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Staqeopdracht bij de vakqroep Produktietechnoloqie en Bedrijfsmechanisatie 
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De staqeopdracht zal worden uitqevoerd bij het Werkvoorzieninqschap 
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Verricht een onderzoek naar de omsteltijden van dieptrek-vacuumvormers. 
Ga na waar en welke verbeterinqen realiseerbaar zijn, zodat de omsteltijden 
verkort en qestabiliseerd kunnen worden. 
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Prof. ir. J.G. Balkenstein 
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VOORWOORD. 

Dit staqeverslaq is het resultaat van een staqeopdracht binnen de vakqroep 
Produktietechnologie en Bedrijfsmechanisatie van de afdeling Werktuigbouw
kunde van de TH Eindhoven, uitqevoerd bij het W.A.A. te Venlo. Door bij dit 
bedrijf stage te lopen werd mij de moqelijkheid qeboden om naast de theore
tische kennis, praktijkervarinq op te doen. Hierbij heb ik kennis kunnen 
maken met zowel de technische, economische, ala weI de organisatorische 
problemen en aspecten die binnen dit bedrijf een rol spelen. 

De direktie van het W.A.A., de heren Palmen en Lammerts zou ik willen 
bedanken voor de mogelijkheid die ze mij geboden hebben om binnen het 
bedrijf mijn stage te voltooien. 
De heer Lanqemeijer zou ik willen bedanken voor de bijzonder prettige manier 
waarop hij mij heeft gecoached gedurende mijn stageperiode. 
Verder zou ik iedereen (i.h.b. de heren Theunissen,Mattey en Thijssen) 
willen bedanken die mij heeft geholpen tijdena deze stageperiode. 

Henri Koolen, 
Eindhoven, april 1986. 



SAMENVATTING 

De stageopdracht is verricht bij het Werkvoorzieningsschap Aanvullende 
Arbeid Venio e.o. ter voltooiing van de stageopdracht van de studie 
Werktuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool Eindhoven. 

In dit onderzoek wordt nagegaan op welke plaatsen en in hoe verre de omstel
tijden van vacuumvormers op de afdeling dieptrek te stabiliseren en te ver
korten zijn, in het kader van de automatisering van de produktiebesturing. 
Het is hiermee een verlenging van de eindstudieopdracht van A. Jaspers. 
In het eerate hoofdstuk vindt een inleiding in het bedrijf en de probleem
formulering plaata. 
In het tweede hoofdstuk vindt men eerst een verdere introduktie op de 
afdeling dieptrek, daarna de opstelling van een machineinstelgegevensver
zamelings formulier, en als laatste een analyse van de omsteltijden. 
In hoofdstuk 3 vindt voor vijf vacuumvormautomaatmachinegroepen een analyse 
van de machineinstelling plaats die ala basis dienen voor de daarop volgende 
stroomdiagrammen. A.h.v. deze diagrammen worden telkens verbeteringen aange
geven m.b.t. de machineinstellingshandelingen. 
Hoofdstuk 4 gaat over de herstructurering van het gereedschappenmagazijn. 
Dit m.b.t. de probleemformulering, invoering van een code ring en een 
toetsing van een viertal mogelijkheden voor automatisering van de opslag van 
de gereedschapsinformatie. 
Hoofdstuk 5 gaat over de eventuele toepassing van modulaire opbouw van de 
gereedschappen, incl. de beperkingen. 
Hoofdstuk 6 qaat over de orqanisatorische problemen die invloed hebben op de 
ombouwtijden. Hiertoe is weer een stroomdiagram opgesteld, met de bijbe
horende opmerkinqen m.b.t. verbeteringen. 
In het laatste hoofdstuk volgen de slotconclusies plus een schatting van de 
verwachte te bereiken resultaten. 
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Roofdstuk Inleiding 

Ret Werkvoorzieningschap AanvuIIende Arbeid (W.A.A.) voor venio e.o., is een 
van de in nederland aanwezige werkverbanden, belast met de uitvoerinq van de 
wet Soclale Vccrziening (W.S.W.). 
De organisatie heeft de vorm van een schap, d.w.z. een samenwerkinqsverband 
tussen de gemeente Venio en een aantal omliggende gemeenten. Ret bestuur 
over deze W.A.A. bestaat uit een algemeen en een dagelijks bestuur. Naast 
het bestuur bestaan er drle advies-, C.q. overlegorganen n1.: 

*W.S.W.-commisie 
*Orgaan van Overleg (O.V.O.) 
*Georganiseerd over1eg van ambtenaren (G.O.). 

De directie bestaat uit een technisch directeur en een sociaal-economisch 
directeur. (zie ook bij1age 1.1) 

Het bedrijf is verder onder te verdelen naar een 4-tal werkgebieden n1.; 
3 werkverbanden: 

-werkverband Industriele objecten. 
-werkverband Cultuur-technische objecten. 
-werkverband Administratieve objecten. 

en een groep van ondersteunende afde1ingen zoals; personeelszaken, be
drijfsgeneeskundige dienst, financiele administratie, commerciele zaken, 
magazijn en secretariaat. 

Het werkverband Industriele objecten bestaat weer uit een aantal produktie 
afde1ingen. De organisatie opbouw ervan is weergegeven in bijlage 1.2. Elke 
produktieafdeling heeft e~n eigen bedrijfsleider en bedrijfskantoor, die in 
hoge mate zelfstandig opereren binnen het bedrijf. De organisatorische op
bouw binnen zo'n bedrijfskantoor is weergegeven in bijlage 1.3. 
De werkleiding zorqt voor de uitvoering van de produktieorders. De werkvoor
bereiding verzorgt de produktontwikkeling, de calculatie en het inkoop en 
voorraadbeheer. In een samenwerkingsverband tussen de werkleiding en de 
werkvoorbereiding wordt een zo realistisch mogelijke capaciteitsplanning op
gesteld. De acties binnen zo'n bedrijfskantoor staan onder toezicht van de 
bedrijfsleider, die op zijn beurt weer verantwoording aflegt aan de directie 
Naast het bieden van werkqelegenheid aan mensen die onder de W.S.W. regeling 
vallen probeert deze W.A.A. zoveel mogelijk als een "vrij" bedrijf te oper
eren. Dit laatste houdt een streven in naar het zoveel mogelijk op eigen 
ben en staan (ook op financiele vlak), concurreren met andere bedrijven en 
tevens zoveel moqelijk aan de wensen van de klanten tegemoet te komen, hier
bij steeds weer rekening houdende met het doel van de W.S.W .. 
Door dit streven telt de W.A.A. nu ongeveer 850 werknemers en beschikt het 
over een uitgebreid machinepark. 

Om aan de klanten wens en te kunnen voldoen worden er meer en meer eisen ge-
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steld aan de: -prijs 
-kwaliteit 
-flexibiliteit van de produktie 
-betrouwbare levertijden 

Om aan de bovengenoemde steeds groeiende eisen te kunnen blijven voldoen 
word or in 1983 gestart met automatisering in de ~dministratie en de 
produktiebesturing. 
In de huidige situatie maakt men nog gebruik van een NCR.-9020 computer, 
waarop 3 programmapakketten draaien nl.; 

-LECAS ivoor de loon- en salaris administratie. 
-ISWAS ivoor de sociale werkplaats administratie: 

*accounting i voor financiele administratie 
*promas ; voor bedrijfsadministratie 

-IMCS ;voor gebruik bij produktiebesturing. Dit systeem heeft een 10-tal 
modules ter beschikking (zie bijlage 1.4). Van deze 10 worden er 

momenteel 2 toegepast (voorraadbeheer en stuklijst) bij de afdeling 
montage. 

Na een grondig onderzoek is men in 1985 tot de aanschaf van een grotere com
puter overgegaan (NCR-9300) om een uitbreiding van de toepassing van het 
IMCS-pakket mogelijk te maken. Uit het onderzoek bleek namelijk dat naast de 
afdeling montage ook de afdelingen dieptrek, plastic en het magazijn voor 
deze vorm van produktiebesturing in aanmerking kwamen. 

Uit het voorgenoemde onderzoek kwam ook naar voren dat op de afdeling diep
trek problemen optraden m.b.t. het nakomen van afgesproken levertijden (zie 
bijlage 1.5). Hierbij trad een gemiddelde levertijdafwijking op van 2 weken 
ondermeer t.g.v. een slecht kloppende planning en veel spoedorders. Ook 
bleek hieruit dat er een vrij grote doorlooptijd van orders optrad bij een 
herhaalorder % van 80% (zie bijlage 1.7). Dit bleek voor een gedeelte terug 
te voeren naar de grote en onregelmatige omsteltijden (23% van de totale 
tijd gaat in omstellen zitten, bij een produktiviteit van de vacuumvormers 
van 67 %, zie bijlage 1.8). 

De opdracht van het nu volgende onderzoek was de omsteltijden korter en 
regelmatiger te maken, om bovengenoemde problemen het hoofd te bieden. 
Dit temeer omdat voor invoering van een computergestuurd produktiebestuur
ingssysteem, een goede beheersing van en bekendheid met het produktie
proces vereist is. Indien men namelijk de produktiesituatie niet geheel in 
de vingers heeft, en men tot invoering van een computergestuurd produktie
systeem overgaat creert men een nog grotere chaos en onoverzichtelijkheid. 
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Hoofdstuk 2 Dieptrek 

2.1 De vacuumvormmachines bij de afdeling dieptrek. 

Zoals al in de inleiding vermeld richt dit onderzoek zich op de omsteltijden 
bij de afdeling dieptrek, en neg specifiek op de machinegroep van de 
automaten, omdat dit verruit de grootste problemen groep is. In die gevallen 
dat de aangegeven lijn doorgetrokken kan worden naar de handvormmachines zal 
dit worden aangegeven. 

Het machinepark bij de afdeling dieptrek m.b.t. het vacuumvormen bestaat uit 
een 6-tal handvormmachines en een 11-tal automaten. In onderstaande figuur 
wordt van beide een produktieproces schets weergegeven (hierbij ~ = buffer
voorraad) 

PRODUKTIEPROCES aIJ AUTOMATEN 
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\---i<. STOfFEN 
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ArVAl.. VERIo'ERIaNG 

DOZEN OF 
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Uit bovenstaande figuur voIgt dat het produkt na het verlaten van de vorm
automaat in principe klaar is voor verpakking (dus tevens is uitgestansd), 
terwijl bij de handvormers nog een of meerdere nabewerkingen moeten plaats
vinden. Oe handvormers worden in het algemeen toegepast bij orders met een 
relatief dikke folie en/of bij kleine orders. Ook worden zij ingezet bij de 
produktie van proefmodellen (ter goedkeuring). 
D~ automaten worden ingezet bij rel~tief dunnere ~rodukten pn grotere orders 
Het voordeel van de automaten zit in de hoge produktiecapaciteit en de 
geringere benodigde manbezetting. Het nadeel zit in de vaak hogere matrijs
kosten (t.g.v. meervoudigheid) en de grote tijdrovende ombouwprocedure. 

Hieronder voIgt een overzicht van de gebruikte automaten en de handvorm
machines incl. de maximale werkformaten (en evt. toegepaste stans): 

Automaten: machine nr. type max. werkformaat (mm) bijbehorende stans 
108 ROH 750*660*100 
ROM ROM (05B.54) 
KIW.1 R.45 460*270*60 OSB.45 
KIW.2 R.45 460*270*60 OSB.45 
KIW.3 R.45 460*270*60 OSB.45 
100 R.45 460*270*60 05B.45 
101 R.45 460*270*60 OSB.45 
102 ROKP.54 500*340*120 05B.54 V 
110 ROKP.54 500*340*120 OSB.54 BVKU 
111 ROKP.65 610*490*120 05B.65 V 
115 RDKP.65 610*490*120 OSB.65 BVKU/512 

Handvormers: machine nr. type max. werkformaat 
103 UA.100 960*560 
104 UA.100 960*560 
112 UA.100 960*560 
106 KL.2E 500*350 
105 KL.3 765*665 
113 KL.4 765*665 

De automaten ROM en 108 worden in het onderzoek in veel gevallen buiten be
schouwing gelaten, omdat de 108 vervangen gaat worden door een nieuwe ROKP, 
en de RDM een buitenbeentje is t.O.V. de andere automaten. 

2.2 Formulier voor verzamelen machineinstelgegevens 

Het eerste probleem waar tijdens dit onderzoek tegenaan gelopen is, is dat 
er geen enkelemachineinstelgegevens op papier staan of verzameld worden, 
ondanks het feit dat 80 % van het orderpakket uit herhaalorders bestaat. 
Hierdoor moet bij een nieuwe order telkens de machine ingesteld worden op 
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basis van praktijk en ervaringsgegevens. Voor een aantal instelhandelingen 
zal dat niet zoveel uitmaken. zoals vb. de instelling van de kettingbanen, 
die gebeurt aan de hand van de matrijs-, c.q. foliebreedte. Echter een aan
tal instellingen, vooral de vormtechnische (vormtijd verwarming), kunnen 
voor grate problemen zorgen omdat deze instellingen veelal op ervarings
gegevens berusten. Het zal duidelijk zijn dat hierdoor veel tijdverlies op 
kan treden, en dat de aanwezigheid van instelgegevens (bij gelijke 
voorgaande orders), bij instelling op een herhaalorder zijn vruchten zal 
afwerpen. Om deze gegevens uberhaubt te kunnen verzamelen moest er eerst een 
instelgegevens formulier opgesteld worden. 

Hiertoe zijn aIle automaten doorlopen, en aIle in ·cijfers· uit te drukken 
instelhandelingen verzameld. Hieruit is een voor aIle automaten universeel 
toepasbaar formulier opgesteld (zie figuur 2). Niet aIle gegevens hoeven bij 
elke machineinstelling ingevuld te worden, omdat een aantal machine
instellingen machinespecifiek zijn. 
Oit formulier dient bij elke order ingevuld te worden, oak bij een herhaal
order, zodat men meerdere instelformulieren verkrijgt bij een artikel, en 
dus een dgemiddeld R en optimaal instelformulier op kan stellen waar aIle 
uitschieters zijn uitgemiddeld. 
Het formulier is zodanig opgesteld dat het in een later stadium bij de in
voering van de computer als input kan dienen. 

Hierna volgen nog een aantal noodzakelijke wijzigingen aan de desbetreffende 
machines(ROM,KIW1,2,3,100,101,102,110,111,115), nodig voor het uberhaubt 
kunnen verzamelen van de gegevens voor het formulier; 
-Algemene: 
*Bij aIle machines aanbrengen van schaalverdeling op het slaginstelmechan

iame (afstand tussen eindschakelaars varieren), eventueel met recht
streekse vertaling naar de werkelijke slag. 
~Aanbrengen van tacten-tellers voor het meten van ·slagen per minuut" 

-al aanwezig bij de 110,111 en de 115. 
-voor de KIW·s wordt gedacht aan een losse teller die d.m.v. een stekker 
snel te plaatsen is. 

~Nummeren van de rakelplaten. 
*Aanbrengen van schaalverdeling, voor het kunnen bepalen van de "koeling· 
in \ van de maxImale hoeveelheid, ap de instelkranen. 

tOe machineprogramma's van aIle automaten volgens dezelfde systematische 
methode nummeren.(vb. 1=boventafel eerst sluiten, 2= ... etc.). 
~Nummeren van aIle eindschakelaars + aanbrengen van afstands-schaalver
deling t.o.v. een vast refe!ent~~punt. voor het vaatleggen van posities. 
Vaor de ROM evt. aanbrengen van hoek-schaalverdeling op de nokken. 

*Aanbrengen van schaalverdeling bij de kranen, voor instelling van de hae-
veelhidd afblaaslucht, in. van maximal~ hoeveelheid lucht. 
~·Openings-, en sluitsnelheid spanramen en tafels 8

: aanbrengen van schaal
verdeling op de desbetreffende instelkranen (4 stuks). 
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*"Transport snelheid R
: aanbrenqen van schaalverdelinq (evt. met recht

streekse vertalinq naar de snelheid), bij de beide stelbouten voor in
qaande en uitqaande snelheid (bij 110 en 115 al aanweziq). 

·*Breedteinstellinq inqanqsqeleidin~ stans": aanbrenqen van afstandsschaal
verdelinq op de geleidinq (loodrecht op de beweginqsrichtinq), voor een 
geqarandeerde rechte invoer van de folie in de stans. 

-Bijzondere; 
·"Bijzonderheden verwarminq": bij KIW 1 en 101 is enige regeling van de 

verwarming mogelijk d.m.v. drukregelinq via verstellen van de schroefbout. 
Om deze instelling te meten is plaatsing van schaalverdeling nodig. 

2.3 Analyse van de omsteltijden 

Om te kijken welke instelhandelingen tijdrovend zijn en welke niet zijn in 
bijage 2.1 a tIm e voor een aantal opeenvolgende orders de insteltijden 
vermeld voor de specifieke instelhandelingen, waarbij de orders per machine 
geqroepeerd zijn. Naast het order en machinenummer, worden ook de materiaal
parameters (soort,afm.) alswel de artikel en matrijsafmetingen weergegeven. 
Hierdoor kan eenvoudig bekeken worden wat het effect is van een machine
variatie, en/of materiaalparametervariatie, en/of een artikel en matrijs 
afmetingen veranderinq op de insteltijden. 
De instelhandelingen zijn grofweg in een 21-tal handelingen samengevat. 

Bij deze bijlaqe 2.1 kunnen m.b.t. de specifieke instelhandelingen nog de 
volgende opmerkingen gemaakt worden; 
-1)Ombouwen Matrijs; normaal qesproken moet deze waarde 0 zijn omdat dit in 

de werkvoorbereiding dient te gebeuren. 
-2)Uitbouwen Oude Matrijs; deze handeling is produktafkankelijk. Soms kan de 

matrijsopbouw blijven staan en verwisseld men alleen d~"orlllplaat. 
-3)Verstellen Ketting; dit moet qebeuren indien de matrijsbreedte groter is 

dan de oude kettingbreedte. 
-4)Inbouwen Matrijs; zie 2). 
-5)Afstellen Tafels,6)~f5tellen Spanrameni deze instellingen zijn spanraam-

ho()qte, en dus produkth~oogte afhankeli j k . 
-7)Afstellen transportslag; deze instelling is matrijs-, c.q. spanraamlengte 

afha.nkelijk, en niet produktafh., want het produkt kanevenwIJd~9 of 
loodrecht op de produktdoorstromingsrichtingopde matrijs liggen. 

-8)Afstellen~ettinqbaneni deze waard~ is normaa~ gesproken matrijsbreedte
atI:!. echter bij kleine foliebreedteveranderingen j 10 0) is hij folie
afhankelijk, en hoeft het teveel aan folie niet verwijdert te worden. 
Bij grotere-breedten -tu-ssetl~-kettIngbaan en het spanraam· wordt-dit niet 
qekoeld-en treden er problemen op bi het stansen, en dus moet het 

. --- ---.~----.-- .. -- ..• ~ --
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teveel aan folie verwijdert worden.Bij de 100 en 101 is hij 0, want 
deze hebben geen kettingbanen. Bi de 110 en de 115 zijn de ketting
banen van vorm-, en stansmachine gekoppeld. 

-9)Afstellen Verwarming; hieronder valt zowel de horizontale instelling van 
---._- --- ----------- ---~ 

het verwarmingsbed (transportslag, en dus matrijslengte afh.) als weI 
de instelling van de verwarming (produkt afh).' 

-10)Afstelling Breedtegeleiqin~; d~z~ wa~rde is matrijs-, c.q. foliebreedte 
afhankelijk. 

-11)Afstellen Produkt; is produktafhankelijk. 
-12)Diversen; hieronder vallen stagnaties, storingen tijdens ombouwen. 
-13)Demont~~~Il~S1:~pelbak+Stansmes;indien aHeen het stansmes gedemonteerd 

hoeft te worden is deze waarde klein, beide produkt afh. 
-14)VerstellE!r.t Hoogte Stans; deze waarde is meshoogte, en dUs produkthoogte 

afhankelijk 
-15) AfsteU~~Il~ ~!'~~~1:E!gE!leidin[j~ de~e waarde is afh. van de produktbreedte en 

vergt meer tj.j~_~n~~ell~_~~Il~~~~~pelbak aanwezig is (want dan moet het 
produkt precies midden onder de bak komen liggen). Deze geleiding is 
aIleen aanwezig bij een losse stans. 

-16)Afstelling Transportslag; bij de 110 en 115 zijn de transportslagen van 
de vorm-, en stansmachine precies gelijk (kettingbanen gekoppeld), en 
automatisch instelbaar, gebeurt zeer sIler. 
Deze instelling is matrijs-, spanraamlengte afhankelijk. 

-17)Afstelling Transportklepibij de 110 en 115 geen klep aanwezig (ketting
banen gekoppeld). De hefhoogte van de klep is produkthoogteafh. De 
slag is afh. van de matrijslengte, de breedte afh .. ~ van m~trijsbreedte. 

-18)Inbouwen+Afstellen stapelbak; deze instelling duurt vrij kort bij de 110 
en de 110, hij duurt lang bij de 111. Handeling is produkt c.q. 
produktslag afhankelijk. 

