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VOORWOORD 

Dit verslag betreft het verslag van een afstudeeropdracht 
uitgevoerd bij Laura Metaal B.V. te Eygelshoven. Deze opdracht is 
uitgevoerd ter afronding van de studie werktuigbouwkunde aan de 
T.U.E. en weI de vakgroep Productietechnologie en Automatisering. 
Door deze afstudeeropdracht heb ik de mogelijkheid gekregen 
binnen een bedrijf de praktijk te ontmoeten. Vooral het 
Ilful1Gtiewaarderen il was zeer leerzaam , daar ik hierdoor met mensen 
V(~£'srH:f1id over de gehele fabriek uitgebreid contact heb gehad en 
door het analyseren van de functies veel beter ben gaan beseffen 
wa'c de verschillende functies eigenlijk inhouden. 

Vanaf deze plaats wil ik met name de volgende personen bedanken: 
Dhr. Curfs (directeur Laura Metaal) voor de mogelijkheid in zijn 

bedrijf af te studeren. 
Dhr. Leers (directielid, hoofd Productiebedrijf) voor de 

begeleiding vanuit het bedrijf. 
Dhr. Papenborg (productieleider Productiebedrijf) voor z1Jn 

samenwerking bij het functiewaarderen en algemene informatie 
over het bedrijf. 

Dhr. stauverman (personeelschef) voor zijn samenwerking bij het 
functiewaarderen. 

Dhr. Morreau (werkzaam bij het LIOF) voor zijn begeleiding. 
Dhr. Heiligers (werkzaam bij Volvo Car te Borne) voor zijn 

introductie binnen het bedrijf aan het einde van zijn en het 
begin van mijn afstudeerperiode. 

Dhr. Mikkers (Technische Universiteit Eindhoven) voor zijn 
begeleiding vanuit de T.U.E. 

Verder bedank ik iedereen die meegeholpen heeft aan deze 
afstudeeropdracht (medewerkers Laura Metaal, medewerkers T.U.E.). 

Tenslotte hoop ik, dat Laura Metaal nog vee I plezier ondervindt 
van mijn werkzaaroheden aldaar. 

Eygelshoven, juni 1987 
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SAMENVATTING 

Laura Metaal B.V. is een toeleveringsbedrijf in de 
metaalindustrie. Het bestaat uit vele afdelingen met ieder hun 
eigen producten en machines. Twee van deze afdelingen, namelijk 
de branderij (snijbrandafdeling) en de flenzenafdeling, zijn in 
de kostprijs van hun producten niet concurrerend met andere 
hedrijven. Om de kostprijs te verlagen is voor beide afdelingen 
i)nderzoek verricht naar verbeteringen. 

In de flenzenafdeling zijn de volgende doelgebieden onderzocht 
(hoofdstuk 2): 
1 Veranderen van de lay-out (tansportkosten verminderen, 2.3). 
2 Een andere productiemethode toepassen (goedkoper produceren, 

2.4) • 
3 Toepassen van hulpwerktuigen op de huidige machines (sneller 

produceren, 2.5). 
4 Het vernieuwen van het machinepark (betere prestaties nieuwe 

machines, 2.6). 
5 Het hergebruiken van afvalmateriaal (extra opbrengst afval, 

2.7) • 

In de branderij zijn de volgende doelgebieden 
(hoofdstuk 3): 

onderzocht 

1 Aankopen van numeriek bestuurde brandmachines 
prestaties nieuwe machines, 3.3). 

2 Een andere snijdende bewerking (goedkoper snijden of een 
productieassortiment, 3.4). 

3 Veranderen van de lay-out (transportkosten terugbrengen, 
4 Toepassen van hulpwerktuigen en kleine aanpassingen 

huidige machines (sneller produceren, 3.6). 

(betere 

ruimer 

3.5) • 
op de 

Ook is er, als derde opdracht, meegewerkt aan het opzetten van 
een functiewaarderingssysteem binnen Laura Metaal. Omdat de 
werkzaamheden geen feitelijk werktuigbouwkundig onderzoek 
inhouden, wordt in dit rapport een toelichting op het systeem 
gegeven, de gevolgde procedure beschreven en twee voorbeelden 
uitgewerkt (hoofdstuk 4). 
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SUMMARY 

The "Laura Metaal" company is a subcontractor within the 
mettalurgical industry. It consists of various departments with 
each their own specific products and machines. 
Two of these departments, namely the oxy-acetylene department and 
the flange department, make use of a product cost price which 
cann<)t compete with other companies. In order to lower this cost 
price an investigation for the purpose of improvements has been 
conducted for both departments. 

As for the flange department is concerned the following 
objectives have been investigated (chapter 2): 
1 A change in lay-out (the lowering of transportation costs, 

2.3) • 
2 The use of a different method of production ( a cheaper 

production, 2.4). 
3 The use of auxiliary tools for the present machines (a more 

rapid production, 2.5). 
4 A machinery renewal (better results by use of new machines, 

2.6) • 
5 The recycling of waste material (additional proceeds by use of 

waste material, 2.7). 

For the oxyacetylene department the following objectives have 
been investigated (chapter 3): 
1 The purchase of numerical controlled cutting machines (better 

results by use of new machines, 3.3). 
2 A different cutting process (a cheaper cutting process or a 

more broadsided production assortment, 3.4). 
3 A change in lay-out (the lowering of transportation costs, 

3.5) • 
4 The use of auxiliary tools and minor adjustments to the present 

machines (a more rapid production, 3.6). 

Furthermore as a third assignment there has been a joined venture 
in order to achieve a new system of valuation for the various 
positions within the "Laura Metaal ll company. These activities are 
not part of actual mechanical engineering investigation therefore 
an explanatory note to the system is given aswell as a 
description of the procedure that has been used. On top of this 
two examples have been elaborated (chapter 4). 
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HOOFDSTUK 1: HET BEDRIJF 

1.1 INLEIDING 

Laura Metaal is een metaal be- en verwerkend bedrijf met als 
voornaamste afzetgebieden Nederland, Duitsland en Belgiea Het kan 
worden opgevat als een toeleveranciersbedrijf in de 
metaalindustrie aan o.a. auto en vrachtwagen fabricanten, 
mijnen, buizenfabrieken etc. 

De werkzaamheden kunnen in het kort als voIgt worden samengevat: 
1 Eerste, tweede en derde keus material en worden gericht en 

geknipt of gebrand tot platen. 
2 Allerlei vreemdvormige producten worden autogeen gesneden. 
3 Materialen worden via pers-, wals-, draai-, zet-, pons-, boor

en lasbewerkingen tot complete producten bewerkt. 

Door de aard van het bedrijf is het productenpakket zeer 
wisselend (afhankelijk van opdrachten) evenals het 
meteriaalverbruik per soort en afdeling. 
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1.2 DE ORGANISATIE 

Laura Metaal B.V. is een onderdeel van Laura en Vereeniging. Het 
bedrijf geeft werk aan ongeveer 200 mensen en is organisatorisch 
opgesplitst in twee divisies: 
1 Steel Service Center (SSC): 

Dit dee I van het bedrijf is verantwoordelijk voor de inkoop van 
grondstoffen, opslag hiervan en de bewerking tot platte 
producten, hetzij eindproducten, hetzij halffabricaten. Als 
halff,'\bricaat worden deze doorgeleverd aan de tweede divisie. 

2 Productie Bedrijf (PS): 
Binnen dit dee I van het bedrijf worden allerlei producten 
gemaakt, en weI aIle in het vervolg te noemen productgroepen 
m.u.v. de groepen 80, 81 ,82, 85 (en 86 en 87). 

Beide divisies beschikken over een eigen productieleiding, een 
eigen planning, een eigen verkoopapparaat en een eigen 
calculatie. 
Het productieapparaat van het SSC bestaat uit een branderij, 
afcoil- en richtinstallaties en een knipafdeling. 
Binnen het PB onderscheidt men een Pers/Pons afdeling, een 
Zetafdeling, een Walserij, een Flenzenafdeling, een Lasserij, een 
Conserveringsafdeling, een afdeling voor de afwerking van 
landbouwwagens en een afdeling voor de productie van bermplanken. 
In bijlage 0 is een schets van de huidige fabriekslay-out 
opgenomen. 
Een boekhouding voert de administratie, een afdeling verzorgt de 
nacalculatie. Er is een Technische Dienst die mede beschikt over 
een tekenkamer voor ontwerp en registratie van producten en 
gereedschappen. 
Op de volgende bladzijde vindt u schematisch de 
organisatiestructuur van Laura Metaal. 
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1.3 GRONDSTOFFEN EN HALFFABRICATEN 

De grondstoffen zijn van buiten toegeleverde materialen. Een deel 
hiervan is afval van de walserijen van de Hoogovens (West, 
warmband, restcoils, koudband). Het leveringscontract voor deze 
materialen houdt enerzijds een leveringsplicht, anderzijds een 
afnameplicht in. Een gevolg hiervan is dat de aanvoer (vooral van 
West-rnateriaal) slecht voorspelbaar en beinvloedbaar is. 
Hieronder volgt een korte karakteristiek van iedere 
materiaalsoort: 

- West: 
de naam 
Hoogovens 
aangeduid. 

is afgeleid van de geografische betekenis die bij 
een begrip is en waarmee een van de walserijen wordt 

Klein West: ca. 6 tot 30 mm. dikke plaat, max. 1x2 m., niet 
haaks, niet van een bepaalde maat, ongewisse kwaliteit. 

Groot West: ca. 6 tot 150 mm. 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 mm. dik, per trein aangevoerd. 

- Koudband: 
Zie Warmband. 

- Warm Gewalste platen (WG platen): 
vlakke platen van bet ere kwaliteit. De kwaliteitsverschillen 
van de platen zijn groot maar bekend. 

- Warm Gewalste Coils (WG Coils): 
Rollen staalband, 1.8 tot 8 mm. dik, tot 27 ton zwaar, 
eventueel meer dan 1 m. breed. 

- Restcoils 
Rollen staalplaat, ook warmgewalst maar incompleet (rollen 
bevatten o.a. tongeinden). Tot 3 ton zwaar, maximaal 3 rom. dike 

- Minicoils: 
Koudgewalste coils, 0,5 tot 3 mm. dik, eventueel meer dan 1 m. 
breed. 

- CrMo staal: 
Geleverd op smalle coils van geschikte breedte. 

- Overige: 
Koud gewalste platen, buis, profielen, etc. 

Het begrip halffabricaten bevat de materialen die na een of 
andere bewerking te hebben ondergaan, weer in de voorraad worden 
opgenomen (boekhoudkundig) als grondstof. Bij Laura kan dan 
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onderscheiden worden: 

- Stroken: 
voor verpakijzer, 
verpakij zer) . 

voor f1enzen en "dure wa1sstroken" (ook voor 

Dit zijn uit p1aat 
vervolgens a1 dan niet 

- Bonte pakketten: 

(West of WG) geknipte 
gewa1ste repen. 

of gebrande en 

Vlak warmband; het onv1akke warrnband wordt gericht en heet dan 
"Bonte". 

- Regu1iere Pakketten: 
Dit zijn uit Bonte of Restcoilp1aten op rnaat geknipte platen. 

- Coi1p1aten: 
Platen geknipt uit afgecoilde en gerichte WG coils of 
restcoils. 
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1.4 HET PRODUCTENPAKKET 

De producten die horen tot het assortiment van Laura Metaal z1Jn 
velerlei. Van een groot aantal van deze echter is het belang 
binnen de gehele productie, zowel uitgedrukt in uren als in 
tonnen materiaal slechts minimaal. 
Hieronder voIgt een benoeming van de verschillende productgroepen 
samen met een toelichting: 

01 I?t:ofielen 
Platte producten die door zet- of profileerbewerkingen z1Jn 
voorzien van een speciale dwarsdoorsnede. Eventueel worden 
voor of na dit zetten gatenpatronen geponst. 
Het belangrijkste product in deze groep zijn de Kettenglieder: 
profielen die de dragende delen vormen van rupsen van 
onderhoudsvoertuigen voor skipistes en dergelijke (materiaal 
CrMo staal). 

03 Verpakijzer 
Geprofileerde stroken uit op dikte gewalst staal. Het product 
dient als wandbekleding van mijngangen. 

04 Wielen 
De productiemachines voor de fabricage van wielen 
verkocht, de verkopen van wielen gaan door 

05 Kapschoenen 

06 VSA-platen 

07 Autoindustrie 

zijn 

Laura Metaal maakt voor diverse autofabricanten (DAF, Volvo en 
Mercedes) allerlei onderdelen varierend van eenvoudige 
warmpersproducten (koppelingspedalen) tot gelaste 
chassisdelen. 

08 Diversen 

21 Landbouwwagens 
Momenteel bouwt Laura wagens onder de handelsnaam 
"Farmcontainer". 

31 Bermbeveiliging 
Een belangrijke groep. Deze behelst de productie van de 
diverse onderdelen waaruit een vangrail is opgebouwd. Afnemers 
zijn de met deze zaken belaste instanties in Nederland, Belgie 
en Duitsland. Men onderscheidt de volgende onderdelen: 

>Bermplanken geprofileerde en van gatenpatroon 
voorziene platen. 

>Afstandhouders: hieraan bevestigt men de planken. 
>Kleinere delen: beugels, voetplaten, volgplaatjes etc. 
>buizen platgedrukte buizen voorzien van 

8 



gaten. Ze dienen als poten van de 
vangrail. 

40 Flenzen 
Laura produceert 
Het is het enige 
pas komen. 

flenzen in allerlei mat en en uitvoeringen. 
product waar verspanende bewerkingen aan te 

61 Afval 
Men maakt onderscheid naar soorten afval. De vorm bepaalt de 
marktwaarde. 

80 Maatplaten 
Op maat geknipte of gebrande platen. 

81 Coilplaten 
Platen welke op de afcoilinstallaties ongeveer op lengte zijn 
geknipt en die verder geen enkele bewerking hebben ondergaan. 

82 Reguliere pakketten 
Komt overeen met productgroep 80. 

85 Minicoilplaten 
Coilplaten afkomstig van zogenaamde minicoils. 

86 Handel 
Betreft materialen die nimmer op het terre in 
zijn geweest, maar in de handel waarvan 
tussenpersoon is opgetreden. 

87 Handel 

van Laura Metaal 
Laura (SSC) als 

Betreft materialen die op het terre in van Laura Metaal slechts 
zijn gelost en die zonder enige bewerking te ondergaan zijn 
doorverkocht (SSC). 

9 



HOOFOSTUK 2: OE FLENZENAFOELING 

2.1 INLEIOING 

Oe flenzenafdeling binnen Laura Metaal is de benaming van een 
afdeling met verschillende draaibanken, draaiautomaten, 
boormachines, persen etc. Het hoofdproduct, wat in deze afdeling 
gemaakt wordt, is flenzen. Er worden drie soorten flenzen 
geproduceerd, nl. lasflenzen, blindflenzen en overschuifflenzen. 
In bijlage 1 zijn de OIN normen van deze flenzen opgenomen. 
Oaarnaast worden de boormachines en draaibanken ook gebruikt voor 
bewerkingen aan andere producten. Omdat deze andere producten een 
kleiner deel van de productie betreffen, wordt in de rest van dit 
rapport de flenzenafdeling beschouwd als zijnde een 
productieafdeling die aIleen flenzen produceert. 

Om een flens te produceren, kunnen de volgende bewerkingen 
voorkomen: 
-een schijf uit een strook pons en (uitponsen): 
-een gat in een schijf ponsen (ponsen); 
-de geponste schijven of ringen vlak persen (richten); 
-op de juiste buitendiameter draaien van een schijf 
of ring (randdraaien); 

-op de juiste binnendiameter draaien van een ring 
(binnendraaien) ; 

-een vlakke zijde aan een flens draaien (vlakdraaien); 
-pakkinggroeven op de vlakke zijde aanbrengen (groefsteken); 
-afschuining aan de binnenkant van een ring aanbrengen 

(afschuinen) ; 
-boren van gaten in een flens: 
-afbramen van een flens; 

Hiervoor staan de volgende machines ter beschikking: 
3 persen: P1: 400 ton pers 

P2: 300 ton pers 
P3: 100 ton pers voor het richten 

5 draaibanken: 01, 04, OS, 07 worden gebruikt voor normaal 
draaiwerk; 
02 wordt gebruikt voor het groefsteken en 
afschuinen: 

2 draaiautomaten: 09 en 010 voor het automatisch binnendraaien, 
vlakdraaien, groefsteken en afschuinen Cal deze 
bewerkingen samen: klaardraaien). 010 doet dit 
voor product en in de diameterklasse 140-220 
mm., 09 in de diameterklasse 200-340 mm. Als er 
niet binnengedraaid hoeft te worden, kan 010 
ook voor kleinere diameters gebruikt worden. 

1 automaat: 011: automatisch binnendraaien, randdraaien, 
vlakdraaien, boren en afbramen van producten in 
de diameterklasse 95-165 mm. 
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4 meerspillige boormachines: Bl: 16 spillig 
B2: 12 spillig 
B3: 4 spilig 
B5: 12 spillig 

3 kolomboormachines: B4: deze machine wordt gebruikt om af te 
bramen; 

B6, B7: deze machines worden niet bij de 
flenzenproductie gebruikt. 

In bijlage 2 is een schets van de lay-out van de flenzenafdeling 
opgenomen, 

2.2 ANALYSE FLENZENAFDELING 

De aanvankelijke opdracht luidde: verbeter de efficiency van de 
flenzenafdeling. Doordat dit rapport zich beperkt tot de 
productie van flenzen, kan deze opdracht als voIgt vertaald 
worden: "maak de kostprijs van flenzen lager". 
Deze opdracht is mede het gevolg van de markt voor flenzen: er 
zijn enkele zeer grote marktleiders die de flenzenprijs bepalen. 
Laura Metaal behoort tot de kleinere bedrijfjes die zich aan deze 
marktprijs moeten aanpassen. Het wordt echter steeds moeilijker 
om te concurreren tegen gespecialiseerde flenzenfabrieken. Om 
zich in deze markt te handhaven moet Laura Metaal dus trachten de 
kostprijs van flenzen te verlagen. 

De kostprijs wordt bepaald door: 
1 De bewerkingskosten; 
2 De grondstofprijs; 

ad 1 De bewerkingskosten 

De bewerkingskosten zijn eigenlijk de afdelingskosten 
(personeel, machines, onderhoud, huisvesting etc.). Deze 
afdelingskosten zijn in de uurprijs van het personeel opgenomen. 
Deze uurprijs bedraagt nu f 50,-. 
Er moet dus worden gepoogd de ureninzet per flens te verminderen, 
zodat de flenzen goedkoper geproduceerd kunnen worden. De 
volgende maatregelen lijken de grootste kans te geven op een 
kostenverlaging. 

a Het verandereren van de lay-out. 
De huidige productiemethode houdt in, dat de flenzen van 
machine naar machine gaan. Door de lay-out te verbeteren, zou 
deze transportinspanning verminderd kunnen worden. 

b Er zijn op dit moment bij Laura Metaal drie mogelijkheden om 
flenzen te produceren: 1 de flenzen worden uit geknipte stroken 

gemaakt; 
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Welke methode is de 

2 de flenzen worden 
sChijven gemaakt; 

3 de flenzen worden 
gemaakt; 

goedkoopste methode? 

uit gebrande 

uit gebrande ringen 

c Door kleine aanpassingen aan het huidige machinepark zouden de 
bewerkingstijden verminderd kunnen worden. 

d Door te investeren in nieuwe machines met meer mogelijkheden 
(oa. grotere snijsnelheid, minder handling, verscheidene 
bewerkinqen tegelijk) zouden de bewerkingstijden verminderd 
kunnen worden. Hier moet echter terdege met de benodigde 
investering rekening worden gehouden. 

ad 2 De grondstofprijs 

De grondstofprijs is bij flenzen erg belangrijk. Door de vorm 
(rond met gat in het midden) is het afvalpercentage erg hoog. 
Daarom moet van zeer goedkoop materiaal worden uitgegaan. Laura 
Metaal doet dat door derde keus materialen te kopen en deze bij 
de productie in te zetten. 
De enige mogelijkheid om de grondstofprijs te verlagen is door 

afval opnieuw te gebruiken. Hierbij is een aantrekkelijke 
mogelijkheid: de schijf die ontstaat bij het maken van een 
binnengat zou gebruikt kunnen worden als grondstof voor een 
kleinere flens. 

Conclusie 

De volgende vijf maatregelen lijken interessant en worden dus in 
het verloop van dit rapport besproken. 
1 lay-out veranderen 
2 welke productiemethode: ponsen of branden 
3 technische verbeteringen flenzenafdeling 
4 nieuwe machines aankopen 
5 benutten afval. 
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2.3 LAY-OUT FLENZENAFDELING 

In de flenzenafdeling heeft men te maken met opeenvolgende 
bewerkingen op verschillende machines. De lay-out van de 
flenzenafdeling bepaalt de kilometers die een vorkheftruckbinnen 
de afdeling moetafleggen. Om het aantal afgelegde kilometers (en 
dus ureninzet van de chauffeur) te verlagen, wordt in deze 
paragraaf geprobeerd de lay-out te verbeteren. 

De volgende uitgangspunten worden hierbij gebruikt: 
1 De huidige lay-out zoals gegeven in bijlage 2. 
2 De routing van de verschillende producten zoals deze vermeld 

is in bijlage 3. 
zijn in bijlage 4. 
een vorkheftruck 

producten. 
een 

3 De verkopen zoals deze opgenomen 
4 Per transportgang wordt m.b.v. 

vervoerd. Een pallet bevat 1 ton 
5 De transportwegen worden geacht 

5 zijn opgenomen. 
te lopen zoals ze in 

pallet 

bijlage 

6 AIleen het transport in de afdeling wordt bekeken. 
7 Sommige machines worden tot groepen samengevoegd 

draaibanken, boormachines). 
8 Ritten zonder producten worden niet meegenomen omdat 

te bepalen zijn. 
9 De persen worden niet verplaatst, evenals de 

dezelfde ruimte wordt voor de afdeling gebruikt. 

(persen, 

deze niet 

expeditie; 

In bijlage 6 is de huidige situatie geanalyseerd evenals de 
hierna behandelde alternatieve oplossingen . 

. Alternatief 1: 
Een van de waarden die opvalt in bijlage 6 is de transportweg 
D9-B1. Terwijl de machines dicht bij elkaar staan, is er toch een 
enorme transportinspanning. Alternatief 1 is hier een verbetering 
voor: D9 en D10 worden 180 grad en gedraaid (en in de richting van 
011 verschoven i.v.m. plaatsing van pallets). Deze verandering is 
opgenomen in bijlage 5. Door deze kleine wijziging ontstaat een 
besparing in afgelegde kilometers van 18 % (zie bijlage 6). 

Alternatief 2: 
Een wat betere analyse van de cijfers leert, dat veruit de 
grootste stroom bestaat uit de volgende route: 
persen - draaibanken - D9/D10 - B1/B2 - expeditie. 
In dit alternatief is geprobeerd van deze stroom een rechte en 
directe stroom te maken. Deze verandering is ook opgenomen in 
bijlage 5. Door verder de overige machines zo gunstig mogelijk te 
plaatsen ontstaat een besparing in afgelegde kilometers van 39 % 
(zie bijlage 6). 

Voorgaande tekst bevat de theoretische kant. Welke verbeteringen 
zullen nu in de praktijk uitvoerbaar zijn? 
Factoren die in de praktijk een rol spelen zijn de volgende: 
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a stel de helft van het transport behelst transport buiten de 
afdeling of transport voor andere producten die in de 
flenzenafdeling een bewerking ondergaan. 

b in de theoretische berekeningen is niet gekeken naar ritten 
zonder lading (om elders een lading op te pikken vindt zoln rit 
meestal plaats). Aangenomen wordt dat tegenover iedere 
afgelegde kilometer met lading een kilometer zonder lading 
staat. 

c per jaar wordt ongeveer f 20.000,- uitgegeven aan transport 
voor de flenzenafdeling. 

