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Woord vooraf.

In het najaar van 1967 werd door Prof. Dr. G. de Leve de idee
r,eopperd, om bij wijze van experiment aan een aantal OR-teams van
verschillende universiteiten en hogescholen een probleem voor te
leggen, zoals zich dat in de praktijk manifesteert, en vervolgens
d~ze teams onafhankelijk van elkaar een oplossing hiervoor te
laten zoeken. De Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrie-
ken N.V. te IJmuiden zorgden voor een geschikt probleem en er
~,aerden vier teams bereid gevonden, aan het experiment mee te
werken, Deze groepen bestonden uit hoogleraren, wetenschappelijke
:nedewerkers en studenten van vier instellingen van, of verbonden
met, hoger onderwijs, namelijk:

- Amsterc3am (Mathematisch Centrum)
- Delft (Technische Hogeschool)
- Eind?-.oven (Technische Hogeschool)
- Tilburg (Katholieke Hogeschool)

Prof. H.J.M. Lombaers trad op als co~rdïnator, teneinde te ver-
mijden, dat twee of ineer groepen dezelfde wijze van aanpak zouden
kiezen, waardoor dubbel werk zou worden gedaan.
De groepen beschikten alle over dezelfde basisinformatie en konden,
weliswaar onafhankelijk van elkaar, aan de Hoogovens meer gegevens
of extra toelichting v'ragen.
Het navolgend rapport is de weergave van de resultaten van de
groep Tilburg. Dit team was ~ls volgt samengesteld:

F. Bijnen
Drs. W. van Hulst
Prof. Drs. J. Kriens
Drs. J. van Lieshout
Prof. Dr, P.A. Verheyen

Bovendien werd medewerking ,Frleend door Prof r. J. Sandee,

hoogleraar aan de Nederlandse Economische Hog,:.~r~hool te Rotter~-i~;~~~.



Het team Tilburg is veel dank verschuldigd aan allen die tot de
oplossing van het probleem hebben bijgedragen. Speciaal gaat zijn
dank uit naar Ir. H. van Buuren, Drs. J.F. van Haastrecht en
Drs. J.J. Pijbes van de Hoogovens, die steeds bereid waren om
nadere toelichting te verstrekken.

Tilburg, december 1968.
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INLEIDING
Het probleem zoals dit werd geformuleerd door de

Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken N.V.
(KNHS), speelt zich af in de kaliberwalserijen van deze on-
derneming. Uit grote blokken staal wordt een bepaald assor-
timent produkten gewalst. Door de grote lengte - toename van
?-A4:'~ materiaal is het in verschïllende stadia van het proces
nodig, dat het walsgoed in stukken wordt geknipt. Dit knip-
pen gebeurt ofwel on line, dus terwijl het materiaal door-
lo`:~,t, ofwel off line. De eerste situatie doet zich onder
meer voor als de uitgewalste blokken (die dan "blooms" worden
genoemd) tot zgn. knuppels worden geknipt, dïe het uitgangs-
materi.~al zijn voor de fabricage van onder meer betonstaal.
H~t knïppen van knuppels uit een bloom gebeurt door de zgn.
knuppelschaar. Als de knuppels tot de gewenste dikte voor
het eindprodukt zijn gewalst (het materïaal heet dan "streng"),
wordt het in twee etappes tot de gewenste handelslengte ge-
knipt.

De eerste etappe vindt on line plaats nl. door de
koelbedschaar, de tweede etappe off line, nl. door de koud-
schaar. Deze laatste schaar knipt in tegenstelling tot de
overige scharen niet één, maar meer staven tegelijk, waarbij
het aantal afhankelïjk is van de d.ïkte.

De probleemstelling luidde:
"Voor elk type geknipt eindprodukt ïn de staaf- en draadwal-
serij vast te stellen de knipmethode bij de knuppel- en bij
de warmschaarl) om zo~hoog mogelijk materiaal - c.q. machine-
rendement te krijgen bij de koudschaar".

In hoofdstuk I wordt een beknopte beschrijving van
het produktieproces gegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk II
de probleemstelling kritisch beschouwd, en worden enige de-
finities gegeven. Ook de uitgangsgegevens en de wijze van aan-
pak worden vermeld. Vervolgen~ wcrd~. ïn hcofdsr-~?~ III de huidi--e
ge situatie geanalyseerd:

1) De meeste scharen zijn warmscharen. Bedocl:,' ~. hier de
koelbedschaar.



onder meer wordt het verwachte materiaal- en machinerendement
berekend, zoals zich dat in de huidige situatie manifesteert.
Hoofdstuk IV vormt de kern van het rapport. Achtereenvolgens
worden drie modellen behandeld, die het mate.riaalrendement
maximaliseren, nadat in hoofdstuk II gebleken was, dat het
maximaliseren van het machïnerendement in de gegeven omstan-
c:igheden geen zin had. Tenslotte volgen ïn hoofdstuk VI
enige slotopmerkingen.
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HOOFDSTUK I

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET PRODUKTIEPROCES,
1--Inleidinq.

In dit hoofdstuk zal een korte beschrijving van het
produktieproces worden gegeven, waarbij we ons beperken tot
dat gedeelte van het proces, dat voor het gestelde probleem
relevant is. Zodoende blijven zaken als het walsen van mid-
delbandplakken in de knuppelwalserij, het winden van draad op
haspels in de staaf - en draadwalserij en dergelijke, buiten
beschouwing,

In figuur I is op globale wijze aangegeven hoe het
proces van ijzererts tot eindprodukt van de staaf - en draad-
walserij verloopt.

2. De blokwalserii,
De blokken, afkomstig van de staalfabriek en bestemd

voor verwerking in de staaf- en draadwalserij, hebben een ge-
wicht van ca. 8,5 ton; de spreiding ïn deze gewichten is "ta-
melijk groot". In een aantal putovens worden de blokken op
een temperatuur gebracht van ca. 1300o C en vervolgens in
heen en weer beweging uitgewalst tot zogenaamde blooms
(stangen). Alvorens verder verwerkt te worden, wordt van elke
bloom de kop en de voet afgeknipt, omdat hzer tijdens het
walsen vervormingen optreden die moeilijkheden veroorzaken
bij de verdere verwerking. De blooms hebben dan een lengte
van ca. 20 meter en een doorsnede van 220 mm vierkant. Zij
worden onmiddellijk door middel van een rollenbaan naar de
knuppelwalserij getransporteerd,

3.-De-knuPPelwalseri~.
In de knuppelwalserij worden de blooms (die dan nog

heet genoeg zijn om direkt te kunnerl worden gewulst) in één
passage uitgewalst tot de gewenste dikte. Deze dikte kan va-
riëren, maar voor de staaf- en draadwalserij ~ï een doorsne-
de van 80 of 100 mm vierkant vereist. De bloor~ passeert twee
walsgroepen die elk uit een aantal horizontale en vertikale



walstuigen bestaan, zodat het mogelijk is de bloom tot de
gewenste dikte te walsen, zonder dat telkens kantelen van het
materiaal noodzakelijk is,

De lengte van de uitgewalste bloom maakt het nood-
zakelijk deze in stukken (knuppels) te knippen, Dit gebeurt
door de knuppelschaar, die na de eindwalsgroep is opgesteld.
~7e knipmethode is zodanig, dat er "restloos gedeeld" wordt,
dat wil zeggen dat uit één bloom een aantal knuppels wordt
geknipt van dezelfde lengte, d.ie zo gekozen wordt, dat er
geen rest-stukken ontstaan ofwel, als dat niet mogelijk is,
'rYet reststuk zo klein mogelijk is. De lengte van een knuppel
is tevoren door de afnemer (in dit geval dus de staaf- en
draadwalserij) bepaald, waarbij een vrij ruime tolerantie in
acht genomen wordtl), De knuppels die bestemd zïjn voor de
staaf- en draadwalserij hebben een lengte van ca. 12 meter.

Nadat het materiaal de knuppelschaar ïs gepasseerd,
wordt het afgevoerd naar een van de drie koelbanken, waar
het aan de omgevingslucht wordt gekoeld. Daarna worden de af-
gekoelde knuppels in de knuppelafwerking onderzocht op in-
wendige eri oppervlaktefouten; stukken met inwendïge fouten
worden afgebrand, oppervlaktefouten worden hersteld. Tenslot-
te worden de knuppels, na per 3 stuks tegelijk te zijn gewo-
gen, door middel van een dwarssleep-inrïchting naar de knup-
pelopslag gevoerd.

