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Voorwoord. 

Het betreft hier het verslag van een afstudeeropdracht uitgevoerd 

bij Laura Metaal BV, ter afronding van mijn studie aan de Technische 

Hogeschool Eindhoven, binnen de vakgroep Produktietechnologie en 

Automatisering van de afdeling der Werktuigbouwkunde. 

Behalve aan mijn begeleiders, wilde ik op deze plaats dank zeggen 

aan Dhr. Curfs die mij de mogelijkheid geboden heeft in het bedrijf 

dit leerzame werk uit te voeren. Bovendien aan eenieder van de ve

len met wie ik binnen Laura Metaal contact heb gehad en die allen, 

z~nder uitzondering, hebben bijgedragen aan een prettige tijd voor mij 

binnen hun bedrijf. 

Tenslotte wilde ik de hoop uitspreken, dat het resultaat van mijn 

werk een bijdrage zal leveren aan een voorspoedige toekomst voor 

Laura Metaal. 

Eygelshoven, juli '86. 



Nadat we ons een beeld hebben gevormd door analyse van de voorhanden 

gegevens (resulterend in Sankeydiagrammen) en interviews met betrok

kenen van de situatie rond het materiaaltransport (weergegeven in een 

materiaalstroomdiagram op de plattegrond van het bedrijfsterrein) en 

daaraan verbonden knelpunten, is er een optimale lay-out van afdelin

gen bepaald die een besparing biedt tgv 34.0 % op de transportinspan

ning en een gewijzigde versie van de huidige lay-out met 13.1 % winst 

op dit punt. Beide voorstellen bergen oplossingen van de geconstateer

de knelpunten in zich naast de mogelijkheid van beter toezicht op delen 

van de produktie. 

Voor een klein deel van de produktie is de haalbaarheid van een pro

duktiviteitsverbetering nagegaan en, onder voorwaarden, mogel~K geble
ken. 



By analysis of available data (Sankey-diagrams being the result) and 

by interviewing people involved, we gained insight in the situation 

concerning the transport of material and related difficulties. (Mass

streams have been drawn on the map of the compagny's premises.) 

We developed an optimal lay-out (of departments) offering a 34.0 % 
gain on transport, and a changed version of the existing lay-out saving 

13.1 % on transport. Both propositions offer solutions for noticed 

difficulties as well as an opportunity for better supervising certain 

parts of production-activity_ 

We investigated the feasibility of improving productivity of a small 

part of production. This, under certain conditions, proved possible. 
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De lay-out b~ Laura Metaal is, zoals in zovele bedr~en, gevormd 

door ad-hoc oplossingen voor soms allang vergeten problemen. Men 

achtte de t~d ~p voor een inventarisatie van knelpunten en moge

lijke remedies, resulterend in een voorstel voor een nieuwe lay-out. 

Dat men in de theorieen voor de aanpak van een dergelijk probleem 

aanbeveelt een ideale lay-out te bepalen, was in het onderhavige 

geval een gunstige omstandigheid. Immers, een verhuizing van het 

gehele bedr~f naar een nieuw, nog onbekend terrein, kan men op de 

middellange ternnjn niet uitsluiten. In dat geval komt realisering 

van zo'n ideale lay-out binnen bereik. Om die reden zijn de (mini

male) randvoorwaarden die het bedr~f stelt hierin verdisconteerd 

(om dit realiteitsgehalte recht te doen spreken we van een 'opti

male'lay-out) en wordt het resultaat van deze fase van het werk 
geevalueerd. 

o 

In het eerste hoofdstuk komt het bedr~f als zodanig kort aan de 

orde. Ret tweede hoofdstuk schetst de voorhanden gegevens en de a

nalyse hiervan. De vertaling naar de concrete gang van zaken mbt het 

materiaaltransport in de fabriek gebeurt in hoofdstuk drie, alsmede 

een kritische beschouwing hiervan. De genoemde optima Ie lay-out 

ontstaat in het vierde hoofdstuk en wordt aldaar op z~ waarde ge

schat. Tenslotte komt in hoofdstuk v~f de gezochte verbeterde lay

out, binnen de bestaande situatie, tot stand. 

In een appendix is er aandacht voor een aanpassing van de optima

Ie lay-out aan een beoogd terrein, een verbetering van de informa

tievoorziening van de afdeling 'nacalculatie' door de afdeling 

boekhouding en een korte beschouwing betreffende een in te stellen 

kwaliteitsdienst. 
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HOOFDSTUK 1 

Het bednif. 

1.1 

Laura Metaal is een onderdeel van Laura en Vereeniging. Het bedrijf is 

organisatorisch opgesp1itst in twee divisies : 

Steel Service Center (SSC) : (62 man produktie) 

Dit dee1 van het bedrijf is verantwoordelijk voor de inkoop van grondstof

fen, opslag hiervan en de bewerking tot platte produkten; hetzij eindpro

dukten, hetzij halffabrikaten. Als halffabrikaat worden deze doorgeleverd 

aan de tweede divisie : 

Het Produktiebedrijf (PB) : (110 man produktie) 

Binnen dit deel van het bedrijf worden allerlei produkten gemaakt; alle 

in het vervolg te noemen produktgroepen, met uitzondering van de groepen 

80, 81, 82, 85 (en 86 en 87). 

Beide divisies beschikken over een eigen produktieleiding, een eigen 

planning, een eigen verkoopapparaat en een eigen calculatie. 

Het produktieapparaat van het sse bestaat uit een branderij, afcoil- en 

richtinstallaties en een knipafdeling. Binnen het PB onderscheidt men 

een Pers/Pons afdeling, een Zetafde1ing, een Walserij, een Flenzenafde

ling, een Lasserij, een Conserveringsafdeling, een afdeling voor de af

werking van landbouwwagens en, sinds kort, een afdeling voor de produk

tie van bennplanken. 

Naast beide divisies, maar nauw samenwerkend met vooral de Pers/Pons 

afdeling, is er een afdeling voor de produktie van wielen, ressorte

rend onder de leiding van het PB. 

fen boekhoudirng voert de administratie, een afdeling verzorgt de nacal

culatie. Er is een Technische Dienst die mede beschikt over een teken

kamer voor ontwerp en registratie van produkten en gereedschappen. 



--------------- LAURA en Vereniging I . 

Steel Service Center 
(llr &tlJ.argn sr.) 

Iri<rxp V~ Plami.rgI Pro::tktie Verl<i::q) 
Chlaliatie 

I 
Chn::IstoffEn Ernrd?rij f<i1iI.laij I..as9:rij Letterij 

LAUR.A fvoJ<;TftIlT.... (Dhr Curfs). 

Produktiebedrijf 
(llr Leers) 

P.1.ann:irg Chlaliatie 

Pe"s/J.'cns Fl6J'Za1 l.arl:x::tw-
W3ga1S 

P.n:::di<:t:i.e Wielemfdel.:irg 

I 
VBlserlj B::rnplari<En 

I 

TEkai<aTEr 

Technische D. 
(ll1r~) 

WErl<:plaats 

EKp:mtie ~ Eb:ktP.rlirg N3a3laliatie 
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1.2 

De grondstoffen zijn van buiten toegeleverde materialen. Een deel hier

van is afval van de walser~en van de Hoogovens (West, warmband, restcoils, 

koudband). Het leveringscontract dat enerz~ds een leveringsplicht, ander

z~ds een afnameplicht vastlegt, is zodanig dat de aanvoer van vooral het 

West-materiaal slecht voorspelbaar en beinvloedbaar is. We zullen de di

verse soorten kort karakteriseren: 

- West : 

De naam is afgeleid van de geografische betekenis die b~ Hoogovens een 

begrip is waarmee men een van de walser~en aanduidt. Van deze is het ma
teriaal afkomstig. 

We onderscheiden : 

KleinWest: + 6 tot 30 rom dikke plaat, ! max. 1x2 m., niet haaks, niet 

van een bepaalde maat, ongewisse kwaliteit. 

GrootWest: ! 6 tot 150 rom dikke plaat, grotere afmetingen, veelal met 

tongen (walseinden), ongewisse kwaliteit. 

Zowel het groot als klein West wordt per trein aangevoerd. 
- Warmband : 

Onvlakke walseinden, 2 tot 5 rom dik. 

Per trein aangevoerd. 

- Koudband 

Idem. 

- Warm gewalste platen : 

Een ietwat verwarrende aanduiding, immers het West is ook warmgewalst. 

We hebben deze term overgenomen van de boekhouding en duiden er, net als 

deze, vlakke platen van betere kwaliteit mee aan. Binnen deze groep zijn 

de kwaliteitsverschillen groot maar bekend. 

- Warm gewalste coils : 



Rollen staalplaat, 1.8 tot 8 mm dik, tot 27 ton zwaar, eventueel meer 

dan 1 m breed. 

- Restcoils : 

Rollen staalplaat, ook warmgewalst maar 'incompleet': licht (tot 3 t). 

De dikte maximaal 3 mm. 

De aanvoer van coils gebeurt per vrachtauto. 

- Minicoils : 

Koudgewalste coils, 0.5 tot 3 mm dik, eventueel meer dan 1 m breed. 

- erMo staal : 

Geleverd op smalle coils van geschikte breedte. In de voorraadadmini

stratie duidt men dit materiaal aan met 'Meiller' materiaal om ondui

deljjke redenen. 

- Velg materiaal : 

Het betreft hier staal 37.2, geleverd als coils van geschikte breedte. 

- Overige : 

Koud gewalste platen, buis, walsprofielen (o.a. voor de fabricage van 

sluitringen van velgen). 

Het begrip halffabrikaten beperken we hier tot de materialen die na een 

of andere bewerking te hebben ondergaan, weer in de voorraad worden op

genomen (boekhoudkundig). Bij Laura kunnen we dan onderscheiden: 

- Stroken : 

voor verpakijzer, voor flenzen en 'dure walsstroken' (ook voor verpak
ijzer) • 

Dit zijn uit plaat (West of Wg) geknipte of gebrande en vervolgens al 

dan niet gewalste repen. Als ze bestemd zijn voor de Walserij worden ze 

in de fabriek, ivm de verwarmingstijd, voor het knippen gesorteerd naar 

dikte (:sorteren van Klein West): 6-9, 10-13, 14-17, 18-23, >23 mm. 

- Bonte Pakketten : 

Vlak Warmband; het onvlakke Warmband wordt gericht en heet dan 'Bonte'. 
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- Reguliere Pakketten : 

Dit artikel is eigenlijk een eindprodukt. Het zijn uit Bonte of Rest

coilplaten op maat geknipte platen. 

- Coilplaten : 

5 

Platen geknipt uit afgecoilde en gerichte Wg coils of Restcoils. Deels 

is dit ook eindprodukt. 
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De produkten die horen tot het assortiment van Laura Metaal zijn veler

lei. Van een groot aantal van deze echter, is het belang binnen de gehe

Ie produktie, zowel uitgedrukt in uren als in tonnen materiaal, (nog) 

slechts minimaal. 

We zullen de produktgroepen volgens welke Laura haar assortiment indeelt 

kort benoemen: 

- 01 : profielen, 

Platte produkten die door zet- of profileerbewerkingen zijn voorzien 

van een speciale dwarsdoorsnede. Eventueel worden v66r of na dit zet

ten gatenpatronen geponst. 

Het belangrijkste produkt in deze groep zijn de Kettenglieder; profie

len die de dragende delen vormen van rupsen van onderhoudsvoertuigen 

voor skipistes en dergelijke. Diverse maten: ! 700 - 1400 mID lang, uit 

erMo staal. 

- 03 : verpakijzer, 

Geprofileerde stroken uit op dikte warmgewalst staal. Eventueel voor

zien van een omgebogen einde met gat. Het produkt dient als wandbekle

ding van mijngangen (Duitsland). In drie maten: 600, 1050, 1250 mID lang, 

3.8 mID dik. 

- 04 : wielen, 

Volgens het in de bijlage opgenomen produktieschema, worden de wielen 

in allerlei maten gefabriceerd. Het vormen van de velgmantel gebeurt 

door forceren van een rondgewalste, gestuiklaste plaat (tot 6.5 mID dik). 

De in het schema bij 12 genoemde 'Radschussel' is een geponste, tot een 

bepaalde vorm geperste plaat (voorzien van de boutgaten)(tot 12.5 mID 

dik). 

- 05 : Kapschoenen. 
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06 VSA-platen. 

07 autoindustrie, 

Laura Metaal maakt voor gerenommeerde autofabrikanten zoals DAF, Vol

vo en Mercedes allerlei onderdelen; varierend van eenvoudige warmpers

produkten zoals koppelingspedalen, tot gelaste, dragende chassisdelen. 

08 diversen. 

21 landbouwwagens, 

Momenteel bouwt Laura per week vier wagens: constructie, assemblage 

en afwerking, onder de handelsnaam 'Farmcontainer'. 

31 bermbeveiliging, 

Een belangrijke groep. Deze behelst de produktie van de diverse onder

delen waaruit een vangrail is opgebouwd. Afnemers zijn de met deze zaken 

belaste instanties in Nederland, Belgie en Duitsland; vandaar een gro

te verscheidenheid aan vormen voor onderdelen met dezelfde functie. Men 

onderscheidt onder andere: 

> Bermplanken 

> Afstandhouders 

> Kleinere delen als 

> buizen 

- 40 : flenzen, 

geprofileerde, van een gatenpatroon voor

ziene plaat.~ 4.5 m lang, 3 mm dik, 46 kg 

zwaar. 

gezette, van een gatenpatroon voorziene, 

uitgeponste plaat.~ 7 kg, 3 mm dike Hier

aan bevestigd men de planken. 

beugels, voetplaten, volgplaatjes ed. 

platgedrukte buizen voorzien van gaten. Z~ 

dienen als poten van de vangrail. 

Laura produceert flenzen in allerlei maten en uitvoeringen. Het is het 

enige produkt waar verspanende bewerkingen aan te pas komen tw draai

en en boren. 

- 61 : afval, 

Men maakt onderscheid naar soorten afval. De vorm bepaalt de markt-



waarde. We treffen dit zowel aan in de voorraadadministratie Waar men 

diverse artikelcodes hanteert, als in de produktie waar men de diver

se soorten apart verzamelt. 

- 80 : maatplaten, 

Op maat geknipte of gebrande platen. 

- 81 : coilplaten, 

Platen welke op de afcoilinstallatie ongeveer op lengte zijn geknipt 

en die verder geen enkele bewerking hebben ondergaan. 

- 82 : reguliere pakketten, 

,Oorspronkelijk waren dit platen die, met een minimum aan afval, uit 

warmband haaks werden geknipt. Tegenwoordig is de produktie onder dit 

nummer te vergelijken met de produktgroep 80. 

- 85 : minicoilplaten, 

Coilplaten afkomstig van zogenaamde minicoils. 

- 86 : handel, 

Betreft material en die nimmer op het terrein van Laura zijn geweest, 

maar in de handel waarvan Laura (via het SSe) als tussenpersoon is op

getreden. 

- 87 : handel, 

Betreft materialen die op het terrein van Laura slechts zijn gelost en 

die zonder enige bewerking te ondergaan zijn doorverkocht (via SSC). 
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1.4 

Op de plattegrond is te zien hoe de afdelingen liggen en hoe de machi

nes staan opgesteld. Een afdeling wordt over het algemeen begrensd door 

kolommenrijen van de b~behorende kraanbaan en gangpaden. De knipafdeling 

is als zodanig in de indeling van de hal moeil~k te herkennen; de bijge

voegde lijst van machines kan uitkomst bieden in combinatie met de toe

gepaste arcering van de diverse groepen machines (zie de legenda). 

9 

Als afdeling beschouwen we een ruimte waar in hoofdzaak een bepaalde ma

teriaalsoort is opgeslagen en/of een bepaalde activiteit plaatsvindt. De 

aldus te onderscheiden afdelingen z~ vaak een onderverdeling van de bin

nen de organisatorische structuur van Laura Metaal te herkennen afdelingen. 

De indeling als voIgt: 

Opslag: 1) Klein West. 

2) WarmGewalste Plaat. 

3) Groot West. 
4) WarmBand. 

5) RestCoils. 

6) WarmGewalste Coils. 

7) MiniCoils. 

8) CrMo staal + Velgmateriaal. 

Produktie SSC: 9) sorteren Klein West. 

10) sorteren WarmBand. 

11) richten WarmBand. 
12) richten RestCoils. 

13) richten Wg Coils. 

14) richten MiniCoils. 

15) Knipperij. 

16) Knippen van stroken. 

17) Mengele schaar. 
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18) Branderjj. 
Produktiebedrjjf: 19) Walserij. 

20) Zetterjj. 
21) Zetten Mengele. 

22) Pers/Pons. 

23) Warmpers. 

24) Flenzen. 

25) Bermplanken. 

26) richten en stralen. 

27) Wielen. 
Algemeen 28) Afval. 

29) Expeditie. 

Tot zover de afdelingen die opgenomen zijn in de materiaalstromen. Be

halve deze zjjn er nog: een lasserij, een conservering, een magazijn, een 

werkplaats, een afdeling voor de afwerking van landbouwwagens en opslag

ruimte voor uitsluitend voor de handel bestemde materialen. Bovendien 

een opslag van buizen en ruimte voor hun verwerking (ten dele in de Zet
terjj). 

Opslag van afval gebeurt in totaal op drie plaatsen op het terrein, 

waarvan een verreweg het grootste dee 1 bergt (deze is in de materiaal

stroom verdisconteerd). 

De plattegrond is achter in het verslag ingebonden op een uitklapbaar 
vel. 

Een verklaring van de nummering van de machines is opgenomen in de bij
lagen. 

Belangrjjk om te weten is, dat in de opslagplaatsen 'Klein West, 'Wg 

Plaat' en 'Groot West' niet uitsluitend met de betreffende term aan te 

duiden materiaal ligt opgeslagen. Elke opslag is genoemd naar de soort 

die verreweg het grootste deel van de daar aanwezige voorraad uitmaakt. 
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HOOFDSTUK 2 

De materiaalstroom op papier. 

2.1 

Van al de in hoofdstuk 1 genoemde materialen worden voorraden en voorraad

mutaties geregistreerd. Maandelijks produceert de boekhouding computerlijsten 

(voorraadmutatiestaten) met daarop vermeld de ontvangsten en afgiften per 

artikelcode, alsmede de begin- en eindvoorraad. Per soort materiaal onder

scheidt men vaak vele artikelcodes ten gevolge van uiteenlopende prijzen. 

In de boekhouding hanteert men een tweedeling in de door ons genoemde ma

terialen; men spreekt van magazijn 1 en 2. Beide magazijnen zijn virtueel: een 

boekhoudkundige fictie en als zodanig niet in gebouwen of terreinen aan te 

wijzen. Over het algemeen bevat magazijn 2 de duurdere materialen. 

In de lijsten herkent men de porties materiaal zoals die zijn ontvangen of 

afgegeven. 

Ontvangsten worden wanneer het materialen van buiten betreft, geregistreerd 

dmv ontvangstbewijzen van de verantwoordelijke baas in de fabriek, of dmv dag

rapporten van de expeditie (in geval van wegtransport). Als het gaat om 

halffabrikaten uit eigen fabriek: interne voorraadvorming, dan dienen groe

ne materiaalbonnen, ingevuld door de, voorde verwerking verantwoordelijke 

baas en dagelijks opgehaald door de boekhouding, als registratiemiddel. Ook 

het afval wordt zo 'verbond'. 

Afgiften van de aldus her en der in het bedrijf opgeslagen voorraden volgen 

uit de porties vermeld op de rode materiaalbonnen. Dit bonnen verkeer wordt 

gecontrolleerd door de produktiechef. 

Voorraden eindprodukt worden in het algemeen niet bijgehouden in deze lijs

ten. 
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De bron van de materiaalstroom vinden we uiteraard in de afgiften die de 

boekhouding registreert. Het nuttig onderscheid te maken tussen afgif-

ten voor handel en afgiften voor produktie. 

