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Voorwoord 
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aan het onderzoek. 
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Samenvatting 

Dit rapport geeft een beknopt verslag van een TU-afstudeerop

dracht, uitgevoerd bij Stork PMT BV te Boxmeer. 

Het doel van het onderzoek was meer structuur te brengen in de 

bepaling van de seriegrootte en een uitspraak te doen over de 

toepasbaarheid van een s¥steem voor produktieplanning. 

Hiervoor is onderzocht welke methodieken er zijn op het gebied 

van seriegroottebepaling. De huidige situatie m.b.t. de bepaling 

van de seriegrootte is geanal¥seerd. Daaruit is gebleken dat er 

meer mogelijk is dan men tot nu toe gebruikt heeft. 

Het onderzoek naar het s¥steem voor produktieplanning (en in het 

bijzonder de werkuitgifte) hield in dat de theorie van dat 

s¥steem duidelijk weergegeven moest worden. De huidige situatie 

m.b.t. de produktieplanning is vergeleken met deze theorie. Er is 

gebleken dat het belastinggeorienteerde planningss¥steem toepas

baar is. Dit is via een geselecteerde produktiegroep uitgepro

beerd. 



Summary 

This report gives a short account of a TU-finishing task, which 

has been performed at Stork PMT BV, Boxmeer. The purpose of this 

research was to bring more structure in defining lotsizes and to 

make a statement about the applicability of a system for 

production planning. 

Research for methodologies in the field of this decision making 

process was part of the task performed. The present situation 

involving lotsizing has been analysed. More possibilities 

appeared than have been used until recently. 

The research for a system for production planning (and in 

particular work issue) contains a clear description of the 

theory about this system. The current situation in relation to 

production planning was compared to these theory. The work load 

oriented planning system appeared applicable. This has been tried 

for a selected production group. 
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Hoofdstuk 1 Inleidinq 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding tot dit onderzoek, en de 

opdrachtomschrijving gegeven. De struktuur van het onderzoek 

wordt toegelicht. 

1.1 Qpdrachtomschrijving 

De opdracht die naar aanleiding van voorgaand onderzoek gegeven 

werd. was als voIgt omschreven: 

» Voer een toepasbaarheidsonderzoek uit t.a.v. het PPS

systeem (Produktionsplanung und Steuerung) beschreven door 

prof. Wiendahl om daarmee een methodiek voor bepaling van 

de fabricageseriegrootte te ontwikkelen. 

Voorgaand onderzoek (naar omsteltijdreduktie van bewerkings

centra) leidde tot de conclusie, dat de bij Stork PMT gebruikte 

methodiek voor bepaling van de fabricageseriegrootte herzien zou 

moeten worden. Deze conclusie was gebaseerd op een analyse van 

die methodiek waaruit bleek dat er geen direkt verband tussen de 

omstelkosten en fabricageseriegrootte aanwezig is. Hierdoor leidt 

omsteltijdreduktie niet automatisch tot verlaging van de serie

grootte, en dat is nodig om flexibiliteitswinst te bereiken. Om 

de grootte van de fabricageseries op een verantwoorde manier te 

reduceren is een andere bepalingsmethodiek nodig. (Zie lit. 1) 

1.2 Struktuur van het onderzoek 

Het onderzoek heeft zich vooral gericht op beide onderwerpen die 

in de opdrachtomschrijving zijn weergegeven. 

Het is echter ook van belang om het bedrijf als organisatie te 

kennen en daarom wordt ook een algemene orientatie van Stork PMT 

gegeven. 

- 1 -



De huidige produktiebeheersing is geanalyseerd om duidelijkheid 

te verkrijgen over het probleem, dat in de conclusie van 

voorgaand onderzoek werd gekenschetst. Van daaruit werd gezocht 

naar richtpunten voor het verdere onderzoek. 

Daarna is het onderzoek gericht geweest op methodieken voor 

seriegroottebepaling. De mogelijkheden die er bij PMT bestaan 

zijn geanalyseerd. Er is vooral gezocht naar een methodiek die 

verband legt tussen omsteltijd en seriegrootte. 

Een duideIijk verb and tussen het PPS-systeem van Wiendahl en een 

methodiek voor seriegroottebepaling was niet te achterhalen. Het 

systeem lijkt echter veel elementen te bevatten waar Stork PMT 

zich weI achter kan stellen. Om een duidelijker beeld te kunnen 

geven van het PPS-systeem is een samenvatting van de theorie 

gemaakt en is er m.b.v. onderzoek in de produktie een verschil

lenanalyse tussen theorie en praktijk gemaakt. 

In het onderzoek zijn beide onderwerpen; methodiek voor serie

groottebepaling en een systeem voor produktieplanning, duidelijk 

in beeld gebracht. Hierdoor kunnen als afsluiting van het 

onderzoek nog enkele conclusies en aanbevelingen gegeven worden. 
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Hoofdstuk 2 Alqemene oriint.tie Stork PMT BV 

In dit hoofdstuk wordt de historie en de opbouw van het Stork 

concern beschreven. Vervolgens wordt de organisatie, de markt en 

het produktenpakket van PMT omschreven. 

2.1 Stork PMT binnen het Stork concern 

Stork PMT, gevestigd te Boxmeer, maakt deel uit van het wereld-

wijd opererende Vmf-Stork concern. Vmf-Stork is een van de 

grootste concerns in Nederland op het gebied van machinebouw. In 

1985 bedroeg de omzet zo'n twee miljard gulden, bij een perso-

neelsbestand van circa 12.000 mensen. Het Vmf-Stork concern is 

ontstaan vanuit de Koninklijke Machinefabriek Gebr. Stork N.V. te 

Hengelo. Dit bedrijf nam al in 1915 een machinefabriek in 

Amsterdam over. In de jaren na de oorlog maakte deze fabriek een 

explosieve groei door. In 1947 startte men in Boxmeer, als 

'aanvullende produktieafdeling' van Amsterdam. In de loop der 

jaren is men echter gegroeid van onderdelen-produktie naar 

constructie en bouw van complete apparaten. In 1963 nam Stork de 

machinefabriek 'De Wiericke N.V.' over en daarmee ook de fabri-

cage van pluimveeslachtapparatuur. Vanaf 1975 kwam de pluimvee-

afdeling als zelfstandige werkmaatschappij op eigen benen te 

staan; PMT (Poultry Processing Machinery and Technology) . 

In Boxmeer beschikt PMT sinds 1985 over een nieuw fabrieks- en 

kantorencomplex. Het Stork concern, zoals het nu is opgebouwd, 

bestaat uit drie kernaktiviteiten. 

» 
\\ 
I ... 

I Toeleveringen aan de Druk- en Coatingindustrie 

I I Toeleveringen aan de Voedselprocessing- en Verpak-

kingsindustrie. 

III Industriele Dienstverlening 

De organisatiestruktuur van het concern staat in bijlage 2.1a. 
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De Vleesgroep, waarover PMT de leiding heeft, behoort bij de 

tweede kernaktiviteit en bestaat uit de volgende bedrijven; 

Stork PMT produkt i e 1 ij nen voor de pluimveeverwerkende 
industrie 

Stork Dongen onderdelenfabricage 

Stork Gamco USA : apparatuur voor de pluimveeverwerkende 

Stork Protecon 

industrie 

machines en produktielijnen voor 
roodvleesverwerkende industrie 

de 

Stork Alfra apparatuur voor de graanverwerkende- en meng
voederindustrie 

Stork Duke : apparatuur voor de verwerking van slachtafval 

Stork Nijhuis : inrichtingen v~~r roodvleesslachterijen 

Sinds kort zijn daar nog de volgende bedrijven aan toegevoegd: 

Tourpac : verpakkingsmachines o.a. voor de vleesindustrie 

Titan apparatuur voor de snackindustrie 

De opbouw van de vleesgroep wordt in bijlage 2.1b weergegeven. 

2.2 De interne organisatie van PMT 

De Iaatste jaren is PMT enorm gegroeid, in 1980 waren er ongeveer 

200 mensen in dienst, momenteel zijn dat er zo"n 400. 

De hoogste leiding van PMT bestaat uit een tweehoofdige directie: 

» algemeen directeur 

» technisch directeur 

Vervolgens zijn er de stafafdelingen: 

}} marketing & publiciteit 

}} personee lszaken 
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De organisatie is op basis van interne differentiatie opgedeeld 

in vijf sektoren, te weten: 

}) Verkoop 

» Techniek 

}} Voortbrenging 

» Sales Engineering & Service 

)} Financien en Automatisering 

De organisatiestruktuur van PMT is in bijlage 2.2 getekend. 

De technisch directeur is tevens de sektorleider Techniek. Er is 

een managementteam dat bestaat uit de tweehoofdige directie, de 

sektorleiders en het hoofd personeelszaken. 

De afdeling Voortbrenging is sinds mei 1987 gewijzigd en ziet er 

nu als voIgt uit: 

INKOOP FAVO 

VOORT
BRENGING 

groep 82 83 84 

ASSEMBLAGE 

De afdeling CBP is als stafafdeling opgericht en werkt o.a. als 

coordinatiepunt voor de verschillende BT's (Besturingteams). 

De afdeling Favo bestaat uit de volgende subafdelingen: 

» algemene werkvoorbereiding 

)} NC-programmering 

gereedschapsconstructie 
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2.3 Markt en produkten 

Het produktenpakket van Stork PMT wordt wereldwijd afgezet met 

een export percentage van ca. 95%. Die export speelt zich voor het 

grootste deel af binnen West-Europa. Juist die extra klanten 

buiten Europa kunnen de omzet van een jaar groot maken. Het 

streven is om een omzet van circa 80 miljoen gulden te bereiken, 

wat in 1986 lukte. Op het gebied van de industriele pluimvee-

slachterijen is Stork PMT marktleider. Vanuit Boxmeer wordt de 

gehele wereld bestreken met uitzondering van het Amerikaanse 

continent. Dit wordt geregeld door de dochtermaatschappij Gamco 

te Gainesville. Georgia, USA. Voor de Braziliaanse markt vindt 

tevens de produktie, verkoop en service plaats via Stork do 

Brasil (licentiehouder) in Sao Paulo. 

De pluimvee-industrie heeft zich in minder dan 15 jaar ontwikkeld 

van handwerk tot vrijwel volledig automatische systemen. 

In het begin van PMT in 1975 had men een zeer grote voorsprong op 

de concurrenten. Deze trachten nu, zeker wat nieuwe ontwikke-

lingen in machines betreft, hun achterstand in te halen en PMT 

doet zeker haar best om voor te blijven. Daarvoor worden er 

allerlei projekten opgezet en onderzoek gedaan. 

Het produktenpakket van PMT bestrijkt de gehele opbouw van een 

slachterij. Men levert zowel losse machines als complete slacht-

lijnen. In bijlage 2.3 staat de opbouw van een slachterij. 

Een slachterij en daarmee ook het produktenpakket is onder te 

verde len in de volgende groepen: 

}> Aanvoersystemen: voor de aanvoer van levend p luimvee 

II Slacht- en plukproces: voor het slachten en het verwijderen 
van de veren 
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» Panklaarproces: v~~r het verwijderen van ingewanden en 
reinigen 

» Delensysteem: voor het in delen snijden van pluimvee 

» Koelen, wegen en verpakken 

ledere groep bestaat uit meerdere machinesoorten. 20 komen aan 

het panklaarproces onder andere de volgende machines te pas: 

}} Openingsmachine 

}} Panklaarmachine 

» Magenautomaat 

)} Nekkenknipper 

» Binnen/buitenwasser 

}} Eindinspectiemachine 

Het totale pakket bestaat dan ook uit ongeveer 120 machine-

soorten (2ie bijlage 2.4). Omdat iedere machinesoort in verschil-

lende uitvoeringen en capaciteiten geleverd moet kunnen worden, 

kent men circa 1400 eindprodukten. Per slachtlijn bijvoorbeeld, 

kunnen de capaciteiten nu varieren van minimaal ca. 250 tot 

maximaal ca. 12.000 stuks pluimvee per uur. (De produktstruktuur 

wordt toegelicht in bijlage 2.5) 

V~~r de produktie van dit grote assortiment aan eindprodukten 

heeft men een onderdelenpakket van ongeveer 15.000 elementen, 

inclusief subsamenstellingen. Een gedeelte daarvan is zo stan-

daard dat het altijd ingekocht of uitbesteed wordt (bijvoorbeeld 

bevestigingsmaterialen). Het overige deel wordt in de eigen 

produktieafdelingen (in Boxmeer en/of in Dongen) gemaakt, tenzij 

capaciteitsgebrek bij grote drukte om uitbesteding vraagt. Het 

ruw materiaal (bijvoorbeeld plaatstaal en gietwerk) kent men in 

ongeveer 4500 varieteiten qua afmeting, kwaliteit en uitvoering. 
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Hoofdstuk 3 Analyse buidige produktiebeheersing 

In dit hoofdstuk worden de verschillende stromingen in het 

ordertrajekt weergegeven. Vervolgens worden het produktietrajekt 

en het systeem voor de produktiebesturingbehandeld. Daarnakan 

door middel van een analyse van verschillende afdelingen, een 

knelpunt aangegevenworden. 

3.1 Ordertraj ekt 

In het ordertrajekt onderkent men verschillende stromingen. De 

eerste stroming in het ordertrajekt heeft betrekking op nieuwe 

ontwikkelingen (O-serie trajekt). Zoals aleerder is aangeduid 

kent de pluimvee-industrie de laatste jaren een grote vorm van 

automatisering. Om hierin goed mee te gaan moet men in eigen huis 

nieuwe ontwikkelingen in machines op gang brengen. Daarvoor stelt 

men een ontwikkelplan op, en van die nieuwe ontwikkelingen worden 

er door de afdeling R&D prototypes gemaakt. Hierna wordt achter

eenvolgens; door CB alles op tekening gezet, door Favo wordt de 

maak/koop beslissing genomen, eveneens door Favo worden de 

maakdelen van een routing voorzien en de koopdelen evenals het 

ruw materiaal worden door de afdeling Inkoop ingekocht. Hierna 

kunnen de produktieorders worden ingegeven om te starten met de 

O-serie; de eerste proefserie volgens de routing. 

De tweede stroming is het trajekt van de wijzigingen. De oorzaak 

voor het ontstaan van een wijziging kan de wens van eenklant 

zijn of een door de produktie geconstateerde fout in de construc

tie. Als het een grote wijziging betreft, zodat onderdelen niet 

meer uitwisselbaar zijn, leidt dat tot een nieuwe versie van een 

machine; 'versieverhoging'. Hiervoor moet de produktstruktuur in 

het systeem gewijzigd worden. 
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Ais het een kleine wijziging betreft, wordt op de onderdeelteken

ing een wijzigingsletter aangebracht, met de daarbij behorende 

informatie over die wijziging. 

Het komt voor dat dergelijke wijzigingen in het gehele trajekt 

door de produktieafdeling, het magazijn en de assemblage direkt 

doorgevoerd moeten worden. 

Aan de administratieve voorbereiding van de wijzigingen zijn 

binnen de afdeling Favo continu twee mensen bezig. Er is ookeen 

speciale produktiegroep die altijd in kan springen om dergelijke 

urgente wijzigingen t.b.v. montage uit te voeren. Ais er niet 

gewijzigd kan worden, moet er een beslissing worden genomen of 

het incourante artikel nog voor servicedoeleinden in het magazijn 

blijft liggen, of dat het artikel verschroot wordt. 

De derde stroming in het trajekt zijn de forecasts, de prognoses. 

Zowel door de afdeling Verkoop als door de afdeling Montage en 

Service (M&S) wordt een verwachte afzet aangegeven (door Verkoop 

OP machine-nivo, door M&S op onderdeelnivo). Deze verwachte afzet 

wordt gewogen door er een scoringskans aan te hangen. Ais deze 

scoringskans lager is als 70% wordt die niet in de prognose 

opgenomen. 

Er wordt een concept afleverschema opgesteld dat door de Voorraad 

Inschrijf Groep (VIG) verder gespecificeerd wordt. N.a.v. dit 

schema wordt de aanmaak van onderdelen bestuurd (de opzet van het 

afleverschema wordt in de volgende paragraaf verder behandeld) . 

De vierde stroming bevat de orders die door de klant definitief 

aan de afdeling Verkoop worden doorgegeven. Men kijkt of men een 

klantorder samen kan laten vallen met wat er al in het aflever

schema gepland stond. Ais dat niet kan, schakelt men weer terug 

naar de afdeling Verkoop. 
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Voor standaardmachines worden direkt de 'nieuwbouworders' ingege-

ven. Voor niet-standaardmachines moet 6f een special getekend of 

een wijziging doorgevoerd worden. 

De vijfde stroming ontstaat bij de klant die om service vraagt. 

Deze service-orders kent men in vier varianten, de expedite, hot, 

slip en norm orders. Deze varianten worden ingedeeld op grond van 

levertijd en op weI of niet aanwezige voorraad, zie volgend 

overzicht: 

~ voorraad snel normaal 

uit voorraad expedite slip 

geen voorraad hot norm 

(Een overzicht van de verschillende stromingen wordt gegeven in 

bij lage 3.1) 

3.1.1 Afleverschema 

Bij Stork PMT is het afleverschema gevuld met zowel klantorders 

als verwachte orders (prognoses). Tot maximaal 8 maanden vooruit 

wordt er ingeschreven, slechts bij de eerste maanden staan voor 

het merendeel klantorders. De inschrijving bestaat voor 80% uit 

prognoses (zie lit. 2). 

Een inschrijving van een order wordt opgesplitst in verschillende 

planningsmodules. Deze modules zijn,voor een order van een 

complete machine in ieder geval een basisdeel en enkele variant-

delen. 

De levertijden, die door Verkoop met de klanten overeen gekomen 

worden, varieren van 4 tot 8 a 12 weken, afhankelijk van de 

machinesoort. 
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Uit voorgaand onderzoek, uitgevoerd door andere afstudeerder, is 

gebleken dat het afleverschema niet optimaal is, qua inschrijving 

en opbouw van de planningsmodules. 

Daarom is men nu aktie aan het ondernemen om het afleverschema te 

verbeteren tot een echt Hoofdproduktieprogramma (HPP). Dit HPP 

moet meer verband gaan leggen tussen verwachte verkoop en de 

mogelijkheden binnen het bedrijf. Ook is men bezig aan een 

verbeterde modulering van de machinesoorten. 

3.2 Produktietrajekt 

Het produktietrajekt bestaat uit verschillende delen: inkoop, 

produktie onderdelen, opslag en assemblage. Door de veelal lange 

cumulatieve doorlooptijd van een machine, tegenover de gevraagde 

Ievertermijn door de klant, is het nodig om in de produktieplan-

ning met een klantorderontkoppelpunt (KOOP) te werken. Bij PMT 

ligt het KOOP in het onderdelenmagazijn. 

Achter het ontkoppelpunt vindt de assemblage plaats, op basis van 

klantorders. V6er het ontkoppelpunt vindt de werving van ruw 

materiaal en de inkoop en produktie van onderdelen plaats, naar 

aanleiding van prognoses. 

Het verloop van de normdoorlooptijden is als voIgt ingedeeld: 

» Inkoop ruw materiaal + 5 12 weken 

n gietwerk + 9 17 weken II 

n Produktie onderdelen + 3 15 weken 1/ 

» Assemblage + 3 5 weken 

Opmerking hierbij is, dat vooral het inkopen van modellen 

gietwerk aan een lange levertermijn van de leverancier gebonden 

is. Het produceren van een enkel onderdeel kost vaak minder dan 

tien weken, maar de produktie van een ingewikkelde subsamenstel-

ling vraagt weI tot v ftien weken normdoorlooptijd. 
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De afdeling Onderdelenproduktie is gevestig~ in Boxmeer en 

Dongen. Op basis van het soort bewerking is deze afdeling opge-

splitst in verschillende groepen (functioneie produktie-organisa-

tie) . 

Zo kent men in de produktie-afdeling van Boxmeer: 

\, 
/I Groep 82 Plaat- en lasbewerkingen 

\' tl Groep 83 Mechanische bewerkingen (NC) 

» Groep 84 Enke 1f abr i cage 

En in de produktie-afdeling in Dongen: 

» Groep 62 Mechanische bewerkingen 

}) Groep 63 Plaatbewerkingen 

» Groep 64 Lasbewerkingen 

» Groep 65 Hakenproduktie 

(Deze laatste groep is een uitzondering voor wat betreft de 

functionele produktie-organisatie) 

3.2.1 Produktiebesturing 

Omdat het produktenpakket van PMT - en daardoor ook het aantal 

onderdelen - zo groot is, is het niet verwonderlijk dat de 

produktiebesturing gesteund wordt door een computersysteem. Men 

gebruikt bij PMT een IBM-systeem; Mapics II genaamd. Daarin kent 

men verschillende modules, die ieder een onderdeel van de 

produktiebeheersing omvatten. De verschillende modules met hun 

inhoud zijn: 

» MRP - behoeften (HPP) 

(Material - nettobehoeften 

Requirements orderadvies (volume/datum) 

Planning) - orderrelease 
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» 1M 

( Inventory 

Management) 

}) PDM 

(Product 

Data 

Management) 

}) PC&C 

(Production 

Control & 

Costing) 

}} CRP 

(Capacity 

Requirements 

Planning) 

}} OE&I 

(Order 

Entry & 

Invoicing) 

- artikelgegevens 

- voorraadgegevens 

bestelgegevens 

op- en afboeken 

- artikelgegevens/strukturen 

- barikgroepen/routingen 

stuk 1 ij sten 

- kostprijs 

detailplanning 

werkuitgifte 

capaciteitsplanning 

capaciteitsbehoefte 

- bezetting 

- orderregistratie 

fakturering 

- klantinformatie 

De verschillende modules staan niet los van elkaar maar werken 

samen. Iedere module heeft zijn eigen toepassingsgebied in het 

produktietrajekt, maar de informatie wordt weI doorgegeven. 

In bijlage 3.2 wordt het produktiebesturingssysteem weergegeven. 

3.3 

In de opdrachtomschrijving is gesteld dat er gezocht moet worden 

naar een methodiek voor bepaling van de seriegrootte, die meer 

verb and brengt tussen de produktieplaats (i.h.b. omsteltijd) en 

de grootte van de fabricageserie. 

- 13 -



De redenen hiervoor moeten gezocht worden in de steeds terugke

rende discussie die plaatsvindt tussen de produktieplanning (BT 

produktie). de fabricagevoorbereiding (Favo) en de centrale 

bedrijfsplanning (CBP). 