4--De-staaf--en-draadwalseri~.
Knuppels met een doorsnede van 80 mm vierkant worden

gebruikt voor de produktie van walsdraad van 5 t~m 10 mm dikte
en voor de produktie van staafmateriaal van 8 t~m 18 mm dikte,.
De knuppels met een doorsnede van 100 mm vierkant dienen
voor de produktie van staafmateriaal met een dikte van 1g t~m
40 mm. In figuur 2 is een schematische voorstelling van de
staaf- en draadwalserïj gegeven. De koude knuppQ;s worden
vanuit de knuppelopslag in een doorschuifoven ge~racht waar ze
langzaam in dwarsrichting doorgeschoven worden.
1) Over het restloosdelen zie "Restloos en niet: r~~ïstloos delenvan blooms". Rapport KNHS d.d, 15-2-1966.
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De oliegestookte oven brengt de knuppels op walstemperatuur

(ca. 11000C); hij heeft een breedte van 13 meter en een ef-

fectieve lengte van 19,7 meter. Omdat de knuppels elkaar op-

duwen, mogen er geen al te grote lengteversch.illen tussen de

knuppels onderling bestaan, want dan bestaat het gevaar dat

de uiteinden krom geduwd worden. Vandaar dat de knuppels van

80 mm vierkant een lengte moeten hebben tussen 11,30 en 12

meter; knuppels van 100 mm vierkant moeten een lengte hebben

tussen 11 en 12 meter. De oven heeft een doorzetcapaciteit

van ca. 100 ton per uur. Een piekbelastïng van 120 ton per

uur is gedurende enige tijd mogelijk.
Als de knuppels op temperatuur zijn, worden ze door

middel van een uitstootmechanisme één voor één in langs-

richting uit de oven geduwd.
Ze worden verder in één continue gang gewalst tot

de gewenste einddikte, Daartoe passeren ze verschillende

walsgroepen, De walsstraat bestaat in totaal uit 37 wals-

tuigen, verdeeld over een voorwalsgroep, twee tussenwals-

graepen en drie eindwalsgroepen. Deze groepen zijn zo opge-

steld, cïat men het materiaal meer of minder walstuigen kan

laten doorlopen, afhankelijk van de gewenste dikte van het

eindprodukt.
Bij koelbedproduktie kan tot aan de eíndwalsgroepen

maximaal tweeaderig worden gewalst. Vóór elke walsgroep staat

per ader een schaar, die de kop van het walsmateriaal (die

vervormd wordt bij het walsen) knipt en zodoende een goede

insteek in de volgende walsgroep mogelijk maakt. Deze scharen

doen ook dienst als noodschaar bij storingen: het materiaal

tussen de doorschuifoven en de plaats van de storing wordt

dan verschrot.
Is het walsgoed de eindgroep gepasseerd, dan wordt

het streng genoemd. Intussen is dus de knuppel. uitgewalst

tot een streng, die ettelijke hondQrden meters lang kan zíjra.

De bedoeling is nu het materiaal te koelen en vervolgens in

de gevraagde handelsmaten te knippen, maar ~:~~.~orens het te

kunnen koelen, moet het eerst in hanteerbare iengten worden

geknipt. Dat gebeurt door de koelbedschaar, die de streng
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knipt in een aantal zogenaamde koelbedlengtenlj, dat zijn
veelvouden van de gevraagde handelslengten plus een toleran-
tie. Het koelbed is 120 meter lang, maar omdat het materiaal
een behoorlijke snelheid heeft, moet een zekere veiligheids-
marge voor het afremmen in acht genomen wordent Daarom is
het voorschrift, dat een koelbedlengte niet langer mag zijn
dan 116 meter. Nu is een streng praktisch nooit in een ge-
heel aantal koelbedlengten te verdelen, zodat er bi.jna steeds
een rest-stuk overblijft. Dit reststuk mag niet te klein
zijn, want te korte staven kunnen het rem-mechanisme op het
koelbed ontregelen. Vandaar dat de eis gesteld wordt, dat
een koelbedstaaf (al of niet op koelbedlengte) in het alge-
meen niet korter mag zijn dan 60 meter.

Om een en ander te bewerkstellingen z.ijn twee foto-
elektrische cellen gemonteerd, die de koelbedschaar bedienen.
Deze worden resp, de 60 meter fotocel en de tweede-rest-foto-
cel genoemd, Het principe van de werking van deze fotocellen
wordt geïllustreerd door figuur 3.

Zolang de tweede-rest-fotocel be.licht is (N.B.
"belich}.~' wil zeggen, dat zich een staaf voor de fotocel
bevindt: het materïaal is immers roodgloei.end:), gaat de
koelbedschaar door met tevoren ïngestelde koelbedlengten te
knippen. Op het moment dat de staart van de knuppel de twee-
de restfotocel passeert, dus op het moment dat deze cel ver-
duisterd wordt, zijn er twee mogelïjkheden2).
a, De kop van de staaf bevindt zïch nog voor de 60 m fotocel;
b. De kop van de staaf is de 60 m fotocel reeds gepasseerd.
ad.a. Beide fotocellen zijn verduisterd. De tweede restfoto-
cel is steeds zo geplaatst, dat het stuk tussen deze cel en
de koelbedschaar in uitgewalste toestand 56 meter lang is.
Als beide cellen verduisterd zijn dan is het stuk tussen de
cellen dus hoogstens 116 meter lang.

~ Éen koelbedlengte is dus een staaf van een bepaalde lengte.
Dit is dus niet hetzelfde als de lengte van ~:.et koelbed:

2) Zie ook: Algemene Beschrijving van de lengtemeter en de
koelbedautomatiek in de staaf- en draadwalse~ij. KNHS 1967~
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Zou dit stuk in tweeën worden geknïpt, dan ontstaat een stuk
van minder dan 60 meter nl. 116 m minus de koelbedlengte. De
koelbedschaar wordt dan vergrendeld. Er ontstaat dus een
koelbedstaaf die langer is dan de ïngestelde koelbedlengte,
maar (meestal) korter dan de maxïmaal toegestane 116 meter.
ad.b) De 60 m. fotocel is belicht en de tweede restfotocel
verduisterd. Het stuk voorbij de koelbedschaar is dus meer
dan 60 meter lang maar korter dan een koelbedlengte. Vóór de
koelbedschaar bevindt zich nog 56 meter materiaal. De schaar
krïjgt nu een extra knipbevel, zodat er een stuk ontstaat dat
ianger is dan 60 meter maar korter dan een koelbedlengte, en
een stuk van 56 meter. Beide stukken kunnen op het koelbed
worden verwerkt.

Het is overigens de bedoelïng zo weinig mogelijk
knipvergrendelingen of extra knippen te doen optreden. Komen
ze vaak voor, dan kan meestal een verbetering worden bereikt
door een andere koelbedlengte ïn te stellen.

De plaats van de 60 m fotocel ïs vast, de plaats van
de tweede restfotocel varíeert naargelang de dïkte van het
eindprodukt.

De koelbedstaven komen nu terecht op een koelbed,
waar ze aan de omgevingslucht worden gekoeld. Tijdens dit pro-
ces worden ze in dwarsrichting verplaatst door mïddel van een
harkmechanisme. Het koelbed bestaat uït twee helften, voor
iedere eindgroep één. Als de staven hun koelbedhelft zijn ge-
passeerd, dan komen ze op een rollenbaan terecht. Hïermee
wordt een aantal staven tegelijk (het zogenaamde koelbedveld)
naar de koudschaar getransporteerd, waar ze op de gewenste
handelslengten worden geknipt. Een koelbedveld wordt als ge-
heel verwerkt: de koudschaar knïpt nl. een aantal staven te-
gelijk; dit aantal is afhankelïjk van de dikte. Om een niet te
grote tolerantie te bereiken ïn de handelsmaat, worden de sta-
ven tegen een aanslag geduwd, waardoor ze op min cf ineer ge-
lijke lengce kunnen worden geknïpt. Nu komen de staven nooit
op precies gelijke hoogte te liggen en daarom u~o7~dt aan de kop
van elke koelbedstaaf een extra lengte van 25 cm in acht geno-
men en aan de voet van elke koelbedstaaf (behalve van de laatste
staaf uit een knuppel) 20 cm. Vandaar dat een koelbedlengte
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steeds een veelvoud is van de handelslengte, plus 45 cm.
Een koelbedveld wordt verdeeld in zogenaamde schaarvelden:
een schaarveld is een deel van het koelbedveld met een lengte
gelijk aan de handelslengte.

Als de staven op handelslengte zijn geknipt, dan
worden ze weer in dwarsrichting getransporteerd naar de bun-
uelmachines. Hier worden ze geteld en door middel van ijzer-
draad gebundeld.Tenslotte worden de bundels afgevoerd naar
de eindproduktenopslaghal. De produktie in de staaf- en draad-
~;alserij geschiedt ordergewijs.
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HOOFDSTUK II

ANALYSE VAN HET PROBLEEM.

De probleemstelling, zoals deze door de KNHS is ge-
formuleerd (zie blz.4), toont enige aspecten die om een na-
dere beschouwing vragen.

Ten eerste wordt gesproken over de knipmethode bij
de knuppelschaar. In het vorige hoofdstuk is reeds vermeld,
~at de knipmethode bij de knuppelschaar zodanig is, dat het
:m~tïeriaalverlies daar zo klein mogelijk is: het restloos de-
len. Beperkt men zich tot de knuppelwalserij, dan kan men
dus zeggen dat de knipmethode bij de knuppelschaar reeds op-
timaal is. In hoeverre dit een suboptimum is blijft natuur-
lijk nog de vraag, maar voorlopig lijkt het niet onlogisch
om de knipmethode bij de knuppelschaar als gegeven te be-
schouwen.

Ondanks het restloos delen ís het soms toch mogelijk
de lengte van de knuppel te variëren: in sommige gevallen is
restloos delen mogelijk zowel in n als in nf1 knuppels uit
een blaom, waardoor uiteraard de lengte per knuppel verandert.
Evenwel kan niet gezegd worden dat een knuppel van een be-
paalde lengte zoals deze in de staaf- en draadwalserij wordt
ingezet, een constant gewicht heeft. Zelfs als de dikte-tole-
rantie, die t 1 mm bedraagt, verwaarloosd wordt, gaat door
het afvlammen, het gutsen enz. van de knuppels in de knuppel-
afwerking gewicht verloren, terwijl de lengte onveranderd
blijft. De lengte van de uitgewalste knuppel in de staaf- en
draadwalserij is dus een funktie van het gewicht van de in-
gezette knuppel en niet van zijn lengte. Er zal dus ook geen
rechtstreeks verband bestaan tussen de knipmethode bij de
knuppelschaar en bij de knipmethode bij de koelbed- en koud-
schaar. Zowel om deze reden als om reden van een reeds "opti-
male" knipmethode bij de knuppelschaar lijkt het verantwoord,
om de staaf- en draadwalservsj als een geheel te beschouwen,
dus los van de knuppelwalserij.

