

(0,5xO,6x9100)-1710 xl,25m2 =15m2 • 
5x18 

Opslag te drogen fust. -----------
Binnen komt 9100 fust. Gewassen wordt 40% = 3640 fust. 

3640 2 2 Vloerbeslag: x 1,25m =50m. 
5x18 

Opslag reserve fust. ----------
De vraag naar fust en de verwerkingssnelheid van de wasmachine zul

len niet in evenwicht z~n. Vandaar 1 dag extra als buffervoorraad: 
. 2 2 

=3640 fust. Deze opslag neemt (3640/5x18)xl,25m =50 m in beslag. 

Opslag VK-fust. --------
Eenmaal per week worden deze fusten gebracht. Het z~n ongeveer 22 

pallets. Ruimtebeslag: 22xl,25m2 =28m2 • 
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Vergelijking van de goederenstromen van de diverse lay-out alterna

tieven met de bestaande situatie. 

Wil de goederenstroom binnen een beddjf zo efficient mogelijk 

kunnen plaatsvinden,dan dient men een optimale ruimteschikking te 

ontwerpen voor aIle produktiemiddelen en opslagplaatsen. Dit bete

kent dat gezocht moet worden naar die lay-out,waarbD de kosten mi

nimaal zljn. Het theoretisch optimum kan echter nooit bereikt wor

den, omdat: 

de efficientie van een bedrDf niet uitsluitend op kwantitatie

ve gegevens kan worden geevalueerd. Talrijke kwali tatieve fac

toren zoals sociale,psychologische- en veiligheidsoverweging

en beinvloeden de ui teindelijke beddjfsefficientie. Ook spelen 

het beschikbaar kapitaal en evt. technische beperkingen een 

be langrijke rol; 

een lay-out studie een momentopname is. De oplossing van van

daag zal waarschijnlijk niet meer de ideale oplossing zijn voor 

morgen. 

Men dient daarom te streven naar het zo dicht mogelDk benaderen 

van het theoretisch optimum. 

Als een benaderingsmethode om de transportkosten als som der 

kosten van de transporten tussen de afzonderlDke werkstations te 

berekenen,kan de volgende formule gebruikt worden: 

n 
K= r CM .. S .. ,waarbij K=totale kosten 

. . 1 1) 1) 
~, J= C=constante (o.a. afhankelljk van: gebruik van 

eenheidsladingen,doorlooptDden,'stroomllj

nen' van de produktie) 

MD=transporthoeveelheid tussen werkstation 

i en werkstation j 

S .. =transport weglengte 
1J 

n=aantal werkstations 

Door nu de transportkosten te minimaliseren kan de lay-out ge

optimaliseerd worden. 

To~lic.b.tin.9. bij_d~ labell~nl. 

in tabel 1 worden van aIle 'van-naar' wegen uit bijl. 18 (m.u.v. 

lOA naar 20,18 naar 20,17 naar 20 en 19 naar 17) de gemiddeld te 
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overbruggen afstanden voor de diverse lay-out alternatieven gege

yen. De afstanden van de uitgaande en inkomende goederenstromen 

(resp. van lA naar 20,van 3 naar 20,van 18 naar 20 en van 19 naar 

lA) worden daarb~ gemeten vanaf de buitenmuur van het gebouw. D~ 

in deze tabel voorkomende waardes zijn tamelijk onnauwkeurig ,maar zijn 

goed te gebruiken om de relatieve versehillen tussen de bestaande 

situatie en de diverse alternatieven aan te duiden. 

Vervolgens wordt (zie tabel 1 en 2) het aantal,per jaar over de 

transportwegen vervoerde,ton vlees vermenigvuldigd met deze gemid

deld te overbruggen afstanden. Als we deze getallen vervolgens som

meren (tM~S~),verkri~en we een getal (in ton~m) dat een maat is 

voor de transportkosten en dus voor de kwaliteit van de lay-out. 

Men zal er naar streven een zo klein mogel~ke waarde hierveor te 

verkrijgen. 

Er is voor aIle 6 de alternatieven indien mogel~k uitgegaan van 

dezelfde manier van handeIen,opslaan en verwerken als in de be-
-

staande situatie: 

ook b~ alternatief I en VI werdt het vlees na het breken in de 

koeleellen gehangen alvorens uitgebeend te worden. Na het uit

benen wordt het vlees dan weer in de koeleellen gehangen (dit

maal aan de voorkant),waarna het tenslotte op de sn~banden ver

werk t word t; 

b~ alternatief IV,V en VI wordt veor de transportwegen van lA 

naar 6,van 6 naar 9,van 6 naar llB en van 6 naar 14 gerekend 

met de 'oude t bUffereel. B~ de weg van 6 naar llA wordt 87 ton 

{zie b~l. 13: rundersnippers,runderkopvlees,varkenssnippers, 

hamplakken,spekplaat,speksnippers} vanuit de oude buffereel 

aangevoerd (over 42m), terwijl dan 1720-87 ton vanui t de nieuwe 

buffereel (over 16m) aangevoerd wordt. Dit levert totaal 

29782 ton~m op; 

bij al ternatief VI word t eel 4A met eel 4B verwisseld, terwijl 

voorts gesteld wordt dat de inhoud van eel 4C in eel 4B ge

plaatst wordt. 
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Tabel 1. 

T,ansportweg. Ton vlees Gemiddeld overbruode afstand in m. 

per jeer Bestaande Al ternatief nr. 
van naar vervoerd. situatie. I II III IV V VI 

1A 2 550 15 15 15 15 15 15 15 
5 165 61 61 61 ,,1 61 61 47 
6 267 30 30 30 30 30 30 30 
7 91 39 64 64 1',4 64 F4 104 
lB 7282 23 47 23 23 23 23 33 

20 579 9 9 9 9 9 9 9 
2 lA 579 15 15 1') 15 15 15 15 

8 539 27 20 20 20 20 20 20 
14 129 63 50 50 44 411 44 44 

3 4A 3251 19 30 19 19 19 19 22 
4B 398 28 35 28 28 28 28 28 
8 237 53 60 48 48 48 48 37 

20 794 S2 78 S2 52 52 ')2 37 
4A 3 4169 23 30 23 23 23 23 22 

lOA 2855 24 46 46 24 24 24 23 
10C 339 19 44 44 19 19 19 21 
100 186 22 36 36 22 22 22 24 

4B 3 511 27 35 27 27 27 27 28 
lOA 407 28 43 43 28 28 28 29 
100 11 17 37 37 17 17 17 18 
tlA 876 36 20 20 46 46 46 49 

4C 100 1372 14 37 37 14 14 14 18 
5 tOE 1283 31 26 26 26 26 26 26 

14 165 76 41 41 36 36 36 52 
6 9 90 48 38 38 58 22 22 33 

11A 1720 22 20 20 42 16/4" 16/4" ~6/4~ 
l1B 6 22 25 25 46 46 46 46 
14 84 56 43 43 36 36 36 36 

