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L.W.M. Cleven
Horst, februari "1984.

SAMENVATTING

Dit is het verslag van de afstudeeropdracht van
L.W.M. Cleven, student werktuigbouwkunde, sectie
Bedrijfsmechanisatie van de vakgroep " Produktietechnologie en Bedrijfsmechanisatie ", aan de
Technische Hogeschool te Eindhoven.
De eindstudie is uitgevoerd bij Limoveld B.V.
te Helden-Panningen in de periode van 21 februari
1983 tot 24 februari 1984, onder le.iding van
prof. J.G .. Balkestein.
~

De eindstudieopdracht bestaat uit drie deelopdrachten,
n.l.:
a. Layoutplanning nieuwe fabriekshal.
b. Het produktiesysteem; bezetting profileerstraat
en de beInvloedbare kosten.
c. Oppervlaktebehandeling en lakapplicatieapparatuur voór de palletstellingen.
Van de afzonderlijke deelopdrachten zal hieronder
een samenvatting gegeven worden.

Layoutplanning nieuwe fabriekshal
-------------_
.........------------..... _------Gebrek aan ruimte heeft o.a. tot de aankoop van het
fabrieksterrein met bijbehorende gebouwen van de
faiiliete betonfabriek " Het Zuiden " geleid. In
de produktiehal van de vroegere betonfabriek moet
de produktie van de verrijdbare onderstellen en
een nieuw produkt, palletstellingen, ondergebracht
worden .. E.en groot gedeel te van de afstudeerperiode
is besteed aan de layoutplanning van de nieuwe
fabriekshal.

Elke fabrieksl.ayout berust op twee basiselementen,
te weten produkten en hoeveelheid. Een analyse is
gemaakt van de fabrikageschema's van dè verschillende
produkten en de daarin voorkomende goederenstroomintensiteiten. Aan de hand van deze analyse zijn
alternatieven voor de layout opgesteld. De
alternatieven zijn tegen elkaar afgewogen en de
keuze is uitgewerkt tot een concept layout,
welke na kleine aanpassingen uitgewerkt is tot
een gedetaillerd layoutplan. Nadat hiermee enige
ervaring is opgedaan, zijn hierin kleine wijzigingen
aangebracht.
In de definitieve'layout is de produktieafdeling
van de verrijdbare onderstellen zodanig gesitueerd,
dat bij een uitbreiding van de produktiehal t.b.v.
de palletstellingen, hierin geen layout wijzigingen
aangebracht hoeven te worden. De produktieafdeling
van de palletstellingen vormt een goed op elkaar
afgestemd geheel van de afzonderlijke werkgebieden.
De capaciteit van deze afdaling is echter niet groot
genoeg om in dagdienst aan de verwachte afname over
1984 te voldoen. Regelmatig overwerken is dan ook
noodzakelijk. De verwachting is, det, indien het
produkt palletstellingen aan de toekomsverwachtingen
voldoet, de produktiehal uitgebreid zal worden.
t!~.LEE2~!~~~!~~!!!.L_~~::!!!2.2_EE:2!!!~~E:!!E~!_!:D

de beïnvloedbare kosten

_..----------_.-.--_-----

Het merendeel van de profielen die nodig zijn bij
de produktie van verrijdhare onderstellen ( sokkels
en palletstellingen, worden door Limoveld B.V. zelf
geprofileerd. Hiertoe beschikt het bedrijf over
twee profileerstraten,een kleine en een grote.
Voordat de produktie van palletstellingen een

aanvang nam, werden er op de grote profileerstraat
alleen sokkelprofielen gerold. Op deze
profileerstraat moeten nu echter ook de staanderen liggerprofielen van de palletstellingen gerold
worden. Dit heeft tot gevolg, dat het aantal meters
profiel, dat op dezè straat jaarlijks geprofileerd
moet worden, toeneemt van 115 km. tot 500 km. en dat door
de toename van het aantal verschillende profielen, dat
gerold moet worden, het aantal omstellingen aanzienlijk
toeneemt.
Nagegaan is, volgens welk produktiesysteem de produktie
van de profielen het beste ingericht "kan worden.
Om inzicht te krijgen in de invloed van de
produktiecyclus op de bezetting van de profileerstraat,
is van vier produktiesystemen de bezetti"ng berekend.
Middels de berekening van de beïnvloedbare kosten als
funktie van de produktiecyclus is de optimale
produktiecyclus bepaald. Deze werkzaamheden hebben
mede ertoe geleid, dat de .produktie van de diverse
profielen op de grote profileerstraat plaatsvindt
volgens een produktiecyclus van drie weken.

2EE!EY12~~~~~~2~!±~3~~_!~~~EE!±S~~~~E~~E
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Uit een aantal alternatieven is de verfsoort
bepaald, welke bij de palletstellingen standaard
toegepast zal worden.
Op grond van leveringsvoorwaarden en glansgraad
is gekozen voor industriecombinatielak 63.325.
Uit een vergelijkend onderzoek naar de watervrije
fosfateerprocessen Kephos 253 en Euron drydek 1011
is gebleken, dat deze nagenoeg gelijkwaardig zijn.

De produkten van de palletstellingenafdeling werden
in eerste instantie met een conventionele
luchtondersteunde handspuitinstallatie gespoten.
Deze bleek echter om verschillende redenen niet
te voldoen.
Gezocht is naar een handspuitinstallatie, die wel
een voldoende resultaat geeft. Dit heeft uiteindelijk
geleid tot de aanschaf van een hot-airmix
spuitinstallatie.

================
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ZUSAMMENFÁSSUNG

Folgendes ist der Bericht über den Enduntersuchungsauftrag von L.W.M. Cleven, Student Maschinenbau,
Fachbereich Betriebsmechanisierung der Fachgruppe
" Produktionstechnologie und Betriebsmechanisierung ",
an der Technischen Hochschule in Eindhoven ( Niederlande ).
Die Enduntersuchung wurde in dem Zeitraum vom 21.
Februar 1983 bis zum 24. Februar 1984 bei Limoveld B.V.
in Helden-Panningen ( Niederlande ) durchgeführt,
unter der Leitung von Professor J .G •. Balkestein.
Der Enduntersuchungsauftrag besteht aus drei
Teilaufträgen, nämlich:
a. Die Layout-Planung einer neuen Werkshalle.
b. Das Produktionssystem; die Besetzung einer
Profi1ierstrasse und die beeinf1ussbaren
Kosten.
c. Oberf1ächenbehand1ung und Lackauftragungsapparatur
für die Untersatzgerüste.
Von den einze1nen Teilaufträgen solI im folgenden
eine Zusammenfassung gegeben werden.

Raummangel hat unter anderem zum Ankauf des
Werkgeländes mit zugeh3rigen Gebäuden des zahlungsunfähigen Betonwerkes " Het Zuiden

ft

geführt. In der

Produktionshalle des ehemaligen Betonwerkes solI
die Produ'ktion der fahrbaren Untergestelle und eines
neuen Produkts, untersatzgerüste, untergebracht werden.
Ein gros ser Teil der Zeit zur Fertigstellung der
Diplomarbeit wurde auf die Layout-Planung der
neuen Werkshalle verwendet.

Jedes Fabrik-Layout beruht auf zwei Grunde·lementen,
nämlich Produkten und Quantität. Es wurde eine
Analyse der Fabrizierschemata der verschiedenen
Produkte und der darin vorkommenden Gütertransportierungsintensitäten vorgenommen.
Anhand dieser Analyse wurden Alternativen für das
Layout aufgestellt. Die Alternativen sind gegeneinander
abgewägt worden, und die ausgewählte ist zu einem
Konzept-Layout ausgearbeitet worden.., welches nach
kleinen Anpassungen zu einem detaillierten LayoutPlan ausgearbeitet wurde.
Nachdem damit einige Erfahrung gemach.t worden war,
sind darin kleine Änderungen vorgenommen. worden •
. Im endgÜltigen Layout ist die Produktionsabteilung
der fahrbaren Untergestelle derart placiert, dass
im FalIe einer Erweiterung der Produktionshalle zwecks
der untersatzgerüste darin keine Layout-Änderungen
vorgenommen zu-werden brauchen.
Die Produktionsabteilung der Unters~tzgerrrste
bildet ein gut aufeinander abgestimmtes Ganze der
einzelQen Arbeitsgebiete.
Die Kapazität dieser Abteilung ist jedoch nicht
gross ge~ug, um im Tagdienst der zu erwartenden
Abnahme über 1984 zu genügen.
Es ist denn auch erforderlich, regelmässig Oberstunden
zu machen ..
Es ist zu erwarten, dass die Produktionshalle
erweitert wird, wenn das Produkt untersatzgerüste
den Zukunftserwartungen entspricht.
2~~~E~~~~!~~~~~~~_2!!_~~~~1~~~g_2~E_f~!!!!~E=

strasse und
die beeinflussbaren
Kosten
-------....------_
....__... _------------Die JV1ehrzahl der Profile, die bei der Produktion
von fahrbaren Untergestellen ( Sockeln ) und
Untersatzgerüsten erforderlich sind, wird von

Llmoveld B.V.. selbst profil iert. Dazu verfügt
der Betrie.b über zwei Profilierstrassen, eine
kleine und eine grosse.
Bevor die Produktion von untersatzgerüsten einen
Anfang nahm, wurden auf der grossen profilierstrasse
nur Sockelprofile gewalzt. Auf dieser Profilierstrasse
sollen nun ab er auch die Ständer- und Trägerprofile
der Untersatzgerüste gewalzt werden. Dies hat
zur Folge, dass die Anzahl von Metern Profil,
die auf dieser Strasse jährlich profiliert werden
solI, von 115 Kilometern auf 500 Kllomeber erhöht
wird, und dass durch die Zunahme der Anzahl
verschiedener Profile, die ,gewalzt werden müssen,
die· Anzahl der Umstellungen betràchtlich zunimmt.
Es ist nachgegangenworden, nach welchem Produktionssystern die Produktion der Profile arn besten
eingerichtet werden kann.
Urn den Einfluss des Produktionszyklus auf die
Besetzung der Profilierstrasse erkennen zu
können, ist von vier Produktionssystemen die
Besetzung berechnet worden.
Mittels der Berechnung der beeinflussbaren Kosten
als Funktion des Produktionszyklus wurde der
optimale Produktionszyklus bestimmt.
Diese Tätigkeiten haben mit dazu geführt, .dass
die Produktion der verschiedenen Profile auf der
grossen Profilierstrasse, gernäss einern Produktionszyklus von drei Wochen, stattfindet.

2~~!!~~b~~~~~~2!~~S_~~2_1~~~~~ftE~S~~S~~EE~E~!~E
fgf~~_ld~.t~~~:!S~Eg~~
Aus einer Anzahl von Alternativen ist die Lackart
bestirnrnt worden, welche bei den untersatzgerüsten
serienmässig benutzt werden solI.

Aufgrund der Lieferung'sbedingungen und des
Glanzgrades ist Industriekombinationslack 63.325
gewählt worden.
Aus einer vergleichenden Untersuchung nach den
wasserfreien Phosphatierungsprozessen Kephos 253
und Euron-drydek 1011 hat sich ergeben, dass
diese nahezu gleichwertig sind.
Die Produkte der Untersatzgerüsteabteilung wurden

zu Anfangmit einer konventionellen, lUftuntérstützten,
manuellen Spritzanlage lackiert. Diese erwies sich
jedoch aus verschiedenen Gründen als ·unzureichend.
Es wurde gesucht nach eine~ Handspritzanlage, die,
wohl ein genügendes Resultat erbringt. Dies hat
schliesslich zu der Anschaffung einer Hot-AirmixSpritzanlage geführt.
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INLE'IDING

Dit is het verslag van de afstudeeropdracht van
L.W.M. Cleven, student werktuigbouwkunde, sectie
Bedrijfsmechanisatie van de vakgroep " Produktietechnologie en Bedrijfsmechanisatie," aan de
Technische Hogeschool te Eindhoven.
De eindstudie is uitgevoerd bij Limoveld B.V.
te Helden-Panningen in de periode van 21 februari
1983 tot 24 februari 1984, onder leiding van
Prof. Ir. J.G. Balkestein.
Li~oveld

B.V. is een bedrijf, groot 153 man, met
een jaaromzet van ca. 25 miljoen gulden.
Binnen Limoveld B.V. zijn een drietal afdelingen
duidelijk te onderscheiden, te weten:
1. De st.aalkonstruktie afdeling. Deze afdeling
ontwikkelt, produceert en monteert staalkonstrukties voor 61k denkbaar bouwprojekt.
In de loop van de jaren is er een zekere
specialisatie ontstaan op het gebied van
konstrukties voor de chemische en
petrochemische industrie.
2. De afdeling "magazijnsystemen". In deze afdeling
vindt de produktie plaats van verrijdbáre
onderstellen, welke toegepast worden in
ruimtebesparende magazijnsystemen, het
multi-toepasbaar M30 magazijnsysteem, o.a.
voor archieven en bibliotheken, en in de
toekomst de zware magazijnsystemen, zoals
palletstellingen en draagarmstellingen.

3. De afdel.ing van de: telefooncellen en kassa' s
voor supermarkten.
In het kader van de eindstudieopdracht heb ik
werkzaamheden verricht voor de hierboven genoemde
afdeling "magazijnsystemenft. De opdracht bestaat
uit drie deelopdrachten, die in het kort omschreven
kunnen worden als:
a. Het opzetten van een layout voor een nieuwe
fabriek, gevestigd te Blerick (Venlo-West),
waarin ondergebracht moeten worden de
seriematige produktie van verrijdbare
onderstellen en een nieüw produkt, de
palletstellingen.
b. Het mede organiseren van de produktieprocessen van de stalen profielen, die door
Limoveld B.V. zelf geprofileerd worden.
c. Keuze en uitvoering oppervlaktebehandeling
palletstellingen.
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HOOFDSTUK 1.

Par. 1.0

Inleiding.

Alvorens nader in te gaan op de verschillende facetten
van de opdracht, is het wenselijk, enige aandacht te
schenken aan de produkten en produktieprocessen die
centraal staan in dit afstudeerwerk.
De produkten en produktieprocessen zullen in het kort
beschreven worden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
korte omschrDving van de subopdrachte~, waaruit het
afstudeerwerk bestaat.'
Par. 1.1

ProduktomschrDving.

De produk ten waarvan sprake zal zijn, worden bijna
geheel uit staal vervaardigd. Naar gebruikstoepassing
zijn ze onder te verdelen in twee produk tgroepen t
te weten:
- de ver~rijdbare onderstellen (sokkels)
de zware magazijn systemen (pal lets tellingen)

.

De produktie van de sokkels vindt al jaren binnen .
het bedrijf plaats; met de produktie van de palletstellingen is men gestart in augustus 1983. Zowel de
sokkels als de palletstellingen worden, op contractbasis, voor Bruynzeel gemaakt.
Par. 1.1.1 Beschrijving van de sokkels.
De sokkels worden toegepast in ruimtebesparende
magazijnsystemen • Door de eigen lijke steIl ing op
een verrijdbaar onderstel te plaatsen hoeft men
in een rij stellingen alleen maar de ruimte voor
~~n looppad vrij te houden (zie fig. 1 ).
De sokkels worden geleverd met een handbediende,
elektrische of pneumatische aandrDving. Sokkels
met elektrische of pneumatische aandrDving vertegenwoordigen slechts een klein· gedeelte van de
omzet.

Figuur 1.
Handverrijdbare onderstellen met opbouw.

-·5-

De verschillen in aandrijving komen hoofdzakelijk naar
voren in de afmontage, het frame blDft nagenoeg
hetzelfde.
In figuur 1 is duidelDk de samenstelling van een
sokkel te zien. De sokkel bestaat uit twee langsdragers en een aantal dwarsdragers. Het aantal dwarsdragers is afhankelijk van de lengte en het draagvermogen van de sokkel.
Verder bestaat een sokkel uit meerdere stellen
loopwielen en/of geleidewielen, welke gemonteerd zijn
tussen twee dwarsdragers.
Sokkels komen in tal van afmetingen voor. Zowel de
lengte als de breedte kan ~ariëren al naar gelang de
wensen van de klant. In de praktDk betekent dit,
dat de lengte bijna al tijd ligt tussen 700 en 5.040 mme
en de breedte tussen 245 en 1.203 mme
Par. 1.1.2 BeschrDving van de palletstellingen
Onder de noemer "zware magazDnsystemen" vallen o.a.
de onderstaande type stellingen:
- palletstellingen: • inrDstelling
• breedvakstelling
• doorrolstelling
• first-in-first-out stelling
draagarmstellingen
De basis van iedere stelling wordt gevormd door de
jukken en de draagliggers (zie bDlage 1).
Standaard zDn de jukken opgebouwd als zelfdragende
konstrukties van staanders en voetplaten. Tussen twee
staanderprofielen zijn U-vormige schoren gelast. De
draagframes kunnen in principe in elke gewenste hoogte,
tot 12 m.; worden uitgevoerd.
Op de draag liggers worden pallets geplaatst. Aan de
uiteinden van de draagliggerprofielen worden aan beide
zijden L-vormige klauwplaten gelast, waarmee ~e inhaakverbinding

m~t

het draagframe tot stand wordt gebracht.

De inhaakverbinding maakt het mogelDk, dat het liggerniveau op een eenvoudige wijze kan wOrden aangepast.

-6De klant beeft de keuze uit twee types draagliggers,
te weten: het samengesteld kokerprofiel en het IPE-profiel.
De lengte van de draagliggers' is afhankelUk van de
wensen van de klant en ligt in het algemeen tussen de
1.000 en 4.000 mme (uitzonderingen daargelaten).
Naast het standaard liggerprofiel kunnen nog talrijke
accessoires geleverd worden voor speciale toepassingen,
zoals vatensteunen, diepteliggers,sbootliggers etc.

Par. 1 .. 2

Beschrijving van het produktieproces

Bijna alle profielen, die toegepast

w~rden

in de

produktiegroepen sokkels eQ palletstellingen, worden
door het bedrijf zelf geprofileerd. Li~oveld B.. V. heeft
de beschikking over twee profileerstraten. De kleinste
is aangekocht voor de prOduktie van dunwandige profielen,
tot 2 mme materiaaldikte, welke toegepast worden in het

M30 rek. In het vervolg zal deze produktiestraat aangeduid
worden als de M30 straat.
De grootste profileërstraat' is aangekocht voor de
produktie van zwaardere profielen, tot 4 mme materiaaldikte, die toegepast worden in de hierboven genoemde
produktgroepen.
Omdat het specifieke gereedschap van een profileerstraat
afhankelijk is van de aard van de dwarsdoorsnede van
het te rollen prOfiel, zUn de te rollen profielen
verdeeld in hoofdgroepen. Iedere hoofdgroep vertegenv/oordigt één type profiel, bijvoorbeeld alle C-profielen.
Binnen een hoofdgroep kunnen de afmetingen van de
dwarsdoorsnede nog variëren. Dit heeft vergaande
gevolgen voor het profileerproces. In verband daarmee
zijn de hoofdgroepen weer onderverdeeld in subgroepen.
Iedere subgroep vertegenwoordigt een prOfiel uit de
hoofdgroep, waarvan

~e

afmetingen van de dwarsdoorsnede

bepaald zijn. Binnen een subgroep kan alleen de lengte

.-

van een profiel varleren.
De hoofdgroepen waarvan in het vervolg sprake zal zijn,
zijn:

-7- Hoofdgroep A: de zware U-profielen.
Tot deze hoofdgroep behoren" alle profielen die toegepast worden
verr~dbare

b~

de

onderstellen. De hoofdgroep

bevat de volgende subgroepen:
• de Langsdrager
de dwarsdrager
• de kettingkast
Hoofdgroep A zal aan eduid worden met
de naam/"SOkkeIProfielen'

Deze

aanduiding is tevens ingeburgerd binnen
het bedrijf, evenals de namen van de
overige

ho~fdgroepen.

- Hoofdgroep B: de C-profielen.
Binnen het bedrijf wordt deze hoofdgroep
aangeduid als '"staanderprofielen"\
In fig. 2 wordt de dwarsdoorsnede van
een staanderprofiel schematisch voorgesteld.
De afmetingen van de staanderprofielen
worden binnen het
aangegeven:

bedr~f

b~voorbeeld

als volgt
st. 90x2 mme

Hiermee wordt bedoeld een staander, breed
90 mme en toegepaste materiaaldikte 2 mme

.

De subgroepen omvatten ieder een profiel
met een bepaalde dwarsdoorsnede, het aantal
subgroepen ligt nog niet vast. In eerste
instantie omvat hoofdgroep B de volgende
subgroepen:
Subgroep nr.

1

standaardtype st.b x t mme
70 x 2 mme

2

90 x 2 mme

3

110 x 2 mme

4

130 x 2,5 mme

In de toekomst kunnen

su~groepen

toegevoegd

worden; door een nieuw type staanderprofiel
in produktie te nemen.
Hoofdgroep C: een

-

sp~ciale

profielvorm (zie fig. 3).

Binnen het bedrijf wordt deze hoofdgroep

-~

t

Figuur 2.

mm

Dwarsdoorsnede staanderprofiel.
De staander met breedte b

~

~

=

70mm bevat geen ril.
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Figuur 3. Dwarsdoorsnede samengesteld kokerprofiel dat
toegepast wordt in de draagligger.

-9ook wel

genoemdElig~er;rOfje;:::)

Ook deze hoofdgroep omvat een aantal
subgroepen. Het aantal kan in de toekomst
nog uitgebreid worden. In eerste
instantie bevat deze hoofdgroep de
volgende subgroepen:
Subgroep nr.

liggertype h x t mm.

2

85 x 1,5 mm.
95 x 1,5 mm.

3

105 x 1,5 mm.

4

125 x 1,5 mm.

1

- HoofdgroeR.-D: de lichte U-profielen·.
Deze hoofdgroep omvat

al~e

schorings-

profielen. Het is dan ook niet vreemd,
dat binnen het bedrljf deze hoofdgroep

aangeduid wordt als~SChOringSprOfie~~'J
Het aantal subgroepen is gelijk aan het
aantal verschillende breedtes waarin de
staander voorkomt.
In eerste instantie omvat deze hoofdgroep

de volgende subgroepen:
Subgroep nr.

afmetingen U-profiel

1

25 x

40 x 25 x 1,5 mm.

2

25 x

60 x 25 x 1,5 mm.

3
4

25 x 80 x 25 x 1,5 mm.
25 x 100 x 25 x 1,5 mm.

De produktie van de lichte U-profielen vindt plaats op
de M30 profileerstraat.

II

De overige profielen worden op de grote profileerstraat
gemaakt.
Het uitgangsmateriaal van de te rollen profielen is
~andstaal,

dat op rollen (coils) met een buitendiameter

van 1.500 mm. tvordt geleverd. De bandbreedte en
materiaaldikte van het coilmateriaal worden bepaald
door het te rollen profiel. De toegepaste staalkwaliteit
is voor de sokkels en palletstellingen respektievelljk
Fe 37-02 en Fe 44-02.

-10Aan de hand van het fabrikageschema van de sokkels
zal het produktieproces toegelicht worden (zie fig. 4).
De eerste stap in het produktieproces omvat het
profileren, waarna de profielen opgeslagen worden
totdat ze verwerkt worden op de puntlasmallen.
Op de puntlasmallen worden twee langsdragers, meerdere
dwarsdragers en de loopwielstellen samengevoegd en
middels puntlassen met elkaar verbonden.
Hiermee is het frame van een sokkel reeds klaar.
Vanaf de puntlasmallen worden de frames, hangend
aan een monorail, naar de spuitkabines getransporteerd.
Daar worden de frames met dezelfde verfsoort en kleur
gespoten. \vanneer de lak harddroog is', komen de
frames in de afmontageafdeling terecht. Hier worden
de aandrijving e.d. gemonteerd. De sokkel is dan
compleet en wordt vervolgens van de monorail genomen
en gestapeld. De stapels komen in de eindopslag
terecht, vanwaar ze getransporteerd worden naar
de klant.
In het produktieproces vindt drie keer opslag
plaats, die nogal wat ruimte vergt, namelDk:

1. opslag van de coils
2. opslag van de geprofileerde profielen. Hier hebben
we te maken met tussenopslag. Het produkt kan om
produktie-technische redenen niet direkt verwerkt
worden.
3. opslag van het eindprodukt
De opslag van de geprofileerde profielen is onvermijdelijk door het bestaan van onderstaande combinatie
van factoren:

..,

de produktie van prOfielen uit hoofdgroep A, B, en C
vindt plaats op dezelfde produktiestraat.
- de produktiesnelheid p (mlmin) van de profileerstraat
is vele male groter dan de afnamesnelheid (mlmin)
van de verschillende profielen.
- de omsteltijden (manuren), dit zijn de tijden die in
beslag genomen worden door het omstellen van de
produktiestraat op een profiel met een andere sub- of
hoofdgroep1 zDn erg groot.