Een tweede aspect van de probleemste~~.I:.ng dat de aan-

dacht vraagt, is wat men onder materiaal-resp. machinerende-
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ment dient te verstaan.
In de staaf- en draadwalserij treedt op verschillen-

de plaatsen materiaalverlies op; soms in mïn of ineer voor-
spelbare mate, soms echter volkomen onverwacht en in volkomen
onbekende mate. De oorzaken van dit materiaalverlies kunnen
globaal in drie categorieën worden ondergebracht, namelijk:
'~~: Er treden technische storïngen op, dïe tot gevolg hebben,

dat een deel van het ïn de walsstraat aanwezige materiaal
moet worden verschrot. Het begrïp "technïsche storingen"
dient men hier in ruime zin op te vatten: zowel het uit-
vallen van een machïne als het oplopen van het materiaal
al~ gevolg van een onjuiste ïnsteek of van koude of ver-
vormde koppen vallen onder dït verzamelbegrip.

2) Van elke ingezette knuppel gaat tussen knuppelopslag een
koelbed ongeveer 2g van het gewicht verloren door oxydatie
en kopknippen.

3) De knuppels vertonen onderlïng varïatie wat betreft hun
lengte en hun gewicht, als gevolg van onder meer het rest-
loos delen van de blooms, die zelf weer lengtevariaties
vertonen door de spreiding in de blokgewichten, en als ge-
volg van het afbranden en afvlammen van de knuppels in de
knuppelafwerking. Het gevolg van de varïatie in knuppel-
lengte en knuppelgewicht ïs, dat vrijwel nooit een streng
ontstaat, waarvan de lengte een veelvoud is van de gevraag-
de handelslengte. Er blijven dus bïj de koudschaar rest-
stukken over, die onbruikbaar zijn en worden verschrot~).

Het feit dat er storingen optreden, is een louter
technische aangelegenheïd. Het ïs nïet aan te nemen dat een
gewijzigde knipmethode bij de koudschaar of een selectie van
knuppels naar gewicht (zie beneden) invloed heeft op het op-
treden van storingen. Daarom wordt verder geabstraheerd van
deze storingen.

s van een bepaalde dïkten-.aat zcc~el grote al~~ kleine han-
delslengten moeten worden geproduceerd, dan ï:~ het mogelijk,
dat een reststuk dat ontstaat bij de produkti-~~ van de grote
handelsleng.te, nog wel geheel of gedeelteli~k verwerkt kan
worden tot een kleine handelslengte. Wij zi~n er niet in ge--
slaagd om het vóbrkomen van deze zgn. onderley.~gten in het
model op te nemen. We houden er dan ook geE.,~ .-ekening mee.
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Het verlies door kopknïppen en oxydatie is onvermijd-
baar. We nemen aan, dat dit verlïes niet zal worden beinvloed
door een gewijzigde bedrïjfsvoering.

Het bovenstaande in aanmerking genomen definiëren
wP het materiaalrendement van de koudschaar dan ook als volgt:

Het materiaalrendement bij de koudschaar is het ge-
wi~:iit van het totaal aantal uit één knuppel geproduceerde
handelslengten, ten opzichte van 98~ van het gewicht van de
ingezette knuppel, indien er zonder storingen wordt gewalst.

Het is duidelijk, dat het materïaalrendement afhan-
kelijk is van de handelslengte en de dikte van het eindpro-
dukt en van het gewicht van de ïngezette knuppel. In het al-
gemeen geldt, dat het materiaalrendement toeneemt, naarmate
ceteris paribus de handelslengte kleiner ïs. Evenzo geldt,
dat hoe dunner het eindprodukt is, des te hoger het materiaal-
rendement ceteris paribus zal zijn. Als de handelslengte ge-
geven is, dan is het de combinatie van knuppelgewïcht en dik-
te van het eindprodukt, die bepalend ïs voor het materiaal-
rendement. Hierop wordt verderop nog teruggekomen.

Als machinerendement wordt gedefinieërd de totale
hoeveelheid staal, die gemïddeld per netto produktïe-uur door
de koudschaar wordt verwerkt (tot goede produkten en tot af-
val; ook de afval neemt machinecapaciteït in beslag). Het is
dus de bruto produktie per netto produktie-uur. Ook hïer
wordt een storingvrije gang van zaken verondersteld.

Hoewel de probleemstelling suggereert, dat de koud-
schaar een knelpunt is, blijkt dït in werkelijkheid in de
meeste gevallen niet zo te zïjn. De produktïe bestaat nl.
voor het grootste deel uit betonstaal, waarbij af de door-
schuifoven af de bundelmachines capaciteits-bepalend zijn.
Ter illustratie is in tabel 1 de capaciteit van ~~erschillende
onderdelen van de staaf- en draadwalserij aangereven voor de
kwaliteit QR40, die een kleine 30~ van de tota.le produktie
beslaat. De resterende 70~ is verdeeld over e?-` andere kwa-
liteiten.
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Tabel 1.Capaciteiten in de staaf- en draadwalseri~ in tonnen
per netto produktie-uur voor kwaliteit QR40, bi~ een handels-
lengte van 12 m.

L`i.ámter
eindprodukt
( Staaf ) (mm)

Uit knuppel
(mm)

capaciteit
Doorschuif-
oven f wals-
straat

Koud-
schaar Bundelmachines

4 knopen ~4 kn.

80
80
80
80

100
100
100
100
100
100

57, 2
78,4

100
100
89,6

100
1Q0
100
100
100

46,6
56,5
66,4
70,0
69,0
69,9
67,9
69,7
64,1
54,7

Bron: bedrijfsrapporten SDW.
De berekende capaciteiten zijn gemiddelde produktiehoeveelhe-
den, gewogen met de relatieve frequenties van de beschikbare
gewichtsklassen van de knuppels.

Soortgelijke cijfers gelden voor kwaliteit QR24.
Samen met kwaliteit QR40 neemt deze kwaliteit ca. 60~ van de
totale produktie in beslag.

Aangezien het aantal knopen dat de bundelmachines
moeten leggen, door de afnemer wordt bepaald en omdat de meeste
afnemers vijf à zes knopen eisen, zijn steeds do :~undelmachines
bepalend voor de capaciteit. Alleen voor hoeklijn en platpro-
duktie met een handelslengte 4Jan 6 meter kan de koudschaar
bottleneck zijn. Zoals gezegd is het aandeel van deze produk-
ten in de totale produktie niet groot.
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Het bovenstaande in aanmerking genomen, hebben wij
ons met name geconcentreerd op de moeïlijkheden tot verbete-
ring van het materiaalrendement. Daartoe is de produktie van
een willekeurige week (nl. van 11 tot 17 augustus 1968) aan
een nader onderzoek onderworpen. Deze produktie betrof be-
tonstaal in 9 dikten, alle gemaakt uit knuppel 100 mm vier-
k.ant, van kwaliteit QR40 en met een handelslengte van 12 m.

Terloops is reeds vermeld dat de knuppels die in de
staaf- en draadwalserij worden verwerkt een bepaalde gewichts-
verdeling vertonen. Deze gewichtsverdeling is weergegeven in
tabel 2; figuur 4 is een ïllustratie van tabel 2. De twee-
toppigheid is een gevolg van het restloos delen van de blooms.

Tabel 2
Frequentieverdeling van de gewichten van knupPels QR40, 100mm
in procenten.

knuppelgewicht (kg)~ ~

793,33 - L 800,00
800,00 - c 806,67
806,67 - c 813,33
813,33 - ~ 820,00
820,00 - c 826,67
826,67 - c 833,33
833,33 - c 840,00
840,00 - c 846,67
846,67 - c 853,33
853,33 - ~ 860,00
860,00 - c 866,67
866,67 - c 873,33
873,33 - c 880,00

knuppelgewïcht

0,04 880,00 - ` 886,67 9,27
0,04 886,67 - c 893,33 9,32
0,17 893,33 - c 900,00 8,94
0,30 900,00 - C 906,67 9,66
0,30 906,67 - c 913,33 7,81
0,49 913,33 - ~ 920,00 6,73
0,72 920,00 - C 926,67 4,36
1,51 926,67 - c 933,33 1,79
3,02 933,33 - c 940,00 0,92
4,22 940,00 - c 946,67 0,47
6,97 946,67 - c 953,33 0,30

10,75 953,33 - c 960,00 0 15
11,75 ~

gemiddelde: 887,~1 kg.
standaarddeviatie: 23,51 kg.

Bron: KNHS.
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De vraag is nu, of van de varïatie in de knuppelge-
wichten gebruik gemaakt kan worden. Er zijn door ons twee
methoden beproefd:

1) Het aanpassen van de bedrijfsvoering in de staaf-
en draadwalserij per afzonderlijk ingezette knup-
pel;

2) Het toewijzen van bepaalde gewichtsklassen aan
bepaalde eindprodukten.

In hoofdstuk IV zal de eerste methode worden uit-
eengezet, in hoofdstuk V komt de tweede methode aan de orde,
nadat ir. hoofdstuk III de huidige situatie is geanalyseerd.

Teneinde het probleem niet te omvangrijk te maken,
is de knuppelgewichtsverdeling gecomprimeerd tot een verde-
ling in tien klassen. Deze gecomprimeerde verdeling is weer-
gegeven in tabel 3. Gemakshalve zijn de gewichtsklassen ge-
nummerd van 0 t~m 9.