Bij de afgiften vermeld de boekhouding de betreffende kostenplaats. Dit 

stelt ons in staat de handelsactiviteiten binnen het geheel te herkennen, 

immers deze transacties worden opgevoerd onder HVR 86 en 87.(In hoofdstuk 

1 vermeld als produktgroepen) Transacties onder 86 laten we, gezien de aard 

hiervan, buiten beschouwing. 
! 

Uit de lijsten van jan.-mei '85 vonden we aldus de volgende gemiddelden: 

ITotaal ~ tcr"r!3gls: 
1
87 

: 
IJian jnXIJ<tie ~ : 11IEr~: 

I 

West 1102 305 895 - 98 
W:mrtan:i 850 225 575 50 

~ ooils + Restooils 1990 285 1170 535 
~ Plmt 620 157 323 140 

M:iniooils 295 0 220 75 
Q1.b 35 0 35 0 

Kaxltarrl 151 131 0 20 

VeJ.gr:ater.i.asl 35 0 35 0 

In ta1r:a1 p:r n:a:n:i. 
Vo:rraadrutaties gan:i.d:iald p:r rrsarxi. 
Totaal ~ : r:JJ78 tal, ~ a:m r.:n:xt.ktie : 3253 tal, f57 : 1103 tal. 

De genoemde material en dekken meer dan 99 % van de totale afgiften van al 

de grondstoffen. 



Van de halffabrikaten werd afgegeven: 

Bonte 575 
Reguliere 468 

Stroken voor verpakijzer 594 
Stroken voor flenzen 94 
Gewalste stroken voor flenzen 50 

Dure walsstroken 99 
Coilplaten 1166 

In tcnra1 per nmn:l. 
Vcx:rraadwtaties ~ ~ per.i.cde vervm.rlcx:s
taar. 

Nu de bronnen bekend zijn, is het zoeken naar de putten: de produk

ten en dus de orders ten behoeve waarvan deze material en zijn afgege

ven. 
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Behalve de al genoemde voorraadstaten produceert de boekhouding ook, 

ten behoeve van de nacalculatie, zgn. materiaalverbruikstaten. Hier

op worden per order, per magazijn de afgegeven hoeveelheden materiaal, 

gespecificeerd naar soort, vermeld, uitgedrukt in tonnen en florijnen. 

Uit deze staten bleek al snel, dat onder de interne ordernummers gro-
• 

te hoeveelheden worden afgegeven. Dze orders verwerken grondstoffen 

tot halffabrikaten. De aanleiding tot het geven van een opdracht tot 

produktie onder zo'n intern ordernr. kan zijn de behoefte aan een half

fabrikaat, maar is vaak ook slechts de wens een bepaalde voorraad 

hiervan te houden.(NB : ook een halfprodukt direct wordt verwerkt, 

wordt het groen (en rood) verbond). 



14 

Een overzicht van de interne orders wordt gegeven in de volgende tabel: 

crderrnxrrrEr : 

79929 plaat brand en maatplaat 

79948 coilplaat + bonte knippen reguliere 
79996 

79958 Wg coils + restcoils afcoilen + coilplaat 
afknippen. 

79959 warmband richten bonte 

79969 west branden str. v. flenzen 

79979 West + Wg plaat knippen str. v. VY, 
dure walsstr. 

79989 West knippen str. v. flenzen 

79889 West branden schijven (en rin-
79899 gen v. flenzen) 

99979 Geknipte str. v. walsen Gewalste str. v. 
flenzen flenzen. 

Van deze orders werd, over de genoemde vijf maanden nagegaan welk en hoe

veel materiaal er werd afgegeven en geproduceerd en tevens waar in het be

drijf dit gebeurde. Ook de geproduceerde hoeveelheden zijn in de materiaal

verbruikstaten af te lezen, irnrners ook de groene bonnen worden hierin ver

werkt en in geval van de interne orders is er sprake van interne voorraad

vorrning. Door het combineren van beide gegevens kregen we tevens een in

zicht in de diverse afvalpercentages. 

Met de genoernde orders was een deel van de geconstateerde afgiften gedekt. 

We bepaalden om welk deel het ging. Onderstaand zijn de resterende afgiften 

per materiaalsoort getabelleerd: 
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Afgiften van grondstoffen en halffabrikaten exclusief interne orders, 

in tonnen per maand en in percentages van de totale afgiften (excl.87): 

West 199 22 % 
Warmband 19 4 % 
Reguliere 468 100 % 
Bonte 171 30 % 
Str.v.Vij 594 100 % 
Str.v.E'lenzen 39 40 % 
Gewalste str.v.Flenzen 50 100 % 

Dure Walsstroken 99 100 % 
Wg platen 223 69 % 
Coil platen 922 80 % 
CrMo 35 100 % 
Velgmateriaal 35 100 % 
Minicoils 220 100 % 

Per materiaalsoort zochten we vervolgens in de materiaalverbruik

staten de bijbehorende ordernummers en controleerden of het totaal 

van die posten voldoende overeen kwam met de hierboven getabelleer

de waarden; in aIle gevallen werd de 95% overschreden. 

Om aan de weet te komen welke produkten het resultaat waren van 

elke order gebruikten we een derde soort lijst van de boekhouding: 

de produktieoverzichten. 

Op deze lijsten zijn de orders gerangschikt per produktgroep naar 

ordernummer. Per order worden vermeld de in die maand per bewerking 

bestede uren, de betreffende afdeling, de hiermee gemoeide loonkos

ten en de produktcode alsmede het bewerkte aantal (Produktiebedrijf) 



16 

of netto tonnage (SSC) van het gefabriceerde produkt. 

De produktcodes zijn zo velerlei (53 in produktgroep 31 in een maand) , 

dat we ons beperkt hebben tot een allocatie van hoeveelheden materi

aal naar produktgroep (per materiaalsoort). Aangezien we ook voor de 

externe orders beschikken over zowel de bruto ingezette hoeveelheid 

materiaal als de netto opgeleverde, was het ook voor dit dee I van de 

produktie mogelijk een inzicht te krijgen in de optredende afvalper

centages. 

De produktieoverzichten worden samengesteld uit gegevens verzameld 

op 'dagstaten'j dageli~ door de baas voor zijn afdeling in te vullen 

lijsten waarop per werknemer staan vermeld: naam, nummer, produktcode, 

order, bewerking, produktie, gewerkte uren en bruto materiaalinzet. 

De produktiechef verzamelt deze staten en brengt ze na controle van 

onder meer ook de materiaalbonnen, naar de boekhouding. Hier worden 

de gegevens in de computer ingevoerd. 

Uit een vergelijking van de groen verbonde hoeveelheden per interne 

order (uit de materiaalverbruikstaten) met de op de dagstaten vermel

de netto produktie (uit de produktieoverzichten), bleken deze gege

yens erg consistent. 

Uit de geschetste berg data, per order uitgesmeerd over diverse maan

delijkse lijsten en vanwege de vrij talrijke tikfouten bij invoer in de 

computer, minder geordend dan gesuggereerd, konden de gegevens wor

den gedestilleerd waarmee de materiaalstroom schematisch, in de vorm 

van SankeY-diagrammen is weergegeven.(zie bijlagen) 

Er zijn vijf diagrammen getekend. Vier van deze tonen de stroom van 

resp. West, Warmband, Wg platen en Wg Coils (overigens aIle afgecoild 

en gericht onder intern ordernr.). Het vijfde diagram brengt de rest 

in beeld: Minicoils (voorraad en verkoop 85), CrMo (01), velgmateriaal 

(04) en koudband (verkoop 87 en voorraad). 



Omwille van een goed overzicht van de totale stromen zijn de vijf dia

grammen gecombineerd tot een overall diagram. 

Bij elk diagram (behalve het diagram van 'de rest') zijn tabellen op

gesteld met daarin de breedte van elke stroom uitgedrukt in procenten 

van het totaal (in- en exclusief 'verkoop 87' en de voorraadvorming). 

Tenslotte zijn de stromen naar de grootste produktgroepen van het PB 

nader gespecificeerd per produkt en is schema tisch hun wordingsgang 

volgens hetzelfde principe getekend. Het gaat dan om de groepen 31: 

gesplitst naar de belangrijkste produkten (overigens niet onderschei

den naar verschillende typen) bermplanken en afstandhouders, Flenzen 

en van de groep 01 de Kettenglieder. 
(Diagrammen en tabellen zijn opgenomen in de bijlagen) 

17 
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2.2 Het afval. 

Zoals al opgemerkt vinden we in de informatie van de boekhouding per or

der zowel de bruto als de netto hoeveelheden materiaal. Voor bewerkingen 

in het sse zijn beide uitgedrukt in tonnen. Een inventarisatie van een aan

tal orders per bewerking, materiaalsoort, afdeling en produktgroep, gaf 

inzicht in de optredende afvalpercentages. Deze zijn verwerkt in de Sankey-
l 

diagrammen. In de door ons gedefinieerde afdelingen ontstaat respectieve-

lijk: 

knipperjj 295 ton, 26 %, 
kn. v. str.: 151 ton, 17 %, 
Mengele 20 ton, 24 %, 
branderij 105 ton, 32 %, 
walserij 50 ton, 7 % 

Voor het PB zijn de netto hoeveelheden behalve voor de walserjj, uitgedrukt 

in aantallen stuks produkt. Precies bepalen van de hierbjj optredende afval

percentages zou het vaststellen van de stuksgewichten vergen wat te bewer

kelijk bleek. We schatten de percentages voor de afdelingen Zetterjj en Pers 

Pons op resp. 5 en 10 % (zie hoofdstuk 3, verdeling rest). Voor de Warm

persafdeling is het perc. 0, voor flenzen: 60 bjj verwerking van stroken, 

10 bjj verwerking van schjjven. 
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2.3 Evaluatie. 

Het materiaal, dat op het terrein slechts wordt overgeslagen (87), betreft 

ruim 20 % van het totaal toegevoerde. 

Opvallend is het bescheiden aandeel, dat het PB heeft aan zelfs het ter 

enige bewerking afgegeven materiaal: 45.6 %. Hierin hebben enkele produkt

groepen een groot aandeel: 03 (verpakijzer), 19.2 %, 31 (bermbeveiliging), 

11.0 %, 01 (profielen) : 4.9 %, 40 (flenzen) : 2.1 %. Als we b~ deze netto 

percentages het onstane afval in het PB tellen, bedraagt het totaal: 

37.2 + 4.0 = 41.2 %. Dit komt overeen met 41.2/45.6 x 100 = 90 %. 
(Zie voor gegevens de tabellen b~ de Sankey-diagrammen in de b~lage.) 

Het afvalpercentage is hoog te noemen: overall zo'n 22 %. In het sse is 

het gemiddelde percentage 18.4 %. 
We merken op, dat de hoeveelheden afval bepaald z~ uit werkel~ opgetre

den percentages in combinatie met de geconstateerde afgiften. We z~ niet 

de bewerking van precies dit materiaal nagegaan, maar van het in de ge

noemde v~f maanden bewerkte materiaal. Ten dele zal afgifte van dit mate

riaal eerder hebben plaatsgevonden. Als we aannemen, dat de afgeleide af

valpercentages betrouwbaar z~n, dan geeft vergel~ing van het met deze be

paalde afvaltonnage per maand met, uit de voorraadadministratie af te lei

den, werkel~ geproduceerde maandelijkse tonnage, een indruk van de juist

heid van de aanname, dat middeling van afgifte-gegevens van 5 maanden een 

betrouwbaar beeld biedt. We kunnen de redenering ook omkeren, en de bepaal

de afvalpercentages op deze wijze toetsen. 

De werkel~e afvalproduktie bedroeg 770 ton/mnd, de door ons bepaalde is 

728 ton/mnd. De afwijking bedraagt 5 %. Of we de ene of de andere premisse 

verkiezen: we zien beide in voldoende mate bevestigd. 

Op grond van gesprekken met mensen uit het bedr~f, omtrent de fluctuaties 

in verwerkte hoeveelheden, verdient, mede door de keuze van juist deze v~f 

maanden, de tweede redenering (de omgekeerde) de voorkeur. 
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HOOFDSTUK 3 

De rnateriaalstroom in het bedrijf. 

Om de kwaliteit van de huidige layout te kunnen beoordelen, dienen we 

een beeld te hebben van de werkelijke gang van zaken met betrekking tot 

het rnateriaaltransport. Daartoe vertalen we de gegevens samengevat in 

de Sankey-diagrammen naar rnateriaalstroomdiagrammen: rnateriaalstromen 

getekend in de plattegrond van de fabriek. Een nadere beschouwing van 

het verkregen beeld moet eventuele knelpunten aan het licht brengen. 

3.1 

Allereerst dienen we de gegevens uit de Sankey-diagrammen om te vormen 

tot rnateriaalstromen langs de afdelingen zoals we die in het eerste 

hoofdstuk hebben onderscheiden. Deze stromen zijn overzichtelijk weerge

geven in wat men zou kunnen noemen een 'produktgroep-procesformulier', 

in analogie met het uit de theorie bekende 'produkt-procesformulier'. 

Op dit 'formulier', opgenomen in de bijlage, vinden we de route(s) die 

het rnateriaal voor elke produktgroep aflegt alsmede de betrokken hoe

veelheden. Afdelingen worden aangeduid met de overeenkomstige nummers 

uit de lijst uit hoofdstuk 1. Hoeveelheden afval worden in een aparte 

kolom vermeld. Om welk rnateriaal het gaat voIgt uit het nummer van de 

eerste afdeling op elke route: de opslag. 

Het betreft hier slechts het transport tussen afdelingen; het verdere 

verloop binnen de afdeling wordt buiten beschouwing gelaten. 

In totaal wordt op het'formulier' 3028 ton bruto rnateriaal verantwoord. 

Aan de produktie werd totaal 3253 ton afgegeven. De discrepantie is 225 
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ton groote De precieze gang van dit materiaai is niet vast te stellen. 

Het gaat om de produktgroepen 01, 05 en 06, 07 en'31. We hebben het vol

gende aangenomen: 

01 

05 en 06 

07 

31 

Via knipperij naar zetterij, deels via Pers/ 

Pons. 
Via knippen v stroken naar warmpers. 

Via kn.v.str. of kn. of br. naar warmpers 

en PersPons of naar PersPons en eventueel 

zetterij. 

Via branderij naar PersPons. 

Een gedetailleerdere uitwerking van deze aannamen is opgenomen in de bij

lage. 
We zijn uiteindelijk geinteresseerd in cumulatieve stromen tussen afdelin-

gen. Deze zijn nu eenvoudig te be palen en we leggen ze vast in een Van

Naar-diagram in matrixvorm (zie bijlage:.Van-Naar diagram, oorspronkelijke 

situatie (ton/mnd).). 

In overleg met diverse mens en uit het bedrijf (verantwoordelijk voor: plan

ning SSC, produktieleiding SSC, PB, Knipafdeling, Branderij,en de opslag 

van grondstoffen) zijn deze stromen in de plattegrond getekend: het mate

riaalstroomdiagram.(Aoformaat is bijgevoegd, A4 ingebonden (volgende bIz» 

In het diagram is slechts onderscheid gemaakt naar vier 'materiaalsoor

ten!: grondstof (vanaf binnenkomst van het materiaal tot na de eerste be

werking), halffabrikaat (tot na de laatste bewerking), gereed produkt en 

afval. Een stroom heeft telkens de kleur van de overheersende 'materiaal

soort'j zo kan het voorkomen dat bijv. van een gele stroom een blauw takje 

afsplitst. Op plaatsen is omwille van het contrast een andere tint van de 

betreffende kleur toegepast. De richting van de stromen is zonder meer te 
begrijpen. 

We lichten het diagram op een aantal punten nader toe: 



.. 

~,I 

-----------
=--:...:~:-=....::--==::::-:-:==--=~ 

- - - - - - - - - - -. 
I 

r --

I 
I. 

---
b.v. laura metilill 



* 

* 

* 

* 

23 

Of schoon de gegevens welke ten grondslag liggen aan deze diagrammen uit 

jan.-mei '85 stammen, zijn in de plattegrond enkele grote, onlangs inge

voerde veranderingen in de produktiegang verdisconteerd: 

- de in gebruikname van de B&K afcoil- en richtinstallatie voor rest

coils (voorheen Mariani en 'richten Minicoils'), 

- de bouw van een nieuwe produktiestraat voor bermplanken (voorheen in de 

zetafde1ing (nr 11)). 

We kunnen opmerken dat de stroom voor de produktie van bermplanken nor

maal gesproken groter is; in de beschouwde peri ode was de produktie in 

verband met het winterse weer aan de lage kant. 

De getekende stroom naar de schaar in de brander~ is sinds het moment 

van opname ook aanzienl~ gegroeid: inmiddels zijn problemen met de aan

slag van deze schaar verholpen. 

Zoals a1 opgemerkt aan het einde van hoofdstuk 2, vindt verreweg het 

grootste deel van het toegeleverde materiaal zijn eindbestemming binnen 

het SSC. Hetze1fde geldt zelfs voor het ter enige bewerking afgegeven ma

teriaal (dus excl. verkoop 87). Deze grote stromen zijn in het materiaal

stroomdiagram voldoende gedetailleerd weergegeven: 

- Verkoop 87: de gele stromen die ontstaan in de opslagplaatsen. 

- Het materiaal dat binnen de knipafdeling of daarvoor al, gereed pro-

dukt is: Warmband, deel Restcoils en deel Wg Coils (80, 81, 82). 
De verdeling van het te knippen materiaal tussen de diverse scharen 

is niet precies te achterhalen. Bovendien zou dit speurwerk te zeer 

een momentopname geven. Er is gekozen voor een verde ling die de capa

citeit van de scharen weergeeft zoals die volgens schattingen van de 

betreffende bazen en de planning van het sse, is te realiseren. De 

schaar Wi1a 2 (nr 6) als reserve beschouwd. 

De bestemmingen van de produkten per schaar zijn ten dele willekeurig 

gekozen. Uitzonderingen zijn: het voorknippen op de Russ 2 tbv Irle, het 

knippen voor afstandhouders op Wieger, het leveren van gereed produkt 

door Detombay, Deensen, Irle en Wila 1. 
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- Een andere grote stroom is het knippen van stroken. De verdeling 

tussen de hiermee gemoeid zijnde scharen is willekeurig. Ret knippen 

van materiaal dat niet bestemd voor de Walser~, gebeurt voorname-

lijk op de Dombret ( ook weI Eumuco ). 

Binnen het Produktiebedr~f z~n ook enkele grote stromen te herkennen. 

Verreweg de grootste wordt verwerkt door de Walser~. 

Een tweede is de stroom van de bermplanken. Momenteel (en zeker op 

het moment van opname), worden deze platen na afcoilen op de Mariani, 

bezoomd en doormidden gedeeld op de Mengele schaar of de LVD 5m en 

vervolgens naar de bermplankenafdeling vervoerd.(Voorheen te verwerken 

op het duo Scharringhaus-Steiner in de Zetafdeling) 

Deze gang van zaken is niet afgebeeld aangezien binnen afzienbare t~d 

de LVD 5m zal zijn toegevoegd aan de bermplankenafdeling, ofwel de Mari

ani zal zijn uitgerust met een 'slit-installatie' zodat de platen op 

maat worden afgeleverd. Een derde mogelijkheid is aankoop van geslitte 

coils, welke in de bermplankenafdeling in zijn huidige vorm kunnen wor

den afgecoild. De op deze plannen gebaseerde, aangekondigde ve~e

ring van het duo en de LVD 5m zijn in het vervolg verdisconteerd. 

Overige stromen binnen het Produktiebedr~f zijn aIle relatief klein. 

Als we ons echter beperken tot deze rest, zijn er toch enige grote te 

noemen. 

- Flenzen 34,7 % (4,1% van het geheel). 

- Afstand-

We kunnen vele uitvoeringen onderscheiden. Produktie hier

van speelt zich geheel af tim verzending, binnen de Flen

zenafdeling. Opmerken van deze stroom is dan ook geen de

taillering van de al getekende cumulatieve stromen. Dif

ferentiatie naar uitvoering wordt op dit punt niet over

wogen. 

houders : 11 % (1,~~ van het geheel). 