Als gevolg van deze practische kanten, 
nemen dat ongeveer een kwart van de 
werkelijk optreedt. 

is het redelijk aan te 
theoretische besparing 

Dit heeft de volgende gevolgen: 

alternatief 1 
alternatief 2 

theoretische 
besparing 

18 % 
39 % 

werkelijke 
besparing 

4,5 % 
10 % 

Conclusies 

besparing 
Hfl/jaar 

900 
2000 

Deze cijfers gezet tegen de inspanning die verricht moet worden 
(alternatief 1: 2 machines omdraaien; alternatief 2: bijna aIle 
machines verplaatsen) geeft de volgende conclusies: 
1 alternatief 1 kan zonder meer uitgevoerd worden 
2 alternatief 2 kan slechts uitgevoerd worden indien de machines 

wegens een andere reden (verhuizing) verplaatst moeten worden. 
Anders wegen de besparingen niet op tegen de kosten van de 
verplaatsingen. 

14 



2.4 PONSEN OF BRANDEN VAN SCHIJVEN EN RINGEN 

Flenzen worden d.m.v. verspanende bewerkingen gefabriceerd uit 
ringen of schijven. Deze ringen of schijven kunnen op drie 
manieren ontstaan, en wel als volgt: 
1 platen worden in stroken geknipt, waarna uit deze stroken 

schijven worden geperst. Door in deze schijven een gat te 
persen ontstaan de ringen (tlstrook ll

). 

2 nit platen worden schijven gebrand, waarna in deze schijven een 
gat wordt geperst (tlschijftl). 

3 uit platen worden ringen gebrand ("ring"). 

Om te bepalen welke methode het goedkoopste is, wordt voor iedere 
mogelijkheid de kostprijs bepaald. De volgende randvoorwaarden 
worden aangenomen: 
a uitgangspunt is de huidige technische mogelijkheden (tonnage 

persen, mogelijkheden machines etc.). 
b bij de materiaalkosten wordt de afvalopbrengst verwaarloosd. 
c de bewerkingstijden zoals gegeven in bijlage 7, tegen een 

uurloon van f 50,-
d als er gebrand wordt, ontstaat enkele milimeters onder het 

oppervlakte een geharde zone. Deze zone moet met lagere 
snelheden verspaand worden. 

e er is materiaal in de juiste dikte aanwezig, het hoeft niet op 
de juiste dikte gewalst te worden. 

f flensafmetingen volgens bijlage 1. 

In dit rapport is gepoogd alle factoren mee te nemen die de 
kostprijs bepalen. Om een beter inzicht te verkrijgen volgt hier 
een globale opsomming van de voornaamste kostprijs bepalende 
factoren. 

Stroken ponsen: 
Voordeel: 

Nadelen: a 
b 

c 

de producten kunnen met normale snelheid verspaand 
worden. 
de stroken moeten eerst geknipt worden. 
om de stroken te kunnen ponsen is een brede band 
materiaal naast de flens nodig (stevigheid in pers). 
Het materiaalverbruik per flens is hierdoor groter als 
bij het branden. 
de ponsbewerking komt bij het branden niet of 
gedeeltelijk voor en is dus een extra bewerking t.o.v. 
het branden. 

Schijven en ringen branden: 
Voordelen: a de schijven en ringen kunnen bij het branden vlak 

naast elkaar uitgebrand worden, het 
materiaalverbruik per flens is dus kleiner t.o.v. 
het stroken ponsen. 

b de producten hoeven niet meer uitgeponst (schijven 

15 



Nadelen: 
en ringen) en geponst (ringen) te worden. 

a om de geharde zone te verspanen is een lagere 
snelheid noodzakelijk en vaak een extra bewerking. 

b het branden is een "duurdere" bewerking en bij het 
ringen branden wordt deze twee keer gebruikt. 

De kostprijsberekeningen zijn gemaakt voor drie grondstofprijzen 
(f: 550,-, f 450,- en f 350,- per ton) en voor drie soorten 
flenzen (lasflenzen, blindflenzen en overschuifflenzen). De 
berekeningen en kostprijzen per flens zijn opgenomen in bijlage 
8. De goedkoopste productiemethoden die hieruit volgen, staan 
vermeld in tabel 1. 

Tabel 1: goedkoopste manier van produceren voor flenzen 

d 
flens lasflenzen blindflenzen overschuifflenzen 
(rom. ) 

95 strook ponsen strook ponsen strook ponsen 
105 " " II " " " 115 " " II " " " 140 11 " " " II II 

150 tI " " " " II 

165 It " It II " " 185 schijf branden " " schijf of ring 
200 " " strook of schijf " " II 

220 " " schijf branden schijf branden 
250 " " " " " " 285 " " " " " " 340 ring branden " " ring branden 

De huidige productie verloopt als voIgt: 
-flenzen tot en met 220 rom. worden uit geponste stroken gemaakt 
-flenzen van 250 en 285 mm. worden uit gebrande schijven gemaakt 
-flenzen van 340 rom. worden uit gebrande ringen gemaakt (behalve 
blindflenzen). 

Vergelijking van tabel 1 met de huidige productiemethode leert, 
dat de productie van het meerendeel van de grotere flenzen (185 
rom. tot en met 220 mm.) goedkoper kan worden uitgevoerd als nu 
gebeurt, en weI door het IIschijven branden" toe te passen. 

Gewalste stroken 

Als er geen platen in de juiste dikte aanwezig zijn, 
stroken op de juiste dikte gewalst. Als deze walsgang 
plaatsgevonden, verdient het de aanbeveling te ponsen en 

worden 
heeft 
niet 
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meer te branden en weI om de volgende redenen: 
a de gewalste stroken zijn niet geheel vlak en kunnen zeer 

moeilijk gebrand worden. 
b het materiaalverbruik per flens is nu afhankelijk van de 

maatvoering van de strook, dit geeft bij het branden geen of 
een veel kleinere winst op het materiaalverbruik. 

c de bewerkingskosten van het knippen komen nu ook bij de 
gebrande ringen en schijven, dit is een extra kostenpost. 

Om de financiele aspecten aan te tonen voIgt hier een voorbeeld 
van een flens met een groot prijsverschil tussen ponsen en 
bral1den {als er niet gewalst wordt). 

Tabel 2: de kosten van een lasflens met buitendiameter 220 rom. 
indien gewalste stroken gebruikt worden 
(walskosten niet meegenomen). 

prijs 
methode materiaal knippen branden flenzen totaal normale 

f 350,- afdel. prijs prijs 

pons en f 4,52 f 0,71 f 3,11 f 8,34 f 8,34 
branden f 4,52 f 0,71 f 0,86 f 2,91 f 9,00 f 7,67 
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2.5 TECHNISCHE VERBETERINGEN FLENZENAFDELING 

In paragraaf 2.6 worden de mogelijkheden tot de aankoop van 
nieuwe productiemachines omschreven. Deze paragraaf houdt zich 
bezig met aanpassingen aan het huidige machinepark, zodat 
dezelfde producten met de huidig,e machines goedkoper geproduceerd 
kunnen worden. 

De volgende aanpak is hiervoom gekoiSeno '.,~ bij lage 7 staan de 
bewerkingstijden (in rninuten) ,voor,'·:ieden bewerking. Deze 
bewerkingstijden worden per bewerka..ng greter als de flenzen 
groter worden (grotere snedelengte, moeilijker te hanteren 
producten). Er zijn echter opvallendgrote sprongen in te vinden. 
Deze grote sprongen worden vermeld en verklaard (indien mogelijk) 
in bijlage 9. 

Het blijkt dat de "grote sprongen" meestal. veroorzaakt worden 
door de volgende oorzaken: 
1 lagere verspaningssnelheid omdat met gebrande producten gewerkt 

wordt. 
2 er is geen materiaal in de juiste dikte voorhanden. 
3 de bewerking moet op een andere machine plaatsvinden omdat de 

machine deze niet kan uitvoeren (flenzen te groot, meer gaten 
boren, etc.). 

Daarna is gepoogd deze "grote sprongen ll te verbeteren. Het blijkt 
echter, dat slechts een verbetering door te voeren is. Deze 
verbetering staat uitgelegd in bijlage 9 en zorgt er voor dat 
blindflenzen 250 en 285 mm. f 0,90 {schatting, zie bijlage 9) 
goedkoper geproduceerd worden (dit idee is afkomstig van Dhr. van 
Groesen, baas flenzenafdeling). . 
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2.6 NIEUWE MACHINES 

Een andere methode om de afdelingskosten te verlagen zou kunnen 
z~~n door te investeren in nieuwe machines. De huidige machines 
z~Jn namelijk verouderd. Nieuwe machines bieden door hun 
verbeterde stabiliteit de mogelijkheid tot aanmerkelijk grotere 
snijsnelheden. Hierbij kan dan in twee richtingen gedacht worden, 
nl, 1 speciaalmachines 

2 nieuwe draaibanken en 
boormachines. 

ad 1 Speciaalmachines 

Een flens is een product waaraan vele bewerkingen moeten 
plaatsvinden. Op dit moment worden de flenzen gemaakt met 
verschillende machines (draaibanken, boormachines, automaten), 
men kan er echter aan denken een machine te kopen die aIle 
handelingen kan uitvoeren (aIle boor- en draaibewerkingen), een 
zgn. speciaalmachine. 
Op dit moment heeft men, door verschillende hulpmiddelen te 
gebruiken, de mogelijkheid meerdere flenzen tegelijk te bewerken 
of meerdere bewerkingen tegelijk uit te voeren. Hierdoor wordt de 
prijs per bewerking per flens aanzienlijk gedrukt. 

Een speciaalmachine waarbij aIle bewerkingen na elkaar uitgevoerd 
worden heeft als voordeel, dat de handlingskosten (inspannen, 
uitspannen) gedrukt worden, maar hier kan slechts een flens per 
keer op bewerkt worden. Een nadeel is echter, dat er geen 
bewerkingen gelijktijdig plaatsvinden (bv. 20 stuks tegelijk 
randdraaien), zodat er twijfels zijn t.a.v. een wezelijke 
verbetering. 

Een speciaalmachine waarbij de bewerkingen parallel 
heeft veel meer nut. De langste bewerking 
productietijd voor de productie van de gehele flens 
uitspannen vindt ook maar een keer plaats. 

plaatsvinden 
bepaalt de 

en het op- en 

In het algemeen is het zo, dat deze speciaalmachines ontwikkeld 
worden i.s.m. een ingenieursbureau of een fabricant, waarna er 
een of enkele excemplaren worden gebouwd. Het is in het kader van 
deze orienterende opdracht dus zeer moeilijk om een exacte prijs 
of de prestaties van een speciaalmachine te vermelden. Om toch 
enig idee te geven van de prestaties: de machine 011 zou kunnen 
worden bekeken als een speciaalmachine, die echter een bewerking 
niet uit kan voeren (3 pakkinggroeven draaien). V~~r een flens 
165 (zie bijlage 7) is de bewerkingstijd van de speciaalmachine 
0,93 min., terwijl dit voor de andere productiemethode 2,04 min. 
bedraagt. Aan de hand van bovenstaande cijfers en de cijfers in 
bijlage 7 kan een verlaging in kostprijs tussen 10 en 20 % 
verwacht worden (bewerkingskosten maken 20 tot 40 % van de 
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kostprijs uit, de rest is materiaalkosten). 
Het zou dus zeer interessant kunnen zijn een speciaalmachine 
volgens het parallelle principe aan te schaffen. Er zijn echter 
twee nadelen die voor Laura Metaal problematisch zouden kunnen 
zijn: 
1 het omstellen van een speciaalmachine kost veel tijd, dit moet 

zo min mogelijk voorkomen dus de seriegroottes moeten zeer 
groot zijn (orde grootte tienduizenden). 

2 als ondanks een investering in nieuwe machines de kostprijs van 
flenzen te hoog blijkt te zijn, zodat de flenzen op de markt 
niet voldoende verkocht worden, bezit Laura Metaal een 
machine die voor geen ander product gebruikt kan worden en 
waarvoor zeer moeilijk een koper te vinden is. 

ad 2 Nieuwe draaibanken en boormachines 

De draaibanken en boormachines die op dit moment bij Laura Metaal 
gebruikt worden, zijn verouderde machines. Men kan er daarom over 
denken om nieuwe machines te kopen die stabieler zijn waardoor 
hogere snijsnelheden toegepast kunnen worden. Als op deze 
machines dezelfde hulpmiddelen (om meer flenzen tegelijk te 
bewerken) ingezet kunnen worden, is er inderdaad een verbetering 
in bewerkingstijd te realiseren. Een verdubbeling van de 
snijsnelheid resulteert in een verkorting van de bewerkingstijd 
met 20 % (zie bijlage 8). De bewerkingstijd maakt slechts 20 a 40 
% van de kostprijs uit (zie bijlage 7), de rest van de kostprijs 
ontstaat door materiaalkosten. Dit alles zou resulteren (volgens 
een globale berekening) in een besparing van de kostprijs van 4 a 
8% (bewerkingstijd 20 % verkort, 20 a 40 % bewerkingskosten). 

Voeg hierbij de volgende nadelen: er moet geinvesteerd worden 
(wat bij de afdelingskosten komt) en de verkorting van de 
bewerkingstijd met 20 % betreft aIleen de verspanende bewerkingen 
(randdraaien, boren en klaardraaien). Omdat de andere bewerkingen 
(ponsen, afbramen) ook nog een deel van de bewerkingstijd 
uitmaken, zal de uiteindelijke verkorting van de bewerkingstijd 
nog lager zijn als 4 ~ 8%, zodat vraagtekens rijzen t.a.v. een 
werkelijke verbetering. 
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2.7 BENUTTEN AFVAL 

Het benutten van het afval heeft het volgende grote voordeel: 
materiaal dat eerst voor een afvalprijs (een habbekrats) wegging, 
wordt nu gebruikt voor een ander product, waardoor een 
materiaalprijs in plaats van een schrotprijs ontvangen wordt. 
Oe volgende twee alternatieven kunnen voorgesteld worden: 
l Afval wordt gebruikt voor andere producten 
2 Afvalwordt weer gebruikt voor flenzen 

ad 1 Afval wordt gebruikt voor andere producten 

Er kan worden gepoogd de afval die ontstaat (vnl. schijven) te 
benutten voor andere producten of te verkopen aan andere 
fabricanten. Normaal gesproken lukt dit niet, men moet echter weI 
attent blijven om te reageren zodra de mogelijkheid zich 
voordoet. 

2 Afval weer gebruiken voor flenzen 

Het binnengat wordt geponst of gebrand. De schijf die hier uit 
komt, is te gebruiken als flens, hier kleven echter de volgende 
nadelen aan: 
a een geponste schijf is vervormd door de vorm van de stempel 
.b een gebrande schijf heeft een hardingslaag en kan niet zonder 

meer met hoge snelheid gedraaid worden 
c de schijf die bij het branden ontstaat is ongeveer 6 mID. dikker 

als de flens die er van gemaakt moet worden, hierdoor moet een 
paar keer extra vlakgedraaid worden. Per keer kan 1,5 mID. 
afgedraaid worden, er moet dus ongeveer 4 keer vlakgedraaid 
worden. Dat is te duur. 
Een andere manier is het smeden van de schijf. Proeven hebben 
in het verI eden echter uitgewezen dat deze methode te duur is. 
De kosten om het materiaal te verhitten en te bewerken zijn 
groter als de materiaalprijs. 

Vooral nadeel c is het grote struikelblok. Er is echter een soort 
flenzen waar dit idee toe te passen is: overschuifflenzen. 
Overschuifflenzen zijn dunner als lasflenzen (met dezelfde 
buitendiameter). Hierdoor kan van de schijf die bij het branden 
van een overschuifflens ontstaat een lasflens gemaakt worden. 
Het blijkt dat uit de afval van een overschuifflens 395 mID. een 
lasflens 250 mID. en uit een overschuifflens 340 mm. een lasflens 
200 mm. gehaald kan worden (zie bijlage 10). Verdere 
proefnemingen moeten uitwijzen of dit in de praktijk inderdaad 
uitvoerbaar is. 
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2.8 CONCLUSIES 

1 Oraaien (180 graden) van twee machines (09 en 010) geeft een 
besparing op de transportkosten van 4,5 % (paragraaf 2.3). 

2 Het omzetten van aIle machines tot een ideale lay-out is niet 
rendabel (paragraaf 2.3). 

:} .Een andere productiemethode voor flenzen (Ubranden van 
sch:ijvenlf) is in veel gevallen goedkoper als de huidige 
productiemethode (maximaal 10 % besparing per flens, paragraaf 
2.4) • 

4 Door een hulpwerktuig kan de kostprijs van blindflenzen 250 en 
285 mm. met ca. f 0,90 per flens verminderd worden (paragraaf 
2.5) • 

5 De kostprijs van flenzen kan aanzienlijk gereduceerd worden 
door het toepassen van speciaalmachines (globaal bepaalde 
reductie tussen 10 en 20 %). Hierbij rijst echter de vraag of 
de productie bij Laura weI groot genoeg is om de benodigde 
investering te verantwoorden (paragraaf 2.6). 

6 Bij aankoop van nieuwe draaibanken en boormachines geven de 
aanmerkelijk hogere snijsnelheden slechts een geringe verlaging 
van de kostprijs (zie paragraaf 2.6). 

7 De afval van overschuifflenzen 395 en 340 mm. zou voor de 
productie van lasflenzen ingezet kunnen worden. Indien dit 
technisch inderdaad haalbaar is, zou dit f 2,70 (340 rom.) en 
f 4,60 (395 mm.) per overschuifflens extra kunnen opbrengen 
(paragraaf 2.7). 
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HOOFDSTUK 3: DE BRANDERIJ 

3.1 INLEIDING 

uit staalplaten kunnen op verschillende manieren producten 
worden gehaald (ponsen, knippen, etc.). Een van de manieren is 
Rutogeen snijden (zie bijlage 11). 
IJaura Metaal heeft hiervoor een speciale afdeling I namelijk de 
branderij. Deze is gevestigd in een eigen hal en bevat de 
volgende machines en hulpwerktuigen: 
-drie brandtafels; brandtafels zijn machines waarmee autogeen kan 

worden gesneden. Dit snijden gebeurt op dit 
moment met Apachi-gas. Er is een tafel met 10 
brandpitten en twee tafels met 6 brandpitten. 
De brandtafels zijn aIle drie uitgerust met 
een electrisch oog waardoor de brandmachines 
kunnen branden volgens een op tekening staand 
patroon. 

-een schaar; machine waarmee metaalplaten op maat kunnen worden 
geknipt. I.v.m. ruimtegebrek in de andere afdelingen 
is de schaar binnen de branderij geplaatst (de 
andere scharen vallen onder de knipafdeling). 

-twee bovenloopkranen; deze kranen worden gebruikt om de 
brandtafels en de schaar van grondstoffen 
te voorzien en de gerede producten af te 
voeren. Omdat in de hal ook nog 
warmgewalste platen opgeslagen worden, 
worden de kranen ook gebruikt bij de 
opslag hiervan. Er is een 10 ton kraan en 
een 3 ton kraan. 

Daarnaast behoort ook het opslagterrein "Groot West" (met 
portaalkraan) tot de branderij. Hier worden de grote platen West
materiaal opgeslagen totdat ze verwerkt of verkocht worden. 
In bijlage 12 vindt u een schets van de brandhal samen met het 
opslagterrein IIGroot West". 
Hierbij is nog een opmerking te maken: aIleen de spoorlijn die 
buiten de brandhal loopt, kan gebruikt worden, de spoorlijn die 
door de hal loopt is maar bruikbaar tot de laad/losplaats. Het 
overige gedeelte is bedekt met platen, coils, product en etc. 

3.2 ANALYSE BRANDERIJ 

De opdracht luidt: "verbeter de efficiency van de branderij". Dit 
houdt in: probeer voor de branderijzodanige verbeteringen te 
vinden, dat goedkoper en een breder assortiment geproduceerd kan 
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worden. 

De beste methode om tot resultaten te komen ligt hierin, de 
grootste kostenposten op te sporen en deze daarna proberen te 
verkleinen. Uit de gegevens van de boekhouding januari-november 
1986 ontstaat de volgende procentuele kostenverdeling: 

productieloon 37,7 % 
transport loon 17,7 % 
gas- en zuurstof 15,2 % 
afschrijvingen 12,1 % 
loon toezichthoudend 
personeel 4,5 % 
huisvesting 2,6 % 
electriciteit 2,2 % 
overig (verwarming, 
onderhoud, etc. ) 8,0 % 

sommige kostenposten zijn onafhankelijk van de productie 
(huisvesting, loon toezichthoudend personeel, afschrijving), de 
drie grootste kostenposten (productieloon, transportloon en gas
en zuurstofkosten) zijn echter afhankelijk van de productie. 

Het productieloon 

Het productieloon is het loon dat betaald wordt voor directe 
productie. Dit houdt in: bedienen van de schaar, bedienen van de 
brandmachines, producten afwerken (oa. afbramen). 
Aangezien de schaar functioneert zoals de oVerige scharen 
functioneren in de knipafdeling, wordt de aanwezigheid van de 
schaar als een randvoorwaarde meegenomen en zijn er verder geen 
pogingen ondernomen de (productie met de) schaar te verbeteren. 
Er zijn twee duidelijk aanwijsbare maatregelen die de productie 
zouden kunnen verhogen terwijl het productieloon hetzelfde 
blijft, en dat zijn: 1 numeriek bestuurde brandsnijmachines 

2 kleine aanpassingen of veranderingen aan 
het huidige machinepark. 

Het transportloon 

Het transportloon is het loon dat betaald wordt voor 
transportwerkzaamheden. Het loon en dus de ureninzetten zijn 
evenredig met het aantal afgelegde kilometers. De manier om het 
transportloon te verlagen is: 3 verkorten van de transportwegen. 

De gas- en zuurstofkosten 

De gas- en zuurstofkosten zijn eigenlijk een gegeven voor het 
snijbrandproces. Met andere processen kunnen deze kosten echter 
verminderd worden. Daarom als laatste maatregel om de productie 
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te verbeteren: 4 toepassen van een ander snijproces. 

Conclusie 

Na een analyse van de kostenposten in de branderij kunnen er 
globaal 4 mogelijke verbeteringen aangegeven worden: 
1 numeriek bestuurde brandsnijmachines 
2 aanpassen huidige machinepark 
1 verkorten van de transportwegen 
4 toepassen van een ander snijproces. 
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3.3 NUMERIEK BESTUURDE BRANDSNIJMACHINES 

De laatste jaren is er een enorme trend gaande in de richting van 
automatisering. Ook op het vakgebied van de brandsnijmachines is 
een grote populariteit van numeriek bestuurde (nube) machines 
merkbaar. Deze populariteit is louter het gevolg van economische 
ove~]egingen. Deze economische overwegingen komen voort uit twee 
specifieke kenmerken van nube brandsnijmachines. 

Als eerste de vergroting van de brandtijd. 
De inzet van een brandmachine is als volgt verdeeld: 

snijden 
positioneren 
instellen 
op- en afruimen 
storing 

45 % 
20 % 
15 % 
15 % 

5 % 

Door een nube besturing wordt voornamelijk de factor positioneren 
verminderd. onmiddelijk na het beeindigen van de snede gaat de 
machine in ijlgang naar de volgende positie en start daar 
automatisch met branden. Hierdoor kan de factor positioneren met 
10 % verminderd worden.Hierdoor ontststaat de volgende inzet van 
een nube brandmachine: 

snijden 50 % 
positioneren 11 % 
instellen 17 % 
op- en afruimen 17 % 
storing 5 % 

Dit heeft een vergroting van de gesneden lengte van 11 % 
(5/45x100 %=11 %) ten gevolge. 

Ten tweede is door de automatische afloop niet continu een 
bediener nodig. De ervaring leert dat ongeveer ~en bediener nodig 
is voor twee nube brandsnijmachines. 