Tabel 3. Gecomprimeerde frequentïeverdel~ng van de gewichten
yan knuppels QR40, 100 mm~t in procenten.

klasse Knuppelgewicht (kg) g

0 793,33 - 840,00 2,06
1 840,00 - 853,33 4,53
2 853,33 - 866,67 11,19
3 866,67 - 880,00 22,50
4 880,00 - 893,33 18,59
5 893,33 - 906,67 18,60
6 906,67 - 920,00 14,54
7 920,00 - 933,33 6,15
8 933,33 - 946,67 1,39
9 946,67 - 960,00 0,45

~,~

Bron: Tabel 2
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HOOFDSTUK III

ANALYSE VAN DE HUIDIGE SITUATIE.
1--Inleidinq.

Het orderpakket dat gedurende de week van 11 tot
17 augustus 1968 moest worden geproduceerd, was als volgt
samengesteld:

Tabel 4. Het orderpakket

produkt no metergewicht (koud)
(kg)

hoeveelheid
(ton)

1 1,93 1036
2 2,39 599
3 2,88 673
4 3,44 290
5 3,74 61
6 4,03 440
7 4,77 375
8 6,10 205
9 7,75 50

Deze produkten betroffen alle betonstaal van kwaliteit QR40;
voor alle produkten was knuppel 100 mm vierkant de grondstof.
De handelslengte was steeds 12 m.

Het enige selectiecriterium in de knuppelopslag is
de kwaliteit van het staal. Omdat kan worden aangenomen, dat
de knuppels die door de knuppelwalserij worden afgeleverd, de-
zelfde gewichtsverdeling hebben als de reeds aanwezige en om-
dat het putten uit de voorraad knuppels in feite willekeurig
gebeurt, kan gesteld worden, dat de voor het bovengenoemde
orderpakket gebruikte knuppels bij benadering de verdeling be-
zitten die in tabel 2 resp. 3 is weer gegeven. Het is dus mo-
gelijk, om het verwachte materiaalrendement en r:et verwachte
machinerendement te bepalen.
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2. Berekening-van-het verwachte materiaalrendement.l)------------ -----------------------------
Teneinde het verwachte materiaalrendement voor het

genoemde orderpakket te kunnen berekenen, is het nodig om
voor elke combinatie gewichtsklasse - eindprodukt het ge-
middeld te behalen materiaalrendement te bepalen. Dit ge-
schiedt per combinatie als volgt:

Stel G- 98~ van het gemiddelde knuppelgewicht in de
desbetreffende klasse (kilogrammen). Noem het metergewicht
van het eindprodukt in koude toestand g(kg). Er ontstaat
uit deze knuppel dus een streng, met als bruto lengte (in
meters)
Ls - G~g (3.2.1)
Deze streng wordt in koelbedlengten geknipt ter lengte van
Lk meter plus eventueel een reststuk. De koelbedlengte Lk
moet aan verschillende eisen voldoen, nl:
- Het grootste reststuk mag niet groter zijn dan een gehele

koelbedlengte. Als Ls (max) de grootste strenglengte is die
vóórkomt en n is het aantal koelbedstaven op koelbedlengte,
dan moet dus gelden:
Ls (max) - nLk s Lk (3.2.2)

- Het kleinste reststuk moet minstens gelijk zijn aan 60 m.
Als Ls (min) de kleinste vóórkomende strenglengte is, dan
moet dus voldaan zijn aan:
Ls (min) - nLk i 60 (3.2.3)

- De koelbedlengte moet een veelvoud zijn van de gewenste
handelslengte plus de in hoofdstuk I genoemde veiligheids-
marge van 45 cm. Ofwel, als m een positief geheel getal is
en Lh de gewenste handelslengte, moet gelden:

Lk - m.Lh f 0,45 (3.2.4)

- Tenslotte mag de koelbedlengte niet groter zijn dan 116
meter. Dus:
Lk ~ 116 (3.2.5)

~) Álle lengtematen hebben betrekking op de koude toestand.
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Meestal voldoet slechts één waarde van Lk aan deze
voorwaarden. Zijn meer oplossingen mogelijk, dan kiest men
omwille van het machinerendement van de koudschaar steeds
de grootste.l) Voldoet geen enkele waarde van Lk aan deze
voorwaarden, dan wordt geknipt met inschakeling van de tweede
restfotocel.2) In de huidïge sïtuatie wordt steeds met in-
~rhakeling van de tweede restfotocel geknipt. Het bleek, dat
de tweede restfotocel het minst vaak in actie hoefde te ko-
men als Lk voor alle produkten die van onderhavige orderpak-
ket deel uitmaken, werd vastgesteld op 84,45 meter.
We abstraheren verder van de effekten van de tweede rest-
fotocel.

De streng (ter lengte van Ls) wordt dus in stukken
geknipt met een lengte van Lk plus een eventueel een rest-
stuk. Er ontstaat dan een aantal koelbedstaven (al of niet
op koelbedlengte), dat gelíjk is aan:

P -
Lk (3.2.6)

Formule (3.2.6) is niet steeds correct. Evenwel is gebleken,
dat in de meeste gevallen p juist wordt berekend, mede dank
zij het knippen met inschakelíng van de tweede restfotocel3)

Zoals reeds vermeld, wordt voor elke koelbedstaaf
aan de kop een extra lengte van 25 cm in acht genomen en voor
elke staaf, behalve de laatste van een knuppel, 20 cm aan de
voet. Dit wegens de mogelijkheïd, dat de staven niet alle
precies tegen de aanslag van de koudschaar komen te liggen.
De netto strenglengte bedraagt dus (in meters):
LS - Ls - 0,25 p- 0,20 (p-1)

1) Zie ook blz. 29

(3.2.7)

2) Het is bij dunne maten niet uitgesloten, dat het verschil
tussen L(max) en L(min) zo groot is, dat uit L(max)
meer koe~bedlengten skunnen worden geknipt d,~n uit sL (min).
Dit is echter een hoge uitzonderïng bij proc~uktie ui~ 100
mm vierkant.

3) De notatie []} betekent: naar boven afgerond op het dichts-
bijgelegen gehele getal. Evenzo betekent[ ~-: afgerond naar
beneden op het dichtsbijgelegen gehele getal.
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Het aantal handelslengten dat uit deze streng kan worden
geknipt, bedraagt:

Het nettogewicht van de output is dus (in kg):
Go - h.Lh.g C3.2.9)

Dan is het materiaalrendement gelijk aan:
~ (3.2.10)Rmat - G

Deze procedure is toegepast op alle combinaties ge-
wichtsklasse - eindprodukt.Hierbij is uitgegaan van de oor-
spronkelijke frequentieverdeling, waarna de resultaten weer
zijn gecomprimeerd tot tien gewichtsklassen. Het resultaat
van deze berekeningen is weergegeven in tabel 5. (zie b1z.24)

Het is nu vrij eenvoudig, om het verwachte materiaal-
rendement te berekenen voor het orderpakket van tabel 4. Aan-
gezien immers willekeurig knuppels uit de opslag zijn genomen,
zal per produkt het verwachte materiaalrendement gelijk zijn
aan het gemiddelde rendement per produkt, dat op de laatste
regel van tabel 5 is vermeld. De berekening verloopt als in
tabel 6 is weergegeven.

Lh
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produkt --~

I meter~
gewicht

klas- -
se fre-
no quen-

~, t ie ~

1
2

3
4
5

6
7

8

2,06
4,53

11,19
11,75
22,50
18,59
18,60
14,54
6,15

1 ,39

Tabel 5, Materiaalrendement per produkt per klasse knuppelgewicht.

1 ,93

0,9809
0,9756
0,9883
0,9740
0,9861
0,9850
0,9835
0,9779
0,9816
0,9927

2,39

0,9818
0,9665
0,9859
0,9716
0,9901
0,9753
0,9763
0,9805
0,9767
0,9834

2,88

0,9760
0,9844
0,9832
0,9689
0,9744
0,9794
0,9655
0,9909
0,9765
0,9752

~

3,44

0,9673
0,9770
0,9786
0,9644
0,9738
0,9827
0,9687
0,9560
0,9869
0,9732

5

3,74

0,9742
0,9723
0,9576
0,9710
0,9813
0,9666
0,9529
0,9898
0,9755
0,9618

6

4,03

0,9553
0,9895
0,9745
0,9604
0,9461
0,9868
0,9728
0,9599
0,9637
0.9846

4,77

0,9701
0,9645
0,9499
0,9361
0,9881
0,9733
0,9595
0,9468
0,9540
0,9814

9

6,10 I 7,75

0,9695
0,9691
0,9544
0,9406
0,9266
0,9557
0,9816
0,9687
0,9546
0,9413

0,9185
0,8955
0,9921
0,9778
0,9632
0,9488
0,9353
0,9230
0,9096
0,9300

gewogen 0,98192 0,97866 0,97532 0,97223 0,96927 0,96737 0,96073 0,95212 0,95563

gemidde lde
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Tabel6, Benalina van het verwachte materiaalr-n~PT„Ant.

produkt no netto output verwacht verwachte netto
(ton) rendement input (ton)
(2 (3) (4) - (2) (3

1 1036 0,98192 1055,08
2 599 0,97866 612,06
3 673 0,97532 690,03
4 290 0,97223 298,28
5 61 0,96927 62,93
6 440 0,967.37 454,84
7 375 0,96073 390,33
8 205 0,95212 215,31
9 50 0,95563 52,32

Totaal 3729 3831,18

Verwacht materiaalrendement: 3729 - 0,9733
3831,18

Materiaalverlies: 3831,18 - 3729 - 102,18 ton.
3, Berekeninq-van-het verwachte machinerendement.---------- ----------------------------

In eerste instantie berekenen we het verwachte machinerende-
ment per produkt.