24 
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- Kettenglieder (01) : 10 % (1.1 % van geheel). 

Van deze laatste twee zijn de wordings routes op twee afzonderlijke platte

gronden geschetst. Van de Kettenglieder verschillen de diverse types be

halve in lengte slechts in details. Binnen het pakket afstandhouders moe

ten we onderscheid maken tussen Nederlandse types (570 en 780) en Duitse 

(480 en 780). De Nederlandse worden in de zetafdeling bewerkt op Jung en 

KNO, de Duitse op de Lotze.(Plattegronden in b~lage). 

Op de plattegrond van het bedr~f is langs het noordpad in de hal, een 

ruimte gereserveerd voor de verwerking van buizen. Zo is er buiten voor 

deze een opslagplaats. Toch is er van of naar deze plaatsen geen materi

aalstroom getekend. 

Het betreft hier het zagen en vervolgens in de zetafdeling platdrukken 

(Darley) en ponsen (Exc.Pers aldaar) van buizen voor de bermbeveiliging 

(grotendeels). In de beschouwde periode werd gemiddeld 2660 m per maand 

verwerkt met een piek van meer dan 5000 m. Uitgedrukt in tonnen betekent 

dit niets, echter door het volumineuze karakter van het materiaal, is het 

transport niet onaanzienlijk. Tekenen van deze stroom, bijv. na correctie 

dmv een MAG-waarde, geeft weliswaar een completer beeld van de situatie, 

maar zou afbreuk doen aan de nu simpel te hanteren interpretatie van de 

stroombreedte. Weergeven van de stroom werd temeer onnodig geacht omdat 

h~ eenvoudig uit de fabriekshal verwijderd kan worden. 

Stromen naar lasser~ en conservering zijn nauwel~Ks te kwantificeren en 

derhalve niet getekend. Deze bewerkingen gebeuren immers aan produkten 

van allerlei produktgroepen. 
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3.2 

Wanneer we het materiaalstroomdiagram nader be schouwen vallen een aan

tal negatief te waarderen situaties op. Op deze plaats zullen we deze 

aanduiden alsmede enige andere punt en van kritiek op de gang van zaken. 

De Routing : 

- De ligging van de weegbrug is ongunstig; de routes van komend en gaand 

verkeer overlappen elkaar geheel. Gevolg hiervan zijn het storen van 

transport van stroken en afval en van laadactiviteiten op het oostpad. 

- Aan zuidzijde worden in de hal laad- en losplaatsen voor vrachtauto's 

(minicoilplaten, rninicoils en koud- en warrnband) ingesloten door los

plaatsen voor treinwagons (West en Warrnband). Bij tijd en wijle zijn de 

eerste onbereikbaar en gebeurt laden of lossen van vrachtauto's via de 

schuifdeuren in de zuidwand. 

Het transport tussen de opslagplaats 'Groot West' en de Branderij is 

erg amslachtig. 

De transportweg van de Mariani naar de (nieuwe) bermplankenstraat is 

bijzonder lang, terwijl het toch gaat om een grote stroom. 

- Het rniddenpad in de hal is bijzonder druk bezet. 

- De flenzenafdeling ontvangt alle rnateriaal van in het oosten gelegen 

afdelingen: Walserij, Branderij en Knippen van stroken. Toch ligt deze 

afdeling westelijk. 

De wordingsroutes van de afstandhouders en Kettenglieder zijn erg om

slachtig. 

- De erg volurnineuze stroom van buizen wordt naar de zetafdeling ge

bracht, per kraan naar de Darley zetbank en vervolgens weer naar bui

ten 
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- Afgezien van de produkten van de Walser~ ontstaat aIle eindprodukt 

zeer verspreid over de hele fabriek en ver verwijderd van een geschik

te laadplaats. 

- De transportweg van de richtinstallaties voor Warmband, Restcoils en 

Wg Coils naar de Knipper~ is lang. 

- Tegenstromen treden op b~ het knippen van stroken, in de Brander~ en 

b~ de opslag van Restcoils. 

- De opstelling van de schaar in de Brander~ heeft ruimteverlies tot ge
volg. 

* Organisatorisch: 

- Het laden van gereed produkt van de Knipper~ en het lossen van Rest

coils gebeurt met middelen die tevens transport voor de produktie moe

ten verzorgen. Bovendien op aan- en afvoerroutes van de meest produk

tieve afdelingen: de Knipper~ en de richtinstallatie voor Restcoils. 

- Teveel produkten moeten voor kleinigheden naar bepaalde afdelingen: 

boren in de Flenzenafdeling, ponsen in de Pers/Ponsafdeling. 

- De Lasse~ is gesplitst in twee delen waarvan een in de hal. In ver

band met las dampen is dit minder gewenst. Verder mist de Lasser~ op 

beide locaties een geschikte afvoerweg voor grote constructies. 

- De Warmpersafdeling neemt buitensporig veel ruimte in beslag in ver

houding tot de daar gerealiseerde produktie; de afgelopen maanden was 

deze zelfs nul. 

- Er treedt veel leegloop op in de Pers/Ponsafdeling, met name op de Hy
draulicots. 
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Opslag. 

- De orientatie van de Mariani ten opzichte van het grootste deel 

van de coilopslag is onlogisch. 

- De opslag van klein West is bij tijd en wijle te krap; dicht gepak

te hoge stapels. Het sorteerwerk wordt hierdoor bemoeilijkt. 

- De opslagruimte voor Restcoils wordt slecht benut. Men moet veel 

ruimte reserveren voor het eventueel omleggen van coils om een 

geschikte te kunnen pakken. 

- De opslag van Minicoils is gescheiden in twee kleine voorraden. 

- Restcoils worden sorns te hoog gestapeld met als gevolg onrondheid 

en problemen bij het richten. 

Handling. 

- Restcoils worden met heftrucks gehanteerd wat leidt tot beschadi

ging van de plaatrand en ruimteverlies. 

- De produktiemensen zijn voor de aan- en afvoer van materiaal te af

hankelijk van heftruckchauffeurs, vooral in de knipperij. Er treden, 

soms lange,wachttijden op voordat gereed produkt wordt weggenomen, 

nieuw materiaal wordt klaar gelegd, gereedschap wordt aangebracht 

etc. Met name in de flenzenafdeling veroorzaakt transport met hef

trucks veel ruimteverlies. 

28 
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HOOFDSTUK 4 
Een nieuwe fabriek. 

Voordat we nagaan wat de mogel~kheden z~n om de in het vorige hoofd

stuk in kaart gebrachte, oorspronkelijke situatie te verbeteren, rich

ten we ons op een ander aspect van de opdracht: het ontwerpen van een 

layout voor een nieuwe fabriek. 

Met het oog hierop trachten we de optimale layout te bepalen volgens 

de methode beschreven door Richard Muther in z~ werk 'Systematic Lay

out Planning'. Ook als basis voor layout-wijzigingen in de bestaande si

tuatie is deze aanpak nuttig. Vervolgens bespreken we de te verdiscon

teren randvoorwaarden, de bereikte besparing in de transportinspanning 

en andere winstpunten en tenslotte geven we een beknopte beschrijving van 

de voorgestelde nieuwe gang van zaken. 

4.1 

We gaan als voIgt te werk: 

a) We (her)definieren afdelingen. 

b) We kwalificeren relaties tussen afdelingen naar belangr~eid. 

c) We tekenen een relatie-diagram. 

d) We kennen aan elke afdeling een ruimte toe. 

e) We combineren het relatie-diagram en de ruimte per afdeling tot een 

layout (van afdelingen). 

ad a). 

B~ de inrichting van een nieuw bedr~f het wensel~ een aantal afde-
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lingen nieuw te definieren. Het betreft de afdelingen 'Zetten Mengele', 

'Zetterij', 'PersPons', 'Bermplanken' en een nieuw te definieren afde

ling voor de verwerking van buizen. 

Wat de drie als eerste genoemde afdelingen betreft, gaat het om een 

nieuwe verdeling van de machines uit deze afdelingen. De nieuw te vor

men afdelingen zullen we als voIgt benoemen: 

'Zetten licht' 

'Zetten zwaar' 

- 'Pers/Pons' 

beknotte zetterij, uitgebreid met enige ponsmachines, 

'Zetten Mengele', uitgebreid met enige ponsmachines 
( 

en zetbanken, 

beknotte Pers/Pons afdeling. 

Met deze herindeling beogen we de strikt functionele indeling van de 

huidige fabriek te verla ten om zo transport van halffabrikaten tussen 

afdelingen drastisch te beperken. Aangezien dit streven slechts rele

vant is voor het Produktiebedrijf, passen we de indeling aan, aan de 

daarin voorkomende grote stromen: de fabricage van afstandhouders en 

Kettenglieder. Daarom plaatsen we in 'Zetten licht' de volgende machi

nes ivm de produktie van afstandhouders: 

Wilkening en/of Hoffmann, Kiezerling, Lotze, Jung en een KNO, (zie de 

wordingsroute van afstandhouders in hoofdstuk 3). 
'Zetten zwaar' stemmen we in eerste instantie af op de produktie van 

Kettenglieder: 

Grabener, Cincinnaty 4m, Mengele zetbanken en een KNO. 

In de nieuwe Pers/Pons afdeling horen de beide Hydraulico's die vooral 

werken tbv de produktie van wielen en in de toekamst mogelijk worden in

gezet bij de produktie van flenzen, en eventueel enkele ponsmachines. 

Voor de verdeling van de niet expliciet genoemde machines maken we aan 

de hand van bewerkingskaarten een inventarisatie van uit te voeren be

werkingen aan produkten uit de, met betrekking tot deze groep machines 

interessante produktgroepen 01 en 07. In een matrix (in de bijlage) zijn 

de combinaties van machines zoals die op een bewerkingskaart werden aan-
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getroffen weergegeven.(tav de aard van de informatie geldt dezeIfde op

merking als gemaakt op pB14) Hieruit voIgt dat: 

- relatief veel produkten na bewerking op de Grabener gereed komen op 

een KNO, 

de pers Wolff veel werkt in combinatie met Cincinnaty (niet nader ge

specificeerd) en KNO en Lotze, 

- de pers Wilkening (identiek aan Hoffmann) veel werkt met Cincinnaty, 

- Cincinnaty veel werkt met Mengele. 

Aangezien de produktieleiding van de betreffende afdelingen desgevraagd 

geen verdere richtl~nen kon verstrekken (te denken valt aan gereedschap

pen, groepen van andere produkten ed) komen we op grond van het boven

staande tot de volgende verdeling: 

'Zetten zwaar' : ponsmachines: Wilkening, Grabener, Wolff, 

zetbanken 3 KNO's, Mengel en , Cincinnaties. 
'Zetten licht' ponsmachines: Hoffmann, Kiezerling, M&B, 

zetbanken 1 KNO, Lotze, Jung, 
'Pers/Pons' Hydraulico's en Peddinghaus. 

Er rest nog de ponsmachine WMW. Deze zal worden geplaatst waar in het 

kader van RENO afstandhouders zullen worden bewerkt. Deze vergen nogal 

wat opslagruimte en later is te bezien waar die het meest voorhanden is. 

De afdeling bermplanken zal in een nieuwe opzet berekend moe ten z~ op 

de verwerking en vooral ook de opslag van zogenaamd RENO-materiaal. Sinds 

enkele maanden ontvangt Laura Metaal als gevolg van een nieuw beleid van 

R~swaterstaat tav de vervanging van bermbeveiliging, gebruikte berm

planken en afstandhouders ter renovatie: RENO-materiaal. 

Het binnengekomen materiaal wordt gesorteerd volgens een in de b~lage 

opgenomen schema voor zover het bermplanken betreft. Interessant voor de 

produktie z~ de categorien 2 en 4: 

2 : Het gaat hierb~ om planken die slechts nagedrukt en geponst moeten 

worden. Momenteel heeft men hiervoor de Mengele zetbank ingericht. 
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In de toekomst zal de bermplankenstraat voor dit karwei worden uit

gerust; men moet de invoer van geprofileerd materiaal realiseren en 

een ponsunit toevoegen. 

4 Dit deel (een klein deel) van de RENO's wordt geplet (op de Mengele 

zetbanken) en vervolgens verwerkt tot afstandhouders. 

Naast planken ontvangt men ook afstandhouders. Van deze hoeft slechts 

het gatenpatroon te worden aangepast op een ponsmachine. 

Zoals we al opmerkten in hoofdstuk 3 (P26 ), kan de verwerking van bui

zen (aldaar beschreven) gescheiden van de overige produktie plaatsvinden. 

Vanwege het volumineuze karakter van het hiermee gemoeide transport, is 

dit ook wenselijk. We zullen in het nieuwe bedrijf voorzien in een aparte 

'vleugel' hiervoor, met daarin geplaatst: de Darley zetbank, excenter

persen die nu deel uit maken van het duo Steiner-Scharringhaus en die, 

die bij de Darley staat en de zagen welke nu langs het noordpad staan op
gesteld. 

ad b). 

Relaties tussen de afdelingen kunnen van verschillende aard zijn. In het 

onderhavige geval zijn relaties voor zover ze zijn uit te drukken in mate

riaalstromen, verreweg het belangrijkste. Als we ons tot deze beperken, 

kunnen we op grond van het voorgaande, vrijwel alle relaties aangeven. We 

dienen wel nog het Van-Naar diagram van de oorspronkelijke situatie aan te 

passen aan de nieuwe indeling. We gaan ervan uit dat het lukken zal trans

port tussen de drie nieuwe afdelingen te vermijden. Rest ons de stroom 

vanuit het sse naar elke afdeling te bepalen (zie bijlage). Het resultaat 

is weergegeven in een Van-Naar diagram horend bij de optimale situatie 

(zie bijlage). 

De afdelingen welke niet zijn opgenomen in de materiaalstroom onderhouden 

ook relaties met de rest van het bedrijf en onder ling. Kwalitatief kunnen 
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we daarover opmerken: 

- De lasser~ wordt b~ voorkeur geplaatst b~ de zetafdelingen welke de 

voornaamste bronnen z~ van te lassen delen, liefst gescheiden van de 

rest van de produktie ivm schadel~e lasdampen. Een directe, onbelem

merde uitgang is voor de afvoer van grotere constructies wensel~. 

- De conservering hoort b~ de lasser~. Er worden nogal wat gelaste de

len geconserveerd en eventueel zijn afzuigproblemen gecombineerd op te 

lossen. Ook hier letten op een onbelemmerde uitgang. 

- De afdeling voor landbouwwagens hoort bij lasser~ en conservering en 

heeft ook een directe uitgang nodig. 

- De werkplaats van de Technische Dienst heeft geen speciale relatie met 

enige produktieafdeling maar dient uiteraard bij de produktie te worden 

geplaatst. 

- Het magaz~ hoort vooral bij de werkplaats en de afdeling van landbouw
wagens te staan. 

- In het nieuwe bedr~f dient men ruimte te reserveren voor een kwaliteits

controledienst, en weI niet ver ve~derd van lasser~, zetafdelingen en 

Pers/Pons. 

Binnen de bedr~fsgebouwen moet worden voorzien in een of meerdere laad

plaatsen voor gereed produkt, zodat de produktie hierdoor niet wordt 

gestoord: expeditie-afdeling(en). Deze dienen zich uiteraard te bevin

den b~ afdelingen met een hoge 'output' van gereed produkt: zetafdelin

gen, knipafdeling, bermplankenafdeling,(flenzen en wielen). 

- De kantoren kan men scheiden van de produktie en zo mogelijk ook van de 

routes voor zwaar verkeer. 

ad c). 

In het relatiediagram zullen we aIleen de relaties in de vorm van mate

riaalstromen in beeld brengen. Behalve de daarin opgenomen afdelingen 
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worden ook de werkplaats, het magazijn en de lasserij afgebeeld. Relaties 

van deze afdelingen met andere worden niet getekend. De onder ad b) ge

noemde punt en houden we in het achterhoofd. Het afbeelden van deze afde

lingen is van belang bij het bepalen van het ruimte-relatie diagram. Zo 

tekenen we ook de ruimte voor de verwerking van buizen met de bijbehoren
de opslag. 

We gebruiken een eenvoudige symboliek om de stromen weer te geven. Deze 

komt overeen met de manier die Muther bespreekt voor het weergeven van 

kwalitatieve relaties. De afspraken zijn als voIgt: Stromen van 

o tot 25 ton/mnd stellen we voor door een enkelvoudige zwarte lijn, 

25 tot 50 ton/mnd steIIen we voor door een enkelvoudige blauwe Iijn, 

50 tot100 ton/mnd steIIen we voor door een tweevoudige groene lijn, 

100tot250 ton/mnd stellen we voor door een drievoudige gele lijn, 

250 en meerton/mnd stellen we voor door een viervoudige rode lijn. 

In een Van-Naar diagram (volgende bIz.) zijn de posities gekleurd volgens 

deze afspraken overeenkomstig de grootte van de bijbehorende stromen. 

Aangezien de relaties materiaalstromen voorstellen, moeten we niet aI

leen letten op het in elkaars nabijheid plaatsen van afdelingen met be

langrijke onderlinge stromen, maar ook op het voorkomen van snijpunten en 

tegenstromen. Dit biedt de mogelijkheid relatiediagrammen te vergelijken 

zonder dat de precieze transportafstanden bekend zijn. We nemen daarbij aan, 

dat de globale verdeling van de afdelingen in de ruimte is bepaald en 

alternatieven, voor wat betreft de transportafstanden, nog slechts wei

nig verschillen. 

Door aan elke categorie stromen een weegfactor toe te kennen die corres

pondeert met de grootte van de stromen (zwart = 1, bIauw = 2, groen = 4, 

geel = 8, rood = 16), kunnen we in een matrix de optredende snijpunten 

waarderen met het produkt van de weegfactoren van de betreffende stro

men. De som van deze produkten is een score die ruwweg de kwaliteit van 

de, op grond van dat relatiediagram, te realiseren routing voorspelt. De 
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voorspelling is accurater naarmate we b~ het tekenen van de relaties 

meer letten op de mogel~e ligging van de transportwegen in de werkelijk

heid. In geval van een klein aantal alternatieven z~ de werkel~e groot

ten van de stromen te gebruiken als weegfactor. 

Het relatiediagram dat als beste uit de bus kwam, is afgedrukt op de 

volgende pagina. 

ad d). 

Door aan de diverse onderscheide afdelingen een bepaalde ruimte toe te 

kennen, kunnen we het zeer schematische relatiediagram omwerken tot een 

zogenaamd ruimte-relatiediagram. In feite hebben we dan een layout (van 

afdelingen) gevonden. 

Allereerst bepalen we de ruimte die momenteel door de, in hoofdstuk 1 

genoemde afdelingen wordt ingenomen, of althans daarvoor is gereserveerd. 

I Cat€grie IAf~ IAf~ I~lakte in m2 

1 (+9) Klein West 600 

2 W g Plaat 600 

3 Groot West 1350 

4 (+10) Warmband 400 

5 Restcoils gOO 

6 W g Coils 2075 

7 Minicoils 300 

8 CrMo + Velgm. 50 

Pn:xluktie ss::. 11 richten WB 150 

12 rich ten RC 400 

13 richten WgC 400 
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CatEgrie I Af~. I Afchlirgm:m f 
~Jakte in zn2 

14 richten MC 200 

15 knipperij 1100 

16 knip.v.str. 350 

17 Mengele sch. 100 

18 Branderij 700 

PnxluktieJ.::edr.ijf 19 Walserij 850 

20 Zetterjj 700 

21 Zet.M:r:gele 180 

22 Pers/Pcns 700 

23 ~ fHJ 
24 F'la1za1 a50 
25 Bermplanken 500 

26 richten + str. 125 

27 Wielen 1100 

CNer1ge Lasserjj 1500 

Conservering 850 

Werkplaats 600 

Magazjjn 600 
I 

De rest van de ruimte in de hal is niet toe te schrjjven aan een 

van de genoemde afdelingen: 

2250 m2 wordt in beslag genomen door gangpaden, 

::700 m2 door de opslag van gereed produkt; met name in het zuid

westeljjk gelegen vak, 

langs het noordpad wordt 450 m2 gebruikt voor onder meer de op

slag van gereedschap voor de zetterjj, voor Pers/Pons, van flen

zen en halfprodukten. 