Naast deze specifieke kenmerken zijn er nog enige zeer 
aantrekkelijke voordelen van een nube machine: 
-mogelijkheid om bestaande tekeningen in machine in te lezen 
-minder afval door doelmatiger gebruik van de gegeven platen 
-ombouw tot een plasmabrander mogelijk 
-automatische hoogteinstelling waardoor dunn ere platen ook 
gebrand kunnen worden 

-betere maatnauwkeurigheid 
-tijdens ijlgang doven van vlam geeft besparing gas- en 
zuurstofkosten 

-v~~r de bedieningsman voldoet het niveau M.T.S. en niet (zoals 
enkele jaren geleden) een volledig programmeur. 
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Al deze factoren spreken in het voordeel van nube machines. Om 
een idee te krijgen van de jaarlijkse besparing is in bijlage 13 
een orienterende kostenvergelijking opgenomen van een nube 
brandmachine t.o.v. een conventionele brandmachine. Deze 
resulteerde in een globale terugverdientijd van 3 jaar van een 
numerieke besturing op een machine (extra kosten nube worden in 
drie jaar terugverdiend door de extra opbrengsten nube). Verder 
zitten in deze bijlage vier investeringsanalyses (met evaluaties) 
van bedrijven die overgestapt zijn op nube brandsnijmachines. 
Hierbij moet echter niet worden vergeten, dat deze voordelen 
alleen van belang zijn indien er voldoende snijwerk voorhanden is 
zodat de machines niet stilstaan wegens gebrek aan snijwerk. 

Het verdient de aanbeveling om i.s.m. een producent van 
brandsnijmachines de toepassing van nube brandsnijmachines binnen 
Laura Metaal verder te onderzoeken. Daarbij wordt vooral gedacht 
aan het produceren van kleinere producten (ringen en schijven 
voor flenzen, DAF onderdelen etc.) uit een grote plaat m.b.v. 
een nube brandsnijmachine en het snijden van platen en stroken 
op een conventionele brandsnijmachine. 

27 



3.4 SNIJDENDE BEWERKINGEN 

Snijden noemt men de bewerking, waarbij een straal-achtig 
gereedschap een dun kolommetje materiaal verwijdert uit een 
-vooral plaatvormig- werkstuk, en men de straal gewenste 
bewegingen laat uitvoeren om de productvorm te realiseren. 
Er bestaan verschillende varianten, waarvan de volgende drie het 
belangrijkste zijn in de metaalverwerkende industrie: 
t Brandsnijden 
,2 Plasmasnijden 
J Lasersnijden 
Verder zijn er nog de bewerkingen waterstraalsnijden (zeer slecht 
toepasbaar voor metalen door grote onnauwkeurigheid, lage 
snelheid en grote kosten voor installatie) en lanssnijden (door 
opkomst van het plasmasnijden op de achtergrond geraakt). 

Brandsnijden 

~~andsnijden of autogeen snijden berust op het principe, dat 
1Jzer tot de ontstekingstemperatuur verwarmd, in een 
zuurstofstroom verbrandt. De ontstekingstemperatuur wordt bereikt 
door de verwarming van het oppervlakte met een gas/zuurstof vlam. 
Het snijden vindt dan plaats door verbranding van het materiaal 
in de snijvoeg (een zuurstofstraal wordt op het oppervlak 
gespoten). 
Brandsnijden vindt alleen plaats op on- en laaggelegeerde 
staalsoorten in dikten boven 5 mm. In de praktijk blijkt dat de 
dunnere platen door de grote warmtetoevoer krom trekken en 
daardoor geen goede maatvoering van het product kan worden 
verkregen. Een ondergrens van het brandsnijden is dus ongeveer 
een dikte van 8 a 10 mm. Naar boven is de te snijden dikte 
vrijwel onbeperkt. 
Bij brandsnijden fungeert het ijzer zelf als interne energiebron. 
De snijsnelheid neemt daarom bij stijgende snijdikte maar weinig 
af. Er is een, zij het dunne, warmte-invloedszone langs het 
snijvlak. Deze zone heeft een geharde structuur wat bij verdere 
bewerkingen (verspanen) problemen kan opleveren. 

Plasmasnijden 

Plasmasnijden is een smeltproces met een sterk geconcentreerde, 
smalle electrische boog. Ter plaatse van de snede wordt onder 
invloed van de boog materiaal vloeibaar gemaakt, en vervolgens 
weggeblazen door een gasstraal. De gasstraal ontstaat doordat 
booggas ("plasmagas") hoog verhit wordt, sterk in volume 
toeneemt, en met hoge snelheid uit het snijmondstuk stroomt. 
Principieel verschil met brandsnijden is dat hier geen oxidatie 
optreedt. Het metaal smelt aIleen. Hoe groter de te snijden 
dikte, des te meer energie moet worden toegevoerd. Daarom zijn 
voor grote dikten grote vermogens nodig en is de snijsnelheid 
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beduidend lager. 
In het algemeen wordt boven water gesneden met lucht als booggas. 
Met speciale snijgassen kunnen alle soorten metalen worden 
gesneden. 
De minimumdikte die gesneden kan worden is 3 mm. 
geringe diktes met hoge snelheden wordt gesneden, is 
warmtetoevoer zodat problemen met kromgetrokken 
nauwelijks voordoen. 

Doordat bij 
er niet veel 
platen zich 

In vergelijking het brandsnijden is het tot ongeveer 18 mID. 
plaatdikte financieel interessant om plasma te snijden, maar de 
grate voordelen z1Jn te behalen bij het snijden van de 
materiaaldiktes kleiner als 12 mm. 
Een nadeel van plasmasnijden zijn de onaangename milieu-aspecten: 
een goede gerichte afzuiging is noodzakelijk om de brandgassen af 
te voeren, er ontstaat een hoog geluidsniveau en een hoge 
lichtintensiteit. 
Een ander nadeel is het grote energieverbruik (50 a 100 KW), 
waardoor de stroomvoorziening moet worden aangepast. 
Door de hoge snijsnelheden is men verplicht een 
bestuurde snijbank te gebruiken. 

numeriek 

Tenslotte de benodigde investering: om een plasmabrandmachine in 
bedrijf te stellen moet men rekening houden met een investering 
van de orde grootte 2 a 3 ton. 

Lasersnijden 

Het lasersnijden is een bewerking waarbij een warmtebron van hoge 
vermogensdichtheid wordt gebruikt, dat wil zeggen dat op een 
klein oppervlakte per tijdseenheid zeer veel warmte kan worden 
ontwikkeld. Warmteontwikkeling ontstaat doordat te bewerken 
materiaal getroffen wordt door uit de laser tredende straling. 
Voor het snijden met lasers dienen zich de volgende aspecten aan: 
1 Hoge snijsnelheid 
2 Vrijwel geen thermische beinvloeding naast de snijzone 
3 Geen vervorming van het gesneden product door kromtrekken 
4 Enorme maat- en vormnauwkeurigheid 
5 Gladde snede 
6 Allerlei material en te snijden 
7 Geen milieuverontreiniging, geen lawaai 

Enkele zwaarwegende nadelen zijn de volgende: 
1 Buitengewoon hoge investeringskosten (orde grootte 1 miljoen) 
2 Beperkte te verwerken materiaaldikte (dit hangt samen met de 

netto vermogens van de installaties) 
3 Veiligheidsvoorzieningen nodig in verband met de zeer 

energierijke straling 
Het is economisch verantwoord om lasersnijden toe te passen tot 
een materiaaldikte van ongeveer 6 mm., maar het is pas echt 
interessant bij een dikte van 3 mm en kleiner. Bij deze dikte 
zijn de enige andere bewerkingen het ponsen (grote series) en 
het knabbelen (kwaliteit en snelheid lasersnijden beduidend 
groter). 
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Door de zeer hoge snijsnelheden is men verplicht het lasersnijden 
met een numeriek bestuurde bank uit te voeren. 

Conclusie: 

Uit gesprekken met deskundigen en een literatuuronderzoek kunnen 
globaal de volgende toepassingsgebieden aangegeven worden: 
Brandsnijden: snijden van ongelegeerde en laaggelegeerde 

staalsoorten met een minimum dikte van ongeveer 10 
mm. 

Plasmasnijden: snijden van staal in de dikte van 3 tot 18 mm. 
waarbij de diktes beneden 12 rom. in aanzienlijke 
mate aanwezig moeten zijn. Verder het snijden van 
andere materialen die niet met brandsnijden 
gesneden kunnen worden zoals aluminium, roestvrij 
staal, hooggelegeerde staalsoorten, etc. 

Lasersnijden: het snijden in serie of massaproductie van allerlei 
materialen (metalen, kunststoffen) in ingewikkelde 
vormen met een materiaaldikte van maximaal 6 rom. 

Om een overzicht van de bereikbare snijsnelheden te krijgen, is 
in bijlage 14 een tabel opgenomen met de voor verschillende 
processen toepasoare snijsnelheden. 
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3.5 VERKORTEN VAN DE TRANSPORTWEGEN 

Een van de methoden om de efficiency te verbeteren is het 
verkorten van de transportwegen in de branderij. In de branderij 
zijn twee transportsoorten aan te wijzen, en weI: 
1 Het transport van "Groot West" naar de brandtafels; 
2 Het transport binnen de brandhal; 
Bij alle transportyu~gen is als randvoorwaarde de huidige hal 
'Jenoll1en. Ingrijpende aanpassingen als vergroten van de brandhal 
of overkappen van opslagplaa'tsen buiten zijn niet bekeken. 

1 Transport van "Groot West" naar de brandtafels 

Het transport van Groot West naar de brandtafels vindt op dit 
moment op de volgende wijze plaats: 
- de kraan op Groot West pakt de platen (stuk voor stuk) op en 

legt ze op een lorrie (gemiddelde transportweg 15 m.). 
- als de lorrie gel aden is (14 ton) wordt deze met de locomotief 

de brandhal binnengereden. 
in de brandhal wordt de wagon in twee keer gelost met de 10 ton 
bovenloopkraan. De platen worden voor de brandtafels gelegd 
(gemiddelde transportweg 10 m.). 
de brandtafels worden met de kraan bevoorraad van platen (een 
plaat per keer, gemiddelde transportweg 15 m.). 

Op het eerste gezicht ziet deze transportweg er lang uit, daarom 
zijn er twee alternatieven ontwikkeld: 
Alternatief 1: - een vergrootte kraan 

platen (stuk voor stuk) 
de hal naast de schaar 
30 m.). 

op Groot West pakt de 
en legt de producten in 
(gemiddelde transportweg 

de 10 ton bovenloopkraan pakt een pakket platen 
(10 ton) op en legt deze voor de brandtafels 
(gemiddelde transportweg 50 m.). 
de brandtafels worden met de kraan bevoorraad 
van platen (een voor een, gemiddelde 
transportweg 15 m.). 

Alternatief 2 (rapport T. Slangen, "onderzoek naar lay-out 
verbetering", WPA 0317, bIz. 59). 

- de producten worden op de lorrie geladen. 
- de lorrie rijdt tot achter de brandmachines halverwege de 

brandhal. 
- een kraan pakt de lorrielading in een keer op en legt deze 

tussen de brandmachines en de schaar (gemiddelde transportweg 
15 m.). 

- de brandtafels worden met de kraan bevoorraad van platen (een 
voor een, gemiddelde transportweg 30 m.). 

Aan de hand van globale berekeningen (bijlage 15) voIgt, dat de 
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huidige methode het goedkoopste is. Hier komen de volgende 
voordelen nog bij: 
a Bij transport met de 10 ton kraan door heel de hal moeten aIle 

andere kraanwerkzaamheden (ook met de 3 ton kraan) gestopt 
worden. 

b De alternatieven eisen extra investeringen (extra kraan, 
verbouwen brandhal). 

c Alternatief 2 geeft problemen omdat de kranen elkaar kruisen. 
Dit geeft handlingsproblemen van de bovenste kraan. 

2 Transport binnen de brandhal 

Deze transportsoort behelst het vervoeren vanaf de laad- en 
losplaats naar de schaar en naar de opslag van WG platen. 
Op dit moment vindt dit transport als voIgt plaats: 
de producten worden van de laad- en losplaats (zie bijlage 12) 
met een bovenloopkraan naar de gewenste plaats gebracht. 
Deze transportweg kan de hele lengte van de hal beslaan. Deze kan 
aanmerkelijk verkort worden door de spoorrails binnen de 
branderij te gebruiken als transportweg voor wagons en 
vrachtwagens. Hierdoor wordt de de transportweg via de 
bovenloopkraan gedeeltelijk vervangen door een transportweg 
waarbij de vrachtwagen of wagon doorrijdt. Het transporteren via 
de bovenloopkraan vindt plaat voor plaat plaats, via een 
vrachtwagen of wagon wordt een aantal platen tegelijk vervoerd. 
Hierdoor wordt dus een aanmerkelijke tijdsbesparing 
verwezenlijkt. 

Om het bovenstaande idee te verwezenlijken moet een ruimte 
gezocht worden binnen het huidige terre in die: 
- grenst aan een spoorlijn (aanvoer per spoor) 
- overdekt is (anders roesten de platen) 
- een kraan bevat (voor transport binnen de opslag) 
- voldoende ruimte heeft voor de platen 

Een ruimte die aan bovenstaande eisen voldoet is de 
Verder is er binnen de huidige lay-out geen ruimte 
voldoet. De branderij heeft hierbij als nadeel, dat de 
i.v.m. ruimtegebrek gebruikt moet worden, tenzij er 
opslagmethode gevonden wordt. 

brandhal. 
die eraan 
spoorrails 
een betere 

Op dit moment worden de platen in stapels op de grond gelegd, 
waarbij iedere stapel een bepaalde dikte en kwaliteit plaat 
bevat. 
Er zijn twee alternatieven voor deze opslagmethode: 
1 De platen rechtop in rekken zetten~ 

Voordelen: - waarschijnlijk minder ruimte nodig 
Nadelen: - er moeten rekken gemaakt en geplaatst worden 

- maximale opslagpotentieel wordt bepaald door het 
aantal rekken 

- speciale kraanhaak nodig om de platen op te tillen 

32 



- de platen moeten gekanteld worden om ze te laden (op 
vrachtwagen, wagon en brandtafels) 

-investering nodig om rekken te maken. 
2 Verschillende stapels combineren; 

Voordelen: - minder stapels en dus minder ruimte nodig 
Nadelen: - de gemiddelde stapelhoogte wordt groter, hierdoor 

krijgt men meer handling bij het "graven" (om 
onderste plaat te pakken moeten de bovenliggende 
platen tijdelijk opzij gelegd worden) 

- kans op foute:n, doordat de verkeerde plaat 
(verkeerde dikte of kwaliteit) gepakt wordt, is vee 1 
groter 

- er is een goede administratie nodig om de voorraad 
bij te houden. 

Het eerste alternatief vraagt veel extra 
investeringen en het tweede alternatief 
organisatorische problemen en extra handling 
grotere kans op foutief materiaalverbruik. 

maatregelen 
geeft 

samen met 

en 
veel 

een 

Het blijkt dus zonder speciale maatregelen te nemen 
om het transport binnen de brandhal te verkorten. 

niet mogelijk 
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3.6 AANPASSEN HUIDIGE MACHINEPARK 

In paragraaf 3.3 (nube) en paragraaf 3.4 (alternatieve machines) 
zijn de alternatieven voor het huidige brandsnijmachinepark 
beschreven. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan 
mogelijke verbeteringen aan of aanpassingen van het huidige 
machinepark. 
De volgende verbeteringen zouden uitgevoerd kunnen worden: 
1 Het gebruik van andere brandgassen 
:2 Het gebruik van speciale snijbekken 
3 Het toepassen van langere bedden 
4 Het verkorten van het voorwarmen 

Het gebruik van andere brandgassen 

Op dit moment wordt Apachi gas gebruikt binnen Laura Metaal. 
Er zlJn echter vele soorten brandgassen op de markt (oa. propaan, 
acetyleen, aardgas, Mapp, Tetreen) met ieder hun eigen pro's en 
contra's. Uit gesprekken met deskundigen (T.N.O., T.U.E., ESAB) 
en een literatuuronderzoek is gebleken dat bij het veranderen van 
brandgas geen wezenlijke kostenverlaging optreedt. Theoretische 
benaderingen geven vaak aanzienlijke besparingen aan, maar in de 
praktijk blijken deze zeer gering te zijn. 

Het gebruik van speciale snijbekken 

Een vergroting van de snijsnelheid zorgt voor een verlaging van 
de snijkosten per gesneden meter. De laatste jaren heeft men 
daarom getracht een type snijbek te ontwikkelen, speciaal gericht 
op het verhogen van de snijsnelheid (bv. gordijnstraalbek). De 
ontwikkeling van de gewone snijbekken stond echter ook niet stil, 
zodat op dit moment het gebruik van speciale snijbekken geen 
verbetering oplevert t.o.v. moderne gewone snijbekken. 

Het toepassen van langere bedden 

Het idee achter het toepassen van langere bedden is als volgt: 
de brandmachine kan doorgaan met branden aan een volgende plaat 
terwijl de gesneden plaat afgeruimd wordt. Hierdoor verkrijgt men 
een grotere inschakelduur en dus meer gesneden meters per dag 
zodat de opbrengst per dag ook groter wordt. -In bijlage 17 staan 
de voor en nadelen van het toepassen van langere bedden binnen 
Laura Metaal, het blijkt dat door ruimtegebrek in de brandhal dit 
idee nu niet uitgevoerd kan worden. 
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Het verkorten van het voorwarmen 

Het branden bestaat uit twee gedeeltes: 
1 Het voorwarmen van het materiaal met een gasvlam 
2 Als het materiaal witheet is, doorspuiten met zuurstof 
Tijdens het voorwarmen wordt niet gesneden, dit voorwarmen is een 
voorbereidende fase van het branden en moet voor iedere snede 
uitgevoerd worden. Gezien over een hele dag wordt dus een deel 
van de brandtijd gebruikt voor het voorwarmen. Als het voorwarmen 
verkort kan worden, wordt de beschikbare brandtijd groter en dus 
het aantal gesneden meters wat een grotere opbrengst geeft. 

Met enkele maatregelen (terugverdientijd ongeveer 5 weken, zie 
bijlage 18) kan het voorwarmen enorm verkort worden. 
Bij eenzelfde inschakelduur geeft dit dan meer gesneden 
en dus een grotere opbrengst. Dit idee lijkt voor Laura 
zeer interessant. Een orienterende berekening gaf een 
opbrengst per dag per brandmachine van f 60,- (zie bijlage 
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3.7 CONCLUSIES 

1 Verder onderzoek naar het toepassen van numeriek bestuurde 
brandsnijmachines is zeer aan te bevelen. GIobale berekeningen 
geven een terugverdientijd van de numerieke besturing van 3 
jaar (paragraaf 3.3). 

2 In de metaalverwerkende industrie zijn drie snijprocessen van 
belang, en weI het brandsnijden, het plasmasnijden en het 
lasersnijden. In paragraaf 3.4 staat een korte omschrijving van 
ieder proces met de toepassingsgebieden. 

3 Het transport van "Groot West" naar de brandtafels vindt op de 
juiste wijze plaats (paragraaf 3.5). 

4 De transportinspanning in de brandhal kan moeilijk. verkort 
worden i.v.m. ruimtegebrek (paragraaf 3.5). 

5 Het gebruik van Iangere bedden zou een jaarIijkse 
productieverhoging van ca. f 10.000,- geven. Door ruimtegebrek 
is dit idee echter niet uit te voeren (zie paragraaf 3.6). 

6 Het verkorten van het voorwarmen door een systeem van 
reduceerventielen zou een dageIijkse meeropbrengst van f 60,
per brandmachine kunnen geven. Indien deze meeropbrengst 
inderdaad verwezenIijkt wordt, ontstaat een terugverdientijd 
van ca. 5 weken (paragraaf 3.6). 
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HOOFDSTUK 4: FUNCTIEWAARDEREN 

4.1 INLEIDING 

Het derde deel van de eindstudie ligt op het vlak van de 
arbeidsanalyse. Dit betreft het opzetten en invoeren van een 
nieuw (voor Laura Metaal) systeem van functiewaardering, het 
(SF/SAO systeem. 

4.2 HET ISFjSAO SYSTEEM 

Bet "Integraal Systeem van Functiewaardering" (ISF) en het 
"Systeem Arbeids omstandigheden" (SAO) vormen tezamen een systeem 
van de vereniging voor de metaal- en de electrotechnische 
industrie FME om de loonverhoudingen binnen een bedrijf te 
beheersen. In bijlage 19 vindt u een uitgebreide toelichting op 
de beide systemen. 

4.3 INVOEREN ISFjSAO SYSTEEM 

Bet invoeren van het ISFjSAO systeem is een meer bedrijfskundig 
gerichte opdracht. Aangezien de resultaten van deze opdracht 
bestaan uit bedrijfsgerichte functieomschrijvingen en een 
indeling van de functie binnen een puntensysteem, lijkt het niet 
erg zinvol al deze omschrijvingen en indelingen in dit verslag op 
te nemen. Daarom is gekozen voor de volgende rapportage: 
a de gevolgde procedure staat vermeld in het vervolg van deze 

tekst. 
b in bijlage 20 is een lijst opgenomen waarin aIle omschreven 

functies vermeld staan. 
c in bijlage 21 zijn twee functies in zijn 

voorgbeeld: de omschrijving en de 
puntensysteem inclusief motivering. Bier 
gekozen omdat het systeem functies t.o.v. 

geheel opgenomen als 
toepassing van het 
is voor twee functies 
elkaar beoordeeld 

De procedure die gevolgd is om de functies te waarderen, is als 
voIgt: 

1 Literatuuronderzoek (om een beetje wegwijs te worden op het 
gebied de arbeidsanalyse). 

2 Cursus F.M.E. Op deze cursus is de toepassing van het systeem 
toegelicht en er is geoefend in het waarderen van functies. 
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3 Opstellen van omschrijvingen van functies en 
arbeidsomstandigheden. Dit opstellen is op de volgende manier 
uitgevoerd (ca. 15 functies): 

a een functionaris is uitgenodigd om een enquete in te 
vullen en te komen praten over zijn functie 

b aan de hand van het enqueteformulier en het 
persoonlijke gesprek wordt een concept omschrijving 
opgesteld 

c deze concept omschrijving wordt ter beoordeling aan de 
functionaris, directe baas, productieleider en chef 
personeelszaken gegeven 

d naar aanleiding van de beoordeling worden de 
omschrijvingen aangepast 

4 Binnen het bedrijf is een waarderingscommissie opgesteld (3 
personen, nl. dhr. Papenborg, stauverman en van Beurden). Deze 
commissie waardeert aIle omschreven functies. 

5 De gewaardeerde functies worden aangeboden aan het FME die de 
waarderingen samen met de commissie bespreekt. 

6 Nadat de resultaten met het FME doorgesproken zijn, worden deze 
door de afdeling personeelszaken gebruikt. 

Nadat deze procedure doorlopen is, resulteert 
bedrijfsfuncties en de bijbehorende waarderingen. 
ook nut te laten hebben, wordt deze door 
personeelszaken als voIgt gebruikt: 

een lijst met 
Om deze lijst 

de afdeling 

ieder personeelslid wordt vergeleken met de omschreven functies 
(tlkapstokfuncties tl ) en aan de hand van deze vergelijking 
ingedeeld in een salarisklasse. Een voorbeeld hiervan: de 
omschrijving "knippertl valt in salarisklasse (a). Een 
schrotknipper (man die afval in kleinere stukjes knipt) wordt 
dan beoordeeld als vullende een functie lager als de 
kapstokfunctie tlknipper" en wordt aldus ingedeeld in de 
salarisklasse (a-I). 