-19)Inbouwen+Afstellen Stansmesj deze handeling duurt vrij lang bij de 
R.45'ers, en vrij kort bij de RDKP's. Handeling is produktafh. 

-20)Diversen; storingen en stagnaties tijdens ombouwen van stans 
-21)Afregelen Compleetj acties om het totale systeem bij te regelen. 

In bijlage 2.2 z~Jn voor vijf machinegroepen (KIW 1,2,3/100,101/102/110/111) 
d.m.v. blokdiagrammen de relaties tussen instelhandeling en benodigde tijd 
weergegeven. De genomen tijden zijn de gemiddelden van die gegeven zijn in 
de bijlage 2.1 a tIm e, met uitzondering van een aantal instelhandelingen 
(zoals "Demonteren Stapelbak+Stansmes·). Bij deze is het gemiddelde genomen 
van die keren dat deze instelling toegepast wordt (anders zou een tijd
rovende actie die zelden optreed als een laag gemiddelde voorkomen). Hiermee 
isook meteen verklaart waarom de tijd niet is uitgedrukt in \ van de totaal 
benodigde tijd. Bij deze blokdiagrammen moet vooral de KIW met grote voor
zichtigheid betracht worden, omdat deze maar op 1 waarde is gebaseerd. 
uit deze blokdiagrammen voIgt dat bepaalde instelhandelingen bij bepaalde 
machines uitschieters vormen m.b.t. benodigde tijd. Hier zal in het volgende 
hoofdstuk "Machineinstelling R nog op worden teruggekomen. 
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De qenomen qemiddelde tijden worden hieronder weerqeqeven (tijd in min.) 

1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 
100/101 30 29,3 0 43,6 20 13,6 12,1 0 14,2 11 , 7 10,7 12,1 8,8 
KIW 0 30 0 45 15 15 15 0 0 0 30 0 15 
102 23,3 8,8 5 12, 1 5 5 5 5 6,4 6,7 12 24 7,5 

iH~ i 65 112 I 5 114 r :,3 j ~ I 1 I 7 

I 8;3 i 1,3 11 48 
1 ~!,3 i I IV 

i 1,3 I 4 111 40 13 6 16 4 8, 9 19 

14 15 16 17 18 19 20 21 
100/101 12,9 12,9 9,7 13,9 27,S 37,1 47,1 7,9 
KIW 15 15 30 0 15 0 0 0 
102 5,5 7 7 8 20 15,5 31 9,5 
110 7 5 0 0 0 18 96,7 11 
111 5 9,3 1,3 10 132 12 26 10 

In bijlaqe 2.3 worden in een matrix de verbanden getoond, tU5sen variaties 
in grondstof (soort,kleur,breedte,dikte), matrijzen (lengte,breedte,hooqte), 
en produkten (vorm,hoogte, lenqte, breedte) enerzijds en de daarvoor te ver
richten c.q. benodiqde instelhandelinqen (1 tIm 21) anderzijds. 
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Hoofdstuk 3 MACHINEINSTELLING 

Om te komen tot kortere insteltijden en dus ombouwtijden is een goed inzicht 
nodig in de uit te voeren instelhandelingen en ombouwwerkzaamheden. Om aan 
deze nccazakelijke voorwaarde te voldoen worden in de volgende paraqrafen 
van dit hoofdstuk de bestaande machinegroepen (van de automaten) volledig 
nagelopen, wat betreft de benodigde handelingen voor ombouwen van de 
desbetreffende machinegroepen. De genoemde machinegroepen zijn;102,111,110+ 
115,KIW 1 en 2 en 3,en als vijfde groep die van de 100 en 101. Er wordt 
begonnen met de RDKP's, omdat van deze machines een soort van handleiding is 
bijgevoegd in de bijlage en deze dus ter verduidelijking kan werken bij het 
nalopen van de instelhandelingen. Bij de desbetreffende machinegroepen 
worden eerst de instelhandelingen beschreven, daarna ter overzichtelijkheid 
in stroomdiagrammen verwerkt, waarin een aantal getallen geplaatst staan, 
die later weer als opmerkingen (verbeteringen) behandeld worden. V~~r de 
betekenis van de in de stroomdiagrammen gebruikte tekens, zie bijlage 3.1 

3.1 Machineinstelling 102 (RDKP 54); 

VORMMACHINE: 
Verwijderen van de uitgangsgeleidingskap van de vormmachine (1 bout) 
Losdraaien van de bovenmatrijs+grondplaat (4 bouten), en het 
bovenspanraam (2 bouten). (zie bijlage 3.3) 

Losmaken+ verwijderen van de 2*2 koelwaterslangen aan de onderplaat+ 
bovenplaat (4 klembanden)+ afdichten ervan (d.m.v. inschroeven van een 
bout). 
Verwijderen van bovenmatrijs+ spanraam. 

Losdraaien van de ondermatrijs (4 bouten)+ onderspanraam (2 bouten) 
Verwijderen van de ondermatrijs+ onderspanraam. 

Uit elkaar stellen van de ketting, indien de matrijsafmeting (nieuwe) 
groter is dan de oude kettingbreedte afstelling. 

Bevestiging van de onderste spanraam+ matrijs (2 c.q. 4 bouten). 

Bevestiging van de bovenspanraam+ matrijs (2 c.q. 4 bouten), vooral de 
4 bouten voor bevestiging van de bvovengrondplaat (matrijs) gaat 
moeilijk t.g.v. de slechte positioneerbaarheid. 

Monteren van de 2*2 koelleidingen (4 klembanden). 
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tosdraaien van de aanslagmoeren (2*2 boven, 2*2 onder)+ enkele slagen 
lossen ervan voor het kunnen instellen van de juiste klemming tussen 
de spanramen (zie bijlage 3.3) 

Testen van de juiste klemming tussen de spanramen en matrijzen, bij 
gesloten toestand. 
Indien deze niet goed is: dan afstellen van de sluitdruk d.m.v. grote 
spindelmoer (+ borgmoer) van boventafel (zie bijlage 3.2), zodanig dat 
je een duidelijke klik hoort bij sluiten, e.v.t. van onderen uit 
bijregelen indien het folieniveau hierdoor teveel naar beneden komt te 
liggen t.o.v. het gewenste niveau (hier ook spindel+ borgmoer). 

Vastdraaien van de aanslagborgmoeren tot aan het bed in gesloten 
toestand, daarna een halve slag terugdraaien. (zie bijlage 3.3) 

Instellen van de 10 eindschakelaars, bij geopende en gesloten stand 
van matrijzen en spanrameni3 voor boventafel,3 voor ondertafel, 2 voor 
bovenspanraam,2 voor onderspanraam. (zie bijlage 3.2) 

Breedteinstelling van de kettingbanen, aan de hand van de foliebreedte 
(2 schroefspindels+ 2 borgmoeren). (bijlage 3.6 37,53) 

Instelling van de slag (teruggaande slag van de tafels), zodanig dat 
de produkten er tijdens transport net onderdoor gaan (d.m.v. 2 paar 
moeren op schroefspindels) (bijlage 3.2 1-4) 

Instellen van de transports lag (afh. van de spanraamlengte), m.b.v. 
schroefspindel + moer. 
Instellen van de bijbehorende eindschakelaars (1 paar, 2 bouten) 

Afstellen van de verwarming (in horizontale transportrichting), deze 
moet net langs de spanramen vrijlopen want de verwarming moet zo dicht 
mogelijk bij de matrijs staan, i.v.m. warmteverliezen (2 bouten). 

Globaal instellen van de openings-, en sluitvolgorden van de tafels en 
spanramen (d.m.v. knop) (bijlage 3.5 , 3.6). 
Instellen van de openings-, en sluitsnelheden van de spanramen en 
tafels m.b.v. 2*2 ventielen (2 draaikranen voor de spanramen, 2 voor 
de tafels) 

Afstellen van de vormdruk (m.b.v. kraan). 
Afstellen van vertraging openen (m.b.v. kraan, op meter afleesbaar). 
Instellen van de transportsnelheid (m.b.v. kraan, bijna altijd max.) 
Instellen van de afroltijd van de aanvoerrol (m.b.v. klokje). 

Globaal instellen van de vormtijd, voorwarmtijd d.m.v. klokje. 
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Wisselen van de folie, oude materiaal varvanqen door nieuwe (2 bouten) 
Eventueel plaatsen van een mesje indien de folie te breed is (3 
bouten).(bijlaqe 3.7) 

Instellen van de breedteqeleiding voor de ingangsgeleiding van de 
folie (2*2 bouten voor zijgeleidinq, 3*1 bouten voor bovengeleiding) 
Instelling van de verwarmi~9r temperatuur (;1 instelklokkenj (zie 
bijlage 3.5) 

Terugplaatsen van de uitgangsgeleideplaat aan de vormmachine (1 
moer). 
Instellen van het startautomaatklokje (aIleen tijdens invoer van 
folie). 

Verdere invoer van folie door de vormmachine. 

Aanzetten van de machine, en aan de hand van bereikte 
produktresultaten het sijsteem m.b.v. bovengenoemde parameters 
bijregelen, zodanig dat men de gewenste produkten en het aantal slagen 
per minuut bereikt. (Bijlage 3.8) 

STANS; (voor werking zie bijlage 3.9) 
Uitbouwen van het oude stansmes (2 bouten+ 2 kikkers). 

Uitbouwen van het stansraam (4 bouten+ 2 kikkers). 
Een stansraam wordt bij de 102 zeer zelden toegepast omdat de 
toepassing van produkten die zowel positief ala negatief zijn hier 
sterk beperkt is door de vaste ondertafel. 

Uitbouwen van de stapelbak+ uitstoter+ tussenplaat (de tussenplaat 
dient voor produktondersteuning tijdens uitstoting) 

Verwijderen van de oude rakelplaat (2 bouten). 

Inbouwen van de nieuwe stapelbak (2 bouten), stater (2 bouten), 
tussenplaat (4 bouten). 

Afstellen van de hoogte van de stater, zodat hij op gelijk niveau ligt 
met de tussenplaat (2 schroefspindels+ borgmoeren).(bijlaqe 3.1S) 

Doorvoeren van produkten door de stans 

Instelling van de ingangsgeleiding (4 bouten), indien er weI een 
stapelbak wordt toegepast vergt deze instelling een veel grotere 
nauwkeurigheid, omdat de produkten dan precies in het midden moeten 
zitten. 
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Maken of uitzoeken en/of aanpassen van een geschikte rakelplaat. 
Plaatsen en afstellen van de rakelplaat (d.m.v. 2*2 bouten). 
Instellen van de lengte van de slag, d.m.v. een stootblok (1 bout). 
Afstellen van de lichthoogte van de klep, via instelling van een 
schuifgeleiding (2 bouten).(bijlage 3.12.a en 3.14) 
Instelling van de eindschakelaars, een voor de teruggaande slag, een 
voor het'laten zakken van de rakelplaat (2 W1 bout). 

Inbouwen+ posi tioneren van stans.raam (4 bouten+ 2 kikkers). 

Globale instelling van de hoogte van de verticale slag, afh. van de 
hoogte van het mes (automatisch te bedienen via een knop),zodanig dat 
het mes op het produkt ligt voor juiste positionering en het produkt 
nog net niet uitgesneden wordt.(bijlage 3.12.a) 
Zoeken+ plaatsen van de juiste kikkers, voor het vastzetten van het 
stansmes aan de boventafel. 
Vastzetten van het stansmes (2 bouten+ 2 kikkers). 
Zodanige afstelling van de begrenzing van de uitgaande slag 
(meshoogte) dat het produkt net wordt uitgesneden (automatisch via 
knop). Deze instelling komt vrij nauwkeurig omdat bij te vee 1 snijden 
het produkt niet meer in de afvalbaan blijft hangen en daardoor niet 
meer te stapel en is 

Eventuele afstelling van de stansslag (begrenzing van de teruggaande 
beweging, de eigenlijke slag, d.m.v. schroefspindel+ borgmoer),(bij
lage 3.12.a 30) deze moet zo klein mogelijk zijn i.v.m. drukverliezen 
in het luchtsysteem. 

Instelling van het stapelbakframe, in horizontale produktdoorstromings 
richting, zodanig dat het produkt precies onder de stapelbak komt. 

Afstelling van de stanstijd (m.b.v. klokje). 

Eventueel bijregelen van het systeem m.b.v. bovengenoemde parameters 
tijdens proefdraaien 
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In het voorgaande stroomdiagram van de 102 machineinstelling staan de 
cijfers 1 tim 15 weergegeven. In het volgende worden a.h.v. deze cijfers een 
aantal opmerkingen gemaakt die betrekking hebben op de verbetering c.q. 
verkorting van de machineinstelling. Bij de analyse van de andere 
machinegroepen zal naar een aantal van deze opmerkingen verwezen worden, 
omdat ze daar dezelfde strekking hebben. 

1) Nu nog worden de koelslangen d.m.v. klembanden op de grondplaat 
bevestigd. Bij vervanging van de grondplaat moeten eerst de klembanden 
losgedraaidt worden, waarna de slangen losgetrokken moeten worden. Dit 
laatste gaat vaak vrij moeilijk omdat de slangen t.g.v. de warmte aan de 
grondplaat vastgeplakt zitten. Een verbeterijng hierop is de klemband 
aanstuitingen te vervangen door de z.g.n. "snelkoppelingen" van Festo (8 
mm). De genoemde snelkoppelingen kosten fl 4,80,- (ex. BTW) per stuk. Er 
zijn er gemiddeld vier per grondplaat benodigd. De benodigde slangen zijn PU 
6 en mkosten fl 3,10,- per meter (ex. BTW). De vervanging van de slangen 
dient eenmalig aan de machine te gebeuren. De vervanging van de koppelingen 
moet bij elke grondplaat plaatsvinden. Het verdere voordeel van deze 
snelkoppelingen komt naar voren indien meerdere koelplaatjes worden 
aangebracht. De onderlinge verbinding kan dan op een snelle en adequate 
manier plaatsvinden bij toepassing van snelkoppelingen. 

2) De bevestiging, maar in het bijzonder de positionering van de 
bovengrondplaat (incl. matrijs) t.o.v. de boventafel van de vormmachine 
geeft vaak moeilijkheden, omdat men van onderenuit op het gevoel de 
bevestigingsgaten moet zien te vinden (zie figuur a). 

_____ )0 

@ 

onderaanzicht boventafel 
figuur a 

I 

fa: 

. , 
!a; 
'0 

boventafel 
raj .. 

:a: 
, 
I 

' ...... I ondertafel I 
, 

vooraanzicht 

a= bevestigingsgaten in de tafels voor bevestiging v/d grondplaten 

boventafel . .. 
Ii; : 
:b:: : 
Ul I 

, I 

'a' / 1.., 
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bovenaanzicht grondplaat zijaanzicht grondplaat 
figuur b 

Een verbetering zou zijn de bevestigingsgaten a) in de boventafel helemaal 
door te boren en draad erin te tappen. Hierna moeten in de bevestigingsgaten 
a) in de grondplaat schroefpluggen te draaien (soort van helicons) met een 
inwendige scnroefdraad van 8 mmr en een uitwendige van 10 mm, op dezelfde 
Manier zoals die in b) bevestigd zijn (voor gebruik op de 65'er ROKP). 
Op deze manier kan men de grondplaat van boven uit tegen de boventafel 
aantrekken. Hierdoor is positionering en bevestiging makkelijker uit te 
voeren, want in de oude situatie moest men met een hand de grondplaat+ 
matrijs omhoog houden, en met de andere hand positioneren en bevestigen van 
bouten. In de nieuwe situatie kan men de matrijs op de ondertafel Laten 
rusten, waarna men hem met twee handen kan positioneren en van bovenuit kan 
bevestigen. 

3) Oeze handelingen kunnen achterwege gelaten worden, indien men altijd 
dezelfde spanraamhoogten heeft. hierbij dient men dan uit te gaan van de 
grootste spanraamhoogte die ooit op de machines gebruikt is. Dit betekent 
een extra materiaalverbruik bij de spanramen, maar ook bij de opvulling 
tussen grondplaat en matrijs. Verder wordt regelmatig materiaal van de 
spanramen afgehaalt om hen weer vlak te maken (indien dit niet gebeurt 
treden problemen op bij het vacuum zuigen), hierdoor zal de spanmraamhoogte 
afnemen. Indien men nu de voorgenoemde instellingen wil vermijden zijn deze 
herstellingen niet meer mogelijk, en zal men in zo'n geval over moeten gaan 
tot vervanging van het spanraam, waardoor het gereedschapsmateriaalverbruik 
extra stijgt. Gezien de relatief geringe tijdwinst (5 aD 10 min. zie bijlage 
2.1 c nr.6) zal dit geringe voordeel zeer waarschijnlijk niet opwegen tegen 
het extra materiaalverbruik en de extra benodigde tijd voor het maken van 
nieuwe spanramen. 

4) Deze instelling zou overbodig zijn indien men altijd van de maximale 
teruggaande slag uitgaat. Echter t.g.v. tijdverlies en drukverlies in het 
systeem zal deze altijd een minimale waarde dienen te hebben, zodanig dat 
het produkt er net onderdoor gaat tijdens de transportslag. Hierdoor zal 
deze regelmatig dienen plaats te vinden. 

5,9) Deze twee handelingen kunnen beperkt worden indien men de matrijs
breedten (en dus spanraambreedten) naar bepaalde gestandaardiseerde waarden 
brengt. Hierdoor zal het gereedschapsmateriaalverbruik, maar ook het folie
materiaalverbruik toenemen (omdat men meer materiaalafval zal krijgen dan 
dat strikt noodzakelijk is).De relatief geringe tijdwinst (10 min. bijlage 
2.1 c nr.8,10) per omstelling zal waarschijnlijk niet opwegen tegen dit 
nadeel. Stel we standaardiseren de matrijsbreedten op waarden van 30 (vb 200 
-230-260-etc.).· We krijgen dan een gemiddeld folieafval van 15 Mm. Bij een 
gemiddelde produktslag van 250 mm (zie 2.1 c), geeft dit een afval van 3750 
mm"2, bij een seriegrootte van 4000 stuks geeft dit een afval van 15 m"2, 
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bij een dikte van 0,6 mm dus 0,009 m"3 afval. De gemiddelde foliedichtheid 
is 1200 kg/m u 3, dus 10,8 kg folieafval. Dit geeft een extra kostenpost van 
f1 43,2,- (a" f1 4,- per kilo). Het manuurtarief is f1 31,60,- het machine-" 
uurtarief van de RDKP 54 is f1 54.28,- het tota1e uurtarief is dus f1 
85.88,-. Om deze extra kosten rendabel te maken zou er een vertraging van 
(43.2/85.88}~60=30 min. moeten zijn (deze is 10 min.). 
Bovenstaande standaardisatie is op de extra foliekosten aileen al niet 
rendabe1 terwijl er de extra gereedschapsmateriaalkosten ook nog bij komen. 
Verder zullen de instellingen toch nog regelmatig moeten plaatsvinden door
dat de opeenvolgende orders vaak een dusdanige sprong in de breedteafm. ver
tonen dat deze met de standaardisatie niet op te vangen is. 

6) Deze instellingen zouden beperkt kunnen worden door constante spanraam
lengten toe te passen (of in ieder geval een aantal vastgestelde 
gestandaardiseerde waarden). Hierbij moe ten dan de matrijsafmetingen aan die 
van het spanraam aangepast worden (anders geen goede verwarming, omdat dan 
de verwarming niet zo dicht mogelijk bij het produkt staat). Indien men nu 
v.b. een spanraamlengte van 215 mm naar 230 mm standaardiseerd (v.b. 170-
200-230-) bij een werkbreedte van 375 mm is het extra afval per slag gelijk 
aan 15~375=5625 mH 2 . Stel de gemiddelde ordergrootte is 4000. Dit geeft 
een extra afval van 22,5 m"2.Bij een gemiddelde dikte van 0.6 mm, geeft dit 
0,0135 ma 3, wat overeenkomt met 16.2 kilo, en dus f1 64,5,- extra folie
kosten .Gezien de geringe tijdwinst (8 min, zie bijlage 2.1 c nr.7,9),die 
overeenkomt met een kostenbesparing van fl 11,5,- (8/60*85.88) is boven
genoemde standaardisatie onrendabel, temeer omdat het gereedschapsmateriaal
verbruik ook sterk zal stijgen en dus de extra kosten aIleen nog maar groter 
worden. Verder zal evenals bij de vorige opmerking ondanks de standaard
isatie de instelling toch nog regelmatig nodig zijn. 

7) Deze handelingen (5 min) zouden enigzins te beperken z~Jn door de breedte 
van het materiaal naar bepaalde waarden te standaardiseren. Echter indien we 
naar tabel 2.1 in zijn algemeenheid kijken zien we dat deze handelingen 
zelden te voorkomen zijn, omdat bijna altijd bij opeenvolgende orders of de 
soort of de kleur of de dikte anders is. En in die gevallen dat dit niet het 
geval is varieert de breedte met een zodanige waarde dat gebruik van het 
vorige materiaal een te grote verspilling oplevert. 