Voor produkt j gemaakt uit knuppels, afkomstig van gewichts-
klasse i geldt:
Gi - 98~ van het gemiddelde gewícht van een knuppel uit klasse i
(kg)
Sj - Het aantal staven ter dikte van produkt j, dat de koudschaar

tegelijk knipt- breedte van het koelbedveld (gegeven).
Pij- Het aantal staven ter dikte van produkt j, afkomstig uit

één knuppel van klasse i
Dan is het bruto gewicht in kg per koelbedveld gelijk aan:

Sj ~ GiGKB - (3.3,1)
ij P ij

Als nu fi de relatieve frequentie is van klasse i, dan is
het gemiddelde bruto gewicht in kg. per koelbedveld~'oestemd voor
produkt j gelijk aan:
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GKBj - ~ fi GKBij (3.3.2)

Het aantal schaarvelden uit één koelbedveld is ge-
lijk aan: L -

V - Lk (3.3.3)
h

Het gemiddelde gewicht ïn kg per schaarveld voor
produkt j is dus: GKB~ (3.3.4)J

GSj - V

Het gemiddeld aantal koelbedvelden per ton bruto
produktie is uiteraard gelijk aan

1000 ï.3.3.5)
AKj GKBj

en het gemiddeld aantal schaarvelden per ton bruto produktie:

AS.J
1000
GS,J

(3.3.6)

De cyclustijden van de koudschaar per koelbedveld
en per schaarveld zijn bekend. Deze bedragen resp. tk en ts
uur. Het machinerendement voor produkt j(- bruto produktie
per netto uur) bedraagt dus gemiddeld:

mach (') -
1 (3.3.7)

~ AKj . tk f ASj . ts

Opmerking: Als de restlengte, die overblijft na n
koelbedlengten uit een streng te knippen, kleiner is dan 60
m maar groter is dan of gelijk aan een handelslengte, dan
wordt deze restlengte nïet afgeknipt, door het ingrijpen van
de tweede restfotocel. Dat betekent dus, dat er een koelbed-
staaf ontstaat, die langer is dan een koelbedlengte, en wel
zo veel langer dan minstens één extra knïp nodig ïs bij de
koudschaar.

Hoewel het optreden van extra knippen ~en nadelige
invloed heeft op het machinerendement, zal deze invloed niet
groot zijn: de koelbedlengte is immers zo gekoyen, dat de twee-
de restfotocel zo weinig mogelijk in actie heeft te komen. Bij
de KNHS bestaat de indruk, dat de kans op het c~ptreden van een
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extra knip bij de koudschaar niet groter is dan ca 2~.

Het gemiddelde machinerendement voor het totale onderhavige order-
pakket kan nu als volgt worden berekend:
Stel: Hj - Netto hoeveelheid te produceren produkt j(ton)

Rmat(j) - Gemiddeld materiaalrendement voor produkt j
Dan is

H.
J - de bruto produktie, nodig om netto Hj te produceren.

Rmat ( j )

Hiervoor zijn vereist Hj.~~mach(j) uren.

Rmat ( j )
De gemiddelde produktie per uur is dus voor het orderpakket ge-
lijk aan

R - ~ ~- E HjRmach(j)

(3.3.8)
mach ~

`~ Rmat(j) Rnat(j)

Voorbeeld: Bepaling van het machinerendement van de koudschaar
bij de produktie van betonstaal van 3,44 kg~m met een handels-
lengte van 12 m.

Lk - 84,45 m~
s - 23

tk - 212 cmin -(centiminuut - 100 minuut) - 0,0353 uur

ts - 52,2cmin -(centiminuut - 100 minuut) - 0,0087 uur
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Tabel 7~e alin van het machinerendement van de koudschaar bi'
produktie van betonstaal van 3,44kg m.

Gewichtsklasse
knuppe ls

G
(kg)

Ls
(m)

p
,

GKB
(kg)

~ f

0 810,07 I, 235,49 3 6210,54 0,0206
1 830,82 j 241,52 3~~ 6369,62 0,0453
2 843,60 ' 245,23 ,

I
3 i 6467,60 0,1119

3 856,01 248,84 3 i 6562,74 ~ 0,2250
4 868,94 252,60 3 6661,87 ~ 0,1859
5 882,13 256,43 3 6763,00 ~ 0,1860
6 894,82 260,12 3 6860,29 ~ 0,1454
7 906,77 263,60 3 6951,90 0,0615
8 920,14 267,48 3 7054,41 0,0139
9 933,18 271,27 3 7154,38 0,0045

GKB - 6668,46

1000ÁK - 6668,46 - 0,15

V - 84,45
12

GS - 6668,46
7

AS - 1000
952,64

1
Rmach - 0,0353 x 0, 5} 0,0087 x,05 - 69,3
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HOOFDSTUK IV

AANPASSING VAN DE BEDRIJFSVOERING PER INGEZETTE KNUPPEL.
De vraag lijkt gerechtvaardigd of het rendement kan

worden verhoogd door de koelbedlengte per ingezette knuppel
zn te stellen. Daartoe is het voldoende, dat de knuppels vóór
de doorschuifoven worden gewogen en dat deze gewichten worden
doorgegeven aan de bedieningsman van de koelbedschaar, die op
grond hiervan deze schaar opnieuw instelt. Technisch is dit
mogelijk, daar er voldoende tijd verloopt tussen het laden
van de doorschuifoven en de aankomst van de desbetreffende
knuppel bij de koelbedschaar.

Beperken we ons in eerste instantie tot het machine-
rendement van de koudschaar, dan kan gesteld worden dat dit
rendement zo groot mogelijk is, als zo weinig mogelijk extra
knippen nodig zijn. Dit is het geval, als er zo weinig moge-
lijk koelbedstaven zijn, die langer zijn dan de koelbedlengte.
Omdat het aantal schaarvelden per koelbedveld bepaald wordt
door de langste staaf in dit koelbedveld, wordt het aantal
knippen van de koudschaar zo klein mogelijk, als men bij de
bepaling van de koelbedlengte Lk de voorwaarde opneemt dat
het verschil tussen de koelbedlengte en de restlengte zo klein
mogelijk is. In het algemeen is dit het geval als men de koel-
bedlengte zo groot mogelijk kiest.

Weliswaar moet de koudschaar per koelbedveld dan va-
ker knippen, maar omdat de tijd die nodig is om een koelbed-
veld naar de koudschaar te transporteren doorgaans ongeveer
vier maal zo lang is als de tijd, benodigd om een schaarveld
van het koelbedveld te knippen, zal deze procedure het machine-
rendement verhogen.

Het materiaalrendement wordt er echter niet door ver-
hoogd. De koelbedlengte is immers een veelvoud van de handels-
lengte, zodat er geen mogelijkheid bestaat om door een andere
koelbedlengte een groter aantal handelslengten uit een knuppel
te kunnen knippen.

Op b1z.16 is reeds gezegd, dat in de praktijk de koud-
schaar geen bottleneck is.
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Het heeft dus weinig zin, het machinerendement te verhogen,
omdat het enige resultaat zou zijn, dat de bundelmachines
nog sterker capaciteitsbepalend worden. Derhalve is de pro-
cedure die hierboven kort is beschreven, niet verder geana-
lyseerd.
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HOOFDSTUK V

HET TOEWIJZEN VAN GEWICHTSKLASSEN AAN EINDPRODUKTEN.

1--Inleidinq.
In tabel 5 op b1z.24 is weergegeven het materiaal-

rendement als produkt j gemaakt werd uit knuppels van gewichts-
klasse i. Deze rendementen lopen tamelijk veel uiteen, wat
leidde tot de vraag of het niet voordelig zou zijn, als be-
paalde gewichtsklassen werden toegewezen aan bepaalde produk-
ten.

Ideaal zou zijn, als men de produkten uitsluitend
maakte van knuppels die voor het desbetreffende produkt het
hoogste materiaalrendement opleveren. Deze procedure wordt
beschreven in paragraaf 2.

Het gevolg van deze procedure is echter, dat knuppels
van één of ineer gewichtsklassen in grotere aantallen worden
gevraagd dan er beschikbaar is. In paragraaf 3 wordt met deze
beschikbaarheid rekening gehouden. Ook dan echter bestaat de
mogelijkheid, dat bepaalde klassen meer gevraagd worden dan
andere, zc~dat dit gevolgen heeft voor de samenstelling van
de voorraad knuppels. Daarom wordt in paragraaf 4 aan het mo-
del de eis gesteld, dat de knuppelgewichtsverdeling dezelfde
blijft.

2--Een-vereenvoudigd-model.

Noem xij de hoeveelheid staal, afkomstig uit klasse
i en bestemd voor produkt j. Deze hoeveelheden zijn netto
hoeveelheden, dus in feite 98~ van de bruto benodigde.

Het probleem luidt nu: bepaal voor iedere i en j
xij zodanig, dat aan de orders wordt voldaan en dat het ma-
teriaalrendement zo hoog mogelijk is.

De oplossing is, voor elk produkt uitsluitend die
klasse te gebruiken, die voor het desbetreffende produkt het
hoogste materiaalrendement oplevert. Deze oplossing is weer-
gegeven in tabel 8.
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Tabel 8. De oplossing van het vereenvoudigde model.

rodukt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal

klasse
0 --------

1 444,67 444,67
2 50,40 50,40
3 ~

4 604,99 379,52 984,51
5 ,-

6 208,84 208,84
7 679,18 61,63 ~ 740,81
8 293,85 293,85
9 1043,62 1043,62

Netto- 1043,62 604,99 679,18 293,85 61,63 444,67 379,52 208,84 50,40 3766,69input

Netto- 1036 599 673 290 61 440 375 205 50 3729output

Rende-
ment 0,9927 ~ 0,9901 0,9909 0,9869 0,98~3~ 0,9895 0,9881 0,9816 0,9921 0,9900

Materiaalverlies: 3766,69 - 3729 - 37,69 ton.
Materiaalrendement: 99,00~,

i
w
N

i
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Deze procedure kan alleen worden toegepast, als de
beschikbare hoeveelheid knuppels per klasse onbeperkt is, of
wanneer de knuppelwalserij in staat (en bereid) is knuppels
van een bepaalde gewichtsklasse op bestelling af te leveren.
Aan geen van beide voorwaarden kan worden voldaan.