Men wil afstemmen op de behoefte naar artikelen (hetgeen afhanke

lijk is van prognoses en orders) en op de juiste produktieplaats 

binnen de fabricage. 

Toelichting van het probleem dat hier ontstaat. voIgt uit een 

analyse van de huidige situatie t.a.v. de seriegroottebepaling. 

3.3.1 Seriegroottebepaling: Lotsize door Favo 

Door het constructiebureau worden bepaalde gegevens van het 

artikel vastgelegd. Namelijk de keuze van het materiaal en het 

ontwerp; de tekening van het artikel dus. 

De eerste stap vb6r het vastleggen van nadere produktiegegevens. 

is het bepalen van de prognose. Men verwacht van een nieuwe 

machine een bepaald aantal te verkopen en men weet het aantal 

maal dat het artikel erin voorkomt. Hieruit kan men dus een 

richtwaarde vinden voor de prognose van ieder artikel. Als een 

artikel ook nog in andere machines wordt gebruikt, moet de 

behoefte die daardoor optreedt eveneens meegeteld worden. Meestal 

schat men dat verbruik direkt, omdat men in dat geval al ervaring 

heeft met het artikel. In het computersysteem echter wordt van 

ieder bekend artikel de jaarbehoefte berekend n.a.v. gegevens 

over het verbruik in voorgaande jaren. 

Binnen de afdeling Favo wordt de routing voor ieder artikel 

gemaakt. Hier wordt geprobeerd de beste fabricagemethode te 

vinden tegen zo laag mogelijke kosten. Bijvoorbeeld het 

materiaalgebruik moet zo uitgekiend worden dat er weinig afval 

is. Er wordt een keuze gemaakt uit de beste bewerkingsplaatsen. 
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Bij iedere gekozen bewerkingsplaats worden de bewerkings- en 

omsteltijd bepaald. 

Bij Favo moet ook een standaard lotsize worden aangegeven, met 

grenzen voor een minimale en maximale waarde waarbinnen de 

grootte van de fabricageserie zonder problemen t.a.v. de gekozen 

fabricagemethode bepaald kan worden. Er is een tabel gemaakt 

waarin men de aanbevolen grenzen, passend bij de standaard 

lotsizes heeft vastgelegd. Aan deze tabel probeert men zich 

binnen Favo zoveel mogelijk te houden. De standaard lotsize is 

natuurlijk van de prognose afhankelijk en is door de ervaring van 

de werkvoorbereider eraan gerelateerd. 

3.3.2 Werkelijke behoefte door MRP 

De materiaalbehoeftebepaling wordt door het MRP1-programma uitge

voerd. Door de explosieberekening vanuit het afleverschema (HPP) 

wordt voor ieder artikel de brutobehoefte bepaald. Wat beschik

baar is (in het magazijn of in bestelling) wordt daarvan 

afgetrokken. Met behulp van leverdata en plandoorlooptijden 

worden besteladviezen gegenereerd. Deze besteladviezen kunnen op 

verschillende manieren aangestuurd worden. Hiervoor moet er bij 

Favo een 'Order policy code' in het computersysteem worden 

geplaatst. 

In de huidige situatie gebruikt men twee methodes namelijk code 

'discreet bestellen' (code A) en 'bestellen over vast tijdsinter

val' (code G) . 

Code A gebruikt men voor artikelen met een behoefte 'aflopend 

naar nul'. De bestelhoeveelheid is hierbij gelijk aan de netto 

dagbehoefte. Wanneer een machine 'aflopend naar nul' is, wordt 

dat door de afdeling CBP aangegeven (dit is meestal na een 

versieverhoging) . 
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Voor aIle andere artikelen gebruikt men code G. Hierbij is de 

bestelhoeveelheid gelijk aan de sommatie van de netto dagbehoef

ten over een bepaald tijsinterval. Deze tijdsintervallen zijn 

verschillend voor verschillende soorten artikelen. 

Het volgende overzicht geeft deze tijdsintervallen weer: 

» grijpvoorraad 120 dagen 

» uitbesteede artikelen 70 dagen 

» gietwerk 55 dagen 

» dure en/of volumineuze artikelen 20 dagen 

» overige artikelen 40 dagen 

De lengtes van deze tijdsintervallen zijn ervaringsafhankelijk 

bepaald, waarbij gestreefd is naar een gunstig evenwicht tussen 

frequentievoorraad- en omstelkosten. 

Het grillige verloop van het afleverschema, dat voor het grootste 

deel uit prognoses bestaat, kan ervoor zorgen dat de berekende 

bestelhoeveelheid voor een artikel buiten de grenzen valt die 

voorheen zijn vastgesteld. Hiervan wordt door de planner uit het 

betreffende besturingsteam melding gemaakt bij de afdeling Favo. 

De vraag die dan ontstaat is of de standaard lotsize met 

bijpassende grenzen weI of niet aangepast moet worden en/of er 

voor een andere bewerkingsplaats gekozen moet worden. 

Het is meestal moeiIijk om hier een antwoord op te geven door de 

onzekerheid van het afnamepatroon. Een gebrek aan gegevens, of 

slechts het feit dat er minder kennis is over de aanwezigheid van 

bepaalde gegevens, leidt ertoe dat die vraag ook steeds opnieuw 

een discussie opwekt. 
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Hoofdstuk 4 Qndarzeak naar mathgdiak vger sariaqrggttabaDalinq 

In dit hoofstuk wordt beschreven welke mogelijkheden er ZlJn op 

het gebied van seriegroottebepaling (toegepast in MRP systemen) . 

De uitkomsten van het onderzoek over de stand van zaken voor wat 

betreft lotsizes, in vergelijking met Camp en fabricageserie

groottes worden gegeven. 

4.1 Mogelijke bestelmethodieken 

Er is geen enkele wet die voorschrijft dat aIle artikelen uit een 

bestand volgens een en dezelfde methode beheerst moeten worden. 

In het volgende overzicht worden de gangbare bestelmethodieken 

getoond, met de daarbij overeenkomende 'Order policy codes' uit 

het Mapics systeem. 

METHODE: 

» 1 Vaste seriegrootte 

» 2 Economische seriegrootte 

» 3 Partijgewijs 

» 4 Vaste periode series 

» 5 Periode aantallen 

)} 6 Minimale kosten per stuk 

» 7 Minimale totaalkosten 

}} 8 Art ike I-per i ode-evenwi cht 

» 9 Wagner-Wi thin methodiek 

» 10 Silver-Meal methodiek 

ope. : 

D,H (variant) 

B,C (variant) 

A 

G 

F,I (variant) 

In bijlage 4.1.1 tim 4.1.9 worden deze methodieken nader toege

licht, er wordt een beschrijving gegeven van iedere methode 

evenals een reken-voorbeeld. In die bijlage is ook de uitkomst 

van een case study betreffende OPC's weergegeven. 
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4.2 Keuze bestelmethodiek 

De keuze voor de juiste bestelmethodiek kan niet met eenvoudige 

voorschriften vastgelegd worden. De doelmatigheid van een gekozen 

bestelmethodiek varieert afhankelijk van: 

}) Afnamepatroon 

}) Verhouding omstelkosten en stuksprijzen 

}) Lengte planningshorizon 

» Tijd van 66n planperiode 

De rekenvoorbeelden, die ter verduidelijking in de bijlage zijn 

opgenomen, leveren slechts bij de getoonde afnamepatronen en 

gebruikte kostengegevens het uiteindelijke resultaat. 

Het afnamepatroon kent fluctuatie van het volume van de behoefte 

per periode en zelfs periodes zonder behoefte. De verhouding 

tussen omstelkosten en stuksprijs belnvloedt direkt de bestel

frequentie en daardoor de ordergrootte. De lengte van de plan

ningshorizon is evenredig met inzicht in de toekomst en heeft 

invloed op de prestatie van de bestelmethodiek. Kortere plan

periodes betekenen kleinere behoeften per periode, waardoor de 

berekeningen beter in staat zijn om evenwicht te bepalen tussen 

omstel- en voorraadkosten. 

Voor het doel van MRP zou de partijgewijze benadering, overal 

waar mogelijk is. gekozen moeten worden. Daar waar de omstel

kosten een grote rol spelen, kunnen de volgende methodieken 

bevredigende resultaten opleveren (zie lit. 3): 

}) Minimale kosten per stuk 

» Minimale totaalkosten 

» Artikel-periode-evenwicht 

» Periode aantallen 
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Echter de mogelijkheid, dat de behoeften zich in de toekomst 

zullen wijzigen, maakt iedere bestelmethodiek kwetsbaar. De 

gekozen methodiek kan athteraf toch minder doelmatig zijn geweest 

als voordien werd aangenomen. 

4.3 Seriegrootte en doorlooptijd 

In geen van de beschreven bestelmethodieken wordt rekening 

gehouden met de doorlooptijd en onderhanden werk. Er wordt bijna 

altijd een afweging gemaakt op basis van voorraad- en omstel

kosten. In bijlage 4.2.1 tim 4.2.5 wordt de meest bekende 

formule, die ook hierop gebaseerd is -de formule van Camp

afgeleid en de gevoeligheid van deze formule wordt geanalyseerd. 

Het is een feit dat als de doorlooptijden korter zijn, de 

bestelmethodieken betere resultaten opleveren door de hogere 

betrouwbaarheid. De tijd tussen de datum waar de netto-behoefte 

optreedt en het starttijdstip van de order is dan korter en dus 

is er minder onzekerheid over wijzigingen in de behoefte. In 

bijlage 4.3.1 en 4.3.2 wordt een poging getoond, waarin getracht 

werd de kosten van de doorlooptijd bij de bestelmethodiek volgens 

Camp te betrekken. De extra kosten van een lange doorlooptijd 

zijn echter niet direkt uit die doorlooptijd te bepalen. 

Gedurende de doorlooptijd kan de behoefte zich gewijzigd hebben. 

In het geval dat de behoefte uiteindelijk lager uitvalt, geeft 

dat extra kosten in de vorm van voorraad. In het andere geval, 

bij een uiteindelijk grot ere behoefte, moet er een extra 

bestelling gedaan worden, waarbij ook nog druk op de produktie

voortgang gelegd moet worden. Hieruit kan men concluderen dat 

er bij een langere doorlooptijd meer kans bestaat op hogere 

kosten. 
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4.4 Stand van zaken wat betreft lotsizes 

Het streven naar een meer flexibele produktie komt bij PMT voort 

uit de grote verscheidenheid van artikelen, waarmee aan de klant

vraag moet worden voldaan. Deze flexibiliteit kan o.a. gehaald 

worden uit een verlaging van fabricageseriegroottes. Een verla

ging moet op een correcte manier per artikel gemotiveerd kunnen 

worden. 

4.4.1 Lotsizes in vergelijking met Camp 

Het nadeel van toepassing van de bestelmethode met de formule van 

Camp is het rekenen met een bekende jaarbehoefte. m.a.w. eenmaal 

per jaar wordt de economische seriegrootte bepaalt. De bestelme

thode gaat er namelijk vanuit dat aIleen met die seriegrootte 

orders ingegeven worden. Echter met de gevoeligheidsanalyse van 

de formule van Camp is al aangetoond dat het strikt volgen van de 

economische seriegrootte nie·t noodzakelijk is. 

Om inzicht te verkrijgen over de stand van zaken betreffende de 

grootte van de standaard lotsizes, is voor het gehele artikelen

bestand een vergelijking gemaakt met de seriegrootte volgens Camp 

(per artikel) . 

Om het afnamepatroon te testen op gelijkmatigheid is het verbruik 

van de eerste twee maanden in 1987 vergeleken met de door het 

systeem berekende jaarverbruik. 

(Zie bijlage 4.4.1 tim 4.4.4 voor gedetailleerde beschrijving van 

de vergeIijkingen en uitkomsten) 

» Er bi ijkt dat 1960 I 4098 ~ 50% van het beschouwde maak

artikelenbestand, een standaard lotsize heeft, die lager ligt 

dan 0,64*Q-Camp; in het gebied dat meer dan 1,1 maal de 

minimale kosten weergeeft. 
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)} 1419 / 4098 ~ 35% heeft een standaard lotsize binnen het 

gebied dat begrensd wordt door 1,1 maal de minimale kosten. 

» 719 / 4098 ~ 15% ligt in het gebied boven 1.1 maal de 

minimale kosten door series groter dan 1,56*Q-Camp. 

De trend van deze verhouding is ongeveer bij iedere produktie

groep terug te vinden. 

Voor slechts gedeeltes van het produktenpakket is het verbruik 

van enkele maanden evenredig met het jaarverbruik. Deze evenre

digheid ZQ(L een continu afnamepatroon betekend hebben. Hieruit 

moet geconcludeerd worden, dat de bestelmethode volgens Camp 

niet toepasbaar is om de fabricageseriegrootte te bepalen. 

Om de verhouding Q,64*Q-Camp en 1,56*Q-Camp in werkelijke cijfers 

weer te kunnen geven, is geanalyseerd (voor artikelen over groep 

83) welke waardes die lotsizes hebben. (Zie voor frequentie 

tabel en staafdiagrammen bijlage 4.5.1 tim 4.5.3) 

Hieruit blijkt dat van ± 80% van de artikelen verwacht wordt dat 

ze in series van 0-20 gemaakt worden. De andere produktiegroepen 

geven ongeveer hetzelfde beeld. 

4.4.2 Lotsizes in vergelijking met fabricageseriegroottes 

Het probleem, dat beschreven werd in paragraaf 3.3 bij de huidige 

situatie over seriegroottebepaling, is onderzocht voor aIle 

artikelen over groep 83. 

Uit het systeem kan vanuit de module IM. de historie over 

verbruik en binnengekomen bestellingen per artikel van de laatste 

periodes gehaald worden. 

- 21 -



Er is onderscheid gemaakt in drie groepen artikelen: 

» 'te hoge' lotsizes 

» I ge 1 ijke I Iotsizes 

}) 'te lage ' lotsizes 

De ordergrootte van iedere binnengekomen fabricageserie is 

vergeleken met de standaard lotsize van het betreffende artikel. 

In bijlage 4.6.1 tim 4.6.4 wordt m.b.v. grafieken getoond, hoe de 

verhoudingen tussen standaard en werkeIijke series liggen. Daar-

bij is ook nogmaals de vergelijking tussen Q-Camp en de standaard 

lotsize uitgezet. Hier voIgt een OVERZICHT van de uitkomsten: 

AANTAL ITEMS 
AANTAL ITEMS MET FAB.SERIE 
GEM. AANTAL SERIES/ITEM 

GEM. WAARDE STD LOTSIZE 
GEM. WAARDE Q-CAMP 

GEM. AFWIJKING % 
(LOTSIZE- Q-CAMP) 

ABSOLUUT GEMIDDELDE AFW. 

GEM. WAARDE FAB.SERIE 

AANTAL ITEMS MET FAB.SERIE 
KLEINER ALS LOTSIZE 

GROTER ALS LOTSIZE 

GEM. AFWIJKING I. 
(LOTSIZE-FABSERIE) 

POSITIEF 
NEGATIEF 

ABSOLUUT GEMIDDELDE AFW. 

TE 
LAGE 

201 
131 

1 

25 
39 

-117% 

54 

20 
111 

32% 
-69% 
-54% 

GELIJKE 

199 
103 

1 

42 
46 

-51. 

42 

48 
55 

371. 
-411. 

-51. 

Hieruit kan het volgende geconcludeerd worden: 

TE 
HOGE 

49 
16 

1 

63 
35 

44% 

36 

15 
1 

491. 
-251. 

441. 

'te hoge' lotsizes; de fabricageseriegrootte wordt lager 

als de standaard en gaat meer in de richting van Q-Camp. 

'gelijke' lotsizes; de fabricageseriegroottes liggen in een 

groot spreidingsgebied tot ver buiten het gebied dat gelijke 

lotsizes definieerde. 
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}} 'te lage' lotsizes; de fabricageseries worden voor het 

grootste deel met een grotere hoeveelheid als de standaard 

lotsize aan het magazijn geleverd. 

4.4.3 Historie onderzoek 

Omdat in het onderzoek naar fabricageseries weI veel artikelen 

betrokken waren. maar er slechts tot drie maanden in de historie 

kon worden gekeken. is voor enkele artikelen gezocht naar meer 

historische gegevens. Oit onderzoek was gericht op een mogelijk

heid om de standaard lotsize n.a.v. historie te bepalen. 

Voor dit onderzoek werden 10 artikelen in beschouwing genomen. Op 

microfiches wordt de historie per artikel vanaf mei 1985 opgesla

gen. Sommige artikelen van deze 10 zijn pas na die datum op 

tekening gezet. daarvan beginnen de gegevens na de eerste 

magazijntransactie. 

Met aIle magazijntransacties kon voor de onderzochte artikelen 

het voorraadverloop geconstrueerd worden (zie hiervoor bijlage 

4.7.1 tIm 4.7.11). De frequentie van bestellen en de ordergroot

tes van de bestellingen zijn ook in kaart gebracht. Met behulp 

van gegevens over stuksprijs en omstelkosten kon bekeken worden 

wat de voorraadkosten en omstelkosten zijn geweest. 

Uit het onderzoek blijkt dat inschrijvingen van orders in het 

verleden niet optimaal waren. Er ontstaat geen verbetering van de 

voorraadsituatie. als men aan de hand van eerdere bestellingen de 

standaard lotsize bepaalt. 

Voor deze artikelen, die verspreid over de drie groepen lotsizes 

gekozen zijn, bl kt dat er toch veel voor lange tijd op voorraad 

ligt. 
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4.5 Conclusies 

Er is aangetoond dat door een afweging van voorraad- en 

omstelkosten (volgens de formule van Camp) de lotsizes zowel 

verhoogd als verlaagd zouden kunnen worden. Maar omdat er in de 

huidige situatie bij Favo geen afweging wordt gemaakt, er wordt 

meer op ervaring afgegaan, is het niet onverstandig om gebruik te 

gaan maken van de formule van Camp als richtlijn voor de 

standaard lotsize. 

Het vaststellen van een fabricageseriegrootte wordt bemoeilijkt 

door het wijzigen van de netto-behoeften. Deze door MRP geplande 

seriegroottes zijn afhankelijk van de weer door ervaring bepaalde 

tijdsintervallen. De geplande seriegrootte wordt niet altijd door 

de planner overgenomen. De planner voert nog een controle uit 

voordat er een definitieve ordergrootte wordt ingegeven. 

M.b.v. gegevens, zoals die in het historie-onderzoek in grafiek

vorm worden weergegeven, kan een planner inzicht krijgen over het 

afnamepatroon van een artikel. 

M.b.v. zoln afnamepatroon kan de vraag beantwoord worden of de 

lotsize met bij behorende grenzen aangepast moet worden en/of de 

bewerkingsplaats daardoor anders gekozen moet worden. 
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Hoofdstuk 5 OndarzaBk naar Ban 'v,teem vaar prgdyktieplanning 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe bij PMT op dit moment de 

produktieplanning eruit ziet. De toepassing van een systeem voor 

belastinggeorienteerde planning (en in het bijzonder de werkuit

gifte) is onderzocht, er wordt een verschillenanalyse gegeven. 

5.1 Produktieplanning PMT 

De produktieplanning wordt verzorgd door de verschillende BT's. 

In zo'n besturingsteam zitten o.a. de planners voor elke produk

tiegroep van Boxmeer. Omdat het onderzoek m.b.t. het plannings

systeem zich vooral gericht heeft op groep 83, wordt verder 

aIleen op de daar gebruikte werkwijze ingegaan. 

De planner maakt gebruik van verschillende modules uit het 

computersysteem. Eigenlijk is hij zowel voorraadbeheerder als 

produktieplanner voor aIle artikelen waarvan de routing voor het 

grootste deel over groep 83 gaat. Dit wordt kenbaar gemaakt 

m.b.v. een plannernummer bij de artikelgegevens. 

5.1.1 Orderrelease 

M.b.v. de MRP-module en de plandoorlooptijden die daarin verwerkt 

zijn, krijgt de planner i-maal per week een overzicht van al 

'zijn' artikelen waarvan binnen een bepaalde horizon (varierend 

van 2, 4 of 6 weken) een geplande order moet starten. De planner 

voert o.a. een controle uit per artikel op de geplande serie

grootte. De door MRP geplande seriegrootte gaat namelijk nooit 

onder de aangegeven minimumgrens. De planner geeft de uiteinde

lijke fabricageseriegrootte aan en creeert voor het artikel een 

M-order (maakorder). Voor aIle vrijgegeven orders beginnen dan de 

administratieve handelingen, zoals het aanmaken van de produktie

papieren. 
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5.1.2 Capaciteitsplanning 

M.b.v. de CRP-module krijgt de planner I-maal per week een 

overzicht van de verwachte capaciteitsbezetting per bewerkings-

plaats (= work centre, bankgroep). Die bezetting wordt weergege-

ven met een onderverdeling in M-orders en geplande orders. Van 

dit overzicht wordt gebruik gemaakt om overbelasting (bezetting 

boven de 100%) te kunnen voorkomen. Dit gebeurt zowel door 

verschuiving in de tijd als door verschuiving van plaats. 

5.1.3 Produktieplanning en werkuitgifte 

M.b.v. PC&C-module wordt voor iedere bankgroep 1-maal per week 

een overzicht gegeven van orders in bewerking of in de wachtrij 

(waiting orders) en orders die nog niet bij voorgaande bewerking 

zijn afgemeld (arriving orders). Deze 'work list' is de basis van 

de produktieplanning. De orders staan op deze lijst volgens een 

prioriteitsregel gerangschikt. Deze prioriteitsregel is als voIgt 

gedefinieerd: 

}) Slack time (ST) is het gemiddelde aantal dagen speling dat 

per bewerking nog beschikbaar is. 

ST - rWr + Sd Due - move - time/cap 
n n 

waarbij rWr som van de standaard wachtrijen 

Sd = door MRP berekende startdatum 

n = aantal bewerkingen 

Due leverdatum 

move= aantal transportdagen 

time= taaktijd van de order 

cap capaciteit bewerkingsplaats 

Er is een aanvraag gedaan om de prioriteit m.b.v. gemiddelde 

wachtrij te bepalen l.P.V. standaard wachtrij. 
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5.1.4 Froduktiecontrole en -beheersing 

Een order die eenmaal in produktie is gegeven, wordt wat 

doorstroming betreft, beheerd door de groepsleider. Door hem 

wordt er geregeld dat er materiaalaanvoer is vanuit het magazijn, 

dat binnen de produktiegroep een order doorstroomt van de ene 

bankgroep naar de andere en dat de afgewerkte orders naar het 

magazijn toegaan. Dit gebeurt dagelijks in overleg met de planner 

van de produktiegroep. 