8) Deze handeling zal vaker plaats moeten vinden, indien men de materiaal
breedten standaardiseerd, dus een te brede rol toepast. Hierbij moet dan het 
overtollige materiaal verwijdert worden. Echter indien tevens standaard
isatie (naar een beperkt aantal waarden brengen) van de matrijsbreedte 
plaats vindt, en de folibreedtestandaardisatie naar dezelfde waarden gebeurt 
kan het plaatsen van een mesje volledig achterwege blijven. 

9) Zie opmerkin~ 5) 
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10) De vorm van de toegepaste rakelplaat, en dus het feit of hij al dan niet 
vervangen dient te worden is afhankelijk van de vorm van het produkt, de 
matrijs,-c.q. produktbreedte en de produktslag. Daar de benodigde rakelplaat 
van zoveel parameters afhankelijk is is het de beste oplossing om hem bij de 
matrijs te laten, en dus matrijsafhankelijk te maken, temeer omdat hij 
normaal gesproken op aIle losse stansen toepasbaar is. 

11) Deze handelingen kunnen en behoren verkomen te worden. Nu nog wordt er 
eerst naar een bestaande en geschikte plaat gezocht, of een die ongeveer de 
gewenste afmetingen heeft en nog aangepast moet worden. Deze rakelplaten 
liggen op een ongeordende stapel verzameld, wat eventueel zoeken nog extra 
bemoeilijkt. Indien geen geschikte of aanpasbare plaat gevonden wordt, gaat 
men er een maken. Voorgenoemde handelingen kunnen uitgespaard worden door er 
voor te zorgen dat de juiste plaat klaar ligt bij de matrijs, zodat deze 
aIleen nog maar gemonteerd hoeft te worden. Hiermee is een tijdwinst van 
minimaal 15 aM 20 minuten te realiseren. Het maken van de platen bij nieuwe 
produkten dient in de werkvoorbereiding te gebeuren. 

12) Indien de toegepaste meshoogte naar een constante waarde wordt gebracht 
hoeft de handeling Ulaten zakken van de boventafel op mes" niet meer plaats 
te vinden. De afstelling van umeshoogte" (bij RDKp·s automatisch m.b.v. 
knop) zal altijd plaats blijven vinden, omdat het produkt altijd uitgesneden 
dient te worden, en de "meshoogte" foliesoort en dikte afhankelijk is 
(e.v.t. ook nog meshoogte afh. indien deze niet exact een maat heeft voor de 
verschillende messen). Bij toepassing van een meshoogte moet worden uit
gegaan van de grootste toegepaste meshoogte, waardoor het mesmateriaalver
bruik zal toenemen, aangezien dit een extra hard snijmateriaal is en dus 
relatief duur, zal deze extra kostenpost het geringe behaalde voordeel (5 
min. bijlage 2.1 c nr. 14) overtreffen. Standaardisatie van de meshoogten 
voor de RDKP's is daarom niet aan te bevelen. 

13) Het zoeken van de juiste kikkers is een geheel overbodige actie die een
vouidig voorkomen kan worden door een drie paar kikkers (bevestigingshulp
stukken om het mes aan de boventafel van de stans vast te klemmen,zie figuur 
verschillende lengten te maken, waarin op verschillende plaatsen bevestig
ingsgaten gemaakt zijn. 

~ ____ ----bevestigingsschroefspindel 
~ ____ -- boventafel 

bovenaanzicht kikker 

stansmes 
kikker 
bevestigingsgaten in kikker 
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De verschillende lengten zijn nodig omdat de mesbreedte sterk varieert. 
Verder moeten deze drie paar kikkers voor elke machine gemaakt te worden en 
bij de desbetreffende machines te blijven (wordt al toegepast). 

14) deze handeling is produktslag, transports lag afhankelijk en is dus te 
beperken door het toepassen van gestandaardiseerde transportslagen (c.q. 
spanraamlengten), dus in combin~ti~ m~t natgene genoemd onder 6). Bet af
stellen van de positie van het stapelbakframe duurt een paar minuten, dus 
het voordeel van de totale te bereiken tijdwinst (die van bij 6 en 14) weegt 
niet op tegen het nadeel van extra materiaalverbruik. 

1S') instelling zal regelmatig moeten plaatsvinden om de minimale slag 
(benodigd t.g.v. druk- en tijdverliezen) te blijven behouden (zie opm. 4). 

3.2 Machineinstelling 111 (RDKP 6S) 

VORMMACHINE; 
Verwijderen van de uitgangsgeleiding van de folie bij uitgang van 
vormmachine 
Verwijderen van de 4 koelslangen op de ondermatrijs (4 klembanden) 

Losmaken van de ondermatrijs+ bovenmatrijs (2*4 BOUTEN). 
Losmaken van het bovenspanraam (4 bouten). 
Laten stijgen van de boventafel (d.m.v. knop), waardoor het 
bovenspanraam en de bovenmatrijs verwijdert kunnen worden. 

Laten zakken van de ondertafel tot in de rusttoestand 
Losmaken van de onderspanraam (4 bouten) 
Verwijderen van de onderspanraam + ondermatrijs. 

Eventueel plaatsen van 4 hulpstukken (2 bouten/hulpstuk) op de 
geleidingsstangen, voor de bevestiging van de spanramen, omdat hier 
een matrijs+ spanraam van een 54-er machine wordt toegepast op een 
6S u er, en er hier geen verstelling van de geleidingsstangen mogelijk 
is (zoals bij de 115). 

Verstellen van de ketting, indien de nieuwe matrijsbreedte groter is 
dan de kettingbreedte. 

Plaatsen+ bevestigen van nieuwe ondermatrijs+ spanraam (4 reap. 2 
bouten) (Positionering door inschuiven van de matrijs in 2 gleuven tot 
aan aanslag) 

Losdraaien van de onderste 2*2 aanslagmoeren. 
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Vergroten van de in sluittoestand bereikte hoogte van het onder
spanraam (2 moeren op een schroefspindel) , (omdat t.g.v. het toepassen 
van de hulpstukken op de 54 Ker matrijs het folieniveau een stuk lager 
is komen te liggen dan het gewenste kettingniveau). 

Plaatsen van de 4 koelslangen aan de ondermatrijs (4 klembanden). 
Plaatscn van de bcvenmatrijs+ bovenspanraam op het onderspanraam. 
Bekrachtigen van het systeem, voor het laten zakken van de 2 bovenste 
geleidingsstangen op het bovenspanraam+ bevestigen van het spanraam 
hieraan (2*2 bouten). 

Bekrachtigen van het systeem van de bovenspanraam, waardoor de 
bovenmatrijs tegen de boventafel ,wordt getrokken, voer bevestiging (4 
bouten). 
Losdraaien van de 2*2 bovenste aanslagmoeren. 

Testen van de klemming bij gesloten toestand van boven-, en 
onderplaat, en boven-, en ondermatrijs. 
Eventueel bijstellen van de klemming (d.m.v. 2*1 moer op schroef
spindel (bovenop frame) ),(e.v.t. ook van onderenuit bijregelen op 
dezelfde manier indien het folieniveau teveel verschilt met dat van de 
ketting). 
Vastdraa~en van de 4*2 aanslagmoeren (bij gesloten toestand van het 
systeem) zowel boven als onder 

Instellen van de 10 eindschakelaars bij geopende en gesloten toestand 
van de tafels en de spanramen (10 bouten:3 voor;boven-,ondertafel:2 
voorjboven-,onderspanraam). 

Afstellen van de teruggaande slag (e.v.t. boven en onder (onder bijna 
nooit gebruikt», zodanig dat bij geopende toestand van matrijzen en 
spanramen een vrije ongehinderde transport van de produkten mogelijk 
is. 

Afstellen van de breedte van de kettingbanen (moeten net langs de 
spanramen lopen),(d.m.v. 2 schroefspindels+ 2 borgmeeren). 

Afstelling van de verwarming in horizontale doorstroomrichting, 
zodanig dat de verwarming net naast het spanraam vrijloopt (2 beuten+ 
2 borgmoeren). 
Afstellen van de gewenste transportslag (d.m.v. schroefspindel+ 
borgmoer). 
Bijstellen van de eindschakelaar a.h.v. de ingestelde slag (1 bout). 

Globaal instellen van de openings-, en sluitvolgorden van tafels en 
spanramen (m.b.v. knop). 
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Instellen van de openings-, en sluitsnelheden van spanramen en tafels 
(m.b.v. 2*2 ventielen (2 voor spanramen, 2 voor ta£els). 

Instelling van de koeling (m.b.v. kraan). 
Instelling van de vormdruk (m.b.v. kraan). 

Afstellen vertraginq openen (m.b.v, kraan: op meter afleesbaar) 
Instelling van de transportsnelheid (m.b.v. kraan, bijna altijd 
maximaal) 

Instelling van de verwarming (25 schakelaars)+ temperatuur boven en 
onder 
Afstellen van de vormtijd, verwarmtijd (d.m.v. kIok). 

Instelling vertraging retour transport (d.m.v. klokje). 
Instellen van het startautomaatklokje (aIleen bij invoer van folie). 
Instelling van de afroltijd van de aanvoerrol (m.b.v. klokje). 

Verwisselen van het oude materiaal door een nieuwe rol materiaal (1 

bout voor zijlingse opsluiting+ beugel en 1 bout voor de verticale 
opsluiting}+invoering van nieuwe materiaal. 

Instelling van de ingangsgeleiding;-zijgeleiding (4 bouten) 
-bovengeleiding (3 bouten) 

Eventueel plaatsen van mesje indien het materiaal te breed is (3 
bouten). 

Terugplaatsen van de uitgangsgeleiding. 
Verdere doorvoer van de folie door de vormmachine. 

Aanzetten van de machine, en a.h.v. bereikte produkt resultaten, het 
systeem m.b.v: bovengenoemde parameters bijregelen, zodanig dat men de 
gewenste producten en aantal slagen per minuut bereikt. 

Verwijderen van stansmes (2 bouten+ 2 kikkers). 
Verwijderen van het stansraam (4 bouten+ 2 kikkers). 
Verwijderen van de stapelbak (4 bouten)+ uitstoter (2 bouten)+ 
rakelplaat (2 bouten). 

Afstellen van de ingangsgeleiding van de stans (6 bouten), 
a.h.v.produktbreedte. 

Plaatsen van de uitstoter (2 bouten)+ stapelbak (4 bouten),+ afstellen 
ervan 
Doorvoeren van de produkten door de stans 
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Uitrichten van het geheel waarop de bak en stoter ZlJn bevestigd, 
zodanig dat het produkt in het midden onder de bak uitkomt (via 4 
bouten vastzetten) 

In horizontale (loodrecht op de productenstroom) richting verstellen 
van de vier foliegeleidingsstangen, zodanig dat de stoter er tussen
door kan (4*2 bouten). 

Afstellen van de hoogte van de onderste stand van de stoter, zodanig 
dat in de rusttoestand de bovenkant van de stoter onder de geleidings
balken blijft, anders blijft bij produkttransport het produkt achter 
de stoter haken. 

Maken of zoeken (e.v.t. aanpassen) van een geschikte rakelplaat. 
Bevestigen van een geschikte rakelplaat (2 bouten). 
Instellen van de lengte van de slag d.m.v. een stootblok (1 bout). 
Afstellen van de lichthoogte van de klep, via instelling van een 
schuifgeleiding (2 bouten). 
Instelling van de eindschakelaars, een voor de teruggaande slag, een 
voor het laten zakken van de rakelplaat (2*1 bout). 

Inbouwen+ positioneren van stansraam (4 bouten+ 2 kikkers). 

Globale instelling van de hoogte van de verticale slag, afhankelijk 
van de hoogte van het mes (automatisch te bedienen via een knop) , 
zodanig dat het mes op het produkt ligt voor juiste positionering, en 
het produkt nog net niet wordt uitgesneden. 

Zoeken+ plaatsen van de juiste kikkers, voor het vastzetten van het 
stansmes aan de boventafel. 
Vastzetten van het stansmes (2 bouten+ 2 kikkers). 
Zodanige afstelling van de begrenzing van de uitgaande slag (mes
hoogte), dat produkt net wordt uitgesneden (via knop (automatisch». 

Eventuele afstelling van de slag (begrenzing van de teruggaande 
beweging, d.m.v. schroefspindel+ borgmoer, bovenop stans), afhankelijk 
van de produkthoogte. 

In horizontale richting (evenwijdig aan stromingsrichting) moet het 
frame (bak+ uitstoter), zo geplaatst worden dat het produkt precies 
onder de bak uitkomt (2*2 bouten) 

Afstelling van de stanstijd 
Eventueel bijregelen van het systeem m.b.v. bovengenoemde parameters, 
tijdens proefdraaien. 
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Aan de hand van het voorqaande stroomdiaqram van de 111 machineinstellinq 
Z1)n een aantal opmerkinqen te maken, voor een groot gedeelte ervan wordt 
verwezen naar die bij de 102 qemaakt zijn. 

1) Zie opmerking 1 bij 102. 

2) Op de RDKP 65'ers worden rgelmatig de span ramen en matr1Jzen gebruikt, 
die eiqenlijk voor de RDKP 54'ers bestemd zijn. Omdat de S4'er spanramen 
smaller zijn dan de 65'ers wordt qebruik gemaakt van verlengstukken. Een 
voorbeeld hiervan wordt hieronder v~~r de onderspanraam weergeqeven. 

I 

I 

; I 
I 

( 

a 

d 

e 

I 

I 
x 

I 
I 

• 

I 

I a=onderspanraam 
1 b=verlengstuk 

c=geleidingsstang voor bevestiging 
van de spanraam 

d=bevestigingsafstand voor S4'er 
e=bevestiqingsafstand voor 65'er 

) 

Hierbij is het nadeel dat t.g.v. dit verlengstuk de spanraam een afstand x 
verder naar beneden komt te liggen, waardoor het folieniveau moet worden 
bijgeregeld tot aan het kettingniveau (8 min.), Een verbetering hierop wordt 
in onderstaande figuur weergegeven. Hierbij worden verlengstukken met een 
iets gewijzigde vorm toegepast, waardoor opnieuw afstellen.van het 
folieniveau niet meer hoeft plaats te vinden bij overstap van een 54'er naar 
een 65'er spanraam (indien de spanraamhoogte niet te veel varieert). 

Het aanbrengen van deze verlengstukken kan al tijdens de werkvoorbereiding 
gebeuren. Er dienen minimaal twee paar van deze verlengstukken bij elke RDKP 
65'er aanwezig te zijn. 
De onderlinge uitwisselbaarheid van de spanramen tussen de RDKP's is te 
vergroten door voor aIle produkten (die op een RDKP gemaakt gaan worden), 
waarvan de gewenste werkbreedte kleiner dan 500 mm en de werklengte kleiner 
dan 340 mm is, de spanraambevestiging op maat van de 54'ers te maken. Hier
door zijn ze later m.b.v. de verlengstukken bruikbaar op de 65'ers. Indien 
de werkbreedte groter dan 500 mm en kleiner dan 610, en de werklenqte groter 
dan 340 en kleiner dan 490 mm, moet de spanraambevestiging op maat van de 
65'ers gemaakt worden. 

3) Zie opmerking 3) machine 102; voor tijdwinst zie bijlage 2.1 e nr.6. 

4) Zie opmerking 4) machine 102. 

5,9)Zie opmerking 5) machine 102; voor tijdwinst zie bijlage 2.1 e nr.8,10 
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6) Zie opmerking 6) machine 102; voor tijdwinst zie bijlage 2.1 e nr.7,9. 

7) Zie apmerking 7) machine 102. 

8) Zie opmerking 8) machine 102. 

9) Zie apmerking 9} machine 102. 

10)Zie opmerking 10) machine 102. 

11)Zie apmerking 11 ) machine 102. 

12)Zie apmerking 12) machine 102; vaar tijdwinst zie bijlage 2.1 e nr .14. 

13)Zie opmerking 13) machine 102. 

14)Zie opmerking 14) machine 102. 

15)Zie opmerking 15) machine 102. 

16) Het in horizontale richting uitrichten van het stapelbakframe is bij de 
111 een omslachtige en tijdrovende procedure, omdat het frame zowel in 
horizontale doorstromingsrichting , als weI loodrecht hierop verstelbaar is 
alsmede in het horizontale vlak beperkt draaibaar is. Een verbetering hierop 
zou wellicht zijn het toepassen van een stapelinrichting zoals die zich 
bevindt op de 110 en de 115 (investering van ongeveer fl 20.000-,). Een 
nadeel van de 111 is dat hij een veel onnauwkeurigere transports lag heeft 
dan de 110 en de 115, wat mischien toepassing van bovenstaande stapel in
richting onmogelijk maakt. I.v.m. tijdgebrek is dit niet verder uitgewerkt. 

3.3 Machineinstelling 110 (RDKP 54) en 115 (RDKP 65); 

De machineinstelling van de 110 en de 115 worden hier tegelijkertijd door
lopen, omdat deze twee machines veel overeenkomsten vertonen (o.a. beide 
vast) en veelal dezelfde instelhandelingen hebben.(in die gevallen dat dit 
niet zo is wordt dit aangegeven) Er wordt weI voor beiden apart een 
stroomdiagram gegeven. 

VORMMACHINE; 
Verwijderen van de verwarming van het mes (bij enkele matrijzen 
aanwezig) . 
Verwijderen van de beschermkap. (beide aIleen voor de 115) 

Loskoppelen van de stans t.o.v. de vormmachine (4 handels+ 1 stekker). 
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Loskoppelen van de kettingbanen tussen vormmachine en de stans (4 
bouten+ 1 handel). (bijlage 3.11) 
Verwijderen van de stans t.o.v. de vormmachine. (anders is de matrijs 
bijna niet te plaatsen. 

Verwijderen van de 2*2 koelslangen (4 klembanden). 
Ver~ijderen van de 4 bouten in de bovenmatrijs resp. ondermatrijs. 

Afschakelen van de beveiliging, hierdoor is de machine te bewegen 
tijdens ombouwen. 
In rusttoestand brengen van de spanramen, hierna verwijderen van de 2*2 
bouten van boven-, resp. onderspanraam. 

Verplaatsen van de 2*2 geleidingsstangen, boven resp. onder (want er is 
hier een 54'er spanraam toegepast i.p.v. een 65'er}.Eventueel 4 nieuwe 
verlengstukken plaatsen op de geleidingsstangen voor de bevestiging van 
de nieuwe spanramen. (deze 2 handelingen gelden aIleen voor de 115). 

Verstellen van de ketting, indien de nieuwe matrijsbreedte groter is dan 
de kettingbreedte. 

Bevestiging van de nieuwe ondermatrijs, {bij de 115 positioneren door ze 
in 2 gleuven tot aan een aanslag te schuiven)I waarna ze vastgezet kan 
worden. 
Plaatsen+ bevestigen van het onderspanraam op de onderste twee 
geleidingsstangen (4 bouten). 

Plaatsen+ bevestigen van de bovenmatrijs resp. spanraam (2*2 bouten), 
(bij de 110 gaat bevestiging van de bovenmatrijs moeilijk t.g.v. de 
slechte positioneerbaarheid ). 
Monteren van de 2*2 koelslangen. 

Losdraaien van de bovenste 2*2 borg-,aanslagmoeren. 
Bekrachtigen van het systeem, waardoor de bovenspanramen op de 
geleidingsstangen bevestigd kunnen worden (m.b.v. 4 bouten). 

Losdraaien van de onderste 2*2 aanslag-,borgmoeren. 
Afstellen van de klemming tussen de spanramen in gesloten toestand, 
zodanig dat het sluitniveau overeenkomt met folieniveau (via 2*2 grote 
moeren op schroefspindel, zowel boven als onder op het frame). 
Aandraaien van de 4*2 aanslagmoeren op de schroefspindel, tot die 
positie dat de spanramen+ matrijzen in gesloten toestand zijn, en dan 
een halve slag terug (voor de benodigde speling). 

Instelling van de 10 eindschakelaars, bij geopende en gesloten toestand 
van de tafels en spanramen (10 bouten: 3 voor; boventafel, ondertafel I' 
2 voor;boven-,c.q. onderspanraam). 
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Afstelling van de verticale slag (teruggaande hoogte, m.b.v. 2*2 
moeren) . 
Afstellen van de kettingbreedte (2 schroefspindels+ 2 borgmoeren). 

Horizontale afstelling van de verwarming (in stromingsrichting van 
produkt),deze moet zo kort mogelijk langs het spanraam staan (m.b.v. 2 
mceren) . 
Afstellen van de transports lag (m.b.v. computergestuurd tellertje). 

Instellen van de openings en sluitvolgorden van tafels en spanramen 
(knop) . 
Instellen van deopenings en sluitsnelheden van spanramen en tafels 
(m.b.v. 2*2 draaikranen). 

Instelling van de koeling (via kraan). 
Instelling van de vormdruk (m,b,v, kraan). 
Instelling vertraging openen (m.b.v. kraan, op meter afleesbaar). 
Instelling van de transportsnelheid (via kraan). 

Instelling van de verwarming (bij 110 21 schakelaars, bij de 115 29 
stuks)+temperatuur boven en onder (2 kIokjes). 
Afstellen van de vormtijd, verwarmtijd (d.m.v. kIok). 
lnstelling vertraging retour transport (d.m.v. kIok). 