-11-

coil

opslag coils

fabrikage profielen

tussen-opslag profielen

samenstelleR wielstellen en
sokkel frames , puntlassen

lakken

eindmontage

tijdelijke opslag eindprodukten
Figuur 4. Fabrikage-schema sokkels. Dit schema geeft een ~verzicht
van de fasen waarin de sokkel produktie is onder te
verdelen.
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JUKKEN

DRAAGLIGGERS
coil

coil

~-r--~

opslag coils

opslag coils

~~,.....-

fabrikage profielen

'-~~~

tussen-opslag prof.ielen

fabrikage profielen

tussen-opslag profielen

~~~~

samenstellen jukken,
CO 2-lassen

samenstellen draagliggers,
CO 2-1assen

lakken

lakken

tijdelijke opslag

tijdelijke opslag
eindprodukt

,-~~~eindprodukt

---,--

expeditie

Figuur 5. Fabrikage-schema palletstellingen. Dit schema geeft een
overzicht van de fasen waarin de palletstellingen produktie is onder te verdelen. Oe produktie van jukken en
draagliggers gebeurt in principe op dezelfde manier.

-13Deze liggen namelijk tussen de 3,5 tot 10 manuren. Daarom
worden de profi.e1en, vanwege de lagere produktiekosten die dit met zich meebrengt, in grotere series
gemaakt.
verschillende typen profielen worden in hetzelfde
produkt toegepast. Zo worden in een sokkel langsdragers en dwarsdragers toegepast.
De produktie\",ijze van de palletstellingen is bijna
gel~k

aan die van de sokkels (zie fig. 5).

Na het profileren worden de jukken samengesteld op een
speciale lasmal. De staander- en schoringsprofielen
worden middels C02~lassen aan elkaar bevestigd.
Via transport langs een monorail komt een kompleet
juk bij de spuiter terecht. Daar wordt een juk in
de door de klant gewenste verf en kleur

gespote~.

Hierna komen ze terecht in de uitdamp- en doorhardingszOne , waar ze een dag blijven hangen. Dan worden
ze van de monorail genomen en gestapeld. De stapels
worden naar de eindopslag gebracht, waar ze gereed
worden gemaakt voor expeditie.
De prOduktie van de draagliggers verloopt identiek
aan die van de jukken.

Par. 1.2.1 Beschrijving van de grote profileerstraat
Het profileren op een rolprofileermachine "(roilenbank)
is een proces, waarbij vlak materiaal in stappen, d.m.v.
profielrollen, omgevormd wordt tot een bepaald profiel.
Het aantal stappen waarin dat gebeurt, wordt

ld

door de dwarsdoorsnede van het profiel en de kwalit

t

van het toegepaste materiaal. Zo kan het gebeuren, dat
voor profielen uit hoofdgroep A zes stappen nod

en

voor p!ofielen uit hoofdgioep B en C tien stappen.
o~

een profiel ufr hoofdgroep A, 3 en C te kunnen maken

heeft men naast de rollenbank nog de beseh
een niet aangedreven haspel
een aangedreven richtmaehine

ing

.

"

"
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I
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H:
R:
Li:
Pi:

Haspel.
Aangedreven richtmachine met lusbesturing.
Lus.
Vrijprogrammeerbare hydraulische ponsmachine met standaard ponseenheden,
aanvoerwals en lusbesturing.
L2: Lus.
RP: Rolprofileermachine.
"

P2: Hydraulische ponsmachine met stand~ard ponseenheden en afkorteenheden.
RB: ,Aangedreven rollenbaan tlm droogtunnel. Na de droogtunnel is de rollenbaan
niet meer aangedreven.
S: Automatische spuitinrichting voor het opbrengen van een ijzerfosfaatlaag.
D: Droogtunnel
Figuur 6. Schematische voorstelling profileerstraat voor het profileren
van de profielen uit hoofdgroep A, B;en C.

,

~
I

-15een vrij .programmeerbare hydraulische ponsmachine met
aanvoerwals voor het stapsgewDs opschuiven van het
bandmateriaal
- een automatische spuitcabine met aangedreven
rollenbaan
een hydraulische ponsmachine met afkap-unit
Bovengenoemde machines vormen samen de profileerstraat
(zie fig. 6). De lengte van de straat is ongeveer 56 meter.
TDdens het profileren van de liggers en staanders
bevindt de haspel zich v66r de richtmachine. Het
coilmateriaal moet de straat van het begin tot het
einde doorlopen. Indien echter sokkelprofielen gemaakt worden,
dan bevindt de haspel zich ,direkt v66r d~ profileermachine.
Men heeft dan de richtmachine en de vrD geprogrammeerde
ponsmachine niet nodig.
Een profileerstraat is erg geschikt voor massa-fabrikage.
De gehele straat instellen op een andere profiel lengte
gaat erg snel, binnen 5 minuten.
ltJanneer men echter de profi-leerstraat moet omstellen naar
een prOfiel uit een andere hoofd- of subgroep, dan kost
dit tussen de 3,5 en 10 manuren.
Frequent ombouwen naar een andere hoofd- of subgroep
brengt dus veel oponthoud met zich mee. In hoofdstuk 3
'dordt nader ingegaan op de invloed van omsteltijden
op het produktieproces.

Par. 1.3

Beknopte

omschr~ving

afstudeeropdracht

Het afstudeerwerk bestaat uit meerdere kleinere
opdrachten. Deze kunnen als volgt betiteld worden:
1. Lay-out nieuwe fabriekshal
2. B~zetting profileerstraat en optimaliseringsl:)erekeningen
2. Oppervlaktebehandeling en lakapplicatie-apparatuur
voor palletstellin
Naast deze opdrachten heb ik nog aan een aantal
andere zaken gewerkt, zoals:
- beproeven staander profielen met als doel het
vaststellen van de invloed van een ril op het
bezwijk gedrag •

- aanvraag hinderwe'tvergunningen voor de fabriek
in Blerick.
aanvraag bouwvergunning voor de 30-tons
portaalkraan te Blerick.
Par. 1.3.1 Opdracht 1, Lay-out nieuwe fabriekshal
plaatsgebrek in Panningen is in het najaar
van 1982 een nieuw fabrieksterrein met fabriekshal
aangekocht in Blerick. In de nieuwe fabriekshal
zal de produktie van sokkels en magaz~nstellingen
worden ondergebracht.
Het is mijn taak, om een lay-out te ma,ken voor de
nieuwe hal, waardoor de prqduktie op een. zo
efficiënt mogelijke wijze kan verlopen. In hoofdstuk
2 wordt uitgebreid ingegaan op de totstandkoming
van de lay-out.
~egens

Par. 1.3.2 Opdracht 2, Bezetting profileerstraat
en optimaliseringsberekeningen
Doel van het berekenen van de bezetting van de
profileerstraat over 1984 is, het verkrijgen van
inzicht in de benutting van de machineuren van de
profileerstraat.
Doel van de optimaliseringsberekeningen is, het
vaststellen van de produktiewijze , waarvan de produktiekosten zo laag mogelijk zijn.
SU de optimaliseringsberekeningen wordt uitgegaan
van de beschikbare produktiemachines en het
afnamepatroon. De lay-out en de optimaliseringsberekeningen kunnen niet geheel los van elkaar gezien
worden.
Uit de optimaliseringsberekeningen wordt de
produktie1tJijze afgeleid, \'/elke samen met de
verwachte produktafname de grootte van de diverse
opslaggebieden bepalen. Er bestaat derhalve
een constante wederzUdse beInvloeding.
Deze opdracht komt uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 3.
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1.3.~

Opdracht 3, Oppervlaktebehandeling en lakapplicatie-apparatuur voor palletstellingen

In de aanvangsfase van de afstudeerperiode was nog niet
bekend, welke verf standaard toegepast zou -.,,forden bij
de palletstellingen. Wel waren een aantal leveranciers
benaderd om tot een goede keuze te komen.
Aan de hand van een eisenpakket zUn door de
betreffende bedrUven adviezen uitgebracht. In het
kader van opdracht 3 heb ik mij bezig gehouden met
het bepalen van welk alternatief het meest in aanmerking
zou komen voor het. spuiten van de

pal~etstellingen.

In een later stadium van de afstudeerperiode is
de lakapplicatiemethode voor de palletstellingen
nog eens kritisch bekeken.
Gedurende de eerste maanden

z~n

de palletstellingen

met een conventionele lUChtspuit gespoten. Dit bracht
capaciteitsprOblemen met zich.
Met behulp van leveranciers op het gebied van
sp~itapparatuur
Uiteindel~k

is naar een oplossing gezocht.

heeft dit geleid tot het advies om

een hot-airmix systeem aan te schaffen.
Na het prOfileren worden de profielen automatisch voorzieh
van een

~zerfosfaatlaag.

Voor het produkt dat nu nog

gebruikt wordt, kephos 253, is een alternatief
aangeboden. Het alternatief, euron-drydek ·1011, is
volgens opgave van de leverancier goedkoper in
gebruik.
Onderzocht is in hoeverre het alternatief kostenbesparend is en de kwaliteit verschilt met kephos 253.
Een gedetailleerd verslag van de verrichte werkzaamheden volgt in hoofdstuk 4.
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Par. 2.0 Inleiding
Waarom lay-out planning?
Lax-out planning is noodzakelUk, omdat de in te passen
install ies en machines het niet toelaten, om zomaar
in een ruimte neergezet te worden, om daarna net
zolang veranderingen aan te brengen, totdat een
bevredigende opstelling is bereikt. Vermijdbare hoge
kosten, tijdverlies en produktieverstoring zouden het
gevolg zijn.
Wanneer enige tijd besteed wordt aan het maken van
een plan, alvorens de (nieuwe) opstelling te
realiseren, kunnen deze verliezen grotendeels voorkomen
worden.
Het is veel eenvoudiger modellen of kopieën op papier
te verplaatsen, dan dit in werkelijkheid te doen met
de gebouwen, machinerieën of apparatuur zelf. Of om
een uitspraak van professor ScheIl aan te halen:
"~J[en

k~n

bij laJ:-out planning net zoveel fouten maken

als men wil en deze zullen allemaal, stuk voor stuk,
geld" opbrengen, als dankzij het feit, dat zij reeds
op papier gemaakt zijn, deze fouten bij de fysische
installatie vermeden zullen worden".
Par. 2.1 Uitgangspunten
Het is de bedoeling, dat de produktie van de sokkels
en palletstellingen in de nieuwe fabriekshal te 3lerick
gaat plaatsvinden. De afstand tussen het bedrUf in
Panningen en het fabrieksterrein in Blerick (zie
~edraagt

het
Het

18 km.
in van de eindstudie was het volgende

b~lage

2)

be~end:

stip waarop de prOduktie van de palletstellingen

gestart moet worden, namelijk 23 Juni 19
De ruimte waar de produktie moet gaan plaatsvinden,
zie bijlage 2.

-·1:9-

De produktiemidde·len voor de fabrikage van de
so'kkel s en de· palletsteIl ingen.
He,t bezitten van ervaring met de produktie van de
sokkels, zoals die zal gaan plaatsvinden in Blerick.
De hal zal zeker niet uitgebreid worden. Eerst
wil men wat ervaring opdoen met de produktie van
palletstellingen. Men gaat ervan uit, dat pieken
opgevangen kunnen worden door in ploegen te werken.
De plaats van de profileerstraat in de

hal~

De plaats van de onderhoudsafdeling in de fabriek.
be globale produktieafmetingen.
De verwachtingen t.a.v. de produktieomvangOin 1984.
Onbekend waren:
De grootte van de voorraden die bij de produktie
van sokkels, draagliggers en jukken tijdelijk worden
opgeslagen.
De werkelijke capaciteit van de afzonderlijke
werkgebieden van de palletstellingen.
Gezien het tijdstip waarop de palletstellingen in
produktie genomen moesten worden en het tijdstip
van in diensttreding bij Limoveld B.V. diende de
layout op korte termijn gerealiseerd te worden.
Par. 2.2

De gevolgde strategie

In de nieuwe hal wordt de produktie ondergebr.acht
van twee próduktgroepen, te weten:
de sokkels
de palletstellingen
De produktiewijze van de sokkels is in 1980 diepgaand
onderzocht door Dhr. Koster. Voor gedetailleerde
gegevens zie zijn afstudeerverslag. Het resultaat

-20van zijn werkzaamheden komt tot ui ting in de huidige
produktiewijze, welke in zijn geheel gehandhaafd
zal worden in de nieuwe hal. Met deze produktielijn
is al ruim één jaar ervaring opgedaan. Daarom is
voor de bepaling van de benodigde ruimte gebruik
gemaakt van de conversie-methode. beze methode
komt neer op het vaststellen, welke ruimte in
de huidige situatie, per
]enomen wordt en

afzonderl~k

deze~uimte

werkgebied, in-

om te rekenen tot wat in

de voorgestelde lay-out nodig zal zijn. Deze
conversie is meestal een zaak van bogisch redeneren,
zo goed

mogel~k

schatten en een op ervaring geba-

seerde raming. (Een gelukkige bijkomst'igheid is,
dat gedurende deze opdraché de produktie" op volle
toeren draaide, vanwege de enorme vraag naar sokkels).
De produktgroep palletstellingen moet nog in produktie
genGmen worden. Het gebrek aan ervaring met de
geplande produktiewijze brengt met zicr., dat
tijdens de lay-out planning uitgegaan wordt van
gecalculeerde doorlooptijden • Met name

de capaci tei t

(aantal stuks/manuren) van de lasmallen is van zoveel
factoren afhankel~k, dat daarachter een vraagteken
geplaatst kan worden.
Om inzicht te

kr~gen

in de samenstelling van de

afname van de palletstellingen, is de vraagkant
nader onderzocht.
Hiertoe is gebruik gemaakt van een overzicht betreffende
de offertes over 1981. Deze

z~n

beschikbaar gesteld

door de verkooporganisatie Halberg B.V. te Best.
Halberg B.V. is een dochteronderneming van het
3ruynzeelconcern.
Er is geen gebruik gemaakt van een overzicht van
verkochte palletstellingen, omdat het offertebestand een
beter beeld geeft van de markt van pa1letstellingen.
:Iet name is

naar de relatie tussen de totale vraag,

uitgedrukt in aantallen jukken en draagliggers per jaar,
en het aantal orders, de omvang van de orders en de'
afmetingen van de produkten.

"I"."wo..A_

-21Met behulp 'van de gegevens, verkregen uit de analyse
van het offertebestand, geschatte capaciteiten en de
gegeven produktiewijzen , is het mogelijk om een schatting
te maken van de benodigde ruimte voor de

afzonderl~ke

werkgebieden en de opslag van uitgangsmaterialen, tussenvoorraden en eindprodukten. Wanneer men zover is, kan
begonnen worden met het maken van globale layout plannen.
In deze fase
T~dens

z~n

een aantal alternatieven gegenereerd.

het maken van deze plannen hebben centraal gestaan:

- de handling. De produkten hebben dusdanige afmetingen
dat de handling tot een minimum beperkt moet

bl~ven.

de opslagfaciliteiten. De afmetingen van de produkten
en het produktieproces brengen met zich mee, dat veel
ruimte n"odig is voor opslag van coils, geprofileerd
materiaal en eindprodukten.
de beschikbare ruimte. uitbreiding zal in eerste instantie niet plaatsvinden. Bouwkundige veranderingen
zullen beperkt blijven tot het wijzigen van deuren e.d.
Indien de palletstellingen aan de verwachtingen
voldoen zal de produktieruimte uitgebreid moeten worden.
De sokkelafdeling zal in die hoek geplaatst worden,
waar zeker geen uitbreiding zal plaatsvindeA.
Hiermee wordt bereikt dat indien de sokkelproduktie
op hetzelfde peil

bl~ft

als in de afgelopen 5 jaren,

10.500 tot 12.500 sokkels per jaar , de layout van de
sokkelafdeling

b~

een uitbreiding van de palletstelling-

afdeling geen grote veranderingen hoeft te ondergaan.
Een uitbreiding van de opslagruimte is dan misschien
wensel~k.

-

De al ternatleven zijn besproken in een team, bestaande uit:
een vertegenwoordiger van de directie
- de

bedr~fsleider

- de coördinator eigen produkten
- de design engineer
de werkmeester van de fabriek te Blerick
de

schr~ver

dezes

-22De kritieken en suggesties zijn verwerkt in een nieuwe
globale layout. Deze is nader uitgewerkt tot een algemene
totaal layout. In de algemene totaal layout wordt de
algemene indeling van het totaal gebied vastgesteld.
Tevens worden de fundamentele stroomschema's en de toegewezen gebieden op een zodanige

w~ze

b~eengebracht,

dat

de grootte, de relaties en de configuratie van elk hoofdgebied ruwweg bepaald zijn.
Aan de hand van de algemene totaal layout is een gedetailleerd layout plan gemaakt. Dit houdt in, dat de
lokatie van elke specifieke machine en elk specifiek stuk
apparatuur nauwkeurig bepaald wordt. ·Hiertoe behoren ook
energievoorzieningen en hulpdiensten.
In het kader van het gedetailleerd layout plan ben ik
betrokken geweest bij de nauwkeurige plaatsbepaling van
de machines en het ontwerpen van het monorail netwerk.
De overige werkzaamheden, zoals energie-, water- en
lichtvoorziening en verwarming, zijn gedetailleerd ui tgewerkt door daarin gespecialiseerde mensen.
Par. 2.3 Basiselementen layout
~lke

fabriek berust op twee basisele-menten, te weten:

1. Produkt (of materiaal). Hieronder wordt verstaan
wat er geassembleerd of vervaardigd moet worden door
een afdeling of onderneming. Hiertoe behoren de uitgangsmaterialen, de gevormde of behandelde componenten
en de eindprodukten.

2. Kwantiteit, m.a.w. hoeveel van elk produkt vervaardigd
moet worden.
Deze twee elementen vormen, direkt of indirekt, de basis
voor alle overige kenmerken of voorwaarden bij het

len

van de layout. feiten, schattingen of informatie met
betrekking tot deze tv.ee elementen zijn dan ook onontbeerlijk.
In deze paragraaf wordt de nodige aandacht besteed aan beide
basiselementen.

-23Par. 2.3.1 Produkt- en kwantiteitsgegevens sokkelafdeling
In de sokkel afdeling hebben we te maken met
onderstaande produkten. Van ieder produkt worden de
belangrijkste gegevens vermeld, zoal s:
- benod

hoeveelheden of verwachte produktie op

jaarbasis.
- afmetingen.
- gewichten.
• Komplete sokkels: - verwachte produktieomvang 1984:
12.500 stuks.
- afmetingen:

le~gte

300 - 5040 mme

breedte 295 - 1203 mme
hoogte 150 mme
- gewicht/eenheid: 20 - 100 kg.
• Langsdragers:

- verwachte produktieomvang 1984:
25.000 stuks.
- afmetingen dwarsdoorsnede:
U-40x150x40x2,5 mme
l~ngte:

300 - 5040 mme

- gewicht/eenheid: 1,3 - 21,8 kg.
• Dwarsdragers:

- verwachte produktieomvang 1984:
68.750 stuks.
-

afmetingen dwarsdoorsnede:
U-42,5x145x42,5x2,5 mme

~

lengte: 295 - 1203 mme
gewicht/eenheid: 1,3 - 5,2 kg.
verwachte produktieomvang 1ge4:

• Kettingkast:

5.000 stuks.
- afmetingen dwarsdoorsnede:
U-31x163x31x2,5 mme
-

lengte: 1000 mme

- gewicht/eenheid: 4,3 kg.
• ',üelstellen:

- verwachte produktie 1984:
25.000 stuks.
- afmetingen: lengte 320 - 1203 mme
breedte 170 mme
hoogte 159,5 mme
gewicht/eenheid: 4 - 13 kg.

-,24• Uitgangsmaterialen:
coilmateriaal St. 37-02 warmgewalst, gebeitst en
ongeölied volgens DIN1623 Blad 2 en DIN1016:
verwachte benodigde hoeveelheid 1984:
500 ton.
- aantal coils: ongeveer 200 stuks.
afmetingen coil:
buitendiameter ongeveer 1500 mm.
binnendiameter ongeveer 600 mm.
breedte 220 mm.
gewicht/eenheid: ongeveer 2,5
- As materiaal:

verwachte

be~odigde

~on.

hoeveelheid 1984:

11.000 m.
diameter: 0 20 mm.
lengte in geleverde toestand: 6.000 mm.
Naast genoemde produkten komen nog tal van anderè
produkten voor. In b~lage 3 staan deze produkten ver~eld
op de

voorraadl~sten

van de verbruiksgoederen, de

standaardonderdelen en de

magaz~nonderdelen.

Vanwege de zeer geringe invloed van deze produkten op
de layout planning worden ze hier niet afzonderlijk vermeld.
Ui t het voorstaande blijkt, dat de buitenafmetingen
van een sokkel nogal variëren. De lengte en breedte
van een sokkel

z~n

nagenoeg

gel~k

aan de lengte van

resp_ de langs- en dwarsdrager. In fig. 7'en 8 wordt
voor resp. de langs- en dwarsdrager de verdeling aangegeven van de lengte van de betreffende profielen als
funktie van het geproduceerde aantal over een periode
van 28 weken.
Over een periode van 28 weken bleef het aantal
verschillende dwarsdragers, dat geproduceerd werd,
beperkt tot 28. vit fig. 8 blDkt ook, dat 10 lengtes
90% van de produkt

vertegenwoordigen en 18 lengtes

maar 10%. Het totaal aantal geproduceerde dwarsdragers
over betreffende periode bedraagt ruim 36.000 stuks.

I

I\.)

r

Figuur 7.

-27In dezelfde periode zijn 13.000 langsdragers geproduceerd in 160 verschillende lengtes.

Vanw~ge

het

grote aantal verschillende lengtes is een indeling
gemaakt in intervallen van 100 mm. (zie fig. 7).
Uit deze fig. komt ook duidelUk naar voren, dat een
beperkt aantal lengtes een groot

d~el

van de totale

produktie vertegenwoordigt.
Par. 2.3.2 Produkt- en kwantiteitsgegevens palletstellingenafdeling
De palletstelling is een statische konstruktie. De
jukdiepte, jukhoogte, vakhoogte, vakbreedte en
vakbelasting zijn afhankelijk van het toepassingsgebied.Genoemde afmetingen worden door de klant
bepaald. De klant stelt ook eisen aan de mechanische
sterkte van een stelling. Een stelling moet voldoen
aan de G.S.F.-richtlijnen ( Groep Stelling Fabrikanten
van Magazijn-, Archief-en 8ibliotheekinrichtingen,
branche-organisatie van de vereniging F.M.E.,
Vereniging voor de Metaal en de Elektrotechnische
industrie. )
Hieruit is de noodzaak ontstaan om palletstellingen
te kunnen leveren in een groot aantal uitvoeringsvormen.
Het aantal verschillende profielen ( subgroepen ), dat
toegepast wordt in de palletstellingafdeling is dan
ook groter dan dat van de sokkelafdeling •.
De produkten die van belang zijn bij de layout planning
va"n de palletstellingen worden hieronder vermeld.
• Jukken:

- verwachte produktieomvang 1984:
11.000 stuks.
lengte 1000 -

12000 mm.

-

jukdiepte 680 -

1100 mm.

-

jukbreedte 70

140 mm.

-

~ewicht/eenheid:

( zie bijlage 1 )

10 -

185 kg.

verwachte produktieomvang 1984:
66.,000 stuks.
- aantal types: ~ 8
profiel types: samengesteld kokerprofie~
!PE-profiel, IPE 80,100,
120

• draagliggers:

-

lengte:

.:ob

1.000 - 4.200 mm.

- breedte saillengesteld kokerprofiel:
40 mme
- hoogte samengesteld kokerprofiel:
85 - 140 mme
- gewicht/eenheid: 5 - 45 kg.
( zie bijlage 1 )
• Staanderprofielen:

- verwachte 'produktieomvang 1984:
122.000 stuksa.
- aantal types

!

5

- afmetingen: lengte 1000 - 12000 mme
breedte 70 - 140 mme
hoogte 35 mm.·
- gewicht/eenheid: 2,5 - 68 kg •.
•

Scho~ingsprofiel:

- verwachte produktieomvang 1984:
110.000 stuks.

-fafmetingen: lengte 630 - 1492 mme
dwarsdoorsnede: U-profiel
met als kleinste en grootstE
afmetingen resp.
25 x 40 x 25 x 1,5 mme en
25 x 110 x 25 x 1,5 mme
- gewicht/eenheid: 1 - 1,9 kg.
• Liggerprofiel

~

het betreft hier het zelf te profileren

profiel voor de draagligger op basis van het samen
kokerprofiel ):

teld

- verwachte produktieomvang 1984:
100.000 stuks
- aantal types !

5

- afmetingen: lengte 1000 hoogte 85 - 140 mme
breedte 40 mme
- gewicht/eenheid: 2 -

4200 mme

kg.

-29verwacht verbruik 1984:
16.000 stuks

.. IPE-profiel:

- profiel types: IPE 80, 100, 120
lengte: 1000 - 4200 mm.
gewicht/eenheid: 6 - 44 kg.
• Klawûplaten:

- verwacht verbruik 1984:
132.000 stuks.
- aantal types: 6
lengte: 195 -

239 mme

afmetingen dwarsdoorsnede:
overeenkomstig koudgewalst ongelijkzijdig hoekprofiel 50 x 40 x 4 mme
gewicht/eenheid: 0,5 - 0,7 kg.
zie bijlage 1 )

~

verwachte produktieomvang 1984:
22.000 stuks.

• Voetplaten:

afmetingen: kleinste voetplaat:
110 x 77 x 4 mme
grooçste voetplaat:
110 x 147 x 4 mm.
~

• Coilmateriaal:

gewicht/eenheid: 0,25 - 0,5 kg.

- verwacht verbruik 1984:
900 ton.
- afmetingen: buitendiameter + 1500 mme
binnendiameter + 600 mme
breedte + 155-245 mm.
gewicht/eenheid: 1,8 -

2,9 ton.

Bovenstaand cijfermateriaal geeft alleen grenzen, min.
en max., aan van de produkten .. Het overzicht van de
offertes over 1984 is geanalyseerd en bepaalde relaties
zijn grafisch weergegeven.
. De~e zullen nu besproken worden.
"

Z'

r=>

figuur 9.•

Van het totaal aantal

j~kken~

waarvan in de offertes

sprake is, is hierin uitgezet het aantal jukken als
funktie van de juklengte ( in mme

-31De juklengte loopt op met eenmaal de steek van de
sleutelgaten. Tussenliggende lengtes komen niet voor.
Ieder juk bevat twee staanders. Het lengteverschil tussen
de staanders en het juk is gelijk aan de dikte van de
voetplaat. De dikte van de voetplaat bedraagt altijd
4 mm. Daarom geeft deze figuur indirekt ook weer de
relatie: het aantal staanders als funktie van de
staanderlengte ( juklengte - 4mm. ).
Duidelijk is, dat voor bepaalde lengtes een voorkeur
bestaat. Maar geen enkele lengte vertegenwoordigt meer
dan 6 % van het totale aantal jukken of staanders.
Zie tabel:
Percentage van het aantal
jukken of staanders
0

-1

0/

io

1 - 2 ol/0
3 %
2
3
4 %
4
5

-

aantal l'engtes
40

13
12
5

5

0/
!O

2

6

Ol

2

,0

totaal: 74 lengtes
Over de jukdiepte kan gezegd worden, dat een duidelijke
voorkeur bestaat voor een jukdiepte van 900 mm. want
70,6 % van het totale aan tal jukken, waarvan in de
offertes sprake is, heeft die maat. (
Zie tabel:
Jukdiepte in mm.

Percentage van het totaal
aantal jukken

700
900

4,3 %
70,6 ol;0

1.100

21,9

ol

3,2

ol

overige

N

i"j

lengte
aantal.
draagligger
(mm. )
(stuks)

percentage van
totaal.

(,,)

percentage
cumulatief
(,,)

1000
58
0,05
0,05
1050
678
0,62
0,57
0,11
128
1300
0,73
60
0,05
0,78
1350
1400
206
0,17
0,95
1600
148
0,12
1,07
1700
0,12
144
1,19
1750
0,01
1,20
9
1800
168
0,14
1,34
2000
0,41
491
1.75
16
0,01
2050
1,76
2100
0,28
328
2,04
2150
0,62
2,66
139
2200
2,00
2377
4.66
2250
4,91
0,25
300
2300
1758
1,48
6,39
2400
2B4B
8,78
2,39
>.
2500
20B
0,17
8,95
0,1,2
2550
148
9,07
P2581
28,04
2600
1B,97
0,28
2670
28,32
336
2700
56754
47.67
75,99
2800
260B
2,19
78.1B
2900
1000
0,84
79,02
86,66
3000
9101
7,64
3100
87,13
0,47
'.
558
3200
3,17
90,30
3770
3300
3,23
93,53
3840
3400
0,32
93,85
3SO
3600
18
0,02
93,87
608
0,51
3700
94,38
3800
0,21
94,59
254
3900
5984
5,03
99,62
4000
30
0,03
99,65
4150
0,03
99,68
33
4200
394
100,00
0.:53
Totaal: 118.725 dra8gliggers
Dit komt overeen met 329.714 m. draagliggerprofiel.

tabel 1

I

w
I\J

I

-33In fig.c~Owordt weergegeven de cumulatieve procentuele
verdeling van de draagliggers als funktie van de
draagliggerlengte. In tabel 1 wordt de procentuele
verdeling van het totale aantal draagliggers als
funktie van de draagliggerlengte gegeven.
Hier blijkt een heel duidelijke voorkeur te bestaan
voor de lengtes 2.700 mm. en 2.600 mm., resp. 48 %
en 19 % van het totaal aantal draagliggers. De
verklaring hiervoor ligt bij de afmetingen van de
genormaliseerde pallets.
De gangbare palletafmetingen zijn 800 x 1.000 mm.,
800 x 1.200 mm. en 1.000 x 1.200 mm. Van de overige
draagliggers, 33 % van het r totaal, is het merendeel
~.

langer dan 2.700 mm., namelijk 24 % van het tqtaal
aantal draagliggers.
Naast inzicht in de afmetingen van de produkten is
inzicht in de relatie klant versus omzet onontbeerlijk.
Als maat voor de omvang van een offerte wordt genomen
het aantal jukken waarnaar gevraagd wordt. In figuur 11a
is weergegeven:
het aantal offertes als funktie van het aantal
jukken waarnaar gevraagd is. Het aantal jukken
is verdeeld in intervallen.
de cumulatieve verdeling van het aantal orders
als funktie van het aantal jukken dat de offerte
omvat. Het aantal jukken is verdeeld in intervallen.
- de cumulatieve verdeling van het aantal jukken als.
funktie van het aantal jukken dat de offerte omvat.
Het aantal jukken is verdeeld in intervallen.
Uit deze grafieken blijkt, dat naarmate het aan
jukken per offerte toeneemt, het aantal offertes van
die omvang

s~2rk

eemt.

In figuur 11bkomt dat nog duidelijker naar voren.

-35-

-36Daarin is uitgezet de cumulatieve procentuele verdeling
van het aantal jukken als funktie van de offertes,
waarbij de offertes gerangschikt zijn naar toenemend
aantal jukken per offerté.
Hieruit volgt, dat 80 % van de offertes. 33 % van het
totaal aantal jukken vertegenwoordigt.
In fig. 12 zijn de offertes gerangschikt naar afnemende
juklengte en de volgende relaties zijn uitgezet:
- de cumulatieve procentuele verdeling van het aantal
offertes als funktie van het aantal jukken.
de cumulatieve verdeling van het