Per bankgroep moet er dus eigenlijk ook dagelijks bijgehouden 

worden welke orders er afgemeld kunnen worden. 

In bijlage 5.1.1 tIm 5.1.8 wordt getoond van welke gegevens de 

planner gebruik maakt: MRP 

PDM 

CRP 

PC&C 

Requirements item 

Routing operations 

Work centre load analysis 

Work list by work centre 

Orderstatus 

Work centre master file 

De module PC&C is pas sinds september 1987 in gebruik genomen. 

De doe len van PC&C zijn: 

» procesregistratie 

» prioriteitsbepaling (t.b.v. shop floor control) 

» normbeoorde ling 

» nacalculatie 

» managementsinfo 

PC&C voert statistische berekeningen uit om wachtrijen bij de 

bankgroepen te bepalen. Deze module wordt nog niet volledig 

gebruikt; terugkoppelingen t.b.v. procesregistratie worden met 

normtijden gevuld tenzij er extreme afwijkingen zijn. Hierdoor 

wordt ook de normbeoordeling evenals de nacalculatie nog niet 

helemaal benut. 
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5.2 PPS-s¥steem 

N.a.v. een onderzoek naar omsteltijdreduktie werd voorgesteld om 

het PPS-systeem. door prof. Wiendahl beschreven in het boek 

'Belastungsorientierde Fertigungssteuerung', te onderzoeken op 

toepasbaarheid bij Stork PMT. Hiervoor is een samenvatting 

gemaakt van het hierboven genoemde boek. Deze samenvatting wordt 

in bijlage 5.2.1 tim 5.2.26 weergegeven. 

Wiendahl stelt dat de bruikbaarheid van het systeem vooral groot 

is bij grote aantallen varianten in het produktenpakket en bij 

een functionele produktiestruktuur. Het wordt veelal toegepast op 

grote computers¥stemen of op PC's gekoppeld aan mainframes. 

Hieruit kan men dus concluderen dat het inderdaad ook toepasbaar 

is voor Stork PMT, ook al heeft men daar een complexe en erg 

dynamische produktie-organisatie. 

5.3 Meting orderdoorstroom 

Om de theorie van Wiendahl uit te proberen, is tijdens enkele 

weken voor twee bankgroepen de orderdoorstroming gemeten. Deze 

meting is uitgevoerd zoals in lit 6 par. 4.3.1 is beschreven. 

Uit de resultaten van meting moeten geen voorbarige conclusies 

worden getrokken, omdat de meting slechts een korte tijd heeft 

geduurd. Het was meer van belang om te testen of de gegevens, die 

nodig waren voor de constructie van een doorloopdiagram, op een 

eenvoudige manier uit het gebruikte systeem te halen waren. 

5.3.1 Constructie doorloopdiagram 

Om de voor de meting benodigde gegevens correct boven tafel te 

krijgen moesten enkele afspraken gemaakt worden. Zo werd aan het 

einde van iedere dag de afmeldingen verzameld evenals de inge-
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voerde orders. In principe kon dit ook verkregen worden door 

iedere dag de verwerkte 'work list' na te kijken OP verschillen 

met de dag ervoor. (Beschrijving meting en de verkregen gegevens 

staan in bijlage 5.3.1 tIm 5.3.3) 

Bij de gemeten bankgroepen wordt gewerkt in een twee ploegen-

systeem, zodat de verzamelde gegevens het beeld van de tweede 

(late) ploeg van de vorige dag en die van de eerste (vroege) 

ploeg van de beschouwde dag opleverden. Dit wordt in de 

geconstrueerde diagrammen dan ook zo weergegeven (zie bijlage 

5.4.1 en 5.4.2) 

5.3.2 Berekening doelgrootheden 

Het doorloopdiagram omvat een periode van een bepaald aantal 

werkdagen. De dagelijkse voorraad onderhanden werk wordt bepaald 

door de vertikale afstand van het in- en afvoerverloop. 

De gemiddelde voorraad is het oppervlak tussen in- afvoerverloop 

over de beschouwde periode gedeeld door het aantal dagen in die 

periode. (Zie bij lage 5.5) 

)} Draaibank (8303) 346.7 [uren*dag) = 34.67 [uur] 
10 [dag] 

» Bew. Centrum (8314) 273.3 [uren*dag] 27.33 [uur] 
10 [dag] 

Van aIle afgemelde orders wordt de afzonderlijke doorlooptijd 

bepaald door het verschil tussen in- en afvoerdatum (uit lijst). 

V~~r iedere order wordt die doorlooptijd vermenigvuldigt met de 

werkinhoud (=taaktijd). De sommatie van deze werkinhouden is het 

totaal aantal uren dat in de periode afgevoerd is. 

De gewogen gemiddelde doorlooptijd is het oppervlak gevormd door 

doorlooptijden maal taaktijden gedeeld door het totaal aantal 

afgevoerde uren. (Zie bijlage 5.6) 
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}) Draaibank (8303) 

}} Bew. Centrum (8314) 

380.7 [uren*dag:1 2.7 [dag] 
140.6 [uren] 

281.9 [uren*dag] = 2.2 [dag] 
129.5 [uren] 

De doelgrootheid doorlooptijd staat in verband met de gemiddelde 

ordergrootte (taaktijd). Een hulpmiddel om deze gemiddelde 

ordergrootte en de spreiding ervan te controleren is de 

Lorenzkurve. (Zie bijlage 5.7.1 en 5.7.2) 

De derde doelgrootheid, de bazattingsgraad wordt berekend door de 

geplande afvoer te delen door de werkelijke afvoer. 

Voor beide bangroepen geldt dat er per week (vijf werkdagen) 

gepland wordt met 70 uur bruikbare capaciteit. Dus niet met de 

aanwezige 80 uur capaciteit (dit i.v.m. persoonlijke verzorging, 

poetsen van de machine e.d.). 

» Draaibank (8303) 

}} Bew. centrum (8314) 

140.6 [uur] * 100% = 100.4% 
140.0 [uur] 

129.5 [uur] * 100% = 92.5% 
140.0 [uur] 

De laverbetrouwbaarheid kan gemeten worden door de levertijdaf-

wijking te bepalen. Ook hier worden de afwijkingen gewogen door 

te vermenigvuldigen met de bijbehorende taaktijden. Het opper-

vlak. gevormd door de som van de positieve en negatieve lever-

tijdafwijkingen maal taaktijden. gedeeld door het totaal aantal 

afgevoerde uren levert de gewogen gemiddelde levertijdafwijking. 

Deze berekening kan ook uitgevoerd worden voor de invoeraf-

wijking. Het verschil tussen die beide uitkomsten geeft aan of de 

bewerkingsplaats een order vertraagt, versnelt of gelijk aan de 

planning laat verlopen. 
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Omdat bij de uitgevoerde meting niet van te voren gezegd kon 

worden welke orders zouden passeren, is deze laatste berekening 

niet uitgevoerd. De door MRP geplande startdata en einddata per 

bewerkingsplaats staan in het systeem totdat een order een 

afboeking op die bewerkingsplaats heeft ondergaan. Op dat moment 

vervangt de datum van de afboeking de geplande datum. 

5.4 Verschillenanalyse 

Het eerste verschil tussen het huidig gebruikte planningssysteem 

en het belastinggeorienteerde systeem is het controleren en het 

beheersen van doorlooptijden. 

Bij PMT wordt gebruik gemaakt van normdoorlooptijden waarmee MRP 

startdata voor de orders berekent. Deze normdoorlooptijden kunnen 

echter nu al m.b.v. PC&C gecontroleerd worden, het beheersen van 

doorlooptijden is echter afhankelijk van planner. Hij heeft 

namelijk de mogelijkheid om naar eigen inzicht orders samen te 

voegen (om omsteltijd te vermijden) waarbij andere orders langer 

moeten wachten. 

Dit geeft meteen een volgend verschil aan wat betreft de 

rangschikking van orders. 

Bij Wiendahl is de enige prioriteit voor dringende orders de 

'Soll-starttijd'. Er is gebleken dat het MRP-systeem de mogelijk

heid geeft om met orders te starten terwijl die ergens in het 

produktietrajekt een grote wachtrij tegen kunnen komen (MRP is 

een zogenaamd 'push-systeem'). 

Verder kan het huidige systeem niet voorspellen wanneer een order 

bij een bepaalde bewerkingsplaats aankomt. Deze mogelijkheid zit 

weI in het belastinggeorienteerde systeem verwerkt. 
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Hoofdstuk 6 

Het onderzoek heeft zich op de volgende onderwerpen gericht; 

methodiek voor seriegroottebepaling en een systeem voor 

produktieplanning. Ten aanzien van deze beide onderwerpen worden 

enkele conclusies getrokken en aanbevelingen voorgesteld. 

6.1 Methodiek voor seriegroottebepaling 

Bij de afdeling Favo is het mogelijk om met behulp van gegevens 

uit het computersysteem de standaard seriegrootte te bepalen 

volgens de formule van Camp. Bij een standaard seriegrootte 

kunnen grenzen voor een minimale en maximale seriegrootte vrij 

ruim opgegeven worden, zonder nadelige kostenconsequenties (zie 

bij lage 6) . 

Het gebruiken van meerdere bestelmethodieken voor de verschil-

lende soorten artikelen is een aanbeveling die op dit moment al 

op enke le/a:;~~ wordt toegepast. Bij de keuze van een 
/ \ 

/ ' 

bestel:ql~thodiek moet men vooral de verhouding tussen omstelkosten 
/ 

en stUksprijs betrekken. 

Het in beeld brengen van een afnamepatroon van de artikelen is op 

dit moment nog een tamelijk arbeidsintensieve zaak. Zo'n afname-

patroon geeft echter zeer duidelijk informatie ten behoeve van 

diegene die een fabricageserie in moet plannen. Daarom verdient 

het de aanbeveling om nader te onderzoeken hoe een beeld van 

ieder afnamepatroon op een minder arbeidsintensieve manier kan 

gebeuren. 
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6.2 Systeem voor produktieplanning 

Bij PMT is men slechts korte tijd geleden begonnen met het 

controleren van het produktieverloop via het computersysteem. 

De module PC&C die men hiervoor gebruikt wordt nog niet helemaal 

benut. 

Het systeem zoals dat door Wiendahl beschreven wordt is bij PMT 

toepasbaar voor wat betreft de aanwezigheid van benodigde gege

vens. Er is advies van een automatiseringsdeskundige nodig, voor 

het daadwerkelijk kunnen toepassen van dit systeem. 
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Bijlage 1 

Verklarende woordenlijst 

Afkortingen van afdelingsnamen: 

BU bureau uitbesteding 

BT besturingsteam 

CB constructiebureau 

CBP centrale bedrijfsplanning 

Favo fabricagevoorbereiding 

M&S montage & service 

R&D research & development 

Engelse termen: 

lotsize seriegrootte (wordt gebruikt om vastgestelde 
standaard seriegrootte aan te geven) 

orderrelease creeren en vrijgeven van order 

routing voorschrift bewerkingsvolgorde 

special specifiek produktonderdeel (niet-standaard) 

work centre bankgroep (machine) 

Afkortingen: 

Mapics 

MRP 

CRP 

1M 

PDM 

PC&C 

OE&1 

SA 

manufacturing accounting, and production 
information control system 

planning materiaalbehoefte 

bezettingsplanning 

voorraadbeheer 

produktgegevens 

produktiebesturing en nacalculatie 

orderregistratie en fakturering 

verkoopstatistiek 
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Overzicht machinesoorten Bij lage 2.4 

BROEIERiDAMPkAPPEN 
t' f --F:EGELING 
OI)-F:EGEL ING 

CHILLER 
DELENVERWEF:K ING 
- C)OOOA 
- HK1500 
- FBH1500 

BF'i500 
- BF1200 
- MC300 
- PS1000 
DODEF: 
FIM12 INSPECTIEMACHINE 
GIBLETVERWERKING 
- VACUUMUNIT 
- CYCLOON 
- GIBLETPOMP 
HAKENWASSEF: 
INPAKKER 
KOPPENVERWIJDERING 
- KOPPENTREKKER 

KOPLUCHTPIJPTREKKER 
- K OPPENSN I <JDEF: 
- SNIJ-UNIT HS 
KRATTENWASSER 
LOSSTATION 
MAGENBEWERKING 
- MAGENAUTOMAAT M60/M80 
- MAGENONTYETTER 
- WASSER-OPYOERSCHROEF 
- CONTROLE-PELTAFEL 
- SPOELBAI<JE 
- KETTINGTRANSPORTBAND 
NAT TRANSPORT 
- VERENPOMP 
- SEPARATOR 
NEKBEWERKING 
- NEKKENKNIPPER NSt600/NS2000 
- NEKVELAFSNIJ-UNIT 
- NEKVELINSPECTIEMACHINE NIC20 
TELAPPARAAT 
SCHAKELKAST/SCHAKELKAST M60 
OPENINGSMACHINE V16/V20/V24 
OVERHANGERS TRDE/TRD2E 
OVERZETTER TR1E/TR1D/TREG 
PANKLAARMACHINE P16/P20/P24 
PANKLAARGOOT 

f'C UK~, Ef.: 
F'(jlTNVE~:Wn:K ING 

POTENSNIJDER LC2 
F'EZENmEf::I<EF: 
STOMF'ENSN I ,JDEF' 
VOET JESSNLJDEF: 

,~'CHF:OEI EF: 
SPROEIEF: 
TRANSF'OF.:TBANDEN 
- KETTINGTRANSPORTBAND M4/Ml0 
- FLEX. LAMELLENBAND 

BANDTRANSPORTEUR 
- OPVOERBANDTRANSPORTEUR 
- F:OLLENBAAN 
TRANSPORTHANGBAAN 
- AANDRIJFBOCHT 
- BOCHT 
- SPANBOCHT 
TAFEL 
- K F:AT JESREK 
- OPVANGBAK 
- OPVANGTAFEL SPIJLENROOSTER 
VACUUM TRANSPORT AFVALLEN 

VACUUMUNIT 
VACUUMPOMP 

- CYCLOON 
- CRUSHER 
VERDOVER 
VERWERKING BLDED, KLOAKA, LDNGEN 
- VACUUMUN IT 
- VERZAMELTANK 
- LONGENZUIGPISTOOL 
- MEMBRAANf'OMP 
- BLDEDAFVOER 
- VACUUMINSTALLATIE 
WASSER/FINISHER 
WASSER 
- BINNENSUITENWASSER 
- BUITENWASSER P100/299 
- RDTERENOE WASSER RW16 



Bijlage 2.5 

Produktstruktuur 

De produktstruktuur zoals die in het algemeen gebruikt wordt bij 

Stork PMT, wordt in deze bijlage uitgewerkt aan de hand van een 

voorbeeld. 

Het hoogste nivo in de struktuur is de machinesoort: 

Pank1 aarmachine 

Daarvan wordt een bepaalde uitvoering aan de klant geleverd: 

P20 L Kabel: capaciteit wordt weergegeven door 20 (units) 
draairichting is L = linksom 
aanvoer via kabeltransport 

Zo heeft iedere standaarduitvoering van een machinesoort een 

verkoopunitnummer. (In dit geval dus: 4Rll05403) 

Een bepaalde uitvoering is onderverdeelt in een aantal 

planningsmodules hier o.a. : 

Standaard P20 gedeelte: Hierin zitten aIle onderdelen die voor 

deze machine (met bepaalde capaciteit) afhankelijk zijn en 

onafhankelijk van de draairichting en het soort transport zijn. 

Een planningsmodule is opgebouwd uit verschillende legendes; 

stuklijsten die meestal een bepaalde sa~menstelling weergeven. 

Hoofdas P20 samenstelling standaard: Dit is de stuklijst voor de 

samenstelling van de hoofdas. (Wordt met 4R 544694-01 aangegeven) 

Een legende bevat aIle onderdelen of subsamenstellingen. In dit 

geval o.a.: 

As 50*2060: De bewerkte as volgens tekeningnr. 1R 531434 

Dit onderdeel wordt uit het ruw materiaal vervaardigt: 

Rond 50 H9: Stafmateriaal van bepaalde kwaliteit 
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B ij 1 age 4.1. 1 

Overzicht bestelmethodieken 

In deze bijlage wordt per bestelmethodiek weergegeven wanneer een 

methode toegepast kan worden. De basis van iedere methode wordt 

gegeven en ter verduidelijking wordt voor een voorbeeld-artikel 

de berekening per methode uitgevoerd. 

1 Vaste seriegroottej code D 

Een vaste seriegrootte wordt gebruikt als er beperkingen, bij

voorbeeld t.a.v. verpakking en handling, mede de ordergrootte 

bepalen. De ordergrootte kan verhoogd worden indien de netto 

behoefte van een periode onverwacht hoog is. Deze methode wordt 

toegepast als de verhouding tussen omstelkosten en stuksprijs 

hoog is. 

Variant hierop; code H, plaatst een order zodra de sommatie van 

netto behoeften boven de vaste hoeveelheid komt. De ordergrootte 

is dan gelijk aan die sommatie. Dit wordt gebruikt als een 

minimum hoeveelheid voordelen geeft. 

2 Economische seriegroottej code B 

Deze seriegrootte wordt bepaald met behulp van de formule van 

Camp. Deze formule geeft een seriegrootte waarbij de omstel- en 

voorraadkosten per .),,;'ar· minimaal zijn. Een order wordt geplaatst 

als het voorraadnivo een bepaalde waarde bereikt. Deze methode 

kan aIleen gebruikt worden bij een continu gelijkmatig verbruik. 

Variant hierop: code C, plaatst een order op hetzelfde moment, 

maar nu met een grootte gelijk aan het verschil tussen maximaal 

toelaatbare voorraad en de huidige voorraad. Dit wordt gebruikt 

om een voorraad op nivo te houden. 

(Afleiding formule van Camp in bijlage 4.2) 



Bijlage 4.1.2 

3 Partijgewijs; code A 

De grootte van een order wordt bepaald door de netto behoefte per 

periode. Deze methode gebruikt men als het artikelen betreft met 

een discontinu afnamepatroon, bij kostbare artikelen waarvan de 

verhouding tussen omstelkosten en stuksprijs laag is. 

4 Vaste periode series; code G 

De grootte van een order wordt hier bepaald door het verbruik 

over een vast aantal perioden. De lengte vanhet aantal perioden 

wordt willekeurig of volgens een bepaalde veronderstelling 

bepaald. Dit wordt gebruikt om een bepaalde produktieperiode te 

kunnen overbruggen. 

Hier gaat men uit van de economische seriegrootte om het aantal 

opdrachten per jaar te kunnen bepalen. Daarmee wordt vastgesteld 

wat het opdrachteninterval moet zijn. Dit interval geeft het 

aantal perioden weer, waarover de behoefte gesommerd moet worden 

om de ordergrootte te bepalen. Dit wordt gebruikt om v6orraad

kosten te verlagen, dus toegepast bij kostbare artikelen. 

6 Minimale kosten per stuk 

De ordergrootte is gelijk aan de behoefte over variabel aantal 

perioden. Het aantal perioden wordt vastgesteld door te bepalen 

wanneer de voorraad- en omstelkosten per stuk minimaal zijn. 

7 Minimale totaalkosten 

Hier wordt getracht de voorraad- en omstelkosten voor aIle orders 

te minimaliseren. Dit bereikt men bij een ordergrootte waarvan de 

voorraadkosten per stuk gelijk zijn aan de omstelkosten per stuk. 



Bijlage 4.1.3 

8 Artikel-periode-evenwichtj code F 

Deze methode werkt volgens dezelfde logica als die van minimale 

totaalkosten, behalve dat er een 'voorwaarts/achterwaarts

aanpassingsregel' bij wordt toegepast. Zo kan er vermeden worden 

dat er een behoeftepiek lang op voorraad ligt; door over een 

periode minder te sommeren. Andersom kan, door een extra periode 

(met lage behoefte) erbij te sommeren, vermeden worden dat de 

daarop volgende behoeftepiek niet op voorraad komt te liggen. Dit 

wordt gebruikt bij grillige afname, en relatief hoge omstel

kosten. 

Variant hierop; code I, maakt geen gebruik (zoals F weI doet) van 

standaard kostprijs maar van aktuele kostprijs van het artikel. 

Beide methodes (7 en 8) maken gebruik van zogenaamde 'artikel

periodefaktor' (EAP). Deze eenheid komt overeen met een stuks van 

een artikel in voorraad gedurende een periode. De term wordt 

gebruikt om voorraadkosten te vergelijken met de omstelkosten. 

9 Wagner-Within methode 

Deze methode omvat een optimaliseringsprocedure waarmee aIle 

bestelmogelijkheden worden onderzocht. Het doel daarvan is om de 

optimale besteltactiek te vinden voor de gehele horizon. Nadeel 

is, dat er bij behoeften die ontstaan door verlenging van die 

horizon een herberekening nodig is. De herberekening kan ervoor 

zorgen dat vastgestelde ordergroottes gewijzigd moeten worden. 

10 Silver-Meal methodiek 

De ordergrootte bestaat uit de behoeften gesommeerd over een 

bepaald aantal perioden waarbij het totaal aan voorraad- en 

omstelkosten wordt geminimaliseerd. 
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Hier volgen de rekenvoorbeelden per bestelmethodiek met de 

daarbij gebruikte formules. 