Hiermee hebt u een globaal inzicht in de werking en invoering en 
het practische gebruik van het ISF/SAO systeem gekregen. 
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Bijlage 1 

DIN normen flenzen 

kopieen opgenomen van de 
waarin de maatvoering, 

staan waaraan flenzen moeten 

Op de volgende bladzijdes zlJn 
"Deutscher Flanschenkatalog", 
kwaliteitseisen etc. vermeld 
voldoen. 
Als eerste zijn er kopiein over "vlakke lasflenzen" (DIN 2576). 
Ten tweede zijn er kopieen over "blindflenzen" (DIN 2527). 
Ten derde zijn er kopieen over "overschuifflenzen" (DIN 2642). 
Tenslotte zijn er kopiein met daarin de "technische 
levervoorwaarden" (DIN 2519). 
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Flansche, glatt zum Loten oder SchweiDen Nach 01 N 2576 
Stand Marz 1975 Nenndruck 10 

Flanges for soldering or welding, nominal pressure 10 

Brides plates a souder; pression nominale 10 

MaGe in mm 

Regelausfiihrung 
Form A Dichtflache ohne Anforderung 

Form B Dichtflache Rz "' 160, gedreht 

d 1 
1 

;d2 'r-- ~ ! 
~ 
~ I ' f': 

(:::I. 10- 1 I ~;J~ . fj 

,f/=j Rz =160 

, 
.Q , ~I 

ds 
~ ¢Ok 

D 

AusfUhrung fUr den Schiffbau 
Form AS Dichtnache ohne AnCorderung 
Form BS Dichtnache Rz .. 160, gedreht 

Ubrige MaJ3e und Angaben 
wie Form A und B 

Bezeichnung eines glatten Flansches Form A fUr Nennweite 100 und Rohr-Aul3endurchmesser d1 - 114,3 mm aus 

RSt 37-2: Flansch A 100 x 114,3 DIN 2576 - RSt 37-2 

Befestigungsbeispiele 

Zum LOten Zum SchweiBen Zum SchweiBen dickwandiger Rohre 

BeCestigungsbeispiele fUr Flansche AS und BS: 

Fortsetzung Seite 2 

3 

21 
r -
! 21 

21 

~ 

21 

121 
I _ .. 

12 

21 

21 

:11 

21 

21 

21 

21 

21 

211 
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Seite 2 DIN 2576 

Rohr-AnschluBmaBe Flansch Schrauben Gewicht 
eines 

Flansches 
Nenn-

d 1 d s D b k 
An- Ge-

d 2 
(7,85 kg/dm3 ) 

weite e zahl winde kg 
Reihe 1 Reihe 2 "'" 

- 14 14,5 0,613 
10 I-- 90 14 5 60 4 M 12 1 14 17,2 - 17,7 0,605 

~, .. -~.- --_.-'-- .-
~ 20 21 0,675 15 r--- 95 14 5 65 4 M 12 14 - 22 0,669 

f~ -_. ----- 25 26 0,749 

20 E26.9-· .~-,~--. 105 16 5 75 4 M 12 14 - 27,6 0,936 
1--;". ----

30 31 1,14 
25 3~,7 . ---"'-~~~4,4 1115 

16 5 85 4 M 12 14 I 
i I,ll 

32 
38 39 

M 16 ! 1,66 
~i4-- -~.- 140 16 5 100 4 18 

43,1 I 1,62 

- 44,5 45,S J I 1,89 
40 

f----.i8731 :- 150 I 16 5 110 4 M 16 I 18 
49 ! , 1,86 

1---. +-- 57 58,1 i 
I 

I 2,51 
50 165 18 6 125 4 M 16 18 

60,3 i - 61,1 i I 2,47 
1---'-'--'- ~'--I--·-- r-

i 65 76,1 - 77,1 185 j 18 6 145 4 M 16 18 3,00 

80 
._----i---. 

i 88,9 - 90,3 I 200 I 20 7 160 8 M 16 18 3,79 
1---- , 

I - 108 109,6 , 

I 
4,20 

100 
114,3 

220 20 7 180 ' 8 M16 I 18 
4,03 - 115,9 

- 133 134,8 I 
! M 16 I 5,71 

125 250 22 7 210 8 18 
139,7 - 141,6 I 5,46 I 

1-----'-~- •. --- - .. _-_ .• I .... ---_. 
I - 159 161,1 I 6,72 I 

150 
168,3 285 I 22 7 240 8 M20 22 

6,57 - 170,5 I 

(175) 193,7 - 196,1 315 
, 
! 24 7 270 8 M20 22 8,45 

200 219,1 
, - 221,8 340 I 24 7 295 8 M20 22 9,31 I 

- 267 270,2 12,5 
250 

273 
395 26 7 350 12 . M20 22 

11,9 - 276,2 
1----

300 323,9 - 327,6 445 26 7 400 12 M20 22 13,8 

355,6 - 359,7 

1 I 
20,6 

350 
368 

505 28 7 460 16 M 20 22 
19,0 - 372,2 

406,4 - 411 

t I 
27,9 

400 -_ •. - r-
419 

565 32 7 515 16 M24 26 
25,9 423,7 

(450) 457 - 462,3 615 I 38 7 565 20 M24 26 35,6 

500 508 - 513,6 670 38 7 620 20 M24 26 41,1 

Eingeklammerte Nennweiten mtiglichst vermeiden. 

Die Rohr·AnschluBmal3e der Reihe 1 sind international, die der Reihe 2 werden in Deutschland nocb angewendet. 

Werkstoff: RSt 37·2 nach DIN 17 100 (andere Werkstoffe nacb Vereinbarung) 

Ftansche aus RSt 37·2, die den bier festgelegten MaIlen entsprechen, kannen bis zu Temperaturen von 120°C fUr 
8etriebsdrticke in Hobe des Nenndruckes verwendet werden. Bei haheren Temperaturen als 120°C bis 300°C ist der 
Abfall der Streckgrenze zu berticksicbtigen. 

Herstellverfahren, Lieferzustand und Kennzeichnung: nach DIN 2519 

Hinweise auf weitere Normen 
Ftanscbe; Allgemeine Angaben. Obersicht siebe DIN 2500 
Stahlflansche; Technische Lieferbedingungen siehe DIN 2519 

Stahlrohre siehe DIN 2448 und DIN 2458 



Blindflansche 
Nenndruck 6 bis 100 

;:: Blind flanges; nominal pressures 6 to 100 
....; 
'~ Brides plaines, pressions nominales 6 a 100 