als funktie van.de

total~

aa~tal

offertes

juklengte.

Hieruit volgt, dat naarmate de offerte gaat over
grotere juklengtes, het aantal jukken ook toeneemt.
Ook kan men in fig. 12 aflezen welk percentage
van de offertes handelt over jukken met een juklengte
groter dan een bepaalde waarde. Zo blijkt, dat 9 % van
de offertes gaat over jukken met een juk lengte
groter dan 5.855 rnm., dat deze groep 27 % van het
totaal aantal jukken en 40 % van de totale juklengte
vertegenwoordigt.
De totale juklengte is gelijk aan de som van alle
juklengtes, en geeft een beeld van de materiaalbehoefte
als funktie van het aantal offertes.
~!~~~y~~!!~g

De markt van palletstellingen vertoont duidelijk de
kenmerken van de 20 - 80 regel. D.w.z. dat een groot
gedeelte van de klanten

rnaaree~

klein gedeelte en dat

3en klein gedeelte van de klanten een groot gedeelte
van de omzet vertegenwoordigt. De afmetingen van de
afzonderlijke produkten vari~ren veelvuldig.

-------

Percentages van het aantal offertes
Verdeling van het aantal offertes als funktie van
het aantal jukken
Verdeling van het aantal offertes als funktie van
de totale juklengte

Het percentage van het aantal offertes is gerangschikt
naar afnemende juklengte.

-38-

Het zelf profileren van de profi.elen m.b.v. een
profileerstraat lijkt daarom een geëigende produktiemethod.e te zijn.
Wat nog niet duidelijk is, is de invloed van het
aantal subgroepen dat geprofileerd moet worden op
het profileerproces.
Dit komt nog uitgebreid aan de orde in Hoofdstuk 3.

Par. 2.4

-39De Materiaalstroom.

Procesaktiviteiten-formulier, route beschrijving.
De informatie met betrekking tot de route ( of procesvolgorde ) is vastgelegd met behulp van het proces
aktiviteiten formulier. Hiermee wprdt een goed
overzicht gegeven van de materiaal stroom door het
produktieproces.
Alle aktiviteiten die in Blerick ondergebracht moeten
worden, hebben betrekking op de produktie van sokkels,
draagliggers of jukken. Van ieder van deze produkten
is een proces-aktiviteiten-formulier gemaakt.
Par. 2.4.1

Proces aktiviteiten-formulier sokkels

Zie figuur 1$. De eerste stap, die in de direkte
produktiesfeergedaan wordt,betreft het profileren
van de langs- en dwarsdragers. Dan vindt tijdelijke
, opslag plaats van de profielen. De volgende stap
betreft het samenstellen van de wielstellen. Per
wielstel worden twee dwarsdragers verwerkt.
Wielstellen worden in twee uitvoeringen gemaakt,
namelijk met loopwielen of met geleidewielen. Wanneer
de wielstellen klaar zijn, kan begonnen worden met
het samenstellen van de frames. Bij het samenstellen
van de frames wordt gebruik gemaakt van instelbare
mallen. De afzonderlijke produkten, dwarsdragers
en wielstellen,-worden middels puntlassen aan de
langsdragers bevestigd. Per verbindingspunt worden
drie puntlassen gelegd, zodat eendwarsdragerd.m.v.
12 puntlassen aan de langsdrager bevestigd wordt.
Wanneer een frame klaar is,

wo~dt

het aan de

monorail gehangen. Het frame wordt pas van de
monorail genomen, nadat het gespoten is en in de
eindmont

voorzien van het aandrijfmechanisme e.d ••

Een uitzondering vormen de elektrisch of pneumatisch
aangedreven sokkels. Deze worden na het spuiten apart
genomen en dan voorzien van het aandrijfsysteem e.d.
Na de eindmontage worden de sokkels gereed gemaakt
voor de expeditie.

0. lAssen

èAHflllf'fttClN

. .' .........aU\

PROCES-AKTIVITEITEN-FORMULI~R!
SOKKELS~

, .. peDlr ..

Het produktieproces van de sokkels brengt weinig
afval voort. Alleen het profileren en het spuiten
veroorzaakt afval. Het afval van het profileren,
bestaande uit doorponsingen en afgekeurde profielen,
vertegenwoordigt ongeveer 1 % van het uitgangsmateriaal.
Op jaarbasis komt dit overeen met plusminus 5 ton
coilmateriaal.
Het afval ten gevolge van het spuiten bestaat
uit lege verfblikken en vaste stofdeeltjes, die
door het waterscherm zijn opgevangen. Het waterreservoir van de spuitcabines moet daarom regelmatig
gezuiverd worden. Daarnaast moet het water van de
waterschermcabines een of twee keer per jaar
vervangen worden.
Al het verfafval wordt afgevoerd naar de
afvalverwerkende industrie, waar het wordt verbrand.

Par. 2.4.2

Proces aktiviteiten-formulierdraagliggers

Zie figuur 14. De draagligger is een eenvoudig
produkt en komt in twee uitvoeringen voor, nl.
op basis van een samengesteld kokerprofiel,
zie bijlage 1 • Het kokerprofiel bestaat uit
twee identieke profielen, die in elkaar geschoven
worden. Deze profielen worden geprofileerd.
op basis van een IPE-profiel. De profielen worden
op handelslengte ingekocht. In Panningen worden
ze op lengte gezaagd en
van Panningen naar

straalde Het transport

8leric~ gebeur~

door het

bedrijf zelf.
Een draagligger bestaat uit een van bovengenoemde
profielen en twee klauwplaten. Een klauwplaat
bestaat uit twee inhaaknokken en een ongelijkzijdig
hoekprofiel. Het maken van de inhaaknokken wordt
uitbesteed. Het uitgangsmateriaal van het
ongelijkzijdig hoekprofiel is een overeenkomstig
handelsprofiel.

ongelijkzijdig
hoekprofiel
verf

coilmateriaal

zagen

50 X 40 X 4mm.

inhaaknokken

afkappenJponsen

opslag

profileren

stuiken

spuiten
ijzerfosfaat
afnemen en
stapèlen
opslag

opslag

I

J:>.

I\.)

I

transport
Panningen-Blerick

samenstellen op
lasmal en lassen
verfspuiten

Figuur 14.

Proces aktiviteiten formulier
draagliggers.

uitdampen en
doorharden
keuren

eindopslag
expeditie
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Met een hydraulische ponsunit worden gaten aangebracht
voor de inhaaknokken en gebeurt het afkappen op
lengte.
~~

Middels stuiken worden daarna de inhaaknokken
het hoekprofiel bevestigd.

P'let behulp van een lasmal worden de draagliggers
door twee personen samengesteld. Het samenstellen
bestaat uit het inleggen van twee klauwplaten
en het eigenlijke draagligger profiel, waarna
de afzonderlijke delen middels CO -lassen met
2
elkaar verbonden worden. Daarna wordt de draagligger
aan een rek opgehangen. Aan een rek kunnen
maximaal vijf draagligger~ gehangen ~orden.
Het rek hangt aan een geslbten monorail~ysteem,
dat langs de waterschermspuitcabines voert.
Daar worden de draagliggers van een aflak voorzien.
Kleur en verfsoort zijn afhankelijk van de
wensen van de klant. Na het spuiten komen de
rekken met draagliggers terecht in de uitdampen doorhardingsz8ne, totdat ze voldoende
doorgehard zijn. Daarna worden ze van de rekken
genomen ( door twee personen ) en gestapeld,
waarna ze tijdelijk opgeslagen worden.

Par. 2.4.3

Proces aktiviteiten-formulier jukken

Zie fig. 15. Een standaard juk bestaat uit 2
staanderprofielen, 2 voetplaten en een aantal
schoringsprofielen van verschillende lengte.
Het aantal verschillende lengtes schoringsprof
is afhankelijk van de jukhoogte, zie bijl

1

1,

en bedraagt maximaal 5. De staander- en schoringsprofielen worden geprofileerd. De voetplaten worden
uit p"
gekni
worde:, •

staal gemaakt. Eerst 'worden ze op maat
,wáarna de ankerboutgaten erin geponst

-44De staander profielen worden in Blerick en de
schoringsprofielen in panningen op de M30-straat
gemaakt. Het transport van Panningen naar Bleriek
gebeurt in eigen beheer.
Na het profileren vindt tussenopslag plaats.
De volgende bewerking bestaat uit het samenstellen
van het juk op de jukmal en het verbinden van de
diverse onderdelen middels CO -lassen. Deze
2
werkzaamheden gebeuren altijd door twee personen.
Na het samenstellen worden de jukken middels
haken aan kettingen aan de monorail gehangen.
De monorail leidt een juk langs de waterschermspuitcabines, waar ze van een door de klant
gewenste kleur en verfsoort voorzien worden.
Daarna worden de jukken door de

~puiter

naar de

droogz8ne geduwd. Hier blijven de jukken aan de
monorail hangen, totdat ze zover doorgehard zijn,
dat stapelen mogelijk is. Voor het stapelen zijn
twee personen nodig. Hierna vindt opslag plaats
totdat ze naar de klant getransporteerd worden.
Het afval dat bij de produktie van de draagliggers
en jukken ontstaat blijft beperkt tot:
- doorponsingen
afkeur profielen
knipverliezen
zaagverliezen bij het op maat maken van 'de
IPE-profielen
verfafval, blikken en vaste stof bestanddelen
die t.g.v. de overspray door het waterscherm
worden opgenomen.
De doorponsingen worden in bakken opgevangen bij de
betreffende produktiemachines. Deze moeten regelmatig
leeg gemaakt worden in grotere afvalbakken. Deze
afvalbakken worden middels de heftruck buiten bij
de afval hoop leeg gemaakt.

verf

plaatstaal

coilmateriaal

coilmateriaal

opslag

. AFVAL

transport
Panningen/
Blerick

spuiten·
ijzerfosfaatlaag

transport
Panningen/
Blerick

samenstellen
lassen op lasmal

verfspuiten

en doorharden
stophout

keuren
afnemen/stapelen en
gereedmaken voor expeditie

Figuur 15.

Proces aktiviteiten formulier

eindopslag

jukken.

expeditie
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I3epaling benodigde ruimte sokkelproduktie

Bij de bepaling van de benodigde ruimte voor de
sokkel produktie is gebruik gemaakt van de conversie
methode. De conversie methode berust op een grondige
analyse van de bestaande layout.
De capaciteit van de bestaande layout bedraagt
11~OOO

sokkels per jaar. Onder een jaar wordt

hier verstaan 242 werkdagen van 8 uur.
Ten behoeve van de analyse is het produktieproces
verdeeld in 18 aktiviteiten of gebieden, zie tabel 2.
Bij iedere aktiviteit of gebied is gegeven knu
ingenomen ruimte. Van de nu ingenome~ ruimte is
bepaald of een aanpassing van de ruimte -toelaatbaar ( of noodzakelijk ( + ) is. (

inkrimpen)

( + uitbreiden )

Uit deanal)!se van de afzonderlijke aktiviteiten
of gebieden blijkt:
de capaciteitsbepalende aktiviteit is het samenstellen
en puntlassen van de frames op mallen.
Men heeft de beschikking over vier mallen, nl.
een voor de smalle sokkels ( 245 tlm 445 mm. )
en drie identieke mallen voor de overige sokkels.
In de praktijk wordt altijd gelijktijdig gebruik
gemaakt van twee mallen, de derde wordt nooit
gebruikt.
Dit komt, omdat men voor het hechten de beschikking
heeft over een puntlastang. Bij de mallen wordt
als volgt gewerkt:
• een persoon stelt de frames samen, de inlegger
• een persoon bedient de puntlastang
• samen nemen ze de sokkels uit de mallen en
hangen deze aan de monorail.
De puntlasser heeft continu werk, terwijl de

inl~gger

na het samenstellen van een frame iedere keer moet
wachten op de puntlasser totdat deze klaar is.

)

-47Het bedrijf heeft nog een reserve puntlastang,
die gebruikt wordt indien de puntlastang waarmee
gewerkt wordt.een storing heeft. Bekeken zal
moeten worden in hoeverre het interessant is
om deze tang te installeren.
de capaciteiten van de overige aktiviteiten zijn
aanmerkelijk groter en/of deze zijn aanmerkelijk
te vergroten door meer personeel in te zetten.
- de eindmontage van de handbediende sokkels wordt
bemoeilijkt door ruimtegebrek.in de breedte.
De grootste lengte van een sokkel bedraagt
5.040 mme terwijl de ruimte maar 5.070 mme
breed is.
een aantal aktiviteiten ~f gebieden kan in de
nieuwe layout volstaan met dezelfde ruimte, nl.
aktiviteit of gebied nummer 1, 2, 3, 6, 7, 8,

9, 10, 12,- 13, 16.
voor.de eindmontage van de elektrisch of
pneumatisch aangedreven sokkels zal een gebied
gereserveerd moeten worden, dat te allen tijde
gebruikt moet kunnen worden voor de eindmontage
van deze sokkels. Het is wenselijk wanneer hiervoor
100 m2 ter beschikking komt.
- in de afmontagelijn van de handbediende sokkels
komen ook frames van de elektrisch of pneumatisch
aangedreven sokkels terecht, evenals de overige
kleine produkten die gespoten moeten worden.
Het is gemakkelijk, wanneer deze direkt na het
spuiten gescheiden kunnen worden van de
handbediende sokkels.
- de gebieden 4, 5 en 17, resp. de opslaggebieden
voor de dwarsdragers/wielstellen, langsdragers en
eindprodukten, zijn sterk afhankelijk van de
produktieomvang. Vooral voor de opslag van de
lan

en

d~arsdragers

moet voldoende ruimte

gereserveerd worden.
De ruimte voor de opslag van de eindprodukten is
tevens sterk afhankelijk van de gemiddelde tijd
dat de produkten opgeslagen worden.

o
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tabel 2.

CONVERSIE -BENODIGDE RUIMTE
Aktiviteit, Gebied.
nr. omschrijving

1. opslag coilmateriaal.
2. profileerstraat.
3~

lastafel, werktafel t.b.v. het afplakken van de wielen
en het samenstellen van de wielstellen.

4. opslag wielstellen en dwarsdragers.
5. opslag langsdragers.

6. opslag kettingkasten en overige zelfgemaakte onderdelen.
7. opslag assen en plint. Zagen assen en plint. Ontvetten.
8. samenstellen overbrenging kettingaandr~ving handbediende
sokkels, kettingkast sámenhouwen.
9. boren opvulplaatjes.
10. asbewerkingen, zaagkantbreken, spiegleuffrezen en groefsteken.
11. samenstellen frames en puntlassen op puntlasmallen.
12. spuiten.

13. uitdampen en doorharden verf.
14. eindmontage handbediende sokkels.
15. eindmontage elektrisch of pneumatisch aangedreven sokkels.
16. bundelen en gereed maken voor expeditie.

17. opslag eindprodukten.
18. transport paden.
Aktiviteit
Gebied
nr.
1.
2.
3.
4.
5.
r
Cl.
~

! •

("'\

o.

9.
10.
1112.
13.

Nu ingenomen

+_ of -

rui~te
(m
)

aan~assing

(m

)

30

158
26
60
50
-20
9
30
3
30

....

225
46

1/:1.

120

.+

15.
16.

81
60

.+

17.
18.

200
702

TOTAAL: 1850

..

-49Eenmaal inde drie weken zullen dus gemiddeld 1.300
staanderprofielen en 3 •. 800 liggerprofielenaangemaakt
moeten worden. Voor de opslag van deze aantallen
is 100 tot 150 m2 vloeroppervlakte nodig. Hierbij
zijn niet inbegrepen de transportpaden.
De schoringsprofielen zullen wekelijks ordergericht
vanuit Panningen aangevoerd worden. Deze vragen
plusminus 10 m2 vloeroppervlak.
De lengte van de bufferruimte tussen de

mal~en

en

de spuitcabines is afhankelijk van de capaciteit
van de lasmallen en de spuitafdeling. Van deze
capaciteiten zijn alleen gecalculeerde waarden
bekend, te weten:

-

samenstellen draagliggers 30 stuks/uur

2 man

samenstellen jukken

5 stuks/uur

2 man

spuiten draagliggers

60 stuks/uur

1 man

spuiten jukken

10 stuks/uur

1 man

De buffer moet de spuiter(s) in staat stellen om
de dagproduktie aan draagliggers of jukken
seriematig te spuiten.
Een buffer zal daarom de halve dagproduktie moete~
kunnen bevatten: 120 draagliggers en 20 jukken.
Dit houdt in, dat de buffer van de draagliggers een
lengte moet hebben van 4,5 m. { 150 draagliggers
en de buffer van de jukken 3 m. ( 20 jukken ).
De breedte van de buffers moet zijn resp.

~,5

m. en

10 m. De breedte wordt bepaald door de lengte van de
produkten. De uitdamp- en doorhardingsz8ne moet de
dagproduktie aan draagliggers en jukken kunnen bevatten.
De lengte van de monorail moet daarom zijn: Sm voor
de draagliggers en 6m. voor de jukken.
De definitieve lengte van de monorail zal langer zijn,
omdat de dagprodukties groter zullen zijn, wan1eer
:cleine

j'~'cken

of draagliggers get7!aakt worden.

De ':Jreed::eis overeenkomstig de breedte van de '.Juffers.

-50Par. 2.6

Bepaling benodigde ruimte produktieproces
palletstellingen

Uit het proces aktiviteiten-formulier van de jukken
en de draagligger volgen de afzonderlijke werkgebieden
waarvoor ruimte gereserveerd moet worden.
D~t

zijn:

1. opslagruimte coilmateriaal ( 90 m2 )
2. opslagruimte voor de ligger-, staander- en
schoringsprofielen ( 160 m2 )
3. opslagruimte voor de klauw- en voetplaten ( 8 m2 )
4. de lasmallen,een liggermal en

e~n

jukmal ( 50 m2)

5. een bufferrui.mte tussel) de mallen en de
spuitcabines ( 55 m2 )

6. de spuitcabines ( 45 m2 )
7~

uitdamp en doorhardingszOne ( 110 m2 )

8. opslagruimte voor de eindprodukten ( 200 m2 )
9. de transportpaden ( wordt door layout bepaald
Doordat de afmetingen van de diverse machines en
hulpmiddelen gegeven zijn, zijn de benodigde
ruimtes voor de werkgebieden 3, 4 en 6 bepaald.
Blijft over dat de benodigde ruimte voor de
werkgebieden 1, 4, 6, 8 en 9 nog bepaald moeten worden.
De opslagruimte voor de profielen is afhankelijk
van de seriegrootte waarin deze aangemaakt worden,
de afname per tijdseenheid en de wijze vàn opslag.
Bij de bepaling van de seriegrootte is aangenomen
dat de aanmaak van de profielen eenmaal in de drie
weken zal plaatsvinden, Hierdoor is het mogelijk de
prof

len op order te maken en kan men tevens aan een

levertijd van vijf weken voldoen.
De prognose van de afname van draagliggers en jukken
over 1984 is:
rn

i~aal

11.000 jukken

imaal 55.000 èr

liggers
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Met de afnemer is afgesproken, dat een maal per week
de produkten afgehaald zullen worden. Dit heeft tot
gevolg, dat over 1984 de ruimte voor opslag van
eindprodukten moet kunnen bevatten: 1.300 draagliggers
en 210 jukken. Een ruimte van ongeveer 200 m2 is
hiervoor nodig.
In totaliteit vraagt depalletstellin

afdelinj

dus 728 m2 vloeroppervlak exclusief transportpaden.
Neem hiervoor nog eens 40 % ekstra, dan betekent
dit, dat 1.020 m2 nOdig is.
Wanneer we nu de benodigde ruimte voor de produktie
van sokkels en palletstellingen vergelijken met
de beschikbare ruimte, resp. 2.870 m2 en 2.880 m2,
dan blijkt, dat de produktiehal beide produktieafdelingen kan bevatten.
1\1et seizoensinvloeden is nog geen. rekening gehouden.
Deze treden echter wel op. Zowel bij de sokkels
( zie bijlage 4 ) als bij de palletstellingen
( uit monde van vertegenwoordiger ) mogen wij
verwachten, dat de afname gedurende een of twee
kwartalen duidelijk boven het jaargemiddelde ligt
( 20 à 30 % ). In die periode is meer opslagruimte
nodig voor

coil~,

geprofileerd

ma~eriaal

en

eindprodukten.Gf die ruimte dan aanwezig is, mag
betwijfeld worden.

Par. 2.7

De beschikbare ruimta

Zie fig. 16 en bijlage 2. De fabriek in Blerick is
een voormalige betonfabriek. Het bijbehorende terrein
is grotendeels verhard, plusminus 20.000 m2. De
produktiehal heeft een lengte en breedte van rep.

80 en

m. en een hoogte van 6 m. De oppervlakte

bedraagt 2.880 m2.
~aast

de produktiehal beschikt het gebouw nog over

diverse ruimtes, waarvan de bestemming bekend is.

···r··· .. ····
J. ;
!
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-53In de produktiehal aan de zijde van genoemde ruimtes
staan vijf kolommen in een rij. De afstand tussen
de rij kolommen en de dichtstbijzijnde lange zijde
bedraagt 9 meter. Het verwijderen van een van deze
kolommen is een ondoenlijke zaak vanwege de totale
konstruktie van de hal.
In iedere zijwand zitten ramen, loopdeuren en roldeuren.
De breedte van de roldeuren bedraagt van stramien
tot stramien:
2 ,60 m., 1 deur
3,25 m., 5 deuren
5,00 m., 1 deur
Gezien de afmetingen en plaats van de ro.ldeuren
en de afmetingen van de produkten, is te
verwachten, dat t.a.v. de roldeuren nog veranderingen
aan~ebracht

moeten worden.

Over de vloer kan men tevreden zijn, want het betreft
hier een vlakke, glad afgestreken betonvloer.
In fig. 16 is ook de plaats van de profileerstraat
aangegeven. Deze wordt zo dicht mogelijk tegen de
rij kolommen geplaatst, waarbij de haspel nabij de
eerste kolom komt te staan.
Een belangrijk argument om de profileerstraat daar
te plaatsen vormt de aanleg van een bovenloopkraan.
Gezien de nogal licht uitgevoerde dakkonstruktie en
het feit, dat de profileerstraat in de lengterichting
van de hal geplaatst moet worden, zou een andere
plaats leiden tot nog meer kolommen in de hal,
m.a.w. nog meer obstakels.
Sen ander argument is een eventuele uitbreiding
van de hal. Door de profileerstraat daar te plaatsen,
hoeft deze in geval van uitbreiding niet verplaatst
te \vorden.
Omdat de plaats van de profileerstraat bepaald is,
is ook

plaats bepaald waar de profielen van de

rollenbaan genomen worden.

-54Par. 2.8

De globale layout plannen

( uitgangspunten

Uit de vergelijking van de benodigde ruimte met de
beschikbare ruimte blijkt, dat gedurende periodes
waarin de produktie duidelijk boven het jaargemiddelde ligt, de produktiehal te weinig ruimte
biedt voor opslag. Uitbreiding van de hal zal in
eerste instantie niet plaatsvinden.
Limoveld B.V. wil eerst enige ervaring opdoen met
palletstellingen, zowel op het gebied van produktie
als met het produkt zelf.
Het feit dat, wanneer de palletstellingen aan de
verwachtingen voldoen, de hal uitgebr~id moet
worden, is van invloed op de layout.
Gebrek aan ruimte zal hoofdzakelijk afgewenteld
worden op de ruimte benodigd voor de opslag van
eindprodukten.
Bij de indeling van de ruimte is aan de sokkelafdeling een hogere prioriteit toegekend dan aan
de palletstellingenafdeling.
Hiervoor is gekozen om de volgende redenen:
de sokkel is een goed lopend produkt. Met het
produktieproces is al zoveel ervaring opgedaan,
dat hiervan een layout gemaakt kan worden
waarmee men de komende jaren vooruit kan.
Uit oogpunt van risicobeperking zal met de
produktie van

palletst~llingen

op een eenvoudige

wijze gestart worden. Begonnen zal worden met
een ligger- en een jukmal. Verfspuiten zal gebeuren
met een handspuitmethode. rJadat ervaring is opgedaan
met dit produktieproces en het produkt palletstellingen, zal bekeken worden, in welke mate
het produktieproces en het ontwerp van de
palletstellingen aangepast
~anneer

~oeten

worden.

de palletstellingen aan de verwachtingen

voldoen, zal dit leiden tot uitbreiding van de
produktiehal en wijziging van de layout van het
produktieproces van de palletstellingen.
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besparing op de la.youtwijzigingskosten omdat
de layout van de sokkels onveranderd blijft.
storing in het produktieproces door gebrek aan
ruimte voor tussenopslag brengt meer kosten met
zich mee dan gebrek aan ruimte voor de opslag
van eindprodukten.
Naast bovengenoemde,hebben bij het maken van de
layout centraal gestaan de punten genoemd op blz. 21.
Par. 2.8.1

Bespreking globale layout plannen

Uit het voorgaande blijkt, dat de profileerstraat
het enige produktiemiddel i's, dat zowel gebruikt
wordt bij de produktie van sokkels als van
palletstellingen. Voor het overige kennen beide
produktenfamilies alleen produktiemiddelen voor
bewerkingen aan een van de families. Vandaar dat
de keuze van het produktiemodel valt op de
groepsopstelling.
Bij het genereren van globale layout plannen is
gebruik gemaakt van de volgende methodes:
1. Door het schuiven met papieren modellen, die
de in beslag genomen vloeroppervlakte voorstellen
op een plattegrond van de beschikbare ruimte en
daarmee diverse mogelijke indelingen maken.
De modellen en de plattegrond op schaal 1:100.
2. Door op geruit papier de di verse alternatieve ..
combinaties van passingen en configuratie van de
betrokken aktiviteiten op schaal 1:500 te schetsen.
De vrij beschikbare ruimte, 27 x 80 m., kan voor
de groepsopstelling nog op twee manieren opgedeeld
worden, n.l.:
a. Zie fig. 17. Indeling over de lengte van de
produktiehal. De gebieden A en B bevatten ieder
een produktenfamilie en hebben de vorm van een
smalle rechthoek.
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-58b. Zie fig. 18. Indeling over de breedte van de
produktiehal. Het gebied ingenomen door een
produktenfamilie heeft dan de vorm van een
brede rechthoek.
Indeling van de ruimte volgens a blijkt niet
zinvol te zijn. Uit het schuiven met de papieren
modellen blijkt, dat de ruimte hiervoor te smal is.
De prOduktiemiddelen vormen dan een ongewenst
oqstakel tussen de opslaggebieden van de
geprofileerde profielen en de eindprodukten.
VJanneer een van deze gebieden

volled~g

bezet

is en het andere niet, dan,is improviseren met
de opslagruimte niet mogelijk. Het is daarom
gewenst, dat qeide opslaggebieden met elkaar
verbonden zijn door· een transportpad.
Daarom is gekozen voor een indeling volgens b.
Het schuiven met de papieren modellen en het
schetsen heeft een aantal globale layout plannen
opgeleverd. Zie bijlage 4. Deze zijn besproken
in een team. Voor de funk ties van de deelnemers
par. 2.2.
Door het team is het volgende besloten:
De sokkelproduktie zal ingericht worden volgens
plan 3, zie bijlage 5.
- de produktie van de palletstellingen zal volgens
het principe uit plan 1 ingericht worden
( zie bijlage 5 ).
- De uitdamp- en uithardingsz8ne van de jukken zal
meer in het midden van de hal geplaatst worden.
Het resultaat van de

~espreking

is de algemene

totaal layout volgens bijlage 5.
Je layout wordt
stroom.

geken~erkt

door een 1

ischc

-59De afzonderlijke werkgebieden t.b.v. de sbkkelproduktie
zijn zodanig gesitueerd, dat de gebieden die een
onderlinge relatie hebben, aan elkaar grenzen.
In eerste instantie was het de bedoeling, om
de twee waterschermcabines van de spuitafdelingen
in serie

t~

plaatsen. Dit betekent,

~at

de produkten

nadat een kant gespoten is, gedraaid moeten worden.
De ruimte die het draaien in beslag neemt, is
afhankelijk van het

spuiten produkt. Gezien

de mogelijke lengte van de sokkels en jukken zijn
de spuitcabines geplaatst in spiegelbeeldopstelling.
Een ander belangrijk voordeel die deze opstelling
biedt, is het feit dat de capaciteit van de
spuitafdelinggemakkelijk vergroot kan lr/orden
door het inzetten van een tweede spuiter. Uit
de algemene totaal 1ayout blijkt, dat de ruimte
voor opslag van de staander- en liggerprofielen
en de eindprodukten ( jukken en draagliggers )
nogal klein is. De kolom welke zich bevindt
in de opslagruimte voor staander- en liggerprofielen
vormt een beperking voor de toegankelijkheid en
benutting van die ruimte.
Ook blijkt de afstand tussen de spuitcabines en
de uitdamp- en doorhardingszOne van de jukken
nogal groot te zijn. Hiervoor is gekozen om twee
redenen, nl.:
- het kreëren van een afscheiding tussen de
produktiegebieden van de sokkels en palletstellingen
- het laden van een vrachtauto via de roldeur ter
hoogte van de spuitcabines.
De jukken en rekken met draagliggers doorlopen in
richting de spuitafdeling. Dit is niet
tegen]este
~ez~aarlijk,

omdat de spuiter

draagliggers spuit.

j ukken

of~del
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In de tekening van bijlage 5 is te zien hoe het
monorailsysteem uitgevoerd is. Bekijken we het
monorailsysteem van de sokkelafdeling, dan zien
we, dat de aanvoer- en retourleiding ter hoogte
van de spuitcabines samenvallen. Wanneer voldoende
wagens ter beschikking staan, is dit niet zo
bezwaarlijk. De spuiter zal dan niet veel hinder
ondervinden van het retourneren van de wagentjes.
Bij het monorailsysteem van de palletstellingen
doet zich hetzelfde voor.

Par. 2.9

Evaluatie layout,na enige maanden produceren

De produktie in Blerick is gestart met een layout
volgens de tekening van bijlage 5. Nadat er
enige maanden ervaring mee is opgedaan, is besloten
de volgende veranderingen aan te brengen:
1. de eindmontagelijn van de handbediende sokkels
zal enkele meters verlengd worden. Hierdoor
kunnen de sokkels tijdens de afmontage verder