7 l1A 15 14 63 63 25 25 25 25 
12 76 31 50 50 SO SO 58 SO 

8 9 362 56 42 42 60 31 31 42 
14 427 66 41 41 32 32 32 32 

9 14 480 45 43 43 34 15 15 28 
lOA 6 1388 50 43 43 50 26 26 43 

14 1764 45 20 20 43 43 43 20 
18 4A 4298 19 19 19 19 19 19 22 

4B 1407 14 28 14 14 14 14 28 
4C 1372 10 32 10 10 10 10 28 

lOC 14 339 58 46 46 28 28 28 40 
100 5 1283 22 42 42 22 22 22 23 

6 245 30 50 50 30 35 35 26 
8 13 41 55 55 36 36 36 50 
9 28 23 10 10 32 10 10 13 

10E 14 1283 41 35 35 27 27 27 38 
l1A l1B 252 11 11 11 11 11 11 11 

12 621 32 18 18 42 42 47 42 
14 1738 15 11 11 11 11 11 11 

l1B 14 258 50 34 34 34 34 34 34 
12 2 697 32 19 19 19 19 19 19 
14 18 6667 20 40 40 40 40 40 40 
18 20 6667 12 12 12 12 12 12 12 
19 lA 8355 6 6 6 6 6 6 6 



Tabel 2. 

Transportweg. Ton vlees Ton v1ees per jaar vervoerd x gemidde1d 
per jaar afstand in tonlllm. 
vervoerd. Bestaande Al terna tief nr. 

van naar situatie. I 
lA 2 550 8250 8250 

5 165 10065 10065 
6 267 8010 8010 
7 91 3549 5824 
lB 7282 167486 342254 

20 579 5211 5211 
2 lA 579 8685 8685 

8 539 14553 10780 
14 129 8127 6450 

3 4A 3251 61769 97530 
48 398 11144 13930 
8 237 12561 14220 

20 794 41288 61932 
4A 3 4169 95887 125070 

lOA 2855 68520 131330 
10C 339 6441 14916 
100 186 4092 6696 

48 3 511 13797 17885 
lOA 407 11396 17501 
100 11 187 407 
ltA 876 31536 17520 

4C 100 1372 19208 50764 
5 10E 1283 39773 33358 

14 165 12540 6765 
6 9 90 4320 3420 
- 11A 1720 37840 34400 

llB 6 132 150 
14 84 4704 3612 

7 llA 15 210 945 
12 76 2356 3800 

8 9 362 20272 15204 
14 427 28182 17507 

9 14 480 21600 20640 
lOA 6 1388 69400 59684 

14 1764 79380 35280 
lB 4A 4298 81662 81662 

4B 1407 19698 39396 
4C 1372 13720 43904 

10C 14 339 19662 15594 
100 5 1283 28226 53886 

6 245 7350 12250 
8 13 533 715 
9 28 644 280 

10E 14 1283 52603 44905 
l1A l1B 252 2772 2772 

12 621 19872 11178 
14 1738 26070 19118 

l1B 14 258 12900 8772 
12 2 697 22304 13243 
14 18 6667 133340 266680 
18 20 6667 80004 80004 
19 lA 8355 50130 50130 

tMiJSIJ=1503961 ton"m J 1 
lM .. S .. =1954484 ton~m ~ 

1J 1J 

II 
8250 

10065 
8010 
5824 

167486 
5211 
8685 

10780 
6450 

61769 
11144 
11376 
41288 
95887 

131330 
14916 

6696 
13797 
17501 

407 
17520 
50764 
33358 
6765 
3420 

34400 
150 

3612 
945 

3800 
15204 
17507 
20640 
59684 
35280 
81662 
19698 
13720 
15594 
53886 
12250 

715 
280 

44905 
2772 

11178 
19118 

8772 
13243 

266680 
80004 
50130 

1M .. 5 .. =1634528 ton~m ---___ ---' 
1J 1J 

III 
8250 

10065 
8010 
5824 

167486 
5211 
8685 

10780 
5676 

61769 
11144 
11376 
41288 
95887 
68520 

6441 
4092 

13797 
11396 

187 
40296 
19208 
33358 

5940 
5220 

72240 
276 

3024 
375 

3800 
21720 
13664 
16320 
69400 
75852 
81662 
19698 
13720 

9492 
28226 

7350 
468 
896 

34641 
2772 

26082 
19118 

8772 
13243 

266680 
80004 
50130 

IMijSij=1599531 ton~m---________ ~ 

IV 
8250 

10065 
8010 
5824 

167486 
5211 
8685 

10780 
5676 

61769 
11144 
11376 
41288 
95887 
68520 

6441 
4092 

13797 
11396 

187 
40296 
19208 
33358 

5940 
1980 

29782 
276 

3024 
375 

3800 
11222 
13664 

7200 
36088 
75852 
81662 
19698 
13720 

9492 
28226 

8575 
468 
280 

34641 
2772 

26082 
19118 

8772 
13243 

26668C 
80004 
5013C 

IMijSij=1501512 tonllEm --------____ --1 

Bijlage 35-4. 

overbrugde 

V VI 
8250 8250 

10065 7755 
8010 8010 
5824 5824 

167486 240306 
52'11 5211 
8685 8685 

10780 10780 
5676 5676 

61769 71522 
11144 11144 
11376 8769 
41288 29378 
95887 91718 
68520 65665 

6441 7119 
4092 4464 

13797 14308 
11396 11803 

187 198 
40296 42924 
'19208 24696 
33358 33358 

5940 8580 
1980 2970 

29782 29782 
276 276 

3024 3024 
375 375 

4408 3800 
11222 15204 
13664 13664 

7200 13440 
36088 59684 
75852 35280 
81662 94556 
19698 39396 
13720 38416 

9492 13560 
28226 29509 

8575 6370 
468 650 
280 364 

34641 48754 
2772 2772 

29187 26082 
19118 19118 

8772 8772 
13243 13243 

266680 266680 
80004 80004 
50130 50130 

l:M .. 5 .. =1505225 ton~m ______________ --' 
1J 1J 

1M .. S .. =1642018 ton~m ----____________ --' 
1J 1J 



8ijlage 36. 

Verklaring van de in figuur 6 tim 12 gebruikte symbolen. 

lA: ontvangst 

18: breekgang 

2 · diepvriescel · 
3 : uitbeencel 

4A: koelcel 

48: koelcel 

4C: koelcel 

5 · aanvriescel · 
6 buffercel 

7 · kruidenmagazijn · 
8 zagedj 

9 · paktafel · 
lOA: snijbanden 

lOB: snijtafel 
-

10C: rolladetafel 

10D: snijband 

10E: karbonadehakmachines 

11 gehaktafdeling 

12 VK-afdeling 

13 wasmachineruimte 

14 inpakafdeling 
15 · stikstofinvriestunnel · 
17 retourcel 

18 separatieafdeling 

19 : afvalcontainerruimte 

N. B. bij al terna tief I (f iguur 7) en VI (figuur 12) is 18 trans

portgang i.p.v. breekgang. 