~ 0\ 
• (,0 

'. co c-; ; " ~ . 
Q) ..... ~ 

~~~: Anwendungsbereich 
MaBeinmm 

Nach DJ N 2527 
Stand April 1972 

::.s k. ~ '. 
;:ic~ 
~:::~~ 
~?::?::?:: .. ~~~ 

Blindflansehe in den Abmessungen dieser Norm aus USt 37-1 oder RSt 37·1 bzw. aus C22 kannen bis zu Temperaturen 
von 120 oC und Betriebsdrticken bis zu den in den einzelnen Tabellen angegebenen Nenndri.icken verwendet werden. 
Bei hoheren Temperaturen aJs 120 oC ist Nachrechnen mit den fUr die erhohten Temperaturen gUltigen Festigkeits
welten erforderlicb 1 ) • 

FUr N~nndruck 6 bis 40 

~i-~------~k------~~ 

I-------D-----~..., 

Form T (ab NW 65) 

Bezeichnung eines Blindflansehes in RegelausfLihrung (Form B) fUr Nennweite 250 und Nenndruck 6 aus USt 37-1: 

Flansch B 250 ND 6 DIN 2527 - USt 37-1 

FUr Nenndruck 64 und 100 

FormE 

• III 

~-----D ----___ -1 

i .S 
~i~: ! "C I; "C 
.. j~~ 
~ :;;;S Bezeichnung eines Blindflansches in RegelausfLihrung (Form E) fUr Nennweite 100 und Nenndruck 64 aus C 22: 

~ ~ i ~ Flansch E 100 ND 64 DIN 2527 - C 22 
1;;,;~ 
" ..... N 
:Q;;~ 
Qz ... 1j 

z 1 t I *) Rt - 160 gilt nur fUr die Kreisringflache D - da 
~ e ! ~ ~ "" 1) Siebe AD·Merkblatt B 5 "Ebene Boden und Platten nebst Verankerungen". Absehnitt 4.1 
~fIlNa .. 
"sc .. :!Il$ a .. :tz~ Q 

:t.~:!I:!iI"" c ........ ,Q,! 
~.!!::~;e 
~!~JJi!E 
~ii~~d511> 
~~it.5~; 

Fortsetzung Seite 2 bis 5 
Erliiuterungen Seite 6 

21 
r-

21 

2! 

2. 

21 

21 

2 

21 

21 

21 

21 

2E 
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21 
21 

21 

21 

21 
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Seite 2 DIN 2527 

Aus Fonn B konnen hergestellt werden: 

Blindnansche mit glatter Dichtleiste nach DIN 2526 (Fonn C) 
(Dichtleistendurchmesser und ·hohe siehe Normen der Flansche des entsprechenden Nenndruckes, 
z. B. DIN 2631 bis DIN 2635) 

Blindnansche mit Feder oder Nut nach DIN 2512 (Form F oder N) 
Blindnansche mit Vor· oder Riicksprung nach DIN 2514 (Fonn V14 oder R14) 

Aus Fonn E konnen hergestelU werden: 
Blindnansche mit Feder oder Nut nach DIN 2512 (Form F oder N) 

BlindOansche mit Abschragung fUr MembranschweiBdichtung nach DIN 2695 (Fonn M) 

Bei Bestellung solche~ Flansche ist del entsprechende Fonnbuchstabe anzugeben, z. B. : 
Bezeichnung eines Blindnanscnes mit Feder (Form F) von Nennweite 100 und Nenndruck 64 aus C 22: 

Flansch F 100 ND 64 DIN 2527 - C 22 

Nenndruck 6 

Gewicht 
Flansch Schrauben eines Flansches 

Nennweite dg 
(7,85 kg/dm3) fUr 

Form B FormT 
D b k max. Anzahl Gewinde d2 kg kg 

"" "" 
10 75 12 50 0,38 
15 80 12 55 044 
20 90 14 65 MI0 11 065 
25 100 14 75 082 
32 120 14 90 117 
40 130 14 100 4 1,39 
50 140 14 110 M12 14 162 
65 160 14 130 55 244 2,48 
80 190 16 150 70 343 349 

100 210 16 170 90 4,76 4.86 
125 240 18 200 115 611 6,28 
150 265 18 225 140 M16 18 751 7,75 

(175) 295 20 255 165 8 10,4 10,7 
200 320 20 280 190 123 12-,7 
250 375 22 335 235 183 190 
300 440 22 395 285 12 25,3 26,3 
350 490 22 445 330 316 329 
400 540 22 495 380 16 M20 22 38,4 40,2 
500 645 24 600 475 20 60,4 63,2 

Nenndruck 10 

Gewicht 
Flansch Schrauben eines Flansches 

Nennweite dg 
(7,85 kg/dm3) fUr 

FormB FormT 
D " It max. Anzahl Gewinde da kg kg 

"" "" 
10 
his Fiir Nennweiten 10 bis 175 sind BlindOansche des Nenndruckes 16 zu verwenden. 

175 
200 340 24 295 190 8 165 169 
250 395 26 350 235 12 22 24,0 24,7 
300 445 26 400 285 M20 30,9 31,9 
350 505 26 460 330 16 

40,6 41,9 
400 565 26 515 380 49,4 51,2 
500 670 28 620 475 20 

M24 26 750 77,8 

6 



Nenndruck 16 

Nennweite 

D 

10 90 -" 15 95 ---"--. 
20 105 
25 115 -"---" _ 32 

<,._'" •. 
140 

40 150 -" 50 165 
65 185 
80 200 

100 220 
125 250 
150 285 

(175) 315 
200 340 
250 405 
300 460 
350 520 
400 580 
500 715 

Nenndruck 25 

Nennweite 

D 

10 
bis 

150 
(175) 330 
200 360 
250 425 
300 485 
350 555 
400 620 
500 730 

DIN 2527 Seite 3 

Gewicht 
Flansch Schrauben eines Flansches 

d9 
(7,85 kg/dm3 ) fur 

FormB FormT 
b k max. Anzahl Gewinde d2 kg kg 

"" "" 
14 60 063 
14 65 M12 14 

0,72 
16 75 1,01 
16 85 123 

4 
16 100 1,80 
16 110 2,09 
18 125 2,88 
18 145 55 M16 18 3,66 3,70 
20 160 70 477 4,83 
20 180 90 5,65 5,75 
22 210 115 8 8,42 8,59 
22 240 140 10,4 10,6 
24 270 165 M20 22 14,0 14,3 
24 295 190 16,1 16,5 
26 355 235 12 24,9 25,6 
28 410 285 M24 26 35,1 36,1 
30 470 330 

16 
47,8 49,1 

32 525 380 M27 30 63,5 65,3 
36 650 475 20 M30 33 102 105 

Gewicht 
Flansch Schrauben eines Flansches 

d9 
(7,85 kg/dm 3) fiir 

Form B'I Form T 
b k max, Anzahl Gewinde d2 kg kg 

~ ~ 

Fiir Nennweiten 10 bis 150 sind Blindflansche des Nenndruckes 40 zu verwenden. 

28 280 165 
M24 26 

17,3 17,6 
30 310 190 12 22,3 22,7 
32 370 237 M27 30 

33,5 34,2 
34 430 285 46,3 473 
38 490 332 16 M30 33 68,0 693 
40 550 380 M33 36 

89,7 91,5 
45 660 475 20 138 141 

2 

.. 
~ 

2 

2 

2 



Lose Flansche 
VorschweiDbtirdel 
Glatte Bunde 
Nenndruck 10 

Lapped flanges; nominal pressure 10 

Nach DIN 2642 
Stand Marz 1975 

Zugleich Ersatz fUr DIN 2653 

..... -. Brides tournantes; pression nominale 10. 
0)0) 
"1''''' 
010 

cS"': 
"1''''' 
e4~ 

..:~ 
<')C'IIO 
~ct-. 

~ _ .... aO 
~~cOoi' 
~c~~ 
~ ..... t-...1.Q 
:s '. '. :r: <') C'II 

~:2~ 
~ C'II C'II 

; ~~ : ~~ 

Ma& in mm 

F Loser FIansch G VorschweiBbOrdel 
(Dargestellt mit geoordeltem Rohr) (Dargestellt mit losem Flansch F) 

~-------d,--------~ 

1------- ~k ------~ 

t-----------D------------~ 

B Glatter Bund 
(Dargestellt mit losem F1anscb F) 

t-"I----- dl-----I 

1--------- :: -----"'" .I 

.. x 

Einzelheit X 
(l>:JrgesteJlt ohne Rohr) 

Bezeichnung eines losen Flansches (F) von Nennweite 200 fUr Rohr-AuBendurcbmesserd l - 219,1 mm aus USt 37-1: 

Flansch F 200 X 219,1 DIN 2642 - USt 37-1 

Bezeichnung eines gJatten Bundes (B) von Nennweite 200 rur Robr-Au&ndurchmesser d 1 - 219,1lI?m aus RSt 37-2: 

BUDd B 200 X 219,1 DIN 264~ - RSt 37-2 

Bezeichnung eines Vorscbweif.\bordels (0) von Nennweite 200, fUr Robr-Au&ndurcbmesser d 1 - 219,1 mm aus Stabl, 
mit der Werkstoffnummer 1.4571 oder dem Kurznamen X 10 CrNiMoTi 1810: 

Bordel G 200 X 219,1 DIN 2642 -1.4571 

Soli der Bund mit einer anderen Dicbtungsform nach DIN 2526 geliefert werden, so ist dies 2.U vereinbaren. 

Fortsetzung Seite 2 



Seite 2 DIN 2642 

Rohr-AnschluBmal3e Flansch Schrauben Bund und Bordel .) Gewicht 
(7,85 kg/dm3 ) 

Nenn- An- Ge-
kg 

weite d. D d6 b k e zahl winde d 2 df) h3 d" h" '. 82 r "" 
Reihe 1 Reihe 2 max. min. min, min. Flansch' Bund 

- 14 16 14,5 
10 

_.17,2 
90 7 14 60 3 4 M 12 14 10 40 9 1,8 3 3 0,599 0,087 - 17,7 

f--- -- 20 22 21 15 I ~-- .. 95 I-- 14 65 3 4 M 12 14 10 45 9 2 3 3 0,689 0,105 
L 21,3 ~ 24 22 

f----···· - . - 25 ~ 26 
20 26,9 105 14 75 3 4 M 12 14 12 58 12 2 3 3 0,806 0,203 - 30 27,6 ... _--1-. 

30 - 33 31 
25 115 - 16 85 4 4 M 12 14 12 68 15 2 3 4 I,ll 0,276 

33,7 '- 36 34,4 

- 38 42 39 
32 140 - 16 100 4 4 M16 18 12 78 15 2,6 3,5 4 1,64 0,343 

42,4 - 46 43,1 

- 44,5 50· 45,5 
40 

48,3 
150 I---- 16 110 4 4 M 16 18 12 88 17 2,6 3,5 4 1,86 0,426 - 54 49 

- 57 62 58,1 
50 

60,3 
165175 16 125 5 4 M 16 18 14 102 23 2,6 3,5 5 2,20 0,618 - 61,1 

65 76,1 - 185 81 16 145 5 4 M 16 18 77.1 14 122 23 2,6 3,5 5 2,62 0,786 

80 88,9 - 200 94 18 160 5 8 M 16 18 90,3 16 138 23 3,2 4 5 3,32 1,10 

- 108 113 109,6 
100 220 '--- 18 180 5 8 M 16 18 115,9 i 16 158 28 3,2 4 5 3,67 1,31 

114,3 - 119 

- 133 138 5 i 
134,8J 

125 
139,7 

250 ~ 18 210 8 M 16 18 141,6 I 18 188 30 3,2 4 5 4,54 1,96 -
- 159 ~ 8 1M 20 

161,1 
150 285 18 240 5 22 18 212 30 3,2 4 5 5,60 2,18 

168,3 - 173 I 170,5 

200 219,1 - 340 225 20 295 5 8 i M20 22 221,8 20 268 30 3,2 4 5 7,46 3,10 

- 267 till= 270,2. 
250 395 22 350 5 12 M20 22 22 320 30 4 5 5 10,3 4,22 

273 - 279 276,2 

300 323,9 - 445 329 26 400 5 12 M20 22 327,6 22 370 35 4 5 5 14,0 4,85 

355,6 - 362 359,7 
350 505 I---- 28 460 6 16 M20 22 22 430 - - - 6 18,5 6,71 - 368 374 372.2 

406,4 - 413 411 
400 565 '426 32 515 6 16 M24 26 24 482 - - - 6 25,0 8,28 - 419 423,7 
500 508 - 670 517 38 620 6 20 M 24 26 513.6 26 585 - - - 6 37,0 11,5 

600 610 - 780 618 44 725 7 20 M27 30 .616,6 26 685 - - - 7 56,3 15,6 

700 711 - 895 721 50 840 7 24 M27 30 718,6 28 800 - - - 7 80,4 23,2 

800 813 - 1015 824 56 950 7 24 M30 33 821,5 30 905 - - - 7 113,2 29,2 

1) Bordel ab Nennweite 350 nieht genormt. 

Die Rohr-AnschluBmaf3e der Reihe 1 sind international, die der Reihe 2 werden in Deutschland noch angewendet. 

Werkstoff: 
Flansch: USt 37·1 nach DIN 17 100 (andere WerkstoCCe naeh Vereinbarung) 
BOrdeI: Stahle nach DIN 17 lOa, DIN 17 155, DIN 17 440 

Kupfer nach DIN 1787 
KupCer-Knetlegierungen nach DIN 17 671 
Aluminium naeh DIN 1746 

Bund: RSt 37-2 nach DIN 17 100 

Herstellverfahren, Lieferzustand und Kennzeichnung: nach DIN 2519 

Hinweise auf weitere Normen 
Flansche; Allgemeine Angaben, Ubersicht siehe DIN 2500 
Stahlflansche; Technische LieCerbedingungen siehe DIN 2519 
Rohre siehe DiN 1754. DIN 1755, DIN 1795, DIN 2391 Blatt I, DIN 2393 Blattl. DIN 2448, DIN 2458 



Stahlflansche 
Technische Ueferbedlngungen 

x 
Nach DIN 2519 

Stand August 1966 

Neuf.ssung In Vorbereltung 

~ Steel flanges; technical terms of delivery 

1. Geltungsbereich 
Diese Technischen Lieferbedingungen gelten fur aile Stahlflan~che, die aus WerkstoHen nach Abschnitl 2 nach einem 
der in Abschnitt .4.1 genannlen Verfahren hergestelll werden. Sie gelten z. 8. fur 

Blindflansche noch DIN 2527, 
Gewindeflonsche nach DIN 2558, DIN 2561, DIN 2565, DIN 2566, DIN 2567, DIN 2568 und DIN 2569, 

Glatte Flansche zum Loten oder SchweiBen noch DIN 2573 und DIN 2576, 

Walzflansche nach DIN 2581 und DIN 2583, 
VorschweiBflonsche nach DIN 2627 .), DIN 2628, DIN 2629, DIN 2630, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, 

DIN 2635, DIN 2636, DIN 2637 und DIN 2638, 
lose flonsche fUr &ordeirohr noch DIN 26.41 und DIN 26.42, 

Lose flonsche mit Bund nach DIN 2652, DIN 2653, DIN 2655 und DIN 2656, 

Lose Flansche mit AnschweiBbund nach DIN 2667, DIN 2668 und DIN 2669. 
Lose Flansche mit VorschweiBbund nach DIN 2673. 
Diese T echnischen lieferbedingungen sind ouch donn anzuwenden, wenn if\ der betreHenden MaBnorm darauf nicht 
verwiesen wird; sie gelten nicht, wenn in den MaBnormen andere technische lieferbedingungen festgelegl sind. 

2. WerkstoHe 
Die flansche werden ous dem WerkstoH hergestellt, der in der entsprechenden MoBnorm feslgelegl isl. 

Wenn fur spezielle Verwendungszwecke z. B. warmfeste, kaltzahe. rost- und/oder saurebesfcndige Stahle erforderlich 
sind, isl die Wohl der Stohlsorte Angelegenheit des Bestellers. 

3. Bezeichnung der Stahle 
Fur die Bezeichnung sind maBgebend: 

fUr allgemeine BaustCihle die Kurznamen nach DIN 17100 
fur andere Stahle die in den entsprechenden Normcn oder Sondervorschriften ongegebenen Kurznamen. 

4. Anforderungen 
4.1. Herstellungsverfohren 

Flanschart 
aus Blech gefertigt 

Glatte ovale Flonsche 
und Blindflansche X 

GlaUe Flansche X 

Glatle Bunde X 

Flonsche mit Ansatl 

VorschweiBflonsche und 
·bunde 

.) z. Z. noch Entwurf 

Herstellungsverfahren 

geschmiedet gepreBt 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

nohtlos 
aus Walzprofilen 

gebogen und 
gewalzt geschweiBt 

X X 

X X 

X X 

Fortsetzung Seite 2 und 3 
Erlauterungen Seite .. 

X 
If-Hier bltte spater nach Erscheiner. die geinderte Norm DIN 2519 aufkleben 
I 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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4.2. Lieferzustand 

Die Flonsche mussen bei Lieferung den in den MoBnormen ongegebenen Abmessungen, Ausfuhrungen und Werkstoffen 
entsprechen. Wenn keine besondere Ausfuhrung angegeben ist, gilt fur den liefen:ustand die nochstehende Tabelle noch 
Wahl des Herstellers. 

DIN AuBenrand Millelloch Dichtfloche Schraubenlocher 
Mutteraufloge-

f10che ') 

2527 V - V 

2558 - oderV gestand 
2561 oder -2565 unbeorbeitet gebohrt 
2566 mit Gewinde V 

2561 

2568 VVV gebohrt V 2569 

2573 
V 

2576 - oder V gestonzt 
oder "" 2581 

unbearbeitet V gebohrt 
2583 V 
26'0·) 
2628 V VVV gebohrt 

VV 2629 
2630 
2631 gestann 
2632 
2633 - oder V - oder V V oder -
2634 gebohrt 

2635 
2636 

V 2tJT VVV gebohrt 

2638 V V VV 
2641 . 
2642 -
2652 Bunde Bunde Bunde 

gestand 

2653 unbearbeitet und oder -
oder V V gebohrt 

2655 Flansche Flansche 
2656 

Flansche V V -
2667 Bunde Bunde Bunde 

2668 V tv'ill V VVV gebohrt VV 
2669 Flansche Flansche Flansche 

V V ('\7'V) -
Bunde Bunde Bunde 

-oderV -oderV V aestand 
2673 oder -

Flansche Flansche Flansche gebohrt 

V V -
4.3. OberflachenbeschaHenheit 
Aile Flachen mussen einen Zustand aufweisen, der die Verwendung der F1ansch. niehl beeintraehligt. Die Munerauflage
f1achen mussen parallel zur Dichtflache sein. 
Be arb e i t e t e F I a c hen mussen den eingetragenen Oberflachenguten nach DIN 3141 (Vomarm), Ausgabe Marx 
1960x, Reihe 1, entsprechen. Dichthtisten-Oberflachen V sollen nicht feiner sein als 40 11m Rauhtiefe. 

I) Beim Verwenden von Dehnschrauben nach DIN 2510 ist vom Besteller die Ausfuhrung der Munerauflageflache mit dem 
Kennbuchstaben 5, in der DIN-Bezeichnung vor dem Kurueichen angeordnet, vorzuschreiben (siehe DIN 2500) • 

• ) z. Z. noch Entwurf 

I \ 
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4.4. Zutallige MaBabweichungen in mm 

MoB Abmessungsbereich 
Ausfuhrung 

bearbeitet unbeorbeitet 

bis 20Dmm ±1 ±2 
AuBendurch- Gber 20D bis 300 mm ±1,5 ±2 

messer ilber 300 bis ... 00 mm ±2 ±3 
D uber.400mm ±2 ±5 

1-------.. -
auBer VorschweiB- VorschweiB· 

flansche flansche 
Mittelloch 2) bis 100mm +0,5 -1.0 

Gber 100 bis .400 mm +1 -1,5 
GberMlOmm +1.5 -2,0 

beide Flachen eine Floche +1,5 
bis 10mm ±0,5 ±1 -1 

Gber lObis 20mm ±0,8 ±1,3 
+2 
-1,5 

Flanschdicke 
Gber 20bis 30mm ±1 ±1,5 

+3 
b -2 

Gber 30 bis 50mm ±1 ±1,5 
+4 
-3 

uber 50mm ±1,5 ±2 
+5 
-A 

Flonschhahe bis NW 80 ±1,5 
Gber NW 80 bis NW 250 . ±2 

hI Gber NW250 ±3 

Ansotzdicke 3) bis NW 100 +1,0 +1,5 
Gber NW 100 bis NW .400 +1,5 +2,0 • Gber NW.400 +2,D +2,5 

Diehlleisten- bis NW 80 -1 
durchmesser Gber NW 80 bis NW 300 -2 

d4, uberNW300 -3 

Lochkreis- Be; formschlUssigen Dichtungen muB die Konxentrizitot von Loehkreis und Mittelloeh gew6hr· 

durchmesser leistet sein. Die zulossigen MoBebweichungen fur Lochkreisdvrchmesser, Lochobstand und 

k Schraubenlochdurchmesser werden durch den Spielroum zwischen Schraubenbolzen und 
Schraubenlochdurchmesser begrenxt. 

S. Prufungen 
Bei Lieferung mit Abnehme werden die Flansche nach losen gepriift. Dazu sind die Flensche, nach Stahllorten und moglichst 
nech Abmessungen geordnet, in Lose von 100 StUck einxuteilen. Restmengen konnen gleichmaBig auf die einzelnen Lose 
verteilt werden. StGckxahlen und Restmengen zwischen 51 und 100 Flensche sowie Lieferung von 50 Flansche und weniger 
gelten als ein geschlossenes Los. 

Oer PrGfumfeng ist bei Bestellung zwischen Besteller und Hersteller zu vereinberen. Die Prilfungen sind im Herstellerwerk 
durchzufuhren. Cber die Priifungen wird ein Werkszeugnis noch DIN 50 049, Ausgobe April 1960, Abschnitt 2, oder ein 
Abnahmezeugnis A, Bader C neth Abschnitt 3 aUlgestellt. 

6. Kennzeichnung 
Aile genorm!en Flansche sind wie folgf xu kennzeichnen: Herstellerzeichen 

NennweitefRohr-AuBendurchmesser 
Nenndruck 
Werkstoff 

7. Beanstandungen 
Verbondszeichen mE 

XuBere und inneTe Fehler dOrfen nur denn beenstandet werden, wenn sie eine der Stahlsorte und Erzeugnisform an
gemessene Verarbeitung und Verwendung mehr 015 unemeblich beeintrachtigen. 

Oer Besteller muG dem Lieferwerk Gelegenheit geben, sich von der Berechtigung von Beenstendungen :tu uberzeugen, 
soweit moglich durch Vorlage von BelegstGcken des beanslandeten Flansches. 

') Oiese zul6ssigen MaBebweichungen gelten QUch fur die Mittellocher von Bunden. 
') Oiese zulossige MeBabweichung ist auf das IstmaB des Mittelloches :tu beziehen. 

\'L 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Erliiuterungen 

Beim Anwenden dieser Norm hoben sich teilweise MiBverstandnisse herausgestellt, 
die es angezeigt erscheinen lassen, die zulassigen MaBabweichungen in Abschnilt ~.4 
zu erlautem. 

Es ist festgestellt worden, daB fur das Mittelloch zulassige Abweichungen festselegt 
sind, obwohl das Mittelloch in den MaBnormen nicht maBlich festgelegt ist. Hierzu 
wird festgestellt, daB das Mittelloch z. B. nach Einbau eines VorschweiBflansches yom 
Abnehmer nachgemessen werden kann, wahrend das MoB der Ansotzdkke nach 
Einbau nicht mehr direkt gemessen werden kann. Deshalb erschien es richtig, fur das 
Mittelloch zulassige Abweichungen anzugeben, obwohl dos SollmaB nur errechnet 
werden kann. Dieses Verfahren, das Mittenoch zu kontrollieren, hat sich in der 
Abnahmepraxis bei eingebouten Flanschen durchaus bewahrt. 

Es sind weiter MiBverstandnisse hinsichtlich der zulCissigen Abweichung fiir die 
Ansatzdicke 'aufgetreten. Dabei wurde iibersehen, daB die zulassige Abweichung 
der Ansatzdicke unabhCingig von den Abweichungen fOr das Mittelloch so festgelegt 
wurde, daB ein Unterschreiten des NennmoBes von , in iedem Faile verhindert wird. 
Das NennmoB von, als BerechnungsgraBe muBin iedem Faile gewahrleistet sein, 
es darf nicht - z. B. durch Ungleichwondigkeit - eintreten, daB die Ansatzdidce an 
irsendeiner Stelle kleiner ist als das NennmaB von •• Um diese Forderung gewohr
leisten zu kannen, wurde eine kontrollierbare zulossige Abweichung von , in den 
in der Norm enthaltenen GroBen festselegt, die aber stets auf das 'stmaB des 
Mittelloches zu beziehen sind. Aus diesem Grunde wurde die FuBnote 3 auf
genommen. 



'2. 

VI~ 
4ooton 

D,o t. D.9 

~ ~ 
13., [Ja-fbrdmel'l 

t:1raa~autofTIate:f) 

1/~~~ ,~oo-140 

E~·1Bi 

E2JSt 

\ 



B'~j \aljc2 3> . 

~ckcie~M-j ~~.., 

"0)jt~~ 
ov-'v~~~~ cl 

r:f- IO$'" . 

~\~-Ibs 

'~5 
"Z.oc 

700 

'2'20 

2Sl)-310 

. 3'.»
'1~S-

. 9J - D,e - Du 
. ~ -DJo- ~-D'1 

Pi -\)'0 - \$,$2 - D'i 
P, - Ds/Ol - BI - D'i 
DsIO; :- ~, ... 

-.VS 10; -. B>s 
-'\'ID}-""B3 



~s
lOS" 

" S" 
1~ 0 

J)D 

;t§" 

lfJS-

wo 

,}40 

{?, ~ iaC)e LL 

l1e\.la~ u~ }&vv-;ft"l ~ cb ~ocl..e j~. - (\£11.1. L~SJb 

':j lCO 

,600 
J ",-\00 

'%0.000 

'2..0.600 

8'too 
j 6.600 
lo.boo 

~IOC 

'j'OO 

~~co 

7°0 
fOO . 

"-
?I..\ I .. 

I 

-; b I. 
I 

bLI. 
I 

261. , 

12,6/.. 
1'1>% • , 
t 4, ~1. 

biZ 
I , 

Jlpj". 

1,1 i. 
661. 
6. bl. 

• 
\. 

'Z,t l 
0,5): 

t 

Oih 
I 

a..cv..:;lJ . 
. ~J 7~~ 

\ \-;0 

JOO 

'2.300 

Poo 
'3~OO 

.,goo. 
, "'300 

'2.7 00 

2'200 

'1° 0 

2500 

. 
4,f. 

I 

7-11~' 
')1 ~ I .. 

• 
'321. 

I 

... 13,1/ .. 

152i.. 
I 

51-/ 
I 

Job!. _ 
I 

b!&'1. 
_. __ 6/~ % 

. ..1 "1 (. . 
ib700 . .. .). J /. _ 

- J (2 %' _ '300 

200 
.,........., 

_ .06./" 
I .---



D£I 

D ~. t . , . . 

"t.'1 ttl 

'2.,'2. 
D" . 

'L,b 2,5' 

I i '1>-,0 

10 

.~ 

IJ.. 

~'*'IB1-

128& 



p~~ 

--I 

Dn . 

'I.,b 1.,r 

Df.:> 

~. 

l-iernailef vczn ca 

D~ 

~ 

, 

~B1-

~~ 



'2,'2. 

'1~ 

~GL~~~'--~~_~~=7~C~.~~"~~f>~,,l 
'P.,s- ~~ 

'2.2 . 



Bijlage 6 

Berekeningen t.a.v. een lay-out verandering 

In deze bijlage zijn de onderzoekingen en berekeningen opgenomen 
die de verkorting van de transportwegen in de flenzenafdeling in 
getalwaarden uitdrukken. De volgende werkwijze is gebruikt: 

1 De geproduceerde aantallen flenzen over januari tm. november 
1986 zijn bepaald (zie bijlage 4). 

2 De routing die de producten afleggen is bepaald (zie bijlage 
3) • 

3 De gewichten van de flenzen zijn bekend (hier is een 
vereenvoudiging doorgevoerd door de lasflenzen en 
overschuifflenzen samen te nemen). Omdat per vorkheftruckrit 
ongeveer 1 ton producten vervoerd wordt, kan het aantal ritten 
bepaald worden. 

4 Het juiste aantal ritten is niet van belang, maar slechts de 
verdeling over de trajecten. 

5 Uit de schetsen van de lay-out (bijlage 5) kan 
situatie, alternatief 1 en alternatief 2 een 
bepaald worden. Deze transportlengte is de 
schets, de schaal is onbekend. 

voor de huidige 
transportlengte 
lengte in de 

6 Door vermenigvuldigen van de weglengte met het percentage van 
de ritten verkrijgt men een ntransportwaarden • Deze 
transportwaarde (TW) voldoet in dit geval, omdat men aIleen de 
percentages verbetering wil bepalen. 

7 Een tabel met de transportwaardes vindt u op de volgende 
bladzijde. 

20 



Bijlage 7 

Bewerkingstijden 

In de tabel op de volgende bladzijde zijn de bewerkingstijden 
per flens voor de verschillende flenzen en bewerkingen opgenomen. 
Deze zijn door de afdeling calculatie bepaald. Hiervoor zijn over 
enkele maanden de productieaantallen en productietijden 
(inclusief storing, ombouwen etc.) uit de dagstaten bepaald. Het 
gemiddelde van deze getallen resulteerde in de tabel. 

In deze tabel zijn 
geval genomen. Voor 
"geknipte stroken lf , 

Ifgebrande schijven lf 

"gebrande ringen". 

de bewerkingstijden per flens in het normale 
de flenzen tot en met 220 mm. is de grondstof 
voor de maten 250 en 285 mm. is de grondstof 

en voor de maat 340 mm. is de grondstof 

Als er geen bewerkingstijd vermeld staat, wil dit zeggen 
bewerking niet voorkomt (technisch onmogelijk met de 
machines of te duur om op deze manier uit te voeren). 

dat deze 
huidige 

22 



·Bl'\o,,\ I 

{'ief'zcn 
~':'2\tJd "'~ re1n!..\ ~ : 

I • • <3~oeven t\rit-7,en 

9~ o,l!)! +:a;_. ;Kr'.---A-... 0 'x o,;o.>? L 9 bO c>,~; o,~D o~~~J. h.~~ .' .. 
\ OL _~~_ r_.cl9~~b_L _1»'5 >i'.. 0,o,;~1 .. - ,0, boo S!~.L o;~o_ -1'llb~.l.b~~ ..... ' ..... 
. ~JL ~~~: ... j_ ~,:q1~ .. _ ... ~.~'l .. I""" ... L,' ~,I. ,~_ .. ,: ... :. ~'" ,,0,,~~ .. ; .. lD~.~~, o,~~"l.,.. o,~~ d,b~ I Io,~~ ,.,.," t " , ..... ,~ .• ~.-.... __ .~,, __ J_. ,,1 .............. , ___ , _ .. ,,-_ 

140 _04~ Jo,_{~_d .. 9,~~J,.! >? . X : .... l_~... o,!~~_~_ ~o,b~ . . CJ,~~,~"u . __ ~~?~_,,_ . __ ~~~~_L j~9?_.,, __ ._ 
15V O/~_! .. J. cd~ .. _.~g~l1_~.~ ~_.~.~ ... ~._.~ .. 0~,~~~. t.~,~ .... v,~ .. ~:.",~9~o,_ .. . _!!;~_~J._ ._1~!~1_· ____ _ 
ft> _.",~~ Ii "'~tt O,~4! .o,~t_ .1,qLf I to,.53 O,0~ lo,~~ 0,'11! ,o,~() .,6»; >IJ~ 
I ~ o,~ I I ~O C(~O: 0,+, "dy I I O,~? X, O,~~ 0. 41 'o,'-ll 0,.1),: 1,'2.3 

i I I I Iii 'ii , 'i ' b 
'1.00 r O.tt I ~Ij o.}4, q <-I) I,'; 6: i 0,~'3 X f ~ l' ~'1> 0,'>' 0, "''2; ',~ 
1.. '1.0 .. 0,50 .L. .J~~'_ _t?~t~l_ r-'~ 0. ~'k ______ ~~£_"_._ .. _O, >~ __ .. ~.,., ..... ~.!?~1,~___~_?.~._, __ 0_, _~ ......!.~_ .... t_s, '!!._ .. _ _' .. ___ .. __ _ 

'25"0 )<, i o.~_ -~i~~-:. ll,.o.~. .. I, ~s-.;iS~~._~+L~'~)-!.~() ; 9..~z_ .. _3 ~ ~._.. -1-3.'0 
'l3~ X o,~o. o,l"'2.! Ll.opI,~> i "o~ X 1.C>')c>,Fh. ~,~?: 1""'9 
340 .x _ .L2l5.~: '2.,40 s~~1 i ,,-if, *- I,~O: .j()~--'-_1~~:ft,2f. 

i 
I 
i 



Bijlage S 

Kostprijzen flenzen 

In deze bijlage staan de berekeningen van de kostprijzen van 
verschillen soorten flenzen. Oeze berekeningen worden gebruikt om 
te beslissen welke manier van produceren goedkoper is: stroken 
ponsen, schijven branden of ringen branden. 

Oe volgende gegevens zijn daarbij gebruikt: 
1 Stroken ponsen: 

a de kosten voor het knippen van stroken zijn f 55,-/ton. 
b per flens wordt een stuk materiaal verbruikt in de vorm van 

een vierkant met de volgende afmetingen: 
lengte en breedte: buitendiameter benodigde flens + 3 maal 

dikte flens (naar boven afronden op 
veelvoud van 5) 

dikte: dikte flens + 1 mm. 

2 Schijven branden: 
a per flens wordt een stuk materiaal verbruikt met de volgende 

afmetingen (ook in de vorm van een vierkant): 
lengte en breedte: buitendiameter benodigde flens + 2 maal 

dikte flens (naar boven afronden op een 
veelvoud van 5) 

dikte: dikte flens + 1 mm. 
b kosten voor het branden zijn vol gens de bij Laura Metaal 

gebruikte brandtabel. Er wordt van uitgegaan dat met 6 