Gegevens voorbeeld-artikel: 

stuksprij s (Ci) 

omstelkosten(I) 

voorraadkosten per jaar(Cp*Ci) 

voorraadkosten per periode(Cip) 

BEHOEFTEPATROON 

PERI ODE 1 2 3 

NETTO-BEHOEFTE 35 10 

1 Vaste seriegrootte = 60 

PERI ODE 1 2 3 

NETTO-BEHOEFTE 35 10 

BESTELLING 60 -

VOORRAAD 25 15 15 

Voorraadkosten: 180*1 1.180,

Omstelkosten: 3*100=fl.300,

Totale kosten: 180+300=fl.480,-

4 

40 

4 

40 

60 

35 

2 Economische seriegrootte 

Jaarverbruik(D): 150*12/9=200 stuks 

fl. 50,

f 1.100,-

fl. 12,- (Cp=24%) 

fl. 1,- (periode 

5 6 7 8 

20 5 10 

5 6 7 8 

- 20 5 10 

- - -

35 15 10 0 

Economische seriegrootte Q=J2*D*I/(CP*Ci)' = 58 

PERI ODE 1 2 3 

NETTO-BEHOEFTE 10 -

BESTELLING 58 - -

VOORRAAD 23 13 13 

Voorraadkosten: 206*1=fl.206,

Omstelkosten: 3*100=fl.300,

Totale kosten: 206+300=fl.506,-

4 5 6 7 8 

40 - 20 5 10 

58 - - - 58 

31 31 11 6 54 

maand) 

9 TOT 

30 150 

60 180 

30 180 

9 TOT 

30 150 

- 174 

24 206 



3 Part ij gewij s 

PERI ODE 1 2 

NETTO-BEHOEFTE 35 10 

BESTELLING 35 10 

Voorraadkosten: fl.O,

Omstelkosten: 7*100=fl.700,

Totale kosten: 0+700=fl.700,-

4 Vaste peri ode series 

3 4 5 6 7 

- 40 - 20 5 

- 40 - 20 5 

Seriegrootte over 2 perioden (willekeurig gekozen) 

PERI ODE 1 2 3 

NETTO-BEHOEFTE 35 10 -

BESTELLING 45 - -

VOORRAAD 10 0 0 

Voorraadkosten: 45*1=fl.45,

Omstelkosten: 4*100=fl.400,

Totale kosten: 45+400=fl.445,-

5 Periode aantallen 

4 5 6 7 

40 - 20 5 

40 - 25 -

0 0 5 0 

Economische seriegrootte Q = 58 Jaarverbruik D 

Aantal opdrachten per jaar: 200/58 3,4 

Opdrachteninterval: 12/3,4 = 3,5 maanden 

PERI ODE 1 2 3 

NETTO-BEHOEFTE 35 10 -

BESTELLING 85 - -

VOORRAAD 50 40 40 

Voorraadkosten: 155*1=fl.155,

Omstelkosten: 3*100=fl.300,

Totale kosten: 155+300=fl.455,-

4 5 

40 -

- -

0 0 

6 7 

20 5 

35 -

15 10 
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0 TOT 

10 30 150 

10 30 150 

8 9 TOT 

10 30 150 

40 - 150 

30 0 45 

200 

8 9 TOT 

10 30 150 

- 30 150 

0 0 155 
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6 Minimale kosten per stuk 

Er wordt gezocht naar het aantal perioden waarover de sommatie 

van behoeften de minimale kosten per stuk levert. 
F" 

I + Cip*I(i-1)*di 
M.b.v. kostenformule C(p)- -------p-~~~------ welke de kosten 

Id i 

per stuk weergeeft, wordt het optimale aantal perioden bepaalt. 

In de formule is: d1 = behoefte per periode i 

p = aantal perioden 

PERI ODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT 

NETTO-BEHOEFTE 35 10 - 40 - 20 5 10 30 150 

Mogelijke order 35 45 - 85 
40 - 60 65 

5 15 45 
Kosten per stuk 2,86 2,44 - 2,71 

2,50 - 2,33 2.38 
20,00 7,33 3,78 

BESTELLING 45 - - 60 - - 45 - - 150 

VOORRAAD 10 0 0 20 20 0 40 30 0 120 

Voorraadkosten: 120*1=fl.120,-

Omstelkosten: 3*100=fl.300,-

Totale kosten: 120+300=fl.420,-

7 Minimale totaalkosten 

Artikelperiodefaktor(EAP)= (I/Cip) = 100 
p 

M.b.v. kostenformule C(p)= {EAP-I(i-l)*d~.} wordt bepaalt welk 
;l mu 1. 

aantal perioden omstelkosten gelijk aan voorraadkosten maakt. 

PERI ODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT 

NETIO-BEHOEFTE 35 10 - 40 - 20 5 10 30 150 

Mogelijke order 35 45 - 85 - 20 25 35 65 

Artikelperioden 0 10 - 130 0 5 25 115 245 
cumulatief 
BESTELLING 85 - - - - 65 - - - 150 

Voorraadkosten: 245*1=fl.245,-

Omstelkosten: 2*100=fl.200,-

Totale kosten: 245+200=fl.445,-
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8 Artikel-periode-evenwicht 

In dit geval, met voorbeeld behoeftepatroon, is er geen behoefte 

om de voorwaarts/achterwaarts-regel te gebruiken en daarom 1evert 

deze methode dezelfde uitkomst als de minimale totaalkosten-

methode. 

9 Wagner-Within methode 

Van deze methode kan aIleen de uitkomst gegeven worden. 

PERI ODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

NETTO-BEHOEFTE 35 10 - 40 - 20 5 10 30 

BESTELLING 45 - - 65 - - - 40 -
VOORRAAD 10 0 0 25 25 5 0 30 0 

Voorraadkosten: 95*1 1.95,-

Omstelkosten: 3*100=fl.300,-

Totale kosten: 95+300=fl.395,-

10 Silver-Meal methodiek 
~:> 

I + Cip*I(i-1)*d& 
M.b.v. kostenformule C(p)= ---------~~~------ welke de totale 

p 

TOT 

150 

150 

95 

kosten per periode weergeeft, wordt het aantal perioden bepaalt 

dat de minimale voorraad- en omste1kosten levert. 

PERI ODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT 

NETTO-BEHOEFTE 35 10 - 40 - 20 5 10 30 150 

Mogelijke order 35 45 - 85 
40 - 60 65 75 

10 40 
Kosten per 100, 55,- - 57,0 

periode 100,- 46,7 38,8 39,-
100,- 65,-

BESTELLING 45 - 65 - - - 40 - 150 

VOORRAAD 10 0 0 25 25 5 0 30 0 95 

Voorraadkosten: 95*1 1.95,-

Omstelkosten: 3*100=fl.300,-

Totale kosten: 95+300=fl.395,-
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Van deze 10 methodieken kan voor dit voorbeeld-artikel de 

volgende reeks uitkomsten worden weergegeven: 

1 Vaste seriegrootte 

2 Economische seriegrootte 

3 Partijgewijs 

4 Vaste periode series 

5 Periode aantallen 

6 Minimale kosten per stuk 

7 Minimale totaalkosten 

9 Wagner-Within 

10 Silver-Meal 

Totale kosten [fl.] 

480,-

476,-

700,-

445,-

455,-

420,-

445,-

395,-

395,-

Meer specifiek voor de Order policy codes mogelijk bij Stork PMT 

is ooit een case study uitgevoerd. De resultaten en uitwerkingen 

van deze case study zijn op de volgende bladzijde van deze 

bijlage overgenomen. 



CI') z 
c:c. Z I .u 

CASE STUDY ORDER POLICY w KODES UJ z - f.!) wz ..... 
Q c:l w w Z CQUJ '" 0 0:: I- c:l c:l- ..... 0 
:..:: 0 fI) ..Jc:l ..JIX c:ltl'> >£ 

0 W<C W UJ <co 
>- 1 2 3 5 6 

..J ..J:":: c:l<C c:ll- <>£ >-
u DAG 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 <C <0:: c:lc:c. c:l<ll c:t:Vl U _ UJ I- <CUJ -0: -UJ IX a:. -
...J CI) Z I-c:l ::t:o ::t:> ow ..J 
o < 0 90 100 60 20 90 0 40 450 80 0 90 100 

<C OIX wO I.IJZ ow 0 
a.. u NETTO BEHOEFTE 60 20 90 0 40 450 80 0 90 < 1-0 t!l> t!l- >J: (l. 

1 
B 1.90 ftJD '0 1.0 91!J 140 ~Il) 1)0 go 100 &0 ).0 90 .1,0 I,ro eo .90 I 

GEEN AANPASSINGEN 17 10.10 0 () i 0 101.0 
V - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ 
- - - -

UITVAL .. 10Z B 101) ffJ,. 62 .t.,3 IIJI) it5 S()() IJg 100 11~ 
,-; l3 1001 500 8g too 

() I 0 2 GEEN AANPASSINGEN V 
f7 ("./,o 0 ttJ.t () - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOMBINEREN 81NNEN 5 DGN B 274 Uo J.l0 il) 270 
16.100/-:35 1'35 A 3 GEEN AANPASSINGEN V J.~o ItJ SIIJ s.JO Alo l:J1J 

S 300 .1..30 
180 t/IJ - 510 IJ() - 180 DO }.I) - 570 SlO 5.3fJ If) - f8rJ 

B kxJ ~ol~(J() ~ I,fXJ I 
4 MINIMUM" 400 V 310 J.tf) 150 40 ~o JlO ~kJ fM 70 60 .360 3'0 U.O 1.70 f!/() 190 'IOf) 

5 .Joo 173 It.11011.5J. 552-
130 -

5 
MINIMUM" 400 B ),08 1,1.1. 1,08 408 /,08 

5 185 1J..95rJ. 2.70 510 
VEELVQUD • 12 V J11 1.18 f58 1JII 1,8 J,8 8 J.l,o fl,o 917 60 )78 .378 .338 2~ J.1' 21' U., 300 

l .J3(J ,jJo , 

B B i 

6 I 
C 

NIET VERWERKT INMRP 
V 

I 
I 

7 VASTE HOEVEELHEID • 400 B ~otJ "50 Ii. ~ ~()(J 
5 300 f13 Il.tto I .2 5' l 5SJ. 

D MAX IMUM -444 V JfO J,(O t50 Ilo J,tJ "I) 0 (J lIl0 .lt~ 1.30 fJ() 110 50 J'o .360 JtfJ 110 1.90 1!kI tOI) I 

8 VASTE HOEVEELHEID • 400 B llDI /,IJ. 408 08 ~o.g 
5 .Joo 185 1.1.95', 1.10 5'10 

VEELVOUD .. 12 V Jtll 1.'18 K8 138 ~a 48 8 J., .»0 .110 J.'IO 11,0 at) '41 378 371 33c!l ~~ .tt' /.1' 11.' 

ORDERKOSTEN .. FL ~~/- B /,(10 7J.f) lfO 1710 
~ 1.40 (1..5 31SJ 183 42.3 F 9 ITEM KOSTPRltS .. FL t-

.ltlJ 40 .tl0 14et 40 ~10 I!JIJ trio too MAG. OPSLAG • V llf) 1St; Ilo 441 - 110 f9tJ 1Q() - ISo 1.10 -
BESTELINTERVAL • 5 DGN B ~'et ~f) l]o "If) 43f) 10 GEEN AANPASSINGEN V 1'1/J 1]0 .9f) l..tfJ tID ~() 60 fll1 ff() .9/J It-ltJ 1]11 .917 90 .4 lifO 134 93S(} 191) 

Ito - - - - - -
G 

BESTELINTERVAL • 5 DGN B li'D 6bfJ J.'l' 66() 
~ l*o (4? 9.S9~ 200 ~i,o 11 VEELVOUD • 12 V l.'lD 91) ~ltJ fl/J flD So 11i. 11' g, , , Itl6 

,,, ..9' g, , 
'Iff) . - -

B l!iao ,gJ() 930 .:J t80 1,'3 .. 31 • .4" 61~ 8S5 
12 BESTELINTERVAL • 10 DGN 

V I~ 14tJ IJo "D spo S'ItJ 5Jo 80 8411 140 /,get ~l.tJ 5~ 5}fJ $.3~ at} 8/,0 - - - -
13 VASTE ORDERHOEVEEL- B i,tID 46"0 44f) 1.9IJ +1,0 

S ,31)t; 168 11.,btJ 2.1,5 545 
HElD • 400 Y J11J .Iff) f~ fJo 4tJ J,11 - -~ J60 .tio 1ltJ Iff) go - - I,If} - JW .1'0 1.;0 

H 
14 VASTE ORDERHOEV. • 400 B J,(J, W I,~ • "'" 17" .t54 5S~ 5 ..100 ifJ..180 

VEELYOUD • 12 V ~1' 1.1' I!'I fJA 4' '" 
8 .t ..JIJ, Jl.1. z~ 11' 'f' !Jl. , , 51: .t. .N" ~I.' ~" . B • ORDER-/SESTElHOI!VEElHETO ! V = VOORRUD "fA TRlNSACTiE 



Bijlage 4.2.1 

Bestelmethade vglgan' Camp 

Deze methode staat ook weI als de B-Q methode bekend. B staat 

hier voor het bestelnivo, wanneer in het magazijn de voorraad 

hieronder zakt wordt er een vaste hoeveelheid Q bestelt. 

De Order policy code B in het gebruikte computersysteem komt 

hiermee overeen. Het gebruik van deze code heeft het bezwaar dat 

het niet binnen de MRP-module verwerkt wordt. 

Het is echter niet zonder meer wenselijk aIle materialen door 

middel van een materiaalbehoefteberekening te Iaten plannen. Met 

name de goedkope onderdelen met een hoog verbruik (zoals bevesti

gingsmaterialen) kunnen beter onafhankelijk worden beheerd. Der

gelijke voorraden worden per item onafhankelijk van elkaar 

bijgehouden. (Zie lit. 4) 

Voorwaarden toepassing Camp 

De bestelmethode volgens Camp vraagt weI dat de artikelen die op 

die manier beheert worden aan een aantal voorwaarden voldoen. 

» De behoefte aan het artikel is constant. continu en bekend. 

)} De omstelkosten per serie zijn constant en onafhankelijk 

van de seriegrootte. 

)} Er zijn geen beperkingen op het gebied van capaciteit. 

)} Voorraadkosten worden uitgedrukt in een percentage van de 

kostprij s. 

(Zie lit. 5) 



Om aan deze voorwaarden te voldoen 

kan in eerste instantie gekeken 

worden naar de levensfase van een 

produkt. 

Omdat het verbruik ook continu moet 

zijn, is het dus pas toepasbaar als het 

Bij 1 age 4.2.2 

om standaard onderdelen gaat met een hoge commonality. 

Commonality staat v~~r het aantal maal dat een onderdeel in 

verschillende eindprodukten voorkomt. 

Afleiding van de formule van Camp 

De optimale seriegrootte volgens de formule van Camp wordt 

bereikt door de totale kosten per jaar voor voorraad en omstellen 

te minimaliseren. 

}} Jaarverbruik = D 

}} Omstelkosten per serie I 

>} Kostprij s = Ci 

» Voorraadkostenfaktor Cp 

}) Seriegrootte = Q 

Gemiddelde voorraadhoogte is helft van de frequentievoorraad 

zonder een vei 1 igheidsvoorraad :K:*Q 

Voorraadkosten per j aar: K:*Q*Ci *Cp 

Omstelkosten per jaar: D*I/Q 

Totale kosten: C - D*I/Q + K*Q*Ci*Cp 

Het minimum wordt bepaalt door deze kostenfunktie te differen

tieren naar Q en gelijk aan nul te stellen. 

Minimale kosten zijn Cm in = J 2 * D* I * C i * Cp I 

Optimale seriegrootte : Qopt =J2*D*I/Ci*Cp' 
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Kosten 

_------------~-~------~:~:. r- r·.;;, ... ·j 

: -----------

Zoals in de bovenstaande figuur getoont wordt is de kostenkurve 

tamelijk vlak bij de optimale seriegrootte. Daarom wordt er 

bekeken wat de gevolgen zijn van het afwijken van de optimale 

seriegrootte. 

Gevolgen van afwijken van optimale seriegrootte 

Het nauwkeurig aanhouden van de optimale seriegrootte is niet 

direkt noodzakelijk. Bij vrij grote afwijkingen van de optimale 

seriegrootte zullen de jaarkosten slechts weinig veranderen. Dit 

blijkt uit de onderstaande gevoeligheidsanalyse. 

Stel Q = p*Qopt 

dan wordt C D*I/(p*Qopt) + ~*(p*Qopt)*Ci*Cp 

D*I/(p*J2*D*I/Ci*Cp') + K*(p*J2*D*I/Ci*Cp') *Ci*Cp 

= y'2*D*I*Ci*Cp' /2p + p*J2*D*I*Ci*Cp , /2 

=V.:*Cmin* (l/p+p) 

Als 10% afgeweken wordt van de minimale kosten geldt er dus dat: 

·.K: (l/p+p) 1, 10 K{(1+p2)/p} = 1,10 

(1+p2)/p 2,20 (1+p':;:) = 2,2*p 

p2-2,2*p+1 = 0 dus P:i. • 2 = 2, 2 ± V 4 , 84-4 i /2 

Pt 0,64 
P:':;,~ 1 , 56 

De seriegrootte Q Iigt als voIgt: O,64*Qopt < Q < l,56*Qopt 
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·Cp-faktor' 

In de formule van Camp wordt gebruik gemaakt van een opslagfaktor 
per produkt, de zogenaamde 'Cp-faktor'. Deze faktor staat voor 
het percentage waarmee de kostprijs van het produkt vermenigvul
digt wordt, om de kosten te verkrijgen voor de opslag van een 
produkt. 

De 'Cp-faktor' bestaat uit de volgende elementen: 

• Cr rentekosten 
• Cu = ruimtekosten 
• Ci = risicokosten (incourantie) 

Hier voIgt een kwantitatieve uitwerking van de voorraadkosten
faktor zoals die in de huidige situatie bij Stork PMT toegepast 
kan worden. 

• Cr = Algemene waarde van rentepercentage 

• Cu = Huisvestingskosten voor voorraad 
Gemiddelde waarde van voorraad 

• Ci Economische incourante voorraad 
Gemiddelde waarde van voorraad 

Deze economisch incourante voorraad moet hier gebruikt worden 
omdat de technisch incourante voorraad niet op een efficiente 
manier boven water te krijgen is. 
Wat, v~~r invulling van de risicofaktor, als economisch incou
rante voorraad bestempelt wordt, is dat deel van de voorraad met 
een omloopsnelheid tussen 0 en 0,5. 

De totale opslagfaktor 'Cp' bedraagt nu: 

Cp = Cr + Cu + Ci 

De 'Cp-faktor' geldend voor Stork PMT: 

» Cr 7,0% 

N Cu = 950.000 * 100% = 6,3% 
15.000.000 

}) Ci 1.900.000 * 100% 12,7% 
15.000.000 

Dit geeft gesommeerd een totaal percentage van 26,0% 
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Gevoeligheidsanalyse 'Cp-faktor' 

De invloed van deze 'Cp-faktor' blijkt uit de volgende analyse: 

Formule van Camp: Qopt - V2*D*I/Cp*Ci' 

Stel: Cp 20% dan is Qopt == 2, 24*V2*D* I ICi I 

Cp 30% dan is Qopt 1, 83*'./2*D* I ICi ' 

Cp 40% dan is Qopt 1, 58*'./2*D* I ICi' 

Cp 50% dan is Qopt = 1. 41 *'./2*D* I ICi I 

Camp: Cp == 20% Cp = 30% Cp = 40% Cp = 50% 

Qopt .. 2,24 * 1,83 * 1.58 * 1.41 * 

.J2*D*I I 

Cp*Ci 
J2*D*I I 

Ci 
J 2*D*I i 

Ci 
y2*D*I i 

Ci 
J2*D* I I 

Ci 

(%) 122% 100% 86% 77% 

Voor verdere berekeningen die gedaan zijn m.b.v. de formule van 
Camp, is uitgegaan van een Cp-faktor met waarde 30%. Dit vanwege 
het feit dat de uitkomst weinig befnvloedt wordt door de 
afwijking tussen 30% en 26% en voor het gemak van de bereke
ningen. 
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Doorlooptijd in formule van Camp 

Uit de gevoeligheidsanalyse van de formule van Camp is het 

volgende gebleken: De afweging van kosten gemaakt door omstellen. 

tegenover kosten voor het hebben van voorraad. definieert een 

tamelijk groot gebied. waarbinnen de optimaleseriegrootte zich 

mag bevinden. 

Deze formule geeft niet weer wat de invloed is van de serie-

grootte op de voorraadvorming bij een bewerkingsplaats (de 

zogenaamde voorraad onderhanden werk) . 

Daardoor wordt dus ook de doorlooptijd niet onder de loep genomen. 

Hetgeen voor een goede produktiebesturing toch van wezelijk 

belang is. 

Om nu de invloed van de doorlooptijd ook mee te nemen in de 

formule van Camp. moet er gekeken worden welke kosten de 

doorlooptijd met zich meebrengt. 

» Iedere opdracht heeft een bepaalde doorlooptijd door het 

produktiesysteem. Deze tijd, uitgedrukt in dagen (inclusief 

de weekenden en vrije dagen) is de tijd dat die opdracht als 

voorraad op de werkvloer aanwezig is. 

Hieruit voIgt dat de doorlooptijd kosten geeft in de vorm van 

voorraadkosten. 

Deze kosten voor aIle opdrachten aan een artikel zlJn als voIgt 

opgebouwd: 

DLT * 
jaar 

aantal series * 
j aar 

seriegrootte * kostprijs * f aktor 
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• De doorlooptijd per jaar geeft aan in welk percentage, over een 

heel jaar gezien, het artikel als voorraad op werkvloer ligt . 

» DLT = wt + it + seriegrootte * st .. wt = wachttijd 
.. it = insteltijd 
.. st = stuktUd 

• Het aantal series per jaar is afhankelijk van de behoefte naar 

het artikel en van de seriegrootte. 

» aantal series 
jaar 

..JL 
Q 

.. D = jaarprognose 
.. Q = seriegrootte 

• De kostprijs is de waarde van het artikel nadat de bewerkingen 

zijn ondergaan (dus inclusief toegevoegde waarde) . 

» kostprijs = Ci 

• De faktor waarmee het geheel vermenigvuldigt wordt, daarvan 

wordt aangenomen dat die hetzelfde is als de faktor, die 

normaal in de formule bij voorraadkosten wordt gebruikt. 

» f aktor == CP 

• Doorloopkosten per jaar: wt + it + Q*st * ..JL *Q*Ci*Cp 
jaar Q 

wt + it + Q*st * D*Ci*Cp 
jaar 

Deze kosten worden bij de kostenfunktie, zoals die door Camp 

gebruikt wordt, opgeteld. 

• Totale kosten: C == I*D/Q +K*Q*Ci*Cp + wt + it + Q*st * D*Ci*Cp 
j aar 

Door deze nieuwe kostenfunktie te differentieren naar Q en gelijk 

aan nul te stellen wordt de nieuwe optimale seriegrootte bepaalt. 

De nieuwe optimale seriegrootte ziet er nu zo uit: 

}) Qopt 2*D*I 
Ci*Cp(1+2*st*D) 

jaar 

Het is echter gebleken dat deze toevoeging geen enkel effekt 

heeft. Dat komt doordat de toegevoegde faktor grotendeels door de 

stuktijd wordt bepaald en die is in verhouding met het aantal 

uren in een jaar veel te klein. 