uit elkaar hangen, hetgeen de mensen van de
afmontage een grotere bewegingsvrijheid

t.

Tevens hebben de mensen van de afmontage dan"
minder last van de verdunningsmiddelen die vrij
komen tijdens het drogen en doorharden.van de
verf. ( deze wijziging is op bijlage 5 al doorgevoerd ).
2. de produktielijn van de draagliggers zal veranderd
'vJorden. De liggermal zal naar de oorspronkeli jke
uitdamp- en doorhardingszOne van de draagliggers
laatst worden. De uitdamp- en doorhardingszOne
zal zodan
geplaatst worden, dat een rondgaand
monor lsysteem voor de draagliggers verkregen wordt.
,~1iit,.
Zie ~ijlage 5. Deze veranderingen zijn nood
.....
'"
--..)

omdat de retour van de lege rekken tijdrovend
De verandering houdt wel in, dat de aanvoer
van liggerprofielen naar de liggermal problemen
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met zich br'engt,. omd'ac de liggermal op
de nieuwe plaats minder makkelijk bereikbaar is.
3. de uitdamp- en doorhardingszOne van de jukken
zal verplaatst ,vorden in de richting van de
spuitca~ines.

De afstand tot de spuitcabines

zal zo klein mogelijk worden. Deze verandering
.is mede een gevolg van de voorgaande verandering.
De tijd, benodigd voor het transport van de
jukken van de spuitafdeling

aar de uitdamp-

en doorhardingszOne zal hierdoor gehalveerd
worden. Ook de retour van de wagentjes met
kettingen waaraan de jukken

opgeha~gen

worden,

zal gemakkelijker verlopen.

4. in de gewijzigde layout is 66n grote ruimte
gekreëerd voor de opslag van eindprodukten.
Voor het transport naar buiten heeft men nu
maar 66n grote deur ( 5 m. breedte ) nodig.
De gewijzigde layout is in beeld gebracht in
bijlage 6.
De eerste maanden waarin geproduceerd is, hebben
duidelijk gemaakt, dat de layout van de produktieafdeling sokkels aan de verwachtingen voldoet.
Dit kan, gezien de aan te brengen wijzigingen,
niet gezegd worden van de layout van de produktieafdeling palletstellingen. De kosten van de
wijzigingen zijn laag, omdat de mallen met
bijbehorende apparatuur los opgesteld staan en
omdat het monorail systeem met
el ~(aar

.

~outverbindingen

t, er hoeven bijna geen konstruktieve

v/i j zigingen aangebracht te vlorden •
~,.

in

Het aantal draagliggers dat per uur op de mal
gemaakt kan worden, wanneer twee personen het werk
doen, is sterk afhankelijk van het type draagligger.
Dit komt door de

verschille~

in de lengte van de

lasnaad en het gewicht van de draagl!

ers.

EeD gemiddelde produktie van 30 draagliggers ( 2 man )
per direkt produktieuur is haalbaar.
Het samenstellen van de jukken op de jukmal komt
niet overeen met de calculatie, 5 jukken per uur
wanneer het werk verricht wordt door twee personen.
Onder de huidige omstandigheden wordt een
gemiddelde van ± 3 jukken per uur gereaLiseerd.
Het spuiten van de draagliggers en jukken voldoet
ook niet. Dit zal echter in hoofdstuk 4 uitgebreid
aan de orde komen.
Door gebrek aan opslagruimte voor de staanderprofielen
kunnen deze niet zomaar op de grond geplaatst worden.
De staanderprofielen worden op order bij elkaar
gelegd. Om toch de mogelijkheid te hebben om
de prOfielen van een order uit de opslagruimte
te nemen zonder de overige prOfielen te hoeven
verplaatsen, worden deze op wagens met zwenkwielen
geplaatst.
De schoringsprofielen zullen in speciale pijpenbakken
worden aangevoerd. Deze bakken kunnen gestapeld worden,
waardoor de opslag van

schoringsprofielen weinig

ruimte in beslag neemt.
Voor kleine orders en naleveringen waarvoor korte
levertijden gelden, worden profielen op voorraad
legd in een draagarmstelling.

j de draagarmstelling

is een zaagmachine geplaatst voor het op maat
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Centraal in het produktiebesturingssysteem staat de
informatiestroom. Vanaf het moment dat een order geplaatst
is, is het de taak van het bedrijf om de gevraagde
produkten binnen de ~estelde levert~d te leveren. In
het kader van de sokkels en de palletstellingen gaat
he~ om produkten die op order gemaakt worden. In 31erick
bevindt zich de produktieeenheid voor de seriemati
produktie van sokkels en palletstellingen. De overige
produkten welke in het kader van een order geleverd
moeten worden, worden in Panningen vervaardigd. Speciaal
konstruktiewerk wordt in de staalkons.truktieafdeling vervaardigd. Accessoria van de palletstellingen worden in
de produktieafdeling "telefooncellen" vervaardigd.
In deze paragraaf wordt het produktiepesturingssysteem
. besproken van de seriematige produktie van sokkels en
palletstellingen. uit het proces-aktiviteiten-formulier
volgen de aktivrteiten die in de direkte produktiesfeer
verricht moeten worden om het produkt tot stand te
brengen.
Om een order te kunnen uitvoeren dient het personeel te
weten welke aktiviteit ze op een bepaald moment moeten
verrichten. Hiertoe zullen ze moeten beschikken over de
juiste informatie. Al deze informatie heeft uiteindel~k'
als bron het orderformulier waarin nauwkeurig beschreven
staat wat de klant besteld heeft. Naast de benodigde
informatie dient ook de materiaal toevoer naar de afzonderlijke werkgebieden toe geregeld te worden.
Om ervoor te zorgen dat de informatie en de materialen
tijdig op de plaats van bestemming zijn is een produkt
besturingssysteem noodzakel
In het produktiebesturingssysteem dienen alle aktiviteiten
d te 'worden die '::::5!dragen aan een optirr.ale produk tievoortgang.

-64Par. 2.10.1

Beschr~ving

produktiebesturingssysteem

Het orderformulier komt per telex binnen op de administratie. Deze geeft de telex aan de afdeling "coördina':"
tie E.P." door. De afdeling "coördinatie E.P." vormt
het zenuwcentrum van het produktiebesturingssysteem
zoals uit fig. 19 blijkt. Hier 1,'lorden de volgende
aktiviteiten geregeld:
de registratie van de voorraadhoogte van de essentiële
materialen en produkten, zoals uitgangsmateriaal,
inhaaknokken en verf, die op vooriaad alt~d aanwezig
dienen te zUn. Indien de minimumvoorraad bereikt is
wordt opdracht gegeven tot aanmaak 'of inkoop van de
betreffende produkten.
nagegaan wordt, welke materialen of produkten speciaal
voor deze order besteld moeten worden. Hiertoe wordt
dan opdracht gegeven aan de afdeling inkoop.
nagegaan wordt, welke profielen in welke hoeveelheden
geprofileerd dienen te worden. Deze gegevens worden op
een profileerstaat bUgeschreven. Binnen het

bedr~f

zUn

onderstaande profileerstaten in gebruik:
• één voor het staander én liggerprofiel
• één voor het schoringsprofiel
• één voor de pr6fielen die toegepast worden bU de sokkels
eenvoudige werktekeningen worden-op de afdeling gemaakt.
Werktekeningen van het meer gekompliceerde staalkonstruktiewerk wordt opgedragen aan de tekenkamer.
De bU het orderformulier gevoegde werktekeningen en de
zelf vervaardigde, van het speciale staalkonstruktiewerk,
',"lorden doorgegeven aan de afdeling "werkvoorbereiding".
- het opstellen van de voormontagestaten •
gegevens over de

wielstellen,ketting~~sten

- de produktiestaten worden opgesteld.
soorten· gebruikt,

nar:1el:~k

één voor de sokkels. Zie
staan alle
de

monta~e,

ge~evens

de

~·lierin

~iervan

staan de

en assen.
worden twee

één voor èe palletstellingen en
b~lage

8. Op de produktiestaat

vermeld waarover het personeel van

spuiter~,

de eindmontage en de expeditie

moet beschikken. Indien nodig
bijgevoegd.

word~n

produkttekeningen
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het uitgeven van verzendadviezen.
het onderhouden van het telefonisch kontakt betreffende
de orders met de verkooporganisatie.
De profileerstaten, de produktiestaten en het verzendadvies
worden doorgegeven aan de
afçlelingen.

werk~eesters

van de diverse

~ersoneel

instrueren het

over de uitvoering

van de opdrachten.
De opdrachten tot inkoop van materialen worden verder
afgehandeld door de afdeling Inkoop.
De profileerstaat van de schoringsprofielen gaat naar de
profileur van de M30- profileerstraat. Het is niet zo
per order één

profileersta~t

wo~dt.

gemaakt

~at

De produktie

van drie weken, de cyclustijd, wordt op één produktiestaat
b~geschreven.

De machinebediende komt alleen te weten

hoeveel stuks van een bepaald produkt

h~

voor een bepaalde

week moet maken.
Het speciale konstruktiewerk, allés wat niet geprofileerd
wordt, gaat naar de werkvoorbereiding toe.
De werkvoorbereiding ontvangt werktekeningen en gegevens
over de te produceren aantallen.

Z~

gaan na welke hande-

lingen in welke mate verricht moeten worden. Aan de hand
van de ontvangen gegevens maakt Werkvoorbereiding G.a.:
de stuklijst
de kniplijst
de zaaglijst
de snijbrandlijst
de boorlijst

-

de straallijst
de montage

Al deze

l~sten

t
gaan naar de st

lproduktieafdeling.

Het magazijn ontvangt van de werkvooI:"bereiding een "bouten 1'jst".
De fabriek in 31erick ligt op een afstand van

km. van de

Panningen. Dit houdt in dat 'lOOI:" een optimale
informatie-overdracht gezorgd moet worden. In het huidige
besturingssysteem is dat als volgt geregeld (zie tevens
fig. 20, Compositorisch schema pI:"oduktiebesturingssysteem
fabriek Blerick):
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torisch schema.

o

= Orderformulier

B = Bestellingen
T
PP

= (werk)Tekening
= Profileerstaten

schoringsprofielen

PB.= Profileerstaten sokkelprofielen, staanderprofielen en
liggerprofielen
VM

= Voormontagestaten

van de assen, kettingkasten en wielstellen

PT = Produktiestaten van de sokkels en palletstellingen
E = Verzendadviesen
L

= Voorraadlijsten

verbruiksgoederen, magazijnonderde1en en

standaardonderdelen
V = Voorraadkaarten van de belangrijkste materialen en produkten van de" sokkel- en palletstellingafdeling
--~

informatiestroom met richtingaanduiding

--.- formulierenstroom
aanvullen van gegevens
splitsen
tijdelijke opslag
langdurige opslag (archief)
voorgaand verloop niet afgebeeld
verder verloop niet afgebeeld
mondelinge informatie-overdracht
()

CD
[i]
n

= (stroom) knooppunt

schriftelijke informatiedrager = formulier
= formulier invullen
X = soort formulier (hoofdletter(s»
n = aantal formulieren van dezelfde soort

<D

m = zoveelste formulier van eenzelfde soort
Xl = orgineel for~~lier
X2 , 3 , 4 ,
= kop~en

...

,..-----,
I

I

Xm

I

101
'- _____ J
I

I

reeds eerder afgebeeld(e) formulier(en) in
dezelfde afdeling

-69Aan het hoofd van de fabriek staat de werkmeester. Deze
verzorgt de taakverdeling en moet de fabriek in Panningen
op de hoogte houden van de produktie voortgang.
Van de Co~rdinator E.P. ontvangt h~ de onderstaande
formulieren:
2x de profileerstaten van de sokkelprofielen, langs- en
d'darsdragers en

tingkasten. 1 Formulier is bestemd voor

de werkmeester en 1 voor de profileur.
2x de prOfileerstaten van de staanderprofielen/liggerprofielen. 1 Formulier is bestemd voor de werkmeester
en 1 voor de profileur.
4x de produktiéstaten van de palletstellingen. 1 Formulier

is bestemd voor de werkmeester, 1 voor. de mensen bij de
liggermal, 1 voor de mensen bij de jukmal en 1 voor de
expeditie.
3x de produktiestaten van de sokkels. l' Formulier is
bestemd voor de werkmeester, 1 voor de mensen

b~

de

puntlasmallen/eindmontage en 1 voor de expeditie.
2x een verzendadvies. 1 Formulier is voor de chauffeur
en 1 voor de Co~rdinator E.P.
2x de voormontagestaten. 1 Formulier is bestemd voor

d~

samenstellers van de wielstellen en 1 voor de samenstellers

~an

de kettingkasten/assen.

Deze formulieren bevatten de

noodzakel~ke

informatie voor

het produktiepersoneel. De materiaalvoorziening wordt ook
geregeld door de \-lerkmeester. Hiervoor heèft hij de beschikking over de onderstaande
voorraadl~st

l~sten,

die

h~

moet

b~houden:

sOkkels/palletstellingen

verbruiksgoederen
voorraadl

t sokkels standaardonderdelen

voorraadl

t sokkels

voorraadl

t palletstellingen standaardonderdelen
+... palletstellingen magazijnonderdelen

voorraad

magaz~nonderdelen

:::'e voorraad aan coilmateriaal wordt vanuit Panningen bijgehouden. De CoSrdinator E.P. krljgt de. profileerstaten
terug, met erop aangetekend wat er gemaakt is aan goede
en afgekeurde profielen.

-70Naast de te produceren aantallen beschikt
werkel~ke

z~

dan over de

geproduceerde aantallen en over de hoeveelheid

geproduceerd afval. Terugrekenen levert dan de voorraadhoogte op.
Het transport van o.a. magazijngoederen, rPE-profielen en
schoringsprofielen van Panningen naar 31erick gebeurt in
principe '.tJekelijks op dinsdagmorgen en wordt door de
afdeling Coördinatie E.P. geregeld.

-71.-

HOOFDSTUK 3.

Par. 3.0

Inleiding.

In paragraaf 2.3 zijn de produkt- en kwantiteitsgegevens
behandeld van de sokkel- en palletstellingafdeling.
Hieruit blijkt duidelijk, dat de specifikaties
van de eindprodukten klantafhankelijk zijn.
De fabrikage vindt daarom op order plaats.
Sokkels en palletstellingen zijn eenvoudige
samengestelde produkten. De profielen, welke
toegepast worden, worden hoofdzakelijk zelf
geprofileerd. In het kadei van het ~rofileerproces
zijn de profielen ingedeeld io hoofdgroepen,
zie ook hoofdstuk 1, te weten:

-

-

Hoofdgroep
Hoofdgroep
Hoofdgroep
Hoofdgroep

A, sOkkelprofielen

B, staanderprofielen
C, liggerprofielen
D, schoringsprofielen

De profielen uit hoofdgroep A, B en C zullen·
in Bleriek vervaardigd worden en de profielen
uit hoofdgroep D in Panningen op de M30-straat.
Voor de profileerstraat in Bleriek betekent dit,
t.o.v. de oude situatie toen alleen sokkelprofielen
vervaardigd ltJerden, een flinke toename van het aantal
meters te profileren materiaal per jaar, namelijk
van 115km/jaar tot meer dan 500 km/jaar. ( gebaseerd
op de prognose van de afname aan sokkels en
palletstellingen over 1984 ) •.
Door de uitbreiding van het produktiepakket
neemt ook het aantal subgroepen toe, namelijk
van 3 tot ± 10. In panningen vond de produkt
van sokkerprofielen plaats volgens een periodiek
systeem.

Di.t houdt in, dat men werkt met vaste intervallen.
Voor de sokkelproduktie werd een periode van
twee weken aangehouden, zodat eenmaal in de
twee weken langs- en dwarsdragers geprofileerd
werden. De kettingkasten werden op voorraad gemaakt.
Het aantal omsteluren bleef beperkt tot 3,5 uur per
twee weken, omdat in een nieuwe periode gestart
werd met de produktie van dat profiel type wat
in de voorgaande periode als laatste geprofileerd
was~

Door de uitbreiding van het aantal subgroepen

zal het aantal omstellingen en daarmee het aantal
omsteluren aanzienlijk toenemen, wanneer de
~et

produktie volgens hetzelfde systeem en
eenzelfde perIodeduur zal plaatsvinden.

Indien naast de langs- en d.arsdragers één type
staa·nder- en één type liggerprofiel per periode
geprofileerd worden, betekent dit, dat per
periode het aantal omsteluren 33,5 uur bedraagt.
Wanneer ook nog kettingkasten geprofileerd moeten
worden, bedraagt het aantal omsteluren 37,5 uur.
Besloten is, om de produktie van de profielen uit
hoofdgroep A, B enC in Blerick volgens het
periodieke systeem met een produktiecyclus
van drie weken te doen plaatsvinden.
Hiervoor is gekozen om onderstaande redenen:
fabrikage op order terwijl aan de levertijden
voldaan kan worden
fabrikage op order brengt een minimum aan afval
met zich.

Zouden de profielen op voorraad

gemaakt moeten worden, dan moet een aantal op
lengte gezaagd worden. Naarmate de produktiecyclus
toeneemt zal dit aantal ook toenemen.
Nadelen hiervan zijn:
• toenemen van de hoeveelheid

~al

t.g.v. zaagverliezen

• twee ekstra bewerkingen, zagen en ontvetten.
• door het ontvetten wordt de ijzerfosfaatlaag
aangetast ( bron: Dhr. Bos van de firma MAVOM
• hogere 2pslagkosten doordat meer ruimte voor
opslag nodig is.
Het belangrijkste nadeel dat hier tegenover

-73staaf, zijn de hogere profileerkosten t.g.v.
de hoge omstelkosten.
In de nieuwe situatie zal de bezetting van de
profileerstraat veel groter

~ijn

dan in de oude

situatie. Enerzijds komt dit door de grote
toename van de produktieomvang en anderzijds
door de grote toename van het aantal omsteluren.
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de
verwachte bezetting van de profileerstraat in
Bleriek over 1984. Om inzicht te krijgen in
de invloed van de produkti.ecyclus op de_ bezetting
is van vier produktiesystemen de bezetting
berekend over 1984.
Tevens wordt ingegaan op het omstellen van de
profileerstraat. Daarnaast worden in dit hoofdstuk
de beInvloedbare kosten als funktie van de
produktiecyclus besproken. Daarmee wordt nagegaan
in hoeverre een produktiecyclus van drie weken
uit oogpunt van produktiekosten een juiste
keuze is.

Par. 3.1

Berekening bezetting profileerstraat onder
vier verschillende produktiesystemen

Par. 3.1.0

Beschrijving van de produktiesystemen.

De vier produktiesystemen waarvan de bezetting
bepaald is, worden in het vervolg als volgt
aangeduid:

-

-

2 vleken zig-zag

3 'deken zig-zag
3 vleken periodiek
4 weken periodiek

Onder zig;"'zagproduktie wordt verstaan de produktiewijz'e
waarbij na het profileren van de profielen uit
hoofdgroep A beurtelings profielen uit hoofdgroep
B en C geprofileerd worden. Na het profileren
van hoofdgroep B en C wordt overgegaan op
de produktie van profielen uit hoofdgroep A.
D~t

betekent, dat in het 2 weken zig-zag systeem

profielen uit hoofdgroep A om de tvlee ...,reken
en uit hoofdgroep B en C om de vier weken
geprofileerd worden.
Onder periodieke produktie wordt verstaan de
produktiewijze waarbij in een
~lle

produk~iecyclus

hoofdgroepen, én alt~jd in dezelfd~

volgorde, geprofileerd worden. Zo betekent dit
voor het 3 weken periodiek produktiesysteem,
dat de prOduktie van een hoofdgroep om de
drie weken plaatsvindt.

Par. 3.1.1

Indeling produktiecyclus in fasen

Voor de berekening van de bezetting is het

.

profileerproces opgedeeld in fasen. Iedere
fase vertegenwoordigt een deelproces.
De volgende fasen worden onderscheiden:
a. Het profileren. In dit kader zal ook gesproken
worden over de effektieve profileertijd. Hieronder
wordt verstaan de tijd welke zuiver en alleen
besteed

wordt aan het profileren van de

profielen.
b. Het coilwisselen. De totaaltijd welke jaarlijks
besteed wordt aan het coilwisselen wordt de
~.

coilwisseltijd genoemd.
Het instellen van de lengte van een profiel.
De tijd die het instellen in beslag neemt is
afhankelijk van de subgroep. Afhankelijk van
de subgroep moeten de volgende handelingen
verricht worden:·
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Voor profi.elen uit subgroep B. en C. komt het
~
~
instellen neer op het wijzigen van het programma
van de PLC die de meetwals van de hydraulische
ponsmachine Pl ( zie fig. 6 ) stuurt.
Lengte instellen van een langsdrager houdt in,
het verplaatsen van een opto-elektronische
, naderingsschakelaar over een geleiding met
meetlineaal. Het instellen van de lengte van
een dwarsdrager neemt het meeste tijd in beslag.
Naast het verplaatsen van een naderingsschakelaar
moeten ook ponsunits van de hydraulische
ponsmachine P2 ( zie fig. 6 ) verplaatst worden.
d. Het dagelijks opstarten' en stilleggen van de
produktiestraat indien geprofileerd wordt.
e. Het omstellen van de profileerstraat op een andere
hoofdgroep. De meeste tijd wordt in beslag
genomen door het ombouwen van de rolprofileermachine.
f. Het omstellen van de profileerstraat op een
andere subgroep binnen een hoofdgroep. Ook
hier neemt het ombouwen van de rolprofileermachine
de meeste tijd in beslag.
g. Onderhoud, reparaties in storingen. Onder storingen
wordt verstaan al het oponthoud in het
profileerproces dat niet valt onder het preventief
onderhoud en reparaties. Een storing is bijvoorbeeld
de vertraging die ontstaat door het moeten
bijregelen van de rolprofileermachine om tot
een kwalitatief goed produkt te komen.
Van iedere fase, behalve g, is berekend hoeveel
machineuren over 1984 in beslag genomen worden
als funktie van het produktiesysteem.
Van g. wordt een schatting gegeven. Uit sommatie
van
tijden volgt dan de bezetting.
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Par. 3.1.2

Gegevens gebruikt bij de berekening van de
bezetting

Prognose van de afname aan sokkels en palletstellingen
over 1984:
12.500 stuks

- sokkels
-

~alletstellingen

11.000 jukken
66.000 draagliggers

Afgeleide gegevens van de prognose afname 1984
betreffende de te profileren profielen:
- Hoofdgroep A: langsdragers
dwarsdragers
kettingkas'ten

-

Hoofdgroep

B~

staanderprofielen

Hoofdgroep C: liggerprofielen

gem. lengte:
2,586 m•

25.000 st.
. 68.750 st.
5:.000 st.

0,671 m.

22.000 st.

5,185 m.

100.000 st.

2,770 m.

1,000 m.

De waarden van hoofdgroep A berusten op produktiegegevens
en die van hoofdgroep B en C op het offerte bestand
van 1981, dat afkomstig is van de verkooporganisatie.
Tijden van werkzaamheden waarbij stilstand van
de profileerstraat optreedt:
betreft
omschrijving aktiviteit
fase:
8

plaatsen van een nieuwe coil op de

benodigde
tijd:
0,25 uur.

haspel en het invoeren van het
bandmateriaal

c

D

lengte instellen binnen subgroep:
- dwarsdragers

0,25 uur.

- overige subgroepen
opstarten en stilleggen produktiestraat

0,05 uur.

omstellen van hoofdgroep naar hoofdgroep

0,75 uur/
werkdag
10,00 uur
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omstellen binnen hoofdgroep:
Hoofdgroep A

3,5 uur/omst.

Hoofdgroep B en C:
verandering in breedte coilmateriaal
verandering in breedte en dikte
coilmateriaal

3,0 uur/omst.
18,0 uur/omst.

Deze gegevens berusten op ervaring en schattingen.
Ten aanzien van het aantal subgroepen van een
hoofdgroep dat per produktiecyclus gerold wordt,
zijn de volgende aannamen gemaakt:
Hoofdgroep Bomvat 4 subgroepen. Binnen deze
subgroepen komeh twee verschillende materiaaldiktes
voor.
Hoofdgroep C kent, afhankelijk van de produktiecyclus,
5 tot 7 subgroepen.
4 maal per jaar wordt een serie kettingkasten
geprofileerd.
Hoofdgroep Bomvat 2 subgroepen, de langsdragers
en dwarsdragérs.
Uitgegaan wordt van een coilgewicht van drie ton.
Bij het berekenen van de effektieve produktietijd
wordt gebruik gemaakt van de effektieve profileersnelheid v • De effektieve profileersnelheid geeft
p

.

weer het aantal meters profiel dat per tijdseenheid
van de profileerstraat

komt~

Van de rolprofileermachine kan de maximale
profileersnelheid geregeld worden. De profileersnelheid geeft de momentane bandsnelheid weer.
De hoogst mogelijke profileersnelheid bedraagt
15 m/min. De effektieve profileersnelheid is altijd
.0 .

kleiner dan àe ingestelde profileersnelheid en is
afhankelijk van de lengte van het profiel dat
gemaakt wordt, zie volgende fig.
Het verschil wordt kleiner naarmate de lengte van het
prOfiel toeneemt. Dit komt doordat het profileerproces
volgens een stap-rust beweging

1:6

14

·.
t
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de.• effekt:ieve p,rofileersnelheid
v in meter per minuut
p

--,-'-

-_ .....

-----

15 m/min.

_ . . . - - - - - - - - v p (1)

12

10
8

6
4

2

o

1:

1
1.
,..
profiellèngte in meter

Figuur 21. De effektieve profi1eersnelheid als funktie van de
profiellengte.De rOlprofileermachine staat ingesteld
op 15 m/min.

verloopt. Tijdens de rustperiode vinden de
ponsbewerkingen plaats. Meerdere ponsbewerkingen
wordeh gelijktijdig uitgevoerd. De effektieve
profileersnelheden van hoofdgroep 8 en C zijn
afgeleid van de gemeten waarden van hoofdgroep A.
Hierbij is aangenomen:
~.

dat reeds bij het profileren van korte profielen
de maximale profileersnelheid bereikt wordt.

2. dat tijdens het profileren de rOlprofileermachine
altijd ingesteld is op een profileersnelheid
van 15 m/min.
3. dat de tijd, benodigd voor het profileren van
een profiel met lengte L, onafhankelijk is van
het prof

ltype en het aantal ponsbeVlerkingen.

Op grond van de aannames mogen we in het kader
van de effektieve produktietijd rekenen met de
effektieve profileersnelheid betrokken op de
gemiddelde lengte van een groep profielen.

-79Bij het berekenen van de effektieve produktietijd
wordt uitgegaan van de effektieve produktiesnelheden
uit tabel 3:
Hoofdgroep

subgroep

gemiddelde lengte
in m.

A

langsdragers

2,586

effektieve
profileersnelhei
v
in m/min.
o
6",79

dwarsdragers

0,671

2,65

kettingkasten

1,000

3,63

B

5 f 185

9,36

C

2,770

7,05

Tabel 3: overzicht van de effektieve profileersnelheden betrokken op de gemiddelde lengte
van een bepaalde groep profielen.
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3.,1~3

Bezetting profileerstraat

De resultaten van de berekeningen worden weergegeven
in tabel 4. Bij Limoveld B.V. wordt in dagdienst
( 8 werkuren/werkdag ) gewerkt, wat neerkomt op
1936 werkuren per jaar. ( gebaseerd op 260 dagen
5 'feestdagen -

3 roostervrije dagen -

10 vakantiedagen

Vergelijken we dat aantal werkuren met het totaal
aantal bezettingsuren,van de vier produktiesystemen,
dan blijkt, dat we met een aanzienlijke overbezetting
te doen hebben, namelijk 40 to 60 %.
produktiesysteem

totaal aantal
bezettingsuren

be.zettingsgraad

totaal aan
omsteltijd

2 weken zig-zag
3 weken zig-zag
3 weken-periodiek

3067 (uur/jaar)

1,58

1038 uur/jr

2690

1,40

J( 693

1,60

1093

4 weken-periodiek

2848

1,47

862

"

3094

"
If

tabel 5: overzicht van het aandeel van de omsteluren
in de bezetting.
Overwerken of werken in twee ploegen dienst is
onvermijdelijk. Limoveld B.V. beschikt over drie
profileurs voor de profileerstraat in Blerick. Deze
mensen vinden het niet-bezwaarlijk om in ploegendienst.
te werken.
De afname van sokkels en palletstellingen wordt
jaarlijks gekenmerkt door een periOde van "n tot
twee kwartalen waarin de afname beduidend ( tot 30 %
boven het jaargemiddelde ligt. Het aantal prDfielen
dat in die periode geprofileerd moet worden, neemt
evenredi~

toe. Voor het

pr~~~leerproces

betekent

dit, dat de seriegrootte waarin diverse profielen
geprofileerd worden, evenredig toeneemt. Het aantal
omstellingen verandert niet.

ft

"
"

,. Produktie-systeem
drie weken periodiek

drie weken zig-zag

twee weken ziq"'zag

vier v.Jeken periodiek

.,

Type
werk
,
A
B

C
D
E
F
G

Hoofdgroep
sok. sta. .li.9..:.
203
655
449
75
40
36
9
6
a33
79
34
60
130
130
260
234
182
102
49
86
115

Totalen 1130

643

1294

Totaal
1307
151
148
173
520
518
250

Hoofdgroep
sok .. sta. .ll.9.:.
655
449
203
75
40
36
5
105
6
83
58
32
86
173
86
156
71
121
120
84
46

3067

980

-

530

1180

1307
151
116
173
345
348
250

Hoofdgroep ,
sok. §.lli lig.
655
449
203
75
40
36
7
8
105
50
40
83
173
173
173
260
243
71
72
58
120

Hoofdgroep
Tolig.
taal sok.
1307 449
655
203
75
151 40
36
120 92
7
6
173
86
37
50
130
519 130
130
574
234
182
56
73,
250
53
124

2690

960

3094 890

To-

illl

761

1373

648

1310

Totaal
1307
151
105
173
390
472
250
2848

Alle getallen geven uren weer.
A: Effektieve produktietijd.
a: Coilwisseltijd.

Afkortingen:
sok. := hoofdgroep A
(sokkelprofielen)

C:
'D:
E:
F:
G:

sta. := hoofdgroep B