In de afdeling grondstoffen (aan zuidz]jde), is ongeveer 1200 m2 

in gebruik voor de opslag van te verhandelen materialen. 

In het zuidwesteljjk vak is 400 m2 buiten gebruik. 

38 
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Uitgaande van het ruimtegebruik in de bestaande situatie, bepalen 

we de benodigde ruimte voor de overeenkomstige activiteiten in de 

nieuwe situatie. Hierbij betrekken we wensen en verwachtingen van 

mens en uit het bedrijf, tendensen in voorraadniveaus (we bekeken de 

maandelijkse beginvoorraden gedurende de afgelopen 26 maanden,zie1bij

lage) en eigen waarneming. 
Hier en daar zullen we de ruimte die wordt ingenomen door afdelin

gen tussen welke geen duidelijke grenzen te trekken zijn, als een ge

heel beschouwen. 

Niet aIle wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie zijn een 

gevolg van geconstateerde wens en of tendensen. Sommige afdelingen 

kregen een af:meting tgv hun plaats binnen het geheel, omwille van 

een nette indeling van de fabriek; geen kronkelende gangpaden. 

Er voIgt een korte beschouwing per afdeling of groep van afdelin

gen: 

1 + 9 V~~r het klein West geldt, als voor veel andere materialen 

zoals groot West, Wg Plaat, Restcoils en Wg Coils, dat de 

voorraad vrij sterk fluctueert, ongeveer een jaar gel eden 

gedurende enkele maanden stijgende was en nu op een hoog 

niveau is. Verwachtingen omtrent deze ontwikkelingen zijn 

er niet: de toelevering van de meeste materialen is slechts 

ten dele beinvloedbaar door Laura en in aIle gevallen sterk 

bepaald door het zich voordoen van gunstige aankoop-gele

genheden. 

Voor de hoeveelheid materiaal die nu in de opslagplaats is, 

is deze krap. Ook voor het sorteren is een ruimere opslag 

wenselijk : + 50 %. 

2+3+18 De hier opgeslagen materialen horen bij elkaar te liggen met 

de branderij daarbij. De opslag hoeft niet perse overdekt te 
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zijn, maar een vergroting van het overdekte gedeelte is weI 

wenselijk. Een rneer gespreide opslag is beter, immers het orn

leggen van platen is dan minder nodig en minder tijdrovend: 

vergroting van de totale ruimte. (NB : in de branderij is al 

ruimtewinst te boeken door de schaar anders te plaatsen). 

V~~r het niveau van de huidige opslag geldt dezelfde op-

merking als voor klein West. : 3000 m2 • 

4+10+11: De voorraad Warmband de afgelopen maanden drastisch ge-

daald. Wat men in de toekomst aan leveringen kan verwachten 

is ongewis;mischien wordt het oude peil ooit nog gehaald, 

mischien verdwijnt het Warmband in de huidige vorm van Warm

band-einden geheel. We houden de te reserveren ruimte gelijk: 

550 m2. 

5+12 De recente stijging van deze voorraad is tot staan gekomen en 

de nu gereserveerde ruimte is groot genoeg, zeker als men een 

efficientere benutting ervan weet te realiseren door opslag

en transportmethode te wijzigen. (zie bijlage) Bovendien kan 

men, bij plaatsing van de richtinstallatie in de opslagruim

te, het ruimteverlies rond deze beperken ( ca 100 rn2). 

6 

: 1200 m2 • 

Op het huidige terrein weliswaar in principe 4600 m2 bin-

nen de betreffende kraanbaan beschikbaar, maar slechts onge

veer 2000 m2 is in gebruik voor de opslag van Wg Coils. Dit 

terwijl de voorraad momenteel hoog is. 

: 2000 m2 • 

7+14 Eventueel is voor de minicoils een kleine uitbreiding wenSe

lijk. 

:600 m2 

8 :Voldoende: 50 m2 • 

13 :De afmetingen van de installatie liggen vast, er is geen on-



nodig ruimteverlies: 400 m2 • 

15 Het opgegeven oppervlak is gemeten met in achtname van veel 

ruimte rond de schaar. We moeten rekening houden met de in

troductie van een nieuwe schaar: de Kollschen. Deze machine 

vergt ongeveer 100 m2 + enige ruimte voor de afvoer van ge

reed produkt. Voorlopig is niet bekend welke scharen hier

door overbodig worden. 

: 1200 m2 

16 Onveranderd: 350 m2• 

17 Onveranderd: 100 m2• 

19 Onveranderd: 850 m2. 

20 'Zetten licht': We bepalen de ruimte per machine die volgens 
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de lijst op p in deze afdeling hoort. Bij een kraanbaanbreed-

te van 20 m vinden we zo: 400 m2• 

21 'Zetten zwaar': idem: 600 m2• 

Bij deze beide afdelingen is weI een ruimte gewenst voor de op

slag van gereedschap en halfprodukten. Tegenwoordig puilt de 

zetterij uit door opslag en ligt het gereedschap feitelijk bui

ten de afdeling (weI in de kraanbaan). Hiervoor geven we bei

de afdelingen een toeslag van 100 m2• 

22 Pers/Pons: idem: 300 + 100 = 400 m2• 

23 De warmpers-afdeling is nu veel te ruim opgezet. Bovendien kan 

gezien de hoeveelheid voorhanden werk en de verwachtingen daar

omtrent, de capaciteit worden beperkt. We stellen voor twee o

vens en drie frictiepersen te handhaven: 250 m2• 

24 De flenzenafdeling is ook ruim opgezet. De reden hiervan is, 

dat men door het ontbreken van een bovenloopkraan aan gewezen 

is op heftrucks. Geplaatst binnen een kraanbaan is 700 m2 vol

doende. 

25 De ruimte die de installatie vergt is bepaald en bedraagt 500 m2• 
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Rondom de installatie echter moe ten we ruimte reserveren voor 

opslag van te verwerken materiaal. De installatie kan per 

dienst 900 planken produceren: 40 ton materiaal. Een voorraad 

van de in een dienst maximaal te verwerken hoeveelheid staal 

vergt dan hooguit 50 m2 • 

Meer ruimte moe ten we vrijhouden voor de op~lng van RENO mate

riaal: 500 m2 (eventueel buiten). 

26 125 m2 • 
I 

27 1100 m2, eventueel iets minder (tot max 200 m2), dan elders 

voorzien in opslagruimte voor wielen en velgen. 
28 Voor de opslag van afval worden in het nieuwe bedrijf diverse 

plekken bestemd, aIle buiten de hal. Eigenlijk kunnen we ervan 

uit gaan dat voor het plaatsen van een of meerdere containers 

altijd weI plaats is: 200 m2 totaal is zeker voldoende. 

29 Uit gegevens van de afdeling expeditie, geregistreerd in de 

maanden april en mei '86, kunnen we per expeditieplaats, zo

als die zijn voorzien in het relatiediagram, afleiden hoeveel 

vrachtauto's er dagelijks geladen moeten worden: (zie bijlage) 

- Bij knipperij (produktgroepen 80, 81, 82, 01, 07, 31 (ten dele)) 

gemiddeld 7,4 (excl. afst.h), Piek 12. 
- Bij bermbeveiliging (produktgroepen 31 (grootste deel daarvan), 

85 en RENO) 

gemiddeld 4,8 (incl. afst.h), Piek 13. 
- Bij Walserij (produktgroepen 03, 04, 05, 06, 40) 

gemiddeld 2,2 , Piek 6. 
Als we nu uitgaan van een capaciteit per laadplaats van 5 auto's 

per dag, vinden we voor de resp. expedities 3, 2 en 1 plaats. Bij 

de knipperij is gekozen voor drie plaatsen omdat daar vaker pie

ken optreden en ook het gemiddelde hoger ligt dan bij de bermbe

veiliging waar we volstaan met twee plaatsen. 



43 

We streven naar laden met bovenloopkranen om het ruimteverlies 

dat heftrucks tot gevolg hebben te vermijden. V~~r zover er bin

nen geladen wordt is dit zeker belangrijk. 

Per laadplaats eisen we een ruimte van 100 m2 voor het te laden 

voertuig en een nader te bepalen opslagruimte voor het gereed 

produkt. 

Uit een multi-moment opname, uitgevoerd in april, mei en juni 

'86, voIgt een opslagruimte van gereed,geknipt produkt ter groot

van 350 m2 • Dit zal het grootste dee I in beslag nemen. Voor het 

overige produkt rekenen we op nog eens 250 m2 : 600 m2 • 

Totaal : 900 m2 • 

V~~r de bermbeveiliging is, wat de produktie van bermplanken be

treft, de te reserveren ruimte sterk afhankelijk van het gebruik

te transportmiddel. Wellicht is hier een heftruck eerder ruimte

besparend: een veel dichtere stapeling van de planken is mogelUk. 

In principe kan men op 5 m2 vier maal yUftig = 200 planken op

slaan: 200 m2 is voldoende. WeI moeten we in dat geval rekening 

houden met manoeuvreerruimte voor de heftruck: 5 m aan weerszU

de van de auto : 200 m2 totaal. Daaruit kunnen we concluderen, 

dat een iets ruimere opslag, en transport per bovenloopkraan voor

deliger is : 300 m2 opslag. 

Voor het produkt van de WalserU (03), is ongeveer 200 m2 nodig. 

Wielen worden momenteel tot het moment van verzending op_gesla

in de wielenafdeling. Als we erin slagen deze dezelfde afmetin

gen te geven, hoeven we hiermee in de expeditie nauwelijks reke

ning te houden. Verder moe ten we rekening houden met Pers/Pons 

produkten en de flenzen : 150 m2 is voldoende. 

Totaal: 350 m2 • 

De lasserU hoeft niet meer ruimte te vergen dan ze momenteel 



ad e). 

heeft. We rekenen er daarbij op, dat als alle lasactiviteiten 

in een ruimte zijn ondergebracht, deze effectiever benut kan 

worden. Het deel dat nu buiten de hal geplaatst is, is niet 

geschikt voor het vervaardigen van grotere constructies en 

wordt maar ten dele benut. 

Het magazijn en de werkplaats laten we dezelfde ruimte be

houden. 

De aldus bepaalde oppervlakten vullen we in het relatie-diagram in. 

We schuiven de afdelingen in elkaar en tekenen gangpaden en kraanba

nen. Het resultaat is afgebeeld op de volgende pagina. Stippellijnen 

zijn kraanbanen, grijs getinte vlakken zijn gangpaden of wegen. 
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De afdelingen conservering en 'afwerking landbouwwagens' zijn niet af

gebeeld. Deze zijn geprojecteerd tegenover Lasserij en magazijn (aan de 

overzijde van de weg). 
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Evaluatie: -----

We zetten nog eens de gewenste oppervlakten naast de gerealiseerde 

volgens de plattegrond: 

Afdeling(en) Gewenst opp. ~q::p. Huidig opp 

1 + 9 900 950 600 

2 + 3 + 18 3000 2700 2650 

4 +10 + 11 550 1200 550 

5 +12 1200 1200 1300 

6 2000 2425 2000 

7 +14 600 800 500 

8 50 50 50 

13 400 400 400 

15 1200 2000 1100 

16 350 350 350 

17 100 150 100 

19 850 885 850 

20 500 700 I 
21 700 700 

1 22 400 400 

23 250 300 

1850 2100 2230 
24 700 700 850 

25 1050 1350 

26 125 125 125 

27 1100 1100 1100 

29 resp. 900 1125 

500 900 
excl.Wals 250 375 



ad ( 2 + 3 + 18) Van het gerealiseerde oppervlak is 400 m2 buiten 

gelegen. De gemiste 300 m2 lijken gezien de globa

Ie manier waarop het gewenste oppervlak bepaald 

is acceptabel ( 10 % ). Bovendien is enige ruim

tewinst door een betere opstelling van de schaar 

niet verdisconteerd. 
ad ( 4 + 10 + 11 ) 

ad ( 6 ) 

ad ( 7 + 14 ) 

ad ( 15 ) 

Ret overschot van 650 m2 is te gebruiken voor op

slag van te verhandelen materiaal (momenteel 1200 

m2 ). 

Ret overschot van 425 m2 ligt op een zeer geschik

te plaats voor materialen voor handelsdoeleinden. 

200 m2 over: opslag voor handel. 

De opvallende discrepantie vindt haar oorzaak in 

de nieuwe, voor te stellen aanpak van de produk

tie in deze afdeling: aanvoer produkt vergt 400 m2, 

afvoer produkt vergt 250 m2. 

Er resten nog 250 m2 die 'verloren' gaan doordat 

de kraanbaankolommen de positie van de scharen me

de bepalen. 

Overige afWijkingen worden, net als enkele van de bovenstaande, ver

oorzaakt door de ruimtelijke ordening van de afdelingen aan te pass en 

aan het streven naar een nette indeling: rechte gangpaden. 

De gangpaden beslaan (excl. pad langs knipperij (links) maar incl. 

de laad- en losplaatsen aan de bovenzijde (binnen» 2675 m2, dit was 

2250 m2 • 

47 
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4.2 Randvoorwaarden. 

We hebben de in het voorafgaande bepaalde layout optimaal genoemd. Dit 

duidt al op een grotere realiseerbaarheid dan de in de literatuur op dit 

punt gebezigde term: de ideale layout, doet vermoeden. Dat de realiseer

baarheid groter is (lijkt) dan in de meeste andere gevallen heeft twee 

oorzaken. De eerste is, dat we stilzwijgend al met een enkele, later aan 
( 

te brengen randvoorwaarde rekening hebben gehouden. Een tweede oorzaak 

is veel belangrijker: er zijn, bij gebrek aan gegevens omtrent het nieuwe 

terrein en in de veronderstelling dat men nieuw zal bouwen, nauwelijks mo

dificerende randvoorwaarden te bedenken. 

Uiteraard verwerkten we in het relatiediagram de bestaande situatie, 

met daarin aangebracht aIle te verwachten en te wensen wijzigingen. We 

noemen nomaals: 

- aIle bestaande activiteiten blijven gehandhaafd, 

- het machinepark is als het huidige, inclusief aIle recente en al te 

voorziene wijzigingen, 

- RENO integreren in de prodlli<tie, 

- er is ruimte voor de overslag van goederen gewenst, 

- met het oog daarop is een vergroting van de opslagcapaciteit voor grond-

stoffen wenselijk. Deze kan men echter niet kwantificeren en heeft ook 

geen bemoeienis met de produktie. 

Al deze punt en kunnen we niet als modificerende randvoorwaarden aanmer

ken,immers ze definieren mede het doel dat we ons stellen. 

WeI kan dit met de volgende: 

- Men verlangt de aanwezigheid van een kade, 

- men rekent op het bruikbaar blijven van de bovenloopkranen; grotendeels 

20 m breed. 

Het eerste van deze twee punten legt geen beperking OPe Immers een aan-
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voer als vanaf een kade is weliswaar niet ideaal, maar het nadeel beperkt 

zich tot het optreden van extra transportafstanden (af te leggen met ei

gen middelen) en uit zich niet in de layout. 

Ret tweede punt drukt weI een stempel op de layout. In principe kan men 

overwegen per benodigde kraanbaan de ideale verhouding tussen lengte en 

breedte te bepalen; dat leek ons weinig zinvol. Op plaatsen waar geen 

duidelijke bezwaren kleefden aan een baan van 20 m breed, is deze gepro

jecteerd, elders is daarvan afgeweken. 

Als we ons realiseren dat de kadelengte waarschijnlijk beperkt zal zijn, 

en we deze overweging mede de layout laten bepalen, dan lukt een kraan

baanbreedte van 20 m boven de opslag een redelijk compromis tussen stre

yen naar een smalle en streven naar een korte opslagplaats. 

We concluderen, dat de randvoorwaarden die we moe ten verdisconteren om 

van de optimale layout een reeel voorstel voor een te bouwen fabriek te 

maken al zijn verdisconteerd, zonder afbreuk te doen aan het optimale ka

rakter ervan. 
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4.3 

Aangezien van een layout-probleem de routing en derhalve de te leveren 

transportinspanning, een belangrijk aspect is, stellen we van zowel de 

oorspronkelijke als van de optimale situatie een Van-Naardiagram op, met 

daarin aangegeven de afstanden tussen de diverse afdelingen.(Deze dia

grammen zijn opgenomen in de bijlagen alsmede de gehanteerde afspraken mbt 

het meten van de afstanden.) Deze diagrammen combineren we vervolgens 

met de bijbehorende diagrammen van de materiaalstroom tot diagrammen met 

per traject de transportinspanning in tonmeters. Beide resultaten verge

lijken we met elkaar. In een tabel vatten we het ontstane beeld samen. 

Hiertoe delen we het totaal te verrichten transport in in categorien en 

bepalen per categorie de som van de daartoe behorende trajecten. We on

derscheiden: 

- Naar opslag transport van 'Expeditie' naar opslag. 

- Grondstof 

- Binnen SSC 

- SSC-PB 

- Binnen PB 

- Gereed produkt 

- Afval 

- Bermplanken 

transport van opslag naar 'Expeditie' 

of eerste bewerking. 

transport van de eerste bewerking naar 

een eventueel volgende binnen het SSC. 

transport van een afdeling van het SSC 

naar het Produktiebedrijf. 

transport van een afdeling van het PB 

naar een andere afdeling van het PB. 

transport van bewerkt materiaal naar de 

'Expeditie'~ 

transport van afval naar een opslagplaats. 

het transport dat is gemoeid met de pro

duktie van bermplanken. 

- Groot West-Branderij transport vanuit 'Groot West' naar de 

Branderij. 
(Z bijlage voor nadere aanduiding). 
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De twee laatste categorien worden onderscheiden van resp. SSC-PB en 

Grondstof, omdat ze gezien de zeer ongunstige situatie van nu, wellicht 

een scheef beeld zouden geven van de gerealiseerde verbeteringen, mede 

ook door hun grootte.(NB 'richten en stralen' wordt beschouwd als een 

afdeling van het SSC.) 

In de onderstaande tabel staan per situatie, per categorie vermeld: 

het totaal en het aandeel in het overall totaal. Bovendien wordt per 

categorie het totaal in de optimale situatie uitgedrukt in procenten 

van datzelfde totaal in de oorspronkelijke situatie en wordt per cate

gorie het aandeel (positief of negatief) in de winst in procenten ge

geven. 

Optin:a1e sitlBtie 

(tam) Aar:deel (%) (tam) Aar:deel (%) Rest (%) I3ijjrasB C%) 

N3ar QsJ.ag 86965 10.9 191990 34.3 220.8 -13.1 
Gn:rdstcf 115265 14.5 115596 20.7 100.3 0.0 
B:i.nrm sg::; 86379 10.8 8405 1.5 9.7 9.8 
S9.:)..FE 97922 12.3 69348 12.4 70.8 3.6 
Birn:ri FE 22415 2.8 10203 1.8 45.5 1.5 
Cle"e:rl Pn:::dukt 76424 9.6 97285 17.4 129.4 - 2.8 
Afval 83330 10.4 35585 6.4 42.7 6.0 
eertrplankm 173340 21.7 25065 4.5 14.5 18.6 
Gn::ot~ 56000 7.0 5600 1.0 10.0 6.3 

Overall Tota3l 798039 100.0 559077 100.0 (70.1) 29.9 

I I I I 



Opvallend is de grote, negatieve b~drage aan de winst van de categorie 

'Naar Opslagt (-13.1 %). Deze post illustreert het irreele karakter van 

het meten van een transportinspanning in tonm. daar waar de omvang van 

de vrachten verschilt per traject. Daarom corrigeren we deze grootheden 

in tonm. per traject door ze te delen door de b~behorende, gemiddelde 

vrachtomvang. 

De gemiddelde vrachtomvang stelden we vast aan de hand van interviews. 