B~lage 37-1. 

De buffercel. 

De buffercel wordt momenteel gebruikt voor de opslag van snip

pers,organen e.d. (zie b~l. 13). De snippers vormen verreweg het 

grootste gedeelte hiervan,meer dan 85%. 

'Deze snippers,stukjes vlees die overbl~ven b~ het sn~den van 

o.a. de lappen,worden bD de sn~banden opgevangen in plastic bakken. 

Deze bakken worden dan op dolly's gestapeld (6 hoog),waarna de dol

ly's naar de buffercel geduwd worden. Vervolgens worden de bakken 

van de dolly's in kooien geplaatst,die in de buffercel aan het 

railsysteem hangen. In iedere kooi passen 6 bakken. Deze kooien 

worden dan tenslotte via het railsysteem naar de gehaktafdeling 

geduwd. Hier worden de bakken uit de kooien getild en in grote 

(200 ltr.) bakken geleegd,die dan op hun beurt weer m.b.v. het 

hefkiepmechanisme in de gehaktwolf geleegd worden. 

Het omladen van de bakken met snippers is natuurlDk een overbo

dige handeling. Ook het vele zware tilwerk (een bak snippers weegt 

ongeveer 20 kgt) is een groot nadeel van de huidige gang van za

ken. Er zDn nu twee alternatieven: 

A. De bakken snippers op pallets stapelen (5 stapels van 6 hoog), 

deze pallets met een electrische pallettruck naar de buffercel 

rDden en deze daar gewoon op de vloer neerzetten. Vervolgens, 

als de gehaktafdeling snippers nodig heeft,de pallets weer met 

een electrische pallettruck ophalen en naar de gehaktafdeling 

brengen. Om het zware tilwerk te verlichten worden de pallets 

op een palletheffer gezet,die ervoor zorgt dat de bakken steeds 

op 'werkhoogte' weggenomen kunnen worden; 

B. De bakken snippers op dolly's stapelen (6 hoog),deze dolly's 

naar de buffercel transporteren en met de bakken erop in de 

buffercel laten staan. Als de gehaktafdeling dan snippers no

dig heeft,worden de dolly's naar de gehaktafdeling gebracht. 

Door de palletheffers iets om te bouwen kan ervoor gezorgd wor

den dat er 5 dolly's op een palletheffer gezet kunnen worden, 

zodat ook nu het zware tilwerk vergemakkel~kt wordt. 

Methode A heeft als voordelen dat er 30 bakken tegel~k vervoerd 

kunnen worden {minder loopwerk!),en dat de pallets nauwel~ks on

derhoud vergen. Ook hoeven b~ deze methode de palletheffers niet 



Bijlage 37-2. 

omgebouwd te worden. Nadelen van deze methode ~jn: de benodigde 

ruimte voor de pallets bij de snijbanden,de brede gangpaden die no

dig zijn (nu moet immers een pallettruck met pallet kunnen passe

ren;met dolly's glip je overal tussendoor) en het nodig hebben van 

een electrische pallettruck. 

Methode B heeft als voordelen dat er geen pallettruck nodig is, 

er minder ruimte bij de snijbanden gereserveerd hoeft te worden en 

dat er geen brede gangpaden nodig zijn. Ais nadelen zijn hier te 

noemen het extra loopwerk dat gedaan moet worden,het ombouwen van 

de palletheffers en het vele onderhoud aan de dolly's (m.n. de 

wieltjes). 

Het zal duidelijk zijn dat in beide gevallen een behoorlijke ruim

tebesparing in de buffercel verkregen wordt. In de huidige situa

tie dient men,vanwege de grote onderlinge afstanden snijbanden-buf

fercel-gehaktafdeling,de voorkeur te geven aan methode A. 

In de toekomstige lay-out,waarin een nieuwe buffercel gepland 

is,is het zeer de vraag of men nog weI methode A moet gebruiken. 

De onderlinge afstanden snijbanden-buffercel-gehaktafdeling zijn dan 

nl. dermate klein geworden dar er nauwelijks nog voordeel te beha

len valt uit het feit dat er m.b.v. een pallet 30 bakken ineens 

getransporteerd kunnen worden. Nu gaat nl. ook de tijd die nodig is 

om de pallettruck te halen,deze onder de pallet te schuiven,de 

pallet op te heffen,te transporteren en weer te laten zakken,en 

de tijd die nodig'is om de pallettruck weer weg te halen,een rol 

spelen. Een dolly met een stapel bakken is natuurlijk veel sneller 

in de buffercel gezet (N.B. er kunnen 2 dolly's tegelijk getrans

porteerd worden). Een bijkomend voordeel van het gebruik van dol

ly's is nog dat de nieuwe buffercel kleiner kan worden dan dat bij 

het gebruik van pallets nodig zou zijn (er zijn immers smallere 

gangpaden nodig) ,en dat deze cel beter in het geheel ingepast kan 

worden (i.v.m. de kolommenl). Bij de berekening van de nieuwe buf

fercel is dan ook verder uitgegaan van het gebruik van dolly's. 

Maximaal hangen er in de buffercel in de huidige situatie 75 

kooien met elk 6 bakken snippers. In totaal moeten er dus in de 

nieuwe buffercel (die aIleen voor de opslag van snippers voor de 

gehaktafdeling bestemd is) 75x6=450 bakken opgeslagen kunnen wor

den. Aangezien er 6 bakken op een dolly kunnen,is er ruimte nodig 



Bijlage 37-3. 

voor 75 dolly's van 0,6xO,4m. Rekening houdend met de kolommen ko

men we dan tot de volgende ontwerpen van de buffercel (zie de te

keningen op de volgende bIz.). Beide alternatieven kosten ongeveer 

evenveel. Omdat alternatief A de gehaktafdeling meer ruimte laat 

(voor evt. opslag e.d.),is hieraan de voorkeur gegeven. 

In het voorgaande is uitgegaan van een piekbelasting voor de 

buffercel (450 bakken snippers). Door steekproefsge~js het aantal 

bakken in de kooien te tellen,bleek dat een buffercel met plaats 

voor 300 bakken ook goed zou voldoen. De enkele keren dat er dan 

geen plaats meer zou z~n,kunnen de dolly's zolang in een van de 

andere koelcellen geplaatst worden~. Een nieuwe buffercel van 3x 

6,60m zou dan al voldoende groot z~n. B~ de bespreking van de lay

out alternatieven is echter gerekend met de buffercel van alterna

tief A. 

~: de oude buffercel komt bijna leeg te staan als hij niet meer ge

bruikt wordt voor de snipperopslag. Aangezien er binnen de CSZ 

veel te veel koelruimte aanwezig is (zeker in vergel~king met 

de andere CS ten) ,s taan de cellen 4B en 4C (zie bijl. 8) erg veel 

leeg. De organen e.d. (zie ook b~l. 13) die nu nog in de buf

fercel gezet worden,kan men dus net zo goed in een van deze 

cellen plaatsen. Hierdoor komt de huidige buffercel leeg te 

staan. De nieuwe bestemming van deze buffercel komt ter sprake 

bij de bespreking van de lay-outkeuze. 