De oplossing van tabel 8 geeft wel aan, hoe groot
het maximaal te behalen materiaalrendement is. In de huidige
situatie bedroeg het materiaalrendement 97,33g zodat een ver-
betering van 1,67~ het uiterste is.
:3. Het modell-rekening-houdend-met de beschikbaarheid.----------- ----------------------

Houdt men rekening met de beschikbare hoeveelheid
kn~sppels per gewichtsklasse, dan wordt het model een lineair
programmeringsvraagstuk:

Minimaliseer: het materiaalverlies
onder de voorwaarden: 1) aan de orders moet wor-

den voldaan
2) er mag per klasse niet

meer materiaal verbruikt
worden dan aanwezig is.

Het materiaalverlies, dat ontstaat door x., toni~staal uit klasse i voor produkt j te bestemmen, is gelijk aan:
zij- (1-Rmat(ij))xij (5.3.1)

zodat het totale materiaalverlies gelijk is aan:
z - E z.. (5.3.2)

ij l~

Hiermede is de doelfunktie volledig gedefiniëerd.
Als xij ton staal uit klasse i voor produkt j wordt

aangewend, dan levert deze hoeveelheid grondstof een hoeveel-
heid eindprodukt op, die gelijk is aan Rmat(ij)' xij. De
voorwaarden met betrekking tot de orders kunnen dus als volgt
worden weergegeven:

~ ~ R x Z H.j i mat(ij)' ij- ~ (5.3.3)
waarin Hj de netto te produceren hoeveelheid van produkt j is.

De voorwaarden betreffende de beschikbare hoeveelheid
knuppels per klasse worden weergegeven als

~i ~ xij s bi (5.3.4)
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waarin bi de hoeveelheid knuppels is (in tonnen) die in de
iae klasse aanwezig is.

Nu is bi niet bekend: slechts de onderlinge verhou-
dingen zijn gegeven. Wel is bekend, dat het orderpakket, dat
in tabel 6 op blz 25 is genoemd, gemiddeld 3831,18 ton staal
nodig heeft, als het volgens de thans gebruikelijke procedure
rrrordt geproduceerd. Reeds eerder is betoogd, dat deze hoe-
veelheid knuppels, althans bij benadering, dezelfde relatie-
ve verdeling heeft als de door de knuppelwalserij afgelever-
de knuppels (zie blz. 20 ).
Past men deze verdeling toe op de 3831,18 ton, dan is de ver-
deli:~g van gebruikte grondstof over de gewichtsklassen bij
benadering als volgt geweest:

Tabel 9. Bepalinq van de qebruikte hoeveelheid knuppels per
gewichtsklasse.

Klasse Hoeveelheid
(ton)

Klasse Hoeveelheid
(ton)

0 78,92 5 712,60
1 173,55 6 557,05
2 428,71 7 235,62
3 862,02 8 53,25
4 712,22 9 17,24

Totaal 3831,18

Het is in elk geval mogelijk, om met deze hoeveel-
heid knuppels aan de orders te voldoen. Daarom worden ze als
beschikbare hoeveelheden in het model opgenomen.

Het model ziet er nu als volgt uit:



~
~ Het L,P ~. model (1 ) .

Minimaliseer:

' z- 0,0191 x01f 0,0182 x02}
f 0,0299 x07f 0,0305 x08}

' t 0, 0230 x1 4f 0, 0277 x1 5}
f 0, 01 1 7 x21 f 0, 01 41 x22}

' t 0,0501 x27} 0,0456 x28}
~- C,0356 x34t 0,0290 x35}

' f 0, 01 39 x41 f 0, 0099 x42}
} 0, 011 9 x47f 0, 0734 x48}
} 0, ~11 73 x54f 0, 0334 x55}

' f 0,0165 xó1f 0,0237
x62}

~- 0,0405 x67f 0,0184 x68}
' t 0,0440 x74} 0,0102 x75~

f 0, 01 84 x81 t 0, 0233 x82}
' f 0,0460 x87f 0,0454 x88}

t 0,0268 x94f 0,0382 x95}~ onder de voorwaarden:

1) 0,9809
t f 0,9850

2) 0,9818

' t 0,9753

3) 0,9760

' f 0,9794
4) 0,9673

' t 0,9827
5) 0,9742

f 0,9666

' 6) 0,9553

f 0,9868

, 7) 0,9701

f 0,9733~
~
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0,0240 x03f 0,032~ x04}
0, 081 5 x09f 0, 0244 x1 1}
0, 01 05 x1 6-~ 0, 0355 x1 7}
0,0168 x23} 0,0214 x24~
0,0079 x29} 0,0260 x31}
0,0396 x36f 0,0639 x37}
0, 0256 x43~- 0, 0262 x44}
0, 0368 x49t 0, 01 50 x5~ -~
0,0?32 x56~ 0,0267 x57~
0,0345 x63f 0,0313 x64~
0, 0647 x69f 0, 0221 x~1 ~
0,0401 x76~ 0,0532 x77f
0, 02~5 x83~ 0, p1 31 x84~
0,0904 x89~ 0,0073 x~1f
0, 01 54 x96~ 0, 01 86 x~7~-

0,0258 x05f 0,0447 x06}
0,0355 x12f 0,0156 x13}
0,0309 x18~ 0,1045 x~9-~
0,0424 x25f 0,0255 x26~
0,0284 x32f 0,0311 x33~
0,0594 x38f 0,0222 x39~-
0,0187 x45f 0,0539 x46~
0,0247 x52-~ 0,0206 x53t
0, 0443 x58-~ 0, 051 2 x5~ ~
0, 0471 x65-~ 0, 0272 x66}
0,0195 x72f 0,0091 x~3~
0,0313 x78-~ 0,0770 x~~~
0,0245 x85f 0,0363 x86~
0,0166 x92f 0,0248 x93~
0,0587 x98~- 0,0700 x99~

x01 f 0,9756 x1~ ~ 0,9883 x2~~ 0,9?40 x31-~ 0,9861 x4~~
x51 t 0,9835 x6,~ t 0,9779 x71-~ 0,9816 x8~t 0,9927 x91Z 1036.
x02 f 0,9665 x12 } 0,9859 x22~- 0,9716 x32-~ 0,9901

x42~x52 f 0,9763 x62 .~ 0,9805 x72~ 0,9767 x82-~ 0,9834 x92? 599.
x03 f 0,9844 x13 ~ 0,9832 x23~- 0,9689 x33-~ 0,9744 x43ix53 f 0,9655 x63 ~ 0,9909 x.~3t 0,9765 x83} 0,9752 x~3Z 673.
x04 ~ 0,9770 x14 t 0,9786 x24~ 0,9644 x34~- 0,9?38 x44{x54 t 0,9687 x64 f 0,9560 x~4t 0,9869 x84f 0,9732 x94Z 290.
x05 f 0,9723 x15 ~ 0,9576 x25~ 0,9710 x35t 0,9813 x45~x55 f 0,9529 x65 ~ 0,9898 x75t 0,9755 x85~ 0,9618 x95Z 61.
x06 f 0,9895 x16 f 0,9745 x26~- 0,9604 x36} 0,9461 x46}x56 f 0,9728 x66 .~ 0,9599 x76~ 0,9637 x86~ 0,9846 x96Z 440.
x07 f 0,9645 x17 ~ 0,9499 x27f 0,9361 x37f 0,9881 x47}x57 t 0,9595 x67 f 0,9468 x77} 0,9540 x87} 0,9814 x97z 375.

~
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8) 0,9695 x~f 0,9691
} 0,9557 xs8f 0,9816

9) 0,9185 x09f 0,8955

f 0,9488 x59f 0,9353

9
10) E xo ~ 78,92

j-1 ~
911) E x1 5 173,55

j-1 ~
9

'i2) ~ x2j 5 428,71

j-1
9

13 ) E x3 5 862 , 02
j-1 ~

x18 t 0,9544 x28f

x~8 f 0,9687 x78~
x19 t 0, 9 9 21

x~9}
x69 f 0, 9320 x 79f

16)

0,9406 x~f 0,9266
0,9546 x88f 0,9413
0,9778 x39f 0,9632
0,9096 x89-~ 0,9300

9
E x6 ~ 557,05
j-1 ~

917) ~ x7j s 2.35,62
j-1
918) ~ x8j s 53,25

j-1
919) J~1 x9j 5 17,24

9 z14) ~ x4j S 712,22 20) xil 0 (i - 0,1,...,9,
j-1

15) 9
E x5j 5 712,60

j-1

j - 1,2,...,9)

205.

5 0 s

De oplossing is weergegeven in tabel 10:



Tabel 10. De oplossing van het L.P. model (1}-- - , -- - - - - -: - --r-
produkt

1

klasse

0

669,11

25,09
348,21

2

78,92

155,44
40,00

332,70

173,55
273,27

Netto
input

Netto
output

Rende-

3 4 5

62,82

6

379,52

235,62

241 , 63

53,25
17,24

1059,64

1036

p,97769

607,06

599

0,98673

682,44

673

0,98616

294,88

290

0,98346

445,89

62,82~ 445,89

61 I 440

7

379,52

375

0,97100~0,98680~0,98810
ment I ~-- ---- - ~ ~ ~ ~

Materiaalverlie~~: 63,22 ton.
MateriUalrendeme:~t: 98,33~.