(staanderprofielen)

Insteltijd, instellen van de profiel lengte.
Tijd voor het dagelijks opstarten en stilleggen van de produktiestraat.
Omsteltijd, omstellen van hoofdgroep naar hoofdgroep.
Omsteltijd, omstellen binnen een hoofqgroep van subgroep naar subgroep~
Tijd voor onderhoud

Tabe14,.

Gedetailleerde weergave berekende bezetting van de profileerstraat
als funktie van het produktiesysteem.

lig. := hoofdgroep C
(liggerprofielen)

.
I

(X)

-82Het tota'al aantal bezettingsuren van een produktiecyclus waarin b.v. 30 % meer geprofileerd moet
""orden neemt dan ook maar met ongeveer 15 % toe.
De ven'Jachting is dan ook, dat profileren volgens
het produktiesysteem 3 weken-periodiek tesamen
met het werken in twee ploegen d

st voldoende

ruimte biedt om de benodigde hoeveelheid profielen
tijdig te kunnen afleveren aan de montage afdelingen.
Een groot gedeelte van de bezetting wordt in
beslag genomen door het omstellen van de
produktiestraat. Afhankelijk van het produktiesysteem
700 - 1.100 uren. Bij heb produktiesysteem
3 weken zig-zag vindt de produktie van de
profielen uit hoofdgroep B en C om de zes weken
plaats. Ten opzichte van het produktiesysteem
3 weken-periodiek levert dit een besparing op
van 400 omsteluren. De totale omsteltijd is
afhankelijk van de produktiecyclus ~n het aantal
subgroepen dat het standaardprogramma omvat.
Zie tabel 6.
Een uitbreiding van het aantal subgroepen brengt
enerzijds hogere produktiekosten met zich mee en
levert anderzijds een besparing op de materiaalkosten
op. Gestreefd wordt naar een standaard programma
met een aantal subgroepen waarbij de som van beide
kostensoorten minimaal is. Om dat te bereiken wordt
van iedere order bijgehouden ""elk profiel reeds
voldoet aan de GSF-norm. Naderhand kan dan nagegaan
Itiorden in hoeverre het standaard programma aangepast
d

t te 'tlorden •

De totale coilwisseltijd op jaarbasis is gebaseerd
op een

coi~gewicht

van drie ton. In werkelijkheid
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. aantal subgroepen

8

4

aantal materiaaldikten 1

2

3

1

2

3

aantal omsteluren per
produktiecyclus (uur)

14

19

21

26

31

9

cyclustijd
(weken)

5

234
156
117
94

6

n~

7

67
59
52
47

2
3

4

8

9
10
Tabel 6.

aantal omsteluren op
jaarbasis (uur)

364
243
182
146
121
104
91
.81
73

494
329
247
198,
165
141
124
110
99

546
364
273
218
182
156
137
121

109

676
451
338
270
225
193
169
150
135

806
537
403
322
269
230
202
179
161

Het aantal omsteluren op jaarbasis als funktie
van'het aantal subgroepen, het aantal materiaaldikten en de produktiecyclustijd.
Het betreft hier omstellen binnen een hoofdgroep.

-84is het gemiddelde coilgewicht 2

~

3 ton. De totale

coilwisseltijd is omgekeerd evenredig met het
gemiddelde coilgewicht. De totale coilwisseltijd
zal in werkelijkheid dan ook groter zijn, n.l.
ongeveer 200 uur.
Om de totale coilwisseltijd op jaarbasis zo
klein mogelijk te maken zal men zo groot mogelijke
coils moeten toepassen en moeten streven naar
zo kort mogelijk coilwisseltijden.
Ten aanzien van de grootte van de coils zijn
reeds de nodige maatregelen getroffen. Aan
het verkorten van de coilwisseltijden wordt
ook gewerkt. Hiervoor gaat men zelf iet.s ontwikkelen
om de coils aan elkaar te lassen.

Par. 3.1.4

De werkelijkheid van het omstellen van de
rolprofileermachine

Na enige maanden van produceren is duidelijk geworden,
dat de omsteltijden waarmee gerekend is bij het
bepalen van de bezetting van de profileerstraat
te optimistisch

zijn.

Bij de berekening zijn onderstaande omsteltijden
gehanteerd:
omstellen van hoofdgroep naar subgroep: 10 manuren
omstellen van subgroep naar subgroep binnen
hoofdgroep A: 3,5 manuren
omstellen van subgroep naar subgroep binnen
hoofdgroep 3 en C indien alleen de breedte
verandert: 3 manuren
-omstellen van subgroep naar subgroep binnen
hoofdgroep 3 en C indien zowel de bandbreedte
als de materiaaldikte verandert: 8 manuren

-85Het omstellen binnen hoofdgroep A komt overeen met
de praktijk. Deze tijden berusten op ervaringsgegevens.
De overige tijden blijken in de praktijk niet
haalbaar te zijn. In werkelijkheid kost het omstellen
binnen hoofdgroep B en C en van hoofdgroep
naar hoofdgroep 15 tot 20 manuren.
Ter verkrijging van inzicht in de omstelwerkzaamheden
heb ik het omstellen meerdere malen gevolgd en
uitvoerige gesprekken gevoerd met de profileurs.
Daaruit is duidelijk geworden, dat de
materiaaldikte maar heel weinig invloed heeft
op de omsteltijd'van de profileerstraat,indien
omgesteld wordt binnen de hoofdgroep staander- of
liggerprofielen. Een andere materiaaldikte heeft tot
gevolg, dat de afstand tussen de onder- en bovenrollen
van de richtmachine en de rolprofileermachine aangepast
moet worden. Dit kost hoogstens een half manuur.
Omstellen binnen een hoofdgroep houdt altijd in,
dat van de rolprofileermachLne de afstandsbussen
verwisseld moeten worden. Daarnaast moeten afhankelijk
van de omstelling, van enkele stations van de
rolprofileermachine, profielrollen verwijderd
of toegevoegd vJorden. Vooral door het ven,lijderen
of toevoegen van profielrollen onstaan verschillen
in omsteltijden omdat dan de voorste lagerbok van
een station verwijderd moet worden.
De omsteltijden zullen nog wel kleiner worden, omdat
onderstaande maatregelen getroffen worden:
- voor het instellen van de ponsunits zijn nog geen
afstandblokjes

chikbaar. Hiervan moest eerst

de maat praktisch bepaald worden. Wanneer de
afstandsblokjes toegepast worden zal

tinstellen

vlotter verlopen, omdat het improviseren met vulplaatjes
dan komt te vervallen.

-86het spècifleke gereedschap van de rolprofileermachine
zal op overzichtelijke wijze opgeslagen worden.
Hierdoor kan veel tijd ( 2 ä 3 manuur ) bespaard
worden op het uitzoeken van de benodigde
profielrollen en afstandbussen. Een speciaal
opbergsysteem is hiervoor ontworpen.
-.de wartelmoeren en afstandsringen zullen aangepast
worden, zodat voor het verwisselen van afstandsbussen de voorste lagerbok niet meer verschoven
hoeft te worden.
het verwijderen van de wartelmoeren zal, indien
de voorste lagerbok verwijderd wor.dt, in de
toekomst met een pneumai;ische sleutel. gebeuren.
De omsteltijd zal door deze maatregelen met enkele
manuren verkort kunnen worden. Neer tijdsbesparingen
zijn niet te verwachten zonder dat grote investeringen
nodig zijn.
Omdat de werkélijke omsteltijden veel groter zijn
dan de omsteltijden waarmee de bezetting berekend
is, is het totaal aan omsteltijden groter dan
aangegeven in tabel 4 en 5.
Bij het berekenen van de bezetting is aangenomen
dat het omstellen gebeurt door één persoon. In de
praktijk wordt de profileur geholpen door de persoon
d
de profielen van de rollenbaan neemt~
. Het totaal aan omsteltijd, benodigd voor het omstellen
van hoofdgroep naar hoofdgroep benadert dan ook de
werkelijkheid, omdat gerekend is met 10 machineuren
stilstand, terwijl het omstellen 20 manuren kost.
De omsteltijden betreffende het omstellen binnen
hoofdgroep 3 en C, van subgroep naar subgroep, zijn
aan de lage kant omdat uitgegaan moet worden van
on

8 uren stilstand van de profileerstraat,

ongeacht verandering van

iaaldikte.

-87De berekening van de bezetting is gebaseerd op
op het profileren van vier verschillende staanderen vijf tot zeven verschillende liggerprofielen
per produktiecyclus. Omdat in werkelijkheid per
produktiecyclus twee verschillende staanderprofielen
en twee tot drie verschillende liggerprof

len

geprofileerd worden, is het aantal omstellingen
in de praktijk veel minder, dan waarvan in de
berekening uitgegaan wordt.
Het gevolg hiervan is, dat de omsteltijden van
tabel

~ier

en vijf bed treffende het omstellen

binnen hoofdgroep 8 en C toch acceptabel zijn.

-88Par. 3~2

De totale be!hvloedbare kosten: C

tot

•

Par. 3.2.0 Inleiding

In deze paragraaf gaat het niet om berekening
van een kostprijs, doch om beïnvloeding van
de kosten.
Er moet een beslissing genomen worden over de
cyclustijd. Dat gebeurt mede op grond van inzicht
in de volgende zaken:
op welke wijze de kosten worden beïnvloed door
de keuze van de cyclustijd
in welke mate de kdsten worden beïnvloed door
de keuze van de cyclustijd.
Kosten die niet worden beïnvloed en die dus
met .. betrekking tot de cyclustijd vaste kosten
zijn, worden buiten beschouwing gelaten.
De berekening die hier uitgevoerd wordt,
kan opgevat worden alsof van kort tot lang
alle alternatieve cyclustijden beschouwd worden.
Steeds wordt overgegaan naar een iets grotere
cyclus.
Dat betekent: er komen wat minder omstellingen
per jaar, maar de voorraad neemt iets toe. De
vraag is steeds of de volgende stap nog tot
lagere kosten leidt. Het gaat dus niet om de
gemiddelde kosten van een oms 11ing; de vraag is:
wat bespaart men, door AAn omstelling minder te
verrichten. Er is dus m.a.w. een marginale
kostenbeschouwing nodig.
De belangrijkste kostensoorten die beïnvloed
worden door de cyclus

jd zijn:

de orderkosten. Dit zijn de kosten, verbonden
aan het
de

voor~ereiden

voorraadkost~n.

van de serie.

Dit zijn de kosten verbonden

aan het hebben van voorraad.

-89Wanneer in het kader van de produktie van
verrijdbare onderstellen en palletstellingen
profielen op voorraad gemaakt worden, betekent dit:
- indien de profielen droog op de gewenste lengte
. gebracht kunnen worden, een ekstra bewerking,
het afkorten, en ekstra afval.
indien het afkorten gepaard gaat met

ge~ruik

van een koelmiddel, de profielen nog een
tweede ekstra bewerking ondergaan, n.l. het
ontvetten. Door het ontvetten wordt de
ijzerfosfaatlaag aangetast.
Bovengenoemde punten ~orden niet meegenomen in
de berekening van de beïnvloedbare kosten, maar
komen tijdens de bespreking van de berekeningen
wel ter sprake.
Par. 3.2.1

Berekening van de totale beïnvloedbare
kosten.

Het produktiepakket dat geprofileerd moet worden
op de profileerstraat in 8lerick is ingedeeld in

.

drie hoofdgroepen. (z

In de

.
beschouw1ng
.

hoofdstuk 1 )
..

van de be1nvloedbare kosten

worden alleen in rekening gebracht de twee
belangrijkste kostensoorten, de orderkosten
en de voorraadkosten.
De orderkosten F.:
1

De orderkosten F. zijn de kosten verbonden aan
1

het voorbereiden van een serie. In dit

ka~er

wordt onder een serie verstaan het aantal
len van

~~n

tieproces
dus geen

hoofdgroep welke in

ê~n

ileerd 'dorden. Sr Hordt

.

"
~ ~
onoerscne1,-,

Tevens ':lordt in de berekening

rekening

gehouden met de lengte van de diverse profielen.

-90De orderkosten F i die gema.akt worden zi j neen
sommatie van de orderkosten die gemaakt worden
voor de afzonderlijke subgroepen van een hoofdgroep.
Indien de produktiecyclus m weken groot is, bedragen
de orderkosten jaarlijks ~2 Fi van een hoofdgroep.
De orderkosten van een fabrikage serie bestaan
in dit geval uit:
a. omstelkosten machine
b. hernieuwde aanloopkosten.
ad a.
Hiertoe worden gerekend: de kosten van de

.

profileerstraat en de machine-insteller(s)
gedurende de omsteltijd. De kosten van de
machine-insteller(s) worden in rekening gebracht
tegen het man-uur-tarief, incluis 50 % toeslag voor
overuren of ploegendienst, vanwege de overbezetting
van de profileerstraat.
Het man-uur-tarief bedraagt dan f 42,-Het in rekening brengen van. de kosten van de
verloren machineuren ligt niet eenduidig vast.
Moeten deze tegen het machine-uur-tarief, f

150,-

in rekening gebracht worden of moeten geen kosten
i~

rekening gebracht worden ?

Hier worden

g~~n

machinekosten in rekening gebracht,

omdat geen produkten verloren gaan door het
omstellen.
Tevens nemen de machinekosten niet toe of af door
resp. een toename of afname van het aantal omstellingen.
ad b.
De kosten van hernieuwde aanloop ( 1
meer uitval ) kan men

ei~enlijk

tempo,

alleen lan

statistische

achterhalen. Aangezien hierover nog
~e~end

zijn, zal hiervoor een geschat bedr

r i n g gebracht ,..:orden.

5

in

-91-

Aangenomen wordt, dat per serie 25 meter bandstaal
als afval t.g •. v. hernieuwd aanlopen verloren gaat.
Dit komt overeen met f 87,-- aan materiaalkosten.
Onafhankeli jk van 1l1at voor produkt gerold vlordt,
zal voor hernieuwde aanloopkosten f 87,-- in
re:cening gebracht Horden.
Resumé:
De orderkosten van een fabrikageserie zijn groot:
Fi = 87,- + tomstel x f 42;F. in Hfl.
~

tomstel= aantal manuren om9tellen per produktieserie.
Afhankelijk van de hoofdgroep en het aantal
subgroepen bedragen de orderkosten:
Hoofdgroep A
Hoofdgroep B
Hoofdgroep C

f 1.074,f 1.757,f 2.607,-

2 subgroepen per produktiecyclus
2 subgroepen per produktiecyclus

3 subgroepen per produktiecyclus

De voorraadkosten:
Ten aanzien van het voorraadverloop wordt verondersteld,
dat deze voor iedere hoofdgroep afhankelijk is van
de produktiesnelheid p en tijdens iedere cyclus
hetzelfdeverlooPheeft.?
Uitgegaan wordt van een voorraadverloop zoals in fig.L1 ~
in beèld is gebracht.
Dit houdt in ,dat het volgende verondersteld wordt:
er wordt op voorraad gewerkt
- de voorraad wordt geleidelijk aangevuld met
p produkten per tijdseenheid. De waarde van p
'dordt afgel
- de afname
regel~atig

van de effektieve profileersnelheid.
tijdseenheid 0 heeft een min of meer
verloop.

rvOoccaadhooqte

mxD

-sr

1--_ _ _ __

----1,.. . .
I

m5~D x(l-

g)-:

........

..

I

IE-_ _ _ _ _ _ m
__

Fig. 22.De voorraad hoogte als funktie van de produktie
snelheid p en de tijd.
De gemiddelde voorraadhoogte bedraagt dan:
1

2'

m

D

x 52 x D (1 - P )

Stel dat de voorraadkosten per stuk per tijdseenheid Ci
bedragen. Dan zijn de totale voorraadkosten groot:

De voorraadkosten C. moeten nog bepaald worden en
J.
bestaan uit:
- de vereiste rentabili it van het geïnvesteerde
kapitaal t.b.v. het heb!::>en van voorraden
- ruimtekosten
De formule waarmee de voorraadkosten Ci berekend worden

.

" ,J,..:>.

r-i -- delta x K +
i
met: ei; voorraadkosten
prod\.lk t per ti jd3ee~r1he iè
1 •
J..J.
Delta = ren
SPi = ruimtekosten per produkt per tijdseenheid
K = voorraadgevoelig deel van de kostprijs per produkt

-93-

Oe rentabiliteit delta is in afspraak met de direktie
op 1.0 % vastgesteld. De opbouw van het voorraadgevoelig
deel van de kostprijs K kan opgebouwd zijn uit een
gedeelte:

a.

kosten:
Het ui

s~ateriaal

voor de verschillende

ielen is specifiek. De coils liggen op
voorraad. De investering in materiaal mag dus
n

in rekening gebracht worden.

b. Bewerkingskosten:
Aangezien de machine en de machine-bediener
ingezet kunnen worden voor velerlei verschillende
produkten, rekenen we de machine en de mankosten
mee in K.
De doorlooptijden van de diverse profielen
volgen .uit de effektieve profileermethoden.
De bewerkingskosten per periode, 1 minuut = 100 periodes,
bedragen 260
= f 0,0433
60xl00
De bewerkingskosten worden ?etrokken op de gemiddelde
lengte van een groep profielen.
Dwarsdragers

f 1,10

langsdrager

j

staanders

f 2,40
f 1,70

liggers
c.

1,65

Gen~edschapskosten:

Per hoofdgroep is specifiek gereedschap nodig. De
cyclustijd m heeft derhalve geen invloed op de
investering in deze kosten. Dus rekenen we de
gereedschapskosten n
~

wordt dus alleen

t bij K.
door de bewerkingskosten.

-94Ruimtekosten Sp.:
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l.
Uitgangspunt voor deze kosten zijn de kosten per m2
van de hal waar het produktieproces gaat plaatsvinden.
De m2 kostprijs is opgebouwd uit:
- afschrijving en rente van gebouw, stellingen en pallets
-

huishoudingskosten, verwarming en verlichting

In

spraak met de direktie is de m2 kostprijs

vastgesteld op f

75,- per m2/jaar.

Uitgegaan wordt van opslag van dwarsdragers in
palletstellingen, van langsdragers op de vloer
en van staanders en liggers in draagarmstellingen
in combinatie met opslag op de grond.
Betrokken op de gemiddelde lengte van een groep
profielen leve.:t;'t dit onderstaande waarden op van
SPi:
dwarsdragers:

0,21 per profiel per jaar

f
!
!
f

langsdragers:
staanders:
liggers:

1,90 per profiel per jaar
2,42 per profiel per jaar
1,40 per profiel per jaar

SAf'1ENVATTING

De totale belnvloedbare kosten Ctotaal worden
berekend met onderstaande formule:
C
= m x Fi + D x m
1 _ D ) x C.
tot
~
2 x 52
p
l.
met:

'"

kosten

C~=tbel.nvloedbare

.... 0

=

:TI

lustijd

F.= orderkosten per fa':)rikageser
l.
D = de vraag naar de hoeveelheid produkt
P = de produkt

tijdseen

per tijdseenheid

C. == del ta x 1( +
l

=

i

voorraadkosten per stuk per
tijdscenhe

delta
K

=

rentabiliteitsfaktor

= voorraadgevoelig

SPi

= ruimtekosten

deel van de kostprijs per produkt

per produkt per jaar

-95Par. 3.2.2

Bespreking totale beïnvloedbare kosten
van de afzonderlijke hoofdgroepen

Van iedere hoofdgroep worden de totale beïnvloedbare
kosten C

als funktie vàn de cyclustijd
tot
in grafieken weergegeven.

Van iedere hoofdgroep wordt nagegaan, of profileren
met een produktiecyclus van drie weken uit
kostenoverwegingen een redelijke keuze is.
Hoofdgroep A: sokkelprofielen
Zie fig .~,. In figuur 23 wordt \oJeergegeven:
de totale beïnvloedbare kosten als funktie van
de cyclustijd m.
de voorraadkosten als funktie van de cyclustijd m
de _orderkosten als funktie van de cyclustijd m
Indien geprofileerd wordt met een cyclustijd m van
drie weken, bedragen de totale beïnvloedbare kosten

f 20.578,De minimale beïnvloedbare kosten bedragen f

12.000,-en worden bereikt indien geprofileerd wordt met
een produktiecyclus van 9 weken.
Indien geprofileerd wordt met een produktiecyclus
van 4 weken, levert dit t.o.v. een produktiecyclus
van 3 weken een besparing op op de totale beïnvloedbare
kosten van f 4.000,-Bij een produktiecyclus van 4 weken kan men echter
niet voldoen aan de levertijden.
Dit betekènt, dat profielen op voorraad gelegd moeten
worden, met als gevolg:
- materiaalverliezen
2 ekstra bewerkingen, zagen en ontvetten
- hogere voorraadkosten door het aanhouden van
veiligheidsvoorraden
dat de ijzerfosfaatlaag aangetast wordt.
- dat men een enkele keer niet tijdig kan leveren
omdat men niet alle dwarsdragers op voorraad kan leggen.
Vanwege deze gevolgen kan men beter hoofdgroep A om
de drie weken prOfileren.

..

"."
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staanderprof~elen

Hoofdgroep B:
Zie figuur

2~

Daarin is weergegeven de totale

beïnvloedbare kosten als funktie van de produktiecyclus m en de orderkosten.
De totale beinvloedbare kosten als funktie van de
orderkosten zijn gegeven, om de invloed aan te geven
van het aantal subgroepen, dat per cyclus geprofileerd
wordt, op de totale beInvloedbare kosten.
Indien per produktiecyclus 2 subgroepen geprofileerd
worden, bedragen de orderkosten F. f
~

1.757,-

Uitbreiding van het aantal subgroepen, dat het
standaardprogramma omvat, betekent, dat de orderkosten
toenemen met f 606,- tot! '00,- per subgroep.
Bij een produktieproces van 3 weken heeft dit een
tot gevolg van! 10.000,- tot! 15.000,tot
per jaar, per subgroep.
toename van C

Het aantal subgroepen dat het standaardprogramma omvat
zal alleen uitgebreid worden indien daar tegenover
een grotere besparing op materiaalkosten staat.
Bij een produktiecyclus van drie \Veken worden
alleén naleveringen, eventueel uit voorraad, geleverd.
Hierdoor

blU~~n

het aantal profielen, dat op lengte

gezaagd moet worden en de materiaalverliezen tot
een minimum beperkt.
De orderkosten bedragen onder de huidige omstandigheden,
2 subgroepen per produktiecyclus, f

1.757,--

Wanneer van 3 wekelijkse produktie overgegaan wordt op
6 wekelijkse
kosten af met

·
. ' 1 e '8elnv
y
1
nemen d e .~o~a
t 1e,
f 15.000j- per jaar.

4ier tegenover staat:
een toenase van het aantal profielen dat op len
gezaagd moet vorden
een toename van de materiaalverliezen
dat de ijzerfosfaatlaag wordt aangetast door
koelvloeistof van de zaag en het ontvetten.
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-99Hieruit kan geconcludeerd worden, dat een langere
cyclustijd m;,geen grote besparing oplevert.

~oofdgroep

C: liggerprofielen

Zi2 fig.2.5'.Hierin ';Jordt v/eergegeven:
de totale beïnvloedbare kosten als funktie van
de produktiecyclus m
de invloed van de orderkosten op de totale
beïnvloedbare kosten
de invloed van de jaarafname 0 op de totale
beïnvloedbare kosten.
Een toename van de jaarafname 0 leidt tot een
kortere optimale cyclustijd.
Het standaard-programma van de liggerprofielen houdt
in, dat per produktiecyclus 3 subgroepen geprofileerd
worden, waardoor de orderkosten f

2607,--. bedragen.

Bij een produktiecyclus van 3 weken bedragen de totale
beïnvloedbare kosten jaarlijks ongeveer f 48.000,--.
De optimale produktiecyclus ligt tussen de 6 en 10

~eken.

De bDbehorende minimale totale beïnvloedbare kosten
bedragen ongeveer f

27.000,-- per jaar.

Indien er geprofil

wordt met een produktiecyclus

van 6 weken, bedragen de totale beïnvloedbare kosten
ongeveer f

30.000,-- per jaar.

T.a.v. de produktiecyclus van 3 weken een besparing
van f

18.000,--.

Ook hier heeft een toename van de cyclustDd tot gevolg:
een toename van

t

aantal profielen, dat op I

gemaak t moet \t!orden.
een toename van de nateriaalverliezen in de vorm van
zaagverliezen.
len moet ontvet worden, t.g.v.
gebruik vah koelvloeistof
de ijzerfosfaatl

t

het zagen. Hierdoor wordt

aangetast.

Op grond van deze gevolgen zal de optimale,produktiecyclus tussen 3 en 5 weken liggen.
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Par. 3.3.3 De praktijk van het profileren
In de praktijk wordt niet altijd geprofileerd met
een produktiecyclus van 3 weken.
Wanneer de vraag naar palletstéllingen dusdanig klein is,
dat deze uit voorraad geleverd kunnen worden en uit
de capaciteitsplanning

~l~(t,

overgegaan kan worden op

~et

dat op korte

term~n

toch

ileren van hoofdgroep

i3 en C, dan vlordt het profileren tijdelijk uitgesteld.

Dit heeft tot gevolg, dat de produktie van hoofdgroep
3 en C om de 4 à 5 weken plaats kan vinden. De produktiecyclus
zal echter nooit korter zijn dan drie weken.
uit de aanloopfase van de palletstellingafdeling is naar voren
gekomen dat de levertijden van de orders nogal verschillen.
Kleine orders hebben in het algemeen korte levertijden. Naarmate
het een grotere order betreft geldt een langere levertijd •.
Ook al heeft een order een levertijd van 10 weken, dan worden
de benodigde profielen toch in:de eerst volgende produktiecyclus,
na binnenkomst van de orderopdracht, geprofileerd. De montageafdeling kan daardoor tijdig beginnen met het samenstellen van
de gevraagde produkten. De grotere orders met lange levertijden
vervullen in de afmontage-afdeling min of meer de funktie van
opvulVJerk, ""aardoor de bezetting van de montage-afdeling een
regelmatig verloop in de tijd vertoond.

HOOFDSTUK'4
Oppervlaktebehandeling en lakapplicatie-apparatuur voor
------------------------------------------------------palletstellinqen.

-------------~--

Inleiding, keuze standaardverf.

Par. 4.1

In de aanvangsfase van de eirrdstudie was nog niet bekend,
welke verf standaard toegepast zou worden.
Wel waren door Limoveld een aantal leveranciers benaderd
om tot een goede keuze te komen.
Aan de hand van een eisenpakket
bedr~ven

z~n

door de betreffende

adviezen uitgebracht.

Dit heeft ertoe geleid, dat een keuze gemaakt moest worden,
uit onderstaande verfsoorten (zie ook

b~lage5

), welke

verf het meest geschikt is om als standaardverf voor de
palleEstellingen gebruikt te worden.
Leverancier

Verfsoort

Copon Coatings B.V.

Copon Duro NC I

Copon Coatings B.V.

Copon Duro NC II

Sigma Coatings

Sigma L.A. 150 Chassislak
mat zwart

. Sikkens B.V.

Industriespuitlak 63.325 eiglans

VEVEO

Corrotex SA Primer ZP

Zand leven

Zancor SF-X Primer

De verfsoorten van Copon Coatings B.V. zjjn nitro-cellulose
lakken.
Nitro-cellulose lakken hebben geen corrosiewering, zUn
oplosbaa~

in eigen verdunningsmiddelen en veroorzaken brand- en

explosiegevaar. Daarom komen deze lakken niet meer in aanmerking voor gebruik bU

pallet~tellingen.

De overige vier verfsoorten zUn alle

verven op basis van een

gemodificeerde alkydhars.
Par. 4.1.1 Sisen die aan de standaardverf gesteld worden.
De leveranciers hebben hun keuze gebaseerd op een eisenpakket, dat is samengesteld door de verkooporganisatie
Halberg B.V. en Limoveld B.V.

Eisenpakket:
In principe in alle kleuren leverbaar.
• Standaardkleuren: - lichtgroen RAL 6000
geel RAL 1004
- Viscagroen nr. 170325
• De ondergrond bestaat uit een gesealde ijzerfosfaatlaag.
Een goede hechting hierop is een vereiste.
• Er is een voorkeur voor eiglans.
• Dekkend is goed. Gedacht wordt aan een laagdikte van
30-40 micron.
• Droogtijd kort houden.
Korte"doorhardingstUd betekent, dat het produkt ook snel
stapelbaar is. bit leidt 'dan tot een kleinere uitdampen doorhardingszOne.
• Hardheid in overleg. De verflaag moet een goede stootvastheid bezitten om het schuiven van pallets over de draagliggers te kunnen weerstaan.
• Bijschilderen met de kwast moet kunnen.
• In eerste instantie moet van luchtspuiten uitgegaan worden.,
Als alternatief wordt aan warmspuiten gedacht.
• Het project loopt meerdere jaren. Het jaarlijks te spuiten
oppervlak wordt geschat op 70.000 tot 100.000 m2 •
Par. 4.1.2 Keuze standaardverf
De keuze van de standaardverf is gebaseerd op de onderlinge
vergelijking van de volgende aspekten:
a.
b.
c.
d.

hechting op de gesealde Uzerfosfaatlaag.
stapel tijd.
kostprijs per m2 •
leveringsvoorwaarden, glansgraad.

ad a. De hechting op de gesealde ~zerfosfaatlaag wordt
. beoordeeld aan de hand van de ruitjesproef. Met een
••
....1.ge
snl.";mes
me t-_ een hloeK1 van 30 0 wor d en zes eVen1;iljC
sneden in de verfl
gemaakt tot op het metaal, op
een onderlinge afstand van 1 mme
Hierna worden op dezelfde wijze ;zes sneden gemaakt,
loodrecht op de eerste serie. Dan wordt nagegaan,

-t04of de sneden al of niet glad zijn en of er vierkantjes
van de verfplaat zijn losgesprongen.
De mate van hechting is verdeeld in

v~f

klassen,

Gt 0 tot en met Gt 4. Gt 0 geeft de hoogste kwaliteit
aan. Zie

b~lage/o

..

ad b .. De stapeltijd is de tijd, die
ges~en

aang~eft,

hoeveel

ti~d

het

produkt moet hangen in de uitdamp- en door-

hardingsz~ne,

voordat het gestapeld mag worden ..

De stape1tijd is praktisch bepaald door een aantal
proefstukken na verschillende droogtijden te stapelen.
Naderhand is bepaald in hoeverre er beschadigingen
ontstaan zijn door het stapelen.'
ad c. Van iédere verfsoort is bepaald de theoretische kost..

2

prlJS per m ..
Gegeven de prijs van de verf per kg en het soortelijk
gewicht kan de kostprijs per 1i ter berekend worden ..
Gegeven het vaste stof gehalte (=V) van 1 liter gemengd
produkt en de voorgeschreven laagdikte (=d) kan het
theoretisch rendement berekend worden.
2
V x 10
Theoretisch rendement in m per liter=
d

met: V in vol. %
d in micron
De theoretische

kostpr~s

theoretische kostpr~s
2
=
per m

voor verf per m2 is dan:
prijs per li~er