5x5=25 

81 dolly's 
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ALTERNATIEF A. ALTERNATIEI" B. 
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Bijlage 38-1. 

Kosten bi; de overqang op fust en bij het ophogen van de vloer t.b.v. 
de wasruimte. 

prijs/ afschrijving/ onderhoud/ W.I.R.- Aanta 1 
stuk jaar energie premie 

fust 10,- 2,- 1,20 25500 (a) 
pallet 40,- 8,- 2,- 4,80 200 (b) 
dolly 72,- 14,40 35,- 8,65 600 (c) 
dollyverzamelkar 1. 000,- 200,- 100,- 120,- 15 (d) 
droogmachine 50.000,- 5.000,- 6.200,- 6.000,- 1 
verplaatsen was-

machine 45.000,- 45.000,- (e) 1 

Ad a: per week (=5,5 dagen) worden er rnaximaal ca. 50000 fust ge

bruikt,dus per dag 50000/5,5=9100 fust. 

In de filialen: 

Binnen de CSZ: 

Te drogen: 

Reserve: 

9100 

9100 

3640 

3640 

Totaal: 25480,afgerond op 25500 stuks (zie ook 
bijl. 34). 

Ad b: van de 25500 fust (zie ad a),zijn er 9100 in de filialen. Bin

nen de CSZ moeten er dus pallets zijn voor 25500-9100=16400 

fust. Op een pallet gaan 5 stapels fust van 18 hoog,dus no

dig zijn 16400/(5x18)=182,afgerond 200 pallets. 

Ad c: een dolly wordt op de inpakafdeling gestapeld (15 hoog),op 

de separatieafdeling ontstapeld en vervolgens weer naar de 

inpakafdeling gebracht. De omloopsnelheid wordt op 4 geschat. 

De voorproduktie is maximaal 6500 fust (ca. 45000 pakjes). 

Er zijn dus nodig: inpakafdeling: 9100/(15x4)= 152 

voorproduktie: 6500/15= 434 
586 dolly's, 

afgerond 600. 

Ad d: er moeten verzarnelkarren gemaakt worden voor de dolly's,om

dat anders een rommelige situatie ontstaat i.v.m. het rond-



B~lage 38-2. 

slingeren hiervan. Hiervoor werden 15 stuks begroot. 

Ad e: het verplaatsen van de wasmachine naar het plattertruckmaga

~jn kan onder reorganisatiekosten geboekt worden,en mag der

halve direct worden afgeschreven voor het totale bedrag. 

N.B. er is van uitgegaan dat na 5 jaar opnieuw 200 pallets en 600 

dolly's worden gekocht. Tevens ieder jaar het verlies van 

500 fust t.g.v. diefstal en onherstelbare beschadigingen in

gecalculeerd. 

~o2nko~ten~ 

op de separatieafdeling kost 1 manuur f 27,14. Per jaar: 8 uur 

x5,5 dagenx52 weken per jaarxf 27,14=f 62.100,-

op de inpakafdeling kost 1 manuur f 24,94. Per jaar: 8x5,5x52 

xf 24,94=f 57.100,-

op de wasafdeling kost 1 manuur f 27,21. Per jaar: 8x5,5x52x 

f 27,21=f 62.300,-

N.B. gemiddelde uurlonen per 7-7-'83. 

Ko~t~n_v~n_h~t_o£h2g~n_v~n_d~ ~loe£ !.b.~._d~ ~a~r~i~te: 

Reorganisatie f 8.000,-

. Bouwkundige werken f 610.500,-

Installaties f 46.500,

f 665.000,-

Er mag zoals gezegd als voIgt worden afgeschreven: 

reorganisatiekosten (slopen + verplaatsen machines): 1 jaar; 

--- bouwkundige werken: 

--- installaties en rollend materieel: 

De f 665.000,- worden dan als voIgt afgeschreven: 

in jaar 0: f 8.000,-

10 jaar; 

5 jaar. 

in jaar 1 tim 5: 0,10xf 610.500,- + 0,20xf 46.500,- =f 70.350,

in jaar 6 tim 10: 0,10xf 610.500,- =f 61.050,-

~o~t~n_v~n_d~ Qitbreidln~ ~a~ de_l~ad-_e~ lo~pla~t~ ~a~ de_o2st9~-

~el: laadklep met verschuifrail Hafa f 3.200,-

Crawford overheaddeur (i.p.v. tochtdeur) f 5.000,

Totaal (in 5 jaar afschr~ven): f 8.200,-



Bijlage 39. 

Besparingen bij de overgang op fust en bij het verhogen van de vloer 

t.b.v. de wasruimte. 

Als met fust in banen gesepareerd gaat worden zullen op de se

paratieafdeling 5 man voldoende zDn (op dit moment werken er 

7). Dit Ievert jaarlDks een besparing op van 2xf 62.100,- = 
f 124.200,-

Als de vloer van het plattertruckmagazijn opgehoogd wordt, kan 

men ook op de wasafdeling met minder mensen toe. In de huidi

ge situatie z~n er 8 man begroot,in de nieuwe zullen 6 man vol
doende zijn n 1. : 

2 man die constant aan de was- en droogmachine staan; 

1 man die de aanvoer van vuil fust naar de wasmachine,gese

lecteerd fust naar de buffers en de afvoer van gewassen 

fust naar de opslag te drogen fust verzorgt; 

1 man die wanneer de vrachtwagens lossen helpt b~ het trans

port van de pallets met fust,en die b~ de wasmachine helpt 

wanneer het daar druk is (bijv. bij het wassen van VK-fust); 

1 man die het magaz~n verzorgt en het wassen van de contai

ners en plattertrucks voor z~n rekening neemt; 

1 voorman. 

Er ontstaat dus een be sparing van 2xf 62.300,- =f 124.600,-

In de CSZ waren volgens de inventarislDst van februari 1983, 

1663 plattertrucks en 27124 plateau's aanwezig. In de nieuwe 

si tuatie zijn nog nodig voor transport van slagedj naar inpak

afdeling ca. 90 trucks (10 per inpakl~n) en ca. 2700 plateau's 

(25+ 5 reserve per truck). Bij overschakelen op fus t leveren de 

overige plattertrucks en plateau's op: 

(1663-90)x60 kg per kar x fO,ll + (27124-2700)x fO,10=f 13.000,

Misschien is het mogel~k om plattertrucks en plateau's aan de 

Albro bakkeri~n te verkopen. Deze willen waarschDnlijk dit sys

teem naast het gebruikelDke fust gaan invoeren. In de cash
flows is echter toch met een opbrengst van maar f 13.000,- ge

rekend. 