branders gebrand wordt. 

c er wordt een schijf gebrand met de afmeting: 
d(schijf)=d(flens)+Smm. 

d metingen gaven de volgende tijdsverdeling tijdens het 
draaien: draaien 40 %, op- en afruimen etc. 60 %. 
Om de geharde zone te verspanen moet de snelheid gehalveerd 
worden. Oit geeft een toename van de bewerkingstijd van 40 % 
(60% + 2x 40%=140%). 

e het verspanen van de 
draaiautomaten 09,0 10 en 
aparte bewerking nodig. 
randgedraaid. 

de geharde zone kan niet ~p 
011 plaatsvinden, hiervoor 1S een 

Oe producten worden dus apart 

f Bij de blindflenzen is aangenomen dat de flenzen met 2 min. 
bewerkingstijd randgedraaid worden (stuk voor stuk) voor 
flenzen tot en met 220 mm. 

3 Ringen branden: 
a dezelfde uitgangspunten als bij het "schijven branden" zijn 

ook hier van toepassing. 
b de binnendiameter van de ring is als voIgt: 

d(binnenring)=d(flens binnen)-Smm. 
c de geharde zone aan de binnenzijde van de ring wordt 

verwijderd door de ring uit te draaien met lagere snelheid 
(aparte bewerking). 

24 
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Bijlage 9 

Verbeteringen flenzenafdeling 

In deze bijlage worden de grote sprongen (50 % en meer) in de 
bewerkingstijden uit de tabel van bijlage 7 verklaard mits een 
verklaring gevonden is. 

Randdraaien: lasflens 220-250 
Bij de flaslens 250 is de bewerkingstijd groter om 
de volgende redenen: 
a er worden meerdere flenzen tegelijk randgedraaid, 

bij 220 zijn dat 22 flenzen per keer, bij 250 zijn 
dat 15 flenzen per keer. 

b er worden gebrande schijven gebruikt, daarom moet 
met lagere snelheid verspaand worden. 

Klaardraaien: -lasflens 220-250 
bij de lasflens 250 is de bewerkingstijd groter 
omdat het materiaal niet in de juiste dikte 
aanwezig is en dus wordt de vlakke kant in twee 
keer gedraaid. 

-lasflens 285-340 
voor de lasflens 340 worden gebrande ringen 
gebruikt. Deze moeten met lagere snelheid 
verspaand worden wat niet kan op de 
draaiautomaten. Daarom wordt een conventionele 
draaibank gebruikt en dat geeft een veel grot ere 
bewerkingstijd. 

Boren: flens 220-250 
de flenzen 250 zijn dikker, daarom is de totale 
pakketdikte groter en dus minder flenzen per boorgang. 

Uitdraaien: lasflens 220-250 
geen verklaring 

Blindflenzen randdraaien: blindflens 220-250 
de blindflenzen 220 worden met 10 stuks 
tegelijk randgedraaid. De flenzen 250 
worden eln voor ean randgedraaid. Dit 
geeft een enorme toename van de 
bewerkingstijd. 

Blindflenzen vlakdraaien: blindflens 200-220 
de automaat D9 kan geen blindflenzen 
verwerken omdat de beitel niet tot het 
centrum kan komen. De blindflenzen 220 
en groter moe ten dus op een gewone 
draaibank vlakgedraaid worden en dat 
geeft een fikse vergroting van de 
bewerkingstijd. 
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Afschuinen: overschuifflens 200-220 
de flens 200 kan op 02 (automaat om af 
afgeschuind worden, de flens 220 kan 
verwerkt worden. 

te schuinen) 
hierop niet 

~/ 

De grote sprong en zijn nu verklaard. Er is echter slechts een 
sprong die verkleind kan worden, en weI het randdraaien van 
blindflenzen. Dit vindt nu stuk voor stuk plaats (in machine 
plaatsen, helft randdraaien, flens omdraaien, andere helft 
randdraaien). Het bIijkt met een hulpgereedschap echter mogelijk 
te zijn meerdere flenzen tegelijk rand te draaien. Op de 
volgende bladzijde vindt u een schets van dit hulpgereedschap. 

De werking van dit hulpgereedschap is als voIgt: 
Deel A wordt in de klauw ingespannen en de penn en (dikte 
afhankelijk van de rand te draaien flenzen) worden op dee I A 
vastgezet met bouten. Hierna worden de flenzen over de pennen 
geschoven. Ais er voldoende flenzen op de pennen zitten, wordt 
deel B over de pennen geschoven en met een hydraulische center 
wordt het geheel voorgespannen. Hierna kan randgedraaid worden. 

De hoeveelheid flenzen die op dit hulpgereedschap tegelijk 
randgedraaid kan worden, kan als voIgt afgeleid worden: 
bij de blindflens 220 blijkt het polair traagheidsmoment bepalend 
te zijn (bij meer flenzen breken de pennen). 
V~~r 10 biindflenzen 220 is dit traagheidsmoment 

I=10*0,5*m*r*r=10*0,5*5,65*0,22*0,22=1,37 kg*m*m 

Bepaal nu het aantal blindflenzen 250 en 285 door het polaire 
traagheidsmoment hieraan gelijk te stellen (1,37). 

uit berekeningen blijkt dat 5 blindflenzen 250 op een as kunnen 
en 3 blindflenzen 285 op een as. De penn en die door de gaten gaan 
zijn bij flenzen 285 echter 4 mm. dikker (grotere gaten dus 
dikkere pennen) zodat met een groter traagheidsmoment gerekend 
kan worden. Hierdoor wordt het aantal flenzen per as voor 
biindflenzen 285 groter (4 of 5). Dit zal in de praktijk 
uitgewezen moeten worden. 

De biindflens 220 heeft een bewerkingstijd van 1,14 min. Bij deze 
flens worden 10 stuks tegeIijk randgedraaid. 
Neem nu aan dat voor 5 stuks (biindflens 250) dezelfde tijd nodig 
is (opspannen, draaien, afruimen) ais voor 10 stuks bij de 
blindflens 220. De bewerkingstijd per flens wordt dan 
1,14*10/5=2,28 min. 
stel de bewerkingstijd is 2,5 min. Dit wil zeggen per flens een 
verkorting van de bewerkingstijd van 1,13 min., per blindflens 
250 en 285 wordt dus f 0,94 goedkoper geproduceerd. 
De productie over de eerste 11 maanden van 1986 was 2900 
blindflenzen 250 en 285, de besparing zou dus f 2700,- geweest 
zijn. De kosten voor het hulpgereedschap zijn beduidend lager. 
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Bijlage 10 

Benutten van de afval van overschuifflenzen 

Overschuifflenzen zijn dunner als lasflenzen. Daarom zou de 
schijf die uit een overschuifflens ontstaat gebruikt kunnen 
worden voor een kleinere lasflens of blindflens. In deze bijlage 
wordt onderzocht of deze mogelijkheid ten uitvoer te brengen is. 

De volgende gegevens zijn bekend: 
a de binnendiameter van de gebrande ring (voor een 

overschuifflens) is als voIgt: d(binnenring)=d(flens)-8 rom. 
b de buitendiameter van een gebrande schijf (voor een las- of 

blindflens) is als voIgt: d(schijf)=d(flens)+8 rom. 
c de maatvoeringen en toleranties zoals vermeld in bijlage 1 
d de bewerkingstijden (bijlage 7) en materiaalprijzen (bijlage 8) 

voor de verschillende soorten flenzen. 

Een lasflens (of blindflens) kan uit overschuifflensafval gemaakt 
worden als aan de volgende twee voorwaarden voldaan wordt: 
1 het verschil tussen de binnendiameter van de overschuifflens en 

de buitendiameter van de lasflens is minimaal 16 mm. 
2 er is geen groot dikteverschil, door gebruik te maken van de 

toleranties van de flenzen mag het dikteverschil tussen de 
overschuifflens en de lasflens zelfs nul zijn. 

De volgende combinaties blijken te voldoen aan de eisen: 

overschuifflens lasflens/blindflens 

dikte dikte 
395 mm. 22 rom. 250 mm. 22 rom. 
340 rom. 20 mm. 200 mm. 20 mm. 
285 mm. 18 mm. 140 mm. 16 rom. 
250 rom. 18 mm. 115 mm. 16 rom. 

Welke combinaties zijn nu in de praktijk uitvoerbaar? 

De lasflenzen 140 mm. en 115 mm. worden op de draaiautomaten 
geproduceerd. Deze automaten kunnen echter geen gebrande 
producten verwerken. Een productiemethode zonder automaten 
(meerdere bewerkingen tegelijk) is veel duurder, deze twee 
combinaties vallen dus af. 
Bij de twee andere combinaties (lasflens 250 rom. en 200 rom.) 
treedt slechts een verstoring op: het verschil in buitendiameter 
lasflens en binnendiameter overschuifflens is groter als 16 rom., 
er moet dus nog een extra randdraaibewerking komen. 

Het kostenplaatje dat hier bij hoort is het volgende: 
(vergelijk verder gegevens uit bijlage 8, aanname dat extra 
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randdraaien net zoveel tijd kost als gewoon randdraaien). 

lasflens/blindflens 
d materiaalprijs extra randdraaien voordeel 

mm. (f 350,-/ton) 
200 f 3,32 f 0,54 f 2,78 
250 f 5,50 f 0,83 f 4,67 

Het is dus zeer voordelig om uit de afval van overschuifflenzen 
395 mm. en 340 mm. lasflenzen of blindflenzen te maken van resp. 
250 mm. en 200 mm. Hierbij moet echter bij het branden een 
maatregel genomen worden: het doorspuiten moet zo dicht mogelijk 
bij de brandsnede plaats vinden, zodat men bij het randdraaien 
niet teveel hinder ondervindt van deze extra snede in de schijf 
of ring. 
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Bijlage 11 

Autogeen snijden 

Het snijden van ijzer in gewenste vormen. Het proces berust op 
het principe, dat ijzer tot de ontstekingstemperatuur verwarmd, 
in een zuurstofstroom verbrandt. De ontstekingstemperatuur wordt 
bereikt door de verwarming van het oppervlakte met een 
gas/zuurstof vlam. Het snijden vindt dan plaats door verbranding 
van het materiaal in de snijvoeg (een zuurstofstraal wordt op het 
oppervlak gespoten). 
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Bijlage 13 

orienterende kostenvergelijking 
conventionele brandmachines 

Conventionele brandmachines 

nube brandmachines t.o.v. 

Uitgangspunten: -45 % van de beschikbare tijd wordt gebruikt voor 
het brandproces zelf 

-op jaarbasis is de machine 2000 uur beschikbaar 
-gemiddeld wordt materiaal gesneden met een dikte 
van 25 mm. (snelheid 350 mm./min) 

-gemiddeld worden 5 branders gebruikt 

uit de brandt abel (gebruikt bij Laura Metaal) voIgt: 
de prijs, die wordt verrekend aan de klant, bedraagt f 1,60 per 
gesneden meter. 

In een jaar wordt 5xO,45x2000x60xO,35=94500 m. gesneden. 
Dit brengt ongeveer f 150.000,- op. 

Nu de uitgangspunten voor een Nube machine (voorzichtig geschat): 
-bediener kan mee helpen bij het op- en afruimen, hierdoor wordt 

20 % op de personeelskosten bespaard 
-de personeelskosten bedragen f 50.000,- per man per jaar 
-de gesneden lengte neemt toe met 10 % 
-geen besparing op gas en zuurstof 
-betere benutting materiaal geeft 5 % materiaalbesparing 
-dezelfde brandprijs wordt berekend als bij het conventionele 
branden 

-per jaar 900 ton gebrand product per brandmachine 
-gemiddelde materiaalprijs f 450,- per ton 

Per jaar ongeveer 104000 m. gesneden, opbrengst f 
Betere benutting materiaal, opbrengst extra f 
Personeelskosten, besparing f 

165.000,-
20.000,-
10,000,

+ ------------
Totaal f 195.000,-

Dit geeft een jaarlijkse extra verdienste van ongeveer f 45.000,-. 

Nu voIgt een vergelijking van de investeringskosten: 
een conventionele brandsnijmachine kost f 25.000,- tot f 70.000,
een nube brandsnijmachine f 100.000,- tot f 200.000,-. 
Dit geeft een globale terugverdientijd van het nube gedeelte van 
een brandsnijmachine van 3 jaar. 

Er moet echter met een feit terdege rekening worden gehouden: 
electronica is gevoelig voor weersomstandigheden (ongevoelig in 
gebied tussen 5 en 40 graden Celcius). Er zullen in de huidige 
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brandhal dus extra maatregelen moeten worden genomen om de uitval 
van de machines te beperken. 

Op de volgende bladzijdes treft u vier copieen aan van 
investeringsanalyses en evaluaties binnen vier bedrijven die 
overstapten op nube brandsnijmachines. 
Deze copieen zijn overgenomen uit het volgende rapport: 
"The economics of numerically controlled flame and plasma 
cutting" door J. Helmer 'Hansen en A:,';. O:livier in samenwerking met 
Kongsberg Ltd. England ,lei" 
AlB Kongsberg Vapenfabrikk.Norway. 
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'APPENDIX I. 

-
An example of' numerically controlled f'larne-.cutting in use. 

Heavy Mechanical Fabrication, Germany. 

Product Spectrum: 

Mechanical Presses (up to 800 tons). 

Plate Shears and Punches. 

Production lines with press equipment f'or chassis 

productio~. 

Comments: 

This Company's production spectrum is characterised as 

being of' predominantly welded construction. 



Component Production Statistics 

Steel throughput: 

-
. Number or components: 

Plate thicknesses: 

Extent or Use or NC 

17,000 tons in 1964 rising to 

23,000 tons in 1972. 

200-300,000 components with 

dimensions rrom 40 x 40mm to 

3,000 x 5,000mm. 

In the range rrom 4-160mm. 

Approximately 100 dirferent rormats 

used. The majority or platEs used 

have a thickness of 30-40mm. 

or a total or approximately 23,000 tons cut in 1972, 

approximately SO; were cut with the help of numerically 

controlled machines. 

Equipment Installed 

3 rlame-cutt'ers': 

3 NC controls: 

1 drafting machine 

system. 

Usage Factor 

or the total load, 

Medium size (4 burning heads) 

KV-CC2 (Serial Numbers 3, 46 and 47) 

DC300/1215 (Serial Number 616) 

approximately 15~ was cut with one burner 

35~ was cut with t"o burners 

5~ was cut with four burners 

t,1 I 



Running Cost Experience with Numerically Controlled 

Flame-cutters 

.. 
1. Reduced "making good" (Edge Trimming) 

The greater accuracy o~ NC cutting, reduced the need 

~or hand corrections ~ter cutting, giving rise to a 

saving o~ approximately 70~ of this time consuming 

exercise. 

2. Reduced Personnel Requirements 

In spite of the increased steel throughput (from 17,000 

tons in 1964 to 23,000 tons in 1972), the following 
. 

personnel were saved in th(' period concerned: 

Marking out, reduced from 8 to 1 saving 7 men 

Burning, " " 25 to 17 " 8 ,t 

Correcting burn errors, " " 4 to 2 " 2 " 

Total personnel reduction, " " 37 to 20 " 17 " 

Production, preparation, optical (dr~tsmen) red~ced by 3 men 

II " numerical control 

(programmers) increased by 7 men 

This giving an increase in personnel of 4 men such that 

the total saving over this period was 13 men (17 minus 4). 

It is extremely important to point out at this stHge that 

the programming for these machines was all undertaken 

manually. No use had been made up to 1972 of computer 

aided programming. 



Operational Experiences 

Experience from the installation of the first NO machine .. 
shows that such a machine could replace between four and 

six conventional (111) flame-cutters. 

It should not be forgotten that the higher usage fa·::tor ~f 

an NO machine gives rise to a proportionally ~igher wear 

and tear of the machine. This necessitates an effective 

maintenance organisation. Atter the installation phase, 

all NO machines were used for three shifts or approximately 

500 hours per month. 

The average down time (caused by either the flame-cutter or 

the control) over the 7·~year period is calculated to J.~. 

This figure of J.6~ also includes the initial running in 

phase. In 1972 the average down time was approximately 2~. 

Of the total down time experienced, approximately 8~ was 

caused by t.he burning machine. The MTBF was shown to be 

approximately 250 hours. For the controls on their own, 

the MTBF figure was approximately 2,200 hours. 

The company has built up its own maintenance department. 

This department has carried out all service and maintenance 

on the equipment installed since 19'66. Most important t 

regular preventive maintenance is carried out on the 

equipment. Each preventive maintenance period took on 

average 8 hours. 
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APPENDIX II. 

-
A Swedish ~irmf producing hydraulic excavators. 197) 

production: )50 excavators ranging ~rom 15 to 44 tons. 

1) Production Data 

Previous equipment: Only portable, manual ~lame-cutters. 

Plate thicknesses: 6-80mm. (Over 60~ is 10-12, & 15mm.) 

Plate ~ormats: (2.5 x 1.25m), 5 x 2m, 6.) x 2m. 

Steel throughput: )000 tons/year.' 

Present cutting equipment: NC ~lame-cutter with Kongsberg 

Drawing machine, Kongsberg 6515. 

Tape punch with keyboard. 

2) Total Investment S.Kr. 570,650. 

This covers: 

Cutting machine, working area 14 x 4.5m, 

6 heads. 

Numerical control. 

Drawing machine (~or tape veri~ication). 

Te1etype (for tape' preparation & editing). 

Training of operators and programmers. 

Site preparation. 



.( 

Personnel required: 

Old Method New Method 

Manual cutting 16 5 .. 
Template cutting 4 1 

NC " 3 

other work 1 

Total 20 10 

3) Estimated Savings 

Direct wages: 10 men, working 1800 hours per year ai 

S.Kr. 17 per hour + 25" social securi1.y 

overheads. 

10 x 1800 x 17 x 1.25 = 380,000 S.Kr./year. 

Reduced scrap: Based on 1972 conditions, assuming the new 

Total saving: 

machine results in the proportion of scrap 

being re~uced by 5~. 

Price of plate = S.Kr. 0.90/kg. 

Selling price of scrap = S.Kr. O.lO/kg. 

i.e. cost of scrap = S.Kr. D.80/kg. 

Saving = 0.8 x 3,400,000 x 5~ 

= 136,000 S.Kr./year. 

Wages 

Scrap 

J.1inus Proeramnwr 

380,000 

136,000 

516,000 

48,000 

l~6S. 000 



Time to amortise entire investment 

570,650 = = 1.25 years 

468,000 

-
This calculation does not include the savings 

resulting from better fitting of cut parts, 

giving lower assembly costs through reduced 

consumption of filler, etc. 

4) Revised Analysis 

Af'ter conunissioning, the actual results were con!pared 

with the earlier analysis. 

An extra 3 ton crane, diverse preparatory work, and 

some unspecified expenses came to approx. S.Kr. 52,000. 

Personnel found to be necessary with the new machine 

(after 6 months' production): 

<i_ 

Ma,.."1.ual cutting 2 

() 
Template cutting 1 

NC 11 4 

Total 7 

Actual reduction = 20-7 = 13 persons. 

-
Direct wages: 13 x 1800 x 17 x 1.25 = 500,000 
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..-

Scrap: (not re-calculated, but 

thought to. be reduced even 

more than originally 

_ estimated) = 

Savings by not using sub-contractors 

= 

Total saving 

Minus Programmer 

1,36,000 

80,000 

716,000 

666,000 

Time to amortise: 570,000 + 52,000 = 0.95 year 

666,000 

5) Other Advantages Experienced 

The speci£ied !1mm tolerance made assembly easier. 

It also gave lower welding cost, and reduced 

consumption o£ £iller. 

Better r.ut quality, meant that cutting ~ould be 

undertaken without having to cut 'oversize' to allow 

£or manual ~inishing. 

The quantity o~ plate required could be calculated 

more accurately, and there~ore stocks were reduced • 

4 
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APPENDIX III. 

Investment analysis from a medium-sized engineering 

works • 

Products: Tanks, tubes, gear-housings, turbi~e parts, 

etc. 

1} Relevant Production Data (Before conversion to new 
equipment) 

Equipment: 1 Portal parallel machine. 

1 Optical 1:1 machine. 

7 Manual machines. 

Work Load; Parallel machine approx. 2,000 man-hrs 

Optical 1:1 It ),000 tI 

Manual Cutting " 12,500 tI 

Marking It 6,000 tt 

Total 2),500 man-hrs. 

Work Force: 1) men. 

2a) Required Capacity of ,the New Equipment-

The new machine should take over the entire work-load 

from the 1:1 machine, as well as 80~ of the mWlual 

work-load. Tho parallol machino continues to be used 

as before. 



i.e. Work-load o~ new machine is equivalent 

to: 3000 man-hrs on 1:1 

+ 10000 H manual -
2b) Conversion Factors for the Dif~erent Machines: 

.-

(i) NC. Each man-hour worked on an NC machine is 

assumed to give the same cutting 

throughput as: 

3 man-hours 
{ 

with manual machines, 

or 2 II tI 1:1 H 

(ii) Optical 1: 10. Each man-hour worked on this 

type of machine is assumed 

equi valent t6'~ ... ....:.. 

2 man-hours wi.th manual ml;.chines. 

" " 1: 1 It 

Note: ~'anual machine ••••••• 1 operator 
( 
~ 1:1 & 1:10 •••.•.•••.• operator + assist(nt 

NC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . operator + t assittant 

2c) Estimated Loadings of Alternative New Machines 

The assumed data in 2a & 2b givei 

Originally NC 1:10 

3,000 man-hrs on 1: 1 1,500 man-hrs. 2,250 man-hrs. 

10,000 man-hrs manual 3,3JO man-hrs. 5,OO(J man-hrs. 

Totals 1 J, 000 man-hrs. 4,830 man-hrs. 7,250 man-hrs. 



3) Marking-up & Preparation of Control Data 

Time spe~t in marking-up is expected to be reduced 

at least in proportion to the reduction in cutting 
" 

time. (The new machine will handle the more complex 

profiles, for which marking-up is particularly 

time-consuming.) 

It is estimated that this activity will ~equire 

1000 man-hours if 1:10 is chosen, or 500 man-hours if 

the choice is NC with punch-marking facility. 

It is expected that the present cost of preparing 

control data for the 1:1 machine will also cover 

the equivalent activity for the new machine (1:10 

or NC), in respect of that part of its work-load which 

is taken over from the 1:1 machine. This cost i~ 

therefore not included in the subsequent comparison. 

The remaining work-load of the new machine (i.e. 
" 

equivalent to 10,000 hours manual cutting) is estimated 

to require: 

(i) For NC, 1 programmer (Based on ~xisting NC 

competence and en advanced programming ~ystem.) 

i.e. 1,800 man-hours. 

(ii) For 1:10, 2 micro-draftsmen, i.e. 3,600 

man-hours. 



4) Direct Comparison o~ Hours Worked 

Activity Old System New 1:10 New NC 

Marking-up 6,000 1,000 500 

Addi t i onal-
Drawing - 3,600 -
Additional 
Programming - - 1,800 

Cutting-manual 12,500 2,500 2,500 

" parallel 2,000 2,000 2,000 

11 Optical 3,000 7,250 -
" NC - - 4,830 

Total 23, ",00 16,3,0 11,6)0 

I.E. the ~ollowing direct savings in man-hours are 

expected: 

(i) With NC:- 2),500-11,6)0 = 11,870 man-hrs. 

(ii) With 1:10:- 23,500-16,350 = 7,150 man-hrs. 

5) Shop-~loor Area 

NC and 1:10 are expected to require the same 
. 2 2 

~loor-space (120m ), but this is 400m less than is 

used at present. 

6) Total Savings 

Wages (@ N.Kr. )O/hr.) 

Floor-space 
(@ N:.Kr. 300/m2 ) 

1:10 
7,200 brs. 

216,000 

NC 
11 ,900 h!~s. 

3;7,000 

120,000 1~0,000 
----------~-----;---------

Total An~ual Saving N.Kr. ))6,000 477,000 
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7) Investment Analysis 

(All money ~igures in N.Kr.) 

(i) 

(ii) 

-
Total Investment 
(Machin@ + Controller) 

Annual Savings 

(iii) Economi~ Life 

(iv) 

(v) 

Annual Cost o~ 
Investm\..:nt (10~ 
interest) 

"Pay-oi'f time" = 
(i) 

(ii) 

(vi) Net annual savings 
resul tine ~rom -
investment = (ii)-(iv) 

1:10 NC 

950,000 1,200,000* 

,3,36,000 477,000 

8 years 8 years 

166,000 210,000 

2.8 years 2.5 years 

. 

170,000 267,000 

* The NC investment includes a software system to 

assist in tape preparation, as well as verification 

equipmer;l.t. 

8) Comments 

On the basis of these calculations, the company chose 

relatively a(~vanced NC equipment, with software for 

tape prepa.t·;.~ I,ion. 

The secondary effects, such as reduced assembl.y costs, 

gas consum'.Jt.=.on, material.s usage, etc, which wece not 

taken into ~ceount, would alter the pay-off further in 

f-avour of r\C. In particular, whun using comput ~r assisted 

parts progr~nming, tho scrap-reduction achievabl.e can be 

extremely signii'icant in the economic a~alysis. 
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APPENDIX IV • 

.. 
Industrial Boiler Manu~acturers 

(Steam and Ho't-water Boilers) 

Present Machines 

Hancosine 10: 1 Optical Needing replacement 

Oxyplane " " 
Hancoline 1: 1 Ratio tf I' 

Cutting mainly mild steel o~ an average t"li" thiclaless. 

Options Open 

1. Replace present equipment with two 10: 1 machines to 

exactly m~tch the p~esent capacity. Thus no increase 

in capa~ity and hardly any savings. 

2. Purchase two 10:1 mach~es as above, but use plasma 

as wel~ as Gas (Propane). This would give an increase 

in capacity but small savings. 

:3. Purchase one large NC machine with Propane/Oxygen· 

cutters. This would give:-

a. Greater Machine Utilisation. 

b. Better Plate Utilisation. 
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c. Higher cutting accuracy. 

d. Better quality cutting. 

e. Easie£ 'Programming' of the Machine. 

f. The machine can do all "Mar~ing off". 