Instelling van de cyclustijd (klokje, aIleen bij 115 aanwezig). 
Instelling van het startautomaatklokje (aIleen bij invoer van folie). 
lnstelling van de afroltijd van de aanvoerrol (m.b.v. kIok). 

Plaatsen van een nieuwe rol (2 bouten)+ invoeren van materiaal. 

Afstellen van de breedtegeleiding (2*2 bouten voor langsgeleiding, 3*1 
voor bovengeleiding). Eventueel aanbrengen van een mesje, indien een te 
brede rol wordt gebruikt {1*5 bouten voor bevestiging}. 
Doorvoeren van materiaal door de gehele vormmachine. 

Aanzetten van de vormmachine, en a.h.v. de bereikte produktresultaten 
het systeem m.b.v. bovengenoemde parameters bijregeIen, zodanig dat men 
de gewenste produkten en Maantal slagen per minuut" verkrijgt. 

STANS; 
Verwijderen van het stansmes (2 bouten+ 2 kikkers). 
Verwijderen van het stansraam (4 bouten+ 2 kikkers). 
Verwijderen van de stapelbak (2 bouten)+ klembril (4)+ uitstoter (4), de 
klembril heeft enkel een ondersteunende taak tijdens uitstoten. 

Verstellen van de kettingbanen, ongeveer op maat van die van de 
vormmachine (2 bouten). 
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Terugplaatsen van de stans aan de vormmachine (2 handels)+ koppelen van 
de kettingbanen (zie ook bijlage 3.10). 
Doorvoeren van de produkten tot onder de stans. 

Afstand tussen de stans en de vormmachine zodanig verstellen dat de 
produkten precies onder de stans uitkomen (dit is noodzakelijk, omdat de 
stans en vormmachine een vaste verbinding hebben).(bijlage 3.12.a) 
Afstellen van de teruggaande slag, zodat de produkten eronderdoor gaan. 

Bevestigen van het stansraam op de ondertafel van de stans (4 bouten). 
Bevestigen van stansmes aan boventafel (2 bouten+ 2 kikkers). 

Aanbrengen van stansverwarming, hierbij moet men eerst het mes de 
ingestelde temperatuur (85 M) laten bereiken, want indien je al meteen 
de slag insteld zal deze later (t.g.v. uitzetting bij hogere temp.) 
groter zijn en dus te ver in de onderplaat drukken bij stansen (deze 
instelling aIleen bij 115). 

De meshoogte bij gestrekte stansarm, zodanig afstellen (autom.,via knop) 
dat het produkt net wordt uitgesneden 
Bijstellen van het stansraam, zodanig dat het mes precies op stansraam 
past. 

Plaatsen van uitstoter resp. klembril resp. stapelbak. 
Verstellen van het frame, waarop bak, bril, stoter bevestigd zijn, in 
horizontale produktstromingsrichting, zodat produkt precies midden onder 
de bak komt te zitten (2 moeren). (bijlage 3.10 , 3.12.a) 
Instellen van de uitwerper (horizontale uitstoting indien een aantal 
produkten gestapeld is; 
-verplaatsen van de 2 eindschakelaars (2 bouten). 
-verplaatsen van de duwplaatjes (om produktenstapel weg te duwen), 
aantal is afh. van aantalvoudige matrijs (2 bouten/plaatje). 

-Instellen van de stapelbaktijd. 

Eventueel bijregelen van het systeem m.b.v. bovengenoemde parameters 
tijdens proefdraaien. 

In de volgende figuur is het stroomdiagram van de 110 machineinstelling 
weergegeven. 
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Aan de hand van het voorgaande stroomdiagram kunnen weer een aantal opmerk
ingen gemaakt worden m.b.t. de machineinstelling. 

1) Zie opmerking 1} bij machine 102. 

2) Zie opmerking 2) bij machine 102 

3) Zie opmerking 3) bij machine 102; voor tijdwinst zie bijlage 2.1 d nr.6 

4) Zie opmerking 4) bij machine 102. 

5,9)Zie opmerking 5,9) bij machine 102; voor tijdwinst zie bijlage 
2.1 d nr. 8,10. 

6) Zie opmerking 6) bij machine 102; voor tijdwinst zie bijlage 2.1 d nr.7,9 

7) Zie opmerking 7) bij machine 102. 

8) Zie opmerking 8) bij machine 102. 

9) Zie opmerking 5) . 

10) De afstelling van de kettingbanen is afhankelijk van de matrijsbreedte 
(bij constante matrijsbreedte en kleine foliebreedte variatie is hij folie
breedteafhankelijk). Deze instelling duurt ongeveer 5 min. en dient te ge
beuren a.h.v. de instelling van de kettingbanen van het vormgedeelte, dus 
a.h.v.5). 

11) De a~5telling van de afstand tussen vormmachine en stans is afhankelijk 
van de produktslag (dus spanraamlengte). Beperken van deze handeling kan 
door standaardisatie van de spanraamlengte (zie ook 6». 

12)Zie opmerking 12) bij machine 102. 

13)--------

14)Zie opmerking 14) bij machine 102 

15)Zie opmerking 15) bij machine 102. 

a) Door standaardisatie (naar een beperkt aantal maten brengen) van de 
matrijs-, c.q. spanraambreedte zijn de handelingen 5 (afstellen ketting
breedte vormer), 9 (afstellen breedte geleiding folie), en 10 (afstellen 
kettingbanen stans) te beperken. Indien men hierbij tevens de foliebreedten 
standaardiseerd naar de maten van de matrijsbreedten kan de instelling 8 ( 
plaatsen van mesje) ten aIle tijde achterwege gelaten worden. In het meest 
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gunstige geval is hiermee een tijdwinst van 20 min. te realiseren. Echter 
t.g.v. het beperkt aantal maten zal het gereedschaps-, maar ook het folie
materiaalverbruik en dus het folieafval toenemen. Verder zullen de handeI-
1ingen 5,9,10 toch nog rege1matig moeten plaatsvinden, omdat de bij de op
eenvolgende orders gebruikte matrijsafmetingen vaak sterk verschillen (zie 
bijlage 2.1 d "matrijsafm.").Een bijkomend voordeel van de bovengenoemde 
standaardisatie is dat het aantal ve=schillende material en (m.b,t. breedte) 
dat in voorraad gehouden wordt kleiner wordt. 
Indien men nu de folie en matrijsbreedten op waarden van 30 mm afrondt zal 
er een gemiddeld folieafval optreden van 15 mm, bij een produkts1ag van 250 
mm geeft dit een afval van 3750 mm 8 2/s1ag, bij een produktieserie van 4000 
stuks 15 mH 2, en bij een foliedikte van 0,6 mm geeft dit 0,009 m03 afval. 
Oit komt overeen met 10,8 kg, en dus f1 43,50-, aan extra folieafval. Het 
uurtarief is evenals bij de 102 f1 85,88-,. Om voorgenoemde standaardisatie 
rendabel te maken zou een tijdbesparing van (43,2/85,88)t60=30 min. nodig 
zijn. Oit is 20 min. Oe kosten zullen nag vergroot worden door het extra 
gereedschapsmateriaalverbruik. Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat 
deze standaardisatie niet rendabel is. 

b)Ooor de standaardisatie van de spanraamlengte c.q. produktslag kunnen de 
acties 6 (afstelling van verwarming c.q. transports1ag), 11 (afstelling af
stand tussen stans en vormer), en 14 (afstelling positie stapelbakframe) be
perkt worden. Hiermee is in het meest gunstige geval een tijdwinst van 15 
min. te realiseren. Hierdoor zal zowel het gereedschaps-, als het folie
materiaa1verbruik toenemen. Bij standaardisatie naar waarden van 30 en 
verdere aannamen gelijk aan die bij opmerking 6) machine 102, krijgen we een 
extra folieafva1kostenpost van f1 64,80-,. Bij een uur100n van f1 85,88-, 
zou dit een tijdwinst van (64,8/85,88)*60=45 min. op moeten leveren, terwiji 
uit tabel 2.1 d een maximaal te realiseren tijdwinst van 15 min. voIgt. Ook 
hier geldt weer dat de extra gereedschapsmateriaalverbruik de kosten nog zal 
verhogen, en dat ondanks de standaardisatie de instellingen nog regelmatig 
moeten plaatsvinden t.g.v. grote sprongen in afmetingen (zie bijlage 2.1 d 
"matrijs afm.·) 

In de figuur op de volgende bladzijde wordt het stroomdiagram van de 
machineinstelling van de machine 115 weerqegeven, met daarachter weer de 
opmerkingen waarnaar in deze figuur naar verwezen wordt. 
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Aan de hand van het voorqaande stroomdiaqram van machineinstellinq 115 
kunnen weer een aantal opmerkingen gemaakt worden. Van de 115 zijn geen 
insteltijden bekend, maar aanqenomen mag worden dat deze zeker niet grater 
zullen zijn dan die van de andere RDKp·s. 

1) Zie opmerking 1) bij machine 102. 

2) Sij deze machine kunnen de 2*2 geleidingstangen (hier worden de spanramen 
aan bevestigd) naar binnen verplaatst worden, bij toepassing van een 54"er 
spanraam i.p.v. een 6S R er.(duurt ongeveer 15 min.). In plaats van ver
plaatsen van de geleidingsstangen kan men ze oak in de 65 H er stand laten 
staan en hier de verlengstukken, genaemd in opmerking 2) bij machine 111, 
toepassen. Het plaatsen van de verlengstukken kan in de werkvoorbereiding 
gebeuren, waardoor toepassing van een 54"er spanraam geen extra tijd hoeft 
te kasten tijdens de machineombouw. 

3) Zie opmerking 3) bij machine 102. 

4) Zie opmerking 4) bij machine 102. 

5) Zie opmerking S) bij machine 102. 

6) Zie opmerking 6) bij machine 102. 

7) Zie opmerking 7) bij machine 102. 

8) Zie opmerking 8) bij machine 102. 

9) Zie opmerking 9) bij machine 102. 

10)Zie opmerking 10) bij machine 110 

11)Zie opmerking 11) bij machine 110. 

12)Zie opmerking 12) bij machine 102. 

13)---------

14)Zie opmerking 14) bij machine 102. 

15)Zie opmerking 15) bij machine 102. 

a) Zie opmerking a) bij machine 110. 

b) Zie opmerking b) bij machine 110. 
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3.4 Machineinstelling KIW 3 (R 45); 

Verwijderen van bescherming aan zijkant (2 bouten). 
Verwijderen van het uitgangsondergeleidingsframe voor produkten aan de 
uitgang van de stansmachine (2 bouten). 
Verwijderen van de langs-, + ondergeleiding van de produkten bij uitgang van 
de vormmachine (2*2 bouten). 
Verwijderen van de hardfolie ingangsgeleiding (onderkant) van de stans 
(m.b.v. plakband bevestigd). 

Verwijderen van de ijzeren ingangsgeleiding bij de stans. Deze wordt toe
gepast bij produkten met een grote slag, omdat anders de produktenbaan te 
ver doorzakt (hier een vaste verbinding tussen de vormmachine en de stans, 
maar geen kettingbanen die de produktenbaan geleiden) (1 bout). 

Verwijderen van de produktingangsgeleiding bij stans (hierop zitten drie 
verstelbare produktgeleidings blokjes)(2 moeren op schroefspindels). 
Verwijderen van 2 stelbouten+ lassen van 2*2 moeren op schroefspindels van 
het stansmes+ losdraaien van het stansmes. 

Verstellen van het ingangsklemmingsframe bij de stans. Deze dient voor 
produktenopklemming tijdens het stansen (4 imbusbouten). 
Bekrachtigen van de stans, waardoor het mes vrij op de ondertafel ligt+ ver-
wijderen van het stansmes. . 

tosdraaien van de onderste 2 schroefspindels, waarmee het onderspanraam op 
het onderframe is bevestigd (2 moeren/spindel). 
Verwijderen van het onderspanraam (1 moer/schroefspindel). 

Losdraaien van de bovenmatrijs (2 imbusbouten). 
Plaatsen van hulpblok tussen bovenmatrijs en de ondertafel. 
Bekrachtigen van het systeem. 
Verwijderen van de 2 bouten. 
Laten stijgen van de boventafel+ verwijderen van de matrijs. 

Verwijdereu van de stapelbak (2 moeren op schroefspindel}.(hier zijn opvul
blokken gebruikt, voor de opvulling tussen frame en stapelbak, omdat de hier 
toegepaste stapelbak in. hoogte te klein is t.o.v. de te bereiken verticale 
slag). 

Verwijderen van de tussenplaat. (plaat waar de stoter tijdens het uit
staten door naar boven komt, en voor folieondersteuning zorgt tijdens het 
uitstoten van het produkt in de stapelbak)(4 bouten). 

Losdraaien+ verwijderen van de uitstoter (2 moeren op schroefspindels). 
Dit verwijderen werd hier bemoeilijkt, omdat geen pijpsleutel aanwezig was 
en er een slechte toegankelijkheid voor de toegepaste steeksleutel bestond. 
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In de grondplaatdikte van de stoter zit veel variatie in. Hier is geen 
instelling van de maehinestoterslag mogelijk zoals bij de andere automaten. 
De uitstootslaghoogte moet afgesteld worden m.b.v. stoterhoogte+ 
opvulblokjes, de bijbehorende bevestigingssehroefspindels blijven bij de 
desbetreffende stater, eehter hier waren ze ongeveer 5 em te lang, waardoor 
tijdverlies optreed voor het verwijderen van de moeren op de spindels (deze 
moet6n verwijdert worden, andcr~ de stcter+ spindels niet te verwijderen). 

Vervangen van de grondplaat, waarop gestanst wordt. Deze wordt bij deze 
machine maar 1 keer aan elke zijde gebruikt t.g.v. de lange orders. 

Zoeken van nieuwe matrijs,tussenplaat,spanraam,stapelbak en uitstoter. 
Opruimen van oude gereedschappen. 

Plaatsen van hulpblok op de ondertafel 
Matrijs plaatsen op hulpblok. Hi€rna blijft in dit geval nog een afstand van 
4 cm over (de nieuwe matrijshoogte is kleiner dan de oude). Dit is op te 
vangen door de 2 borgmoeren bovenop de sehroefspindel te lossen, waardoor de 
boventafel in gesloten toestan verder naar beneden zakt, tot op de matrijs. 
Bevestigen van de matrijs aan de boventafel (2 bouten). 
Laten stijgen van de boventafel+ verwijderen van het hulpblok. 
Afstellen van gesloten matrijsniveau, gelijk aan folieniveau. 

Plaatsen van onderspanraam op de ondertafel. 
Plaatsen van 2 hulpblokjes onder het spanraam, voor het horizontaal leggen. 
positioneren van het onderspanraam, zodanig dat hij precies onder de boven
matrijs ligt. 
Bevestigen van het spanraam aan de schroefspindels (2 moeren). 
Laten zakken van de ondertafel+ verwijderen van de hulpblokjes. 

De twee moeren op bovenspindel een paar slagen lossen, zodat de volle druk 
tijdens sluiten op het spanraam komt, en niet op de moeren. 
Hierna het onderspanraam en de bovenmatrijs(tafel) in gesloten toestand 
brengen, en de moeren op de grate spindel van de ondertafel zodanig ver
stellen dat de maximale sluitdruk mogelijk is. 

Verwijderen van de 2 stuks folie (onderkant)geleidingsplaten bij ingang van 
de vormmachine. 
Instellen van de 4 eindschakelaars van de boven,- e.g. ondertafel (4 bouten) 

Instellen van de transportslag; 
-instellen van twee stootblokken (1 resp 2 imbusbouten). 
-instellen van de eindschakelaar (1 imbus). 

Afstelling van de afstand tussen de stans en de vormmachine (4 bouten). 
Horizontale insteiling van de verwarming, deze moet zo dicht mogelijk bij de 
matrijs staan, i.v.m. minimale afkoeling van de folie (2 bouten+2 moeren). 
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Instelling van het produktklemmingsframe tussen de stans en vormmachine, in 
horizontale doorstromingsrichting verstelbaar, en is produktslagafhankelijk 
t4 imbusbouten). 

Verwijderen van de ~Jzeren geleidingsplaat op het ondergeleidingsframe bij 
de uitgang van de vormmachine. 
Maken van een nieuwe geleidingsplaat. 
Bevestigen van de plaat op het frame (2 bouten). 
Bevestigen van het frame op de mach~ne (2 bouten) 
Verstellen van de hoogte van het frame, zodanig dat het ijzeren plaatniveau 
overeenkomt met het folieniveau (2 bouten+ 2 borgmoeren). 

Plaatsen+ in horizontale produktdoorstroomrichting afstellen van de stand 
van de stapelbak (2 bouten). 
Plaatsen van de nieuwe uitstoter + handvast aandraaien (2 bouten). 

Plaatsen van een nieuwe tussenplaat. De vier gaten in deze tussenplaat voor 
bevestiging ervan aan de machine komen niet overeen met die van de 
voorgaande. Dit komt mede doordat bij de technische dienst geen gestandaard
iseerde gatenmaten worden aangehouden, en doordat de grondplaten van de drie 
kiw·s ver~chillend zijn. Hier wordt nu ais lapmiddel de plaat met 2 i.p.v. 4 
bout en bevestigd. 

Bij deze machine is er in rusttoestand een hoogte verschil tussen stoter en 
tussenplaat. Sinds Korte tijd worden er nauwere toleranties toegepast tussen 
de stoter-, en gatafmetingen in de tussenplaat.Hierdoor dient de stoter 
horizontaal te liggen t.o.v. de tussenplaat (e.v.t. te bereiken door onder 
de stoter plaatselijk met dunne plaatjes op te vullenl, en dienen de stoter
blokken in het horizontale vlak uitgepositioneerd te worden t.O.V. de gaten. 
Hierna vastdraaien van de 2 bevestigingsbouten. 

Instellen van de eindschakelaar v~~r de uitgaande hoogte van de stoter 
(m.b.v. 2 borgmoeren en verstellen van schroefspindel). 

Plaatsen van nieuwe stapelbak. In dit geval moest deze nog gerepareerd 
worden, een gedeelte van de stootrubber was kapot. 
Positionering van de bak t.o.v. de stoter (4 bouten). 
De ftier qemonteerde stapelbak is te kort en dient met gezochte blokken op
gevuld te worden. nit komt omdat deze bak gemaakt is voor de KIW 1 (maximale 
bakhoogte van de KIW 1 is kleiner dan die van de KIW 3). 
Afstellen van de aanslag voor automatische terruggang van de stapelbak naar 
boven (borgmoer + bout). 

Plaatsen van een nieuwe rol;-3 bouten voor zijoposluiting 
1 handel+ bout voor bovenopsluiting 

Invoeren van materiaal+ doorvoeren door de vormmachine. 
Plaatsen van de bovengeleiding voor de vormmachine. 
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InsteIIing van de foliezijgeleiding (2 bouten). 

Plaatsen van het nes op het produkt voor positionering. 
VersteIIen van de meshoogte van de boventafel van de stansmachine,via een 
sleutel met de hand, zodanig dat de boventafel in gestrekte toestand net op 
het mes komt.(zie bijiage 3.13) 
VastZetten van het mes aan boventafel (m.o.v. 2 kikkers+ 2 bouten). 
8ijstellen van de meshoogte, zodat het produkt net wordt uitgesneden. 

Aanbrenqen+ afstellen van de produktiangsgeleiding tussen het klemminqsframe 
en de stans (2 bouten voor bevestiging en 2 voor versteIIing), en tussen de 
vormmachine en het klemminqsframe (wederom 2*2 bouten). 

Afstelling van het stapelbakframe in horizontale doorstroomrichting, zodanig 
dat het produkt precies onder de bak komt te zitten (2 bouten). 

Voor de bijbehorende stroomdiagram, zie figuur op de volgende pagina 

Ook bij deze machine kunnen a.h.v. het voorgaande stroomdiagram een aantal 
opmerkingen gemaakt worden, betreffende de KIW machineinstelling.; 

*)De KIW 1 en 2 zijn gelijk aan de KIW 3 behalve: 
-aIleen de KIW 3 heeft een horizontale uitstoter. 
-er is enig verschil tU5sen de ondergeleidingsframe's (voor bevestiging 
van de folieondergeleidingsplaat) bij uitgang van de vormmachine. 
-de KIW's hebben verschillende bevestigingsgaten voor de tussenplaten bij 
de stapelbak. 

*)8ij de KIW's worden nooit geen produkten gemaakt die positief en negatief 
gevormd zijn,daarom bij de KIW's nooit geen stansraam toegepast. 

*)In dit geval hebben we een stilstaande onderspanraam, bevestigd aan het 
onderframe en een bewegende bovenmatrijs, bevestigd aan de boventafel 

t)De in de hierna volgende beschouwing qenoemde insteltijden voor bepaalde 
speciefieke handelingen, zijn gebaseerd op een gemiddelde van de waargenomen 
tijden tijdens instelling van de KIW 3 en van de in bijlage 2.1 b genoemde 
waarden voor de KIW 2. Daar deze waarden dus gebaseerd Zl]n op slechts 2 
metingen moeten ze met grote voorzichtigheid beschouwd worden. 
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1) Om de bij de uitstoter behorende bouten te verwijderen is een pijpsleutel 
nodig l.p.v. de toegepaste steeksleutel, waardoor een stuk tijdverlies en 
angemak weggenomen kan warden. 