In voorgaande jaren werd jaarl~ks ca. f 60.000,- uitgegeven aan 

het onderhoud van de plattertrucks. In de nieuwe situatie (met 

gebruik van nog 90 trucks) wordt het onderhoud dus j aarlijks 

«1663-90)/1663)xf 60.000,- = f 56.800,- minderl 



Overzicht cash-flows voor het ophogen van de vloer t.b.v. de wasruimte. 

Wanneer een getal tussen haakjes staat wil dat zeggen dat het getal negatief is. De bedragen zijn x f1.000,-

jaar: ° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

afschrijving vloer 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 
II laaddeur 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

totaal kosten (72) (72) (72) (72) (72) (62,7) (62,7) (62,7) (62,7) (62,7) 
besparing 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 
saldo 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 
reorganisatiekosten (8) 
bijdrage 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 
belasting 49% (25,8) (25,8) (25,8) (25,8) (25,8) (30,3) (30,3) (30,3) (30,3) (30,3) 
W.I.R.-premie 53,6 1 
bijdrage na belasting 80,4 26,8 26,8 26,8 26,8 32,6 31,6 31,6 31,6 31.6 
afschrijving 72 72 72 72 72 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 
cash-flow 152,4 98,8 98,8 98,8 98,8 95,3 94,3 94,3 94,3 94,3 

i nves teri ng (665,2' (8,2) 

netto geldstroom (673,2' 152,4 98,8 98,8 98,8 90,6 95,3 94,3 94,3 94,3 94,3 



Overzicht cash-flows voor de overgang op fust. 

Wanneer een getal tussen haakjes staat wil dat zeggen dat het getal negatief is. De bedragen zijn x f1.000,-

jaar: ° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

afschrijving fust 51 52 53 54 55 5 5 5 5 5 
II pallets L6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

" dolly's 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

" do llyrekken 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
II droogmachine 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

onderh./energie pallets 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

" dolly's 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

" dollyrekken 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

" droogmachine 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

totaa 1 kosten (98,3) (99,3 (100,3) (101,3) (102,3) (52,3) (52,3) (52,3) (52,3) (52,3) 

besparing 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 

saldo 82,7 81,7 80,7 79,7 78,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 

reorganisatiekosten (45) 
opbrengst plattertrucks 13 
bijdrage 82,7 81,7 80,7 79,7 78,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 

belasting 49% (40,5) (40) (39,5) (39) (38,6) (63,1) (63,1) (63,1) (63,1) (63,1) 

W. I.R.-premie 44,6 0,6 0,6 0,6 0,6 6,8 0,6 0,6 0,6 0,6 

bijdrage na belasting 86,8 42,3 41,8 41,3 40,7 72,4 66,2 66,2 66,2 66,2 

afschrijving 69,2 70,2 71,2 72,2 73,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 

cash-flow 156 112,5 113 113,5 113,9 95,6 89,4 89,4 89,4 89,4 

investering (371,2 (5) (5) (5) (5) (56,2) (5) (5) (5) (5) (5) 

netto geldstroom (403,2' 151 107,5 108 108,5 57,7 90,6 84,4 84,4 84,4 84,4 



Overzicht cash-flows voor de overgang op fust (incl. het ophogen van de vloer). 

Wanneer een getal tussen haakjes staat wil dat zeggen dat het getal negatief is. De bedragen zijn x fl.000,-

jaar: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

afschrijving 141,2 142,2 143,2 144,2 145,2 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 

onderhoud/energie 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 

totaal kosten (170,3 ) (171,3) (172,3) (173,3) (174,3) (115) (1l5) ( 115) (115) (115) 
besparing 305,6 305,6 305,6 305,6 305,6 305,6 305,6 305,6 305,6 305,6 

saldo 135,3 134,3 133,3 132,3 131,3 190,6 190,6 190,6 190,6 190,6 

reorganisatiekosten (53) 
opbrengst plattertrucks 13 
bijdrage 135,3 134,3 133,3 132,3 131,3 190,6 190,6 190,6 190,6 190,6 

belasting 49% (66,3) (65,8) (65,3) (64,8) (64,3) (93,4) (93,4) (93,4) (93,4) (93,4) 
W.I.R.-premie 98,2 0,6 0,6 0,6 0,6 7,8 0,6 0,6 0,6 0,6 
bijdrage na belasting 167,2 69,1 68,6 68,1 67,6 105 97,8 97,8 97,8 97,8 
afschrijving 141,2 142,2 143,2 144,2 145,2 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 

cash-flow 308,4 211 ,4 211,8 212,3 212,8 190,9 183,7 183,7 183,7 183,7 

i nves teri ng (1036,4 (5) (5) (5) (5) (64,4) (5) (5) (5) (5) (5) 
netto geldstroom (1076,4' 303,4 206,3 206,8 207,3 148,4 185,9 178,7 178,7 ,178,7 178,7 



Bijlage 41-1. 

Kosten t.b.v. de realisering van de nieuwe lay-out (excl. lay-out 
wasruimte) • 

He! lm_v~rEl~a!s~n_v~n_d~ mu~r_t~s~en 2e_inP~k_en de_s~p~r~tie~ 
Reorganisatie f 49.400,-

Bouwkundige werken f 103.900,-

Installaties f 5.000,-

f 158.300,-

Inrichten schoonmaakhok: ------------
Bouwkundige werken ! 7.000,-

Installaties ! 800:-

f 7.800,-

~e~12k~al ~e£w~d~r~n~ 

Reorganisatie f 5.000,-

Bouwkundige werken ! 5.600,-

Installaties ! 200z-

! 10.800,-

Pompruimte dichtmaken: -----------
Bouwkundige werken f 4.700 z-

! 4.700,-

S 12Pen _ k£ui d~n!!!a.9. azijn : 

Reorganisatie f 25.000,-

Bouwkundige werken ! 7.100:-

f 32.100,-

::!.e.9.hal~n~ 

Reorg anisa tie f 27.000,-

Bouwkundige werken ! 24.500:-

f 51.500,-

lii~u~e_b~ffe£c~l-Pla~t~en: 

Bouwkundige werken f 24.000,-

Installaties f 14.500:-

f 38.500,-



Bijlage 41-2. 

guff~r£el ~e£klein~n_en ~o2r£uimte_vEn_die£v£i~s£el ~e~hal~n~ 

Reorganisatie f 12.900,-

Bouwkundige werken 

Installaties 

f 21.260,

f 1.000,

f 35.160,-

Sl~p~n_v~n_d~ ~a~d_t~s~e~ de_v~r~e£kin~s£uimte_e~ ~e_w~s~!mte~ 

Reorganisatie f 15.000,-

Bouwkundige werken f 9.800,-

Installaties f 70.000:-

f 94.800,-

Ve£plaEt~en ~ehaktEf£eling~ 

Reorganisatie f 1.200,-

Bouwkundige werken f 13.5°°2-

f 14.700,-

~e£plaEtsen in£a~llln~n~ 

Reorganisatie f 1.800,-

Installaties f 38.0°°2-

f 39.800,-

Verplaatsen karbonadehakmachines: -----------------
Reorganisatie f 1.500,-

Bouwkundige werken f 11.600,-

Installaties f 3.0°°2-

f 16.100,-

~a~erD_in £uff~r£el in£i£h!en= 
Reorganisatie f 1.000,-

Installaties f 2.000 z-

f 3.000,-

~i~u~ kr~i£enmagEzlln_plaEt~en: 