In het geval van transport van coils rekenden we met het gemiddeld coil

gewicht ( Wg coils: 405 stuks: 11 ton, Restcoils: 123 stuks: 1i ton, Mi

nicoils: 0.4 ton).(zie b~lage: Van-Naar diagram.) 

Overeenkomstig de tabel op de vorige pagina stelden we de volgende op: 

~sihatie Q:>tirrBle sihatie 
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C:ttegrie ClmJarg (vrm) Aar:rle:el (%) ClmJarg (vrm) Aar:rle:el (%) Rest (%) Eijjrage (%) 

Naar Ql31.ag 32565 11.2 35123 18.3 107.9 - 0.9 
Gralistof 45828 15.8 43539 22.7 95.0 0.8 
Birn:rl s:r, 36002 12.4 3084 1.6 8.6 11.3 
SSC-PB 38836 13.3 29973 15.6 77.2 3.0 
Birn:n PB 11038 3.8 3611 1.9 32.7 2.5 
GE:reaj Pro:Uct 41685 14.3 52584 27.4 126.1 - 3.7 
Arval 37761 13.0 16886 8.8 44.7 7.2 
&:rnplari<m 43440 14.9 5940 3. 1 13.7 12.9 
Groot~ 3640 1.3 1120 0.6 30.7 0.9 

Overall Totaal 290795 100.0 191860 100.0 (66.0) 34.0 

I I I 
vrm = vrac.htrreters = t:an.eters/vracht.ar:tvarg. 
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De gegevens uit deze tabel beschouwen we als maatgevend. 

Inderdaad bl~kt de bijdrage van de categorie 'Naar Opslag' te zijn terugge

bracht tot reelere proporties (- 0.9 %), immers de extra af te leggen meters 

zijn die tussen schip en kadej de havenkraan heeft een capaciteit van mini

maal 25 ton. De tweede negatieve post vindt zijn oorzaak in het vervoer van 

gereed produkt naar de expeditie (- 3.7 %). Dit offer komt derhalve de gang 

van zaken in de fabriek ten goede. De grote positieve posten zijn een gevolg 

van de doelmatige aanvoer van materiaal naar de scharen ('Binnen sse': 11.~1o), 

de grote verbetering van de situatie rond de produktie van bermplanken (Berm

planken: 12.9 %). De resulterende winst op het 'Overall Totaal' is groot te 

noemen (34 %). 
De besparing op het te verrichten transport zal niet alleen tot uiting ko

men in tijdwinst voor de direct betrokken personen maar ook in: 

- Kortere wachttijden voor de produktiemensen, 

- Minder onderhoud aan transportmiddelen, 

- Minder storing van de produktie en van transport onder ling , 

- Een grotere veiligheid. 

Behalve de besparing in vrachtmeters, is er winst geboekt met be trekking 

tot een aantal andere aspecten van de routing: 

- Er zijn nog slechts enkele kleine tegenstromen (behalve bij overslag), 

- Aanzienlijk minder transport door derden binnen de fabriek, 

- Nauwelijks snijdende stromen, 

- Nauwelijks overlap van stromen met verschillende bestemming. 

(Zie het materiaalstroomdiagram op de volgende pagina.) 

Overige winstpunten: 

De lasserij is gunstig geplaatst (zie eisen p 33), 
- Op belangrijke punt en in de produktie, in produktieve afdelingen, heeft 

men zowel de beschikking over een bovenloopkraan als over een heftruck 
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(knipperij, bermplanken). 

- Er is geen opslag meer van gereed produkt in de fabriek, behalve op daar

toe aangewezen plaatsen, tevens laadplaats. 

- Opslagruimten zijn aIle geschikt voor het plegen van overslag (aan kade). 

- Bij de zetafdelingen is er ruimte, buiten de eigenlijke produktieruimte, 

voor de opslag van halfprodukt en gereedschappen. 

- Beter toezicht mogelijk in knipafdeling, expeditie en de activiteiten rond 

de produktie van bermplanken. 

- De produktie van een groter aantal produkten speelt zich af in een afde

ling en derhalve is een betere coordinatie van de diverse bewerkingen te 

verwezenlijken. 
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4.4 

We geven een beknopte beschrijving van de gang van zaken in de voorgestel

de layout. 

Het losmiddel voor schepen zal de gehele lengte en breedte van een bin

nenvaartschip moeten kunnen bestrijken, alsmede de opslag van Wg Coils en 

de uitloop van een aantal lagere kraanbanen. Een zogenaamde Halbtor-Bock

kran is zeer geschikt. Het gaat hierbij om een portaalkraan waarvan een 

poet hoog is geplaatst; in ons geval op het dak van de fabriekshal, de an

dere loopt op de rand van de kade. Een arm steekt over het water. Een kat 

verzorgt het transport 'landinwaarts'. (Ook hier dient men overspanning 

af te wegen tegen kadelengte (tendens omgekeerd): m.) 

V~~r het transport van al de material en naar de produktie zijn bovenloop

kranen het meest geschikt; ze staan optimale benutting van de opslagruim

ten toe alsmede van de ruimte voor overslag. 

Voor een groot dee 1 van het materiaal bestaat de eerste bewerking uit 

rich ten (al dan niet na afcoilen). De hiervoor beschikbare installaties 

transporteren tijdens de bewerking het materiaal; dit transport dienen we 

nuttig te gebruiken. Deze overweging resulteert in een haaks op de kade 

geplaatste Mariani (voorzien van een bovenloopkraan die put uit een, door 

de bokkraan verzorgde buffer). Het Warmband en de restcoilplaten worden 

zo, met behulp van verlengde rollenbanen naar de knipperij gevoerd (in sta

pels). 

De scharen zijn aan weerszijden van een paar rollenbanen opgesteld. De rol

lenbanen worden overspannen door een kraanbaan van 20 m breed. Op de kraan

baan lopen twee kranen die ook de bedieningszijden van de scharen bestrijken 

en daar een voorraad van te knippen materiaal neer leggen. De bedienings

man van elke schaar beschikt over een zwenkkraan om een nieuw pak op te 

leggen. Boven het andere deel van de scharen is een smallere kraanbaan. 
(Zie bijlage voor principeschets.) 
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De bijbehorende kraan kan, bij afwezigheid van de heftruck, het gerede pro

dukt van de schaar nemen. Een heftruck verzorgt het transport naar de Ex

peditie. Materiaal bestemd voor het produktiebedrijf wordt aan de zijde 

daarvan geknipt. 

Transport tussen de afdelingen wordt door heftrucks verzorgd, binnen af

delingen zoveel mogelijk door bovenloopkranen. Transport van lange platen 

of profielen gebeurt op wagentjes of doormiddel van zijladers. 

De produktie van bermplanken (incl. RENO's) is ondergebracht in een a

parte afdeling~met ruimte voor de b~Dehorende opslag. Boven de afdeling 

rijden twee kranen van 25 m breedte. Deze kranen: 

- vervoeren platen van de Mariani naar de tussen-opslag tegenover de toe

gang tot de produktiestraat (geslitte platen), 

- vervoeren platen van de Mariani naar de Mengele-schaar (ongeslit), 

- voeren RENO-materiaal naar de produktiestraat of naar een buffer, 

hangen geslitte coils in in de produktiestraat, 

- voeren gereed produkt af, 

- laden gereed produkt, 

- lossen RENO-materiaal. 



HOOFDSTUK 5 

Een vernieuwde fabriek. 

In de bestaande situatie hebben we te maken met zeer vele randvoor

waardenj de beschikbare ruimte, de positie van grotere installaties en 

machines en de indeling van de hal in kraanbanen z~n de meest dwingen

de. Om inzicht te kr~en in mogelijk- en ~nmogel~kheden zullen we punts

gewijs oplossingen voor de, in hoofdstuk 3 (3.2) geconstateerde knelpun

ten aanduiden. Daarna voIgt een korte beschouwing waarin de nieuwe op

zet wordt geschetst. Vervolgens beoordelen we deze o..;m. door.,nuddel,van 

analyse van het benodigde transport. Tenslotte zullen we de vernieuwde 

gang van zaken kort beschrijven. 

5.1 

Routing : 

- De overlap van komend en g~and verkeer is te ver~den door de weeg

brug te plaatsen v66r de splitsing van wegen op het terrein: het ko

mend verkeer r~dt dan voor de kantoren langs. Echter, het terrein 

loopt voorb~ de weegbrug al snel bergaf en derhalve is deze oplossing 

ongeschikt. 
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Een tweede mogelijkheid is het rehabiliteren van een nu in onbruik zijn

de toegang tot het terrein aan westz~de. In dat geval dient men bij de-··· 

ze een tweede weegbrug te plaatsen. De ene toegang fungeert als ingang 

de andere als uitgang. Beide weegbruggen zijn dan echter te zeer ge

scheiden. B~ toepassing van een tweede brug is het beter deze tegen

over de kantoren te plaatsen zodat vanuit een punt toezicht op beide 

bruggen mogel~k is. 
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Een derde, goedkopere oplossing is de mogelijkheid te scheppen, dat 

verkeer tussen kantoren en fabriekshal door kan passeren: immers, dan 

is een weegbrug op de bestaande plaats voldoende. Wel moet men de 0-

verdekte passage verwijderen. 

- Aan zuidzijde kan men ten alle tijde toegankelijke laad- en losplaat

sen inrichten door de bovenloopkranen van een aantal vakken in de hal, 

door de zuidwand tot buiten toe te laten rijden. De gang tussen Bran

derij en hal dient dan wel overdekt te worden. Ook eist de optredende 

versmalling van de doorgang, dat eenrichtingsverkeer op het terrein 

een feit is. 

- Om het transport van de opslagplaats 'Groot West' naar de Branderij 

zijn diverse alternatieven denkbaar: 

> de kraanbaan van de Branderij verlengen tot buiten toe, 

> langs de zuidelijkste spoorlijn een zwenkkraan te plaatsen en de, van 

het railvoertuig afgenomen platen via een rollenbaan door de zuid

wand van de Branderij naar binnen te voeren, 

> een bovenloopkraan door de zuidwand heen te laten lopen (haaks op 

de bestaande) tot over de spoorlijn (eventueel overdekt). 

Het eerste alternatief is duur: er zal in de Branderij dan een extra 

kraan nodig zijn en constructief zijn ingrijpende wijzigingen van de hal 

onvermijdelijk. De tweede suggestie blijft behelpen. Het beste voorstel 

is het laatste. Als we de kraan tussen brandtafels en schaar laten 

binnenrijden wordt de aanvoer aanzienlijk verbeterd. 

Noch de Mariani, noch de produktiestraat voor bermplanken komt in 

aanmerking voor verplaatsing. Gezien het feit dat binnenkort de hele 

transportweg buiten gelegen is, kan men de kosten drukken door gro

tere ladingen per vracht te vervoeren (een voorraad voor een dienst 

weegt maximaal 900 x 46 kg = 41.4 ton.) 

- De drukke bezetting van het middenpad is niet alleen een gevolg van 

de aanvoer van materiaal naar de scharen, maar zeker ook van het la

den van gereed produkt aldaar. Er dienen geschikte laadplaatsen te 
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worden ingericht. Verder kunnen Restcoils beter aan noordzijde worden ge

lost. 

- Eventueel kan men het transport ten behoeve van de Flenzenafdeling (4.6 

% van het totaal) beperken door deze afdeling naar een meer oostelijk ge

legen yak te verplaatsen. 

- Verbetering van de routing van Kettenglieder en afstandhouders moe ten 

we liefst realiseren zonder de grote zetbanken te verplaatsen; breidt de 

Zetafdeling uit met enige ponsmachines. We moeten ervoor waken, dat ge-
t 

sjouw met gereedschappen wordt voorkomen. Problemen mbt deskundig toe-

zicht die de produktieleiding voorziet, zijn oi oplosbaar. 

- Bewrkingen aan buizen dienen net als in de optimale situatie, geschei

den van de overige produktie te gebeuren. Een, met betrekking tot aan

en afvoer geschikte plek voor een kleine nieuwbouw, is te vinden tegen 

de noordwand van de wielenafdeling. Het noordpad binnen en het westpad 

buiten worden ontlast, alsmede de Zetafdeling. Bij de nieuwbouw dient te 

worden voorzien in een ruimte voor een buffervoorraad. 

Het eerder geopperde inrichten van geschikte laadplaatsen heeft pas zin, 

als het eindprodukt ontstaat op een beperkt aantal plaatsen in het bedrijf. 

Daartoe groeperen we de meest produktieve machines: Knipperij en (uitge

breide) Zetafdeling. 

- Inrichting van een Knipperij zal dichtbij de bronnen van het te knippen 

materiaal moeten gebeuren: bij B&K-afcoiler en Warmband richt- en strek
wals. 

- De geconstateerde tegenstromen zijn te voorkomen door: 

> de noordel~ke deur bij 'Knippen van stroken' vrij te laten en te vervan

gen door een automatische rolpoort (zoals de andere) of 

de scharen zuidel~k van het middenpad te plaatsen, 

> Restcoils te loss en op het noordpad, 

> bij de Branderij de voorgestelde maatregel te treffen. 

- De schaar in de Branderij te draaien is niet lonend. Bovendien is de op

stelling igv realisering van de extra toegang in de zuidwand niet ongun

stig en is dit ook niet het geval bij leegloop van de schaar. 
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Organisatorisch: 

- Het storen van de produktie door laden wordt voorkomen door te voorzien 

in speciaal ingerichte laadplaatsen. 

- Onnodig gesjouw met produkten kan worden voorkomen door in meer afde

lingen pons- en boormachines te plaatsen. Met name boormachines in Zet

en Lasafdeling. 

- Als men een lokatie voor de lasserij zoekt buiten de hal, is nieuwbouw 

onvernnjdelijk. Aangezien de ruimte die de lasserij nu in de hal inneemt 

toch hiervoor beschikbaar is, is nieuwbouw niet gewenst. Deze daar te 

handhaven ligt dus voor de hand. We moeten dan weI zorgen voor een eigen 

toegang van de Lasserij tot het middenpad, de toegang tot het noordpad 

wordt immers belemmerd door kolommen van de kraanbaan aldaar. De uitbrei

ding die hiermee gepaard gaat is welkom. 

- De Warmpersafdeling dient drastisch te worden ingeperkt. Gezien de hui

dige, royale opstelling is het verplaatsen van de ovens nodig. 

- Voor de Hydraulico's heeft men nauwelijks werk. Men heeft erover gedacht 

deze aan te wenden voor de produktie van afstandhouders of flenzen. Deze 

laatste zouden door pons en ipv branden goedkoper geproduceerd moeten wor

den. Dit om de zeer smalle winstmarge op dit produkt te waarborgen. Het 

branden van stroken verkleint echter de winst. 

Afstandhouders leggen momenteel geen te groot beslag op de bij de produk

tie ervan betrokken machines. Wellicht is voor deze machines extra werk 

aan te trekken. Voor de Hydraulico's blijkt dit moeilijk te zijn. 

Opslag: 

Keren van de Mariani is ondoenlijk. Men kan er weI op toezien, dat gelei

delijk het zwaartepunt van de opslag de goede kant op schuift. 

- Een verdere inkrimping van de opslag van Klein West, bijv. door het geop

perde verplaatsen van het knippen van stroken, is niet acceptabel. 

- Beide opmerkingen tav de opslag van Restcoils maken de wenselijkheid van 
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een ander opslagsysteem kenbaar. We willen af van een gestapelde voorraad 

en denken aan het ophangen van coils aan daartoe te bouwen rekken. Met 

een (eventueel computer gestuurde) bovenloopkraan is dan ten aIle tijde, 

elke coil direct beschikbaar. 

- De opslag en verwerking van Minicoils is gemakkelijk te concentreren on

der een kraanbaan. Daarmee komt een ander yak geheel vrij voor opslag. 

Handling: 

- Door een bovenloopkraan uit te rusten met een gemodificeerde heftruck

York, kan deze effectief worden gebruikt voor het hanteren van Restcoils 

(past bij de nieuwe opslagmethode) en van pallets in de Flenzenafdeling. 

- Bij de inrichting van de nieuwe afdelingen moet men ervoor zorgen, dat 

produktiemensen over middelen beschikken om zelf hun machine vrij te maken 

van gereed produkt of te voorzien van nieuw materiaal. Te denken valt aan 

bovenloopkranen of zwenkkranen. 



Als we ons ten eerste rich ten op de gang van zaken binnen in de fa

briek, dan zien we dat de meest dringende en meest ingr~pende wijzi

gingen de knipafdeling zullen betreffen. Immers in de l~st van knel

punten z~ er diverse die hierop be trekking hebben. 
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Allereerst streven we ernaar een heuse knipafdeling in te rich ten en 

tevens de aanvoerroute naar de scharen te verkorten. Als we bedenken 

welke vorm we in de optimale situatie vonden, ligt in de bestaande si

tuatie de keuze voor de hand: plaats de scharen tussen de verlengde 

rollenbanen van B&K en Warmband richter. 

Er bl~t b~ weglaten van een Deense en Wila2 (immers deze waren deels 

reserve en de capaciteit van de nieuwe Kollschen Winkelschere maakt dit 

zeker meer dan geed) voldoende ruimte om zelfs te voorzien in een ex

peditieruimte binnen dezelfde kraanbanen. We scheppen de mogel~eid 

voor twee vrachtauto's om aan weersz~den van de kolommenr~, door de 

zuidwand in te steken. Buiten is er manoeuvreerruimte genoeg. De con

sequenties z~ de volgende: 

a) de voorraad Warmband moet wijken, 

b) een deel van de voorraad rest coils net zo, 

c) de toegang tot de hal aan westz~de dreigt geblokkeerd te raken, 

d) het zuidpad zal in principe niet meer aan weersz~den toegankelijk 

z~. 

ad a) De voorraad Warmband kan eenvoudig verplaatst worden naar het 

aangrenzende Yak, van waar transport naar de richtinstallatie 

goed te realiseren is. Het daar nu opgeslagen koudband zal zeer 

binnenkort worden ve~derd en is alleszins een aflopende zaak. 

Overigens zal een groot deel van het yak beschikbaar blijven voor 

andere doeleinden. 

ad b) De voorraad restcoils zal deels verhuizen naar het noorde~ 

deel van het aangrenzende yak. De aanvoer vindt plaats via de 
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westelijke toegang. Dit von den we al om andere redenen wenselijk. 

Consequenties: 

1) de flenzenafdeling moet verplaatst worden, 

2) het zagen van buizen versmalt de doorgang op het noordpad en 

dient verplaatst te worden. 

ad c) Met bovenstaande wijzigingen is deze doorgang nog van belang voor 

de aanvoer van te knippen coilplaten van de Mariani (naar Menge

Ie schaar en naar Russ 3) en voor de doorgang van vrachtauto's 

die produkt laden van zetafdeling en Mengele schaar. 

Om het eerste probleem te ondervangen kunnen we in de wand van 

de aangebouwde vleugel aan westzijde, een opening maken ter plek

ke van de al aanwezige bovenloopkraan. Met deze, of voor trans

port van lange platen met een hogere, brengen we Mariani platen 

binnen.(Met deze mogelijkheid rekenen we in de afstandenmatrix). 
Andere mogelijkheden zijn: 

- door ingang westz~de aan zuidkant: vaak ontoegankelijk, 

" " " " " " 
- per bovenloopkraan in het vak van de Mengele schaar (over 

minicoils) 

Het tweede probleem is de oorzaak van toch weer manoeuvreren 

in de hal met auto's tenz~ we produkt van de Mengele per boven

loopkraan naar de zuidwand transporteren en produkt van de zet

afdeling aan het noordpad kunnen opslaan en laden; het noordpad 

wordt een 'doorgaande weg'. Dit laatste lijkt uitvoerbaar, lange 

platen van de Mengele zullen aan de machine worden geladen. 

ad d) V~~r het treinverkeer is deze consequentie onbeduidend. Vracht

auto's echter kunnen moeilijk achteruit r~den in de smalle gang. 