2) De stansgrandplaat wardt bij de KIW machines aan elke zijde maar een 
serie iang ~ebruikt (af een halve serie bij extra lange series), vanwege de 
stijtage bij de relatief grete series. Deze plaat behoort gereed te liggen 1 

echter dit was hier niet het geval. 

3) De in te bouwen gereedschappen (matrijs,grondplaat,spanraam,e.t.c.) be
horen al klaar te liggen en omgebouwd te zijn. Dit kan als werkvoorbereiding 
beschouwd worden. Echter hier was het nog niet gebeurt, waardaar de 
matrijzen nog in het magazijn gezocht moesten warden (20 min. verlies). 

4) Deze instelling is overbodig, indien aIle toegepaste gereedschappen zoals 
matrijzen,spanramen en bovenstempels naar een en dezelfde maximale waarde 
gebracht worden. Echter hierdoor zal de gereedschapsvervaardiging valgens 
nauwere taleranties moeten gebeuren, het gereedschapsmateriaalverbruik tae
nemen, en de mogelijkheid tot herstelwerkzaamheden afnemen (zie opmerking 3 
bij machine 102). Gezien de relatief geringen tijdwinst (10 min.) t.o.V. de 
extra kosten lljkt toepassing niet zinvol. 

5) Zie opmerking 4 bij machine 102. 

6} Deze drie instellingen zijn te beperken door spanraam-, c.q. matrijs
lengten, en dus de produktslagen naar een beperkt aantal gestandaardiseerde 
waarden te brengen. 

7) Instelling van het folieopklemmingsframe is bijna altijd nodig, omdat dit 
frame verplaatst moet worden om verwijdering+ plaatsing van spanramen en 
matrijzen mogelijk te maken. 

8) Hier wordt telkens nog een ijzeren (of AL) geleidingsplaat gemaakt bij de 
installatie van een nieuw produkt (of e.v.t. aanpassing van een bestaande 
plaat, dit duurt 10 a" 15 min.). Een oplossing hiervoor is de platen produkt 
afhankelijk te maken en bij de matrijs te laten. Echter omdat de frame's, 
waarop deze geleidingsplaat bevestigd wordt onderling verschillend zijn bij 
de KIW's, dienen de platen gebaseerd te worden op het frame van de KIW 1. 
Dit omdat hier de breedte (loodrecht op de produktendoorstroomrichting) de 
beperkende factor is voar de onderlinge uitwisselbaarheid, waardoor de 
platen universeel op de KIW's te gebruiken zijn.Een andere en waarschijnlijk 
goedkoperen oplossing is het gebruik van een uitschuifbare plaat (figuur). 
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zijaanzicht bovenaa~zicht e 

a=vormtafel 
b=ondergeleidingsframe + uitschuifbare geleidingsplaat e 
c=klemmingsframe (voor produktenklemming) 
d=stansmachine 

De sleuven in plaat e moeten conisch z~Jn, opdat toepassing van verzonken 
bouten mogelijk is, zodat hier geen produkten achter blijven haken tijdens 
de transportslag. Het klemmingsframe c wordt zodanig tussen a en d ver
plaatst dat de klenunin'.l net tussen 2 produkten in plaatsvindt (is dus 
produktslag afh.). Indien nu op een bepaald moment de afstand tU5sen a en c 
zo klein wordt dat deze niet meer op te vangen is door het in elkaar 
schuiven van de platen, kunnen ze verwijdert worden, en kan het frame b als 
produktenbaangeleiding dienen (deze produktengeleiding heeft enkel tot doel 
het doorzakken van de baan te verhinderen). bat de produktenbaan hierdoor 
niet over de '.lehele afstand a-c ondersteund wordt maakt weinig uit. 

9) Het vervangen c.q. verstellen van de foliegeleidingsplaten kan beperkt 
worden door de transports lag en dus de spanraam-, c.q. matrijslengte naar 
een beperkt aantal waarden te standaardiseren. Het verwijderen en terug
plaatsen van geleidings frame zal altijd moe ten plaatsvinden (zie opm. 7). 

10)Bij bevestiging van de tussenplaat bleek dat'de gaten in de tussenplaat 
niet overeenkwamen met die in de grondplaat (waarop tussenplaat wordt be
vestigd). Na aanpassing kon de plaat bevestigd worden.Een oplossing voor dit 
probleem is; 

-de bevestigingsgaten in de grondplaten van de 3 KIW's gelijk maken, waaI
door maar een gatenmaat gehanteerd hoeft te worden. 

-tijdens de produktie van de tussenplaten meteen aIle eventueel benodigde 
gaten aan te brengen, hierbij hoeft men de grondplaat nlet aan te passen. 

11)Oe hoogte instelling van de uitstoter in de rusttoestand wordt uitgevoerd 
m.b.v. opvulblokken tussen de stoter en stoterframe (dit is nodig omdat de 
stoters zijn gemaakt, gebaseerd op de produkthoogte en dus sterk verschillen 
in hoogte, en omdat er geen stoterhoogte instelling mogelijk is op de KIW'sJ 
Hierdoor zal de benodige opvulhoogte sterk varieren. Een oplossing is de be
nodigde opvulblokken bij de desbetreffende stoter te laten en machine afh. 
temaken. Nu nog worden wat aanwezige blokken gezocht en e.v.t. aangepast, 
net zolang men de benodigde hoogte bereikt heeft. Een tweede en betere op
lossing verkrijgt men door aIle stoters naar een gelijke minimale waarde te 
brengen, waarbij de minimale waarde gebaseerd is op die machine, waarbij een 
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kleine stoterhoogte verreist is. Bij toepassing van zo'n stoter op een 
machine die een grotere stoterhoogte nodig heeft kan men gebruik maken van 
twee voor die machine specifieke opvulblokken. Deze blokken dienen bij de 
desbetreffende machines te blijven. 

12)Zie opmerking 15) bij machine 102. 

13)Hier moest de stapelbak nog gerepareerd worden, wat tijdens de voor
bereiding (off-line) had kunnen plaatsvinden. 

14)De maximale stapelbakhoogte varieert bij de KIW's onderling. Hierdoor kan 
het gebeuren dat een bak die afkomstig is van de KIW 1, bij een herhaalorder 
op de KIW 3, te kort is (dan is de maximale slag van het KIW 3 stapelbak
frame te klein om het korter zijn van de stapelbak (t.o.v. een orginele KIW 
3 bak) op te vangen. Een oplossing hiervoor is alle KIW stapelbakken op de 
KIW 1 te baseren (deze heeft de kleinste maximale stapelbakhoogtel, en daar
na m.b.v. machinestandaard opvulblokken op de KIW 2 en 3 te gebruiken, waar
door ze universeel uiwisselbaar zijn (deze blokken dienen bij de machine te 
blijven) . 
Een betere oplossing is ervoor te zorgen dat frame, waarop de stapelbak 
bevestigd wordt, verstelbaar is. Een toepassing hiervan wordt in onder
staande figuur weergegeven. 

I .C .C I 
I 

oude situatie nieuwe situatie 

Hiertoe moet men de U-balken, waaraan de stapelbak wordt bevestigd ongeveer 
op de plaatsen c afzagen. Daarna aan beide zijden een spanelement (zie 
onderstaande schets) eraan lassen, waarmee het stapelbakframe, en dus de 
stapelbak in hoogte te verstellen is. 

15}Deze slag dient altijd minimaal te z~Jn i.v.m. druk en tijdverliezen in 
het systeem, deze waarde is produkthoogte afh. 

16)De gebruikte ondergeleidingsplaten (2 stuks, bestaande uit folie) zijn 
spanraam-, en dus matrijslengte afhankelijk. De eerste geleidingsplaat 
tussen de ijzeren geleidingsplaat (b) en klemmingsframe (c) (zie figuur opm. 
8) kan weggelaten worden, omdat de afstand veelal op te vangen is door de 
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uitschuifbare plaat Celt en omdat de produktenbaan niet over de gehele 
\ 

afstand a-c ondersteund hoeft te worden (de baan wordt al strak gehouden 
door de folieafvaloproller).De tweede plaat voor geleiding tussen 
klemmingsframe (c) en stans Cd) is produktafh., en kan dus bij de matrijs 
gelaten worden. Een betere oplossing voor deze plaat is hieronder geschetst. 

o 0 

zijaanzicht 

c=klemmingsframe 
d=stansmachine 
g=contra gewicht 
h=stevige buigzame band 
l=verstelbaar ondersteuningsframe 

c 
d 

bovenaanzicht 

Omdat het gewicht (g) de band (h) altijd strak houdt is daarmee ook de 
geleiding tussen c-d universeel instelbaar geworden. 

17)Zie opmerking 7) bij machine 102. 

18)De instelling van deze zijgeleiding is afhankelijk van de folie-, c.q. 
matrijsbreedte ( ongeveer 3 min.). Door deze breedten naar gestandaard
iseerde maten te brengen is deze instelhandeling te beperken. Gezien het 
geringe tijdwinst en het verhoogde materiaaiverbruik Iijkt deze standaard_ 
isatie niet zinvol. 

19)Het Iaten zakken van de boventafel tot op het mes is hier nogal bewerke
lijk, omdat men de boventafel, met de hand via een sleuten moet laten zakken 
tot op het mes (zie bijlage 3.13, bij de RDKP"s automatisch) (10 min. zie 
bijlage 2.1 b nr.14).Bij de KIW's zijn de meshoogten al teruggebracht naar 
waarden van 50 en 60 mm, waardoor de hoogteverstelling in veel gevallen al 
overbodig is. Om deze instelling geheel te vermijden zijn er 2 mogelijkheden 

-Bij die meshoogten van 50 mm een ijzeren tussenlegplaat (10 mm dik) 
tussen de stansboventafel en het stansmes te plaatsen. Bij een dikte van 
10 mm en een werkopp. van 460*270 geeft dit een gewicht van 9,5 kg . 
m.b.t. het gewicht is bet te doen , maar de positioneerbaarheid en de 
afstelling van het mes zal een stuk moeilijker worden. 

-AIle meshoogten naar de waarde 60 mm brengen. 
Met het bovengenoemde is de meshoogtemachineinstelling ongeveer op een 
constante waarde te houden, maar enige bijstelling van de meshoogte, todat 
het produkt wordt uitgesneden zal altijd nodig blijven. (dit omdat de mes-
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hoogten nooit exact hetze1fde zijn, en er variaties optreden in fo1iedikte 
en soort}. 

20)Deze waarde 
produkten op de 

is afhankelijk van hoe groot de 
matrijs georienteerd zijn (zie 

produktbreedte is, en hoe de 
onderstaande schets). 

111"111 

UUU 
irll=====;-i 

I ;r----"I 
Deze inste1lingen zullen bij vrijwel elke produktwisseling moeten 
plaatsvinden. 

21)Horizontale afstelling van het stape1bakframe zal vaker moeten plaats
vinden bij een sterker varierende produkt-, c.q. transportslagen bij opeen
vo1gende produktcyc1i (ongeveer 4 min.). 

a) Door de spanraamlengten (dus transports lag c.q. produktslag) naar een 
beperkt aantal waarden terug te brengen, kunnen de instelhandelingen 6 (in
stelling vani transportslag, afstand tussen vormer en stans, verwarmings
bed), 9 (verwisselen ijzeren geleidingsplaat), 16 (maken+ plaatsen folie
onderge1eidingsp1aten) en 21 (afstelling stapelbakframe) beperkt worden. 
Het uurtarief bij een KIW is f1 66,83-,. 
Ste1 we standaardiseren de spanraam1engten op waarden van 30 mm (gem. lengte 
afval van 15mm/slag),een werkbreedte van 375 mm en een foliedikte van 0.6 mm 
Bij een ordergrootte van 100.000 stuks (KIW heeft grote orders, ze1fs van 
10-6 stuks), geeft dit 0,3375 m"3 afval, wat overeenkomt met 40 , 5 kg afva1 
en dus f1 162,00-, aan extra kosten. De te realiseren tijdwinst zou dus 
gelijk moeten zijn aan (162/66,83)*60=145 min. Deze benodigde tijdwinst is 
lang niet te realiseren (zie bijlage 2.1 b). Oak hier geldt weer dat de 
extra kosten verhoogt zullen worden door extra gereedschapsmateriaalverbruik 
1 en dat de instellingen toch nog regelmatig moeten plaatsvinden. Verder 
komt hier het prob1eem nog bij dat de firma KIW het materiaal toelevert voor 
de uitbesteedde orders op de KIW machines, waarbij tevens wordt aangegeven 
hoeveel produkten er uit een bepaa1de hoeveelheid materiaal gemaakt moeten 
worden. 

, 
3.5 Machineinstel1ing 100/101 (R 45}i 

Losdraaien van de uitgangsk1emming van vormmachine (2 bouten)+ verplaatsen. 
Losdraaien+ verwijderen van de zij-, c.q. ondergeleiding aan uitgang van de 
vormmachine (2 bouten C.q. moeren). 

Verwijderen van' 1inkerbout van onderspanraam (hier is onderspanraam aan 
bovenframe bevestigd (ondermatrijs staat in dit geval still. 
Laten zakken van bovenspanraam. 
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Paar slagen lossen van moeren (bovenop machine) op de schroefspindels, 
waaraan het onderspanraam bevestigd is. 
Laten stijgen van het bovenspanraam. 
Verwijderen van de andere bout, waarmee het onderspanraam nog vast zit. 
Laten zakken van spanraam op matrijs (matrijs zit hier op ondertafel ). 

Dichtdraaian van de koelwaterslangen+ afdichten (m.b.v. plakbann) slangen. 
Verwijderen van de 2 koelslangen op ondermatrijs (2 klembanden). 

Laten zakken van het bovenspanraam. 
Verder losdraaien van de onderspanraamschroefspindels, anders is het onder
spanraam niet te verwijderen. 
Losmaken+ verwijderen van de ondermatrijs (4 bouten) 
Losmaken+ verwijderen van bovenspanraam (2 bouten). 

Verwijderen van de draadpluggen (voor bevestiging van spanraam) in de onder
tafel (2 stuks, m.b.v. imbus). 
Geheel losdraaien+ verplaatsen van de onderspanraamschroefspindels in de 
bijbehorende gaten. 
Terugplaatsen van de draadpluggen in de ondertafel. 
Verplaatsen van de twee draadpluggen in de boventafel. 

Plaatsen van een universele grondkoelplaat op de ondertafel (2 bouten), want 
in de nieuwe matrijs is standaard geen koeling aanwezig. 
Hier terugstellen van het verwarmingsbed in horizontale richting, omdat de 
nieuwe matrijsbreedte groter dande oude matrijsbreedte is. 

Plaatsen+ bevestigen van de matrijs op de ondertafel (2 bouten). 
Plaatsen van het onderspanraam over de matrijs. 
Plaatsen van 2 hulpblokjes tussen spanraam en matrijs, als hulp om de be
vestiging van onderspanraam op de bovenschroefspindels te vergemakkelijken. 
Bevestigen van de onderspanraam. 

Afstellen van de verticale slag van de boventafel van de vormmachine (deze 
moet ongeveer 4 em kleiner worden, omdat nieuw produkt lager is en een m~n~
male slag gewenst is i.v.m. druk en tijdverlies). Hiertoe de volgende proce
dure te volgen; 
Verwijderen van de beschermkap (2 imbussen). 
Borgmoeren op onderframe, bevestigd op een schroefspindel 4 em indraaien 
(hierdoor wordt dus de slag van de ondertafel beperkt). 
Verbinden van de twee tafels (boven c.q. onder) d.m.v. aandraaien van 2 
imbusbouten op de schuifgeleiding. 
Losdraaien van de 4 imbusbouten, waarmee het bovenframe bevestigd is op 2 
stationaire geleidingsstangen 

I 

Bekrachtigen van het systeem, waardoor de ondertafel naar boven gaat, tot 
aan de ingestelde waarde (die van x + 4 em). Doordat de boventafel bevestigd 
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was, wordt het bovenframe 4 cm naar beneden getrokken. Hierdoor is de 
afstand tussen de tafels in geopende toestand 4 cm kleiner geworden. 
Vastzetten van de 4 imbusbouten van het frame. 
Losmaken van de 2 imbussen voor verbinding van de tafels. 

Plaatsen van hulpblok op het onderspanraam. 
Hierop plaatsen van het bovenspanraam. 
Bevestigen van het bovenspanraam aan de boventafel (2 bouten). 

Afstellen van het bovenspanraamniveau op het folieniveau (2 moeren). 
Bekrachtigen van het systeem en controleren van het sluitniveau. 

Aanbrengen van de maximale sluitdruk tussen de tafels d.m.v.: 
Losdraaien van de 2 borgmoeren op de schroefspindels van ondertafel. 
Daarna sluiten van tafels, hierdoor wordt de volle sluitdruk aangebracht. 
In gesloten toestand, aandraaien van de borgmoeren van de 2 schroefspindels 
voor bevestiging van het onderspanraam. 
Hierna ontkrachten van het systeem, de 2.2 borgmoeren van de schroefspindel 
van de boventafel losdraaien en borgen, zodat vrij systeemdruk te krijgen is 
Het onderspanraam mag noolt boven het ondermatrijsniveau uitkomen, anders 
moet de ondertafel bijgesteld worden zoals hierboven genoemd·bij de verti
cale slagafstelling van de boventafel, maar nu uitgevoerd voor ondertafel 

Horizontale instelling van de verwarming, zodanig dat hij net langs het 
spanraam vrijloopt (2 imbusbouten). 
Verwijderen van de 2 folieondergeleidingsplaten, voor de vormmachine 

Instelling van de 4 eindschakelaars van boven en ondertafel (4*1 imbus). 
Instellen van de transports lag (3 bouten)+ bijbehorende eindschakelaar (1) 
Horizontale afstelling van de folieklemming aan de uitgang van de vorm
machine (2 bouten). 

Verwijderen van de plaat op het folieondergeleidingsframe aan de uitgang van 
de vormmachine (2 bouten). 
Daarna terugplaatsen van dit fraampje voor het meten en passen van hoe groot 
de nieuwe plaat moet zijn, en hoe hij op het frame geplaatst moet worden, 
zodanig dat de matrijs er nog net langs vrijloopt. De gebruikte platen zijn 
willekeurige platen, e.v.t. van vorige runs, die aangepast worden (na 
meting), door o.a. het boren van nieuwe gaten in de plaat. ' 

Plaatsen+ vastzetten van folieondergeleidingsframe. 
Instellen van de hoogte, afhankelijk van de spanraamhoogte (2 bouten c.q. 2 
moeren). 
Aanbrengen van de 2 koelslangen op de koelplaat (2 klembanden). 
Terugplaatsen van de 2 folieondergeleidingsplaten voor vormmachine. 
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Plaatsen van een nieuwe rolf verstellen van de 2 zijopsluitblokken van de 
rol (2 bouten). 
Invoeren van de nieuwe folie. 
Afstelling van de breedtegeleiding bij ingang vormer; 

-2 bouten + schroefspindel 
-2 blokjes aver schuifgeleiding verplaatsen (2 imbusbouten). 

Verder doorvoeren van de folie door de vormmachine+ inwerking zetten van de 
vormmachine. 
Eventueel nog bijregelen van de instelparameters, todat een goed produkt 
wOldt gevormd (hier moest de afblaaslucht nog bijgeregeld worden). 
Aanbrengen+ afstellen van de praduktzijgeleiding aan de uitgang van de 
vormmachine (2 bouten). 

Verwijderen van het stansmes (2 moeren + 2 kikkers).(hier is het mes ver
warmd r via indirecte verwarming r van het onderste gedeelte van de boven
tafel. Het bavenste gedeelte van de boventafel is hierbij gekoeld, omdat 
anders ap den duur problemen onstaan met de geleiding (grote uitzetting}). 

Verwijderen van de rakelplaat (4 bouten). 
Hier was bij de vorige produktie geen stapelbak, uitstater en tussenplaat 
aanwezig, dus deze hoeven hier ook niet verwijdert te worden. 
Doorvoeren van de produkten tot onder de stans. 
Instelling van de ingangsgeleiding van de stans (4 bouten). 

Zoeken+ plaatsen van nieuwe geschikte rakelplaat (4 bouten). 
(In dit geval moest er nog een rakelplaat gemaakt worden) 
Instelling van de rakelplaattransportslag (2 stootblokken (2 bouten)}. 
Afstelling van de lichthoogte van de klep (4 bouten). 
instelling van de 2 eindschakelaars (2 bouten); 

-1 voor tijdstip van teruggaande slag naar achteren. 
-1 voor tijdstip van laten zakken van de klep. 

Plaatsen van het mes op het produkt vaor positionering. 
Laten zakken van de boventafel tot op het mes, met de hand via een sleutel. 
Bevestigen van het mes aan de boventafel (m.b.v. 2 kikkers+ spindels). 
Bekrachtigen van het systeem, en zodanig afstellen van de meshoogte dat het 
produkt net wordt uitgestanst. (zie bijlage 3.13) 
Daarna borgen van de schroefspindels m.b.v. moeren. 