Bouwkundige werken f 5.800,-

Installaties f 8°°2-
f 6.600,-



Totale kosten: reorganisatie 

bouwkundige werken 

installaties 

onvoorzien 

B~lage 41-3. 

f 139.800,

f 238.760,

f 135.300,

f 36.140,

f 550.000,-

Dit bedrag (f 550.000,-) wordt als voIgt afgeschreven: 

in jaar 0: f 139.800,-

in jaar 1 tim 5: 0,10x(f 238.760,- + 1 36.140,-) + 

0,20x f 135.300,- =1 54.550,-

in jaar 6 tim 10: 0,10x(f 238.760,- + f 36.140,-) =f 27.490,

De W.I.R.-premie die van deze investering ontvangen wordt bedraagt: 

0,08x(f 550.000,- - f 139.800,-) =! 32.820,-

Ook is er een toename van het jaarl~ks onderhoud t.g.v. de uit

breiding van de koelinstallatie. Deze toename wordt op 10% van de 

aanschafkosten van deze uitbreiding geschat en bedraagt jaarl~ks 

dan ca. 0,10x(f 9.500,- (kosten van de koelinstallatie voor de 

nieuwe buffercel) + f 50.000,- (kosten van de koelinstallatie voor 

o.a. de oude wasruimte» =f 5.950,-

Tevens nemen door de uitbreiding van de te koelen ruimte,de 

jaarl~kse koelkosten toe: 

A. Uitbreiding van de te koelen ruimte met 1875m3 (oude wasruimte, 

kruidenmagaz~n en voorruimte). Om deze ruimte op 100 e te houden 

moet er 100 kcal per uur per m3 afgevoerd worden. 

Per pk compressorvermogen kan er 3000 kcal worden afgevoerd (b~ 

oOe verdampingstemperatuurl). 

Er is dus (1875xl00)/3000:62,5 pk nodig=62,5xO,736=46 kw/h. 

Totaal (incl. condensorwarmte): 46xl,2=55 kw/h. 

Ruimtekoeling draait 9 uur per dag,300 dagen per jaar. 

Totale kosten: 55x9x300xO,25(kwh-pr~s)=! 37.000,- per jaar; 

B. Aanschaf van een nieuwe buffercel met een inhoud van 72m3 (lxbx 

h=9,6x3x2,5m). Om deze ruimte op -SoC te houden moet er per uur 
3 80 kcal per m worden afgevoerd. 

Per pk compressorvermogen kan er 2500 kcal worden afgevoerd (b~ 

-10oe verdampingstemperatuur). 

Er is dus totaal (72x80/2500)xO,736xl,2=2,05 kw/h nodig. 



Bijlage 41-4. 

Uitgegaan wordt van 18 draaiuren per dag (ontdooien e.d.l),365 

dagen per jaar. 

Totale kosten: 2,05x18x365xO,25=f 3.360,- per jaar. 

Totale extra energie- en onderhoudskosten: f 37.000,- + f 3.360,

+ f 5.950,- =f 46.310,- (N.a. b~ de cash-flow berekeningen is ge

rekend met f 46.400,-). 



Bu1age 42. 

Besparingen b~ de realisering van de nieuwe lay-out (excl. lay

out wasruimte). 

ae~p~rin£ £o~lko~t~n_oud~ bu!fer£e! lzie_o£k_blll~ 411: 

totale inhoud: 17x7,5x4,8m=610m3 • Deze ruimte wordt nu 100 e i.p.v. 

-SoC. In totaal moet per jaar 14400 kcal/h minder afgevoerd wor

den. Er is dus (14400/2500)xO,736xl,2:5,11 kw/h minder nodig. 

Besparing: 5,11x18x365xO,2S=f 8.400,-

~e~p~rin~ £o~lko~t~n_t~g~v~ hel £l~ine£ ~ord~n_v~n_d~ ~e£a£ali~
afdeling (zie ook bUl. 41): 

~e-sep~r~tie;uim~e-g~at ~a~ 600m3 naar 400m3 en wordt dus 200m3 

kleiner. Deze 200m3 gaat van oOe naar 10oe. In totaal moet dan per 

jaar tx(200/600)x75000=12500 kcal/h minder afgevoerd worden. Er is 

dus (12500/2500)xO,736xl,2=4,44 kw/h minder nodig. 

Besparing: 4,44x18x365xO,25=f 7.300,-

Be~p~rin£ l.£.~.-p£o£u£tivit~ils~tllgin£: 

verwacht wordt dat de nieuwe situatie een produktiviteitsstuging 

van 10% ten gevolge heeft op de inpakafdeling (geschat in overleg 

met de bedrUfsleiding). Uitgaande van de produktiviteitscufers van 

1982 (voor de inpakafdeling 72,8 kg/uurl),volgt hieruit de volgen

de besparing: 

per jaar wordt 6932000 kg op de 

Hiervoor was nodig: 

Met 10% produktiviteitsstuging: 

=f 216.200,-

inpakafdeling verwerkt (cijfers 

6932000/72,8=95220 uur. 

6932000/80,1=86550 uur. 

'82). 

Besparing: 8670 uur a f 24,94 

N.B. bu een verwachtte produktiviteitsstuging van 8% krugen we een 

besparing van f 175.100,- per jaar, en bU een verwachtte pro

duktiviteitssti~ing van 12,5% verkri~en we een besparing van 

f 263.900,- per jaar. 

Totale besparing: f 8.400,- + f 7.300,- + f 216.200,- = f 231.900,

per jaar. 

N.B. de besparing van de koelkosten t.g.v. een drukplafond voor de 

gehele verwerkingsruimte bedraagt jaar1uks ca. f 60.000,-



Overzicht cash-flows voor de reaiisering van de nieuwe lay-out (excl. lay-out wasruimte). 

Wanneer een getal tussen haakjes staat wil oat zeggen dat het getal negatief is. De bedragen zijn x f1.000,-

jaar: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
afschrijving 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 
onderhoud/energie 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 
totaal kosten ( 101) ( 101) (101 ) (101 ) (101) (73,9) (73,9) (73,9) (73,9) (73,9) 
besparing 231,9 231,9 231,9 ~9 23L9 231,9 231,9 231,9 231,9 ?'l1 a 

saldo 130,9 130,9 130,9 130,9 130,9 158 158 158 158 158 
reorganisatiekosten (139,8) 
bijdrage 130,9 130,9 130,9 130,9 130,9 158 158 158 158 158 
belasting 49% (64,1) (64,1) (64,1) (64,1) (64,1) (77 ,4) (77,4) (77,4) (77 ,4) (77 ,4) 
W. I.R.-premie 32,8 
bijdrage na belasting 99,6 66,8 66,8 66,8 66,8 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 

afschrijving 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 

cash-flow 154,2 121,4 121,4 121,4 121,4 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 

investering (410,2) 
netto geldstroom (550) 154,2 21,4 121,4 121,4 121,4 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 



Overzicht cash-flows voor het gehele project (overgang op fust,ophogen vloer + nieuwe lay-out). 