Het al geopperde idee om de gang tussen hal en Brander~ in te 

rich ten als laad- en losplaats komt hier ook van pas. Consequen

tie: 



1) realiseer eenrichtingsverkeer. 

De in het voorafgaande genoemde consequenties zijn aIle al aan de orde 

geweest behalve het vinden van een nieuwe lokatie voor de flenzenafde

ling. 
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Een gevolg van bovenstaande wijzigingen is, dat, met de verdiscontering 

van de aangekondigde verwijdering van LVD 5m en het duo Steiner-Schar

ringhaus, er in de zetterij enorm veel ruimte is ontstaan. Deze kunnen 

we benutten om van de zetterij een volwaardige zet/pers;pons afdeling 

te maken. Zelfs bij uitbreiding met een zestal persen is er voldoende 

plaats over voor de opslag van gereedschap. Aan de overzijde van het mid

denpad is eventueel ruimte voor de opslag van halfprodukt. Door ver

plaatsen van het gereedschap komt langs het noordpad ruimte voor de op

slag van gereed produkt, voor zover dat niet buiten mag. 

Door de vorming van een grote afdeling omzeilen we het probleem van 

deskundig toezicht en van gesjouw met gereedschappen. 

In de Pers/Pons afdeling blijven slechts de beide Hydraulico's en de 

Peddinghaus excenterpers. Hier is plaats vrijgekomen voor het te hand

haven deel van de Warmpersafdeling. De flenzenafdeling kan de plaats 

van de laatste innemen. 

Door verwijdering van de scharen tegenover de Mengele zetbanken zijn 

ook onze wensen tav de lasserij vervuld. 

De plattegrond van de nieuwe situatie is afgebeeld op de volgende pa

gina. De gebruikte arcering van de machines maakt de indeling duidelijk. 

AIleen de scharen in de knipafdeling zijn voorzien van hun nummer ter i

dentificatie. De machine zonder nummer is de Kollschen Winkelschere die 

al op die positie staat sinds kort. 
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5.3 De-winstpunteo van de vernieuwde situatie. ------------------------------------------

Bij de nieuwe indeling van de oorspronkelijke situatie maken we weer de, 

inmiddels bekende Van- Naar diagrammen in ton/mnd, meters en tonm. (zie 
bijlage) • 

Op grond van het eerste diagram tekenen we in de bijbehorende plattegrond 

de materiaalstroom: het materiaalstroomdiagram. (Dit is uitklapbaar inge

bonden als volgende pagina, omwille van vergelijking van het ontstane beeld 

met dat van de oorspronkelijke situatie (p 22 ).) 

Ook in dit geval zijn we geinteresseerd in de bereikte besparing op de te 

leveren transportinspanning. We bepalen deze op dezelfde wijze als uitge

voerd in hoofdstuk 4, 4.3. Het resultaat is weergegeven in onderstaande 

tabel (overeenkomstig p 51 ): 

0::.rsp1::nkelj sittatie Vernia..w::le sittatie 
CategJrie 0rNarg (tam) Pm::le=l (%) 0rNarg (tam) Pm::le=l (%) Rest (OJ,,) Bij:lragJ= (OJ,,) 

N:ar cpllag 86965 10.9 82345 12.3 94.7 0.6 
Gn::nistof 115265 14.5 118670 17.7 103.0 - 0.4 
Birn31 ~ 86379 10.8 29893 4.5 34.6 7.1 
S':C-PB 97922 12.3 89971 13.4 91.9 1.0 
Birn31 PB 22415 2.8 12345 1.8 55.1 1.3 
Gera:rl Prtx:iLkt 76424 9.6 90358 13.5 118.2 - 1.8 
Af'val 83330 10.4 61582 9.2 73.9 2.7 
Eern:planken 173340 21.7 173340 25.9 100.0 0.0 

Gn:::ot~ 56000 7.0 12040 1.8 21.5 5.5 

CNerall Totaal 798039 100.0 670542 100.0 (84.0) 16.0 

I I I 
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Tonmeters werken we weer om in vrachtmeters (als op p 52 ) (zie voor di

verse vrachtomvangen de b~lage.): 

Vemiaw:ie sitLatie 

(vnn) A:m:lEel e%) Qmarg (vnn) A:m:lEel (%) Rest (%) ~ (%) 

:rmr Q::slag 32565 11.2 26331 10.4 80.9 2.1 
Grm:lstof 45828 15.8 49013 19.4 107.5 - 1.2 
Bi:rn:n s::r; 36002 12.4 13190 5.2 36.6 7.9 
~PB 38836 13.3 35278 14.0 90.8 1.2 
Bi:rn:n PB 11038 3.8 5228 2.1 47.4 2.0 
Geree:i Pn:x:llkt 41685 14.3 48504 19.2 116.4 - 2.3 
Arval 37761 13.0 29204 11.5 77.3 3.0 
Ea1rplankEn 43440 14.9 43440 17.2 100.0 0.0 

Grrot~~ 3640 1.3 2589 1.0 71.1 0.4 

Overall Totaal 290795 100.0 252777 100.0 (86.9) 13.1 

I I I 
vnn = vrad1t::Ireters = tan:etE:rs/vra.dJ.t.anvarg. 

De behaalde winst is aanzienlijk kleiner dan in de optimale situatie (13.1 
versus 34.0 %). De voornaamste oorzaken hiervan z~: 

- de onge~zigde situatie met betrekking tot de bermplanken:(O.O versus 12.9%), 
in principe is op dit punt winst mogel~ door de vrachtomvang te vergro

ten. Dergel~e maatregelen hebben we echter niet verdisconteerd. 

- de opstelling van de rollenbanen in de knipper~,(Binnen sse: 7.9 versus 

11.3 %), 
- Afval bl~ft grotendeels gaan naar de huidige, grootste opslagplaats: (3.0 

versus 7.2 %). 
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Naast de besparing op de transportinspanning, met aIle voordelen vandien 

(zie p 53 ), zijn er nog enige andere winstpunten aan te wijzen: 

- De produktie wordt niet langer gehinderd door de opslag en het laden van 

gereed produkt, 

- Het transport binnen de fabriek door derden is drastisch teruggebracht, 

- Coordinatie van zet- en Pers/Pons-bewerkingen is beter uitvoerbaar nu 

beide in een afdeling gebeuren, 

- De mogelijkheid toezicht te houden is vooral in de knipafdeling sterk ver
beterd, 

- Een groter deel van het transport kan zowel per bovenloopkraan als per 

heftruck worden uitgevoerd (vooral in de knipafdeling), 

- Een grotere bereikbaarheid van laad- en losplaatsen voor grondstoffen. 

Tot zover de voornaamste. Enige minder belangrijke punten zijn wellicht af 

te leiden uit de lijst met knelpunten (hoofdstuk 3, 3.2). 



* 
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5.4 

We geven een nadere toelichting bD de nieuwe afdelingen. 

Expeditie : 

In de expeditie-ruimte bD de knipperD worden twee plaatsen voor vrachtau

to's gereserveerd : 200 m2 • Uit de al eerder (hfdst.4, p 42) gebruikte ge

gevens van de expeditie blDkt, dat er voor de produktgroepen 80, 81 en 82 

per dag gemiddeld VDf auto's moe ten worden geladen met een piek van elf. 

als we rekenen op een laadtDd van 1~ uur per auto, ZDn twee plaatsen vol

doende. 

V~~r de opslag van gereed produkt rest dan: 15x 28+ 10x 10= 320 m2 • Uit 

een multi-moment opname, dagelijks uitgevoerd gedurende de maanden mei en 

juni '86, van het vloeroppervlak ingenomen door gereed, geknipt produkt, 

voIgt, dat er maximaal 350 m2 nodig was (in die periode). Al met al mogen 

we concluderen, dat er voldoende ruimte is. Laden gebeurt immers per bo

venloopkraan: geen manoeuvreerruimte nodig voor heftrucks, per laadplaats 

is er een kraan. 

De laadplaatsen tussen hal en BranderD bereikt men door gaten in de zuid

wand. Deze dienen goed afsluitbaar te zijn: naast loshangende flappen ook 
rolluiken ivm de kou. 

Het laden van zetterijprodukten langs het noordpad, gebeurt per bovenloop

kraan. Men dient erop toe te zien, dat ten aIle tDde voldoende kranen ter 

beschikking van de produktie staan. Er zDn nu in het hele yak twee kranen: 

er moet een bijkomen. 

Knipafdeling : 

Het knippen van Restcoilplaten: 

Restcoils worden afgecoild op de B&K, deze vormt in de packeteer stapels. 

Momenteel wordt er slechts afgecoild op ordernummer. BD de planning is op 



71 

dat moment bepaald welke schaar het betreffende pak coilplaten zal verwer

ken. Als we nu zorgen, dat deze informatie bekend is b~ de bedieningsman 

van de B&K (via de geleidekaart), dan kan deze het pak, middels b~. hydrau

lisch te bedienen aanslagen, laten stoppen op de rollenbaan b~ de bewuste 

schaar. Elk dergel~K 'station' op de rollenbaan is voorzien van opkomers: 

deze tillen het pak van de rollen omhoog. De bedieningsman van de schaar 

of de hulp van de bedieningsman van de afcoiler, neemt met behulp van de 

daarvoor bedoelde zwenkkraan (uitlading 4 m, 2 a 2~ ton) het pak af en de

poneert het b~ de schaar. Daar ontstaat een voorraad waaruit de knipper ten 

aIle tijde putten kan. Materiaal voor de meest noordelijk geplaatste schaar, 

de Wila 1, wordt net als materiaal voor scharen aan de overz~e, afgenomen 

mbv de bovenloopkraan naast de Wila 1. Platen voor de Kollschen met de b~

behorende bovenloopkraan. Platen voor de produktgroep 81, lopen tot aan het 

einde van de rollenbaan: gereed produkt. Het afnemen van gereed produkt van 

de scharen kan met behulp van de bovenloopkraan in de hal, of door een hef
truck. 

Het knippen van Warmband: 

Het Warmband wordt momenteel gericht op intern ordernummer, dus op voorraad. 

(Men bepaalt met deze bewerking immers, itt afcoilen, geen maat.) Deze voor

raad zal men moeten beperken. Pakketten bedoeld voor voorraad moeten worden 

afgenomen met een zwenkkraan en in het naastgelegen Yak worden gedeponeerd. 

Later worden ze met dezelfde kraan weer op de rollenbaan geplaatst. 

Pakketten die direct verwerkt kunnen worden gaan een soortgel~e weg als 

stapels restcoilplaten. In plaats van zwenkkranen gebruikt men hier de bo

venloopkraan: een extra nodig (nu twee in hele vak). Pakketten gericht warm

band bestemd voor scharen aan de overz~de, lopen door tot het einde van de 
rollenbaan. 

Bij elke schaar is voorzien in ongeveer 20 m2 opslagruimte voor te verwer

ken materiaal. Aan restcoilz~e is vaak zelfs meer ruimte (de gearceerde 

vakken zijn incl. de ruimte voor de bedieningsman, de heftafel en stapelaar.) 
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deze valt dan achter doorgaans buiten het bereik van de zwenkkranen. De 

meest produktieve scharen hebben per dienst ongeveer 16 pakken nodig. In 

de geschetste opzet is het wenselijk, dat elke schaar is voorzien van een 

voorraad voor ongeveer een dienst. De platen hebben een doorsnee opp. van 

ca 2 m2• Als we de stapels drie hoog leggen, vergt een dergelijke voorraad 

ca 12 m2.(Ook uit de multi-moment-opname bleek 20 m2 ruim voldoende.) 

Bij het plaatsen van de scharen stond de plaats van de Kollschen al vast. 

We streefden ernaar de meest produktieve scharen dicht bij de expeditie te 
\ 

plaatsen. Voor Irle en Wieger echter moest erop worden toegezien, dat ter 
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rechter zijde enkele meters vrij bleven voor afvoer van afval uit de machine. 

Aan warmbandzijde bepaalde de versmalling naar expeditie toe, dat daar een 

Deense geplaatst werd. Uiteraard werden de scharen die voornamelijk rest

coilplaten knippen, aan die zijde geplaatst. 

Zetafdeling : 

De op p 66 getekende plattegrond, is wat de zetafdeling betreft, tamelijk 

willekeurig. We zullen deze op dit punt iets preciseren. 

Zeer onlangs is gebleken, dat de Steiner zetbank (onderdeel van nr. 11, 

p 74 ) gehandhaafd zal blijven, de Lotze zetbank daarentegen wordt verwij

derd. De voorgestelde layout impliceert, dat de Steiner machine wordt ver
plaalst. 

Ret ligt in de bedoeling van de produktieleiding om in de toekomst de ., 

Duitse afstandhouders te maken op de Steiner. Een geschikte opstelling 

voor fabricage van afstandhouders is dan: Clangs rechtse kolommenrij van 

zuid naar noord:) Steiner, Wilkening, Kiezerling,Jung, KNO. Ruimte hier

voor is er dankzij de verwijdering van Lotze, Darley en Exc.Pers. De rou

ting van de afstandhouders wordt zeer kort (zie bijlage), bovendien is er 

de mogel~Kheid om, onder bepaalde voorwaarden, de produktiviteit van deze 

produktie te verbeteren (zie bijlage). 

In de routing van de Kettenglieder wordt verbetering gebracht door ver-
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plaatsing van de Grabener naar de zetafdeling en van de narichtinstaIIatie 

(nu nog naast de Mengele zetbank) naar het noordpad, naast de richt- en 

straaIinstaIIatie. Hiermee voorkomen we twee Ius sen in de huidige routing: 

- van Mengele naar Grabener, 

- van stralen na harden naar narichtinstaIIatie. 

Men kan overwegen om, afhankeIijk van de ontwikkelingen, nog een pers in 

de Pers/Pons afdeling te Iaten voor de bewerking van RENO-afstandhouders 

die immers veel opslagruimte vergen. 
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APPENDIX. 

Zeer onlangs werd bekend, dat Laura Metaal een terrein voor een even

tuele nieuwbouw op het oog had. Het ging hierbij om een terrein van 4 ha 

groot, afmetingen 100 x 400 m., 100 m kadelengte. 

De door ons bepaalde optimale lay-out vergt een terrein van minimaaal 

225 x 180 m., 225 m kade. Aanpassing van deze opzet aan de korte kade 

is erg ingrijpend: men moet een keuze doen ten aanzien van de materialen 

die men langs de kade wenst op te slaan; de ruimte daar is zeer beperkt. 

Verder kunnen we opmerken, dat ! 

- transportwegen onvermijdelijk langer worden, 

- er weinig ruimte is voor efficiente overslag van materiaal, 

het terrein qua oppervlakte te klein is (conservering, landbouwwagens 

immers nog niet gesitueerd). 

Voortbordurend op de eerder bepaalde optimale lay-out, hebben we een, 

op het eerste gezicht min of meer bevredigende versie voor het beoogde 

terrein geschetst (zie bijlage). Voor een verdere analyse van deze optie 

was de resterende tijd te kort. 

Zie de bijlagen voor : 

- (Informatievoorziening van) Nacalculatie. 

- Kwaliteitscontrole. 
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Lijst van machines per afdeling ----------------

Nr _van_afd..:.., Nr_v~n_~chiE.e..l. Aanduiding_~chiE.e..l. Soort machine. --------

11 Strek- en richt-

wals. 

12 1 B&K Afcoiler. 

13 Mariani Afcoiler. 
14 1 WMW Afcoiler. 

2 Ungerer Afcoiler. 

15 1 Russ 3 Schaar. 

2 Russ 2 " 
3 Irle " 
4 Wieger " 
5 LVD 5m II 

6 Wila 2 " 
7 Russ 1 " 
8 Wila 1 " 
9 Detombay It 

10 Deense 1 II 

11 Deense 2 " 
16 1 Scharringhaus " 

2 Thireau " 
3 Eumuco " 
4 Dombret " 

17 1 Mengele " 
18 1,2,3 Brandtafels 

4 Scharringhaus Schaar 

20 1 Cincinnaty 6m Zetbank 

2 Cincinnaty 4m " 
3,5,6 KNO 63 ton " 
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4 KNO 100 ton Zetbank 

7 Lotze fI 

8 Jung II 

9 Exc.pers 
10 Darley Zetbank 
11 Scharringhaus- Pons- Pro-

Steiner fileer duo. 
21 Mengelen Zetbank duo(hydr) 

( 

2 Narichter (hydr.) 
22 1 Hydraulico 325 ton Pers(hydr.) 

2 Peddinghaus EXc.Pers. 

3 Hydraulico 800 ton Pers(hydr. ) 
4 Wilkening Exc.Pers. 

5 Wolff II 

6 Hoffmann fI 

7 Straalins t. 
8 Grabener Exc.Pers. 

9 M&B Pers 
10 WMW Exc.Pers. 

23 1,2,4,5 Frictiepersen. 

3 Kiezerling Exc.Pers. 
6,7,8 Ovens 2xolie resp gas 

24 1,2,3,4 Draaibanken 

5,6,7 Persen(100,300,400t) 

8,11,13,14, 

15 Draaibanken 

16,17,18,19 - Meerspillige 

boormachines 

9,10 Slijpstenen. 
21, Boormachines. 



26 1 

27 

5 

Afcoiler + 

straalcabine. 

Stuiklasmachine, 

Forceerbanken, 

Carrousel las

automaat, 

Carrouseldraai

bank. 



Van-Naar diagram ~ c::::: !:d {f.l c::::: :;:0;: I:Jj f c::::: c::::: I:Jj !:d ~ 0 0 0 0 0 0 0 f\) W 
III 0 1-'- 0 ro :::s P1 ro ro ro ro ~ ---" w += Vl 0'> -.J (X) ---" ---" 

bij :::s 0 () '1 '1 1-'- I--' '1 '1 '1 UJ 
< '1 ::Y c-r 8 '0 :::s UJ 8" 8" .§ c-r III 
0 '1 c-r ro '0 0.. ~ I--' 

Sankey diagram ro III ro '1 0 ro ro 0 0 I--' 
'1 III :::s ro '0 :::s :::s '0 '0 III '"U 

0.. :::s :::s I:Jj 

materiaalstroom. (X) (X) (X) ::s;;" 
-.J ....... 0 ro - - :::s 

Tot. 0 5176 tIm. (X) (X) 0 

Vl f\) 

Excl. : 3253 tIm. 

Leveranciers ~:d 
Voorraad 1.9 

3.0 

Aanvoer 15.B 28.2 33.6 16.1 1.0 5.3 
- 44.8 45.2 - 1.6 8.4 

Sorteren 11.1 5.2 17.3 
17h - 77t; 

29.9 8.0 1.4 
Richten 47.5 12.7 2.2 

Knippen 13.1 13.9 6.2 5.3 9.7 
CD.8 22.1 9.9 8.4 15.4 

Branden 0.9 1.2 1.3 1.9 
1.4 1.9 2.1 3.0 

0.9 1.0 12.1 
Walsen 1.4 1.6 19.2 

Bermplanken 6.2 
9.9 

Rest PB 1.5 3. 1 1.0 0.0 O.C 1.2 0.0 0.0 0.7 1.3 
2.4 4.9 1.6 0.0 O.c 1.9 0.0 0.0 1.1 2.1 

Afval . 

100. 15.8 39.3 33.E 21.~ ~.2 5·~1~:~18.0 15.1 6.2 8.9 14.1 3.1 12.1 1.0 0.0 o.c 1.2 0.0 0.0 b.9 1.3 
Totaal 

1m. 62.4 Ut; 76.6 8.4 12.7 24.0 9.9 14. 1 22.4 4.9 19.2 1.6 0.0 o.c 1.9 0.0 0.0 11.0 2.1 

percentage van totale toevoer • 
. percentage van totale toevoer excl. 'Verkoop 87' en 'Voorraad'. 