8

208,84

208,84

205

0,98160

9

51,14

51,14

50

0,97780

Res-
tant

38,96

38,96
y

Totaal

78,92
173,55
428,71
862,02
712,22
712,60
557,05
235,62
53,25
17,24

3831,18
- 38,96
3792,22

3729

0,9833
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De analyse van deze oplossing ïs opgenomen in bïjlage 1.
De resultaten spreken voor zïchzelf. Ten opzichte

van de huidige situatie wordt een verbetering van het ma-
teriaalrendement bereikt van 1~; het materiaalverlïes wordt
teruggebracht van 102,18 ton tot 63,22 ton. De besparing
komt geheel tot uiting in een overschot aan knuppels in klas-
:e 3, ter grootte van 38,96 ton.

In werkelijkheïd is de besparing groter: de beschik-
bare hoeveelheid knuppels is veel groter dan de hoeveelheid
die in het bovenstaande model is aangenomen. Dat betekent
dat de voorwaarden, genoemd onder 2) op b1z.33 in werkelijk-
heid minder stringent zijn, dan in het model ïs aangenomen,
zodat het minimale materiaalverlies in werkelijkheid lager
is. Het materiaalrendement kan echter nooit hoger zijn dan
99,00~.

4. Het verbeterde model.-----------------------
De omstandigheid, dat de besparïng geheel tot uiting

komt in klasse 3, heeft evenwel gevolgen voor de gewichts-
verdeling van de knuppels in de knuppelopslag: de verdeling
zal in de loop van de tijd een andere vorm krijgen. Welis-
waar bestaat de mogelijkheid, dat bij een ander orderpakket
een eventuele besparing in andere klassen tot uiting komt,
maar omdat de materiaalrendementen in klasse 3 over het ge-
heel genomen aan de lage kant zijn (zie tabel 5 op b1z.24)
moet er rekening mee gehouden worden, dat klasse 3 favoriet
is voor het realiseren van materiaalbesparingen. Er kan met
andere woorden niet op worden vertrouwd, dat de besparingen
in de loop van de tijd over alle klassen verdeeld zullen
worden, zodat de mogelijkheid aanwezig is, dat op een bepaald
moment de voorraad knuppels overwegend bestaat uit knuppels
die een laag materiaalrendement op leveren.

Teneinde dit te vermijden, wordt het model van pa-
ragraaf 3 gewijzigd door in de beschikbaarheidsvoorwaarden
een variabele xoo op te nemen, met als coëfficiënt de rela-
tieve frequentie van de desbetreffende klasse. Variabele xoo
heeft tot taak het overtollige materiaal, dat blijkens het
vorige model zeker aanwezig is, te verdelen over de gewïchts-
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klassen en wel zodanig, dat de relatieve gewichtsverdeling
over de klassen gehandhaafd wordt. Het nieuwe model (L.P.
model (2) ) heeft nu de volgende gedaante:



Het L,P, model (2)

Minimaliseer: z (Zie blz. 35)

onder de voorwaarden:

1) t~m 9) ( Zie blz 35 en 3F)

9
10) E

j-1 ~ 0,0206 x00 - 78'92x0J

911) ~ x ~- 0 0453 x -
,~-1 1 J ' 00 - 173,55

x f 0,1119 x00 - 428,712j

x ~ 0,2250 x00 - 862,023j

9
14) E x ~- 0,~859 x00 - 712,22~~i 4 j

9
15) E `~ { 0,1860 x00 -3-1 ~ J

~12,60

16) E x } -0,1454 x00 - 55?,05j-1 6j

917) E x7~ f 0,0615 x00 -j-1 235,62

918) E x8~ f 0,0139 x00 - 53,25j-1

919) E x9~ t 0,0045 x00 - 17,24j-1

2 0) Á~~ ? Q ( 1 - O D ~ 9 0 0 0 9 7 9 ~1 - ~) G y o 0 o f 7~

De oplossing van dit model is weergegeven in tabel. 11.
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Tabel 11, De oplossing van k~et L.P. model ~2)

pro-
duk t

1 2 3 4 5 6 7
klas-
se

0 78,13

1 171,81

2 146,99 277,41
3 682,73 56,66 62,82
4 325,54 379,52
5 17,38 242,17 445,89
6 342,61
7 233,25
8 52,71
9 17,07

Netto-
input 1059,79 607,33 682,46 294,88 62,82 445,89 379,52

Netto-
output 1036 599 673 290 61 440 375

~------- ~ -P -
Rende-
ment 0,97755 0,98629 0,98613~

-~
0,98345 0,97100

j
0,98680 0,98810 0

.. ~ .
~.;~ Materiaalverl~es: 3792,65 - 3729 - 63,66 ton,

Materiaalrendemez~t: 98,32~,

8

208,84

208,84

205

,98160

9

51,14

51,14

50

0,97780

Restant

0,79
1,74
4, 3~
8,67
7,16
7,16
5,60
2,37
0,54
0,17

38,52
"'7

Totaal

78,92
173,55
428,71
862,02
712,22
712,60
557,05
235,62
53,25
1 7, 24

3831,18
- 38,52
3792,66

3729

0,9832

i

i
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De analyse van deze oplossing is opgenomen in bijlage 2.
Zoals te verwachten was, gaat deze procedure ten

kosten van de materiaalrendementsverbetering: niettemin is
de verbetering ten aanzien van de huidige situatie nog al-
tijd 0,99~, wat correspondeert met een vermindering van het
materiaalverlies van 102,18 tot 63,66 ton.

Deze besparing neemt niet toe, als de beschikbaar-
heid gro~er is. Een groter beschikbaarheid zou geheel tot
uiting komen in de variabele xoo. De beschikbaarheidsvoor-
w~arden zijn immers geen stringente voorwaarden, hetgeen
afgeleid kan worden uit het feit, dat xoo in de optimale
basïsoplossing voorkomt: deze variabele doet tevens dïenst
ais verschilvariabele.
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HOOFDSTUK VI.

SLOTOPMERKINGEN

Door toepassing van het model, beschreven ïn para-
graaf 4 van hoofdstuk V, kan een verbetering van het ma-
teriaalrendement worden bereikt van 0,99~, wat hetzelfde is
als een daling van het materiaalverlies met 38,52 ton. Een
en ander is echter alleen van toepassing bij de produktie
van het in tabel 4 op b1z.20 genoemde orderpakket. Dit pak-
ket betrof steeds een handelslengte van 12 m. De meest voor-
komende handelslengten in de totale orders zijn echter zo-
wel 12 als 14 meter. Naarmate de handelslengte groter is,
zuïlen ceteris paribus de verschillen in materiaalrendement
tussen de gewichtsklassen voor elk produkt groter zijn, wat
betekent, dat het toepassen van het verbeterde L.P. model
meer de moeite gaat lonen. Dus zal vermoedelijk de besparing,
over bv. een jaar genomen, groter zijn, dan de ín het vorige
hoofdstuk berekende.

Voorts betrof dit pakket uitsluitend kwaliteit Q R
40. De kwaliteit van het staal speelt ïn het model vermoede-
lijk geen rol: alleen indien de extra lengte ad 45 cm per
koelbedstaaf afhankelijk is van de kwaliteït van het staal,
heeft deze kwaliteit invloed op de matrix van materiaalren-
dementen en dus op de uïtkomsten van het model.

De samenstelling van het produktiepakket heeft wel
invloed op de te bereiken besparingen. Het beschouwde pakket
bestond overwegend uit lage metergewichten, dus uït dunne
maten. De grootste besparingen zijn te bereiken bij de dikke
eindmaten, omdat de materiaalrendementen tussen de klassen
sterker uiteenlopen, zodat het toepassen van een L.P. model
hier meer zin heeft. Bij de produkten dïe gemaakt worden uit
knuppel 80 mm vierkant, zijn de materiaalrendementen zeer
hoog. (ca.99~) zodat het toepassen van L.P. hier weinig ver-
betering te zien zal geven.

In het vorenstaande is uitgegaan van een knuppelge-
wichtsverdeling in 25 klassen, die is gecompri-meerd tot 10
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klassen. Uiteraard is het mogelijk, het model toe te passen
met als uitgangspunt 25 klassen, wat vermoedelijk tot ge-
volg zal hebben, dat de besparingen aan materïaal groter
zijn.

Evenwel dient men zïch te realiseren dat het ver-
grotPn van het aantal klassen zeer sterk kostenverhogend is:
r~et ïndelen van de knuppels in gewïchtsklassen betekent dat
er een sortering moet plaats vïnden, hetgeen kosten van ruim-
te, mankx~acht en transport-facïliteiten met zich meebrengt.
De r;nuppels moeten behalve naar gewïcht, ook naar kwaliteit
gt:sorteerd worden; daar er twaalf kwalïteiten zïjn (die
echter wellicht nïet alle ïn een even groot aantal gewichts-
klassen verdeeld behoeven te worden~ neemt de benodigde
ruïmte zeer sterk toe, als men het aantal gewïchtsklassen
vergroct. De vraag blijft dan wel, hoe groot het aantal klas-
sen gekozen dient te worden. Dït is een afzonderlijk vraag-
stuk: aan de hand van orders gedurende een langere periode
zou moeten worden nagegaan, welk aantal kl.assen het meest
optimaal is.

l~aartoe zïjn echter gegevens nodïg, die momemteel
niet beschikbaar zïjn: ïmmers de bespaarde hoeveelheid ma-
teriaal heeft een waarde, die afhankelijk ïs van de meest
rendabele aanwendingsmogelijkheïd van dat materïaal. De op-
brengst van deze aanwendingsmogelijkheid per ton is een
marktgegeven, waarover wïj nïet beschïkten en die de Hoog-
ovens ons niet konden verstrekken. Derhalve ïs een kosten-
en opbrengstevaluatie niet mogelijk geweest.