Wanneer een getal tussen haakjes staat wil dat zeggen dat het getal negatief is. De bedragen zijn x f1.000,-

jaar: ° 1 ? 3 4 ! 5 6 7 8 9 10 

afschrijving 195,8 196,8 197,8 198,8 199,8 113,4 113,4 .113 ,4 113,4 113,4 

onderhoud/energie 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 

totaal kosten (271 ,3) (272,3) (273,3) (274,3) (275,3) (188,9) (188,9) (188,9) (188,9) (188,9) 

besparing 537,5 537,5 537,5 537,5 537,5 537,5 537,5 537,5 537,5 537,5 

saldo 266,2 265,2 264,2 263,2 262,2 348,6 348,6 348,6 348,6 348,6 

reorganisatiekosten (192,8) 
opbrengst plattertrucks 13 
bijdrage 266,2 265,2 264,2 263,2 262,2 348,6 348,6 348,6 348,6 348,6 

belasting 49% (130,4) (129,9) (129,5) (129) (128,5) (170,8) (170,8) (170,8) (170,8) (170,8) 

W. 1. R. -premie 131 0,6 0,6 0,6 0,6 7,8 0,6 0,6 0,6 0,6 

bijdrage na belasting 266,8 135,9 135,3 134,8 134,3 185,6 178.4 178,4 178,4 178,4 

afschrijving 195,8 196,8 197,8 198,8 199,8 113,4 113,4 113,4 113,4 113,4 

cash-flow 462,6 332,7 333,1 333,6 334,1 299 291,8 291,8 291,8 291,8 

investering (1446,6 ) (5) (5) (5) (5) (64,4) (5) (5) (5) (5) (5) 
netto geldstroom (1626,4) 457,6 327,7 328,1 328,6 269,7 294 286,8 286,8 286,8 286,8 



Bijlage 45-1. 

Afmetingen van de geproduceerde worsten. 

Lenqte in mm. Tussenafstand in mm. Dikte in mm. 
164 162 141 5 5 4 32 30 34 
165 1-39 139 4 5 7 34 36 36 
150 135 131 4 6 5 34 35 36 
150 135 144 7 5 6 35 35 35 
128 149 140 5 7 4 35 34 35 
136 155 145 5 6 9 36 32 34 
127 139 140 6 2 7 38 34 34 
149 135 132 2 9 5 34 33 36 
127 137 137 5 7 5 36 34 36 
179 140 110 3 5 6 34 36 40 
132 139 124 8 4 5 34 35 38 
122 136 125 7 6 7 38 34 37 
134 137 119 8 5 8 34 34 38 
142 120 130 9 7 5 33 38 36 
120 139 141 4 9 0 37 34 33 
145 125 153 5 0 7 34 36 33 
143 154 140 6 5 5 34 33 31 
137 162 145 5 6 4 36 32 33 
150 154 133 0 6 6 33 34 34 
118 146 110 5 5 5 37 33 40 
140 144 119 9 7 7 31 33 38 
133 135 141 11 4 7 36 35 33 
134 140 138 7 4 4 36 35 35 
134 137 136 8 5 5 34 34 36 
153 132 139 3 8 2 33 37 36 
150 156 140 6 3 6 33 32 34 
155 160 149 9 10 0 33 33 33 
132 159 133 9 7 9 35 31 36 
141 145 129 4 6 6 35 33 38 
150 147 137 1 7 5 33 34 35 
149 150 141 5 4 5 33 37 35 
155 143 147 2 5 8 34 34 34 
143 145 133 4 5 2 31 33 36 
143 149 124 7 0 7 33 34 37 
146 165 137 8 6 7 34 31 34 
190 132 143 10 7 4 30 37 34 
147 155 140 7 2 5 33 32 33 
145 162 141 0 7 6 33 31 34 
170 132 138 1 6 6 31 36 35 
157' 134 127 6 3 5 31 36 36 
159 155 165 9 7 4 31 31 31 
150 135 132 0 5 7 31 35 37 
135 142 140 0 5 0 36 35 35 
160 155 147 5 5 0 32 35 37 
150 139 145 2 0 5 33 34 34 
133 127 155 8 9 7 36 38 34 
170 139 6 8 31 35 

Gemiddelde lengte: 142 mm;standaardafwijking Ca. 13 mm. 

Gemiddelde tussenafstand: 5 mm;standaardafwijking ca. 2,5 mm. 

Gemiddelde dikte: 34 mm;standaardaf~jking ca. 2 mm. 
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Bijlage 46. 

Produktiesnelheid van VK-produkten. 

aantal lagen aantal stuks beschikbare tijd 

per fust per laag tussen het leggen 

van twee laqen 

Hamburgers 3 3x5=15 8,4 sec. 

Eetburgers 3 3x5=15 If " 
Gelderse schijven 3 3x5=15 If " 
Cordon bleu sticks 2 5x5=25 " " 
Hamsticks 2 5x5=25 tt " 
Biefburgers 3 3x5=15 tf " 
Coteletto's 3 3x4=12 6.7 sec. 



® 696 
Bijl age 47-1. 

Beproevinq van de Baader vleesseparator. 



Bijlage 47-2. 

Technische specificatie vleesseparator. 

In week 32 1983 werd in de CSZ een vleesseparator van Baader 

(type 696) beproefd,welke was geleverd door de firma Vebufa te 

Hilversum. 

We,::kln2,s!!.ijze .!. 
de bakken met de te separeren delen (karbonadesnippers) worden 

in een trechter gestort,waarna ze met de hand gel~kmatig door de 

vulopening op een transportband gebracht worden. De band voert de 

snippers langs een slijtvas t ui tgevoerde roes tvrijs talen trommel. De 

band loopt zodanig langs de trommel,dat de druk waaraan de snip

pers worden blootgesteld in de passeerz8ne steeds toeneemt. Het 

vlees wordt hierbij door de gaten in de trommel gedrukt, terwijl de 

restdelen (stukjes bot e.d.) aan de buitenkant van de trommel bl~

yen zitten en d.m.v. afstrijkers verwijderd worden. Het vlees wordt 

middels een in de trommel aangebrachte (stilstaande) v~zel afge

voerd. 
~trechter 

~~--~-_-_-_-___ -_-_-_-_-_-_-~-_-_-_-_-_-_-~-,-_-__ -~--~ vulopening 

\~--';"...I ,----. geperforeerde trommel 

transportband . 

+ 
instelbare drukrol 

Principeschema. 