Van-Naar diagrarr: # 

:z:=. <: ::u en <:: :::-;; @ ::c <:: <' OJ ::u :z:=. 0 w ~ t1 
Jl> 0 ...,. 0 (I) ::::s III (I) (I) (I) (I) 

~ w -" 0 1-'-
West ::::s 0 () '-s '-s ...,. I-' '-s '-s 

~ 
(j) <: 

<: '-s ::r cT 8" '0 ::::s (j) ::>\ 8" cT III (I) 
0 '-s cT (I) '0 0- (I) 8 I-' '-s 
(I) III (I) '-s 0 (1) (I) ::::s' 0 I-' fj} 
'-s III ::::s @ '0 ::::s ::::s '0 '0 Jl> '"0 (I) 

0- ~ OJ ::::s 
Totaal: 1200 tim OJ OJ OJ 

-.J -" 0 ~ - -Excl. : 895 tim OJ OJ 
V1 I\.) 

91.8 
Leveranciers 89.1 

8.2 
Voorraad 10.9 

Aanvoer 68.0 21.7 10.3 
ffi.1 - n.9 

3~c 64.2 
Sorteren - 86.1 

Richten 

Knippen 48.0 1.4 10.9 3. 1 
65.4 1.9 14.6 4.2 

Branden 4.1 3.3 2.9 
5.5 4.5 3.9 

3.8 45.0 4.1 
Walsen 5.0 60.4 5.5 

Bermplanken 

Rest PB 1.4 
1.9 

Afval . 

Totaal 100. 63.0 25.5 64.2 10.3 52.9 1.4 18.0 45.0 11~:~ 1.4 
1m i r<h 1 IRh 1 1-=<Q 170.0 1.0 t24 1 160.4 1.0 

: percentage van totale aanvoer. 
:: percentage van totale aanvoer excl. 'Verkoop87' en 'Voorraad' • . -



Van-Naar diagram . 
::t:> <: :::0 t/) <: ;::<:; ~ ~ <: <: W ~ ::t:> 0 W +=:" t:1 

Warmband. PJ 0 1-" 0 (l) :::I (l) (l) (l) ~ w -' 0 1-" 
:::I 0 () '"'S '"'S 1-" PJ I-' '"'S '"'S ~ Ul <: 
<: '"'S ::Y "" " 'D :::I Ul 8' " "" III (l) 
0 '"'S "" (l) 0 'D 0- (l) 0 '0 I-' '"'S 
(l) III (l) '"'S 0 (l) (l) :::I 0 0 I--' Ul 
'"'S III :::I (l) '0 :::I :::I '0 '0 III '"U (l) 

Totaal: 850 tim. 0- :::I :::I b:J :::I 
(Xl (Xl (Xl "" --:) -' 0 (l) 

Excl. 575 tim. 
~ ~ :::I : 
(Xl (Xl 
V1 I'\) 

100. n Leveranciers 100 

Voorraad 

Aanvoer 5.S 95.1 
- 100. 

67.6 26.5 
Sorteren 100. -

67.6 
Richten 100. 

Knippen l.J4.5 0.6 22.5 
65.7 1.1 33.2 

Branden 
, 

Walsen 

Bermplanken 

Rest PB 0.6 
1.1 

Afval 

Totaal 1CO. 5.9 67.6 95.1 26.5 (fr.6 l.J4.5 0.6 22.5 0.6 
leo. - 100. 100. - 100. fE .. 7 1,1 33.2 1.1 (Xl 

percentage van totale aanvoer 
percentage van aanvoer excl. 'Verkoop 87' en 'Voorraad' • . -



( 

Van-Naar Diagrarr ::r:. oc::: C/) <: ~ tJj ~ <:: <:: tJj !:l:I ::r:. 0 w -+= t:::l 
OJ 0 0 (l) ::s "j (l) (l) (l) (l) ~ tAJ -> 0 ..... 

Wg Plaat. ::s 0 "j "j ..... OJ I--' "j "j 
~ (Jl <: <: "j ("t ~ '0 ::s (Jl ~ ~ ("t P.l (l) 

0 "j (l) 0 '0 0.. (l) 0 0 '0 I--' "j 
tl) P.l "j 0 (l) (l) ::s 0 0 I--' (Jl 
"j P.l (l) '0 ::s ::s '0 '0 P.l '-0 (l) 

0.. ::s ~ tJj ::s 
Totaal: 620 tim. OJ OJ OJ 

--J -' 0 tl) 
~ - ::s 

Excl. : 323 tim. OJ OJ 
V1 f\) 

Leveranciers 100. 
100. 

Voorraad 

Aanvoer Z2.6 aJ.C 25.3 32.1 
- 38.4 - 61.6 

Sorteren aJ.O 
;5.4 

Richten 

10.5 6.3 3.2 
Knippen 20.1 12.1 6.2 

Branden 4.7 16.9 5.0 5.5 
9.0 32.5 9.6 10.5 

Walsen 0.8 14.4 
1_ C; i?7J, 

Bermplanken 

11.3 
Rest PB 21.7 

Afval . 

Totaal 100. Z2.6 aJ.O 25.3 20.0 32.1 15.2 16.9 11.3 9.5 14.4 11.3 
111). - ~.4 1~.4 61.6 16).1 112.s 21.7 118.2 27.6 1111 i; 

percentage van totale aanvoer. 
perc<:i t~ evan totale aanvoer excl. 'Verkoop 87' en 'VQorraad' • .. 



Van-Naar diagram . 
~ <: :::0 Cfl <: ~ to f <: <: to :::0 ~ 0 W .t:" t::1 
III 0 1-" 0 CD ::::s '1 CD CD CD CD :? w -> 0 1-" 

warmgewalste coil ::::s 0 () '1 '1 1-" III I-' '1 '1 

~ 
{fl <: 

<: '1 ::J ("1" :.>;;" '0 ::::s {fl '" ;A;' ("1" III CD 
0 '1 ("1" CD 0 '0 0.. CD 0 8 I-' '1 
CD III CD '1 0 CD CD ::::s 0 I-' {fl 
'1 III ::::s CD '0 ::::s ::::s '0 '0 § "'0 ~ 0.. ::::s to 

Totaal: 1990 tIm. (X) (X) (X) :.>;;" 
-..J ..... 0 CD 

~ ~ ::::s 
Excl. : 1170 tIm. (X) (X) 

Ul I\) 

100. 
Leveranciers 100 

Voorraad 

Aanvoer 26.C 58.S 14.: 
- 100. -

Sorteren 

49.0 9.8 
Richten R~_~ 16.7 

Knippen 16.3 16.2 8.8 7.7 
, f27.8 Zl.3 15.0 13.2 

Branden 

Walsen 

i 16.2 
I Bermplanken Z/.3 I 

1.8 7.0 
Rest PB 3.1 11.9 

Afval 

lotaal 
leo. 26.9 58.8 14.3 49.0 9.8 16.3 16.2 8.8 7.7 18.0 7.0 

i 1ft - hco. - 8~:: 16.7 l27.8 127.~ 11£"5.0 11~.2 1:0.4 111_Q -' o 

percentage van totale aanvoer. 
percentage van aanvoer excl. 'Verkoop 87' en 'Voorraad' • . -
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~: ~: Van : Na3r : Tcrr:age : AfVal : 

01 * 6 13 50 

13 17 50 

17 20 39 11 

20 29 37 2 

Ketta'gliai3r 8 26 35 
26 20 35 
20 21 35 
21 22 5 

" 20 30 

22 -II 5 
20 29 35 * 
29 26 35 
26 21 35 
21 29 35 ** 

03 GEimipte strd<En 9 782 

9 16 782 
16 19 650 132 

CleI::rnrde stn::kEn 2 18 41 

18 19 29 12 

= 19 29 629 50 
04 Wielplata1 2 18 29 

18 22 16 13 

22 27 15 
VeJ.g!Entels 8 26 35 

26 27 35 

* Naar harderjj. 
** Via conservering naar expeditie. 
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.Pn:x:.iul<:tg': ~: Van : 'l\B9r : 'Ib.1n3ge : AfVal : 

27 29 50 
31 PanpJ..anka1 6 13 351 

13 25 351 
25 29 321 30 

Afst:an:h::trlers 5 12 42 

12 15 42 

15 22 35 7 

22 20 30 5 
20 29 30 

40 Gamipte stn:ka1 1 9 46 

9 16 46 
16 24 38 8 

fu3n:ier.ij : 3 18 125 
Gel::rani:! strd<En 18 19 49 

19 24 49 
Gel::rani:! s:::hijJEn 18 24 35 41 

= 24 29 67 55 
80 fu3n:ier.ij : Ga<:nipt 2 18 43 

18 29 34 9 
2 18 56 

18 29 40 16 

* 4 10 149 
10 11 149 
11 15 149 
15 29 99 50 

* 5 12 123 
12 15 123 
15 29 104 19 



~:~: Van : Na3r : 

80 * 6 

13 
17 

81 * 5 

12 

* 6 

13 
82 * 4 

10 
11 

* 5 
12 

= 15 
85 * 7 

14 

1'al':ege : 

13 
17 

29 
12 

29 
13 
29 
10 
11 

15 
12 

15 

29 
14 

29 

3028 ton 

667 ton 

34 
34 
25 

70 
70 

1 

125 
426 
426 

426 
246 
246 

475 
220 
220 

13 

AfVal : 

9 

197 



Verdeling resterende 225 ton/rond. 

Na knippen en branden is er 47 ton afval ontstaan. Bet materiaal 

dat overblijft is als volgt verdeeld: 

Van: Voor: Globale route: 

'Knippen van stroken' (01) 1 = 20 tim (~ 1) 

'Branderij' 

'Knipperij' 

~2 

(07) 1 = 13 tim WP-PP-Exp. 

(07)4 = 20 tim (~2) 

(05,05) = 3 tim WP-Exp. 

(07)3 = 8 tim WP-PP-Exp. 

(31) = 7 tim PP-Exp. 

(01 )2 = 78 tim (~1) 

(07)2 = 29 tim (~2) 

1/5 naar PersPons, dan naar Zetterij, dan naar Exp •• 

4/5 naar Zetterij, dan naar Exp •• 

naar PersPons, dan 1/5 naar Zetterij, dan naar Exp., 

4/5 naar Exp •• 

14 

( ~ 1) passen we toe op porties materiaal voor produktgroep (01), 

(~ 2) geldt voor een deel van het materiaal bestemd voor produkt

groep (07). 

De regels zijn opgesteld aan de hand van een inventarisatie van ge

gevens op geleidekaarten van produkten van de betreffende groepen. 

Van de groep (01) bekeken we de kaarten van 70 produkten; 13 pro

dukten werden zowel in de PersPons afdeling als in de Zetterij be

werkt. Van de groep (07) volgden we 240 produkten; 54 produkten 

kwamnen in beide afdelingen (produkten voor bewerking op frictie

persen (WP) werden buiten beschouwing gelaten). 



15 

Deze informatie is weliswaar niet uitputtend en van slechts weinige 

van de produkten kon men met zekerheid zeggen, dat ze nog eens gemaakt 

zouden worden, toch hebben we hiermee een beeld van de verdeling tus

sen PersPons en Zetterij zoals we die van een assortiment van overeen

komstige aard mogen verwachten. 

In de Zetterij rekenen we op 5% afval, in PersPons op 1~k (in geval 

van eerste bewerking na knippen of branden). 

Dan volgen: 

'Kn v str' -WP (07) 1 + (rs:f:,) 

'Branderij' -WP (07)3 
'Knipperjj' -WP 

'Kn v str' - pp (07)4 + 1/5 * 
'Branderjj' - pp (31) 
'Knipperij' - PP (07)2 + 1/5 * 

'Kn v str' - Zet: 4/5 * (01)1 
'Branderij' - Zet: 

'Knipperij' - Zet: 4/5 * (01)2 

WP - PP 

PP - Zet. 

3 tim. 

= 16 tim. 

= 8 tim. 

o tim. 

(01) 1 = 24 tim. 

= 7 tim. 

(01)2 = 45 tim. 

= 16 tim. 

o tim. 

= 62 tim. 

= 21 tim. 

Wp - Exp. 

PP - Exp. 

Zet- Exp. 
0.9 * (4/5«07)2+(07)4)+(31)2+(07)1+(07)3) = 60 tim. 
0.95* 4/5 «01)1+(01)2)+(PP-Zet) =101 tim. 
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In onderstaande matrix staat aangegeven het aantal malen, dat een combinatie 

van machines voorkwam op een geleidekaart van de produktgroepen 01 of 07. Op 

slechts een gering percentage van de geleidekaarten stond de gezochte infor

matie. De onderstaande gegevens is de schamele oogst uitresp. 70 en 240 ge

leidekaarten : 

I 
~ 

~ ~ i i i 1 J ~ f f 
z 
0 ::£: 

::s: 
::£: 

fJ. 8 8 
ffi 

~ § 

C:irc:i.rmties "- 2 1 4 4 5 1 

KNO " 2 1 1 5 9 3 

Lotze ~ 
~ '" 4 

M:!::gele " 2 1 1 

Hydraulico 323 " 1 

~ " Hydraulico em " WilkEning " 1 1 

W:il.ff " 1 

fbffirEnn " Gri:iber.er " WMW " 

::s: 
R<> 
t:Jj 

2 

2 

1 

M&B " Kiezer 1ir:g 

~ 

J 

" 



1- - -

I 

1. 

1--

3a 
I 

L 

-i ~ .. n.k" .. s ~ ~-
_JI IL __ 

r .J L I 

I gtt f"e'/1, ~fl f:z.titlr~!I, ell f/t'r~/itk ~It Ytlit !liMj~1L 

3h 
I 

-.I 

- - --, 
I 

~. Ct1 L,'Irerell / j?af''1",f,.t>171t trAII/l1lfnt. r $. ~'" 

f. /1,11-,,,, / /rllllelf. / /r7lkr'1'1t 1,/ All f'? jAil II'{} J PHlz'hk"!! .t'n yt'r:z/iJj~~ 

r 5cir"t 

j, 5ctt'Ith/4tlt Ydll t:)"~Y'~7A 1 rtf;" l#'err~.Jf'/L rt?'?r.t'leA~ liAllit'lt. 
It. )' .ef~"'kl V," jr'71., ( /' !~JzA~Jt) 
6. y,,#r Ie vt'rYtu?r~'''liy YtJIt t!/.rt41l/~ tludI")'. 

r tI J 

'f , 



We hanteren de volgende vuistregels 

07 in Zetten Licht. 

- 01 in Zetten Licht: 20 %, 
in Zetten Zwaar: 80 %. 

- Het aandeel van de vroegere Pers/Pons afdeling wordt 50:50 verdeeld 

over de nieuwe afdelingen 'Zetten Licht' en 'Zetten Zwaar'. 

Concreter: 

(Overeenkomstig de 

(01) 1 

(07) 1 

(07)4 
(0506) 
(04) 

(07)3 
(31) 

(01 )2 

(07)2 

bijlage p. 14-15) 

20 % Zetten Licht, 80 % Zetten Zwaar. 

via Warmpers naar Pers/Pons. 

100 % Zetten Licht. 

100 % Warmpers. 
via Pers/Pons (naar Wielen). 

via Warmpers naar Pers/Pons. 
Pers/Pons. 

20 % Zetten Licht, 80 % Zetten Zwaar. 

100 % Zetten Licht. 

21 
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Beginvoorraden jan '84-mrt '86. (tonnen) 

I JAAR I MAAND I WEST IWARMB·IWg.Pl·IRESTC·IWg.C. I BONTE I REG. ISTR. IAFVAL 
t 84 Jan. 195 2619 2572 10 5923 644 265 1244 114 

Feb. 111 2274 2767 10 6837 614 331 895 91 
Mrt. 162 2198 2812 10 6407 781 234 600 162 
Apr. 30 2014 2680 201 5331 859 223 902 183 
Mei 203 2155 2508 287 4993 778 225 905 103 
Juni 231 2411 2929 504 4726 703 300 688 59 
Juli 583 2356 2642 218 4352 711 205 440 97 
Aug. 686 2088 2447 311 3633 811 181 344 77 
Sep. 501 1510 2616 111 4007 859 251 518 70 
Okt. 498 751 2639 270 3397 983 218 397 29 
Nov. 227 81 2872 151 2765 796 177 349 34 
Dec. 416 169 2628 255 2672 356 137 257 734 

'85 Jan. 1055 285 3058 537 3516 531 174 276 604 

Feb. 373 385 2963 171 5089 567 195 183 483 
Mrt. 729 631 3648 532 5604 680 120 128 590 
Apr. 645 287 3164 395 6117 435 219 327 562 
Mei 716 144 3492 281 5734 U87 180 190 532 
Juni 565 522 3749 536 5963 370 186 175 474 
Juli 916 553 3540 557 4938 575 178 298 251 
Aug. 1129 452 3243 873 4873 592 347 384 524 
Sep. 42 425 2883 644 5542 660 259 1286 612 
Okt. 390 340 2666 640 4524 726 290 1333 515 
Nov. 188 394 2854 1168 4998 832 322 1343 365 
Dec. 773 755 2668 748 5681 665 378 612 390 

'86 Jan. 1305 378 2680 830 5742 672 404 435 379 
Feb. 1199 429 3055 799 6549 781 274 496 226 

Mrt. 782 3156 904 6373 908 286 470 103 
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Gegevens betreffende Expeditie. 

De gebruikte gegevens zijn afkomstig van de 'dagrapporten' opgesteld 

en ingevuld door Dhr. Volders, hoofd Expeditie. Vermeld worden per dag 

per vracht: de transporteur, het vrachtgewicht, de produktgroep en een 

korte aanduiding van de lading. Wij waren slechts geinteresseerd in het 

aantal vrachtauto's per produktgroep. 

In April: 

IB.tun .Aank!::nst V~ 

Vrachtauto's 'Ire:i.r:a1 ~ 

April 01 03 04 C6 (J7 31 40 61 00,81,82 85& 
'Pi) 

01 6 4 2 1 0 0 2 1 0 2 1 1 1 

02 6 0 0 0 0 0 1 1 0 2 6 0 6 

03 13 7 0 1 0 0 5 1 1 11 1 6 

04 10 3 3 0 0 1 2 2 2 7 2 2 

(J7 11 2 0 0 0 1 2 1 0 8 0 2 

08 12 4 4 1 0 0 2 4 1 5 3 0 2 

OJ 8 7 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 

10 9 7 2 2 3 0 0 2 3 2 3 1 2 

11 9 0 1 0 1 0 3 1 1 2 6 0 0 

14 8 6 2 2 2 0 0 10 0 2 7 1 0 

15 11 0 1 2 0 0 0 2 1 2 5 2 0 

16 7 4 3 1 0 1 1 0 0 3 4 0 0 

17 5 0 2 0 0 0 10 0 4 7 2 

18 12 4 0 0 0 2 1 1 3 7 0 5 
21 13 0 0 0 2 0 2 0 1 2 1 5 

22 10 5 0 0 0 0 0 1 2 6 0 2 

23 8 8 0 1 1 0 3 1 5 0 
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Iatun J.\ankar:st Verzaxlirg 

Vrachtauto's Tre1ren~ 

01 03 04 ()5 07 31 l.j() 61 00,81,82 85 f57 
April 
'86 
24 9 7 1 1 1 0 1 0 2 2 3 0 2 

25 7 5 0 1 0 0 4 1 0 1 5 0 0 

28 16 5 0 1 1 1 0 7 1 3 6 2 

29 10 4 1 0 0 0 2 0 1 3 5 2 5 

~ 

'86 
01 9 4 0 0 1 0 3 2 1 2 2 0 6 

02 9 8 1 0 0 1 0 1 3 3 1 0 

05 2 0 1 0 0 2 0 0 2 3 0 0 

06 8 3 0 1 1 0 2 0, 5 5 0 0 

07 7 0 4 0 0 3 0 0 3 5 0 1 

12 12 4 0 1 0 0 1 1 0 0 9 0 0 

13 11 4 2 2 0 0 0 2 1 3 11 0 0 

14 12 5 1 0 0 0 1 4 0 0 7 0 2 

15 12 2 0 1 1 0 1 2 1 2 4 1 2 

16 15 1 0 1 0 1 0 0 1 3 4 0 1 

2) 14 8 0 0 0 0 3 1 6 6 1 1 

21 12 5 0 1 1 1 0 4 0 3 1 0 1 

22 14 0 1 0 1 1 2 5 2 1 5 0 2 

23 10 3 1 0 0 1 3 3 1 2 4 0 3 
26 6 6 1 1 0 0 1 7 0 2 2 0 1 

ZI 12 5 0 2 0 1 1 4 2 0 6 0 1 

28 15 6 1 0 0 0 2 3 0 1 8 0 1 

29 10 5 0 0 0 0 1 0 0 3 5 1 3 

3J 8 4 0 1 1 0 1 1 1 2 5 2 2 



Uit de hierboven getabelleerde gegevens kunnen we afleiden wat de 

gemiddeld per dag te laden aantallen vrachtautofs zijn per laadplaats 

zoals die in het nieuwe bedrijf zijn voorzien: 

- Bij Knipperij : (Produktgroepen 80, 81, 82, 01, 07 ) 

gemiddeld 7,4 , piek 12. 