~~~~~~~~--------------~--------

2
theoretisch rendement in m per ltr.

ad d. Van iedere verfsoort is bij de fabrikant opgevraagd
in welke minimum hoeveelheden de verf ingekocht moet
worden en welke voon'Jaarden gesteld ,....orden indien de
verf in een andere kleur, dan de standaardkleuren,
verlangd wordt.
Gebleken is, dat op dit ount grote verschillen bestaan.
De ene fabrikant hanteert minimum hoeveelheden van
500 kg ongeacht de kleur en een andere van 25 kg
ongeacht de kléur.
Daarnaast blijken enkele fabrikanten niet de verf in de
vereiste kleur en/of glansgraad te kunnen leveren.

--1.05-·
Ten aanzièn van de hechting en de stapel tijd zijn geen noemenswaardige verschillen geconstateerd.
De hechting van alle vier de verfsoorten op de gesealde
~zerfosfaatlaagvoldoet
~it

aan de kwaliteitsklasse Gt 0.

stapelproeven is gebleken, dat indien er binnen 8 uur

gestapeld wordt, de verflaag beschadigd wordt. Dit geldt
voor alle verfsoorten.
Indien de produkten gedurende 1 nacht in de uitdamp- en
doorhardingszOne

bl~ven

hangen, levert stapelen geen

problemen op. De theoretische

kostpr~s

van de vier verf-

soorten, betrokken op een laagdikte van 35 micron,
z~n,

inclusief verdunning:

Sigma L.A. 150 chassislak

~at

zwart

fl;20 per m2
2
ffJ,73-fO,84 per m
fO,64-fO,66 per m2
2
10,61-fO,71 per m

Industriespuitlak 63.325
Corrotex SA Primer ZP
Zancor SF-X Primer

Twee prijzen zijn gegeven, omdat het soortelijk gewicht
van de verf afhankelijk is van de kleur.
Betreffende de leveringsvoorwaarden, het aantal kleuren
waarin geleverd kan worden en de glansgraad het volgende:
Sigma L.A. 150 chassislak mat zwart.
----------------------------------Deze verf is normaal alleen in mat zwart

verkr~gbaar.

Indien andere kleuren gewenst worden, moet minimaal
500 liter besteld worden.
De

kostpr~s

van een

afw~kende

kleur is hoger dan die

van de kleur mat zwart.

Deze lak is in alle kleuren verkriiabaar.
•

-';.J

Ten aanzien van de minimale afnamehoeveelheden worden geen
eisen gesteld.
De verf wordt geleverd in glansgraad eiglans.
Corrotex SA Primer ZP.
Deze verf is in alle kleuren leverbaar.
De minimale afnamehoeveelheden per kleur bedragen 100 liter.
De verf is alleen leverbaar in glansgraad mat.

-106Zancor Sp":"x Primer.
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Deze verf is in 8 standaardkleuren leverbaar en alleen in
gl ansgraad mat verkrijgbaar.
De standaardkleuren bevatten geen kleuren uit het standaardprogramma van de palletstellingen.
Voor afwijkende kleuren geldt een minimale afnamehoeveelheid
van 100 liter.
Vanwege de kostprijs van de verf Sigma L.A. 150 chassislak,
komt deze niet in aanmerking voor gebruik bij de palletstellingen.
De verf die standaard toegepast zal

~orden,

is Industrie-

spuitlak 63.325 van Sikken:;.
Doorslaggevend in de keuze is, dat de verfsoorten Corrotex
SA Primer ZP en Zancor SP-X Primer niet in glansgraad
eiglans

verkr~gbaar

z~n

en dat de minimale afnamehoeveelheden

100 liter bedragen.
Par. 4.2 Lakapplicatie-apparatuur palletstellingen.
Par. 4.2.1 InleidLng.
Binnen het produktieproces van de palletstellingen bestaan
problemen ten aanzien van het spuiten van de liggers en
de jukken. Het aanbrengen van een verflaag gebeurt met
een conventionele luchtspuit.
Hierb~

1. De

doen zich de volgende problemen vOQr:
spuitt~d

van de liggers is te lang. Met name wanneer

een slecht dekkende verf,

b~voorbeeld

opgebracht moet worden. In die situat

geel of

lichtgr~s,

kan een dekkende

verflaag niet in êên keer opgebracht worden, waardoor
de

spuitt~den

extra lang worden. Hierdoor ontstaan

capaciteitsproblemen.
,len is n
in staat om de dagproduktie aan draagliggers
~innen

3~

4 uur van een verflaag te voorzien.

2. De jukken worden voorz

van een goed dekkende kleur.

Hier vormt de bereikbaarheid van de binnenkant van de
staander een probleem, zie onderstaande tekening.
Met een luchtspuitpistool is het onmogelijk de met pijltjes
aangegeven plaatsen te voorzien van een verflaag.
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Het

t mogelijk te zjjn, de binnenkan t van de staander

gebeel te bedekken met verf, indien

poten wordt met

een tectyleerspuit. De praktijk wijst echter uit, dat ook
dit geen voldoende resultaat geeft. Toch zal men, zolang
geen betere oplossing voorhanden is, gebruik blijven maken
van een tectyleerspuit.
Vdor probleem 1 en 2 komen geen oplo.singen zoals dompelen
of verwante methoden in aanmerking.
Dompelen, poedercoaten of automatisch spuiten vragen een
t~

grote investering.

Eerst wil men ervaring opdoen met het produkt palletstellingen.
Een oplossing zal gezocht moeten worden in een handsQuitmethode.
Par. 4.2.2 Alternatieven; adviezen
z~n

Om tot een oplossing te komen

aan drie firma's de

problemen voorgelegd, te weten:
Van der Wildt en Co. gevestigd te Uden.
Vertegemvoordiger: dhr. Claessen
Wagner Spraytech Nederland

B~V.

Vertegemvoordiger: dhr. van

te Maar,senbroek.

~'Jylick

Bodewes Equipment B.V .. te Schiedam.
Vertegenwoordigers: dhr. ten Seldam en dhr. van Leeuwen
Door de vertegenwoordigers

z~n

de,volgende alternatieven

naar voren gebracht:
Dhr. Claessen:
Dhr. Claessen adviseert om met een

~ot-airmix

teem te

spuiten. Aan de verf hoeven geen verdunningen toegevoegd
te worden, omdat de verf op de gewenste viscositeit
gebracht wordt door een verwarmingselement.

t werkt

kostenbesparend..

~!fet

hot-airmiJt is het mogelijk om laagdikten

van 60 micron in

~~n

keer aan te brengen zonder dat

-108zakkers optreden. Een ander voordeel is het lagere energieverbruik in de vorm van perslucht ten opzichte van
het normale spuiten.
Doordat de verfopbrengst per tijdseenheid hoger ligt dan
bij het normale

l~chtspuiten,

zal de spuittijd ook korter

worden. Ten aanzien van de binnenkant van de staander
zag hij geen

mogel~kheid

om deze volledig te spuiten

met een handspuitmethode van welke aard dan ook.
Dhr. van vJylick:
Dhr. van \1ylick adviseert ook een hot-airmix systeem.
Volgens hem zijn de voordelen:
grote laagdikte tijdens een spuitbehandeling behoort tot
de mogelijkheden, waardoor een slecht dekkende verf in ~~fi
behandeling dekkend is aan te brengen.
laag energieverbruik in de vorm van perslucht.
toevoeging van verdunning aan de verf is niet meer nodig.
Dit heeft kortere droogtijden tot gevolg en geeft tevens
een kostenbesparing.
verfopbrengst is continu regelbaar. Dit biedt voordelen
bij het spuiten van de jukken, omdat op plaatsen waar de
spui ter onvermijdelijk vaker moet komen, te dikke verflagen
vermeden kunnen worden, waardoor zakkers niet optreden.
hot-airless spuiten van de liggers behoort tot de mogelijkhede~

omdat de luchttoevoer stopgezet kan worden.

betere kantendekking.
Tijdens zijn eerste bezoek aan Limoveld B.V. heeft hij tevens
een airmix systeem gedemonstreerd. De resultaten waren goed.
Zowel de spuittijd van de liggers als van de jukken was
aanzienlijk korter dan wanneer luchtondersteund gespoten
wordt. Ook kon Industriespuitlak 63.325 RAL 1004 (geel)
in ~~n kee~

dekkend opgebracht worden.

Voor de binnenkant van de staander had

h~

misschien een

oplossing in de vorm van een speciale spuitkop, welke aan
de

z~kant

de spuitopening heeft. Een proef met een dergelijke

spuitkop is tijdens het tweede bezoek van dhr. van Wylick
gedaan. Hieruit bleek, dat ook dit geen ideale oplossing
is. Het geheel is bovendien nogal moeilijk te hanteren.

-1.09Dhr. ten Seldam en Dhr. van Leeuwen:
Hun advies om de spuitcapaciteit te vergroten is het
vervangen van de luchtspuit door een hot-a.:irless systeem.
Volgens dhr. ten Seldam
grote laagdikte

z~n

t~dens

de voordelen:

AAn spuitbehandeling (60-80 micron)

is haalbaar, waardoor het alt~d mogel~k is om in AAn
behandeling een dekkende laag op te brengen.
lager energieverbruik dan een airmix systeem. Er wordt
namel~k

geen lucht toegevoerd om een goed verfpatroon te

verkrijgen. Voor dat doel wordt de verfdruk verhoogd.
toevoegen van verdunning aan de verf hoeft niet meer.
Di t heeft kortere droogtijden tot gevolg en is tevens
kostenbesparend.
grote veropbrengst per tijdseenheid, waardoor kortere
spuittUden te realiseren zUn.
gemakkelUke hanteerbaarheid van het spuitpistool, doordat
alleen de verfslang aan het spuitpistool gekoppeld is.
goede dekking van de kanten.
De binnenkant van de staander is met een normaal handspuitpistool niet overal bereikbaar. Dhr. ten Se1dam vindt,
dat die plaatsen het beste direkt na het aanbrengen van
de

~zerfosfaatlaag

voorzien kunnen worden van een verflaag.

Hiervoor 'moet dan \'le1 een nieuwe pomp aangeschaft worden.
Par. 4.2.3 Proefperioden hot-airless en hot-airmix systeem.
Het hot-air1ess systeem is een verfopbreng systeem,
waarbij geen verdunning .toegevoegd wordt aan de verf,
Industriespuitlak 63.325.
De verf wordt op de verlangde viscositeit gebracht door
0

deze te verwarmen tot 40 ! 50 C middels een verwarmingselement.
het airless systeem ''-/ordt door middel van het gebruik
van een pneumatische pomp de verf bii een druk,

tussen

de 100 en 150 bar ligt, verstoven.
De verfopbrengst is niet
de

tip-ope~ing.

iostelbaar en wordt bepaald door
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Het veerschil tussen het hot-airmix en het hot-airless
systeem is, dat bij het airmix systeem het verstui vingsproces plaatsvindt onder toevoeging van lucht.
De druk waarbij de verf verstoven wordt, ligt ten gevolge
van het toevoegen van lucht op een lager niveau, namelijk
tussen de 50 en 80 bar •
. verfopbrengst is continu regelbaar, door middel van het
regelen van de hoeveel~eid toegevoerde lucht. Met het
airmix systeem kan men ook airless spuiten, indien men de
verfdruk verhoogd en de luchttoevoer afsluit.
1\1et beide systemen is een aantal weken gewerkt.
De spuittijden van draagliggers en jukken zijn aanzienlijk
korter dan bij het· luchtondérsteund spui ten.
Slecht dekkende verf kan in ~~n keer dekkend aangebracht
worden. Ten aanzien van de staander blijft het probleem
bestaan. Hiervoor wordt een aparte oplossing gezocht.
In de proefperioden zijn een aantal metingen verricht.
Tijdens het seriematig spuiten van een aantal draagligqers
en jukken zijn het verfverbruik en de spuittijden gemeten.
Tevens is de droge laagdikte opgemeten.
Een probleem bij het vergel,ijken van de spuittijden en het
verbruik van de verf wordt veroorzaakt door de verschillende
afmetingen van de jukken en draagliggers.
De spuiten worden gedwongen om bepaalde spuitbewegingen
ui t te voeren, die onafhankelijk zijn van de dwarsdoorsnede
van de te spuiten profielen.
De spuitbewegingen worden bepaald door de globale vorm
van de te spuiten produkten.
Hierdoor ontstaan grote laagdikte verschillen.
Daarnaast wordt het vergelijken· van het verfverbruik bemoeil~kt door het feit dat voor beide systemen niet dezelfde
spuittips beschikbaar waren, waardoor zonder meer verschillen ontstaan in het rendement.
Aangenomen wordt, dat beide systemen eenzelfde rendement
hebben, indien dezelfàe tip gebruikt woràt.

Verschillèn in verfverbruik werden ook veroorzaakt door
de spui ter. De spui ter moest nog duidelijk wennen aan het
airless en airmix systeem.
Aan de metingen die verricht z~n mag dan ook maar een
beperkte waarde toegekend worden.
Par. 4.2.4 Vergelijking hot-airmix en hot-airless spuitsystemen.
Spuittijden van de liggers:
Ten opzichte van het normale lucht-ondersteund spuiten
vlorden aanzienlijk kort.ere spuittijden .gerealiseerd.
r"let het airless systeem zijn misschien ie,ts kortere
t~den te realiseren dan met het airmix systeem, doordat
de verfopbrengst iets groter is, maar uit de waarnemingen
bl~kt dat niet eenduidig. De kokerprofielen kunnen sneller
gespoten worden dan de IPE profielen, o.a. omdat de
spuiter 4 bewegingen minder maakt. Met beide systemen
is het mogelijk om de dagproduktie liggers, ongeveer 240 stuks,
in een halve werkdag te spuiten, ook al moeten de liggers
geel of lichtgr~s gespoten worden.
Spui ttijden van de jukken:
Hier ontlopen de gerealiseerde tijden elkaar ook niet
merkbaar. Wel z~n de gerealiseerde spuittijden aanzienlijk
korter (ongeveer 25%) dan wanneer luchtondersteund gespoten wordt.
Opgemerkt dient nog te worden, dat onder spuittijden de
pure spuittijd wordt verstaan en niet de tijd die in beslag
genomen wordt door het transport van de produkten
langs de monorail.
De spuit'er is in staat om jukken van het type 90X2/900/5998 mme
. '.'
in 4,40 min. te spuiten. Inclusief de handling komt dit
neer op 7 à 8 jukken per uur. Indien luchtonders
d
spoten wordt, kunnen 5 à 6 ju~ken per uur
ten
\'/orden.