Unfortunately the capacity of this configuration was 

just on the ledge' of' that required and thus a second 

machine would"be needed to increase capacity. 

4. Purchase the Machine described in 3. but add plasm.t 

cutters. 

This has all the advantages 3. a-f above but in 

addition also has extra ca~acity for future 'growth'. 

Savings Possibilities 

1. Consununables 

It is estimated that the present gas/oxygen 

consumption can be reduced by 8~. 

Saving ••••••••••• £7,800 p.a. (allowiQg for extra 

power consumption of plasma cutters) 

L 



2. Operators Wages 

a. Cutting Time 

· Material I Footage Time to Time to 
Thickness 

j 

(f'eet) Cut (Propane) Cut (Plasma I Cut 
(inches) I (hours) (hours) 

a , 
'J 

• fIt , 55,000 550 56 
~ 

i" I 90,000 1286 178 

til · 10,000 167 25 f 

i" t 
.65,000 1130 196 

i tl 155,000 2813 620 
" 

1" { 35,000 1048 371. 

1t" 
{ . 

40 17 · 2,000 · ; 

11-" ~ 7,600 52 20 
i Total Hours 7086 1482 
t 

Saving: 7086 - 1483 = 5603 hours 

5603 hrs. @ £0.90 = £204:l E·a • . . , 
• 

b. Preheat Time 

(Adv~tage cf' Plasma/NC versus Gas/NC) . 

Total Prehee,ts per year =.75.000 

@ 0.5 mins @ £0.90/hr. 

gives a f'urther operator time saving 

of' ! 260 p. a. 
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c. Improved Machine Utilisation 

(Excludin(~ preheat gains under 'b' abov~) , 

This has b~en ~stimated to 15~. 

Total hours worked, at present, by the operat)rst-

10.368 hrs/p.a. 

Theref'ore S;'ving expected = 10.)68 x 0.15 x 0.90 

= £1400 

3. Marking Of'f' 

(Many cut components need a large nUmber of' holes 

drilled jn them) 

This can be done almost entirely by a Plasma machine 

and to a slightly lesser ('xtent by a Propane machine 

(more heat. distortion = l(ss marking off'). 

Estimated hours saved by marking off' autol1atically 

= 6300 hours = £5670 

4. Drilling-J~g Elimination 

The introduction of NO me~ms that all holes to be 

drilled, can be punched on the machine giving a 

yearly :-::r.·il"ll'. in drilling jigs of: 

£7000,- p.'1. 



5. Reduction in 'Rumbling' (Edge Cleaning) 

With better cut q~ality this operation is eliminated. 
-." 

Saving £520 p.a. 

6. Scrap Reduction 

Yearly tonnage is at present about 4.500 Tons of which 

about 1050 is scrapped. (23~) 

An estimated 5~ reduction in this figure would save 

4500 x .05 = 225.Tons. 

Steel costs at present approx. £130/Ton and scrap can 

be sold for ap~rox. £30/Ton. 

Hence 225 Tons less scrap gives a saving of 

225 x 100 = £22.500 p.a. 

7. Reduction in Manpower 

7 operators are used at present. 

This number can be reduced to 3, with the system 

envisaged giving a saving of 4 men 0 £2000 p.a. 

= £8.000 p.a. 

(~is figure includes the savings shown 

~der point ~. Operators Wages) 

One NC programmer would be needed instead of four 

template-draftsmen at present. 

Saving 3 x £3000 = £9.000 p.a. 

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



8. Total Annual Savin~s 

Consummables £7.800 

+ £ 560 

+ £1.400 

Marking Of'!' £5.670 

Drilling Jigs £7.000 

Rumbling £ 520 

Scrap £22.500 

io- Operat~rs £8.000 

Template 
Drai'tsmen £9.000 

££62.420 E·a. 

9. EquiEment Cost 

The equipment decided upon was a 2 x 2000mm wide 

by 20,009mm long machine with 2 x 3 torch heads and 

2 x sin6le torch heads for Propane or Plasma. Two • 

punch marking units were fitted to the 3 torch heads. 

The controller chosen was the Kongsberg CC250 and a 

separate PC100 parts programming centre was also 

purchased together with appropriate software. 

For the Machine, with foundations, Plasma and Gas 

heads, fume extraction plant, the controller and 

parts programming centre, the cost was:-

£132.500 



(2).200 p.a. 

in comparison with the estimated yearly savings of 

£62.500 p.a. 

The savings figure above is of course in comparison 

with present equipment which has to be replaced anyway 

but even when comparing the chosen system's savings 

with savings to be made by simply replacing existing 

equipment, the figure is £46.250. This is two times 

the an'1.ual :financing figure above. 



SNIJSNELHEDEN IN HH PER SEC VOOR ENIGE HATERIALEN EN SNIJHETHODEN. 

Dikte Hateriaal- Zuurstof- Lans- Plasma Laser laser-
mm soort JJnblln sniiden 50-100kW v.r~JUt 

1 staal 80 1 .2 
alum. , lOa 3 

2 staal 45 1 ,2 
l staal 30\60 2\4 

RV-st 40 3 
alum. 40 :1 

6 alum. 25 3 
8 staal 1 1 70 

RV-st TO 
10 staal 10 50 

RV-st 6 50 
12 staal 25 12 

alum. 12/40 3/12 
15 staal 40 18 4 

RV-st 25 
alum. 40 

20 staal 9 30 8 12 
RV-st 20 

25 staal 7 30 
RV-st 5 20 
alum. 35 

40 staal 6 12 
50 staal 5 12 5 6 

RV-st 2.5 10 
80 staal 5 5 

RV-st 5 
100 .taal 5 5 

RV-tt 3,5 
200 staal 3 
100 staal 1 .6 

beton 0.15 
900 beton 0,2 

.~ 
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Bijlage 15 

Het beoordelen van de huidige tranportmethode "Groot West
branderij" t.o.v. de alternatieven (zoals beschreven in het 
verslag). 

De volgende tijden en constateringen zijn gemaakt: 
a de kraansnelheid bedraagt 0,5 m/s 
b het omhoog heffen van een last duurt 10 sec. 
c het op de juiste plaats laten zakken van een last duurt 30 sec. 
d een kraan wordt door e~n man bediend 
e de treinreis tot in de hal duurt 5 minuten 

~~ 
f bij de treinreis voor alternatief 2 is aangenomen: een derde 

van de afstand moet worden afgelegd, dus e~n derde van de tijd 
zoals vermeld bij e wordt gebruikt 

9 door de verschillende diktes is het moeilijk een gewicht voor 
een plaat vast te stellen, stel het gemiddelde gewicht per 
plaat is 1 ton. 

In de tabel op de volgende bladzijde staan de secondeninzetten 
personeel. Bij aIle cijfers is er rekening mee gehouden, dat ook 
de terugweg afgelegd moet worden (aIle cijfers verdubbeld). 
De cijfers zijn schattingen, ze mogen niet als exacte cijfers 
worden opgevat. 
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f1 (Alcll~e siiua.t ie A liernati'ef'1- A lieI'M ief '2. 

\" ransrorteenheid \", -ton to tOil \i-1 -(on 

'1 G,(;)ot Wes;t,:. 
fA) Heifer) '2.&>o sec. 700 sec ... /ilo~c 
b) Trans-port 8'1o$fU:. 11.00 s.ec 8'1oS€C 

c) Dale., 8<-to sec 6oo.sec. g'1o.sec 

'2... Lo,rie foo>t!c:. --- "2.00s.ec 

., ~\a..nderr 
o..)rtetfen '10sec -Z05€C ?.OStZC 

b JT r c2nspcri ~t>$€L .. 20o>IC . boS€c 
C) Dalen f~o>eC bo~ bo5t2C __ .. 

"1 Bran!-ta:f'e Is 
c:) He-f.fen iao$ec ze,o>ec 2~os.ec. 
~) Trcz.I'sport 8'1oSi.C booSt!c. Jb8c>~ 
c) Dale r) 8'1£:>Si( 6cos;ec. 8'10 5e< 

+ + '+ 
\oi.ea.l . w..1bo~ '3hSbsec ... 5JOO.sec 

Igc.\ /-£00 yroauc.t ... '3 '1<> sec· *3b8sec ,64 sec 
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Bijlage 17 

Het toepassen van langere bedden in de branderij 

Metingen bij Laura Metaal geven de volgende gegevens te zien: 
a een brandmachine staat 10 minuten stil (brander wacht naast 

machine op nieuvI,e plaat) . voordat, weer met productie gestart 
kan worden. In deze 10 .m.:inuten worden de platen gewisseld. 

b per dag komt dit 6 keer v~~r 
c bij kleinere platen wordt reeds' .. op dezemanier geproduceerd, 

bij platen langer als 3,5 m. gaat,dit. .niet omdat de bedden 
te kort zijn. 

d allerlei maten platen worden gebrand, in het algemeen is het 
zo dat ean brandmachine aan grote platen brandt en de 
overige brandmachines aan kleinere platen. 

Rekenend met een uurtarief van f 90,- geven de bovenstaande 
cijfers een dagelijkse opbrengst van f 90,- extra als er langere 
bedden toegepast worden, dit geeft dus per jaar f 18.000,- extra 
opbrengst emits er genoeg orders zijn). 

Er zijn echter ook nadelige factoren, en we~: 
a de gas- en zuurstofleidingen moeten verlengd worden, dit 

geeft extra kosten 
b de loopbanen van de brandmachines en de bedden zullen vergroot 

moeten worden, dit vergt een extra investering 
c bovenstaande berekening is een orienterende theoretische 

berekening, de verwachting is dat de machines bij langere 
bedden ook even stilstaan (oppoetsen snijbekken, overleg met 
baas, tekening verplaatsen, etc., totaal ongeveer 5 minuten) 
zodat de werkelijke opbrengst per jaar ongeveer f 10.000,
zal zijn. 

d in de huidige brandhal is geen ruimte om de bedden te 
vergroten, het gehele oppervlakte is bezet. 

e Voornamelijk we gens het ruimtegebrek is er in de huidige 
toestand geen toepassing mogelijk van langere bedden. 
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Bijlage 18 

Het verkorten van het voorwarmen 

In de vakliteratuur staan voor het voorwarmen van staal waarden 
vermeld van 15 a 20 seconden. Bij metingen bij Laura Metaal 
werden echter warmtijden gemeten van 1 min. 30 sec. en meer (20 
mm. staal). 
Daze voorwarmtijd is veel te lang en blijkt door de volgende 
maatregelen aanzienlijk te verkorten: 

Een systeem van reduceerventielen zorgt er voor, dat tijdens het 
voorwarmen gas en zuurstof met een hogere druk toegevoerd worden. 
Hierdoor wordt per eenheid van tijd meer energie toegevoerd zodat 
de benodigde warmtijd minder wordt. 
De benodigde investering hiervoor bedraagt ongeveer f 1500,-. 

Navraag in de industrie leert, dat hiermee een voorwarmtijd van 
20 a 25 sec. bereikt wordt (20 mm. staal). 
Hieronder vindt u een orienterende berekening om de besparing aan 
te tonen per brandmachine. 

Uitgangspunten: 
a materiaal dik 20 mm. 
b per dag wordt 40 keer voorgewarmd (iedere 12 minuten). 
c de voorwarmtijd wordt verkort tot 30 sec. 
d het huidige uurtarief (f 90,- inclusief het op- en afruimen). 

Via deze uitgangspunten is te berekenen dat per dag 40 minuten 
extra productie te bereiken is. Dit geeft per dag een opbrengst 
van f 60,- per brandmachine, zodat een terugverdientijd ontstaat 
van ongeveer 5 weken. 

ps. Dit idee is reeds in een eerder rapport binnen Laura Metaal 
geopperd (rapport opgesteld door een MTS student, titel 
"Acetyleen of Apachi"). 
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i·ow 

1.0 

Het Integraal Systeem van Functiewaardering (ISF) 

Ter inleiding 

Bet ISF kan gerekend worden tot de groep van analytische 
systemen. 

Onder analytische systemen verstaan WI): systemen met een be
naderingswijze van de waarde van de functle-inhoud langs meet
dere kenmecken. De functie wocdt per kenmerk beschreven, geana
lyseerd en gewaardeerd aan de hand van normen die het systeem 
stelt. 
De meeste systemen die in Nederland gebruikt worden, zijn ana1y
tisch van opzet. Voorbee1den: Metaal Methode, Genormaliseerde 
Methode en het FC-systeem. Het ISF is ontwlkkeld uit het 
FC-systeem. 

Het ISF kent evenals het FC-systeem geen afweegfactoren per ken
merk. 
De kenmerkzwaarte is bepaald door de verschillende tabellen met 
onder andere afwijkende maxima. 

Sij het ISF is het van belang dat: 
de functie eenduidig op de kenmerken van het systeem gericht 
beschreven wordt: 
buiten beschouwing blijft de wijze waarop de functie vervu1d 
wordt; 
incidentele en vervangende weckzaamheden niet worden meege
nomen. 

1.1 Voorbeeldfuncties 

Toepassing van analytische systemen leidt niet a1tijd automa
tisch tot een juiste waacdering. Naast het systeem za1 een ge
selecteerde en geordende verzameling van voorbeeldfuncties, be
schreven en gewaardeerd per kenmerk, een beeld moeten geven van 
de interpretatie en opvattingen van de systeemmaker. 
Ook aan het ISF is een pakket van voorbeeldfuncties toegevoegd. 

1.2 Kenmerken 

De functies worden met het ISF op de navolgende kenmerken gewaar
deerd. 

1. KENNIS: 

2. SAMENGESTELDHEID: 

3. VERAN'l'WOORDELl JKHEl D 
4. CONTACT 
S. BESTUREN/LElOlNGGEVEN: 

- functiegerichte kennis en 
functionele etvaring 

- handvaardigheid 
- uitdrukkingsvaardigheid 
- aard van het werk en de 

mate van zelfstandlgheid 

- hierarchisch 
- niet-hierarchisch 



1.3 

Deze kenmerken appelleren aan de algemeen geldende maatstaven 
met betrekking tot funetie-eisen; beliehten de belangrijkste 
aspeeten van de funetie. 
De rangorde van funettes, die ontstaat na bet opste11en van de 
waardering per kenmerk, za1 in overeenstemming ~ten zijn met 
de algemene opvatting daarover. 

Toeliehting per kenmerk 
~ -----------------------

1.3.1 KENNIS 

Onder kennis woedt in dit systeem verstaan het totaal van een 
aantal bekwaamheden dat vereist is voor het uitoefenen van een 
funetie. 
Het aantal bekwaamheden, dat onder kennis wordt gewaardeerd is 
als voIgt opgesplitst: 

funetiegeriehte kennis en 
funetionele ervaring 
handvaardigheid 
uitdrukkingsvaardigheid. 

Sij deze hoofdelementen speelt de ervaring een duidelijke rol. 
De tennis die voor deze funetie nodig is, zal mede langs die weg 
worden vertregen. Theoretisehe kennis en/ofalgemene ontwikke
ling en ervaring vormen een samenhang, respeetievelijk verster
ken elkau. 
Hoe de kennis vergaara wordt speelt geen direete rol. Diploma
bezit bij de funetievervuller is geen maatstaf. 
De elementen funetiegeriehte kennis en funetionele ervaring zijn 
samengebraeht in een 2-ingangen tabel (matrix). 
De elementen handvaardigheid en uitdrukkingsvaardigheid dragen 
in zieh aspeeten van kennis en opleiding naast in de praktijk 
verkregen ervaring. 
Door deze elementen als sub-kenmerken te waarderen wordt het 
seheidingsvermogen verruimd waarmee de integrale benadering van 
functieverhoudingen wOldt geaceentueerd. 

Per element toegelieht: 

a. Functiegeriehte kennis 

Sedoeld wordt hiet de kennis die ten minste veteist is om de 
funetie te kunnen vervullen. 
De hier bedoelde kennis kan van uiteenlopende aard zi;n: 
- algemene ontwikkeling, voorzover de gegeven functie-inhoud 

dle vraagt vooe een normale vervulling; 
- beroeps- of vakgeriehte kennis voorzover binnen bet vak

gebied en/of aangeenzende vakgebieden deze noodzakelijk is; 
- kennis gerieht op een of meer specialismen: 
- beheersing van wetensehappelijke prineipes waar een normale 

funetievervulling dit vergt. 

Waaraering van de geriehte kennis gesehiedt op basis van ver
gelijking met een naar niveau geordende veczameling van 
kennistyperingen. 
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b. Funetionele ervaring 

Ervaring en inwerktijd, vereist om de voor de funette nood
zakeltjke tennis operationeel te maken, vor .. n een apert ele
ment of een aparte dimensie van kennis en worden samengevat 
onder het begrip -geriehte funetionele ervaring-. 
De funetie wordt langs deze weg bezien op de .oel1ijkheids
gradatie bij het toepasbaar maken van functiegeriehte kennis. 
Toepassingservaring wordt niet gezien in relatie tot de 
diensttijd, immers deze is persoonsgebonden, maar wordt ge
gradeerd onder andere in relatie tot de tijd die noOig is om 
praktijk-gerieht feitenkennis, gegevens en verbanden daar
tussen te vergaren. 
Te denten valt hier aan procedures, voorsehriften, werkmetho
den, maehine-eigensehappen, gewoonten, gebruiken, beleids
lijnen, relaties, personen, markten enz. 

c. Handvaardigheid 

Onder handvaardigheid wordt verstaan het complex van vaardig
heden dat moet leiden tot het op bevredigende wijze uitvoeren 
van voor de funetie noodzakelijke manuele handelingen. 
Beheersing, behendigheid, nauwkeurigheid, trefzekerheid en 
coOrd ina tie van bewegingen binnen een in de funetie normaal 
werktempo, worden gewaardeerd in dit kenmerk. 
Wanneer er sprake is van kraehtsinspanning, snelheid, materi
aaleigenaardigheden, bemoel1ijkende houding, gevaarlijke 
situaties enz., vragen bewegingen/verriehtingen om aanpas
sing, derhalve ontstaat er een teenemende belemmering of 
moeilijkheidsgradatie. 

Samenvattend: 

TYee dimens!es worden gez~en in dit kenmerk: 

1. De manuele vaardigheden in termen van nauwkeurigheid, 
trefzekerheid,.eoSrdinatie. 

2. Belemmeringen in termen van kraehtsinspanning, houding, 
snelheld, gevaar e.d. 

Beide dimensies worden met behulp van een schema via 2 in
gangen gelocaliseerd en gegradeerd. 

De basis handvaardigheid wordt via de vakopleiding aangeleerd 
en de routine en snelheid wordt opgedaan in de funetie. 
De handvaardigheid wordt funetioneel gewaardeerd indien het 
karakter ultgaat boven de handvaardigheid die in het normale 
-huiselijke- gebruik gevraagd wordt. 

d. Uitdrukkingsvaardigheid 

Onder uitdrukkingsvaardigheid wordt verstaan het complex van 
vaardigheden om kennis op bevredigende wijze, aondeling en/of 
sehriftelijk, te formuleren en te redigeren in de voor de 
funetie noodlakelijke eommunieatiesituaties. 



Bet gaat in dit kenmerk om het effeetieve woordgebruik: de 
inhoudelijke ovecdraeht van kennis, ait ~et een eigen vorm
geving. 
Zowel mondeling als sehriftelijk reprodueeren van parate 
kennisfeiten, waacbij de beheersing van vakter.en, de redae
tie/formulering centraal staan. 
Aan de uitdrukkingsvaacdigheid worden als regel hogere eisen 
gesteld naarmat~ er formuleringen moeten worden gebruikt die 
een gtotere kenn."s van het vakgebied vragen. Dit kan betrek
king hebben op Leracehisehe of overlegsituaties, vastleggen 
en/of eonUaeter't·n leidend tot verpliehtingen voor de onder
neming. 
Deze v&ardigheid leert men op het juiste moment en op de 
juiste wijze gebruiken met de nodige trefzekerheid in de tijd 
dat men ervering in de funetie opdoet. 
Een extra waardering wordt gegeven indien er sprake is van 
uitdrukkingsvaardigheid in een of meer vreemde talen. 
Gradering van dit element gesehiedt aan de hand van een zoge
naamd trappenoverzieht. Bedoeld wordt hiermee een in punten
waardering oplopende verzameling van typeringen van uitdruk
kingsvaerdigheid. 

Door vergelijking met de typeringen wordt voor de funetie 
nagegaan op welke trap voor uitdrukkingsvaardigheid een 
plaats en daarmee een gradering bepaald kan worden. 
Vitdrukkingsvaardigheid wordt funetioneel gewaardeerd als het 
karakter ervan uitgaat boven de uitdrukkingsvaardigheid die 
voor de normale maatsehappeljke omgangsvormen vereist is. 

1.3.2 SAMENGESTELDHEID 

Bet kenmerk samengesteldheid waardeert de eomplexiteit bij de 
funetievervulling. 
De eomplexiteit als dominerende factor na kennis, wordt beoor
deeld vanuit de volgende vragen: 

wat zijn de problemen die zieh kunnen voordoen bij de uit
oefening van de funetie? 
met welke mate van zelfstandigheid worden problemen opgelost? 
welke zijn de analyserende vermogens die moeten worden op
gebraeht? 

De aard van de problemen komt tot uitdrukking onder andere in: 
de verseheidenheid van taken binnen de funetie; 
de onderlinge samenhang daarin; 
500rt van bfslissingen die moeten worden genomen mede in 
relatie tot de tijd: 
de moeilijkheidsgraad (varietie in keuze): 
anelyser~n, beoordelen, ontwerpen. 

De zelfstandigheid wordt uitgedrukt in: 
gebondenheid aan procedures en voorsehriften, handleidingen, 
kaders enz.~ 
vrijheid van beslissen, met de gevolgen daarvan. 
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Indien er strikt volgens regels en/of instructies gewetkt moet 
worden, of wanneer het werk gestandaardiseerd is, dan zal de 
keuzemogelijkheid bij het nemen van beslissingen kleiner zijn 
dan vanneer er yolgens globale richt1ijnen gewerkt .oet ~rden. 
oit zelfae ge1dt uiteraara cok veor de zelfstandigheid. 
De vaardering wordt gevonden via een matrix. 

~1.3.3 VERANTWOORDELIJKHEID 

Bij het kenmerk verantveordelijkheid gaat het om de afbreuk, aLe 
een werknemer die veor de functie geschikt is, aan de onder
neming kan doen. 
Deze is te splitsen in de volgende categorieen: 
a. materiele schade of weI de direct in geld te meten schade die 

bij functievervulling het bedrijf toegebracht kan worden: 
b. immateriele schade, of schade die wordt toegebracht aan in

terne of externe relaties, collega's e.d. meestal in de vorm 
van goodwillachade dan weI veratoring van de intermenselijke 
verhoud1ngen; 

c. de vei11gheLd voor anderen d.v.z. het letse1 dat bij functie
vervu1ling aan deraen kan worden toegebracht (bijvoorbeeld 
heftruckchauffeur en kraandrijver). 

De verantwoordelijkheid neemt af indien/naarmate: 
de schaae naar aard en omvang tevoren kan worden voorzien: 
beveiligingsmaatregelen vorden toegepast~ 

- heratel en/of bijsturing geheel ofgedeeltelijk mogelijk iSi 
controle groter is. 

N.B. Er wordt bij het graderen rekening gehouden met beveil1-
gingen die in ae organisatie zijn aangebracht om het onder
nemingsrisico zo klein DOgelijk te houaen. 

Gradering van dit element geschieat aan de hand van een zoge
naamd trappenoverzicht. Bedoela wordt hiermee een in puntenwaar
dering oplopenae verzameling van typeringen van verantwoordelijk
heid. 

1.3.4 CONTACT 

Met dit kenmerk worden aIle contacten gevaardeerd die inherent 
zijn aan de functie. 

Deze contacten kunnen liggen binnen de onderneming in het verti
cale vlak (met chefs, ondergeschikten) en in het horizontale 
vlak (met collega's), alsmede dwars door de organisatie heen 
Cmet inkoop, verkeop, verkvoorbereiding e.d.), alamede de con
tacten extern, zoals' klanten, leverenciers, GAK, gemeente, 
accountants, adviseurs e.d. 
Bet sociale aspect, respectievelijk de verhouding tot anderen en 
het intermenselijke contact binnen de functie vorden, bij dit 
kenmerk gevaaraeerd. Beoordeling van dit functiekenmerk ge
schiedt kwalitatief in de zin van beinvloedena, overtuigend, 
overredend, stimulerend, onderhandelend, begeleidend alsmede 
kwantitatief 1n de zin van kringgrootte of omvang en frequentie. 



Set vetsch!l tussen de kenmetken uitdrukkingsvaardigheid en con
tact kan samengevat als volgt vorden geformuleerd: 
Bij uitdrukkingsvaardigheid wordt gewaardeerd het vermogen tot 
kennis/informatie-overdracht en de inhoudelijk daaraan te stel
len eisen. Bij contact worden gewaardeerd de voor de functie 
gewenste contactuele eigenschappen en beoordeeld naar omvang en 
intensiteit. 
Voor leidinggevende funeties vordt het begeleiden en stimuleren als 
een sociaal aspect gezien en gewaatdeerd onder contact. 
Set bevorderen van samenwerking en doelmatigheid wordt gewaardeerd 
bij het kenrnerk besturen en leidinggeven. 

Gradering van dit element geschiedt aan de hand van een zoge
naamd trappenoverzicht. Bedoeld wordt hiermee een in puntenwaar
dering oplopende verzameling van typeringen van contact. 

1.3.5 BESTUREN/LEIDINGGEVEN 

De naamaanduiding van het kenmerk besturen/leidinggeven wijst op 
een bredere -bandaftasting- dan uitsluitend leidinggeven en/of 
toezicht houden. 
Zowel hierarehisehe als niet-hierarehisehe werkstrueturen worden 
via dit kenmerk aan een beoordeling onderworpen. 
Sprekend over leidin9geven worden in het algemeen de technische 
en olganisatorische aspecten bedoeld, zoals werkindeling, in
struct!e, eontrole, kwantitatieve en kwalitatieve beheersing van 
het werk, kostenbewaking, personeelsaangelegenheden, e05rdinatie 
van ondergesehikte leidinggevenden etc. 
Besturen en leidinggeven in een niet-hiirarchiseb verband wordt 
via dit kenmetk eveneens gewaardeerd. Te denken valt hier aan 
operationeel leidin9geven of sturen, veelal op basis van een 
(speeialistiscbe) meerwaarde (gezag), zeals coOrdineren, aan-
wijzingen en richtlijnen geven, prioriteiten stellen eehter 
zonder enige sanctionele en/of hierarchisebe bevoegdheid. 
Voorbeelden: projectleiding, bonhouder, meewerkend voorman. 

Bet funetioneel leidinggeven in de zin van: beleidsbepaling, 
eontrole, geven van riehtlijnen en voorsehriften en/of het geven 
van (bindende) advlezen en/of de bevoegdheid daarover te infor
meren en voorllehting te geven, alles op grond van een speeia-
1istisebe meerwaarde, wordt niet bij besturen en leidinggeven 
gewaardeerd. 
Deze funetie-elementen komen tot waardering onder de kenmerken: 
kennis, samengesteldbeid, verantwoordelijkheid en contact. 
Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij funet1es onder: Personeel 
en Organisatie, Planning, Arbeidsanalyse, Ve111gheid en Gezond
heid, Controle e.d. 

De combinatie hiirarehisch leidinggeven en gestructureerd werk