- Bij bermbeveiliging : (Produktgroepen 31, 85 (en RENO» 

gemiddeld 4,8 , piek 13. 

- Bij Walserij : (Produktgroepen 03, 04, 06, 40) 

gemiddeld 2,2 , piek 6. 
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Er gelden de volgende afspraken 

- AIleen transport dat verzorgd wordt door eigen mensen wordt in de te 

meten afstand verdisconteerd. 

- In geval van aanvoer van materiaal wordt er gemeten vanaf het midden 

van de aanvoerweg tot het midden van de betreffende opslagruimte. 

- Als de bron of de put van een stroom niet nader gespecificeerd is me

ten we van of tot het hart van de betreffende opslagplaats of afdeling. 

- V~~r aan- en afvoer van de scharen bepalen we een gewogen gemiddelde 

door de getekende hoeveelheden per schaar te gebruiken als weegfactor 

voor de bijbehorende afstand. 

- Transport per rollenbaan wordt geacht zonder toezicht te verlopen en 

derhalve niet beschouwd als 'uit te voeren door eigen mensen'. 

- Afstanden voor de afvoer van gereed produkt worden gemeten vanaf de 

bron tot de laadplaats. 

27 

Tenslotte merken we op, dat zoveel mogelijk gemeten werd langs de stro

men zoals die getekend zijn in de materiaalstroomdiagrammen, met in acht

name van bovenstaande afspraken. 

NB Met het 'midden' van een opslagplaats bedoelen we het zwaartepunt. 

Vanwege de overwegend rechthoekige vormen komen deze begrippen vaak 
overeen. 
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We zullen precies aangeven, mbv coordinaten uit het Van-Naar diagram, 

welke posten we tot een bepaalde categorie rekenen: 

fImr (p3lag 

Grmistof 

Bi.nra1 s.:r: 
S::C-FE 

Bi.nra1 FE 

Gere9::i P.roiukt 

AfVal 

Grmt West-&'an:ierij 

Pernpl.anka1 

rij 29. 

rij 1 tim 10 excl. positie 3-18. 
rij 11 tim 13 excl. kolommen : 25, 28, 29. 

rij 15 tim 18 + 26 excl. kolommen 28, 29. 

rij 19 tim 23 excl. kolommen : 28, 29. 

kolom 29, excl. rij 1 tim 10, en 25. 

kolom 28. 

positie 3-18. 
posities 13-25 en 25-29. 
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Produktiviteitsstijging bij de produktie van afstandhouders. 

We wezen op de omslachtige routing van onder andere afstandhouders 

in het PB. In de nieuwe indelingen van de fabriek is ter verbetering 

hiervan voorzien in een geschikte opstelling van de betreffende ma

chines. Als we er bovendien in slagen het tempo van de diverse bewer

kingen op elkaar af te stemmen kunnen tussenvoorraden worden voor

komen en kan de produktiviteit worden verhoogd. Bet voorkomen van 

tussenvoorraden mag niet ten koste van de produktiviteit gaan. 

De meest recente produktiviteitsgegevens van afstandhouders zijn de 

volgende (dd 09-06-'86) : 

Nederlandse types 570 

780 

Duitse types 480 

780 

Uitponsen 

Lippen zetten 

Profileren 

Zijwanden zetten + 

bundelen 

Uitponsen 

1200 st/dienst. 

1000 st/dienst. 

640 st/dienst. 

640 st/dienst. 

1200 stldienst. 

Lippen zetten 1000 st/dienst. 

Profileren 600 st/dienst. 

Zijwanden zetten + 

bundelen 760 st/dienst. 

Persen 3x + 

stapelen 330 st/dienst. 

Persen 2x 370 stldienst. 

Zijwanden zetten + 

bundelen 590 st/dienst. 

Bij het produceren van afstandhouders wordt naarmate het produkt vo

lumineuzer wordt, meer tijd besteed aan het stapelen tussen de bewer-



kingen. Hierin schuilt de mogelijkheid de produktiviteit te vergro

ten. 

Omzeilen van het stapelen zal vooral de bewerking 'profileren' ten 

goede komen. Stel de aan stapelen bestede fractie van de bewerkings

tijd gelijk aan x : maximaal te produceren aantal per dienst : 

( cx:rspn:t1ke1jj CEntal) / ( 1-x) • 

We bezien de Nederlandse typen die het grootste deel van de produk

tie omvatten. Voor het type 780 (het grootste deel) heeft x be trek-
\ 

king op het 'profileren': de winst voor het 'zijwanden zetten' zal 

kleiner zijn echter de produktiviteit is hier al groter: we nemen aan 

dat men bij deze bewerking de bij het 'profileren' te bereiken aantal

len aan zal kunnen. Voor het type 570 zijn de produktiviteiten van 

de bewerkingen 'profileren' en 'zijwanden zetten' gelijk. Daarom moet 

in dat geval x be trekking hebben op 'zijwanden zetten'. 

Ook de bewerkingen 'uitponsen' en 'lippen zetten' moeten in de pas 

lopeno Dat geeft produktiviteitsverlies. V~~r een bepaalde minimale 

waarde van x zal er sprake zijn van winst. We berekenden per type, 

voor 0<X<O.5 de te realiseren winst volgens de formule: 

met: n. = het per dienst geproduceerde aantal voor be
l 

werking i. 

m = de minimale waarde van n .• 
l 

x = aan te vermijden handling bestede fractie van 

de bewerkingstijd van de bewerking waarvoor 

geldt n. = m. 
l 

w = de te behalen winst bij nuttig besteden van x 

in procenten van de oorspronkelijk per dienst 

geproduceerde aantallen. 

40 
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De resultaten van de berekeningen z~n opgenomen in onderstaande 

tabel en uitgezet in een grafiek op de volgende pagina. 

11YPe x w 11YPe x w 11YPe x w 11YPe x wi 

780 0.01 -27.0 0.26 - 2.4 570 0.01 -19.9 0.26 + 7.2 

-26.3 - 1.0 -19.0 + 8.7 

-25.5 + 0.3 -18.2 +10.2 

-24.8 + 1.7 -17 .4 + 11. 7 

0.05 -24.0 0.30 + 3.2 0.05 -16.5 0.30 +13.3 

-23.2 + 4.7 -15.6 +15.0 

-22.3 + 6.2 -14.7 +16.7 

-21.5 + 7.8 -13.8 +18.4 

-20.6 + 9.4 -12.8 +20.2 

0.10 -19.7 0.35 + 11. 1 0.10 -11.9 0.35 +22.1 

-18.8 +12.9 -10.9 +24.0 

-17.9 +14.7 - 9.8 +25.9 

-17.0 +16.5 - 8.8 +28.0 

-16.0 +18.4 - 7.8 +30.1 

0.15 -15.0 0.40 +20.4 0.15 - 6.7 0.40 +32.2 

-14.0 +22.4 - 5.6 +34.5 

-13.0 +24.5 - 4.4 +36.8 

-11.9 +26.7 - 3.3 +39.2 

-10.8 +29.0 - 2.1 +41.7 

0.20 - 9.7 0.45 +31.3 0.20 - 0.8 0.45 +44.2 

- 8.6 +33.8 + 0.4 +46.9 

- 7.4 +36.2 + 1.7 +49.7 

- 6.2 +38.9 + 3.0 +52.6 

- 5.0 +41.6 + 4.4 +55.6 

0.25 - 3.7 0.50 +44.5 0.25 + 5.8 0.50 +58.7 





We zien dat er pas winst wordt geboekt b~ een te besparen fractie 

van 

780, x = 0.28 

570, x = 0.21. 

Als we er van uit gaan, dat de aantallen voor de bewerkingen 'uit

pons en , en 'lippen zetten' niet vergroot kunnen worden, dan is er 

een theoretische grens aan de winst te stellen: 

780, x = 0.40, w = 20.4 %, 
570, x = 0.36, w = 24.0 %. 

De aanname die geldt voor het type 780, dat de bewerking 'z~anden 

zetten' het toegenornen aantal van de bewerking 'profileren' kan ver

werken, betekent dat x voor 'zijwanden zetten' (x ) uit te drukken zw 
is in x voor 'profileren' volgens: 

x = 1 - 760/600 * (l-x ) zw P rnits x > 0.21. 
P 

Gedetailleerde t~dstudies zullen rnoeten uitwijzen welke waarden 

voor x en x haalbaar z~. 
p zw 
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Nacalculatie. 

De nacalculatie ijlt enige rnaanden na op de prodUktie. Deers is 

dat te wijten aan vrij late verstrekking van gegevens door de boek

houding, voor een groot deel echter schuilt de oorzaak in de zeer 

bewerkelijke procedure welke deze informatie op de nacalculatie nog 

moet ondergaan. 

De gegevens van de boekhouding voor de nacalculatie zijn weerge

geven in een aantal computerlijsten die rnaandelijks worden gedraaid. 

We onderscheiden: Het produktieoverzicht en de rnateriaalverbruik

staten. Van elke lijst zullen we de kop, of weI heading beschrij
ven. 

De produktieoverzichten zijn in feite een bundeling van de in die 

maand geschreven dagstaten; per produktgroep gerangschikt naar or

dernummer. Heading: 

<h:eJeell:eid>, <a:rlleid>, <tot. tn:n>, <afc:ieJ..irg>, < 'larieve1 >, 
cn:ie:' v.B"k. Afd.p.wr ~ alg.ki::.sta1 

<di.reCt.e p1:d.kostel>, <q:slag alg.kostel>, <Tot.>. 

Toelichting: 

<VLG~: 

<h:e'Jeell:eid> 
order 

<h::eJeell:eid> 
v.B"k. 

blanco 

blanco 

de bewerkte hoeveelheid produkt 

1 = tonnen, 2 = stuks 

de kc:s'"u61 \\P-.lke p:r wr in ~ v.cr

dEn getracht. 



produkt van <ra:rieven> en <tot.t.ll'a1> 
P.fd.p.wr 

afgerond op hele guldens. 
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<cps.lag alg.kcstEn> produkt van <Iarieven > en <tot.uren>. 
Q::s.1ag alg.kr:sta1 

Om in gelijke termen te spreken kunnen we de materiaalverbruik

staten een bundeling noemen van de in die maand uitgeschreven ro-
• 

de en groene materiaalbonnen. De diverse afgiften en ontvangsten 

zijn per rragazijn geordend naar ordernu~~er. Voor de produktie in 

Produktiebedrijf en SSC zijn de rragazijnen 1 en 2 van belang. 

Heading: 

<Doc.nr.>,<Srt.krt.>,<Srt.met.>,<Ordernr.>,~.Hbev.>. 

Toelichting: 

<D::x:!.nr .> 
<Srt.krt.> 

<::r::. rre.t. > 

<nIger.Hbev .> 

produkt van ~d> en <Stan

d3aY"tij:rijs> • 

het nummer van de betreffende bon. 

05 = groen, 

20 = rood. 

voor magazijn 2 blanco, 

voor magazijn 1 = 7. 

aIleen voor magazijn 2. 

We merken op dat het onderscheid tussen afgifte en ontvangst niet 

slechts blijkt uit de kolom ~.K~.>. Achter de getalwaarde in de 

kelom <--be'.e1~d> staat in gev21 van ontvangst CR vermeld. 



De nacalculatie haalt uit deze lijsten een aantal gegevens, en 

groepeert deze op een kaart per order. Op deze kaart zijr. enkele 

'rubrieken t te onderscheiden: 

- Kosten: 

<M:ia.rrl>, <Afd> ,<lean>, <n-de11r .> ,<.Pru:tJ.ct:> , <I:Ja..ti.cht>, <t:ied .l.Jr€:r'> , <Thrief>, <Tot. p::r . 
113a'l:l>, <Tot. tim .•• > .. 

- Opbrengsten (verkopen): 

<l'1:a'l:l>, <!'mr>, <n-de11r.>, <Pro:.Urt>, <Aantal>, <tJe..:icht>, <Pri.js>, <fa~tu...~, 

<Vrad1tt::e:::irBg>, <!,€tt.ct:e:irBg> , <Tot.}:e""' M3arrl>, <Tot. tim>. 

- Resultaat: 

Toelichting: 

Naam van afnemer. 
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<lean> 

4reten> Materiaal en uurkosten ui t <Tot.p::r M:a.'"d>. 

Som va~ nettobedragen (fa~tuurbedrag

vrachttejrag) uit <Cot.pe- j.1:ian::!>. 

We zien dat de nacalculatie uit de produktieoverzichten de voor 

een bepaalde order in die maand gemaakte bewerkir~skosten haalt; 

gespecificeerd naar uren, met bijbehore:lj tarief E::1 met \'€!'mel-



ding van de hiermee gerealiseerde produktie. Uit de materiaalver

bruikstaten volgen de materiaalkosten. 

Na afsluiten van de order en verkoop van de produkten berekent 

men op de kaart het resultaat door de kosten per maand te somme

ren over de maanden gedurende welke de order gel open heeft en de

ze in mindering te brengen op de opbrengst. 

Het moeizame verzame1en van a1 deze maandelijkse gegevens is te 

voorkomen door de produktieoverzichten en de materiaa1verbruiksta

ten te herzien. 

A11ereerst zijn in beide lijsten een aanta1 kolornmen overbodig. In 

de produktieoverzichten zijn dat: 

<:erienr.> 

<:JJ.£ :f?e.1erkirg> 

<trevee1heid> 
crder 

<rarieven> 

(telkens 00), 

(in e:n ap;rt.e lijst 

bij te tx:u:ien: c::n

staDt ge:lur€rrle de 

rraan::l) 

<Or.s:hrijV:iIg b:w.> (de cme is vol<b:n:ie). 

Totaal sparen we hiermee 83 mm format. 

In die vrij gekomen ruimte passen uit de materiaalverbruiklijsten 

de kolommen: 

<Art.o::x:F,,>, ~d>, <vv'vB3l'l:le>. 

Samen omvatten deze 70 mIn format. 

In de uitvoer moet, per materiaalsoort het totale verbruik in ton

nen en in geld te vinden zijn: de som van de rode bonnen, inge

voerd onder dat ordernr. en die artikelcode. Onderscheid naar maga

zijn 1 en 2 is overbodig. 

48 
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l>1et de geschetste wijziging is bereikt, dat het overnemen van ge
gevens op nacalculatiekaarten kan geschieden zonder geblader in 
cirie canpuL~IJ.iJsten. wat de caTIputer betreft hoeven in principe 
slechts de definitie van de Heading en de bijbehorende Write-com
mando's te worden gewijzigd: er worden geen nieuwe bewerkingen van 
de data verlangd. noch invoer van andere data. 

Een fundamenteler verandering van de verwerking van de data biedt 
uitzicht op aanzie~lijk grotere winst in tijd en moeite; sta de 
cODpUter toe om v~~ nog lopende orders de maandelijks uit te voe
ren gegevens te onthouden: cumulatieve verwerking van de data. In 
elk maandelijks rapport vinden we dan in de computerlijst de gege
vens per order, zoals ze nu, na verwerking door nacalculatie, op 
de nacalculatiekaart staan. Bij deze aanpak dient weI in de invoer 
te zijn opgenamen een parameter die aangeeft of de order gereed is 
of nog niet. De waarde van deze parameter is af te drukken in de 
resterende 13 mm format. De parameter dient zowe1 om de caTIputer 
aan te geven dat deze gegevens uit de volgende maand te produceren 
lijst kunnen worde~ gelaten, als om nacalculatie erop te wijzen, dat 
L~ de volgende lijst de gegevens niet meer voor zullen kamen. Even
tueel kan men van deze voltooide orders de gegevens overnemen op 
nacalculatiekaarta~ per order, geordend naar klanten. 
~at de nacalculatie betreft kunnen de materiaalverbruikstaten ver

vallen. EvenbJeel k~~en ze ter bepaling van de financiele waarde
verandering van de diverse voorraden blijven bestaa~. Dan echter 
in vereenvoudigde vorm: gera~gschikt naar artikelcode. 
~ellicht is het wenselijk om gemaakte uren, afgegeven materiaal 

e.d. te totaliseren per maand. Dit is mogelijk door de die maand 
L~evoerde posten te voorzien van een label en ze, behalve bij de 
subtotalen per order. ook afzonderlijk op te tellen. 
Bij de geschetste nieuwe aa~pak van de nacalculatie. zal ~en toch 

de lijsten rnoeten controleren op fouten ten gevolge van invoerfou
ten. Bij te veel fO"Jten zal het effect van de verbetering tegenval
le:1. 



50 

Voorkanen van dergelijke fouten kan door de invoergegevens dub
bel in te. voeren: erg bewErkeljjk, N.g?:::" :.:i'::: -x ~,- 1:..::; ;-;IG-; .;;,;'-~, 

wezenlijke verbetering bereiken door de mensen die de invoer ver
zorgen enige weet te doen hebben van de interpretatie van de in 
te tikken codes; een effectieve zelfcontrole aan invoerzijde is 
dan mogelijk. 
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Andere aandachtspunten: 

Kwaliteitscontrole: 

Herhaalde malen is binnen Laura Metaal gebleken, dat een adequate 

kwaliteitscontrole ontbreekt; klanten zenden werkstukken retour of 

de ene afdeling ontvangt bewerkte delen van de andere die niet aan 

de gestelde normen voldoen. In een bedrijf als Laura, waar men vaak 

nieuwe produkten maakt, een aantal complexe produkten maakt en van 

afdeling tot afdeling met sterk uiteenlopende toleranties werkt, is 

toezicht op het waarmaken van vereiste nauwkeurigheid nodig. 

De met dit toezicht belaste persoon dient g~eel onafhankelijk te 

zijn van de produktie, verkoop, machineonderhoud. Hij moet op de 

hoogte zijn van de produktieplanning alsmede de planning van de aan

loop van een nieuw produkt en beschikken over al de voorhanden do

kumentatie van het te leveren produkt. Naar eigen inzicht verdeelt 

hij zijn aandacht over het controleren van de in gang zijnde pro

duktie en het voorbereiden van con troles van op stapel staande pro

dukten. 

Controle van de produktie behelst het meten van kritieke maten van 

produkten, het vergelijken met kalibers, het nagaan van de deugde

lijkheid van aanslagen, gereedschappen e.d., toezien op de uitvoe

ring van aan produktiemensen overgelaten controles. Bij constate

ring van af te keuren produktie, neemt de kwaliteitscontroleur con

tact op met de verantwoordelijke produktiechef en ziet toe op het 

nemen van maatregelen. 

Het voorbereiden van controles houdt in , dat de man zich terdege 

vertrouwd maakt met de aan het produkt gestelde eisen, voorziet in 
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de benodigde controle apparatuur: meettoestellen, mallen, kalibers 

en ook de voor de fabricage van dat produkt bedoelde gereedschap

pen inspecteert. Indien gewenst stelt hij de betreffende produk

tiechef op de hoogte van door de produktiemensen uit te voeren 

controles. 

De kwaliteitscontroleur niet verantwoordelijk voor de produk-

tieomvang doch weI voor de mate van uitval ten gevolge van hetzelf

de euvel en in ieder geval voor gegronde klachten van interne of 

externe afnemers. 
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