Het verfvèrbruik en de kwaliteit van de verflaag.
Indien luchtondersteund gespoten wordt, spuit men met
een bepaalde hoeveélheid verf niet meer produkten, dan met
het airless of airmix systeem.
De opgebrachte verflaag is echter aan de dunne kant.
~en

heeft de indruk, dat een dekkende verflaag opgebracht

is;. Dit is n

het geval. Zelfs ;)ij een goeddekkende

kleur, groen RAL 6000, waarmee de 5ukken gespoten worden,
kan men kleurverschillen ,'I'aarnemen, doo'rdat de verflaag
plaatselijk doorschijnend is.
Bij het airmix en airless systeem kan men met dezelfde
hoeveelheid verf wel een dekkende laag aanbrengen.
De opgebrachte verflaag he~ft dan een dikte van! 35 micron.
Het rendement van airless en airmix spuiten moet
dan ook hoger

z~n

dan van luchtondersteund spuiten.

De verklaring hiervoor is, dat het spuitbeeld
en airmix spuiten smaller is dan

b~

b~

airless

luchtondersteund

spuiten. Gevolg: minder overspray en dat, doordat minder
of geen lucht toegevoerd wordt,. minder verf terugslaat.
Door de grotere laagdikte is de optische kwaliteit van
het verfoppervlak met

airless en airmix spuiten beter

dan met luchtondersteund spuiten. Onderling

z~n

geen

verschillen waar te nemen.
De liggers worden met het airmix systeem ook airless
gespoten.
Indien dezelfde tip toegepast wordt, mag verondersteld
worden, dat het verbruik van beide systemen gelijk is.
Voor het spuiten van jukken geeft het airmix systeem
itatief betere resultaten dan het airless systeem.
De

mini~ale

verfopbrengst

dan dat van het airless

hèt airmix systeem is lager
teem. Hierdoor ontstaan

tDdens het spuiten van jukken minder zakkers.
Indien dezelfde spuitt

gebruikt wordt in beide

zal het rendement ook hetzelfde

z~n.

sternen,
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Het airless-pistool is gemakkelijker hanteerbaar, vanwege
het feit, dat alleen de verfslang aan het pistool gekoppeld is. Hierdoor is het pastooi ook kleiner dan het
airmix-pistool.
De storingsgevoeligheid
T~dens

de proefperiode is van het airless systeem een

pakking van de pneumatische pomp kapot gegaan. 8innen
Limoveld heeft men de pomp proberen te repareren.
De chef van de onderhoudsdienst heeft de pomp nader onderzocht.
Hij is tot de conclusie gekQmen, dat, gez.ien de konstruktie
en , het intensieve gebruik van de apparatuur binnen
Limoveld, de pakking geregeld verniéuwd zou moeten worden.
De konstruktie van het airmix systeem is ook onderzocht. Volgens de ·chef van de onderhoudsdienst is het
airmix systeem minder onderhoudsgevoelig dan het airless
systeem.
Twee spuitpistolen per spuitsysteem
~\Janneer

twee spuitpistolen op één spuitsysteem aangesloten

worden kan de capaciteit van de spuitafdeling met een
kleine extra investering verdubbeld worden.
8~

het hot-airmix systeem van Wagner, is dit zonder meer

mogelijk (volgens dhr. van Wyl ick) •
80dewes adviseert een zwaarder type pomp te nemen,
zodat de

sl~tage

beperkt

bl~ft.

De extra investering vOor

een grotere pomp bedraagt ongeveer f

0,=_

Zowel met het airmix als het airless systeem is het
niet
te

mogel~k

tijd

s~ui ten.

om met één spuiter de dagproduk

e

Daarom is het wenselijk, \1anneer. een hleede

tpistool aangeschaft wordt, zodat tijdelUk één à twee
U;Jr per dag met hleespuiters gewerkt wordt.
De aangewezen persoon om als tweede spuiter ingezet te
worden

de palletstellingen is de spuiter van de sokkels.

Deze heèft in het algemeen voldoende t~d daarvoor over.

..

Samenvat.ting:
Het airmix en airless systeem vertonen in gebruik weinig
verschillen.
Het voordeel van het airmix systeem is, dat door de
continue verfregeling

het spuiten van de jukken

minder zakkers ontstaan. Ook is het airmix systeem
minder onderhoudsgevoelig.
Daar tegenover staat, dat het airless systeem een lager
energieverbruik heeft in de vorm van perslucht. en het
spuitpistool beter hanteerbaar is.
Indien twee spuitpistolen toegepast worden, vraagt dit
voor het airless systeem een hogere investering, doordat
een zwaardere pomp nodig is.
Par. 4.2 .. 5 Keuze verfopbrengsysteem
Ui t

het voorafgaande blijkt, dat het airless en airmix .

systeem in gebruik weinig verschillen vertonen.
De aanschafkosten vertonen ook geen noemenswaardige
verschillen en bedragen ongeveer! 10.000,=.
Zwaar weegt echter in de beslissing de onderhoudsgevoelig-

heid. Op grond hiervan wordt

~ekozen

voor de aanschaf van het

airmix systeem van Wagner.
Een tweede spuitpistool v/ordt ook aangeschaft.
Par. 4.2.6 Bereikbaarheid binnenkant staanderprofiel
De enige bruikbare oplossing die hier naar voren is

"

gebracht, betreft het alternatief van Bodewes Equipment.
Z~

stellen voor om de binnenkant van de staander direkt

na het opbrengen van de

~zsrfosfaatlaag

die
voorzien worden van een

verflaag. Het is voldoende als alleen de
bij het

lakken onbereikbaar

z~n,

te voorzien van een
plaats~n,

verflaag.
Een voorwaarde hierbij is, dat de op te brengen verf zich
verdraagt met de natte ijzerfosfaatlaag.
Proeven hebben uitgewezen, dat dit het geval is.
De apparatuur die hiervoor aangeschaft moet worden, bestaat
uit een speciale spuitkop en een verfpomp. Het geheel kan
aanges.l0.ten worden op de besturingseenheid van de bestaande
a~tomati~che

spaitinstallatie (zie fig. 6).

Basloten Is om de be,treffende apparatuur aan te schaffen.
Door deze maa:tregel komt het spuiten van de binnenkant
met een t.ectyleerspuit te vervallen.
Par. 4.3

Inleiding, vergelijking Euron-drydek 1011 met
Kephos 253.

Na het profileren wordt een profiel direkt voorzien van een
gesealde ijzerfosfaatlaag, door middel van het opbrengen
van Kephos 253 ( MAVOM ).
Het doel van deze laag is tweeledig, namelijk:
1. Voor corrosiewering.
Gedurende de periode dat de profiele~ opgeslagen
worden, mag geen corrosielaag ontstaan.
Indien profielen op order gemaakt worden, bedraagt
de opslagperiode ~~n tot enkele weken.
,Indien de profielen op voorraad gelegd worden om
naderhand op lengte gemaakt te worden, kunnen ze
wel gedurende maanden opgeslagen liggen.
2. Voor betere hechting van de laklaag en een betere
bestendigheid tegen onderroestvorming', indien de
laklaag beschadigd wordt.
De firma Cetema heeft een alternatief, Euron-drydek 1011,
voor Kephos 253, aangeboden.
Duidelijk is, dat dit produkt goedkoper is dan Kephos 253.
Voor produktomschrijving zie bijlage 11. '
Nagegaan moet echter worden of dit prOdukt van vergelijkbare
kwaliteit is en welke besparing dit oplevert.
Par. 4.3.1

Vergelijkend kwaliteitsonderzoek

In het kader van het vergelijkénd kwaliteitsonderzoek worden
de volgende proeven uitgevoerd:
a.
b.
c.
d.

puntlasproeven
zoutsproeitest volgens ASTM 8117-73, over 160 uur
ruitjesproeven volgens DIN 5315
buitenexpositie van proefplaat jes, die behandeld zijn
met Euron-drydek 1011 of met Kephos 253.

ad a. Van ieder produkt zijn vijf puntlasproeven uitgevoerd.
Hiervoor worden twee plaatjes met een materiaaldikte van 2,5mm. middels drie puntlassen aan
elkaar gelast. De drie puntlassen worden op een
geringe afstand, ongeveer 4 cm., van elkaar aangebracht. Daarna wordt een beitel tussen twee puntlassen ingedreven, totdat een las bez\·.ijkt. Indien
de puntlas van voldoende kwaliteit is, scheurt 66n
plaatje langs een puntlas in, waardoor ten gevolge van
het bez~jken een gat ontstaat.
Uit de puntlasproeven is naar voren gekomen, dat
Euron-drydek 1011 goed puntlasb.aar is.
ad b en c. Bij Sikkens B.V. 'zijn een aantal proefplaat jes onder1110rpen aan de zoutsproei test '.volgens ASTH 8117-73.
Van ieder produkt z~n negen proefplaat jes opgestuurd, waarvan drie proefplaat jes afgelakt zljn
met syntheflex dompellak (aflak voor sOkkels),
drie met industriespuitlak 63.325 RAL 1004 en drie
met industriespuitlak 63.325 RAL 6000.
Zie bijlage.2,.
In totaliteit betreft het dus 6 series proefplaat jes
van 3 stuks.' Van iede're serie van drie zijn 2 proefplaatjes g~durende 160 uur aan de zoutsproeitest
onderworpen.
In '6n van deze proefplaat jes is ~en 1 mme brede kras
met een lengte van 6 cm. aangebracht. Dit om de onderroestvorming te kunnen beoordelen.
Nadat de proefplaat jes uit de zoutsproeikast gehaald
zljn, heeft de laklaag zich gedurende ongeveer 40 uur
kunnen herstellen voordat de ruitjesproef 2x uitgevoerd is, op alle 18 plaatjes.
De ruitjesproef is met en zonder plakband, Scotch
3rand tape 710, uitgevoerd.
Dit houdt in, dat na het aanbran
van de krassen
een beoordeling plaatsVindt,waarha plakband aan
bracht is, die met een ruk dan weer verwljderd wordt.
Hierna vindt weer een beoordeling plaats. De ruit jesproef met tape is zwaarder dan zonder tape.

Daarnaast zijn de proefplaat jes, die onderworpen zijn
geweest aan de zoutsproeitest beoordeeld op blaasvorming volgens ASTM D 714-56 en op roestvorming.
Bij de beoordeling op roestvorming is gebruik gemaakt
van de Europese Roestschaal ter bepaling van de roestgraad van met roestwerende verf bedekte stalen oppervlakken ..
De roestgraad wordt uitgedrukt in Re waarden.
Iedere Re waarde vertegenwoordigt een bepaald
persentage van het verfoppervlak, dat aangetast is door
b~

roest. De volgende percentages horen

3

<>/

Re 1
Re 2

0,05 %

R~

0,5

%

Re 5 '8 %

Re 3

1

ol
10

Re 6

4

10

15/20

~b

een Re waarde:

Re 7

40/50

0/
/0

Re 8

75/85

ol

Re 9

95

10

"'L
10

De resultaten van de genoemde proeven zijn
in tabel 7 weergegeven.
Uit de ruitjesproef met tape komt duidelijk
naar voren, dat Euron-drydek een betere
hechting heeft dan Kephos 253. De ruitjesproef
zonder tape brengt deze verschillen minder
duidelijk naar voren.
Op het gebied van roestvorming zijn bij de
plaatjes die afgelakt zijn met industriespuitlak
geen noemenswaardige verschillen

wa~r

te nemen.

3ij de proefpláatjes die zijn afgelakt met
syntheflex dompellak blijken wel duidelijk
verschillen te bestaan. Deze komen niet voort
uit verschillen in laagdikte, omdat de
laagdikten niet verschillen. De plaatjes die
zijn behandeld met Euron-drydek 1011 hebben
een roestgraad overeenkomstig de waarde Re 4
en de plaatjes die behandeld zijn met Kephos 253
de waarde Re 1-2. Op het gebied van blaasvorming
zijn geen verschillen waarneembaar, evenmin
t.a'.v. onderroestvorming.
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Proefplaat
nr.

Ruitjesproef:
zonder met
tape
tape

Eloestvorming

Blaasvorming

Laagdikte
(micron)

verflaag
type

81
82

Gt
Gt
Gt
Gt
St
Gt

Gt 0
Gt 0
C
Gt 0
0/0-1Gt 1-2
0
Gt 1-2
0/0-1GtO/1-2

-Re

-4
6
-4

19-24
20-25
21-23
21-23
21-25
24-25

syntheflex
dompel lak

Gt
Gt
Gt
Gt
Gt
Gt

1/1-2Gt
2/1-2Gt
1-2 Gt
2-3 Gt
1/2-3Gt
2/2-3Gt

1/2
Re
2
Re
2
4/5
2A-5 Re
3A-5 Re

47-50
48-63
48-69
36-47
38-42
39-43

ind. spuitla
RAL 1004

Gt
Gt
Gt
Gt
Gt
Gt

0
Gt
0
Gt
Gt
0
Gt
1
0/1 Gt
1/1-2Gt

0
0

30-35
37-43
42-53
26-32
34-37
35-42

ind. spuitla
RAL 6000

S3

'<1
K2
'<3
84
85
86
K4
K5
K6
E7
88

89
K7
K8
K9

0
0

4
Re 4

-Re

Re 1

F
6 F

-

-10

-

0

r'1
rlf

2

1
0-1

10

-10

0-1
0-1

-Re

1
Re 1

3
!0/2 Re 0-1
213-4 Re 0-1

10

,

-8

F

10

-8

F

10

I

11:
fT

ft
ft

"
I!

"

"
"
ft
ft

tt

De proefplaat jes met nummer 1, 4 en 7 zijn niet onderworpen
aan de zoutsproeitest. Deze zijn daarom niet op roestvorming
en olaasvorming beoordeeld.
De plaatjes, 8 i en Ki zijn resp. oehandeld met euron-drydek 1011
en kephos 253.
Tabel

7. Overzicht van de beoordeling van de proefplaat jes welke
voorzien zijn van een verflaag.
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ad d. Gedurende 28 dagen hebben van ieder
produkt twee proe.fplaatjes buiten
op een balkon gestaan. In deze periode
zijn de plaatjes 66n keer nat geworden
t.g.v. regen en wind.
De twee proefplaat jes die met Kephos
~ehandeld

zijn vertonen meer roestplekken

dan de plaatjes die behandeld zijn met euron-drydek .. Verder zi jn ook nog drie
proefplaat jes van elk produkt in de
fabriekshal geplaatst. Op deze plaatjes
is nog geen roestvorming waar te nemen.

Hoeveel waarde moet men hechten· aan deze proeven?
Deze vraag is ook gesteld aan mensen van
Sikkens B.V.
Zij vinden, dat men aan de resultaten van de
proeven niet te veel waarde

~oet

hechten.

Het is per slot van rekening een beperkte
steekproef.
Zij beseffen echter ook, dat indien men op
korte termijn iets wil weten over de kwaliteit
van eén ijzerfosfaatlaag of een verflaag,
men aangewezen is op dit soort proeven. Zelfs
de verffabrikanten zijn op dit soort proeven
aangewezen. Bij gebrek aan beter rest ook hun
niets anders.
De beste vergelijkingsmethodeszijn de
duurproeven in de natuurlijke omgeving van
de produkten die behandeld worden. Dezen hebben
echter als nadeel dat de

du~r

van zo'n proef,

hankelijk van wat men wil vergelijken, een
half jaar tot meerdere jaren kan bedragen.
Die tijd heeft men niet.

-·120Par. 4.3.2

Conclusie vergelijkend kwaliteitsonderzoek.

De voorzichtige conclusie is, dat de produkten
Euron-drydek 1011 en Kephos 253 kwalitatief
weinig verschillen.
Ten aanzien van de hechting blijkt uit de proeven
dat Euron-drydek 1011 beter is dan Kephos 253.
Daarentegen geeft Kephos 253 met Syntheflex
dompellak betere resultaten wat betreft
de corrosiewering.
Wat de conservering betreft blijkt Euron-drydek
1011 zeker niet onder te doen voor Kephos 253.

Par. 4.3.3

Berekening besparing op jaarbasis

Kostprijzen bij een bestelgrootte van 180 kg.

f 8,10/kg.
Euron-drydek 1011 f 6,80/kg.

Kephos 253

=f
=f

7,40/1tr.
5,75/ltr.

Op basis van gegevens betreffende het verbruik
van Kephos 253 in de sokkelafdeling is de
benodigde hoeveelheid Kephos 253 over 1984
berekend.
Berekend jaarverbruik Kephos 253: 3.250 Kg. of 3.560 liter.
Aangenomen dat met beide produkten per liter
een evengroot oppervlak behandeld wordt,
levert Euron-drydek 1011 een besparing op van
3.560 x ( 7,40 - 5,75 )

=

f 5.874,-- per jaar.

Indien Euron-drydek lJll.alleen in de palletstellingafdeling toegepast wordt, brengt dit een besparing
met zich mee van:
( 3.550 - 840 ) x ( 7,40 -

5,75 )

=

f 4.488,-- per jaar.

-1:21~

Par. 4.3.4

Eindconclusie

Uit het kwaliteitsonderzoek blijkt, dat tussen
beide produkten geen grote verschillen bestaan.
Kephos 253 in combinatie met Syntheflex
dompellak

~iedt

een betere bescherming tegen

roestvorming dan Euron-drydek 1011.
Indien in de sokkelafdeling in plaats van
Kephos 253 Eurond-drydek 1011 toegepast wordt,
levert dit een besparing op van ongeveer

f 1.386,- per jaar.
In combinatie met industriespuïtlak 63.325
blijkt Euron-drydek 1011 een betere hechting
te geven dan Kephos 253.
Andere verschillen zijn niet waargenomen.
Indien in de palletstelling afdeling in plaats
van Kephos 253 Euron-drydek 1011 toegepast
wordt, levert dit een besparing op van·
ongeveer f 4.488,-- per jaar.
Op grond van bovenstaande punten wordt aanbevolen
om in de palletstelling afdeling in plaats van
Kephos 253, Euron-drydek 1011 toe te passen en
in de sokkelafdeling Kephos 253.

Lijs,t van belangrijkste symbolen

~I~~~!

!2~!!~~!~2

Dimensie

vp

effektieve profileersnelheid

m/min

m

produktiecyclus

weken

F

orderkosten per serie

Hfl.

tomstel

omsteltijd per produktiecyclus en
per hoofdgroep

manuren

D

jaarafname

aantal stuks

p

produktiesnelheid

aant.stuks/jaar

ei

voorraadkosten per produkt per -jaar

Hfl.

delta

rentabiliteit

SPi

ruimtekosten per produkt per jaar

K

voörraadgevoelig deel van de kostprijs
per produkt
Hfl.

==============.===

Hfl.
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vBRBRUIKSGOEDEREN
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VERZEND DATUM:
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It:!\::!ILheid!: !mini~rI IUULLda! aantal aantal
toetoegein
in
In::lkki.ng Blerick Blerick leveren leverd

ONDERDEEL

iVer-

Aceteleen
Bandstaal 19 x 0,5 mmo
Bindtouw 3 dradig
Closetpapier
C0 2 lasdraad 0,8 mmo
C0 2 lasdraad 0,9 mmo
Conisch mondstuk Philips
Conoplast plakband
Crepe kleefband 38 mmo
.Doorslijpschijf metaal 0178x022x2,5
rinkbekers
Filter cartouche
Filters koffieautomaat 0 164 mmo Melita
RFPA 164
Finish strip
Frisdrank
Freesje 1,3 mmo
Golfkarton
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1

1

5
1
1
200 1. 75 1.
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1
1
1
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2
2
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5
1
5
1.
1 ltr
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15
1Q kg. 5 kg.
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1
1
5
1
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2000
500
10 kg,. 10 kg
1
3

Koffie
Kofiemelkpoeder
Kontaktpunten 0,8 mmo M6 Philips
Kontaktpunten 0,9 mmo M6 Philips

~.

12
10
5
5
10
50
5

2

ishoudhandschoen
Inbussleutel 4 mmo
Knevelschroef MlO
Koelolie (melk)

./.<

1 bos

1
10
24
1

~ekProfiel Litec

.•......

1

1

Hakuteen ontvettingsmiddel
Handcleaner groen
Handdoekpap r

Poetslappen\it~~ ~,'1n

5

1

4
1

GrafiecI:Ju~der

Labels
Lasglaasje (donker) (Din 9)
Mix
Roerstokjes
Plaatboor 0 6,5 mmo
Poetsdoeken (omruilen)
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Bi'ilaoe 3.

VOORAADLIJST SOKKELS I PALLETSTELLINGEN
. VERBRUIKSGOEDEREN

OPNAME DATUM:
VERZEND DATUM:
~nhpic1~

ONDERDEEL

:~~i

Puntlaspunten

0

Slijpschijven

0

Slijpschijf

115 x 6,8 mm.

178 x 6,8 x

o 22

Smeerolie GP 100
Snijolie M7

I
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toe-toegeBlerick Blerick leveren leverd

1

15

1

4

1

5

5

1 1.

20

5 l.

1

~o,

1

10

Spiebaanfrees houder

1

1

Spuitbus siliconenspray

1

5

10

5

1

1

Spatglaasje (licht)
Spiebaanfrees

o6

mm.

puithandschoen
puitmasker Panorama
Suiker

10 kg.

Verfblikjes no. 1070

1

,

10 kg.
50

Vet Duralith Grease

20 kg.

Vetkrijt geel

12

10

vetkrijt wit

12

10

Viltstift zwart

10

10

Vuilniszakken

20 st.

10

Washprimer Autoflex beige A + B

25 1.

25 1.

Werkhandschoen

2 kg.

5

250 x 2 mm.

12
I 1

Zaagblad v. beugelzaag

1

5

0
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1

10 kg

leeeppoeder
Zuurstof
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VOORRAADLIJST SOKKELS
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ONDERDEEL

220

100

Bovenbeugel kettingkast

1044

700

Doorkoppelplaten

5555

2000

500
88

400
·40

Kettingspanner incl. bev:middelen + pen

1086

500

Opvulsteun

1188

500

Doorkoppelplaten met schuine kant
Doorkoppelprofielen

Spaakwielvergrendeling incl.
bevestigingsmiddelen + frontplaat

100

teun kettingkast

175

f: Ka1iloog iso f10c B310
Keth os 253

(kan 30 1.)

120 1

(kan 30 1.)

300 ]

70 /
100
60
120 ]

500 k [g.300 k :g.

Veveo syntn eflex zwart
verdunning D 90 Veveo
Vetragingsset (beugel + vlakke plaat)
Vloervergrendeling
Vulplaatje
Kabelhouder zonder kabel
Kabelhouder met kabel elektro + connectors

200 1
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10

8990

2000

200
10

50
5

...........
......••.

. : ..

.

···....c.• ::.;.

.. . •.• ,.;...

~--------------------------------------------r-----~------+-~--~~~~~

:.~T

.:.......
.

........
.'

:

.

.

U.J...J.l.ClYO::::

-

J.

OPNAME DATUM:

VOORRAADLIJST SOKKELS
'. MAGAZIJNONDERDELEN

VERZEND DATUM:
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ONDERDEEL
Askoppeling pos 2
Buffer 0 30 x 21 mmo
Eindstop kompleet
Huskey hang rol
Inlegspie 6 x 6 x 13
Inlegspie 6 x 6 x 36
Inlepspie 8 x 7 x 20
Ketting 1;2"x3/16"
66 schakels
90 schakels
Ketting 1;2"x3/16"
162 schakels
~tting 1;2"x3/16"
tting 5/8" x 3/8"
Kettingwiel 1;2"x3/16"
Z = 11
Kettingwiel 1;2"x3/16"
Z = 11 / 24
Kettingwiel 1;2"x3/16"
Z = 24
Kettingwiel 5/8" x 3/8"
Z = 29
Kogellager CGR0501100 + 620422
Kogellager CGR0501103 + 0188300
Naaldlager RHNA 162222 of TLA 1622
Nylatron ring ~ 30 x ~ 7 x 8
Nylatron ring ~ 32 x ~ 18 x 1 ,5
Nylatron ring ~ 30 x ~ 7 x 4
Opvulring 0 25 x ~ 21 x 14
vulring ~ 25 x ~ 21 x 6
Paspen ~ 8 x 28
Spaakwiel
Spaakwielas
Stelring as ~ 20 DIN 705
Verbindingsschakel 5/8" x 3/8"
Vloerplaat t.b.v. eindstop
Wielasbus (klembus)
Wielas
Zekeringsring as 20 Din 471
Zekeringsring gat ~ 20 Din 472
BOL':flllUl::!r M6 Din 985
Cilinderkopschroef M 6 x 40 Din 85
Platverz. schroef M 6 x 12 Din 963
'J:.?l2_b0li:tM 6 x 12 Din 933
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Zeskant bout + moer MlO x 20
Ankerbout Machtler M.A.S.-14/10
Borgpen
6 x 30
1
Verf: rndustriecombinatielak 63325 eiglans
Ral 6000 (groen)
25
Ral 1004 ( geel)
25
Ral 7016 (antraciet)
25
Ral 7038 (licht grijs)
25
Verdunning RS
200
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5000
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Inhaakverbinding 195 mmo
204 mmo
239 mmo
195 mmo
204 mmo
239 mmo

type
type
type
type
type
type

A
A
A
B
B
B

voetplaat 110 x 77 x 4
110 x 97 x 4
110 x 117 x 4
Vulplaat

.

~

110000

5000

2000

1000

2000

1000

200

100
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50

100

50

2000

1000

4000

2000
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110 x

77 x 1
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Bijlage 4.

Gegeven worden vijf alternatieve globale layoutplannen.
In het vervolg worden deze aangeduid als plan 1, 2,
3, 4 en 5. De alternatieven zijn gebaseerd op twee
principieel verschillende indelingen van de
sokkel afdeling en de palletstellingenafdeling.
Beide afdelingen zullen daarom eerst afzonderlijk
behandeld worden.
De sokkelafdeling:
Zie plan 1 en plan 3. In plan 1 vindt de afmontage
van de handbediende sokkels plaats in de lengte-richting
van de hal. In plan 3 vindt de afmontage plaats in de
breedte-richting van de hal. Uit onderlinge
vergelijking van de plannen 1 en 3 volgen
onderstaande verschillen.
Nadelen plan 1 t.o.v. plan 3:
De ligging van de afzonderlijke werkgebieden is
ongunstiger.
De ruimtebenutting is minder goed, minder ruimte
voor opslag.
- De afmontage afdeling van de elektrisch en
pneumatisch aangedreven sokkels is moeilijk te
plaatsen.
Vraagt hogere investering voor elektrische
voorzieningen.
Binnen laden. van de vrachtwagen gaat minder makkelijk.
Voordeel:
retour monorailsysteem loopt niet langs de
spuitcabines.
Op grond van deze voor- en nadelen verdient plan 3
de voorkeur.

Bijlage 4.