Hier wordt bij de nieuwe produktierun geen stapelbak gebruikt. Daarom zoeken 
en aanpassen van een hardfolieplaat voor de produktengeleiding van het mes 
tot aan het einde van de stans. 

Indien weI een stapelbak wordt toegepast dan; 
Plaatsen van de uitstoter+ tussenplaat (2 c.q. 4 bouten). 
Hoogteinstelling van de uitstater (in rusttoestand)I gelijk met het plaat-
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niveau (d.m.v. 4 moeren op 2 schroefspindels), de uitgaande stoterslag is 
niet instelbaar. 
Uitrichten van het stoterframe, zodanig dat de stoter precies in de gaten 
van de "tussenplaat past, hierna vastdraaien van de 2 stoterbevestigings
bouten. 
Monteren van de stapelbak (2 bouten), vaak moe ten hierbij opvulblokken ge
bruikt worden 1 omdat de stapelbakhocgte te klein i~ t.e.v. de haalba=~ 
stapelslag (cylinder is te kort}.Hierbij tevens positioneren van de stapel
bak, zodat deze precies boven de stoter zit. 
Maken+ bevestigen (m.b.v. plakband) van 2 korte stukjes folie voor de 
geleiding van de folieafvalband tU5sen de stans-stapelbak, en tU5sen 
stapelbak-versnipperaar. 
Afstel1ing van het stapelbakframe 'in horizontale produktdoorstroomrichting 
(loodrecht, dwars op deze richting nlet instelbaar), zodanig dat de stapel
bak+stater precies boven het produkt zit (8 bouten). 

In horizontale richting afstellen van het versnippermesframe (deze dient OM 

de afvalband, die bij de andere machines opgerold wordt, hier tot kleine 
stukjes te versnipperen). Hierbij mag niet over de volle faliebreedte ge
knipt worden, maar op die plaatsen waar een produkt gezeten heeft. 
In verticale richting bijstellen van het versnippermes, zodanig dat hij het 
afval doorknipt (2 bouten). 

Eventueel nog bijstellen van de stans e.t.c., zodanig dat prorlukten op de 
juiste wijze worden uitgestanst c.q. gestapeld. 

In dit geval hebben we een bewegende ondermatrijs en bovenspanraam, en een 
stilstaande onderspanraam. rchter bij deze machine wordt ook vaak een 
bewegende bovenmatrijs (bij een negatieve matrijs en positieve produkten), 
toegepast met een stilstaand onderspanraam (zitten de afdichtrubbers in de 
matrijs zelf). 
Aan de hand van het voorgaande stroomdiagram kunnen weer een aantal opmerk
ingen gemaakt worden m.b.t. de instelhandelingen, verricht aan de machine 
101. Deze opmerkingen gelden tevens voer de 100, emdat deze machines gelijk 
zijn. 

1) Zie opmerking 1) bij machine 102. 

2) De boven en ondertafel voor bevestiging van matrijs etc. zien er als 
voIgt uit; 
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2,4=deze rij gaten is normaalgesproken voor bevestiging van spanramen 
1,3=deze gaten zijn normaalgesproken voor de bevestiging van de matrijs 

en de universele koelplaat (indien geen standaard koeling aanwezig) 

Hieronder voIgt een schets van de situatie; 

~::~~:~!:~:~ ~~;~;~/~1_3-----5----~ 
7=bovenspanraam ~ 

r---~--------~--~. 8=onderspanraam (vast) ~--+:+!-r ______ ~6~ __ ~ 
9=matrijs+grondplaat IL..-___ ?:..-_-i 

10=ondertafel 
11=schroefspindel 
12=draadplug 
13=borgmoeren 

r-"U 

Hier zat bij de oude order het onderspanraam (8) aan het bovenframe (5) 
vast. Bij de nieuwe order is het onderspanraam (en matrijs) smaller, daarom 
moeten de schroefspindels (tt) versteld worden. Hiervoor moet eerst 2*borg
moer (13) losgedraaid worden, daarna losdraaien van schroefspindel (11) van 
spanraam (8), door frame (5). Dit moet een flink eind gebeuren, omdat anders 
spanraam (8) niet te verwijderen is, waardoor de ondermatrijs weer niet te 
verwijderen is. Hierna losdraaien van de bouten (5)+ verwijderen van de 
ondermatrijs+ verwijderen van de draadplug (12) (anders is 11 weer niet te 
verplaatsen). Daarna verwijderen van de bouten uit 4b + verwijderen van 
bovenspanraam. Nu moet de schroefspindel (11) van onderenuit uit het boven
frame (5) verwijdert worden (mbv. de hand), een gat verplaatst en weer vast
gezet worden (hiertoe moeten eerst de draaiplug in 4b verwijdert worden 
(want de schroefspindel komt nu door 4b i.p.v. 4a. Hierna plaatsen van de 
draaipluggen in de boventafel, afhankelijk van de bovenspanraambevestiging 
aan de boventafel. Daarna terugplaatsen van de draadplug in de ondertafel 
(2a) voor bevestiging van de ondermatrijs hierop (i.p.v. in de gebruikelijke 
bevestigingsgaten (1). De bovengenoemde handelingen moeten aan twee kanten 
plaatsvinden (links+ rechts), en worden dus 2* uitgevoerd. 

Een verbetering op de bovengenoemde omslachtige procedure is de volgende; 
Ten aIle tijde worden de gaten (1) in ondertafel en (3) in boventafel ge
bruikt voor de bevestiging van de matrijs en de e.v.t. toegepaste univer
sele koelplaat (hier werd voor de bevestiging van de ondermatrijs de gate 2a 
gebruikt, waardoor de onderspanraam van bovenuit moest worden vastgezet). 
Vervolgens brengt men in de grondplaten (matrijs) en universele koelplaten 
ter plaatse van de tafelgaten (2) gaten aan, met een zodanige grootte dat 
vrijloop mogelijk is met een hierdoor geplaatste schroefspindel. Vervolgens 
worden alle ·stilstaande" spanramen (du5 diegene die op de schroefspindels 
worden bevestigd), zodanig verandert dat de gaten in de spanraambevestigings 
-oren overeenkomen met de gaten 2 en 4 in onder-, resp. boventafel. 

~'-"""""'-_________ ~..I..-.....:::r' spanraambevestitlingsoren 



-57-

,dus de bevestigingsgaten naar tussenafstand van 500 mm te brengen. De 
benodigde bevestiging in de gaten (1) is aIleen nodig bij produktie van 
positieve produkten, en een matrijs die een zodanige grootte heeft dat be
vestiging in de buitenste gaten benodigd is (met gatenafstand 550 rom). 
Indien men nu de bevestiginq van de "stilstaande" onderspanramen bij de 2a 
gaten plaatst kunnen de matrijzen (+grondplaten), die kleiner of gelijk zijn 
aan 430 mm bevestigd worden in de gaten 2b tIm 20, pn hoeven deze niet aan
gepast te worden. Aan de bovenspanramen en matrijzen hoeft geen wijziging 
plaats te vinden. 

Dus in de nieuwe situatie, na doorvoeren van bovengenoemde wijzigingen 
kunnen de volgende mogelijkheden optreden: 

-Bij een positief produkt; stilstaande onderspanraam, van onderenuit be
vestigd op de schroefspindels die door de gaten 2a lopeno 
De ondermatrijsbevestiging (+ e.v.t. koelplaat) vindt plaats in de gaten 

(1) (indien afm. is 500 mm), of in de gaten 2b tIm 2d (afm.< 500 mm). 
De bovenspanraambevestiging gebeurt in een v.d. gaten 4a tIm 4d. 

-Bij negatieve produkten; stilstaande onderspanraam, van onderenuit be
vestigd op spinels die door de gaten 2a lopeno De bovenmatrijsbevestiging 
kan plaatsvinden in de gat en 3 tIm 4d. Bij negatieve produkten wordt geen 

bovenspanraam toegepast, bij deze machines. 
Hieruit voIgt dus dat de schroefspindels in de nieuwe situatie ten aIle 
tijde kunnen blijven staan. Indien nu ook nog eenmalig de gaten 2b tIm 2d en 
4a tIm 4d van draaipluggen voorzien worden, hoeft deze handeling ook niet 
meer plaats te vinden. Hiermee is een tijdbesparing van 50 a' 60 min. te 
realiseren. Resumerend de wijzigingen noemende; 

-aIle stilstaande spanramen naar de gatenafm. 500 rom brengen. 
-aIle matrijzen die } 480 mm zijn, van ruime gaten voorzien ter plaatse 

2a (voor vrijloop van de spindels). 
-schroefspindels in onder frame plaatsen ter plaatse 2a 
-aIle gaten 2b tIm 2d en 4a tIm 4d van draadpluggen voorzien. 

3)Hier moest het verwarmingsbed in horizontale richtinq teruggesteld worden, 
omdat de nieuwe matrijsbreedte groter is dan de oude. Echter de afstand 
tussen de matrijs en de verwarming moet weI minimaal zijn i.v.m. optimale 
verwarming. Hieronder is een situatieschets weergegeven; 

I 
I 

:-5 

a. h '- J 

1,2=verstelbare draagbalken 
3=systeem waaraan verwarmingsbed 

aan ophangt 
4=geleidingsstangen 
.=imbusbouten 
O=instelmogelijkheid voor bouten 
5=verwarmingsbed 

Omdat hier de nieuwe matrijsbreedte grater is dan de oude moet het systeem 
naar rechts verplaatst worden, echter de benodigde plaatswinst is niet 



-58-

voldoende, daarom moet (1) ook nog van d naar e verplaatst worden. Echter 
omdat de twee qeleidinqsstanqen te kort zijn moet (2) ook nog van a naar b 
verplaatst worden, maar om (2) in b te kunnen bevestigen moet (3) verder 
naar rechts. Hierdoor komt de verwarminq weer te ver van de matrijs af. 
Daarom (2) weer terug naar a, echter hiermee verkrijgen we een instabiele 
instelling wat de kans op storingen tijdens het produktieproces verhoogt. 
Mogelijke verbetaringen veer dit probleem zijn; 

-plaatsen van twee langere geleidingsstangen (4 cm langer) 
-aanbrengen van extra bevestigingsgaten tussen a en b, en tussen c en d 

4) Zie opmerking 4) bij machine 102. 

5) Zie opmerking 3} bij machine 102, ook hier geldt weer dat de te 
realiseren tijdwinst (15 min. bijlage 2.1 a,b) waarschijnlijk niet zullen 
opwegen tegen de extra kosten. 

6) Deze instellingen zijn te beperken door de spanraamlengten naar een 
beperkt aantal waarden te brengen. Indien aIle spanraamlengten naar een 
maximale maat qebracht worden, zijn ze geheel overbodig. 

7} In dit geval moest er nag een nieuwe ijzeren geleidingsplaat v~~r op het 
folieondergeleidingsframe gemaakt worden. Deze plaat is produktslag afh., en 
kan dus bij de matrijs gelaten en machineafhankelijk gemaakt worden. Indien 
dit niet gebeurt zal telkens een nieuwe plaat gemaakt, of een bestaande 
plaat aangepast dienen te worden (15 min vertraging), want het komt zelden 
voor dat een bestaande geschikte plaat gevonden wordt. 50ms wordt de plaat 
al bij het produkt gelaten. 

8) Zie opmerking 7) bij machine 102. 

9) Zie opmerking 8) bij machine 102. 

10)Deze instelling zal Minder frequent hoeven plaats te vinden, indien men 
de matrijs-, c.q. spanraambreedten en dus de foliiebreedten naar een beperkt 
aantal waarden terug brengt. 

11)Deze afstelling zal vrijwel altijd moeten plaatsvinden, omdat daze de 
produktzijgeleiding verzorgt en dus afhankelijk is van het produkt, en hoe 
het produkt op de matrijs georienteerd is. 

12)Zie opmerking 10) bij machine 102. 

13}Zie opmerking 11). 

14)Hier moest nog een geschikte rakelplaat gemaakt worden, er was geen 
bestaande geschikte plaat aanwezig. Standaardisatie van de rakelplaten , en 
deze bij de matrijzen laten is een oplossing (20 min. vertraging). 
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15)Zie opmerking 19) bij machine KIW, waarbij nog opgemerkt kan worden dat 
de bij de KIW stansmessen toegepaste standaardisatie naar de waarden 50 en 
60 mm hier nog niet is doorgevoerd en invoering ervan ook al een verbetering 
zou geven 

16)Zie opmerking 15) bij machine 102. 

17)Bij de 100 en 101 worden vaan stapelbakken gebruikt die van oorsprong van 
de KIW"s afkomen. Deze bakken zijn te 1aag t.o.v. de maxima1e te overbruggen 
stapelbakslag, daarom is opvulling m.b.v. blokken nodig. Indien nu de 
stapelbakken van KIW naar een maat gebracht worden (zie opm. kiw machine) 
kan hier volstaan worden met een paar opvulbokken, die machineafhankelijk 
gemaakt kunnen worden. Een betere oplossing is het stape1bakframe verstel
baar te maken zoals dit is uitgewerkt bij opmerking 14) bij de KIW machine. 

18)De afstand tussen de stans en het einde van de machine, het versnippermes 
is ongeveer constant Cop de horizontale instelvariabele van het versnipper
mes na). Hier kan dus een standaard geleidingsplaat worden toegepast die 
niet helemaal tot aan het versnippermes komt, maar een instelspeling van 
ongeveer 15 cm openhoudt, en hoeft dus niet meer vervangen te worden. 

20)De hierbij vernoemde instellingen zijn produktslag C.q. transportslag en 
dus spanraam1engte afhankelijk. Ze zijn dus te beperken door de spanraam
lengte naar een beperkt aantal waarden te brengen. 

a) Door de matrijs-, C.q. spanraambreedten naar een beperkt aanta1 waarden 
te standaardiseren, kunnen de handelingenj 9 (plaatsen mesje) en 10 (in
stelling breedtegeleiding) beperkt worden. Indien hierbij ook nag de folie
breedten naar deze waarden worden gebracht, kan het plaatsen van mesje 
achterwege gelaten worden. Uit bijlage 2.1 a,b voIgt dat et een maximale 
tijdwinst van ongeveer 15 min. te realiseren is. 
Stel we standaardiseren de breedten naar waarden van 30 rom, bij een slag van 
230 mm en een ordergrootte van 5000 stuks geeft dit 17,25 mM2 afval. Bij een 
foliedikte van 0,4 rom geeft dit 0,0069 mn 3, en dus 8,28 kg afval wat over
eenkomt met fl 33,12-, extra folieafvalkosten. Bij een uurtarief van f1 
66,83-, zou een tijdbesparing van (33,12/66,83)*60=30 min. te realiseren 
moeten zijn. Deze waarde scheelt een factor 2 met de te realiseren 
tijdwinst, daar komt nag bij dat de extra kosten hager zu1len uitvallen 
t.g.v. het extra gereedschapsmateriaalverbruik, en de instellingen ondanks 
de standaardisatie toch nag rege1matig zullen moeten plaatsvinden. 

b) Door de spanraamlengten (dus transport-, c.q. produktslag) naar een be
perkte aantal waarden te standaardiseren kunnen de instelhandelingen; 3 
(verstellen verwarmingsbed), 6 (instelling transportslag, folieklemming etc) 
,20 (plaatsen van foliegeleidingsplaten en afstellen stapelbakframe) beperkt 
worden. Stel we standaardiseren de lengten naar waarden van 30 mm, bij een 
werkbreedte van 375 mm, een foliedikte van 0/4 een ordergrootte van 5000 
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stuks geeft dit een afval van 0,011 m"3. Dit komt overeen met 13,2 kg en dus 
f1 52,80-, aan extra folieafvalkosten. Oit zou dus een tijdwinst van 
(52,8/66,83}*60=47,4 min. moeten opleveren. Indien aIle benodigde foliegel
eidingsplaten gereed liggen (zie opm. 7,18,19) zal er lang geen drie 
kwartier nodig zijn om de handelingen 3,6 en 20 uit te voeren (zie bijlage 
2.1 a,b). Evenals in de vorige opmerking geldt dat de kosten omhoog gaan 
t.g.v. de bijkomende gereedschap~kc~t~n en de nccdzaak tot het tach nog 
regelmatig uitvoeren van deze instellingen. 

3.6 Conclusies m.b.t. de instelhandelingen 

In de vorige paragrafen zijn aIle instelhandelingen weergegeven van de te 
onderscheiden groepen binnen de automaten, waarbij bij een aantal instel
lingen opmerkingen geplaatst zijn m.b.t. verbeteringen en/of verkorting van 
de desbetreffende handelingen. Hieronder wordt nog een keer in het kort 
weergegeven welke van die opmerkingen realistisch, rendabel en uitvoerbaar 
zijn, dit voor elke machinegroep appartj 

-102 opmerkingi 1,2,10,11,13. 
-111 opmerkingi 1,2,10,11,13,16. 
-110 opmerking; 1,2. 
-115 opmerking; 1,2. 
-KIW 1,2,3 opmerking; 1,2,3,8,10,11,13,14,16,19. 
-100/101 opmerking; 1,2,3,7,12,.14,15,17,18,19. 

Het effect van het uitvoeren van voorgenoemde verbeteringen is in bijlagen 
3.16 en 3.17 voor de machines KIW en 100/101 in hun stroom- diagrammen 
weergegeven. 

Hierna'worden nog enkele aanvullende, algemene opmerkingen gegeven m.b.t. de 
machineinstellingenj 

*) Bij bevestiging van het stansmes aan de boventafel m.b.v. kikkers wordt 
er gebruik gemaakt van een soort van opspanelementen (zie onderstaande 
schets), die voar een gelijkmatige druk tU5sen kikker en mes moe ten zorgen. 

V~~r dit opspanelement wordt vaak gebruik gemaakt van een ijzeren blokje, of 
een bout die juist de goede lengte heeft. Hieronder worden twee voorbeelden 
geschetst van opspanelementen die universeler te gebruiken zijn. Het eerste 
is een setje identieke trapsgewijze blakjes waarmee de hoogte binnen 
bepaalde grenzen te varieren is. Het tweede is in de vorm van een uit-, c.q. 
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inschroefbare stelbout, waarmee de hoogte oak binnen bepaalde grenzen te 
verstellen is. 

*) Eventueel kunnen de op de machines toegepaste eindschakelaars verangen 
worden door benaderingsschakelaars, dit kan gebeuren zonder dat er wijzig
ingen in het pneumatische en/of electrische schema nodig zijn. Het voordeel 
van deze schakelaars is dat ze contactloos werken (op magnetisch veld) en er 
geen bewegende delen aanzitten, waardoor ze als het ware onverslijtbaar 
zijn. De prijs van zo'n schakelaar ligt rond de f1 50,-. 

*} Bij de machines worden als aanslagen voor de tafels en spanramen verstel
bare schroefspindels toegepast, die bij bijna elke nieuwe order opnieuw in
gesteld dienen te worden (dit is een vrij tijdrovende zaak). Een verbetering 
hierop zou zijn deze stopfunktie te laten uitvoeren door de al aanwezige 
eindschakelaars. Hier moe ten dan weI geheugenelementen en omkeerschakelingen 
aan het systeem worden toegevoegd, zodat indien een bewegend deel de stop
eindschakelaar passeert het systeem onmiddelijk gestopt wordt, en dit voor 
een bepaalde periode blijft. De instelling van deze schakelaars is snel en 
eenvoudig uit te voeren en zal dus veel minder tijd vergen dan de instelling 
van de aanslagstangen. Deze toepassing is nog niet verder uitgewerkt. 

*) Tijdens het in bedrijf zijn van de machines bleek dat de vacuummeter vrij 
sterk fluctueert (niet constant -1 atm.), waardoor het vacuumvormproces niet 
optimaal verloopt. Deze fluctuatie treed op t.g.v. plaatselijke, onvermijd
bare lekken in het pneumatisch systeem. Invoering van een centraal vacuum
systeem zou hier verbetering in kunnen brengen, omdat dan kleine plaatse
lijke lekken weinig invloed uit zullen oefenen op het totale grote systeem. 
In de huidige situatie heeft elke machine een eigen vacuumsysteem. 

*) Bij de RDKP's worden andere stapelbakken toegepast dan bij de R 45'ers 
(KIW's en 100/101). Om de onderlinge uitwisselbaarheid van de stapelbakken 
te bevorderen wordt hieronder in een schets weergegeven wat de noodzakel
ijke veranderingen zijn aan het stapelbakframe van de R 45'ers om gebruik 
van die van de RDKP's mogelijk te maken. Hierbij is men dan tevens verlost 
van het probleem dat er opvulbiokken nodig zijn bij plaatsen van stapelbak. 
Het grate voordeel van toepassing van de RDKP stapelbakken dat er nu de 
mogelijkheid be staat om een horizontale uitstoting in te bouwen. Dit heeft 
weer het voordeel dat een man meerdere stapelinrichtingen bij kan houden 
m.b.t. het verpakken van de produkten. 
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Hoofdstuk 4 Het Gereedschappenmagazijn 

4.1 Probleem-formulering 

Het grote probleem bij het gereedschappenmagazijn ("matrijzenhok ft
) is dat de 

benodigde gereedschappen slecht te vinden zijn. Dit deels omdat ze onover
zichtelijk geordend en opgeslagen zijn, en deels door ruimtegebrek in het 
magazijn. In de huidige situatie staat op de moederkaart waar/ in welk vak 
in het magazijn een bepaalde matrijs, bovenstempel etc. te vinden zijn (ech
ter vaak staat dit niet op de moederkaart vermeld, en weet men het gewoon te 
liggen (of niet}). In zo'n desbetreffende vak kunnen zich een of meerdere 
spanramen/ met aIle hierbij toegepaste vormdelen en huipstukken bevinden. De 
e.v.t. benodigde huipstukken die matrijsspecifiek zijn, worden bij de 
matrijs gelaten. Het zal duidelijk zijn dat met dit systeem op den duur 
ruimtegebrek onstaat, waarbij dan vaak wordt uitgeweken naar omliggende 
vakken. Meestal wordt bij de eerste keer dat de order herhaald wordt, de 
plaats in het magazijn op de moederkaart vermeld, maar in een aantal geval
len staat bij de derde of vierde keer nag geen vaknummer op de kaart. Verder 
-is er eigenlijk maar een per soon die in de huidige situatie goed de weg weet 
in het magazijn. 