Het L.P. model houdt geen rekening met de omstandig-
heid, dat ïn de praktïjk steeds met gehele knuppels moet
worden gewerkt. Nu is het ook in de huidige situatie onver-
mijdelijk, dat een aantal handelslengten van een produkt te
veel wordt geproduceerd, zodat deze omstandigheid vermoedelijk
de vergelijking van de resultaten niet doorslaggevend zal
beïnvloeden (in beïde sïtuaties moet naar boven ~aorden afge-
rond ) .

Evenmïn is rekening gehouden met storinc~en in de
walsstraat. Treedt ergens in de walsstraat eer. s}oring op,
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waardoor een of ineer knuppe.ls moeten worden verschrot, dan
wordt de toewijzing van knuppels aan produkten verstoord.
Er ligt immers een aantal knuppels ín de doorschuifoven, zo-
dat een correctie voor de storing op zïjn vroegst effect
heeft, als de ïnhoud van de doo.rschuífoven deze ïs gepasseerd.
Aangezïen steeds een vrï~ groot aantal knuppels achtereen
.r.t één eindprodukt wordt verwerkt, lijkt dit ons geen al te
ernstíge gevolgen hebben.

In feite bli~ken technïsche storingen in de wals-
straat een aanzienlijk deel van het materïaalver.lïes te ver-
oorz~ken. D~t betekent, dat het toepassen van het geschetste
L.P, model welï.swaar het materiaalrendement verhoogt, maar
dat het uïteindelïjke materiaa.lrendement een laag niveau
houdt door de invloed van deze storingen. Dit is evenwel een
technisch vraagstuk, en valt als zodan~g buiten het kader
van de opdracht.
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Analyse van de oplossing van het model van hoofdstuk y~ 3.

Basisvariabelen Analyse van de doelstellingsfunktïe~Vectoren die in de basis komen
variabele c-coëff, activiteit begr. var. ondergrens c begr. var. bovengrens c~

X02 0,0182 ! 78,92

-

-

----

-~ X03

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

0,027410
X13 0,0156 173,55 - I -~ ~16 0,017495
X22 0,0141 ~ 155,44 ~33 0,0140581~ ~21 0,0141361)
X23 0,0168 ~ 273,27 X16 0,014906 Í ~33 0,0168411)
X31 0,0260 ~ 669,11 X53 ~ 0,025508 ' ~21 0,0260351)
X32 0,0284 40,00 X21 0,0283641~ ~33 0,0284401)
X35 0,0290 62,82 verschil 5 0 ~ X75 0,032240
X39 0,0222 51,14 verschil 9 0 ~29 ~ 0,0222911)
X42 0,0099 332,70 X97 0,002783 X41 0,016517
X47 0,0119 379,52 verschïl 7 -0,019040 X97 0,019016
X51 0,0150 25,09 X16 0,013109 ~53 0,015497
X54 0,0173 241,63 X83 0,009520 X24 0,024975
X56 0,0132 445,89 verschïl 6 -0,011293 X16 0,015090
X61 0,0165 348,21 X08 0,003143 X62 0,021416
X68 0,0184 208,84 verschil 8 -0,009753 X08 0,031756
X73 0,0091 ~ 235,62 - i - ~ X75 0,012403
X84 0,0131 53,25 - ' - ~ X83 0,020912
X91 0,0073 i 17,24 X33 -417,125530 ~92 0,014354

1) `Lie voetnoot op volgende bladzijde.
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1) De schaduwprijzen van de begrenzende va~iabelen zijn praktisch
gelijk aan nul: ze zijn kleiner dan 10 . In feite zijn dit
alternatieve oplossingen, Een wat minder nauwkeurige bepaling
van het materiaalrendement zal dus wel tot gevolg kunnen hebben,
dat de optimale oplossing verandert, maar dit heeft geen ge-
volgen voor het materiaalverlies~

Opmerking: de schaduwprijzen van de afzon.derlïjke niet-basis-
variabelen z.ijn niet interessant, omdat de effecten van het
opnemen of verwijderen van een afzonderlijke variabele niet
per produkt of per klasse optelbaar zi~n.
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Niet-basisvariabelen. Analyse van de voorwaarden
~7ectoren die uit de basis gaan

variabele b-coëff. schaduwprijs begr. var. ondergrens b begr. var, bovengrens b

art. 1 1036 0,026694 x31 384,286200 verschil 13 1073,943000
art. 2 599 0,029230 x32 560,139400 verschil 13 F'~,84`a3-~~

art, 3 673 0,032056 x32 634,245830 verschil 13 710,745860
art. 4 290 0,029097 x54 52,552400 x51 314,652580
art, 5 61 0,029866 x35 0 verschil 13 98,826160
art. 6 440 0,024821 x56 0 x51 464,755430
art, 7 375 0,031313 x32 336,217900 verschil 13 412,773060
art, 8 205 0,028681 x68 0,000010 verschil 1.3 242,869730
art, 9 50 0,022704 x39 0 verschil 13 88,091060
verschil 10 78,92 - 0,010498 verschil 13 40,368854 x32 118,500960
verschil 11 173,55 - 0,015956 verschil 13 135,205970 x32 212,918320
verschil 12 428,71 - 0,014717 verschil 13 390,319180 x32 468,126360
verschil 14 712,22 - 0,019040 verschil 13 673,992030 x32 751,469160
verschil 15 71'1,60 - 0,011293 x51 687,513430 x31 1374,238400
verschil 16 557,05 - 0,009753 verschil 13 518,470410 x31 1219,697500
verschil 17 235,62 i

I
- 0,022664 verschil 13 197,527490 x32 274,730080

verschil 18 53,25 ~ - 0,015615 x51 28,270183 x54 293,849470
verschil 19 17,24 ~i - 0,019199 X91 0,000001 x31 673,746330
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tinalyse van ae cplossina van het model van hoofdstuk V~4.

Basisvariabelen Analyse van de doelstellingsfunktie
Vectoren die in de basis komen,

variabele c-coëff. activiteit begr. var. ondergrens c begr. var. boven rens c
x02 0,0182 78,13 verschil 9 - 0,521117 x03 0,021375
x13 0,0156 171,81 verschïl 9 - 0,229652 x16 0,017474
x22 0,0141 146,99 x33 0,0140591) x 0141351)021 ,
x23 0,0168 277,41 x16 0,014927 x 0168-~01)033 ,
x31 0,0260 682,73 x53 0,025513 x21 0,0260351)
x32 0,0284 56,66 X 21 0,0283641) x 0284391)033 ,
x35 0,0290 62,82 verschil 5 0,011214 x75 0,032204
x39 0,0222 51,14 verschil 9 0,011214 x 0222901)029 ,
x42 0,0099 325,54 x97 0,002872 x41 0,016451
x47 0,0119 379,52 verschil 7 - 0,007612 x97 0,018936
x51 0,0150 17,38 x16 0,013131 x53 0,015491
x54 0,0173 242,17 x83 0,009607 x24 0,024888
x56 0,0132 445,89 verschil 6 0,000047 x16 0,015069
x61 0,0165 342,61 x08 0,003318 x62 0,021364
x68 0,0184 208,84 verschil 8 0,001570 x08 0,031606
x73 0,0091 233,25 verschil 9 - 0,171549 x75 0,012366
x84 0,0131 52,71 verschil 9 - 0,786174 x83 0,020825
x91 ~:`,0073 i 17,07 verschil 9 - 2,461576 x92 0,014275
x00 ~~~ 38,52 - m verschil 9 0,011109
1) De schadukpx~ijzE~r. ti.~.,: :~e begrenzende variabelen zijn praktisch gelijk aan nul: ze zijn

kleiner dai~ í0~' , In feite zijn dit al~. xnaLieve oplossingen~.
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Niet-basisvariabelen Anal~se van de voorwaarden
Vectoren die it de basís aa

variabele b-coëff. ; schaduw ri's be r, var.
art. 1 1036 ! 0,015180 x51 950,360800 x00 1073,943000
art, 2 599 ~ 0,017687 x51 51.3,571720 x00 636,849520
art. 3 673 0,020482 x51 587,805600 x00 71U,745880
art. 4 290 ~' 0,017556 x54 48,655130 x51 311,353140
art. 5 61 I 0,018316 x35 - 0,000015 x00 98,826153
art. 6 440 0,013328 x56 - 0,000080 x51 461,442230
art. 7 375 0,019747

~
x51 289,744180 x00 412,773070

art. 8 205 0,017145 x51 119,526170 x00 242,869720
art. 9 50 i 0,011234 x39 0,000074 x00 88,091051
art, 10 78,92j 0,000834 x00 40,368831 x51 165,931990
art. 11 ~173,55 - 0,004562 x00 135,205960 x51 260,094480

art. 12 428,71 - 0,003338 x00 390,319160 x51 515,364090
art, 13 862,02 0,011214 x00 823,064130 x51 949,945320
art. 14 712,22~ -0,007612 x00 673,992020 x51 798,502540
art. 15 712,60~ 0,000047

I
x51 690,870950 x22 1383,106100

art. 16 557,05 0,001570 x00 518,470420 x51 644,126020
art. 17 235,62; -0,011195 x00 197,527480 x51 321,596790
art. 18 53,25j -0,004226

I
x51 31,613417 x54 297,798430

art. 19 ~ 'i7;,?4j --O;ti~077691 xg1 G,095585 x51 103,509040

i
~0
r

.
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