De palletstellingafdeling:
Zie plan 2 en 5. Het verschil tussen beide plannen
zit in de plaats van de juk- en liggermal t.o.v.
de spuitcabines. De afstand van de uitdamp- en
doorhardingszone t.o.v. de spuitcabines wordt
vooralsnog buiten beschouwing gelaten.
Voordelen plan 3 t.o.v. plan 2:
Geen tegenstroom van wagentjes in het monorailsysteem.
Alleen voor de spuitcabines vindt transport van
draagliggers en jukken over dezelfde baan plaats,
maar dan wel in dezelfde richting. Een vlotte
doorstroming is hiermee verzekerd. Dit in tegenstelling tot het plan waar de retour tegen de
stroom in plaatsvindt.
- Transport van eindprodukten door dezelfde deur,
in het midden van de lange zijde aan de Maaskant.
Een grote opslagruimte voor eindprodukten.
Nadelen plan 3 t.o.v. plan 2:
lange transportweg van de liggerprofielen. Het
transport zal geblokkeerd worden door de uitdampen doorhardingszone, indien deze behoorlijk
bezet is. Transport buiten om is dan noodzakelijk.
Beperkte vrije ruimte rondom de liggermal voor
het gereed leggen van een bundelliggerprofielen
m.b.v. de vorkheftruck. Dit is zeker het geval
indien het liggerprofielen betreft van 3 tot 4 meter.
Op basis van genoemde voor- en nadelen bestaat
binnen de groep van verantwoordelijke mensen een
voorkeur voor de indeling van de palletstellingafdeling volgens plan 2.
Plan 2 is toen uitgewerkt op een plattegrond,
schaal 1:100.
Om onderstaande redenen is de uitdamp- en doorhardingszone van de jukken naderhand meer naar het
midden van de hal geplaatst:
( zie bijlage 4 en bijlage 5 )

Bijlage 4.

- het creèren van een natuurlijke afscheiding tussen
de sokkel- en palletstellingafdeling.
Een efficiëntere benutting van de ruimte in de hoek
welke ingesloten wordt door de produktiemiddelen
van de palletstellingafdeling.
het transport van de eindprodukten van de
palletstellingafdeling door één deur.
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PRODUKT

COPON DURO NC-l

T:YPE

Gepigmenteerde deklaag voor binnen, op basis van
nitro-cellulose, ontwikkeld voor algemene industriële
toepassing.

KENMERKEN

-

TECHNISCHE
GEGEVENS

sneldrogend
goede kras- en stootvastheid
zeer goede hechting
goede dekkracht
gunstig rendement

Afleveringsviskositeit
Spuitviskositeit
Spuitverdunner
Spuitdruk
Spuitopening
Stofdroog
Hanteerbaar
Doorgedroogd
Vaste stofgehalte
Vlampunt
Applicatiemethode
Toepassingsgebied

:
:

:
:
:

200 sec. Din 4/20 o e.
20-25 sec. Din 4/20 o e.
Ne-Verdunner 780 NZ, ca. 100%
3 tot 3,5 bar
1,5 - 1,8 mm
ca. 6 min - 20 oo C/65%RV
ca. 15 min - 20 e/65%RV
ca. 12 uur - 20 o C/65%RV
ca. 18 vol%
beneden 21°C
conventionele spuit, airless
Binnen, op gegrond staal of
hout.

Bijlage 9.

PRODUKT

COPON DURO NC-2

TYPE

Gepigmenteerde deklaag voor binnen, op basis van
nitro-cellulose, ontwikkeld voor algemene industriële
toepassing.

KENMERKEN

-

TECHNISCHE
GEGEVENS

sneldrogend
goede kras- en stootvastheid
zeer goede hechting
goede dekkracht
gunstig rendement

Afleveringsviskositeit
Spuitviskositeit
Spuitverdunner
Spuitafdruk
Spuitopening
Stofdroog
Hanteerbaar
Doorgedroogd
Vaste stofgehalte
Vlampunt
Applicatiemethode
Toepassingsgebied

: 150 sec Din 4/20 o C
20-25 sec Din 4/20 o C
NC-Verdunner 780-NZ, ca. 60%.
3 tot 3,5 bar
: l,S - 1,8 mm
: ca. 5 min - 20 oo C/65% RV
ca. 15 min - 20 C/65% RV
: ca. 10 uur - 20 o C/65% RV
: ca. 25 Vol. %
: beneden 21°C
conventionele spuit, airless
binnen, op gegrond staal of
hout

Bijlage 9.

Sigma L.A. 150 Chassislak mat zwart

maart 1979
Type

sneldrogende dekverf op basis van een gemodificeerde alkydhars

Voornaamste kenmerken

snelle droging
- goede water- en weervastheid
- goed bestand tegen dieselolie en pekel

Gebruiksdoel

voor een duurzame bescherming van onder andere chassis

Ondergrond

ontvet en ontroest staal. dat voorzien is van een corrosiewerende
primer, zoals bijvoorbeeld LG 271 EE-Chromaatprimer of
Tornol EV-Chromaatprimer

VERWERKINGSGEGEVENS
Applicatiemogelijkheden :
kwasten

op afleveringsviscositeit ; in verband met de snelle aandroging
echter alleen goed te verwerken op kleine vlakken

spuiten (lucht)

op een viscositeit van 18-22 sec. DIN 4/20 oC; daartoe ca. IS vol. %
Sigma Verdunning 21-04. 21·06 of91-80 toevoegen

spuiten (airless-koud)

op afleveringsviscositeit ; eventueel iets corrigeren met Sigma
Verdunning 21-04. 21-06of91-80

spuiten (airless-warm)

bij een verftemperatuur van 55 à 60°C op afleveringsviscositeit ;
eventueel iets corrigeren met Sigma Verdunning 21-04. 21-06 of91-80

Laagdikte' aanbrengen
twee lagen

afhankelijk van de eisen, doch minimaal 30 micron droge laagdikte
en maximaal 50 micron.
Met een korte tussendroogtijd kunnen twee lagen worden
aangebracht. Indien de tweede laag niet direct gespoten kan worden
moet de eerste laag 16 uur drogen (bij 20°C) alvorens de tweede .
laag mag worden aangebracht

Rendement:
(30 micron droge laagdikte)

theoretisch

11 m2 Jltr.

praktisch

afhankelijk van de vorm van het object. de applicatiemethode en é•
de aard en conditie van de ondergrond
..

Droogtijden bij 20°C
(30 micron droge laagdikte)

Droogtijden bij 60 à SOoC

stofdroog na ca. 25 minuten
kleefvrij na ca. 55 minuten
doorgedroogd na ca. 16 uur
kleefvrij na ca. 10 minuten
doorgedroogd na ca. 25 minuten

Oe gegevens In d.u meded.ling zijn volgens d. "Iatste stand der t.chmek en n_ best. w.ten samengesteld 0_ d •.wIIZeYI!ft
de omst"ndigheden btj oobrengtng bUIlen onze beoordeling vallen. kan geen aansprakelilkhetd op grond yan dazemededeljng
wOl'den.

toet:_sil!t'jp

The infOl'm.hon in thls bulletin hes been compOSed aeeording 10 the latest developments and IS. 10 the best of our ltnowlec(p.
But sinca (he conditions anlf m'lhods of use ar. bevond our contro/. no warrantv" gtven Ol' IS 10 be implied in respeet of lhis inform.tlliOft:

Sigma l.A. 150 Chassislak mat zwart
maart 1979
Overlakbaarheid

na 16 uur drogen (bij 20°C) overlakbaar met synthetische
luchtdrogende alkydharslakken

Reinigen gereedschap/apparatuur

met Sigma Verdunning 21-04,21-06 of91-80

L.A. 150 Chassislak
Verdunning 21-04
Verdunning 21-06
Verdunning 91-80
Ventilatiewaarden:
MAR/TL V (MAC)
MAR/lO%LEL

Veiligheidscode (VVVF)

Vlampunt (DIN 53 213)

c-o
C-o

C-O

ca. 26°C
7°C
26°C

C-O

O°C

1274 m3 1ucht per liter lak
97 m 3 1ucht per liter lak

EIGENSCHAPPEN
Soortelijk gewicht

1.06 ± 0.02

Vastestofgehalte

33 ± 1 vol. %

Afleveringsviscosi tei t

37-428ec. DIN 4/20°C

Elektr. weerstand bij aflevering

ca. 1000 KOhm

Kleur

zwart

Glans

eiglans

vloeiing

goed

Vulling

goed

Dekking

goed vanaf30 micron droge laagdikte

Hechting

goed op LG 271 EE-Chromaatprimer, Tor:'101 EV-Chromaatprimer
en Tornol Hechtgrond

Bestandheid

zeer goed bestand tegen dieselolie, water en pekel

SIKKE!ns

Bijlage 9 ..

PRODUKT

Industriekombinatielak 63.325 eiglans

GROEP

Luchtdrogende aflakken

DATUM

Juni 1982

BASIS

A1kydharsen

BESTEMMING

Industriekombinatielak is een synthetische
luchtdrogende lak met een eiglans, goede aanen doordroging en een uitstekende buitenduurzaamheid.
Geschikt voor de metaalverwerkende industrieën.

DUURZAAMHEID

Geschikt voor binnen- en buitenwerk.

AFLEVERINGSDIKTE

110 - 130 "DINC.4.

DROGING

Stofdroog: 15 min.
Kleefvrij na + 2 uur.
Doorgehard na-1 nacht.

SPUITVERDUNNING

Rls of 95.004.

SPUITDIKTE

Produkt kan onverdund met airless apparatuur
verspoten worden.
Voor luchtspuit viskositeit van 20-25"DINC.4
aanhouden.

APPLIKATIE

Goed verspuitbaar bij toepassing van de volgend~:'!
spuitmethoden.
a) airless
spuitdikte
spuitdikte nn~~.T·dnnd.
b) airless E.S.
weerstand 1000
c) luchtspuit
spuitdikte

Dichtheid

Afhankelijk van de kleur 1.1 tot 1,3.

Vaste bestanddelen

Afhankelijk van de kleur! 40 vol. %.

Ontvlammingspunt

Ca. 100e.
Gemeten met Abel Penskymethode

Glausgraad

+ 30 GU 600 Gardner.

Buitenduurzaamneid

Zeer goed.

sikkens
SYSTEMEN

1) Metaal ontroesten en ontvetten met Sikkens
oplosser of in trichloorethyleendamp.
Eventueel stralen, alkalisch ontvetten,
beitsen en fosfateren.
2) Een kruis laag industrieprimer 33.603 roestwerend spuiten in de laagdikte 30-35 micron.
3) Na ca. 20 minuten drogen overspuiten met een
kruis laag industriespuitlak 63.325 in de
gewenste kleur.
4) Indien geen primer wordt aangebracht, dan ee:
laagdikte van minimaal 40 micron aanhouden.

Kleuren

Leverbaar
kleuren.

Verpakking

25 kg bussen.

Houdbaarhe id

1 jaar.

~n

tinten van wit en enkele andere
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\(eVEVEO

CORRo'rt:x

SA PHl HER ZP.

CORRO'l'EX SA Primer ZP IllUllt u l t duOI vt.'11 '-:t.:tn ~jnelle dro~Jjnq.
Deze eigenschap maakt dl'~ [)tilllt.'l' ldi;~ondt:r qeschikt voor toepa::.ising
in produktieprocessen, waarkc.l1te droogtijden vere st zijn en een
hoog laagdikte-bereik gewenst is. Middt:ls airless-spray kan een
droge laagdikte van + 70 micrün worden gerealiseerd.
Door de goede hechti~g van CORROTEX SA Primer ZP en de uitstekende
roestwerende eigenschappen geeft deze een goede basis voor het op
te bouwen verfsysteem op slaalwerk. Het produkt vindt voornamelijk
zijn toepassing op goed ontroest en ontvet staalwerk, maar kan ook
worden aangebracht op zincor en yeschoopeerd metaal. Niet verwerken
over reeds eerder aangebrachte synthetische (grond) verflagen.
CORROTEX SA Primer ZP ü: overspuitbaar met o.a. MARA'fUON Speedlak
en SYNTHEFLEX Deklak.
TECHNISCHE GEGEVENS:
(bij 20
Type

0

C. en een relatieve luchtvochtigheid van 65%)

bindmiddel
gemodificeerde alkydhars
pigment
: o.a. zinkfosfaat, kleurpigmenten en silicaten.
Vastestofgehalte
ca. 47,0 vol. %
Soortelijk gewicht
ca. 1,44
Rendement (theoretisch): ll~ m2/1tr. bij een droge laagdikte van
ca. 40 micron; 6~ m2 bij 70 micron droge
laagdikte.
Oroogtijd
stofdrooy
ca. J min.
droog
ca. 15 min.
harddrooq
ca. 1 uur
Overschilderbaar
hinnpn 4 uur of na 36 uur.
Verwerkingsmethode
spuiten, pneumatisch en airless
Type verdunning
spuiten: VEVEO Verdunning 402
Spuitopening
pneumatisch 1,8 - 2,0 mmo Airless 0.015"
Spuitdruk
pneumatisch 3 - 4 atm. Airless 120-150 atm.
spuiten lage druk: 18-22 sec. Din cup 4
Verwerkingsviscositeit
Laagdikte
ca. 70 micron
0
Hittevastheid
tot 100 C.
Hechting
goed
Vloeiing
goed
Glans
mat
Kleur
+ RAL 8000
Gevarencode
C 0- 0
Ontvlammingspunt
26 C. DIN 53-213

ZANCOR SF-X PRIMER

C43
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droogtijden
stofdroog binnen

20 mInuten

hanteerbaar bil 35 micrometer na

2 uren bil 20C
4 uren bil 5-10C

hanteerbaar bij 70 micrometer na

3 uren bil 20 C
6 uren bij 5-10 C

overschllderbaflr na

6 uren bij 20 C
16 uren bil 5-1QC

veiligheidsaanduiding

c

ontvlambaar
zorg voor voldoende ventilatie tijdens applikatie
gebnJlk maskers bil spuItapplikatie

technische gegevens
verftype
basIs

",leur en glans
dichtheid
vaste stofgehalte
vlampul'lt

aanbevolen droge laagdikte
theoretisch rendement
praktisch rendement 33

0.,

verlies

een komponent
sneldrogende gemodificeerde alkydharsen

RAL kleuren - mat
ca 1,35 gl cm;)
ca 68 gay., '\,- 50 vol

0"

30e,
kwastverdunnmg FAB 622
spultverdunntng BFG 271

35-70 micrometer
bil lO micrometer d,l.d,

Itr voor 7,1 m2

micrometer dl.d,

Itr voor 4,8 m2

Ol! ;"0

verwerkingsinstrukties
airless-spray
verdunnen
SpuItopening
drUI\ op de spUItopenIng

5-10 VOl °'0 verdunning BFG 271
afhankelijk van de vereiste laagdIkte
041-046 mm. (0,016-0.018 Inch)
15-18 MPa (ca 150-180 at)

luchtspuiten
verdunnen
spUltopenmg
spuItdruk

5-15 vol. a" verdunning BFG 271
1.5-2.5 mm.

0.3-0.5 MPa (ca 3-5 atl

verfroller-kwast
verdunnen

0-5 vol % verdunmng FAB 622
maXImaal bereikbare laagdikte 80 micrometer

-------

ondergrondkondities

gritstralen Sa 2%
handontroesten mimmaal St 2
ondergrond vrij van VUIl en vet
Z.O,Z.
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b. Hechting
Met een snijmes met een snijhoek van 30· worden zes evenwijdige sneden in de verflaag
gemaakt tot op het metaal op onderlinge afstanden van 1 mmo
Hierna worden op dezelfde wijze zes sneden gemaakt loodrecht op de eerste serie.
Dan wordt nagegaan of de sneden al of niet glad zijn en of er vierkantjes van de verflaag
zijn losgesprongen.
De mate van hechting is "erdeeld in vijf klassen tw.:

Gt 0 De snijranden zijn volkomen gaaf; geen der vierkantjes is losgeraakt

Gt 1 Aan de snijpunten van de rasterlijnen zijn kleine stukjes verflaag losgeraakt.
De vrijgekomen oppervlakte is ca. 5% van die van de vierkantjes

Gt 2 De verflaag is langs de snijranden fm/of OP de snijpunten der rasterlijnen
losgeraakt. De vrijgekomen oppervlakte is ca. 15% van die van de vierkantjes

Gt 3 De verflaag is langs de snijranden geheel of gedeeltelijk in brede stroken
losgeraakt en/of enige vierkantjes zijn geheel of gedeeltelijk losgeraakt.
De vrijgekomen oppervlakte is ca. 35% van die van de vierkantjes

Gt 4 De verflaag is langs de snijranden in brede stroken losgeraakt en/of enige
vierkantjes zijn geheel of gedeeltelijk losgeraakt.
De losgeraakte oppervlakte is ca. 66% of meer van die van de vierkantjes

•
•
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alphen aid riJn
handelsweg 6 ! postbus 5
telefoon 01720-29203' Iielex 32433

technische documentatie mavom b.v.

betreft:

bank a,b,n, nr, 5664,32,4981 giro 3421 78
k,v,k. leiden hr,14475

KEPHOS 253

mavom

INLEIDING
Kephos 253 is een watervrij fosfateerproces voor staal en zink en geeft daarom géén
afvalwaterproblemen. De gevormde fosfaatlaag waarborgt een goede lakhechting en bescherming tegen onderroest, indien de fosfaatlaag wordt voorzien van een laksysteem.
Kephos 253 kan worden toegepast d,m.v. spuiten, kwasten of dompelen.
De Kephos 253-laag heeft een beschermingsduur van 3 tot 6 maanden binnenshuis.
SAMENVATTING
1. Kephos 253 wordt puur gebruikt.

Temperatuur
Behandelingstijd
Spuitdruk
vlampunt

kamertemperatuur
enige sekonden
2,5 - 2,8 ato
0
27 C

2. Badkontrole:

Soortelijk gewicht bepaling
temperatuur
0
10 - 13 C
0
13 - 16 C
0
16 - 18 C
18 - 21°C
0
21 - 24 C
24 - 27°C

soortelijk gewicht
0,919 - 0,916
0,916
0,913
0,911
0,913
0,911
0,909
0,906
0,909
0,906
0,903

BEHANDELINGSSCHEMA
fase
fase
fase
fase
fase

1. Ontvetten, bij voorkeur door middel van dampontvetting.

2.'
3.
4.
5.

Spoelen, indien alkalisch ontvet wordt.
Drogen indien met water gespoeld is.
Dompelen, kwasten of spuiten met Kephos 253.
Drogen.

WERKWIJZE
fase 1. Ontvetten.

- 2 -
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a. Materiaal dat geen roest of walshuid vertoont, kan op de gebruikelijke
wijze worden ontvet, d.w.z. alkalisch met een Ridoline of met een oplosmiddel (dampontvetting) • Dampontvetting heeft de voorkeur, omdat dan in
een geheel watervrije reeks gewerkt wordt.
b. Materiaal dat voorzien is van roest of walshuid moet gestraald of gebeitst worden.
fase 4. Kephos 253 behandeling.
Kephos 253 wordt door middel van dompelen, spuiten of kwasten op het
staaloppervlak aangebracht. Het staaloppervlak moet zo lang behandeld
worden tot het oppervlak gelijkmatig bevochtigd is.
Een langere behandelingstijd is niet noodzakelijk.
Het materiaal dat is d~pontvet; moet tot ca. 40 C afgekoeld worden
v66rdat in Kephos 253 gedompeld kan worden.
Verbruik: Dompelen
1 liter Kephos 253
33 - 35 m2.
Sproeien
: 1 liter Kephos 253 : 24 - 26 m2.
DROGEN
Droogtijd aan de lucht is 15 tot 20 minuten.
0
Indien versneld drogen wordt toegepast bij 120 C is de droogtijd 3 minuten.
MATERIAAL TANK

De dompelbak voor Kephos 253 moet bij voorkeur z~]n vervaardigd van roestvaststaal type 316. In vele gevallen is echter een 4 tot 5 mm plaatstalen tank
voldoende. De bak moet afgedekt kunnen worden om verdamping van de badvloeistof
te voorkomen.
OPMERKINGEN
1. Voorkom verontreiniging van de Kephos 253 door water.
2. Materiaal dat behandeld moet worden met Kephos 253 moet afgekoeld worden tot
o
3S C.
3. Er dient voldoende ventilatie in de ruimte beschikbaar te zijn.
4. Kontakt met de huid en ogen dient vermeden te worden.
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EURON-DRYDEK (type 1011)

Eigenschappen

Euron-drydek is een geelachtige transparante vloeistof op basis van
organische oplosmiddelen, zwak zuur en praktisch watervrij.
Inbrengen van water in Euron-drydek moet vermeden worden.
Vlampunt 270e ± 1.
Druppelontbrandingspunt 3130 e.
Laagste ontbrandingsgrens 130oe, bij 60 ± 5 g/m 3 .
MAK-waarde 100 ppm.

S.G. 0,845.

Hittebestendigheid: tot + 700e.
Koudebestendigheid : tot -200e blijft de vloeistof homogeen en
helder.
Viscositeit 70 sec. (2 mm DIN-beker, 200e).

Gebruik

Staal, gietijzer, verzinkt materiaal.
Aluminium.

Toepassing

Als lakvoorbehandeling en preservering bij binnenopslag.
Door de behandeling met Euron-drydek ontstaat op het metaaloppervlak een f08faatlaag in combinatie met een polymeren laag
waardoor een goede hechting en corrosiewering van het laksysteem
wordt verkregen en een bescherming tegen corrosie bij langere tijd
binnenopslag.

Installatie

Dompelinstallatie : Baden van on behandeld plaatstaal.
Spuitinstallatie : Normale lakspuitpistolen en lakspuitcabines.

Spuitdruk 6 atm. (1,5 mm opening).
Spuitafstend ± 30 cm.
Sproei-Installatie: Installatie waarbij de vloeistof via sproeiers wordt
verneveld.

Concentratie

Euron-drydek wordt onverdund gebruikt.
De viscositeit van Euron-drydek type 1011 mag niet hoger zijn dan 85
seconden. Oe viscositeit kan worden verlaagd met Euron 1061

Tijd en temperatuur

Dompelen: 1 minuut bij kamertemperatuur. Uittreksnelheid
60 cm/min. Tijdens het uithalen de onderdelen draaien. Bij grotere
uittreksnelheid moeten de onderdelen sneller worden gedraaid.
Spuiten en sproeien: Tijdsduur zodanig kiezen. dat een laagdikte
van 2 - 3 micron ontstaat.

Het drogen van de aangebrachte Euron-drydek type 1011 kan zowel
aan de lucht geschieden als geforceerd. Om een snellere uitharding
te 'krijgen is een geforceerde droging aan te bevelen, waarbij de
oppervlakte-temp~ratuur niet hoger mag zijn dan 1100c.

Drogen

Bij een laagdikte van 2-3 micron bedragen de droogtijden:
a. drogen aan de lucht bij kamertemperatuur: 5-10 minuten.
b. geforceerd drogen bij 7OOC: 1 minuut.
c. geforceerd drogen bij 11000: 40-50 seconden.

Opmerkingen

Onderdelen die met Euron-drydek worden behandeld moeten
volkomen droog, vet- en zoutvrij zijn. Ook moeten ze corrosievrij zijn.
Eventueel reinigen met gechloreerde koolwaterstoffen of alkalische
reinigingsmiddelen (Grisiron) en ontroesten (stralen, schuren of
beitsen met Euron G of 0).·

Bestendigheid

De ontstane Euron-drydeklaag wordt niet aangetast door benzeen,
xyleen, benzine, tri- en perchlooraethyleen, alcoholen (één- en
meerwaardtge) en ketonen.
Sterke zuren en sterke logen tasten de Euron-drydeklaag aan.

Nabehandelingen

Reinigen van de Euron-drydeklaag
lichte verontreinigingen worden verwijderd door sproeien met
Grisament 2201. Concentratie 0,5 - 1%, temperatuur 4O-500C, druk
0,5 - 1 atm.
.
Zwaardere verontreinigingen worden verwijderd door sproeien met
Grisiron WRZ, MA, MS of WZ. Concentratie 1-2%, temperatuur 405OOC, druk O,S - 1 atm.
Lakken
Vrijwel alle lakprocessen kunnen worden toegepast Bij het
elektroforetisch lakken verkrijgt men de beste resultaten indien men
gebruik maakt van een sproeiproces. Als voorbehandeling voor het
elektroforetisch lakken is de maximale laagdikte 3 micron. Na het
doorharden van Euron-drydeklaag kan de laklaag direct worden
aangebracht.
Lassen
Normaal punt- en rolnaadlassen is mogelijk tot een laagdikte van 3
micron.
Vervormen
Met Euron-drydek behandelde platen kunnen worden afgekant,
gestanst, geboord en licht vervormd.

Veiligheid

Vanwege de in Euron-drydek aanwezige oplosmiddelen is een
afzuiginstallatie gewenst. Voor Euron-drydek dienen de
gebruikelijkge voorschriften voor organische oplosmiddelen te
worden aangehouden.
Bovenstaande gegevens en alle verdere technische inlichtingen zijn het resultaat van grondige
proefnemingen en onze jarenlange ervaring. Zij dienen te Uwer voorlichting en advies; enigerlei
garantie kan echter niet hieraan worden ontleend.
Het afdrukken van de inhoud van deze instruktie. ook in verkorte vorm, is uitsluitend met onze uitdrukkelijke toestemming veroorloofd.

VOOR KOSTELOZE ADVIEZEN EN ALLE TECHNISCHE INLICHTINGEN WENDE MEN
ZICH TOT DE SPECIALISTEN VOOR CHEMISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN

chemische techniek

technische. afdeling 2.
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Toelichting proefplaat jes.
- De

plaatjes zijn ontvet in chlooretheen.

Voor het overige zie onderstaande tabel.
serie
nr.
1

.

proef- gefosfateerd
plaat net
nr.
E1 ./
euron-drydek 1011

.

aflak

kleur

type

syntheflex danpellak

..

.

E2

"

11

E3

n

2

E4 ....

It

"

E5

ti

11

ft

11

ti

ti

ti

tt

11

11

IJ

E6

3

E7

et

t.

4

1<:1

It

.

indo -spuitlak 63.325

geel/RAL 1004

"

"

EB

ti

ti

tt

n

E9

et

"

t'

t.

"

v

I

kephos 253-:,

.

"

.

ti

ft

It

11

ft

6

K7.J

ti

ti

ft

K8

ft

ti

.

geel/RAL 1004
n

1<:6

'

.

et

It

..

zwart

11

1<:5

. ..

..

groen/RAL 6()()(J
ft

"
,

. .

ti
'

,

.

6000

n

ind.-spuitlak 63.325

ti

1<9

ti

ti

ft

v

~/RAL

syntheflex darpellak

tt

•

..

11

1<:4

.

ti

ft

11

..

KJ

5

ti

.

J

K2

.

..

/

zwart

.

.

ft
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LABORATORIUMOPDRACHT
VAN:

VOOR:

Winstcentrum:

Protective Coatings
Disselhors t
PC 1417
saltspray
2-2-1984

Lab. afd.:

Opdrachtgever: P.

Opdr. nr.:

Registr. nr.:

Projekt nr.:

Onderwerp:
Datum:

Gevraagde aktie:

ia (;.

~'- $

,~. Ve -(IV

Reaktie:

Wilt u s.v.p. de platen E2, E5, E8, K2, K5
en K8 van een kras voorzien en deze dan:
samen net de platen E3, E6, E9, K3, K6, en
K9 voor 160 uur in de saltspray hangen.
Deze plaatjes zijn voor een onderzoek van
een 'lH student.
Voor verfbehandeling zie bijlage.

Afgewerkt door:

Urgentie:
Paraaf:

JS

H 2.5334057

Datum:
Voor verdere mededelingen achterzijde van het formulier gebruiken.