De hierboven beschreven procedure kan voor grote problemen zorgen, vooral 
indien die ene persoon niet aanwezig is. Hierbij komt het voor datde 
machineinstellers soms uren naar een bepaald gereedschap lopen zoeken, 
terwijl de omstellingsmachine, en dus de produktie op deze machine stil ligt 
Indien het vaknummer weI op de moederkaart staat, en men voor het desbetref
fende vak staat is het op de eerste plaats de vraag of de benodigde matrijs 
etc. weI in dat vak ligt of t.g.v. ruimtegebrek in een van de omliggende 
vakken is geplaatst. Daarna moet men kijken welke van de zich in dat vak be
vindende spanramen, matrijzen etc. nodig heeft. Hierna moet men weer be
kijken of, en zo ja welke hulpstukken (zuiltjes etc.) men nodig heeft in 
welke aantallen en of ze allemaal aanwezig zijn (er staat nergens op papier 
van Vb. hoeveel zuiltjes benodigd zijn, dit moet ter plaatse blijken). Het 
komt regelmatig voor dat men in dit stadium ontdekt dat het benodigde hulp
stukkenset niet meer volledig is. Of door het feit dat ze zoek zijn geraakt, 
ma~r nog veel vaker door het feit dat bij een vroegere andere order gelijk
soortige hulpstukken nadig waren en men ze na een vluchtige zoekactie hier 
tussenuit gepakt heeft, zonder terugmelding en teruglegging. Indien dit 
optreedt kan men prober en ze weer terug te vinden, maar meestal lukt dit 
niet. Men moet dan naar de gereedschappenmakerij om weer nieuwe te laten 
maken. Het moet dan al toevallig zijn dat vb. de voar de aanmaak van 
zuiltjes benodigde machines, zoals zagen, vlakken, boren en draadtappen 
allemaal onmiddelijk ter beschikking staan. Het zal duidelijk zijn dat het 
voorgaande grate vertragingen met zich mee kan brengen, en zeker indien dit 
niet in de werkvoorbereiding wordt gedaan, maar door de machineinstellers 
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tijdens de machineombouw. Een verbetering om de bovengenoemde problemen te 
voorkomen wordt aangedragen in de volgende paragrafen. 

4.2 Overzicht bij vacuumvormen gebruikte gereedschappen 

Een overzicht van de verschillende soorten gebruikte gereedschappen tijdens 
het vacuumvarmen wordt hieronder weergegeven, voor zowel de automaten als 
voar de handvormmachines. 
a) vaor de autamaten: 

~vormgedeeltei -matrijs (vormdeel) (a) 
-bovenstempel > matrijsafh. 
-onderspanraam > universeel (b) 
-baven5panraam > universeel (c) 
-ondergIondplaat> universeel (d) 
-bovengrondplaat> universeel 
-koelplaatjes > universeel tussen matrijzen onderl. 
-opvulplaten > 50ms matrijs afh. (el 
-zuiltjes > universeel (f) 
-vacuumzuiItjes > matrijs afh. 
-trekstangen > universeel tussen spanramen (g) 
-vakindelingen > universeel tussen spanramen 

De laatse twee zijn uitschroefbaar. Hierander wordt een opbouwschets weer
gegeven van een matrijsopbauw incl. hulpstukken. 

I +-c 
o 0 C?::-:h ~ 

e 

~--------------~J 
*stansgedeelte; -stansmes -stansraam 

-rakelplaat -stapelbak 
-uitstoter 
-klembril: aIleen bij vaste RDKP's 
-tussenplaat:bij R4S'ers en losse RDKP's 

b)voor de handvormmachine5: 
*)vormgedeelte; -vormplaat 

-apvulplaten 
-bovenstempels 

*)stansgedeelte;-stansmes (max. 2* achterelkaar stansen) 
-freesmal -lijmmal 
-zaagmal -iasmal 
-schuurmal -sealmal 
-boormal -inlegmal 
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Omdat een groot gedeelte van de gereedschappen universeel bruikbaar ZlJn, is 
een groot assortiment van combinaties mogelijk. Daarom is het niet zinvol, 
zoals nu het geval is, om een bepaald paar spanramen in een bepaald yak te 
plaatsen en aIle hierbij gebruikte gereedschappen zoals, meerdere gelijk
vormige matrijzen, zuiltjes, opvulplaten, koelplaten etc. ook in dit yak te 
plaatsen. Ten eerste omdat dit de overzichtelijkheid niet vergroot, ten 
tweede omdat op deze :::anier in dat desbetreffende vak een warboel van 
combinaties komt te liggen, en ten derde omdat op deze manier op den duur 
ruimte gebrek onstaat in zo'n yak en me dan moet uitwijken naar een 
omliggend yak. 

4.3 Onderlinge uitwisselbaarheid gereedschappen 

Naast de genoemde combinatiemogelijkheden tussen de gereedschappen onder ling 
is er ook nog een onderling uitwisselbaarheidsaspect van de gereedschappen 
tUBgen de diverse vacuumvormers. daze uitwisselbaarheid is voor de automaten 
aangegeven in de ndriedimensionale" figuur 10 die als voIgt werkt: Men kijkt 
eerst in de meest linkse kolom, daar vindt men nr.1 bij machine ROM. Kijken 
we nu in de tweede kolom (Umatrijs"), dan vinden we alleen bij de ROM een 
nr.1, dit wil dus zeggen dat een matrijs gemaakt voor een ROM aIleen op een 
ROM toepasbaar is, en niet op de andere machines. Indien we nu in de eerste 
kolom naar nr.2 kijken vinden we die bij de machine KIW 1,2,3, verder staat 
nr.2 in de tweede kolom en weI bij de machines KIW 1,2,3,100 en de 101. Oit 
wil zeggen dat een matrijs, gemaakt op de KIW 1,2,3 te gebruiken is op de 
machines KIW1,2/3 ,100 en 101 (bij de KIW 1 staat 2", zie hiervoor de op
merkingen) Zo zijn de nummers 1 tIm 5 voor de matrijzen, 6 tIm 9 voor de 
stansmessen etc. Bij dit formulier behoren nog de volgende opmerkingen in 
ogenschouw genomen te worden.: 

-)Oe gereedschappen ubovenstempel tIm vakindelingen" hebben in het algemeen 
dezeIfde uitwisselcombinatie als Umatrijs· (ze horen bij de matrijs). 

-)2" aIleen positieve-baan met negatieve-matrijs zonder bovenstempel. 
4ft produkt maximaal 50 rom hoog. 
6",7"/8",9" minimaal 60 rom hoog. 
10· maximaal 540 mm breed. 
12" indien niet breder dan 480 mm. 

-)*-.= alleen bijgebruik van een OSB S4 stans. Oeze wordt niet gebruikt bij 
toepassing van de orginele ROM matrijzen, want deze bevatten een in
gebouwdstansmes waardoor de stans overbodig wordt. 

-)1=een specifieke ROMmatrijs met ingebouwde stans. 

-)alleen de 110 en de 115 hebben een bewegende klembril l.p.V. een stil
staande tussenplaat. 
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4.4 Invoering gereedschapscodering 

Om de problemen, genoemd in paragraaf 1) het hoofd te kunnen bieden moet er, 
rekening houdende met datgene uit de paragafen 2} en 3) een duidelijke en 
eenduidige codering van de gereedschappen opgesteld worden, zodat ze door 
iedereen op een snelle en adequate manier gevonden kunnen worden. 

Bij het opstellen van een juiste codering moet verder rekening gehouden 
worden met het feit dat: 

-Er zijn ongeveer 1900 moederkaarten aanwezig en dus evenveel artikelen 
Aangezien er ongeveer 1000 orders per jaar op de afdeling dieptrek worden 
afgehandeld, waarvan 80% herhaalorder is komen er jaarlijks 20%, dus 200 
nieuwe orders (en dus matrijzen) bij. Verder zullen er t.g.v. de stijgende 
modegevoeligheid van veel produkten en t.g.v. de toenemende produktin
novatie in de toekomst een stijgend aantal nieuwe orders binnenkomen, en 
dus het gereedschappenbestand stijgen. Een aanname van 400 nieuwe produkt
per jaar in de toekomst lijkt daarom geen overtrokken schatting. 
Indien we nu zouden uitgaan van een gereedschapsspecifieke nummering van 4 
cijfers (xxxx) zou het maximale -aantalte--nummerenmaztrijzen 9999 be
dragen. Dit houdt in dat over 20 jaar (bij een gem. 400 nieuwe produkten 
per jaar) de nummering vol zou zitten en alles overnieuw gecodeerd moet 
worden. Daarom een 5-cijferige codering (xxxxx) zodat we tot maximaal 
99999 artikelen kunnen gaan. 

-In de codering dient het aantalvoudigheid van het gereedschap te worden 
opgenomen. Bij de matrijzen kan dit dienen als een snelle controle. Bij 
toepassing van hulpstukken (zuiltjes) heeft dit het voordeel dat men snel 
kan zien. hO~Y~~~_~E benod~_<I~_~l1I.l..: _____ _ 

Een mogelijke codering die aan het voorgaande voldoet is de volgende: 

x X 
'-v--' 

a 

Met de betekenisi 

X X 
'--v-" 

b 

X X 
L-v-' 

c 

X X X X X 
~ 

d 

X X 
I....y-" 

e 

a)Hier wordt aangeduidt om welke afdeling het gaat (bij dieptrek dUB 12) 

b)Deze 2 cijfers kunnen 
schappen gaat, vb.; 

gebruikt worden om aan te duiden dat het om gereed-
05=gereedschappen 
01=qrondstoffen (folie) 
09=verpakkingsmateriaal 

etc. 

c)Deze 2 cijfer"s uJn voor aanduiding van het soort gereedschapi 
0-20: voor gereedschappen van automateni 

vb; 01=matrijs voor automaten 
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02=onderspanraam voor automaten 
03=bovenstempel 

etc. 

21-40: voor gereedschappen van handvormers; 
vb; 21=vormplaat voor handvormers 

22=stan~mes voor handvormers 
26=freesmal voor handvormers 

etc. 

d)Deze 5 cijfers kunnen gebruikt worden 
gaat van een bepaald gereedschap. vb. 
wil zeggen dat het hier om matrijsnr. 

voor aanduiding om welk nummer het 
indien c=01 d=01947 

01947 gaat. 

e)Deze 2 cijfers kunnen gebruikt worden om de meervoudigheid van het gereed
schap aan te geven. Dus indien hier staat 01 01111 04 wil dit zeggen dat 

. het hier om een 4-voudige matrijs gaat. Indien er staat 05 00110 06 wil 
dit zeggen dat in dit geval 6 stuks van zuiltje nr.110 nodig zijn. Bij 
toepassing van een andere matrijs en een ander spanraam kan het zijn dat 
er 05.00110.8 staat, dus dat er hier 8stuks van zuiltje nr.110 nodig 
zijn. Het voordeel hiervan is dat men direkt vanuit de codering de 
benodigde aantallen vindt. 

Indien men nu bij een nieuw produkt ·c.q. matrijs gebruik wil maken van be
staande gereedschappen, zoals spanramen etc. moeten de desbetreffende afm. 
bekend zijn. Een oplossing hiervoor is de afmetingen in het codenummer mee 
te nemen, zodat vanuit het codenummer snel een gereedschap te zoeken is met 
de gewenste afmetingen. 
Echter indien men deze methode bij spanramen wil toepassen zou men een af
meting van 400*200*100 in de codering moeten meenemen. Hierdoor wordt de 
deelcodering (d) van 5 naar 9 cijfers uitgebreidt, waardoor het totaal op 17 
uitkomt. Voor de zuiltjes zou meenemen van de afmetingen in de codering goed 
toepasbaar zijn nl; X X X X X k=diameter 

k I l=lengte 
Hierbij moeten de inwendige schroefdraden weI naar een maat gebracht worden 
i.p.v. de huidige toegepaste twee maten (M6 en Ma). 

Indien nu aIle gereedschappen gecodeerd zijn ken men voor een bepaald 
produkt op een bepaaide machine, een gereedschapscombinatie opstellen. Zie 
als voorbeeld de volgende tekening; Figuur 11: 

artikel A 

machine X machine Y machine Z 

I 
gereedschaps-

I 
gereedschaps-

I 
gereedschaps-

combinatie j combinatie k combinatie 1 
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Hierbij is het mogelijk dat een artikel op meerdere machines (en dus met 
meer gereedschapscombinaties) gemaakt kan worden. vb.; bij de planning valt 
de keuze op machine X, met als gereedschapscombinatie: 

-01.01111.04= 4-voudige matriJs 
-02.00435.01= enkelvoudig onderspanraam 

etc. 

Een zeer belangrijk aspect hierbij is de terugmelding van de gereedschaps
reservering c.q. bezetting. Stel dat op een bepaald tijdstip, gedurende een 
bepaalde periode spanraam 00435 bezet is op machine 102. Er bestaat nu de 
mogelijkheid dat nog tijdens deze periode hetzelfde spanraam 00435 in een 
andere gereedschapscombinatie op een andere machine wordt ingepland. In zoln 
geval moet de planning een sein ontvangen dat het desbetreffende spanraam 
bezet is, zodat men of de planning kan verschuiven, of een nieuwe spanraam 
laat aanmaken, of een andere machine inpland. Men kan ook telkens bij een 
nieuwe inplanning op een andere machine zelf nalopen of de gereedschappen 
van de benodigde gereedschapscombinatie niet bezet zijn. 

4.5 Vier mogelijkheden voor automatisering van de opslag 
van de gereedschapsinformatie 

De bovenstaande procedure om bij een bepaald artikel, via een machinekeuze, 
en dus gereedschapscombinatie, naar een gereedschapsreservering c.q. toe
wijzing te komen, kan met de hand (op papier) gebeuren. Eventueel door de 
moederkaart aan te passen (zie bijlage 4.1). 
Om op een overzichtelijke en snelle manier te kunnen werken,en verlost te 
zijn van een massa papieren lijkt toepassing van een computer de oplossing. 
Zeker indien men in de toekomst de uitwisselbaarheid van gereedschappen wil 
bevorderen, en bij nieuwe produkten meer en meer gebruik wil maken van be
staande gereedschappen is gebruik van een computer onvermijdelijk. 

Toepassing van een computer kan hier op een viertal manieren nl; 

1)Gebruik van het aanwezige IMCS-pakket op de nieuwe NCR 9300. Hierbij wordt 
specifiek gedacht aan de IMCS-modules, Bill of Material (BOM) en Inventory 
Control (IC), omdat men met de eerste de stuklijstopbouw verkrijgt van 
machinemogelijkheid tot gereedschapscodenummer, en met de tweede de ge-
. rE:!~dschapsreservering kan worden verkregen. 

Echter toepassing van het IMCS op deze plaats geeft een aantal bezwaren; 
-Stuklijstopbouw volgens IMCS is een tijdrovende en moeizame procedure. 
-Ret brengt een extra belastinq van het systeem met zich mee, omdat er 
vrij veel gegevens ingevoerd moeten worden. 

-Indien men op deze plaats IMCS toepast, wordt maar een klein gedeelte van 
de mogelijkheden van het IC en BOM gebruikt, en vindt er min of meer ver-



-68-

krachting van het systeem plaats. 
-Indien de stuklijst van figuur 11 in BOM wordt ingevoerd treed bij IC 

(dus de reservering) het probleem op dat niet alleen alle drie de 
. machines (x,y,z) worden gereserveerd, maar oak de bijbehorende gereed

schapcombinaties (j,k,l), en dus de gereedschappen. Hierdoor zou vb. een 
vorll1~laat drie keergereserv-e-erd kunnen worden, terwijl hij er maar een 
keer is (IC is er op gebaseer~ dat men iets nodlg heeft (of niet) en niet 
dat men een keuze kan doen uit een aantal alternatieven. 

-Bij gebruik van IC treed hier nog een extra probleem op, doordat reser
vering tevens afboeking inhoud. Dus indien men via IC een gereedschaps
combinatie reserveerd wordt deze meteen afgeboekt, verminderd uit het 
voorraad bestand (IC is op materiaalverbruik gebaseerd en niet op gereed
schapa gebruik). Indien men na voltooiing van de produktie het gereed
schap terug wil leggen in het magazijn moet het weer helemaal opnieuw in
geboekt worden in het syateem, ala zijnde nieuwe ontvangsten. 

2)Een tweede mogelijkheid is het toepassen van een personal-computer (PC). 
Hierbij heeft men de keuze uit of alles mbt. gereedschappen op de PC te 
plaatsen, of het gedeelte van artikel nr. tIm machinemogelijkheden (en dus 
gereedschaoscombinaties) op het IMCS en de stuklijstopbouw van de gereed
schapscombinaties op de PC te plaatsen. Een voorbeeld van het laatste 
geval wOldt hieronder weergegevenj 

IMCS 

PC 

machine X 

1 
gereedschaps-
combinatie 

12082 

artikelnummer 

machine Y 

I 
gereedschaps-
combinatie 

12438 

machine Z 

I 
gereedschaps-
combinatie 

12256 

gereedschapscombinatiej 12082 
r04 00167 04 ; 4-voudige matrijs nr. 00167 
t03 04326 04 i 4-voudige bovenstempel nr. 04326 

. 05 00046 01 ; Ondergrondplaat nr. 00046 

gereedschapscombinatie; 12438 

~
04 00167 04 ; 4-voudige matrijs nr. 00167 
03 04326 04 ; 4-voudige bovenstempel nr. 04326 
OS 03561 01 ; ondergrondplaat nr. 03567 

etc. 

Het voordeel om een gedeelte van de gereedschapsstuklijst 
laten is dat men tegelijkertijd zowel de materiaalbehoefte ala de machine-
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behoefte c.q. gereedschapscombinatie te zien krijgt. Een nadeel is weI dat 
men tijdens de planning telkens via de PC moet gaan kijken of van een bep
paalde gewenste gereedschapscombinatie een bepaald gereedschap al reeds 
bezet ls' gedurende de gewenste plannings periode. 
Toepassing van de eerste mogelijkheid heeft als nadeel dat men na mat
eriaalplanning op IMCS, over moet stappen naar de PC om daar een machine
keuze te maken, waardoor het gereedscnap automatisch te reserveren is. Het 
probleem bij deze methode is dat men te1kens terug moet'om te kijken of de 
gekozen machine niet bezet is gedurende de gewenste inplanperiode. Bij 
toepassing van deze methode wordt dus het probleem van gereedschapsreser
vering verlegd naar een hoger niveau in de stuk1ijst. 

Welke van de twee voorgenoemde configuraties men ook kiest, er zal altijd 
va~uit IMCS naar de PC overgestapt moeten worden om reservering van ge
reedschappen te realiseren. Dit probleem za1 zich meer en meer voordoen 
bij toepassing van universelere gereedschappen, dus bij gereedschappen die 
in meerdere combinaties gebruikt worden. Indien elk gereedschap maar tot 
een combinatie behoort zal reserverlng geen enkel probleem opleveren, maar 
het gereedschapsmateriaalverbruik en de gereedschappenvoorraad toenemen. 

Hieronder voIgt een kostenplaatje voor een evt. PC-aanschaf, we gaan hier
bij uit van een NCR PC 4i; . 