over1eg WOldt als verzwarend gezien en extra gewaardeerd. Deze 
verzwaring wordt ook gezien bij een sterk geografiscbe spreiding 
van groepen ondergesehikten. 



t 
,~ ... 

Gradering vindt plaats aan de hand van een schema of tabel met 
twee dubbele ingangen (hierarchisch en niet-hierarchisch). 
Cumulatie wordt niet uitgesloten. 
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Bet Sfsteem Arbeidsomstandigheden (SAO) 

1.0 Inleiding 

Evenals bet ISF kan bet SAO vorden gerekend tot de analytische 
ordeningstecbnieken. Bet is evenvel specifiek gericbt op het 
bezvaar en/of gevaar, dat aan bet werk in een functie is ver
bonden. 
Bet systeem richt zicb aIleen op die inconveniinten, die in bet 
syste~m als kenmerk zlJn aangegeven en voorzover ze zicb voor
doen als gevolg van de processen in de onderneming of op de 
werklocatie. 
Dat er zeer veel binderende en bezvareode factoren (inconveniin
ten) een rol kunnen spelen bi; de arbeid van de mens is hi; 
onderzoekingen reeds aangetoond. 

Bet systeem beperkt zicb tot vijf factoren of kenmerken, die in 
principe zijn ontleend aan vier subkenmerken van de -Metaalmetbo
de-, te weten: 
1. licnaamshouding: 
2. te sjouwen gewichten, uit te oefenen krachten; 
3. atmosfeer, 
4. gezondbeidsrisico. 

Monotonie is bet vijfde kenmerk, dat in bet SAO nieuw wordt op
gevoera. 

Bet systeem is niet gebaseerd op meting of vergelijking van 
nationale of internationale standaards, stelsels of eenheden. 
De grenzen, die normalisatie-instituten, de arbeidsinspectie, 
milieu-instanties en organen belast met de uitvoering van de 
Binderwet en de Arbo-wetgeving, bebben vastgesteld, worden dan 
ook niet opgevoerd of ter discussie gesteld. 

Bi; toepassing van SAO wordt er weI van uit gegaan, dat aIle 
wettelijke voorschriften, begrenzingen en normen in acht worden 
genomen. Factoren zoals gezondheid, conditie, leeftijd, aanleg, 
Iichaamsbouw, gevoeligheid zi;n persoonsgebonden en mogen daarom 
niet bij de waardering betrokken vorden. Bij het waarderen vordt 
uitgegaan van normaal voorkomende werksituaties. Onregelmatige, 
incidentele en/of niet voorspelbare situaties worden bij de 
waardering niet meegenomen. 

Ter systeem-normering zi;n aan het systeem voorbeeldverksitua
ties toegevoegd. Deze werksituaties zijn o.a. gekoppeld aan de 
voorbeeldfuncties behorend hij het ISF. 

1.1 TOeIichting bij de systeemtechniek 
----------------------------------
Er worden in dit sfsteem de volgende kenmerken gehanteerd: 

atmosfeer, 
lichaamshouding; 
krachtsuitoefeningJ 
persoonlijk risico; 

- monotonie. 
Door de veelheid van factoren. die vallen onder het begrip 
atroosfeer, is dft onderverdeeld in drie sub-kenmerken: 



... 

Deze sub-kenmerken zlln: 
lawaai/trillingen: 
weersomstandigheden/werkpleksituatie: 

- chemische en fy.ische factor en. 

Zichtbare, hoorbare en op andere wijze waarneembare binderlijke 
arbeidsomstandigheden (inconvenienten) waaronder men.en bun werk 
doen, worden met het SAO gewaardeerd. Bet aantal factor en be
paalt zich tot die, welke onder de gegeven kenmerken zijn aan te 
duiden. Ten overvloede dient erop gewezen te worden dat andere 
inconvenienten zoals overwerk, ploegendienst, continu-arbeid, 
e.d. buiten beschouwing blijven. 
Deze worden als regel op andere wijze beloond. 

De systeemkenmerken zijn in het algemeen te onderscheiden in: 
a. kenmerken gericht op de werkplek, de directe omgeving en de 

soorten werk, namelijk atmosfeer en monotonie; 
b. kenmerken gericht op de mens in zijn functievervulling, name

lijk krachtsuitoefening, lichaamshouding en persoonlijk 
risico. 

Dit onderscheia is van belang bij zwaartebepaling van de arbeids
omstandigheden per afdeling of loeatie dan wel de arbeidsomstan
digheden bij de vervulling van een functie. 

Bet SAO hanteert per kenmerk een getalswaardenmatrix waar zowel 
de intensiteit van het inconvenient als de tijd gedurende welke 
het inconvenient wordt ondergaan, van invloed is. Ter bepaling 
van de intensiteit wordt per kenmerk gebruik gemaakt van een 
gegroepeerde verzameling van typerende beschrijvingen van incon
veniinten. Bet door werkplek of werksituatie bepaalde inconveni
ent wordt vergelijkenderwijze gewaardeerd. 

De kenmerken met uitzondering van -persoonlijk risico·, kennen 
geen onderscheid tussen: 
- gevaar en bezwaar (hinder): 

vermijdbaar en onvermijdbaar voorzover het om op het lichaam 
te dragen beschermende middelen gaat. 

Alleen het bezwaar wordt gewaardeerd. Het gevaar (risico) komt 
tot waardering bij het kenmerk -persoonlijk risico-. 

1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen 
---------------------------------
Voorzover het dragen op het lichaam van beschermende middelen 
binderlijk is, leidt dit tot een extra waardering. 
Bet dragen van hinderlijke persoonlijke beschermingsmiddelen 
geeft geen vermindering van de bezwaarlijke situatie a1s zo
danig_ Die is dan ook niet van invloed op de waardering voor de 
sub-kenmer~en van -atmosfeer-. 
Bij de waardering van het kenmerk -peesoonli)k riaico- dient uiter
aard wel met een vermindeed riaico rekening te worden gehouden. 
Bi) de kenmerten van -atmosfeer- zi)n sub-tabellen ondergebracht 
voor de waardering van nooazakelijke persoonlijke beschermende 
middelen die als hinderlijk worden ervaren. 
Deze beschermingsmiddelen, gericht op het betreffende tenmerk, 
worden eenmaal gewaardeerd •. 
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Bet te behalen aantal punten per sub-kenmerk -atmosfeer- kan 
hierdoor nog eens verhoogd worden. 

Beschermende middelen, niet op het lichaam gedragen, soa1s schot
ten, schermen, splintervrij glas, isolatielagen, twee-handen-be
diening, afzuiger, elektrische beveiligingen, kranen, hefwerk
tutgen, plateaus verminderen het gevaar en/of bezwaar of heffen 
het gehee1 op. Uiteraard dient hier bij de waardering weI reke
ning mee te worden gehouden. 

1.3 ~orte toelichting per kenmerk 
-----------------------------

1.3.1 ATMOSFEER I 

Via het kenmerk atmosfeer I worden de inconvenienten lawaai en 
trillingen gewaaroeerd, die zich tijdens de werkzaamheden voor
doen. 
Ter typering zijn een aantal voorbeelden gegeven zoals 

zuigercompressorruimte of plaat- en constructiewerk; voor 
lawaai en trillingen, zoals die voorkomen bij het besturen 
van een heftruck of werken met luchthamers. 

1.3.2 ATMOSFEER II 

Via het kenmerk atmosfeer II worden de weersomstandigheden ge
waardeerd, die zich tijdens de werkzaamheden voordoen. 
Daarnaast worden gewaardeerd de belemmeringen (ten gevolge van 
collega's of materiaalopstellingen, -verplaatsingen), die tij
dens de werkzaamheden optreden. 

1.3.3 ATMOSFEER III 

Via het kenmerk atmosfeer II~ wordt een waardering gegeven voor 
chemische en fysische factoren, die zich voordoen tijdens de 
werkzaamheden zoals stof, vuil, rook, damp, tocht, stank, 
donker, warmte en koude (factoren anders dan afkomstig van het 
weer). 

1.3.4 LICHAAMSHOUDING 

Via het kenmerk lichaamshouding wordt een waardering gegeven 
voor de lichaamshouding waarin de werkzaamheden moeten worden 
verricht waarbij deze los gezien dienen te worden van de eventu
ele belasting (gewichten) van het lichaam. 
Lichaamshoudingen zoa1s gedwongen zitten of staan, knielen, 
bukken, rekken;"e.d. 

1.3.5 ~RACHTSUlTOEFENING 

Via het kenmerk krachtsuitoefening wordt een waardering gegeven 
voor de krachtsuitoefening, die nodig is voor het uitvoeren van 
de werkzaambeden los gezien van de lichaamshouding, waarin deze 
krachten moeten worden aangewend. 
krachtsuitoefening zoals die voorkomt bij het hanieren van 1a5-
tangen of hanteren van gietpannen. 



1.3.6 PERSOONLIJK RISICO 

Via het kenmerk persoonlijk risieo worden meegenomen de ~e-
1ijke Iisico·s voor de gezondheid dan weI de tana op licbamelijk 
letsel, die tunnen optreden in de wertsituatie. C.arbij dient 
rekening gehouden te worden met alle mogelijke voorzorgsmaat
regeleo en voorschriften. 
Calamite1ten worden 01et meegenomen. 
De bijoehorende voorbeeld1ndicat1es zijn gegroepeerd naar en 
gericht op de aard van verwonding c.q. gevaar voor de gezondheid. 

1.3.7 MONOTONIE 

Via het kenmerk monotonie wordt de mate van monoton1e van het 
werk zichtbaar gemaakt en gewaardeerd. 
Er worden een aantal criteria aangegeven waardoor werk manotoon 
kan z1jn zoals beperkte reeks, vaststaande volgorde, tort
cyclisch, waarbij de monotone factoren zich binnen een aaneen
ges10ten tijdsspanne voordoen. 



Bijlage 20 

Opsomming omschreven functies 

De volgende functies bij Laura Metaal zijn geanalyseerd en 
omschreven: 

steel Service center: 
1 Afcoiler 
2 Knipper 
3 Brander 

Productie Bedrijf: 
4 Walser/machinist 
5 Insteller 
6 Lasser/metaalbewerker 
7 Machinebediende 

Technische Dienst: 
8 Electricien 
9 Onderhoudsbankwerker 

Ondersteunende functies: 
10 Magazijnbeheerder 
11 Portier/administratief medewerkster 
12 Receptioniste/telefoniste 
13 Vorkheftruckchauffeur 
14 Administratief medewerker expeditie 

Leidinggevende functie 
15 Baas/meewerkend voorman 
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Toepassing 

Bijlage 21 

ISF/SAO systeem op de functies 
baas/meewerkend voorman. 

AFCOILER 

Doelstelling 

afcoiler en 

Het richten (vlak maken) en op maat afknippen van coils (rollen 
plaatstaal). 

Plaats in de organisatie 

roductieleider SSC 

lafcoilerl ca. 10 collega's 

Functieomschrijving 

Na de ontvangst van de bewerkingskaarten waarop vermeld staat 
welke coil gebruikt moet worden (dikte, no. coil etc.), welke 
producten gemaakt moeten worden (lengte, breedte en aantal 
platen) en naar welke afdeling de product en getramsporteerd 
moeten worden, worden de werkzaamheden begonnen. Deze houden in: 
-met een kraan de coil halen en voor de machine leggen: 
-controleren of de dikte en kwaliteit van de coil voldoen: 
-de coil op een haspel brengeni 
-de bundelband losmaken en de staalband tussen de rollen 

invoereni 
-de wals op de juiste dikte en de juiste druk instellen 

(afhankelijk van de kwaliteit plaat)i 
-de band tot de schaar door laten lopeni 
-de schaar instellen (juiste lengte afknippen) en de stapelaar 
erachter ook instellen; 

-de wals starten en de platen op maat maken; 
-als er voldoende producten gemaakt zijn, de band door de 
walsrollen terug laten lopen naar de coili 

-de producten en de overgebleven coil wegen en de producten 
bundelen: 
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OMSCHRIJVING PER KENMERK 

Kennis 

Kent/weet: 
-de instelmethode van de schaar; 
-de juiste walsrolafstand en toe te passen walsdruk afhankelijk 
van de kwaliteit (hardheid, roestvorming) van de plaat; 

-de bedieningswijze van de walsi 
-de invoermethode van de staalband in de walsrolleni 

Handvaardigheid 

Is vereist bij het instellen van de schaar (nauwkeurigheid 10 
rom.) en het instellen van de walsrollen. Verder bij het invoeren 
van de staalband tussen de walsrollen en de bediening van de 
kraan. 

Uitdrukkingsvaardigheid 

Is vereist voor het bespreken van zijn werkzaamheden met de baas 
en overleg met de medewerkende collega's. 

Samengesteldheid 

De werkzaamheden worden zelfstandig verricht volgens duidelijke 
mondelinge of schriftelijke richtlijnen. Weet de juiste 
instelling van de wals en de schaar te vinden. 
Waarschuwt zijn baas als de coils of platen niet aan de gestelde 
eisen voldoen (te dun, niet vlak genoeg, te roestig etc.). 

Verantwoordelijkheid 

Kan door fouten materiaal- en urenverlies veroorzaken. Is zelf 
verantwoordelijk voor de maatvoering en de kwaliteit van de 
platen. Kan bij verkeerde instelling schade veroorzaken aan wals, 
schaar en stapelaar. 

Contact 

Heeft contact met zijn baas, vorkheftruckchauffeurs en collega's 
over de voortgang van zijn werk. 

Besturen/leidinggeven 

N.v.t. 
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

Atmosfeer 1 

In de hal is geluidshinder van excenterpersen, draaibanken, 
boormachines, zetbanken, vorkheftrucks, knipscharen, walsen etc. 
Gehoorbescherming is noodzakelijk. 

Atmosfeer 2 

N.v.t. 

Atmosfeer 3 

De te bewerken producten zijn doorgaans vervuild door olie, vet 
en stof en eventueel roestvorming. 

Lichaamshouding 

Tijdens het invoeren van de coil tussen de walsrollen door wordt 
gewerkt in een dwangmatige houding. 

Krachtsuitoefening 

De krachtsuitoefening bevat het doorvoeren van het coileinde door 
de walsrollen. 

Persoonlijk risico 

Er is ten gevolge van scherpe randen aan de platen en coils een 
kans op handverwondingen. 

Monotonie 

N.v.t. 
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BAAS/MEEWERKEND VOORMAN 

Doelstelling 

Toezicht houden en leiding geven aan de fabrieksafdelingen waar 
hij werkzaam is. 

Plaats in de organisatie 

medewerkers afdelin +/- 10 personen 

Functieomschrijving 

Toezicht houden en coordinerend leiding geven aan de in zijn 
afdeling werkzame medewerkers, waarbij bevorderd moet worden: de 
efficientie, kwalitatieve en kwantitatieve prestaties en een goed 
werkklimaat. 
Introduceren, opleiden en/of 
Verdelen/toewijzen van het 
capaciteiten van de medewerkers 
Toezien op/handhaven van de 
levertijd en de efficientie. 

instrueren van de medewerkers. 
werk, rekening houdend met 

en de urgentie van de opdrachten. 
kwaliteit, de kwantiteit, de 

Toezien op juist gebruik van machines, materialen en 
gereedschappen. Handhaven van de bedrijfs, onderhouds, 
veiligheidsvoorschriften en discipline. 
Bepalen in overleg met betrokkenen van de werkmethode en de 
benodigde machines en gereedschappen. 
Centrole ep beschikbaarheid en/of volledigheid en kwaliteit van 
de materialen, onderdelen, gereedschappen, werk en 
opdrachtinformatie, instructies. 
Periodiek beoordelen van medewerkers inzake taakvervulling, 
gedragingen en capaciteiten. 
Zorgdragen voor een aantal administratieve zaken ten behoeve van 
de uren- en materiaalverantwoording en ten behoeve van de 
verloven van medewerkers. 
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OMSCHRIJVING PER KENMERK 

Kennis 

Kent/weet: 
de aard, de omvang van de organisatie van de productie, waarin de 
afdeling functioneert. De verwerkings- en bewerkingsmogelijkheden 
en methoden van de in bedoelde sector gebruikte materialen en het 
op de juiste wijze instellen en gebruiken van de machines binnen 
de afdeling. Het gebruik van meetinstrumenten als hardheidsmeter 
en schuifmaat. De voorschriften inzake bedrijfsaangelegenheden, 
veiligheid, onderhoud, 'kwaliteit. Algemene regels inzake 
personele aangelegenheden, relaties en instanties binnen de 
onderneming. De administratieve procedures gericht op uren- en 
materiaalverwerking. 
de principes van het leidinggeven. 

Handvaardigheid 

Instructief gericht, vooral bij aanwijzing en 
aankomende krachten en bij speciaal werk. Verder 
bij de controle van producten en evt. meewerken 
of tijdens het stellen. 

Uitdrukkingsvaardigheid 

opleiding van 
handvaardigheid 
in de productie 

Noodzakelijk bij instructie en aanwijzing, handhaving discipline, 
overleg, rapportering en personeelsbeoordeling. 

Samengesteldheid 

Indeling, herindeling ook bij bespoediging of wegvallen van 
orders. Bepaling· van de te nemen maatregelen bij onvoldoende 
kwaliteit of foutief gemaakt werk. Het signaleren van afwijkende 
en onvolledige instructies en informatie, tekeningen. Voorstellen 
ter oplossing aandragen en overdragen. Oplossen van personele 
kwesties in overleg met personeelszaken en productieleider. 

Verantwoordelijkheid 

Met betrekking tot kwalitatieve en kwantitatieve inzet van 
beschikbaar personeel; de juiste instructies; een afdoende 
controle; de keuze van de juiste werkmethode en een juist gebruik 
van productiemiddelen. Een en ander is van invloed op: kostprijs, 
levertijden, kwaliteit, sociaal klimaat e.d. 
Adviseert t.a.v. aanname, ontslag, promotie en 
salariswijzigingen. 
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contact 

Betreft het instructieve deel van de functie, alsmede de 
overlegsituatie met collega's, chef, werkvoorbereiding, 
technische dienst, expeditie, personeelszaken. 

Besturen/leidinggeven 

Heeft hierarchische bevoegdheden t.a.v. werkverdeling, 
discipline, kwaliteit en kwantiteit, alsmede personele 
verantwoordelijkheden m.b.t. periodieke beoordeling, snipperdagen 
e.d. 
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

Atmosfeer 1 

Werkt enkele uren per dag in de fabriek waar boormachines, 
draaibanken, knipscharen, walsen, excenterpersen opgesteld staan. 
De rest van de dag werkt hij in een kantoor. 

Atmosfeer 2 

N.v.t. 

Atmosfeer 3 

Door lassen, stofverwekkende bewerkingen etc. wordt zijn omgeving 
indirect gestoord. Verder hanteert hij vuile, vette en roestige 
materialen en werkstukken bij het instrueren en meewerken. 

Lichaamshouding 

De werkzaamheden worden doorgaans lopend of zittend uitgevoerd, 
alleen als hij meewerkt is er sprake van een dwangmatige houding. 

Krachtsuitoefening 

Bij het assisteren in de productie moeten platen geplaatst en 
doorgevoerd worden in een machine (ca. 25 kg.). Verder moeten bij 
stelwerkzaamheden de onderdelen juist gepositioneerd worden. 

Persoonlijk risico 

Alleen kans op kleine handverwondingen bij het produceren en 
instrueren. 

Monotonie 

N.v.t. 
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Waarderen van de verschillende functies volgens het ISF/SAO 
puntensysteem: 

AFCOILER 

Functiewaardering: 

Functiegerichte kennis en functionele ervaring: 80 punten 
De afcoiler heeft geen kennis van theorieen, hij moet echter weI 
kennis hebben van feiten en gegevens van het afcoilen (walsdruk, 
bediening machines, etc.). De ervaring van de afcoiler strekt 
zich in de breedte van zijn vakgebied uit (bediening wals, 
schaar, stapeIaar). Hij heeft geen ervaring in andere 
bedrijfsgeledingen nodig. 

Handvaardigheid: 10 punten 
V~~r het bedienen van het bedieningspaneel is een zekere mate van 
coordinatie noodzakelijk (weten waar al de knoppen voor dienen). 
Er is in enige mate een belemmering, namelijk de snelheid van 
bediening. 

Uitdrukkingsvaardigheid: 5 punten 
Er moeten mondelinge aanwijzingen gegeven worden aan de man die 
de stapelaar bedient. 

Samengesteldheid: 65 punten 
Het werk is gebonden door regels en instructies, de afcoiler 
heeft geen vrijheid t.a.v. de volgorde en methode van afcoilen. 
Er zijn enige invloedsfactoren die een rol spelen tijdens het 
afcoilen (o.a. kwaliteit coil). 

verantwoordelijkheid: 20 punt en 
De afcoiler moet binnen het afcoilen een keuze maken uit een 
aantal alternatieve mogelijkheden (walsdruk instellen), maar hij 
kan de producten tussentijds (voordat het eindproduct klaar is) 
controleren en de instelling wijzigen. 

Contact: 15 punt en 
De afcoiler heeft contact in wijdere kring (baas, medewerkers 
Technische Dienst, vorkheftruckchauffeur). 

Besturen/leidinggeven: 0 punt en 

Arbeidsomstandigheden: 

Atmosfeer 1 (lawaai en trillingen): 12+4 punten 
Een forse stemverheffing voor het voeren van een gesprek is 
noodzakelijk door de wals- en knipwerkzaamheden. 
Gehoorbescherming is noodzakelijk. 

Atmosfeer 2 (weersomstandigheden): 0 punten 
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Atmosfeer 3 (stof, vuil, stank etc.): 3+2 punten 
Het afcoilen is een stofverwekkende bewerking (stof dat in de rol 
zit wordt rondgeslingerd).Hierdoor wordt de omgeving indirect 
gehinderd. Verder is er bij het invoeren van de coil in de 
walsrollen direct contact met vuile en vette materialen. 

Lichaamshouding: 2 punten 
Het bedienen van het bedieningspaneel heeft geen dwangmatige 
houding. Bij het invoeren van de coil in de walsrollen is er 
echter weI sprake van een dwangmatige houding, waarbij ook andere 
houdingen moeten worden aangenomen als een staande houding 
(knielen, bukken etc.) 

Krachtsuitoefening: 2 punt en 
Ook de krachtsuitoefening komt aIleen voor bij het invoeren van 
de coil in de walsrollen. 

Persoonlijk risico: 1 punt 
Bij de bediening van de installatie is er geen r1S1CO. 
overige werk is er aIleen maar kans op handverwondingen 
aan scherpe rand coil). 

Monotonie: 0 punten 

BAAS/MEEWERKEND VOORMAN 

Functiewaarderen: 

Bij het 
(snijden 

Functiegerichte kennis en functionele ervaring: 125 punt en 
De baas moet kennis van inhoud en elementaire samenhang op een 
breder vaktechnisch en organisatorisch gebied hebben, steunend op 
algemene kennis van de aangrenzende vakgebieden (binnen de 
metaalindustrie). Hij moet ervaring hebben m.b.t. het 
functioneren in het vakgebied. 

Handvaardigheid: 30 punt en 
De baas moet de machine insteller kunnen vervangen of assisteren 
en zelf in de productie mee kunnen werken (meewerkend voorman). 
zLijn handvaardigheid kan dus met matig tot aanmerkelijk 
gekwalifiseerd worden. Er is in meerdere mate een belemmering 
door de houding waarin gewerkt wordt. 

Uitdrukkingsvaardigheid: 15 punt en 
De baas moet mondeling en/of schriftelijk formuleren en 
toelichting geven t.a.v. onderwerpen die onderling samenhangen 
maar niet gecompliceerd zijn. 

Samengesteldheid: 125 punt en 
De baas heeft een keuze binnen z1Jn werkzaamheden van de volgorde 
en methode (bv. beoodelingsmethode medewerkers), hij heeft echter 
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geen keuze t.a.v. middelen en mogelijkheden (bepalen op welke 
wijze geproduceerd wordt). 

Verantwoordelijkheid: 30 punten 
De baas is verantwoordelijk voor 
materiaalverbruik, controle uitoefenen, 
administratieve verantwoorderlijkheid is 
gevolg van het werken onder controle van de 

Contact: 35 punten 

werkverdeling 
de technische 

echter beperkt 
productieleider. 

en 
en 

als 

Vereist van een baas is contact met anderen, waarbij tact (mensen 
op de juiste wijze motiveren) en overtuigingskracht noodzakelijk 
zijn. 

Besturen/Leidinggeven: 30 punt en 
De baas geeft leiding aan ca. 10 personen, waarbij er binnen een 
gelijksoortig kader enig verschil is tussen de functies. 

Arbeidsomstandigheden: 

Atmosfeer 1 (lawaai en trillingen): 3+1+2 punten 
In het "bazenhokje" is een gedempte invloed van de fabriek 
merkbaar die enige stemverheffing noodzakelijk maakt. Bij het 
rondlopen door de fabriek is gehoorbescherming noodzakelijk en is 
er hinder van het geluid van draaibanken, boormachines, 
laswerkzaamheden etc. 

Atmosfeer 2 (weersomstandigheden): 0 punt en 

Atmosfeer 3 (stof, vuil, stank 
In het bazenhok is geen hinder 
de hal valt te denken aan 
(lassen, gebruik koelolie) die 

Lichaamshouding: 1 punt 

etc.): 1 punt 
van stof etc. Bij werkzaamheden in 

een algemene werkplaatssituatie 
de omgeving indirect hinderen. 

Tijdens het meewerken in de productie is sprake van een gedwongen 
staande houding. 

Krachtsuitoefening: 1 punt 
Deze krachtsuitoefening bestaat voornamelijk uit het tillen van 
producten am de kwaliteit en maatvoering te controleren. 

Persoonlijk risico: 1 punt 
Af en toe worden handgereedschappen 
handverwondingen voor kunnen komen. 

Monotonie: 0 punten. 

gebruikt, waardoor 

De resultaten van het ISF/SAO systeem staan op de volgende 
bladzijde naast elkaar ter vergelijking. 
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Functiewaardering 
afcoiler baas 

Opleiding/ervaring 80 125 

Handvaardigheid 10 30 
r~ 

Uitdrukkingsvaardigheid 5 15 
~ 

Samengesteldheid 6!}' 125 
"" i ~ 

Verantwoordelijkheid 20 30 

contact 1.5 35 

Besturen/leidinggeven 30 

TOTAAL ~95 390 

Arbeidsomstandigheden: 

aIcoiler baas 

lawaai en trilling 16 6 

weersomstandigheden 

stof en vuil en stank 5 1 

lichaamshouding 2 1 

krachtsuitoefening 2 1 

persoonlijk risico ~ 1 

monotonie 

TOTAAL 26 10 
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