Bijlage 4.4.1 

Vargalijking lot.iza met Q-CamD 

Voor ieder artikel dat in het computersysteem bekend is, worden 

de vo!gende gegevens bijgehouden: 

Jaarverbruik = Estimated annual usage 

Omstelkosten Setup costs 

Kostprijs - Labor and materialcosts 

Het jaarverbruik is een schatting gebaseerd op de historie van 

verbruik per periode van het artikel, sinds opvoering in het 

systeem. Voor de berekening van dit jaarverbruik wordt gebruik 

gemaakt van de volgende formule: 

ng = ~ * Iv + (1-~) * og 
waarbij ng = nieuw gemiddelde 

Iv laatste vraag 

og oud gemiddelde 

Q = faktor 

Deze methode wordt 'exponential smoothing' genoemd omdat ieder 

periode exponentieel afnemend gewogen wordt. 

De omstelkosten zijn bepaalt door de opgegeven omsteltijd maal 

het uurtarief van de betreffende machine. 

De kostprijs (hier gebruikt) bestaat uit materiaalinkoopprijs en 

de bewerkingstijd maal het uurtarief. Voor deze vergelijking is 

het gedeelte van de kostprijs, dat bepaald wordt door de lotsize 

erbuiten gelaten, i.v.m. de voorwaarde bij toepassing van Camp. 

Met deze gegevens uit het systeem is de formule van Camp voor 

ieder artikel ingevuld en zijn de uitkomsten hiervan vergeleken 

met de standaard lotsize. 

In de staafdiagrammen worden de uitkomsten weergegeven. Er is een 

opsplitsing gemaakt in de verschillende produktiegroepen. 



Bijlage 4.4.2 

VERDELING VAN DE ITEMS PER PRODUKTIEGROEP T.O.V. CAMP 

LOTSIZES IN VERGELIJKING MET SERIEGROOTTES VOL GENS CAMP: Q 

AANTAL ITEMS TOTAAL AANTAL ITEMS 
PRODUKTIEGROEP binnen aangegeven gebied 

<> 

Gr-oep 83 159 149 62 370 480 
Groep 83* 41 51 18 110 
Gr-oep 82 230 137 55 422 804 
Gr-oep 82* 167 117 98 382 
Gr-oep 62 303 154 32 489 783 
Groep 62* 159 86 49 294 
Groep 63 565 420 133 1118 1786 
Gr-oep 63* 232 219 217 668 
Gr-oep 64 69 55 16 140 245 
Gr-oep 64* 35 31 39 105 

------------~--- ------------- -------------------------
TOTAAL 1960 1419 719 , 4098 , 

( * : ITEMS zonder verbruik in eerste twee maanden van 1988) 

Meetdatum: einde februari 1988 
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Bijlage 4.4.3 

Lotsize In vergelijking met Q-Camp 
< O.6~*Q < Q <: 1.56*Q <: 240.-----------------------------____________________________ ~ 
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Lotsize In vergelijking met Q-Camp 
< 0.6~·0 < Q < 1.56*0 < 600,-----------------------------------------------------------, 
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t22Z:I L> 1.56*Q 



Bijlage 4.4.4 

Test afnamepatroon 

Om het afnamepatroon te test en is gebruik gemaakt van de volgende 

gegevens: 

Eannu Estimated annual usage: geschat jaarverbruik 

Used Total quantity used: totaal verbruik vanaf 1-1-1988 

Op het tijdstip dat deze test werd doorgerekend waren er 8 weken 

van 1988 om. (n = 8 weken) 

De gebruikte formule voor de test: 

Eannu - (Used/n)*52 * 100% 
Eannu 

Overzicht uitkomst: 

Afwijking van jaarverbruik 
Aantal artikelen 
met verbruik ± 10% ± 20% > 20% 

--------------------------------------------------------
Groep 83 370 54 43 273 stuks 

15% 12% 73% 
Groep 82 422 45 58 319 stuks 

11% 14% 75% 
Groep 62 489 77 61 351 stuks 

16% 12% 72% 
Groep 63 1118 157 101 860 stuks 

14% 9% 77% 
Groep 64 140 27 18 95 stuks 

19% 13% 68% 
----------~---------------------------------------------



Bijlage 4.5.1 

FREQUENTIE TABEL WERkELIJKE SERIEGROOTTES 

SERIE- TE GEL I J KE TE 
GROOTTE LAGE HOGE 
--- ----------------- --------- -----

0-10 156 130 24 
10-20 15 34 10 
20-30 6 1 2 
30-40 2 3 2 
40-50 0 7 0 
50-60 0 0 0 
60-70 0 0 0 
70-80 0 0 0 
80-90 0 0 0 
90-100 16 12 7 

100-200 3 11 3 
200-300 1 0 1 
300- 0 1 0 
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Bijlage 4.5.2 

FREOUENTIE GRAFIEK 
SERIES HOGER ALS Q-CAMP 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70--8) 00-90 90- 100- 200- 300-

SERIEGROOTIE 

FREOUENTIE GRAFIEK 
SERIES LAGER ALS Q-CAMP 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 &1-70 70-£1) 80-90 90- 100- 200- 300-

SERIEGROOTIE 



BUlage 4.5.3 

FREQUENTIE GRAFIEK 
130 

SERIES +/- GEUJK MN Q-CAMP 
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Bijlage 4.6.1 

Vergelijking met fabricageseriegreettes 

De artikelen die over groep 83 gaan (aantal variabel tussen 450 a 

500 items) zijn onderzocht op de grootte van fabricageseries. 

Van veel items werd slechts een serie binnen het onderzochte 

tijdsgebied van ongeveer drie maanden in het magazijn opgeboekt. 

De volgende grafieken geven de verhoudingen weer van zowel de 

fabricageserie als de serie volgens Camp t.o.v. de lotsize. 

De verhouding in de grafieken zijn als voIgt gedefinieerd: 

lotsize - fabricageserie * 100% 
lotsize 

lotsize - 'Q-Camp * 100% 
lotsize 

Dus als een gemiddelde fabricageserie 2-maal kleiner is als de 

lotsize is dat in de grafiek bij 50X uitgezet. 

Als de fabricageserie echter 2-maal ze greet is dan is dat bij 

-100X uitgezet. 

De eerste grafiek be vat de items met een 'te hoge' lotsize. 

De tweede grafiek bevat de items met een 'gelijke' lotsize. 

De derde grafiek bevat de items met een 'te lage' lotsize. 
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Bijlage 4.7.1 

OVERZICHT PRODUKTGEGEVENS HISTORIE ONDERZOEK 

PLANNER- KOST
PRODUKT- NUMMER PRIJS 
NUMMER [FL.] 

SETUP :VOORRAAD :EST :STD 
KOSTEN:MIN MAX :ANNU :LTZ 
[FL.] : [] []: [-] : [-] 

Q GEM :DAYS 
CAMP BEST :SUPPL' 

[ - ] [] : [DAG] 
- _________________________ ~ ____ t __________ • _____ 1 ________ ~ ______ ' _____ _ 

fit t 

1R 566403 
4R 231011 
1R 544816 
3R 554905 
2R 514311 
3R 231761 
lR 546558 
4R 543546 
2R 560177 
3R 544274 

8350 
8350 
8350 
8357 
8357 
8350 
8350 
8350 
8350 
8350 

100 
142 

1874 
68 

152 
112 
407 

20 
266 

27 

285 
135 
171 
119 
285 

94 
114 

66 
223 
228 

18 160 389 
4 22 62 
2 8 16 

41 269 629 
2 54 44 
2 26 6 
3 13 4 
3 44 91 
o 6· 13 
5 601 :1019 

VOORRAAD GEMIDDELDE AANTAL 
HOOGTE WAARDE: BESTELLINGEN 

PRODUKT- TOTAAL 1987 1987 :TOTAAL 1987 
NUMMER [-] [-] [FL.]: [-] [-] 
____ ~ __________________________ t ________________ 1 

1R 566403 
4R 231011 
1R 544816 
3R 554905 
2R 514311 
3R 231761 
lR 546558 
4R 543546 
2R 560177 
3R 544274 

82 
14 

5 
151 

19 
9 
7 

24 
2 

244 

82 8159 
17 2417 

6 10492 
147 9996 

14 2125 
5 548 
5 1832 

22 435 
2 532 

187 5049 

I I 

2 
4 
4 
4 
8 
4 
3 
6 
5 
8 

2 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
3 
4 

200 87 125 
20 20 11 

4 3 4.5 
100 86 107 

20 24 20 
869 

. 3 3 7 
20 50 30 

4 10 4 
100 249 244 

VOORRAAD
PRODUKT- KOSTEN 
NUMMER [FL.] 1987 

OMSTEL- :MINIMALE KOSTEN :VERSCHIL 
KOSTEN :VOLGENS CAMP :1987 MET CAMP 

[FL.] :(met esanu)[FL.]: [FL.) (I.]: 
_______________________________ j ________________ , _____ ----______ 1 

1R 566403 
4R 231011 
lR 544816 
3R 554905 
2R 514311 
3R 231761 
1R 546558 
4R 543546 
2R 560177 
3R 544274 

2448 
725 

3148 
2999 

638 
164 
549 
131 
160 

1515 

570 
135 
513 
238 
855 

94 
114 
198 
669 
912 

• • I 

2573 
845 

1754 
1748 
1069 

195 
334 
266 
680 

1940 

445 
15 

1907 
1489 

424 
64 

330 
63 

148 
487 

171.: 
21.: 

1091.: 
851.: 
401.: 
331.: 
991.: 
241.: 
221.: 
251.: 

20 
40 
20 

1 
20 
40 
20 
40 
40 
20 



Bijlage 4.7.:;! 

VOORRAADVERLOOP 
Artikei 1 R 566403 
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Bijlage 4.7.5 

VOORRMDVERLOOP 
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Bijlage 4.7.6 
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Bijlage 4.7.7 

Voorraadverloop 
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Bij lage 4.7.9 

Voorraadverloop 
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Bij lage 4.7.11 
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REQUIREMENTS 
ITEM 

ITEM DETAIL ITEM TYPES: EXPLICIT 
ENG/DRAW NQ DESCRIPTION 

PLANNER: 08350 AMM513 F0 
UM VENDOR AVAILABLE 

3R 566575 
ITEM CODES 
REPLAN •• 0 
TyPE ...• 1 
ORD POL. G 
MLI ••••• M 
PRINT •.• 
FORCST •• 
COMBINE. o 

A 
LOTSIZE 

MIN 
MAX 
MUL 
LTZ 

LC DEKSEL RW16 
LEADTIME PLANNING COST 

5 CODE M UNIT 260.8025 
20 PUR 0 SETUP 175.275 
o MFG 24 PRICE 

10 VAR 0 UNIT 
PERIOD BALANCES 

.000 

ISSUE RECEIPT ADJUST 
000 

ST 6 
CHARACTERISTICS ITEM 

WEIGHT 
SAFETY 
CARRY 
NO.DAYS 40 

.000 LOCATN 30184 
o SHRINK .000 

.000 CLASS 50 

CURRENT BALANCES 
ON ORDER ALLOC 

6 0 

PUM 

ACTIVITY 
o 

R E Q 
DUE DATE 
26/05/88 
9/06/88 

U I REM E N T S 0 

ON HAND 
6 

R D E R S 
QUANTITY 

PROJECTED 

END 

QUANTITY TYPE START DT 
8.000 PEG TO 21/04/88 
4.000 PEG TO 

6 
REFER 

M030060 
BALANCE EXCEPTION 

4 
o 

CK01 RESTART-PLANNER CK04 PEG TO 
ENTER PAGING DATE 000000 CK02 RESTART-ITEM CK06 NEXT ITEM 

CK03 RESUME INQ CK24 END OF JOB 



DATE ~~6/04/88 ROUTING OPERATIONS INQUH(y AMED41 F0 

DEKSEL RW16 ITEM 3V< 566575 
OPER M DESCRIPTION 

S CNT TOOL 
----RUN---- --SETUP-- QUEUE MOVE OP CUR YIELD 

WIC TBC MACH LABOR TIME CREW DAYS DAYS ST STD YIELD 

00H) UITGIFTE ~.:j ~ 0(1 H) i . 0(~0 
0 7191 n:;; 01 i .000 

0020 DRAAIEN ESTICINO .75 1 .00 3.00 10 1 .,00(,) 
0 8303 AVG: 7':;-• .J 1 .00 TI:~ 01 i .000 

0030 KOTTEREN BRAGONZ:r .30 .70 ~:j. ~H) 10 i .000 
2 8317 AVG: ,.,,," oA,":"...} .70 TF~ 01 'I .~) tW 

0040 STEKEN GROOT . 1 0 • 5~) L00 10 1 .000 
1 8306 AVG: .10 .50 Tr:: (:) , 1.000 

0050 KONTROLE 1 (~O 1 .O()0 
0 8329 TI:~ 00 'I .000 

0060 MAGAZIJN 3.00 i 0 'I .000 
0 7194 n~ 0i 'I .000 

**** END **** 
FOR ADDITIONAL DESCRIPTIONS CK02 PAGE FCmWr-,RD 
ENTER OPERATION NUMBER CK09 n:~c LEGEND 

CK24 END OF ..JOB 

tJj ..... 
L.... 
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DATE 26/04/88 ORDER STATUS INQUIRY - SUMMARY 

ORDER NUMBEF:: 
ITEM NUMBER 
WAREHOUSE NO 
DESCRIPTIDN 
DEPARTMENT 
... JOB NUMBER 
PLANNt.:J~ 

MULT r ""ORO ~-;:EF 

M030060 
3R 56657~5 
1 
DEKSEL RW16 
1 

STATUS CODE 40 
HOURS F~EMA I N I NG 
CRITICAL RATIO 
DAYS OFF SCHED 
OVERLAPPED OF'S 

START 
ACTUAL START 
LAST n~ANS 
DUE 
CALC START 
LAST SCHED 

3.60 
2. ~53 
12 

DATES 
20/04/88 
21/04/88 
25/04/88 
26/05/88 
28/04/88 
25/04/88 

CUI;:F~ENT 

OPEF~AT ION ~)02~) 

MILESTONE 
WORK CTR 8303 
LOCATION 8303 
QUANTITY 6 

QUANTITY 
ORDER 6 
IN SPLIT 0 
SCRAPPED 0 
DEVIATION 0 
OPEN 6 
COMPLETED 0 

(':\MC~)20 F0 

006 OPERATION RECORDS 
002 OPERATIONS COMPLETE 
003 OPERATIONS NOT STARTED 
001 MATERIAL RECORDS 
000 MISCELLANEOUS RECORDS 

UNIT 
ST (~N DAi:~)) 

SETUP 
l..ABDR 
OVERHEAD 
MATL. t. ... PUR 
MISCELLANEOUS 
TOTAL. ACTUAL 

COS'TS 
~:'~:i6. 1400 

1, ~:536.D4 

B.60 
~~B. 70 

876. ()0 

RECEIPTS .00 
DIFFERENCE 923.30 

CK02 PAGE FORWARD DETAIL 
CK06 OPERATIONS DETAIL 
CK07 MISCELLANEOUS DETAIL 
(I( 24 END OF ,.JOEl 



DATE 26/04/88 ORDER STATUS INQUIRY - OPERATIONS 

ORDER 0 FINISHED ITEM WH SC START DT QTY OPEN HOURS REM RATIO CUR 
M030060 3R 566575 1 40 20/04/88 6 3.60 2.33 8303 
OP M WORK DESCRIPTION OlAP PLAN TOTAL WERK TOT QTY CDMP 
NO S CENTER DEPT TOOL ST RWK TDC PLAN SETUP WERK STP QTY SCRP 
0010 7191 UITGIFTE 0 6 

CUR YlD 1.000 71 40 0 
0020 8303 DRAAIEN ESTICINO 6 0 :::;. ~;O 5. ~.i0 

CUR YlD 1.000 83 40 0 1 .00 1 .00 
0030 8317 KOTTEREN BRAGONZI 0 2 • ::'j() 

CUR YLD 1.000 83 1 0 0 .70 
0040 8306 STEKEN GROOT 0 1 • 10 

CUR YLD 1.000 83 10 0 .50 
0050 8329 KONTROLE 0 

CUR YLD 1.000 83 00 0 
0060 7194 MAGAZIJN 0 

CUR YLD 1.000 71 10 0 

DUE D(,:,TE 
26/~)~5/Eln 

STIf.lf(T DT 
COMP DT 

21/04/DB 
:~i /04/B8 
~.~~:5/(·)4/8~3 

::.~ ~5 ,/ (:) 4 .l ~:~ f) 
'j n/0~.'i/BB 

'j D/O~;j/f.lB 

i ? /~)::.:;/8D 
20/(1:5/88 
0/00/00 
O/0~)/(1~) 

26/0:::;/88 
26/0~:j/88 

W AM-5509 NO MORE OPERATIONS EXIST FOR THIS ORDER 

CK02 PAGE FORWARD DETAIL 
CKOS MATERIAL DETAIL 
CKi0 TIME BASIS CODE 
CK24 END OF ,JOB 

ttl ..... 
1...1. 
I-' 

III 
lQ 
(1) 

U1 



DATE 20/04/BB WORK CENTER MASTER FILE 

WORK CENTER ID 8303 DRAAIEN 
=..::...=--~.;...;..;....;.=='-'-

WORK CENTER DEPT 83 
FOHEr"lAN 
lOCATION BOXM. 
STD EFFICIENCY . .00 
AVG EFFICIENCY .98 

QUEUE TIME-DAYS 3.00 
PRIME lOAD CODE 5 
lAST MAINTAINED 22/03/88 
AVG STD OUTPUT 13.32 
AVG AeTl OUTPUT 13.53 

IN(~UIF~Y 

AVG QUEUE TIME 73.31 
QUEUE MAD 49.86 
TRACKING SIGNAL 68.51-
MACH RESOURCE NO. 0 
lABOH HESOURCE NO. 0 

MACHINE 
F~ATE 

HUN LABOR SETUP lABOR OVERHEAD OVERHEAD 
HATE RATE HATE/PERCENT CODE 

CURHENT .00 B6.00 86.00 .00 
ST ANDAI:m .00 86.00 86.00 .00 

-----lENGTH----
DESIRED MAXIMUM 

----CAPACITY---
DESIRED MAXIMUM 

SHIFT 
SHIFT 2 
SHIFT 3 

7.0 8.0 
7.0 13.0 

.0 .0 

DIRECT USAGES 

1.0 1.0 
1.0 i.O 

.0 .0 

RECORD IS ACTIVE CK08 OVERHEAD CODE lEGEND 
CK09 PRIME lOAD CD lEGEND 
CK24 END OF JDB 

to ..... 
I...J. 



DATE 20/04/88 WORK CENTER MASTER FILE 

WORK CENTER ID 8314 BEW. CENTR. TOS 8BR 
==~----~~~~~~~~~~ 

WORK CENTER DEPT 83 
FOREMAN 
LOCATION BOXM. 
STD EFFICIENCY .00 
AVG EFFICIENCY .94 

qUEUE TIME··-DtIYS 
PI:;: I tiE LO(.:lD CODE 
I...AS'T MAINTAINED 
AVG STD OUTPUT 
AVG FICTt... OUTPUT 

Mr~CHINE 

I:<ATE 
.00 
.00 

F,lJN 1 ... f)I)OI:~ 

I:;:ATE 
S'ETUP L.(.~IBDI::: 

I:~AT[ 

i 1 4.00 
i 14.00 

CUHF<ENT 
STANDMW 

SHIFT 
SHIFT 2 
SHIFT 3 

1 i 4 • ~)f) 
i 14.00 

-----LENGTH----
l)ESH~[D MI;XIMUM 

.. , 
.f) I 

""(' .~) 

.0 

B.O 
8.0 

.0 

----CAPACITY----
DESIF~ED 

1 .,0 
1 .0 

.0 

MfiX I Mut1 
i .0 
1 .0 

.0 

AVG QUEUE TIME 107.3 
QUEUE MAD 57.12 
TRACKING SIGNAL 28.01 
MACH HESOURCE NO. 0 

12 ... 62 LABOR RESOURCE NO. 0 

(]VEr~H[f.)D 

1~:ATE/P[I:~CENT 

.00 

DVEI:;:HEtID 
CODE 

• 0~) 

DU<ECT USAGES 2~)0 RECORD IS ACTIVE CK08 OVERHEAD CODE LEGEND 
CK09 PHIME LOAD CD LEGEND 
CI( 24 Er~D OF JOB 



Bijlage 5.2.1 

PPS-systeem van Wiendahl 

De afkorting PPS staat voor Produktions Planung und Steuerung en 

is een verzamelterm voor systemen die met produktieplanning en 

-beheersing te maken hebben. Het 'systeem van Wiendahl' is een 

methode om met behulp van controle op wat er werkelijk op de 

werkvloer gebeurt. de produktie beter te kunnen beheersen. De 

basis van deze methode en de mogelijke verwezelijking ervan wordt 

beschreven in Wiendahl's boek 'Belastungsorientierte Fertigungs

steuerung' . 

Hier voIgt een korte samenvatting van de methode voor opdracht

vrijgifte zoals die door Wiendahl beschreven wordt. 

Inleiding 

Als grondgedachte voor het opzetten van een produktiebeheersings

systeem worden de volgende (tegengestelde) doelstellingen 

genoemd: 

» korte doorlooptijden 

» hoge leverbetrouwbaarheid 

» lage voorraden 

it hoge bezettingsgraad 

Een betere produktiebeheersing versterkt niet aIleen de markt

positie. maar helpt ook kosten te besparen door doorlooptijdver

korting, voorraadverlaging en minder te laat geleverde orders. 



Bijlage 5.2.2 

Het model 

Het produktieproces (machine, afdeling, bedrijf) wordt middels 

het trechtermodel bekeken. Daarvoor geldt als uitgangspunt dat 

aIle in- en uitgangen worden omvat. 

Vanuit het model kan men een doorstroomdiagram opstellen. Om 

het diagram te kunnen construeren heeft men een lijst van 

gegevens nodig; 

}} aankomende orders (datum / volume) 

}} orders in bewerking (volume) 

}) afgemelde orders (datum / volume) 

werk 

invoer- /~'j eind-
verloo~" : I voorraad 

_', o.h.w. I I 
jj - I 
~ 1,1: 

invoer 

D,r 
............... 

'werkvoorraad':, .... -. - t 
b 

. I 
eg 1 n- i ..... -

voorraad I l .. -.- iI:~ 
, ~.-

-.... -... - ... 1 .... ~ ......... ___ ---+-.. 1Ii 
periode tijd 

afvoer 

Trechtermodel Doorloopdiagram 

Met eenvoudige berekeningen kan men daaruit het doorstroomdiagram 

tekenen. Iedere afgewerkte order (opgeteld bij de voorgaande 

orders) in de tijd uitzetten levert het afvoerverloop. De 

werkvoorraad bestaat uit de sommatie van de huidige ingevoerde 

orders zonder gereedmelding. Het invoerverloop wordt net aIs het 

afvoerverloop (nu voor ingevoerde orders) cumulatief in de tijd 

uitgezet. Uit het diagram kan de voorraad onderhanden werk in 

vertikale richting opgemeten worden. In horizontale richting 

wordt de doorlooptijd gemeten. 