Veiligheidl. 

de vulopening is middels een raamwerk zodanig afgesloten dat 

wel de snippers erdoor kunnen ,maar dat het onmogelijk is om met de 

hand tussen de trommel en transportband bekneld te raken. Ook de 

bovenz~de van de trommel en alle andere draaiende delen z~n zoda

nig beveiligd dat het praktisch onmogel~k is om tussen de machine 

bekneld te raken. 



Bijlage 47-3. 

De machine wordt ingeschakeld d.m.v. een drukknopschakelaar met 

thermische beveiliging. 

On.s!erh.2ud : 

aIle machinedelen die met het produkt in aanraking komen zDn 

uitgevoerd in niet-roestend,hygienisch materiaal. De machine is 

zeer eenvoudig te demonteren en weer in elkaar te zetten (zonder 

gereedschap),zodat omstellen en schoonmaken vr~ snel kan plaats

vinden. Ook het verwisselen van de rubberen band is geen probleem. 

Deze 1,5 cm dikke band is zeer elastisch en flexibel en heeft bij 

8-urige werkdagen een levensduur van ongeveer 6 maanden. 

De machine dien t dagelijks te worden schoongemaak t. 

!echni~che_geg~v~n~: 

Uitvoering: roestvrijstaal met rubber transportband. 

Afmetingen: lengte: 1270 mm 

breedte:1000 mm 

hoogte: 1230 mm 

Gewicht: ca. 235 kg. 

Electrisch vermogen: 1,5 kw. 

Opgegeven kapaci tei t: 400 kg/uur bij een trommel met doorlaatope

ningen van 3 mm. 

,Er.!js_m!lchinel. 

prijs machine compleet met persband,echter zonder 

(offerte 830614): 

pr~s trommel met doorlaatopeningen van 1,3 mm: 

prijs trommel met doorlaatopeningen van 3 mm: 

pr~s rubber persband: 

N.B. prijzen excl. B.T.W.;levering franco huis. 

Te£hni~che_c.2n£l~siel. 

trommel 

DM 35.560, -

OM 6.150,-

OM 4.045, -

OM 680 z-

OM 46.435,-

de machine is goed afgewerkt ,gemakkelijk te bedienen en te de

monteren. Het verdient aanbeveling om het frame te voorzien van 

wielen met blokkering,zodat de machine gemakkelijk te verplaatsen 

is. 



Bijlage 47-4. 

Beproeving. 

le_P£o~f~ 24 kg karbonadesnippers. 

a. Voordraaien op de Palmia wolf door de 8 mm plaat + 2 voorsn~

platen + 2 messen (ca. 20 kg massa over). 

b. Door de separator voeren met de trommel met doorlaatopeningen 

van 1,3 mm. 

T~d: 10 minuten per 20 kg massa=120 kg/uur. 

Verhouding residu/vlees=21/19. 

c. Omdat de verhouding residu/vlees bij de eerste draaiing erg on

gunstig was is het residu nog een keer gedraaid door dezelfde 

trommel. 

T~d: 5 minuten voor 10,5 kg=126 kg/uur. 

Verhouding residu/vlees over de totale massa na de tweede keer 

draaien=7/13. 

De tljd die nodig is voor het voordraaien is ca. 2 minuten voor een 

kuip van 150 kg snippers (incl. het halen van de bakken met snip

pers en het overladen hiervan in de kuipen). 

Per kuip is de uitdraaitljd ca. 2 minuten. 

De totale verwerkingstijd voor 150 kg snippers: 

voordraaien: 4 min. 

lx draaien: 75 min. 

2x draaien: 39 min. {nl. voor (150/40)x21=79 kg). 

118 min. 

Kapaciteit: 150 kg in 118 minuten=ca. 76 kg/uur. 

Voordelen: 

het produkt heeft een goede temperatuur; 

er is vrijwel geen been terug te vinden in de ui teindelijke 

massa. 

Nadelen: 

het duurt erg lang om de karbonadesnippers te verwerken; 

erg veel lekkage van ongesepareerd produkt doordat de trommel 

niet goed aansluit; 

het schoonmaken kost ongeveer 20 minuten. 



Bijlage 47-5. 

2e_P£o~fL 150 kg karbonadesnippers. 

a. Voordraaien op de nawolf door de 13 mm plaat (ca. 146 kg massa 

over) • 

Tijd: 3000 kg/uur + voorbereidings tijd. 

b. Door de separator voeren met de trommel met doorlaatopeningen 

van 3 mm. 

T~d: ca. 6 minuten per 40 kg=400 kg/uur. 

Verhouding residu/vlees=11/62. 

De t~d die nodig is voor het voordraaien is ca. 2 minuten voor een 

kuip van 150 kg snippers (incl. overladen e.d.),terw~1 het uit

draaien voor 150 kg snippers ongeveer 3 minuten duurt. 

De totale verwerkingstijd voor 150 kg snippers: 

voordraaien: 5 min. 

1x draaien: 22,5 min. 

27,5 min. 

Kapaciteit: 150 kg in 27,5 minuten=ca. 330 kg/uur. 

Voordelen: 

redeUjk snelle verwerking; 

de temperatuurstijging tijdens het verwerken is nihil. 

Nadelen: 

het eindprodukt bevat nog wat beensplinters; 

het schoonmaken kost ongeveer 20 minuten. 

liuidig~ ~e£w~rking~m~tho£e~: 

separeren met de hand. 

T~d: ca. 60 kg/uur. 

Verhouding residu/vlees=40/60. 

Voordelen: 

een vrijwel beenloos produkt; 

het produkt ondergaat vr~wel geen bewerking en is daarom 

in aIle gehaktsoorten te verwerken. 

Nadelen: 

het verwerken neem t vdj veel tijd in beslag; 

er bl~ft relatief veel vlees op het been achter; 



Bijlage 47-6. 

er is nogal wat ervaring nodig om de 60 kg/uur te kunnen 

halen. 

separeren met de nawolf + separatieplaten. 

Tijd: ca. 2000 kg/uur (excl. de tijd die nodig is voor het om

bouwen van de machine en het invoeren van het vlees). 

Verhouding residu/vlees=1/45. 

Voordelen: 

--- een snelle verwerking. 

Nadelen: 

de machine haal t vrijwel geen been ui t de karbonadesnip-~ 

pers,maar verkleint het been z.d.d. het nauwelijks terug 

te vinden is; 

de temperatuur van het produkt stijgt ongeveer lSoe tijdens 

het proces; 

vanwege het hoge calciumgehalte en de grote kans op ver

smering mag het produkt aIleen in kleine hoeveelheden in 

VK-produkten verwerkt worden (10 kg op 150 kg zuivere 

grondstof) ; 

na het separeren mag het produkt alleen in de diepvries 

worden opgesiagen. 

£onclu~i~: als het door de 3 mm trommel gedraaide produkt in ge-

hakt verwerkt mag worden,verdient deze methode 2e 

proef) de voorkeur. Zo niet,dan heeft het geen zin de 

machine aan te schaffen. 
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