Bijlage 5.2.3 

De trechteropening is veranderlijk van grootte en stelt de 

prestatie v~~r, prestatie is hier de gebruikte capaciteit. Met 

meer berekeningen kunnen de karakteristieke waarden van de 

genoemde doelgrootheden bepaald worden. 

Algemene maatregelen ter verbetering van het produktieverloop 

De produktie kent in het algemeen het motto dat stilstand, waar 

mogelijk vermeden moet worden. In het vo!gende overzicht worden 

hiervoor enkele algemene maatregelen gegeven. 

Stilstand vermijden door: 

» zo weinig mogelijk bewerkingsfasen 

~ in het ideale geval een voormontage en een eindmontage 

}) zo weinig mogelijk wisselen van bewerkingsplaats 

~ veel bewerkingen op een bewerkingsplaats 

~ produktgeorienteerde fabricage en groepenmontage 

» zoveel mogelijk gelijkmatige en beperkte werkinhoud 

~ korte omsteltijden bij bottlenecks 

~ controle op de seriegroottebepaling 

» zo laag mogelijke werkvoorraad bij de bewerkingsplaatsen 

~ voorraadcontrole 

Een permanent controles¥steem voor het produktieverloop 

Voor het opzetten van een permanent controles¥steem in een 

bedrijf is het niet nodig om aIle mogelijk te bepalen kentallen 

te gebruiken. 

Het kan voldoende zijn om periodiek de doelgrootheden weer te 

geven. Dit kan bijvoorbeeld volgens een controletabel, controle

diagram en een staafdiagram. 



Bijlage 5.2.4 

Deze tabel en figuren bevatten de karakteristieke waarden, welke 

van belang zijn om eenvoudig inzicht te krijgen over de huidige 

stand van het produktieverloop. 

Controletabel 

PERI ODES 

KENTALLEN 1 2 3 4 1-4 

1 Kalenderdagen dag 205-211 212-218 219-225 226-232 205-232 
dager 7 7 7 7 28 

2 Werkdagen dag 30-34 35-39 40-44 45-49 30-49 
dager: 5 5 5 5 20 

3 Invoer uur 34,9 24,4 96,3 29,3 184,9 
4 , , cumulatief uur 130,7 155,1 251,4 280,7 280,7 
5 Afvoer uur 37,9 31,4 30,1 46,6 146,0 
6 , , cumulatief uur 37,9 69,3 99,4 146,0 146,0 

7 Voorraadwijziging uur -3,0 -7,0 +66,2 -17,3 +38,9 

8 Gem. werkvoorraad uur 104,1 83,7 86,3 147,0 105,3 
9 Gem. I reikwijdte I dagen 13,7 13,3 14,3 15,8 14,4 

10 Gem. doorlooptijd dager: 16,5 8,1 15,5 8,2 11, 8 

11 Gem. levertijd- dagen -9,5 1,2 -15,4 -1,3 -5,8 
afwijking 

12 Gem. bezetting % 95 79 75 117 93 

Controlediagram 
uur' 4 

invoer 
200 f-----i----t---::"pC----'i-----i 

I 1- --t + 100~t I t'~i 
I I .~ ! 
~ -"""""'"+-----iii 
0~1 ! I ! 

afvoer 

Staafdiagram 

i n I 
I 1<1 r n rJ 

<i i i>i 
H 1 i 1,'1 j.'1 

I 
i<! 

1>1 Pl 
1::1 t:::l H f1 1:1 '<I 1>1 t'l !>i V1 i:i 

i<! 1 1,·1 j<1 L·i 

'" lJ Bezetting 

I Levertijdafwijking 40 

20 n 
l,j Doorlooptijd 



Bijlage 5.2.5 

De plaats van controle- en diagnose systeem binnen een bedrijf 

wordt in de volgende figuur weergegeven. 

P r·c·dui<. ~ 1 ep r·':'9 r· .. """" ... -

pl .. r.nlng 

(l.;ilnse "t e r·fo'Il J n) 

()pdr-... :ht si'.Jr·lng 

1 .. 

"ter· ..... 1Jr.) 

-1-
!Ii ~.J>!'r·Se-l1Jt-:.ln3 

$c·11 en I$i: 

BDE, BDV; Bedrijfsgegevensregistratie en -verwerking 

Men vergelijkt de reele cijfers (Ist) met de doelcijfers (5011), 

uit de planning en werkvoorbereiding, en daaruit stelt men de 

afwijkingen vast. Met de kentallen en grafieken worden de 

knelpunten aangegeven. (Het doorloopdiagram wordt als basis 

gebruikt v~~r een beheersingssysteem) 

Vanuit de knelpunten moet gezocht worden naar maatregelen om 

voorraden te verlagen en daarmee doorlooptijden in de produktie 

te verkorten. 



Bijlage 5.2.6 

De afleiding van maatregelen uit het controle- en 

systeem worden in de volgende figuur weergegeven. 

C":u::>l"loopt lJd

'd.mdeel Ul ~ : 

S1:UUI"

'·.·'00 I" r;;.;;.d 

Tr-.. nSp()f't - en 

cc·n't r-c,lei: ljd 

T'.Jssen
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diagnose 

Het onderscheid dat gemaakt is in vier verschillende soorten 

voorraad geeft aan op welke kriteria gelet moet worden. ledere 

soort van voorraad heeft zijn eigen kriterium en kent 

karakteristieke maatregelen om overbodige voorraad te vermijden. 
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Belasting georienteerde opdrachtvrijgifte (BOV) 

Onder de aanname dat de invoer en afvoer van werk, uitgedrukt in 

uren, gelijk op gaan (anders is sprake van structurele onder- of 

overbezetting) geldt er het volgende: De gemiddelde doorlooptijd 

van een werkplaats is hoger naarmate de gemiddelde voorraad hoger 

is en lager naarmate de gemiddelde prestatie hoger is. In het 

doorloopdiagram wordt dat als voIgt kenbaar: 

Werk i 
[ureoJ 

(".;. I !i'·/c,e I'" 
'0-

Uoorraad 

Tan,:X= Pres'ta"tie 

voorraad O.H.~l. 
= 

T i j d [dageol---f- door 1 oap't ij d 

Ais men bij een bewerkingsplaats een bepaalde doorlooptijd wil 

toelaten. kan dat door te zorgen voor een bepaalde voorraad 

onderhanden werk bij die bewerkingsplaats. De prestatie (het 

aantal uren werk per dag dat afgemeld kan worden) komt voort uit 

het produktieprogramma en is meestal voor langere tijd 

vastgelegd. De essentiele stuurgrootheid voor de doorlooptijd is 

dus de gemiddelde voorraad. Het verband tussen de drie groot-

heden; prestatie, doorlooptijd en voorraad, wordt getoond in de 

zogenaamde bedrijfskarakteristiek. Daarin is te zien dat de 

prestatie niet een oneindig hoge waarde kan behalen, omdat de 

capaciteit in normale omstandigheden 100% bedraagt. De 

doorlooptijd kan niet lager worden dan het minimum, hetgeen 

bepaald wordt door bewerkings- en transporttijd. 

(Het principe van de bedrijfskarakteristiek komt uit onderzoek, 

door het 'Institut fur Fabrikanlagen' m.n, Bechte uitgevoerd) 
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In de praktijk moet men trachten de voorraad zo te bepalen dat 

enerzijds een geschikte belasting wordt bereikt en anderzijds 

onnodig hoge voorraden vermeden worden. Hierdoor wordt ook de 

praktische minimale dooriooptijd bepaaid. 

Praktische belemmeringen, waarmee rekening moet worden gehouden 

bij de realisering van sturing op voorraad, zijn: 

» Invoer- en afvoerverioop zijn niet ideaal, zo ontstaat: 

Werk r 
[urenl 

Werk i 
[uren] 

We-rk 

[uren] 

Tijd [dagen::i --I> 

Tijd [dagenl --I> 

• stroomvoorraad ais continu de 

invoer groter is ais de afvoer 

• stuurvoorraad ais de in- en 

afvoer niet langs rechte lijn 

Iigt 

• serie- (frequentie) voorraad door 

spreiding in waarden van in- en 

afvoer. 
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» De verschillende bewerkingsvolgordes van aIle opdrachten in 

de produktie. Het wordt steeds moeilijker te voorspellen 

wanneer een opdracht bij een bepaalde bewerkingsplaats 

aankomt, als er veel bewerkingsplaatsen tussen de huidige 

en die bepaalde bewerkingsplaats ligt. 

}) Er zijn vaak opdrachten die binnen bepaalde termijn samen 

afgewerkt dienen te worden omdat verschillende onderdelen 

samengevoegd pas een eindprodukt opleveren. 

De verschillende bewerkingsvolgordes van aIle opdrachten in de 

produktie geven de belangrijkste praktische belemmering. Om te 

kunnen sturen op voorraad moet voor aIle bewerkingsplaatsen de 

hoeveelheid onderhanden werk in beschouwing worden genomen. Door 

het verband tussen voorraad en doorlooptijd, kan slechts in dat 

geval de gehele doorlooptijd voor een produkt gepland worden. 

De methode voor opdrachtvrijgifte 

Uit de laatste gegevens van de historie wordt voor de volgende 

planperiode het ideale doorloopdiagram bepaald. Hierin worden per 

bewerkingsplaats de geplande waarden voor afvoer, prestatie, 

doorlooptijd en voorraad weergegeven. De werkelijke waarde van de 

huidige voorraad wijkt meestal af van de geplande waarde. Daarom 

moet de opdrachtvrijgifte dusdanig zijn dat de beginvoorraad plus 

vrijgegeven opdrachten gelijk is aan de geplande gemiddelde 

voorraad plus geplande afvoer van opdrachten. 
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In de volgende figuur wordt zo'n plandoorloopdiagram getoond 

met daarnaast de opbouw van de belastingsgrens. 
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De som van de geplande gemiddelde voorraad en de afvoer, in uren 

uitgedrukt, wordt de belastingsgrens genoemd. Hierdoor wordt deze 

methode de op belasting georienteerde opdrachtvrijgifte genoemd. 

Per periode probeert men een balans te maken op grond van de 

vermoedelijke in- en afvoer. Tot de hoogte van de belastings-

grens mag in de komende planperiode opdrachten vrijgegeven 

worden. 

Aan het eind van iedere periode is er een restvoorraad .. Die 

bepaald voor de volgende periode wat er aan opdrachten ingevoerd 

mag worden .. 

Om de belastingsgrens niet telkens opnieuw te hoeven vaststellen, 

kan men die het beste op de geplande afvoer betrekken .. Die afvoer 

is afhankelijk van de prestatie U::' capaciteit) en heeft een 

redelijk constante waarde. 

66::-: 
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Die te berekenen waarde wordt het belastingspercentage genoemd 

en is als voIgt gedefinieert: 

Belastingspercentage = belastingsgrens * 100% 
afvoer 

Er geldt dat: 

dus ook: 

voorraad o,h,w, + afvoer * 100% 
afvoer 

= (1 + voorraad o.h.w. ) * 100% 
afvoer 

voorraad o.h.w. 
dooriooptijd 

voorraad o.h.w. 
afvoer 

planperiode 

dooriooptijd 
planperiode 

Dus kan het belastingspercentage ook als voIgt gedefinieert 

worden: 

Belastingspercentage 

Belas~ingspercen~age 

S00 

40121 

300 

200 

dlt= doorlooptlJd 

(1 + doorlooptijd) * 100% 
planperiode 

.-i1 + 
:=..=...:: =4 

p 

_ 01 t =3 
p 

_ .jl~ =2 
p 

_ 01 ~ =0 
p 

4 Door 1 oop"t i j d 

De grafiek geeft het verband van belastingspercentage met door-

looptijd en de duur van de planperiode weer. 
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In de branche machinebouw is de planperiode meestal een 

week, en de doorlooptijden varieren van een tot twee weken. Dat 

betekent dus een belastingspercentage van 200 tot 300%. 

Bij de planning moet antwoord gevonden worden op de vraag hoe men 

de toevoer van opdrachten in volgende toekomstige perioden kan 

plannen. Ook moet men er zeker van zijn dat over de capaciteit 

beschikt kan worden. 

Daarom moet de berekening van toekomstige belasting op de 

bewerkingsplaatsen, bij de vrijgifte in de eerstvolgende periode 

betrokken worden. 

De eerste stapi De doorlooptijd vaststellen voor de opdrachten 

die nog niet vrijgegeven zijn. Per bewerkingsplaats wordt de 

geplande gemiddelde doorlooptijd aangenomen (die moet met behulp 

van een controlesysteem verkregen worden). De starttijdstippen 

van de opdrachten worden dan geordend op een Iijst weergegeven. 

Van de eerste opdracht kan dat tijdstip nog in het verleden 

liggen. 

De opdrachten die moeten starten binnen een bepaalde termijn 

worden ais dringend beschouwd. De tijd tussen planningstijdstip 

en einde van die termijn wordt de horizon genoemd. 

Omdat aIleen de opdrachten die in de volgende periode moeten 

starten niet de belastingsgrens zullen halen kiest men meestal 

voor meerdere planperioden. Een praktische waarde voor de horizon 

is volgens Wiendahl twee tot drie planningsperioden gebleken. 

De niet-dringende opdrachten hoeven pas te starten voorbij de 

horizon en worden teruggebracht in het bestand van niet vrijgege

ven opdrachten. Voor de dringende opdrachten geldt ais enige 

prioriteit de 'soll'-starttijd. 
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De eerste stap: Prioriteiten vaststellen 

Produk-ti 
.~--------~~~---------" 

4 

Plannings
"tij ds"tip 

t- " 

( Dringende opdrachten ) 

Nle't -1;jr-1.rlgen.je 

opdr'';'c t--,1: en 
" " ..J 

De tweede stap: Deze bestaat uit de controle of de dringende 

opdrachten werkelijk die voorraadverhouding aantreffen, die 

eerder aangenomen werd bij de berekening van het starttijdstip. 

Van de eerste bewerking van de meest dringende opdracht wordt de 

taaktijd bij de belasting gevoegd van de machine waarop bewerkt 

wordt. Dat zal er meestal nog niet voor zorgen dat bij die 

machine de belastingsgrens gehaald wordt. De volgende bewerking 

kan dus in diezelfde periode bij de volgende bewerkingsplaats 

aankomen. 

Van deze mogelijkheid moet men de kans kennen waarmee dat 

optreedt. Deze kans moet met de taaktijd vermenigvuldigd worden. 

Dat geeft een belastingswaarde die, in deze planperiode, bij de 

belasting van die volgende machine geteld moet worden. 
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Dit is de belangrijkste gedachte van het gehele systeem maar uit 

ervaring blijkt ook dat die het moeilijkst te begrijpen is en 

daarom wordt er hier nog wat verder op ingegaan. 

Belastingswaarde van inkomende opdrachten 

De belastingswaarde van een opdracht geeft de m6gelijke belasting 

van een opdracht (in een planperiode op een bewerkingsplaats) als 

die opdracht eerst bij andere bewerkingsplaatsen verwerkt moet 

worden. Het verwerken van een opdracht bij een bewerkingsplaats 

levert de volgende afvoerkans: 

Afvoerkans afvoer = 100 
rest- + vrij- belastingspercentage 
voorraad gifte 

De afvoerkans bij een bewerkingsplaats is gelijk aan de kans dat 

de opdracht in diezelfde periode bij de volgende bewerkingsplaats 

aankomt. 

Als men een reeks van bewerkingsplaatsen beschouwd, dan komt een 

opdracht met een belastingswaarde aan, die bestaat uit de 

vermenigvuldiging van de betrokken afvoerkansen. Als voor aIle 

bewerkingsplaatsen hetzelfde belastingspercentage geldt dan is die 

belastingswaarde eenvoudigen te berekenen met: 

Invoerkans 
belastingspercentage 

De belastingswaarde van die opdracht op die P-de bewerkingsplaats 

wordt daardoor: 

Belastingswaarde Invoerkans * Taaktijd 
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De tweede stap: Belastingswaarden berekenen 

Iede~e b~wepkln9spl~~ts 

t-,eef t e-er, t:·e 1 ... 5 t. 1 ngs-

r---J I I T ,;,,;,10:, ~ l J .j 

LJ 

Ai-:. i:uele 

A B c D 

De derde .tap: De vrijgifte van een opdracht voIgt als aIle 

bewerkingsstappen, vermenigvuldigd met bijbehorende faktor. onder 

de belastingsgrenzen vallen van de bijbehorende bewerkingsplaat-

sen. 

Dan voIgt de berekening en mogelijke vrijgifte van de volgende 

opdracht op de prioriteitslijst. 20 gaat men verder totdat bij 

een machine de belastingsgrens bereikt wordt. 

Als een bewerkingsstap van een volgende opdracht op die machine 

plaats moet vinden gaat de gehele opdracht als niet-haalbaar 

terug in het bestand. Hierdoor stuurt de bottleneck machine de 

toelevering naar voorafgaande bewerkingsplaatsen. 



Bijlage 5.2.16 

De vrijgifte van een opdracht wordt slechts eenmaal uitgevoerd. 

In bepaalde gevallen is het toch toegestaan niet vrijgegeven op-

drachten te starten. Bijvoorbeeld wanneer de als bottleneck 

erkende machine. tot het ingeven van die opdracht. net de 

geplande belasting bereikt, of als men bewust een korte tijd 

voorraadtoename. en daarmee doorlooptijdverlenging ten koste van 

aIle opdrachten op de koop toe neemt. 

De derde stap: Vrijgifte van opdrachten 

288 Yo +."""" ................ " ........................ ! •• ,.,.", •• _._! ........ " ......... ,,..!~.~:e 1. s 1; 1 ng:;s r-en:; 

1.00 X 

t·h e ~ -1-"" ....... 1 b .. u·e 

.::.pd r'';;'':: t", ~ en 

Deze drie stappen leveren het volgende resultaat: 

» Lij st niet-dringende opdrachten 

» dringende opdrachten 

n lijst niet-haalbare opdrachten 

» vrijgegeven opdrachten 

t 
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Voor de vrijgegeven opdrachten is het belangrijk dat bij iedere 

planperiode de relatieve positie van de bewerkingsstappen wordt 

bekeken. Omdat in een periode een bewerkingsstap afgewerkt kan 

worden, moet de belastingswaarde opnieuw berekent worden. 

Voorbeeld: 

Een opdracht bestaande uit vier bewerkingsstappen: 

r'e 1 ... 1; le'·}e 
PC,;:l ~ le-

I 
f. •• I<. t.1Jd I 

be-l~5tln:3S

IlJ ...... l"de 

I 

P = p :::: 2 
~. = i 

Planperiode n 

p = ::;: 
p :: 2: 

r. 
n + i 

Er is een bewerkingsstap in periode n afgewerkt; voor de volgende 

periode n + 1 moet de belastingswaarde per bewerkingsstap 

aangepast worden. 

! 
bel;;;,s~ ln9 s-1 
,~ ... ;,r··je 

I 

Planperiode n + 1 
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Regelanalogie 

In de volgende figuur wordt het trechtermodel nogmaals 

weergegeven. 

Kl~nt Voorr~~d 8ehoef~e 

J--+1:::::::::::, 
-i:------,.,L ::::::::::: 

'y Ter"M1Jnsren5-

I P~r~Meter: horIzon 
.:.:. 

In de bovenste trechter ZlJn de bekende produktie-opdrachten 

opgeslagen. Door de planningshorizon worden slechts de dringende 

opdrachten toegelaten tot de middelste trechter. Van daaruit 

worden zoveel opdrachten vrijgegeven, m.b.v. de belastingsgrens, 

dat in de onderste trechter de werkvoorraad, en daarmee de 

doorlooptijd, constant blijft. Verandert men de belastingsgrens 

dan verandert, bij gelijkblijvende prestatie, de werkvoorraad en 

de doorlooptijd. 

Het systeem gaat er vanuit dat het aanbod van capaciteit 

overeenstemt met de gemiddelde vraag. Als dat niet zo is dan moet 

of de capaciteit, of het orderaanbod aangepast worden. Dit wordt 

weergegeven door de koppeling tussen de onderste en de bovenste 

trechter. 
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De invloed van de seriegrootte op voorraad en doorlooptijd 

In de meeste gevallen, stelt Wiendahl, wordt de seriegrootte 

bepaald door te streven naar minimale kosten, met enerzijds 

instelkosten en anderzijds voorraadkosten. Deze methode is 

steeds meer aan kritiek onderhevig, omdat daarbij de invloed op 

voorraadvorming bij de bewerkingsplaats, en daarmee op de 

doorlooptijd, niet in beschouwing wordt genomen. Echter de eis 

'streven naar seriegrootte gelijk aan 1', lijkt hem niet altijd 

even zinvol. 

Dat leidt namelijk tot de volgende problemen: 

» Meer opdrachten die gestuurd moeten worden. 

» Daar waar men aIleen kan omstellen door de machine stil te 

zetten, treedt capaciteitsverlies op. 

De seriegrootte heeft een direkte invloed OP de doorvoertijd en 

daardoor ook op de gewogen gemiddelde doorlooptijd. Grote series 

hebben duidelijk een storende invloed, ze leiden tot afwijkingen 

van de ideale lijnen in het doorloopdiagram, en veroorzaken 

varierende voorraad en doorlooptijd. Daaruit voIgt de conclusie 

dat enerzijds het gemiddelde en anderzijds de spreiding van de 

gewogen doorvoertijd begrensd moet worden. 

Een zogenaamde Lorenzkurve geeft aan dat een groot aantal 

opdrachten slechts een klein aandeel in de totale werkinhoud 

hebben. De grootste opdrachten, die slechts in een klein aantal 

voorkomen, nemen echter een groot aandeel van de werkinhoud 

voor hun rekening. 
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Door slechts die grote opdrachten in meerdere kleine opdrachten 

te splitsen daalt de gemiddelde doorvoertijd, en de spreiding 

daarop, aanzienlijk. 

Dus in plaats van rigoreus naar 'seriegrootte gelijk aan l' te 

streven, is het beter om over seriegrootteharmonisering te 

praten. Deze harmonisering houdt dus in dat de grootte van de 

werkinhoud van de orders in een niet al te groot spreidingsgebied 

moeten liggen. 

Om de invloed van een begrensde seriegrootte op de doelgrootheden 

af te kunnen schatten. zijn er meerdere simulaties uitgevoerd 

(voor een voorbeeldbedrijf door IFA). Het aantal opdrachten dat 

gesplitst werd, bedroeg daarbij 3%; de gewogen gemiddelde 

doorlooptijd daalde met 30%, evenals de voorraad onderhanden 

werk. 

Samenvattend kan men stellen dat de vereffening van de opdracht

tijden een sterk positief effekt heeft op de doorlooptijd en de 

levertermijn. Bij het Kanban-principe werd met deze begrenzing 

ook rekening gehouden door de werkinhoud niet boven een halve 

werkdag uit te laten komen. 
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Voorbeeld vrijgifte methode 

Ter verduidelijking van de belastinggeorienteerde opdrachtvrij-

gifte voIgt hier een cijfervoorbeeld. 

De starttijdstippen van aIle opdrachten worden bepaald. De 

dringende opdrachten die hieruit bepaald worden hebben een 

starttijdstip binnen een horizon van 20 dagen. 

LIJST DRINGENDE OPDRACHTEN 

[DAG] BEWERKINGSSTAPPEN MET TAAKTIJD EN WERKPLAATS RANG 
OPDRACHT START 1 2 3 4 5 VOLG-
NUMMER TIJDSTIP TIJD w.P. TIJD W.P. TIJD W.P. TIJD W.P. TIJD W.P. ORDE 

1001 501 10 B 15 A 20 E 80 D 80 C 1 
1002 510 20 D 30 C 30 A 40 E 8 
1003 505 20 B 10 C 40 D 20 E 5 
1004 520 40 A 40 D 60 C 40 E 12 
1005 503 20 A 30 B 60 C 80 D 40 E 3 
1006 504 10 C 10 D 30 A 80 B 80 E 4 
1007 502 5 D 10 C 40 B 40 A 2 
1008 515 40 E 60 D 40 C 60 A 80 B 10 
1009 507 15 B 20 C 7 
1010 513 5 A 20 D 30 E 9 
1011 506 20 A 20 B 20 C 80 D 6 
1012 519 20 B 40 C 40 A 40 E 40 D 11 

Bij iedere werkplaats staat nog een restvoorraad uit de 

vorige periode te wachten op bewerking. Iedere werkplaats 

(machine) heeft een bepaalde capaciteit, en de belastings-

grens (in uren) is bepaald met een belastingspercentage van 

200%. 

LIJST GEGEVENS PER WERKPLAATS 

WERKPLAATS A B C D E 

REST-VOORRAAD [UREN] 
VOOR PERIODE 1 30 40 35 25 30 

CAPACITEIT [UREN/WEEK] 
IN PERIODE 1 40 50 40 30 20 
CAPACITEIT [UREN/WEEK] 
IN PERIODE 2 40 40 45 50 30 
BELASTINGSGRENS 
PER. 1 [UREN] 80 100 80 60 40 
BELASTINGSGRENS 
PER. 2 [UREN] 80 80 90 100 60 
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Met deze gegevens worden de drie stappen uitgevoerd. 

Stap 1 Opdrachten op volgorde van starttijdstip rangschikken. 

Stap 2 Belastingswaarden met ( 100 )p.,.:t 

belastingspercentage 
berekenen. 

Stap 3 : Vrijgifte van de opdrachten die tot en met de belas-

tingsgrens ingevoerd kunnen worden. 

LIJ5T DRINGENDE OPDRACHTEN OP RANGVOLGORDE [PERIODE 1] 
MET BELASTINGSWAARDE 

BEWERKINGSSTAPPEN MET BELASTINGSWAARDES KENTEKEN 
RANG OPDRACHT 1 2 3 4 5 [U OF X] 

VOLGORDE NUMMER BEL. W.P. IBEL. W.P. BEL. W.P. BEL. W.P. BEL. W.P. 

1 1001 10 B 7.5 A 5 E 10 D 5 C U 
2 1007 5 D 5 C 10 B 5 A U 
3 1005 20 A 15 B 15 C 10 D 2.5 E U 
4 1006 10 C 5 D, 7.5 A 10 B 5 E U 
5 1003 20 B 5 C 10 D 2.5 E X 
6 1011 20 A 10 B 5 C 10 D U 
7 1009 15 B 10 C U 
B 1002 20 D 15 C 7.5 A 5 E X 
9 1010 5 A 10 D 7.5 E X 

10 1008 40 E 30 D 10 C 7.5 A 5 B X 
11 1012 20 B 20 C 10 A 5 E 2.5 D X 
12 1004 40 A 20 D 15 C 5 E X 

KENTEKEN U · VRIJ TE GEVEN OPDRACHT · KENTEKEN X · NIET-HAALBARE OPDRACHT · 

1001 



B ij 1 age 5. 2 . 23 

Opdracht 1006 zorgt ervoor dat bij de werkplaats E geen werk meer 

ingevoerd kan worden. ledere volgende opdracht met een 

bewerkingsstap over werkplaats E wordt niet vrijgegeven. 

In periode 1 werkt iedere werkplaats opdrachten af van ZlJn 

werkvoorraad volgens FIFO (First In First Out) . 

Voor periode 2 moeten de belastingswaarden opnieuw berekend 

worden, omdat van twee opdrachten de eerste bewerkingsstappen 

uitgevoerd zijn. Enkele andere opdrachten kunnen nu ook 

vrijgegeven worden. 

LIJST DRINGENDE OPDRACHTEN OP RANGVOLGORDE (PERI ODE 2] 
MET BELASTINGSWAARDE 

BEWERKING PPEN MET BEL NGSWAARDES KENTEKEN 
RANG OPDRACHT 1 3 4 5 [U OF Xl 

VoLGoRDE NUMMER BEL. W.P. W.P. BEL. W L. W.P. BEL. W.P. 

1 1001 Bew. B 15 A 10 E 20 D 10 C * 2 1007 Bew. D 10 C 20 B 10 A * 3 1005 20 A 15 B 15 C 10 D 2.5 E * 
4 1006 10 C 5 D 7.5 A 10 B 5 E * 
5 1003 20 B 5 C 10 D 2.5 E U 
6 1011 20 A 10 B 5 C 10 D * 7 1009 15 B 10 C * 8 1002 20 D 15 C 7.5 A 5 E U 
9 1010 5 A 10 D 7.5 E U 

10 1008 40 E 30 D 10 C 7.5 A 5 B X 
11 1012 20 B 20 C 10 A 5 E 2.5 D X 
12 1004 40 A 20 0 15 C 5 E U 

KENTEKEN * REEDS VRIJGEGEVEN oPDRACHT 
KENTEKEN U VRIJ TE GEVEN oPDRACHT 
KENTEKEN X NIET-HAALBARE oPDRACHT 



Bijlage 5.2.24 
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Uit het gegeven voorbeeld kunnen de volgende conclusies getrokken 

worden: 

}) Afgewerkte opdrachten moeten voor het planningstijdstip 

teruggemeld worden. Ook moeten grote opdrachten in deel-

meldingen afgemeld worden om een voortijdige blokkering 

van de bewerkingsplaats te voorkomen. 

» Naast een lijst met vrlJgegeven opdrachten is ook een 

lijst met de als niet-haalbaar bestempelde opdrachten 

belangrijk. Daarin moet vermeldt worden, in welke vol-

gorde, welke bewerkingsplaatsen de vrijgifte per opdracht 

verhinderden. Dat geeft dus concrete aanwijzigingen welke 

maatregelen vereist worden om een opdracht toch vrij te 

kunnen geven. 



Bijlage 5.2.25 

Voor dit voorbeeid zou zo'n lijst er als voIgt uit zien: 

LIJST NIET-HAALBARE OPDRACHTEN • 

OPDRACHT WERKPLAATSEN MET RANGVOLGORDE 
NUMMER TELLER A B C D E 

1003 1 1 
1002 1 3 2 1 4 
1010 1 1 2 3 
1008 1 4 5 3 2 1 
1012 1 3 2 2 5 4 
1004 1 1 3 2 4 

De kolom teller houdt bij hoe vaak een opdracht als niet-haalbaar 

teruggewezen is. Een werkplaats die vaak als eerste verantwoor-

delijk is dat een opdracht niet vrijgegeven kan worden, vraagt 

dus duidelijk om capaciteitsuitbreiding. 

)} Bij de toepassing van de vrijgifte methode in de praktijk 

stelt men zich direkt de vraag op welke waarde de 

belastingsgrens gesteld moet worden. Enkele overwegingen 

volgen in de komende paragraaf. 

Keuze van belastingsgrens en belastingspercentage 

Uit het doorloopdiagram kan de waarde voor het juiste voorraad-

nivo eenvoudig gekozen worden. De in- en afvoerkurve moeten zo 

verlopen dat de bewerkingsplaats met grote kans altijd bezet is. 

De geplande belastingsgrens kan op enkele manieren bepaald 

worden. 



Bijiage 5.2.26 

1) Er kan m.b.v. de Lorenzkurve een waarde voor de maximale 

doorvoertijd gevonden worden. Bijvoorbeeid 95% van aIle op-

drachten hebben een doorvoertijd kleiner of gelijk aan die 

maximale waarde. Op diezelfde manier wordt een maximale trans-

port- en controletijd gevonden. Voor onverwachte onderbrekingen 

in de produktie wordt er nog een buffertijd aangenomen. Deze 

tijden samen leveren een doorlooptijd waarmee de belastingsgrens 

bepaald wordt: 

Belastingsgrens = prestatie (doorlooptijd + planperiode) 

Belastingspercentage = (1 + doorlooptijd) * 100% 
planperiode 

2) Een systeem dat de gemiddelde waarde van de gewogen doorvoer-

tijd gebruikt is ook mogelijk. De buffertijd krijgt dezelfde 

grootte als de doorvoertijd en de transporttijd krijgt een vaste 

waarde. 

3) De simulatiemethode werkt met een wachtrijmodel dat de 

bedrijfskarakteristiek kan berekenen. De te behalen waarde voor 

de voorraad en de prestatie kan daaruit afgelezen worden. 

Praktische ervaringen zijn met deze methode nog niet opgedaan. 

4) De laatste methode; het uitproberen, wordt vooral voor de 

praktijk aanbevolen. Met behulp van een controlesysteem laat men 

de belastingsgrens een waarde aannemen op het knikpunt van de 

prestatiekurve. Er is gebleken dat bij een te sterke daling van 

de belastingsgrens ineens, de bezettingsgraad te laag wordt. 

De beide eerste twee methodes ZlJn eigenlijk pas van belang als 

het erom gaat een grenswaarde voor de doorlooptijd te berekenen 

en maatregelen uit te werken. De simulatiemethode zal waarschijn-

lijk pas in de nieuwste generatie van PPS-systemen mogelijk zijn. 



Bijlage 5.3.1 

Meting ar~erdgar.traam 

De doorlooptijd is een centraal begrip in de produktiebesturing. 

Wiendahl maakt vooral gebruik van de doorlooptijd per bewerk-

ingsplaats. 

I 

opdrachttijd 
1 

omsteltijd + 

I 
doorvoertijd 

door loopt ij d 
I 

+ 
I 

overgangstijd 

I 
I 

transport t ij d 
i 

+ wachttijd 
I 

: gradient : capaciteit 
I 

bewerkingstijd 
per opdracht 

I 
bewerki'ngstijd * 
per stuk 

aan'tal 
stuks 

[wach~rij 
storingen 

voor + na 

controle 
nabewerking 
wachten op 
transport 

Hieruit blijkt dat de doorlooptijd over een bewerkingsplaats als 

voIgt gemeten moet worden: 

DLT [dagen] = Afmeldtijdstip 
bewerkingsplaats 

Afmeldtijdstip voorgaande 
bewerkingsplaats 

De totale doorlooptijd van een order bestaat uit de sommatie van 

doorlooptijden over de bewerkingsplaatsen. 

Orderdoorlooptijd = Afmeldtijdstip 
laatste bewerking 

starttijdstip 
order 

k 

r DLT;. 
:1.-:1. 

met: ;.= bewerkingsplaats 
k= aantal bewerkings

plaatsen in order 

De meting die hier uitgevoerd is, had betrekking op twee 

bewerkingsplaatsen: Draaibank Esticino: bankgroepnr. 8303 

Bew. centrum Toshiba 8: bankgroepnr. 8314 

Er werd gemeten op: de afvoer van voorgaande bankgroepen (in dit 

geval vaak uitgifte magazijn) en de afvoer van deze beide 

bankgroepen. 

x,y = voorgaande bankgroepen 

\7 tussenbuffer 

T meetpunt 



Bijlage 5.3.2 

METING ORDERDOORSTROOM 

Work centre 8303: Draaibank Esticino 
-----------------------------------------
DATUM ORDERNUMMER TAAKTIJD INVOER AFVOER 
[dag) [- ] [uren) 
---------------~-------------------------

Di 12 M027440 21.5 
M030520 26.5 
M055110 7.7 * 

Wo 13 M027690 9.2 * 
M027440 21.5 * 

Do 14 M055590 22.5 * 
M031260 13.5 * 
M030520 26.5 * 

Vr 15 M027690 9.2 * 
Ma 18 M055600 5.7 * 
Di 19 M031200 3.6 * 

M055590 22.5 * 
M055600 5.7 * 

Wo 20 M030510 6.2 * 
M030480 4.9 * 
M029350 7.5 'It 

M031260 13.5 'It 

M031200 3.6 'It 

Do 21 M026770 7 * 
M030060 5.5 * 
M026960 6.3 * 
M029350 7.5 * 

Vr 22 M030510 4.9 * 
M030480 6.2 'It 

Ma 25 M072510 19 * 
M030060 6.3 * 
M026960 5.5 * 

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



B i j 1 ag e 5. 3 . 3 

METING ORDERDOORSTROOM 

Work centre 8314: Bew. Centrum Toshiba 8 
-----------------------------------------
DATUM ORDERNUMMER TAAKTIJD INVOER AFVOER 
[dag] [ J [uren] 
-----------------------------------------
Di 12 M030640 13.5 

M028140 3.9 
M026910 2.0 * 
M026930 2.6 * 
M031320 3.9 * 

Wo 13 M027760 3.1 * * 
M027650 6.2 * 
M029040 7.1 * 
M027780 6.7 * 
M030640 13.5 * 
M028140 3.9 * 

Do 14 M046830 3.4 * 
M028520 3.2 * 
M055120 12.0 * 
M055130 3.4 * 
M027650 6.2 * 
M029040 7.1 * 
M027780 6.7 * 

Vr 15 M026910 2.0 * 
M026930 2.6 * 
M028520 3.2 * 

Ma 18 M027170 3.3 * 
M028400 4.7 * 
M030830 4.5 * 
M030850 4.5 * 
M046830 3.4 * 
M055120 12.0 'Ie 

M055130 3.4 * 
Di 19 M039350 15.0 '#( 

M046820 17.0 * 
M031220 2.5 'Ie 

M055100 2.5 * 
M027170 3.3 * 

Wo 20 M031200 4.5 * 
M028400 4.7 * 
M030830 4.5 * 
M030850 4.5 * 
M031220 2.5 * 
M055100 2.5 * 

Do 21 M031200 4.5 * 
Vr 22 M032010 3.4 * 

M028390 7.8 * 
M046820 17.0 * 

Ma 25 M031340 10.5 * 
M815960 13.5 * 
M039350 15.0 'Ie 

-----------------------------------------
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Bijlage 5.5 

UITWERKING METING 

Bepaling doelgrootheid: GEMIDDELDE VOORRAAD 

Work centre 8303 Beginvoorraad 
---------------------------------------- 55.7 

Oppervlak Einde dag 
DATUM INVOER AFVOER VOORRAAD VOORRAAD 
[dag] [uren] [uren] [uren*dagj [uren] 

12/4 0.0 7.7 55.7 48.0 
13/4 9.2 21.5 48.0 35.7 
14/4 36.0 26.5 35.7 45.2 
15/4 0.0 9.2 45.2 36.0 
18/4 5.7 0.0 36.0 41. 7 
19/4 3.6 28.2 41. 7 17.1 
20/4 18.6 17.1 17.1 18.6 
21/4 18.8 7.5 18.6 29.9 
22/4 0.0 11.1 29.9 18.8 
25/4 19.0 11.8 18.8 26.0 Eindvoorraad 
---------------------------------------~ 

10 110.9 140.6 346.7 
26.0 

Gemiddelde voorraad 
346.7/10= 34.67 uur 
Gemiddelde reikwijdte 
346.7/140.6= 2.5 dag 

Work centre 8314 Beginvoorraad 
---------------------------------------- 21.3 

Oppervlak 
DATUM INVOER AFVOER VOORRAAD 
[dag] [uren] [uren] [uren*dag] 

12/4 4.6 3.9 21. 3 
13/4 23.1 20.5 22.0 
14/4 22.0 20.0 24.6 
15/4 0.0 7.8 26.6 
18/4 17.0 18.8 18.8 
19/4 37.0 3.3 17.0 
20/4 4.5 18.7 50.7 
21/4 0.0 4.5 36.5 
22/4 11. 2 17.0 32.0 
25/4 24.0 15.0 26.2 

10 143.4 129.5 275.7 

Einde dag 
VOORRAAD 

[uren] 

22.0 
24.6 
26.6 
18.8 
17.0 
50.7 
36.5 
32.0 
26.2 
35.2 Eindvoorraad 

34.9 

Gemiddelde voorraad 
273.3/10= 27.33 uur 
Gemiddelde reikwijdte 
273.3/129.5= 2.1 dag 



UITWERKING METING 

Bepaling doelgrootheid: Gewogen gemiddelde doorlooptijd 

Work centre 8303 

DATUM DOORLOOP- DOORLOOP-
ORDERNUMMER INVOER AFVOER TAAKTIJD TIJD OPP. 

[-] [DAG] [DAG] [UREN] [UREN] [UREN*DAG] 

M027440 
M030520 
M055110 
M027690 
M055590 
M031260 
M055600 
M031200 
M030510 
M030480 
M029350 
M030060 
M026960 

13 

Work centre 8314 

8 
8 

11 
13 
14 
14 
18 
19 
20 
20 
20 
21 
21 

13 
14 
12 
15 
19 
20 
19 
20 
22 
22 
21 
25 
25 

21.5 
26.5 
7.7 
9.2 

22.5 
13.5 
5.7 
3.6 
6.2 
4.9 
7.5 
5.5 
6.3 

140.6 

3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 

64.5 
106.0 

7.7 
18.4 
67.5 
54.0 
5.7 
3.6 

12.4 
9.8 
7.5 

11.0 
12.6 

380.7 

Gewogen gemiddelde doorlooptijd 
380.7/140.6= 2.7 dag 

DATUM DOORLOOP- DOORLOOP-
ORDERNUMMER INVOER AFVOER TAAKTIJD TIJD OPP. 

[-] [DAG] [DAG] [UREN] [UREN] [UREN*DAG] 

M030640 
M028140 
M026910 
M026930 
M031320 
M027760 
M027650 
M029040 
M027780 
M046830 
M028520 
M055120 
M055130 
M027170 
M028400 
M030830 
M030850 
M039350 
M046820 
M031220 
M055100 
M031200 

22 

8 
11 
12 
12 

8 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
20 

13 
13 
15 
15 
12 
13 
14 
14 
14 
18 
15 
18 
18 
19 
20 
20 
20 
25 
22 
20 
20 
21 

13.5 
3.9 
2.0 
2.6 
3.9 
3.1 
6.2 
7.1 
6.7 
3.4 
3.2 

12.0 
3.4 
3.3 
4.7 
4.5 
4.5 

15.0 
17.0 

2.5 
2.5 
4.5 

129.5 

3 
2 
3 
3 
2 
o 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
1 

40.5 
7.8 
6.0 
7.8 
7.8 
0.0 
6.2 
7.1 
6.7 
6.8 
3.2 

24.0 
6.8 
3.3 
9.4 
9.0 
9.0 

60.0 
51.0 

2.5 
2.5 
4.5 

281.9 

Gewogen gemiddelde doorlooptijd 
281.9/129.5= 2.2 dag 

Bijlage 5.6 



Bijlage 5.7.1 

Lorenzkurve 

Een hulpmiddel dat door Wiendahl gebruikt wordt om doorlooptijden 

per bewerkingsplaats te beheersen is de zogenaamde Lorenzkurve. 

De grondgedachte voor deze beheersing is dat de werkinhoud van 

de orders over een bewerkingsplaats een niet te grote gemiddelde 

waarde en spreiding mogen hebben. 

Om dit in beeld te kunnen brengen voor PMT is gekeken naar een 

bewerkingscentrum: Toshiba 8B (bankgroepnr. 8315), daarvan zijn 

aIle aankomende orders uit de 'work list' op een rij gezet. 

Door nu het aantal orders cumulatief uit te zetten tegenover de 

cumulatieve taaktijd (kleinste orders eerst), krijg je een 

grafiek waaruit blijkt dat de enkele grote orders verantwoorde

lijk zijn voor een groot deel van die cumulatieve taaktijd. 

Voor die grote orders moet men gaan proberen om ze te splitsen. 

Dat kan het gemakkelijkst, ais het orders betreft die een grote 

hoeveelheid stliks bewerkt moet hebben met een kleine bewerkings

tijd per stlik. 

Voor dergelijke orders moet men proberen de omsteltijd te 

reduceren. Vaak is dat de motivatie geweest om een dergelijke 

grote hoeveelheid stuks te bestellen. 

Deze Lorenzkurve geeft dus concrete aanwijzingen voor het beheer

sen van de doorlooptijd per bewerkingplaats. 



Bij 1 age 5.7.2 

Gegevens voor Lorenzkurve 

Order Time Setup Taak- Klasse aantal Time 
nummer run time tijd per klasse cum per klasse cum 

[uren][uren][uren] [uren] [-] [I.] [I.] [uren] (I.] [I.] 

------------------------------------------------- -------------------
M815860 12.5 3.0 15.5 0 0 0 0 0 
M055150 8.0 1.5 9.5 10 5 20 20 33.4 4.9 4.9 
M043950 12.0 3.0 15.0 20 9 36 56 116.5 16.9 21.8 
M816000 52.5 3.0 55.5 30 2 8 64 53.0 7.7 29.5 
M039300 82.5 4.0 86.5 40 4 16 80 140.6 20.5 50.0 
M027240 8.0 2.5 10.5 50 1 4 84 42.0 6.1 56.1 
M027790 7.2 2.0 9.2 60 2 8 92 112.5 16.4 72.4 
M039240 10.8 2.0 12.8 70 0 0 92 0.0 0.0 72.4 
M052900 35.0 3.0 38.0 80 0 0 92 0.0 0.0 72.4 
M029760 32.4 2.0 34.4 90 1 4 96 86.5 12.6 85.0 
M063590 2.4 2.0 4.4 100 0 0 96 0.0 0.0 85.0 
M029350 12.5 3.0 15.5 110 1 4 100 103 15.0 100.0 
M029860 4.0 2.5 6.5 ---------------------- -------------------
M030020 20.0 3.0 23.0 som 25 96 100 687.5 100 100 
M030790 10.8 2.0 12.8 
M030800 8.4 2.0 10.4 
M062400 10.2 2.0 12.2 Serekening van de waardes voor een 
M043860 34.2 2.0 36.2 Lorenzkurve van de bewerkingstijden 
M030100 9.0 2.8 11.8 van aankomende orders (per 5/4/88) 
M039310 99.0 4.0 103.0 op de Toshiba 8S (work centre 8315) 
M030270 55.0 2.0 57.0 
M029770 1.8 2.0 3.8 MIN 3.8 
M032310 30.0 2.0 32.0 MAX 103.0 
M072520 27.0 3.0 30.0 Spreiding 99.2 
M032250 40.0 2.0 42.0 Std deviatie 24.9 

---------------------------
25 625.2 62.3 687.5 Totaal 

25.0 2.5 27.5 Gemiddelde 

Lorenzkurve 
10me 

T oaktlJden CNer Tollhlba 88 110 

gmf; 

8me 
,-, 
M ,me 
~ 

Ii: ., 
" 6me 
~ 
Jj; 
a 
0 5me ... 
CI 

~ :g ... 
'3 
E 
::J 3 .. 0 

2 .. 

lem 

em 
me 20% 40% 100% 

klntol orders cu-ntJotief [!Ie] 



Bijlage 6 

*************************************************************** * Tabel voor seriegrootte t.b.v. Item Master * 
*************************************************************** 
Bepaal de standaard lotsize (SrD LOT SIZE) m.b.v. de formule 
van Camp: 

Q 'vI'. 2 * D * I 

-------------Cp * Ci 

Waarbij Q = standaard lotsize 
o = jaarverbruik (prognose) 

Jaarprognose is voor een bekend artikel terug te vinden bij Item 
Balance onder EST ANNUAL USG. 

I = omstelkosten (omsteltijd * uurtarief) 
Omstelkosten is voor een bekend maak-artikel terug te vinden bij 
Item Master (A en B record) onder STO en CUR SETUP/LOT. 

Cp = voorraadkostenfaktor = 301. 
Ci = stuksprijs (materiaalkosten en arbeidskosten) 

Cp * Ci = voorraadkosten uitgedrukt m.b.v. percentage van 
de stuksprijs. 

Rond de uitkomst af op een getal uit onderstaande tabel. 

TABEL SERIEGROOTTE 

MIN. MAX. STANOAARD 
SERlE SERlE LOTSIZE 

1 3 1 
1 5 3 
2 8 5 
5 15 10 

10 30 20 
20 50 30 
30 80 50 
50 150 100 
90 250 150 

100 300 200 
200 500 300 

Oeze reeksen zijn een richtlijn t.b.v. eenduidigheid en 
standaardisatie. De grenzen, door min. en max. serie aangegeven, 
worden gebruikt om een flexibele ordergrootte mogelijk te maken, 
bij het gekozen produktiemiddel. 

Opmerking: - Neem voor ordergebonden artikelen de min. serie 
gelijk aan het aantal voorkomend in machine (eindprodukt). 

Neem v~~r prognose bestuurde artikelen de min. 
serie gelijk aan 3 maal aantal in machine. 

- Maak voar een special de latsize gelijk aan 3, bij 
relatie met andere specials. 
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Verhaal over halffabrikaten 

Oit verhaal geeft een voorstel t.a.v de besturing en verwerking van 
halffabrikaten en eindprodukten van de ACM. De onderdelen die hiervoor 
in aanmerking komen zijn de bovenplaten en de frames van de 
versehillende modules met dezelfde afmetingen. Voor de deksels is geen 
halffabrikaat mogelijk door de verschillende afmetingen waaruit ze 
bestaan. Hierbij moet weI opgemerkt worden dat er slechts drie 
tekeningnummers gebruikt worden v~~r aIle deksels van de verschillende 
modules. Voor zowel de kappen en bodems zijn er twee uitvoeringen van 
de vijf, die op tekening staan, die uit gelijke afmeting plaat bestaan. 
Het mogelijke halffabrikaat zou de op maat geknipte plaat zijn, hetgeen 
slechts de eerste bewerking is, de type bepalende bewerkingen vinden 
plaats op het CNC-plaatbewerkingscentrum gevolgd door zetten op de lVD. 
Door de uitgebreidde type bepalende bewerkingen lijkt het niet zinvol 
om voor de kappen en bodems een halffabrikaat te maken. 

Er blijken 9 types frames gemaakt te worden, die mogelijk uit hetzelfde 
halffabrikaat kunnen komen. Van de bovenplaten zijn er 6 types. 
waarvoor dat geldt. Bij beide onderdelen geldt dat het grootste deel 
van de routing het mogelijke halffabrikaat definieert. 

De aannames om met halffabrikaten te gaan werlen waren de volgende: 

Voordelen: 

Nadelen: 

-Een halffabrikaat op voorraad hebben liggen is goedkoper 
dan een eindprodukt op voorraad. 

-Een halffabrikaat wordt voor meerdere eindprodukten 
gebruikt en kan daardoor in grotere series geproduceerd 
worden. Oat levert lagere instelkosten per halffabrikaat. 

-Een halffabrikaat wordt minder vlug incourant doordat het 
v~~r meerdere eindprodukten gebruikt kan worden. 

-Een nalffabrikaat op klantorder tot eindprodukt verwerken 
vraagt valer instellen en een korte doorlooptijd. 

Om een beter inzicht te verkrijgen in deze aannames is er een 
kostenberekening uitgevoerd. Hierbij is de huidige situatie en de 
situatie, die onstaat ais men met halffabrikaten gaat werken, 
geanalyseerd. 

Bijlage 7 
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Verhaal over halffabrikaten 

Overzieht gemtddelde waardes voor 9 types 

D = Jaarverbruik 
I ;;; InsteHosten 
Ci= Kostprijs 
Q= Fabricageseriegrootte 

26 
222. 5 
414.3 

6 

stuks 
gulden 
gulden 
stuks (bepaald m. b.v. 

De Kosten worden berekend met de volgende formules: 

Instelkosten=(O/Q).I 

M-orders) 

De Cp-faktor, in de formule voor de voorraadkosten, staat voor net 
percentage waarmee de Kostprijs van een produkt vermenigvuldigd moet 
worden om de opslagkosten per jaar van dat produkt te krijgen. De 
waarde O.5IQ staat voor de gemiddelde voorraadhoogte. Bij de 
berekeningen is voor de Cp-faktor een waarde van 30t aangenomen. 

Voor ieder type frame betekent dit dat er in de huidige situatie voor 
370 gulden aan voorraadkosten gemaakt wordt en voor 960 gulden aan 
instelkosten. In totaal is dat 12.000 gulden voor 9 types frames. 

Voor het halffabrikaat frame gelden de volgende gegevens: 

o = Jaarverbruik 
I = I nstelkosten 
Ci= Kostprijs 
materiaalkosten) 

234 stuks 
58.8 gulden 

320 gulden (aIleen bewerkings- en 

Met deze gegevens kan vol gens de formule van Camp de optimale 
seriegrootte bepaald worden. 

Optimale serie Q= 2.0.I/(CpICi) = 17 stuks 

De voorraadkosten die met deze seriegrootte berekend worden bedragen 
820 gulden. De instelkosten bedragen 810 gulden. In totaal voor dit 
halffabrikaat frame zijo de Kosten dus 1630 gulden. 
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Overzicht ge.iddelde waardes voor 6 types 

o = Jaarverbruik 
I = Instelkosten 
Ci= Kostprijs 
Q = Fabricageseriegrootte 

34.5 
203.8 
336.1 

9 

stuks 
gulden 
gulden 
stuks (bepaald m.h.v. "-orders) 

Voor ieder type bovenplaat betekent dit dat er in de huidige situatie 
voor 450 gulden aan voorraadkosten gemaakt wordt en voor 780 gulden aan 
instelkosten. In totaa1 is dat 7.380 gulden voor G types hovenplaten. 

Voor het halffabrikaal bovenplaat gelden de volgende gege~ens: 

o = Jaarverhruik 
I = Instelkosten 
Ci= Kostprijs 
materiaalkosten) 

207 stuks 
58.8 gulden 

248.1 gulden (aIleen bewerkings- en 

Ook van dit halffabrikaat moet eerst de optimale seriegrootte bepaald 
worden. 

Optimale serie: Q= 2.0.I/(Ci.Cp) = 18 stuks 

Oe voorraadkosten die met deze seriegrootte berekend worden bedragen 
670 gulden. De instelkosten bedragen 660 gulden. In totaal voor dit 
halffabrikaat bovenplaat zijn de Kosten 1350 gulden. 

Oe type bepalende bewerking blijkt (uit de routing) altijd het kotteren 
te zijn op de Bragonzi. Oit geldt zowel voor de frames ais voor de 
bovenplaten. Het instellen op die machine blijkt gemiddeld voor frames 
160 gulden te kosten, voor bovenplaten is dat gemiddeld 150 gulden. Als 
men dit als instelkosten moet gaan rekenen voor ieder type bovenplaat 
of frame dat op klantorder (met fabricageseriegrootte 1) aangemaakt 
wordt, komt men erg duur uit. 

Voor de frames moet er dan namelijk 234 maal ingesteld worden om de 
type bepalende bewerking uit te voeren. Oat komt neer op ongeveer 
37.500 gulden. 

Voor de bovenplaten moet er 207 maal ingesteld worden, instelkosten 
worden dan ongeveer 31.000 gulden. 
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Frames Bovenplaten 

Kosten: situatie nu halffabrikaat situatie nu halffabrikaat 

Voorraad- 370 820 450 670 
Instel- 960 810 180 680 
Type- • 9 types 31.500 • 6 types 31.000 

Totaal 12.000 39.130 7.380 32.350 

Uit het overzicnt blijkt dat de ver~achtte verlaging van de Kosten 
teniet gedaan wordt door het vele malen instellen voor de type 
bepalende bewerkingen. 

De fabricagedoorlooptijd voor het op klantorder aanmaken van de types 
frames en bovenplaten moet korter zijn dan de gevraagde levertijd min 
de montagetijd. Anders is het niet mogelijk om op klantorder de 
halffabrikaten tot types te bewerken. 
De gemiddelde levertijd voor de ACM's bedraagt 8 weken, waarvan 4 weken 
montagetijd en 4 weken administratieve doorlooptijd voor het 
ProjektenBuro en het ConstructieBuro. Hieruit blijkt dat normal iter er 
geen tijd is om de halffabrikaten tot type te bewerken. Oat is niet 
omdat de bewerkingstijd zo lang is maar omdat er buiten de deur 
geanodiseerd wordt. Voor de fabricagedoorlooptijd moet gerekend worden 
op zeker 3 weken. 

De volgende bereKening die hier gegeven wordt heeft betrekking op het 
aanmaken van de types vol gens Camp. Er wordt dan weI een voorraad van 
de verschillende types aangehouden om aan de vraag te Kunnen voldoen 
die ontstaat tijdens de fabricagedoorlooptijd. 

Voor het gemiddelde type frame gelden de volgende gegevens: 

o = Jaarverbruik 
I = Instelkosten 
Ci= Kostprijs 
halffabrikaatkostprijs ais 

26 stuks 
160 gulden 
420 gulden (aIleen 

materiaalkosten plus bewerkingskosten) 

Nu moet er eerst de optimale seriegrootte bepaald worden. 

Optimale serie: Q= 2.0.I/(Ci.Cp) = 8 stuks 

De voorraadkosten die met deze seriegrootte bepaald worden bedragen 500 
gulden. Oe instelkosten bedragen 520 gulden. In totaal is dat 9200 
gulden voor 9 types frames. 
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Voor het gemiddelde type bovenplaat gelden de volgende gegevens: 

o = Jaarverbruik 
I = Instelkosten 
Ci= Kostprijs 
halffabrikaatkostprijs als 

34.5 stuks 
150 gulden 
340 gulden (aIleen 

materiaalkosten plus bewerkingskosten) 

Optimale serie: Q= 210.I/(CiICp) = 10 stuks 

De voorraadkosten die met deze seriegrootte gemaakt worden bedragen 510 
gulden. De instelkosten bedragen 520 gulden. In totaal is dat 6200 
gulden voor 6 types bovenplaten. 

Frames Bovenplaten 

Kosten Ha 1 ffabr ikaat Type Halffabr ikaat Type 

Voorraad- 820 500 670 510 
InshI- 810 520 680 520 

I 9 types I 6 types 

Totaal 10.830 gulden 7.450 gulden 

I~~~b_f 

Vergelijking met de totale Kosten uit tabel 1; voor frames Ian een 
voordeel van 12.000-10.830 is ruim 1000 gulden gehaald worden. Voor 
bovenplaten Ian nog steeds geen voordeel gehaald worden; 7.380-7.450 
geeft een negatieve waarde. 

Het afleverschema is erg onregelmatig, de vraag kan opeens boven de 
hoeveelheid in voorraad uitschieten. Dan zal er toch binnen de 
levertermijn types vanuit halffabrikaat geproduceerd moeten worden. 

De levertijd wordt voor de helft gereserveerd voor het administratieve 
trajekt bij fB en CB. Bij het PB wordt de lay-out specifikatie op 
papier gezet, de plaatsen van de verschillende modules binnen de ACM. 
Het CB maakt de tekeningen voor de speciale klantenwensen. 

In het geval dat hier beleKen wordt is het niet nodig om voor de type 
bepalende bewerking dit trajekt te doorlopen. Het gaat om types die in 
de verkoopunitnummers zijn opgenomen ais standaarduitvoeringen. Ook is 
de lay-out specifikatie hiervoor niet nodis , dat is pas het geval voor 
de montage. 
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Als het mogelijk is om types parallel aan het administratieve trajekt 
te laten aanmaken moeten aIleen de hoge instelkosten vermeden worden 
die ontstaan bij de seriegrootte gelijk aan 1. 

Omdat de types frames en bovenplaten blijkbaar op de Bragonzi toch met 
hetzelfde opspangereedschap opgespannen worden moet het mogelijk zijn 
dat voor een ACM de verschillende types als een serie in produktie 
worden gegeven. De insteltijd wordt dan verdeelt over meerdere types en 
bestaat dan uit eenmaal opspangereedschap opbouwen. 

Een ACM blijkt gemiddeld uit 7 modules te bestaan waarvan de afmetingen 
voor halffabrikaat frame en/of bovenplaat gelijk zijn. Oit is afgeleid 
uit de harde orders in het afleverschema van januari. Dus kan uit de 
gemiddelde order van een ACM een serie van 7 types uit het halffabrikaat 
samengesteld worden. 

Voor deze seriegrootte kunnen de Kosten bepaald worden. 

Insteltijd (gem) 
Uurtarief 
Jaarverbruik 
Samengestelde serie 

Instelkosten 

Frames 

1. 75 
93.25 

234 
7 

5.460 

uur 
gulden/uur 
stuks 
stuks 

gulden 

Bovenplaten 

1. 60 
93.25 

207 
'7 

4.410 

uur 
gulden/uur 
stuks 
stuks 

gulden 

Samen met de voorraad- en instelkosten voor het halffabrikaat kom je op 
het volgende overzicht. 

Kosten 

Voorraad
Instel-

Totaal 

Frames 

Halffabrikaat Typeserie 

820 
810 5.460 

7.090 

Bovenplaten 

Halffabrikaat Typeserie 

670 
680 4.410 

5.760 

De besparingen die hiermee ten opzichte van de huidige situatie gehaald 
kunnen worden bedragen voor de frames 12.000-7.090 is ongeveer 5000 
gulden en v~~r de bovenplaten 7.380-5.760 is ongeveer 1600 gulden. 
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De besturing en verwerking van halffabrikaten en eindprodukten van de 
AtM stuit op de volgende problemen: 

-De produktstruktuur moet onderscheid lennen in halffabrikaat en 
type omdat er zowel op prognose ais op order geprduceerd moet 
worden. 

-De bundeling van meerdere types tot een fabricage-order met de 
daarbij passende insteltijd. 

-De fabricagedoorlooptijd moet parallel gaan lopen aan de 
administratieve dooriooptijd. 



HAAKGELEIDING P24 

Inleidiog 

De haakgeleiding van de P24 is links- en rechtsgevoelig. hierdoor 
bestaan er samenstellingstekeningen voor beide uitvoeringen. 
Door s1echts twee onderdelen van de samenste11ing wordt de 
gevoeligheid bepaald. Vanuit het constructieburo wordt de vraag 
gesteld of het nuttig is om dergelijke produkten als 
halffabrikaat op tekening te zetten, zonder die onderde1en die de 
gevoeligheid bepalen. De tekening voor het eindprodukt b1ijft 
gehandhaafd, s1echts de tekeninglegende (stuklijst) wordt 
gewijzigd. 

Kostenanalyse 

Om te bepa1en of een ha1ffabrikaat kostentechnisch gunstig is 
moet een berekening uitgevoerd worden m.b.t. voorraad- en 
inste1kosten. 

Overzicht gegevens: Haakge1eidingen 

Onderdeelnummer 
1R 567170 
1R 567169 

Est.an.usg. 
10 
14 

Kostprijs 
f1.490 
f1.490 

De kosten die hiermee gemaakt worden: 

Instelkosten 
fl.155 
f 1.155 

Voorraadkosten 0.5 * 3 * 490 * 0.3 = f1.220 

Inste1kosten = 12/3 * 115 = f1.460 

V~~r beide types: Huidige totaa1kosten fl.1360 

Halffabrikaat: Lassamenste11ing 

Lotsize 
3 
3 

Voor het mogelijke halffabrikaat gelden de volgende gegevens: 

Halffabrikaat 
Est.an.usg. 

24 
Kostprijs 

f1.340 
Instelkosten 

11.75 

De optimale seriegrootte wordt met de formule van Camp bepaald op 
6 stuks. 

Voorraadkosten = 0.5 * 6 * 340 * 0.3 = f1.306 

Inste1kosten = 24/6 * 75 = f1.300 

Kosten voor het halffabrikaat: In totaal fl.606 



Typebepalende onde~delen (in totaal bekeken) hebben de v01gende 
gegevens: 

Onde~delen 
Est.an.usg. 

24 
Kostp~ijs 

fl.70 
Instelkosten 

f1.30 

De optima1e se~ieg~ootte bed~aagt dan 8 maal het totaal aanta1 
typebepa1ende onde~de1en. 

Voo~~aadkosten = 0.5 * 8 * 70 * 0.3 = fl.84 

Inste1kosten =: 24/8 * 30 = f1.90 

De kosten voo~ de typebepalende onde~de1en zijn in totaa1 fl.174 

Eindp~odukt QR orde~ 

Het op o~de~ samenstellen van het halffabrikaat en het totaal 
typebepalende onderdelen gebeurt met een seriegrootte van 1 stuk. 

Instelkosten = 24/1 * 10 =: fl.240 

De totaalkosten in de situatie met het halffabrikaat bedragen: 

f1.606 + f1.174 + f1.240 = fl.1020 

In verge1ijking met de huidige situatie levert het gebruik van 
een ha1ffabrikaat f1.1360 - fl.1020 = fl.340 besparing op. 

In percentage van de huidige kosten is dat ongeveer 25'l. 
kostenda1ing. 

Analyse overmaat ~ voorraad 

I.v.m. overmaatinschrijving bij onzekerheid over de te verwachten 
verkoop, is het zeer aan te bevelen om een ha1ffabrikaat 
ongevoe1ig voor 1inkse of rechtse uitvoering te maken. 

In de huidige situatie 1evert een overmaatinschrijving een bedrag 
van: fl.490 + fl.490 =: fl.980 aan de voorraadwaarde toe. 

In de situatie met het ha1ffabrikaat 1evert een 
Qvermaatinschrijving een bedrag van: fl.340 + f1.70 + fl.70 = 
f1.480 aan de voorraadwaarde toe. 

Per overmaatinschrijving voegt de situatie met het halffabrikaat 
een bedrag van 11.980 - f1.490 = f1.490 minder aan de 
voorraadwaarde toe. 

In percentages uitgedrukt is dat 50'l. voorraadwaardedaling per 
overmaatinschrijving per haakgeleiding. 



Opmerkingen: 

1) Bij de kostenberekening voor de typebepalende onderdelen zijn 
deze beschouwd als produkten die in het magazijn opgeslagen 
kunnen worden. Als dit niet het geval zou zijn moet voor die 
onderdelen vaker ingesteld worden en geen voorraad aangehouden 
worden. 

De Kosten voor typebepalende onderdelen worden dan: 

Instelkosten = 24 * 30 = fl.720 

Van de mogelijke besparing blijft dan niets meer over. Dit is 
aileen in het meest ongunstigste geval van toepassing. 

2) In dit geval gaat de routing van de lassamenstelling in z'n 
geheel over Dongen. Het nadeel bij het handhaven van deze 
routing, voor het halffabrikaat en samenstellen tot eindprodukt, 
is dat er extra transportdagen ingevoerd worden. Het transport 
voor deze lassamenstelling moet voorzichtig uitgevoerd worden. 
Omdat het produkt als halffabrikaat tweemaal naar dezelfde 
produktieplaats wordt gestuurd, wordt bij de werkvoorbereiding 
dit halffabrikaat eigenlijk niet gewenst. 

CONCLUSIES 

1) Het halffabrikaat levert wat kostenberekening betreft een 
positief resultaat: 

f1.340 BESPARINB PER JAAR 

25Y. KOSTENDALING 

(In het gunstige geval met typebepalende onderdelen op voorraad) 

2) Per overmaatinschriiving per haakgeleiding wordt: 

11.490 MINDER AAN VOORRAADWAARDE TOEBEVOEGD 

50Y. VOORRAADWAARDEDALINB 

3) De huidige routing kan misschien zo aangepast worden dat het 
samenstellen tot eindprodukt in Boxmeer p1aatsvindt. Het is 
namelijk de bedoeling dat het dan direkt aan de montage geleverd 
wordt, i.v.m. op order samenstellen. Dit is qua doorlooptijd 
mogelijk omdat het samenstellen en de oppervlaktebehandeling in 
totaal slechts twee uur aan bewerkingstijd Kosta 
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