Kosten incl. printer (prijs 1985) fl 20.535,-
Afschrijving van apparatuur en software volgens NCR methode: 2,1\ 

per maand (van het aanschafbedrag) 
Afschrijving 20535*0,021= 
Onderhoud 
Kosten per maand 
Kosten per jaar voor PC gebruik 

fl 431,24,
fl 95,00,
f1 526,24,
fl 6315,-

p/m 
p/m 

Om dit bed rag terug te verdienen moet er een produktiviteits verbetering 
of een produktie uitva1vermindering (vb. stiI1iggen van produktie omdat 
tijdens ombouwen b1eek dat gereedschap niet vo11edig was). 

het manuurtarief= f1 31,60,-
machineuurtariefj 

-5* R45 a' f1 35,23-, 
-2* ROKP 54 a' f1 54,28-, 
-2* RDKP 65 a' f1 66,68-, 

dit levert een gem. machineuurtarief: 
totaal uurtarief 

fl 46,60-,. 
fl 78, 10-,/uur 

Ous om de PC rendabel te maken moet er 6315/78,1=80,85 uur per jaar aan 
produktieuitval bespaart worden.Oit komt overeen met 19 min. per dag, wat 
weI een haalbare kaart Ti jltt:< 
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Indien de PC niet constant in gebruik zal zijn is een van de 2 geplande 
terminals op de dieptrek te vervangen door een PC. 
Extra kosten; 

programma terminal emulator 
kabels en aansluitingen 
onderhoud 

totaal 
per jaar 

extra besparing van een beeldscherm 
dus besparingen 

fl 825,-
f1 500,-

= f1 

= fl 
fl 
tl 
fl 
fl 
fl 

17 ,- p/m 
10,5,- p/m 
2,5,- p/m 

30:- p/m 
360,-
1075,- /jaar 
715,- /jaar 

Als in de toekomst zou blijken dat de twee geplande terminals voor uit
breiding met een extra beeldscherm vragen is dit simpel m.b.v. de PC te 
realiseren door bovengenoemde extra kosten van fl 360,-/jaar. 

Indien men een PC voor gereedschapsreservering wil toepassen is nog de 
aanschaf van een bestaand geschikt software pakket nodig. De prijs van 
deze pakketten ligt meestal rond de 1000 a' 2000 gulden. 

3)De derde mogelijkheid is het plaatsen van een extra terminal (f1 1075/j) 
die wordt aangesloten op de NCR 9300. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt 
van het IMCS-pakket, maar wordt een bestaand software pakket uitgekozen 
dat naast het IMCS kan werken, en specifiek gericht is op gereedschappen 
(-reservering) . 

4)Een vierde mogelijkheid is toepassing van de modules Routing/Capacity 
planning. 
Het nadeel van routing is dat het geen mogelijkheid tot reservering kent 
Het nadeel van C.P. is de verreiste installatie van Routing (MRP en WIP 
zijn aanbevoleIlffile bijiage 4.2). Verder is CPo gericht op capaciteits
~lanningop machines en niet zozeer op gereedschappen. 

4.6 Conclusies 

Welke van de vier genoemde computertoepassingsmogelijkheden het meest 
geschikt is moet nog verder bekeken worden, temeer omdat bij punt 3) nog 
naar het aanbod van genoemde softwarepakketten gekeken moet worden. De voor 
en nadelen tegen elkaar afwegende zal de keuze beperkt blijven tussen vooral 
het tweede en derde punt. Verder zal het wenselijk zijn dat de afmetingen 
ingevoerd kunnen worden, zodat bij toepassing van een nieuw produkt naar 
bestaande gereedschappen gezocht kan worden, die aan de gewenste afmetingen 
voldoen.(evt. met een afzoeken van de omgeving van de gewenste afmetingen, 
zodat men gereedschappen vindt die ongeveer aan de afmetingen voldoen). 

De codering van de gereedschappen kan al gestart worden voordat een computer 
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systeem geinstalleerd is. Een geselecteerde codering werd in 4.4 al genoemd. 
De coderingscijfers a (afdeling) en b (gereedschappen) kunnen bij het aan
brengen van de codering in de gereedschappen zelf weggelaten worden, en zijn 
aIleen nodig bij het administratieve gedeeite (aIleen bij gebruik van het 
centrale computersysteem, bij gebruik van een afdelingsspecifieke PC zijn ze 
niet nodig). 

Verder is vergroting van het gereedschappenmagazijn aanbevolen om over
zichtelijke opslag mogelijk te maken. Ook dient het afgesloten te worden met 
een beperkte toegang voor 1 a l 2 personen, die er tevens verantwoordelijk 
voor zijn. Op deze Manier wordt het ongecontroleerde ·vlug even pakken R 

voorkomen, en kunnen gereedschappen bij hun terugkeer gecontroleerd worden 
,waardoor evt. reparaties tijdig kunnen worden uitgevoerd. Nieuw binnenge
komen gereedschap dient onmiddelijk gecodeerd en geadministrateerd te worden 
Diegene (n) die bet magazijn beheert (en) kan tevens de matrijsopbouw werk
zaamheden verrichten. Deze matrijzenombouw in de werkvoorbereiding dient 
tijdig te gebeuren, zodat bij late planningswijzigingen de volgende 
matrijzenopbouw al gereed ligt, en geen onnodige produktiestilstand optreed. 
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Hoofdstuk 5 Modulaire Opbouw Gereedschappen 

5.1 Toepassing modulaire opbouw 

In het kader van de onderlinge uitwisselbaarheid van qereedschappen tussen 
de verschillende machines is ook gekeken naar de toepassing van modulaire 
opbouw. Met modulaire opbouw wordt hier bedoeld (zie ook onderstaande 
figuur) dat een produkt X-voudig op machine A I en {X+2)-voudig op een 
machine Y, door gebruik van dit X-voudig vormdeel, met de toevoeging van een 
2-voudig gelijksoortig vormdeel. Modulaire opbouw is bedoeld voor maximale 
flexibilitiet van produkten op de verschillende machines bij een minimum aan 
gereedschappen . 

. 6 8 §{ + [8] = 
vormgedeelte machine A vormgedeelte machine B 

De bovengenoemde modulaire opbouw wordt al in enige mate toegepast tussen de 
handvormers en de automaten.(soms wordt bij een grote herhaalorder, of een 
gewenste snelle levering naar de automaten uitgeweken). Modulaire opbouw 
tussen de automat en onderling wordt niet toegepast. 
Hieronder worden in een figuur de werkafmetingen van de automaatmachines 
weer gegeven (schaal 1:20); 

- - - max. werkopp. R.45 
- - - - . -- max. werkopp. RDKP. 54 
--- max. werkopp. RDKP. 65 

£;00 
) 

610 

Om het effect van modulaire opbouw te toetsen gaan we even uit van de 
situatie met maximaal bereikbaar rendement (dus overstap van R.45 naar 
RDKP.65). Het maximale werkopp van een R45=O,1242 m"2. Door een breedte uit
breiding van 150 mm krijgt men een extra werkopp. van 150*270=0,0405 m"2. Om 
deze extra opp. op te vullen is in de R45'er toestand een 4-voudige matrijs 
nodig (1/(0,0405/0,1242)=3,71), waardoor we op de 6S'er een 5-voudige 
matrijs verkrijgen. 
Door een lengte uitbreiding van 220 mm wordt een extra werkopp. van 220*610 
=0,1342 m"2 verkregen. Om dit op te vullen is in de R45'er toestand een 
enkelvoudige matrijs nodig (1/(O,1342/0,1242)=0,93=enkelvoudig). Oit wil dus 
zeggen dat in dit geval de produktienorm (aantal/uur) te verdubbelen is. 
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Een voorbeeld wordt in onderstaande figuur weergegeven; 

In dit geval wordt in de R45 situatie met een 2-voudige matrijs gewerkt. Bij 
gebruik op de ROKP.65 wordt door toevoeging van een enkelvoudig en een drie
voudig identiek vormdeel een zesvoudige matrijs verkregen. De norm wordt dus 
verdrievoudigd. Ous hier zou een produktietijdbesparing van 2/3 dus 66\ te 
realiseren zijn, tov. van die benodigd indien men de R45 matrijs zonder toe
voeging van module vormdelen op de ROKP.65 had geplaatst. 

5.2 Problemen en beperkingen bij toepassing modulaire opbouw 

Na het voorgaande over modulaire opbouw gelezen te hebben lijkt het of dit 
de oplo5sing is. Echter in onze situatie treden er een aantal problemen op, 
waarvan er hieronder een aantal genoemd worden; 
-De in de vorige paragraaf vernoemde voordeel van 66\ is een gunstig geval. 
Het is lang niet altijd het geval dat modulaire opbouw zo'n groot voordeel 
oplevert, of uberhaupt we! toepasbaar is. vb; indien op de R45 een produkt 
met afm. 270*500 wordt gevormd, is bij overschakeling naar een ROKP65 geen 
meervoudige matrijs te gebruiken. 

-[en aantal produkten moet op de RDKP's gemaakt worden, en kunnen dit niet 
op de R4S'ers. Dit zijn de produkten die: 

*een hoogte hebben die groter is dan 60 en kleiner dan 120 mm. 
*afmetingen hebben die groter zijn dan 460'270 en kleiner dan 610'490 mm. 
'vormtechnisch niet of zeer slecht op de R45 te maken zijn (de RDKP's 
hebben meer en betere-instelmogelijkheden). bij produkten die tot nu toe 
van de R4S'ers naar RDKP's verhuist zijn, is dat om deze reden gebeurd. 

-De produkten die op de R45'ers gemaakt kunnen worden, kunnen ook altijd qua 
afmetingen en vormtechnisch gezien op de RDKP's gemaakt worden. Andersom is 
dit in veel van de gevallen niet mogelijk. 

-In het alqemeen qeldt dat hoe kleiner het aantalvoudigheid (en dus hoe 
groter het produkt), hoe moeilijker het wordt om een of meerdere modules 
toe te voegen. Bij de automaten "komen 8 of 10-voudiqe matrijzen zelden voor 
terwijl meer dan de helft ervan bestaat uit enkelvoudige. Bierdoor zal in 
veel gevallen modulaire opbouw niet toepasbaar zijn. 
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-Verder treden er nog een aantal machinespecifieke problemen op; 
*produkten die positief en negatief zijn, worden normaal aIleen op de 110 
en de 115 gemaakt (deze hebben ook een vaste stans ivm. positionering). 

top de 115 moet een minimale produkt-, transports lag van 250 mm ingesteld 
worden. Dus een produkt dat pos. en neg. is, en een produktslag kleiner 
dan 250 mm heeft moet op de 110. 

*produkten met een breedte groter dan 540 mm moeten op een 65'er. 
*produktie op een RDKP is duurder dan op een R45. 
*capaciteitsbeperking treed vooral op bij de RDKP's. Dus om de flexibil
i tiet te vergroten zou er ~~dus~uj:twIsseflng~-van produktenvan-de RDKP' S 
naar de R4S'ers moeten plaatsvinden, echter de produkten die op de RDKP 
zitten zijn net die produkten die op de R45 problemen geven. 

*polypropeen moet op de 102 verwerkt worden. 

-Matrijzen waarbij de produktvormen niet allemaal in dezelfde richting ge
orienteerd zijn, zullen vormtechnisch gezien grote problemen opleveren. Zo 
is onderstaande matrijsconfiguratie (a) vormtechnisch niet te realiseren 
terwijl dat dat (b) wel is. 

a/ r;:::== b O~I I O:=::::::;--JO I b I 0 0 0 0 I 
-Een ander aspect is dat bij overschakeling op een andere machine en toe
passing van modulaire bouw, normaalgesproken aileen de vormplaat zelf in de 
nieuwe configuratie bruikbaar is. De bijbehorende gereedschapsonderdelen 
zoals grondplaten, spanramen, bovenstempel maar ook stansmes etc. moeten 
toch vervaardigd worden. De. spanramen kunnen in een aantal gevallen nog 
voor andere produkten gebruikt worden. 

-Verder zijn er vormtechnisch gezien ook nog een paar problemen; 
*indien men overstapt van Vb. een 4-voudige R45 matri)s naar een 8-voudige 

RDKP matrijs kunnen bepaalde produktvormen niet meer gemaakt worden (o.a .. 
afh. van foliedikte en gebruikte werkoppervlakte) 

*bij optimale benutting van het werkopp. zal bij een veelvoudige matrijs de 
totale snijlengte van het stansmes groot zijn. Indien deze te groot wordt 
kan het produkt niet meer uitgestansd worden (zie bijlage 5.1). 

*bittoename van de matrijsgrootte geldt in het algemeen dat het aantal 
instelhandelingen, en dus de insteltijd toeneemt, tevens neemt de 
moeilijkheid om het produkt te vormen toe. 

*bij toepassen van module bouw moeten de modules goed tegen elkaar aan
sluiten, anders treden er problemen op tijdens het vacuumzuigen. 
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5.3 conclusies 
Uit het voorgaande zal duidelijk geworden z~Jn dat toepassinq van modulaire 
opbouw, niet zander meer mogelijk is, en dat men bij toepassing rekening 
dient te houden met de verschillende beperkingen. Men zal van produkt tot 
produkt moeten kijken of modulaire opbouw zinvol, dan weI haalbaar is, 
rekeninq houdende met de produktvorm, produktafmetingen, produktorientatie, 
kosten en de machinebeperkingen (zowel van vorm- I als van stansgedeelte)! am 
tot een verantwoorde toepassinq te komen. 
Toepassing van modulaire opbouw, ten dienste van de uitwisselbaarheid tussen 
de R45'ers en de RDKP's zal in het algemeen weinig zinvol zijn, qezien de 
voorgenoemde redenen. 
Gebruik ervan bij produkten die in principe op aIle vier de RDKP's gevormd 
en qestansd kunnen worden is het bekijken waard van produkt tot produkt, 
maar oak hierbij dient men weer rekeninq te houden met de produktafm., 
produktvorm en orientatie, alsmede het kostenaspect en de seriegrootte. 
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Roofdstuk 6 Organisatorische problemen 

6.1 Stroomdiagram 

Omdat de lange en onregelmatige omsteltijden niet alleen anstaa.. door 
machines en gereedschappen en hun beperkingen, maar ook door orqanisatori
sche problemen wordt deze zijde ook nog even doorgelicht. Riertoe is een 
stroomdiagram van de offerte/order verwerking opgesteld, waarbij in dit 
diagram een aantal nummers vermeld worden die overeenkomen met probleem
gebieden (mbt. omsteltijden) en later verder uitgewerkt zullen worden. 

( . Offene aanvraaq door Ir.lant ) 

ten 

urtal'leVen_ter all os en 

Ka u at e kost 1'1 S 

evert evens 

1 { 

2 

Einde offerte 

nee 
Einde offene 

I;Gereedschapsmaker 
Werkvoorbereidel' 
HoofdwerKmeester 
Kwaliteitscontroleur 
Bedrijfsleider 
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5 

6 
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8 

31 
l 

{ 
{ 
{ 

{ 

{ 
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6.2 Verbeteringen 

1)Bij de produktie van proefmodellen worden een paar van de door de klant 
gewenste produkten op de handvormmachines gemaakt, om ze aan goedkeuring te 
kunnen onderwerpen. Afhankelijk van de ordergrootte en het produkt worden de 
produkten later (na goedkeuring) op de automaten of de handvormers ge
maakt. Bi) de produktie van de proefmodellen op de handvormers wordt het 
proces tijdens deze produktie net zolang bijgeregeld (vb. sneller 
vormen,langer koelen), todat een paar van de gewenste produkten worden 
verkregen. Indien nu later deze produkten op de automaten gemaakt moeten 
worden kunnen de grootste problemen optreden bij het vacuumvormen van de 
gewenste produkten, en wordt er veel tijd verloren met het bijregelen, 
aanpassen van machine c.q. machineinstelling c.q. matrijs. 

Een verbetering hierop is door tijdens de produktie van de proefmodellen op 
de handvormers, zoveel mogelijk de automaten na te boots en (indien dit 
produkt later op de automaat gemaakt gaat worden). Oit zal geen simpele op
gave zijn daar de handvormers en de automaten op een aantal punten princi
pieel verschillen. In elk geval dienen weI de geconstateerde afwijkingen cq. 
moeilijkheden op de handvormers doorgegeven te worden naar de automaten
machinestellers en de gereedschapsmakerij. 

2a)Zodra er een goedkeuring van de klant voor een bepaald produkt binnen is, 
dient dit zo spoedig mogelijk aan de gereedschapsmakerij doorgegeven te 
worden, zodat daar zo snel mogelijk met de produktie van de gereedschappen 
beg onnen kan worden (want ook daar hebben ze een planning en capaciteits
mogelijkheden, maar ook beperkingen). 
Nu nog komt het voor dat de gereedschapsmakerij niet op de hoogte is van een 
goedkeuring, terwijl deze goedkeuring en dus de produktie al weI ingepland 
is. Tijdens het klaarieggen van het gereedschap (voorafgaande aan de 
machineombouw) komt men erachter dat het gereedschap nog ontbreekt. Indien 
dit optreed bestaan er twee mogelijkhedeni 

-of men verandert de planning en gaat een ander produkt produceren (bij 
deze moetel1de goedkeuring en gereedschappen al weI aanwezig zijn). 

-of de gereedschapsmakerij beschouwt het als een spoedorder. Gedurende 
deze tijd staat de machine stil in afwachtlng van het gereedschap. 
Dat hierdoor planningsproblemen en/of levertijdoverschrijdingen optreden zal 
duidelijk zijn. 

Uit bijlage 6.1 kan o.a. het voorgaande geconcludeerd worden, waaruit blijkt 
dat lang niet altijd een gereedschapslevertijdoverschrijding plaatsvindt, 
maar dat in het algemeen in die gevallen dat hij plaatsvindt het ook een 
flinke overschreiding is. 

Machineleegloop. c.q. stilstand t.g.v. bovengenoemde levertijdoverschrijd
ing kan volledig voorkomen worden door een goede informatieoverdracht tussen 
de betrokken afdelingen, bestaande uit: 
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-info-overdracht van dieptrek naar gereedschapsmakerij m.b.t welke gereed
schappen men op welke manier, op welk tijdstip geleverd wil zien. Tevens 
dient een binnen gekomen goedkeuring direct doorgegeven te worden. 

-info-overdracht van gereedschapsmakerij naar dieptrek m.b.t terugkoppel
ing van eventuele levertijdoverschrijdingen (tgv. storingen, stagnaties) 
Hierdoor kan op de dieptrek de planning tijdig bijgestuurd worden. 

b)In dit stadium dient weI exact bekend te zijn welke gereedschappen ge
maakt moeten worden, hoe, en op welke manier om latere problemen te voor
komen. Nu komt het bij toepassing van nieuwe produkten tijdens proefdraaien 
van de vormmachine nog regelmatig voor dat men ondanks verwoede machine
instellingsaanpassingen het gewenste produkt niet gevormd krijgt. Veelal is 
een kleine matrijsaanpassing voldoende om het produkt weI gevormd te krijgen 
Indien dit het geval is wordt de matrijs uitgebouwd, vervolgens naar de 
gereedschapsmakerij gestuurd voor de aanpassing (met eventuele wachtijd 
daar), om daarna weer ingebouwd te worden. Ondertussen Iigt de machine en 
dus de produktie stil. 

Het optreden van voorgenoemd probleem is terug te brengen, indien de gereed
schapsmakerij, alvorend deze de aanmaak van de gereedschappen start, een 
kort overleg houdt met de werkmeester/machineinstellers. Hierdoor worden de 
praktijkervarings problemen en beperkingen m.b.t. het vacuumvormproces en de 
verschillende vormmachines, die veelal niet bekend zijn bij de gereedschaps
makerij en weI bij de dieptrek, in het systeem gebracht. Oit kort overleg 
kan in principe bij elke wijziging en/of produktie van gereedschappen 
plaatsvinden, maar dient in elk geval te gebeuren bij moeilijke, specifieke 
en/of hoge produkten. 

3)De gemiddelde levertijd van het foliemateriaal door de leverancier is 3 
weken. De levertijdoverschrijding is in het algemeen vrij klein, op een paar 
uitschieters na. Oeze levertijden en Ievertijdafspraken zijn te verkleinen 
door hardere afspaken met de toeleveranciers te maken. 
Bet komt nu nog weI eens voor dat men buiten voorraad raakt (vb door onver
wachte grote vraag. Echter in de toekomst zal dit probleem m.b.v. BOM , Ie, 
MRP in IMCS verregaand opgelost worden. 

4)Oe wijzigingen in de planning moeten zoveel mogelijk voorkomen 
worden,omdat hierdoor levertijdoverschrijdingen enerzijds en machineleegloop 
ander- zijds kunnen optreden. Levertijdoverschrijdingen kunnen optreden 
doordat t.g.v. planningswijzigingen orders steeds verder naar achteren 
verschuiven. 
Machineleegloop kan optreden doordat men andere orders naar voren haalt 
waarvan nog geen goedkeuring of gereedschappen binnen zijn. 
Indien de info-overdracht tussen de voorgaande personen en/of afdelingen 
niet voldoende is geweest (zie 2a), zal wijziging in de planning vaker op
treden en dUB de kans op levertijdoverschrijding en machineleegloop. 
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S)Het up-to-date houden van het planbordis zeer belangrijk om o.a. 
problemen met levertijdoverschrijdingen van materiaal en/of gereedschap 
tijdig op te vangen zodat minimale machineleegloop optreedt. 

6)Oe materiaalbestelling bij het magazijn vindt zo kort mogelijk voor aan
vang van de produktie plaats (dit om voorraden op de afdeling te beperken). 
De levertijd van het materiaal, vanuit het magazijn (via expeditie) naar de 
afdeling duurt ongeveer 2 uur tot een dag. 
In de huidige situatie komt het soms voor dat men op het laatste moment nog 
materiaal moet bestellen (tgv. wijziging in planning). Op zo'n moment ligt 
de produktie stil t.g.v. de vrij lange levertijd vanuit het magazijn. Een 
verkorting van de levertijd tot 1 uur moet realiseerbaar zijn, zodat enige 
flexibiliteit in het systeem wordt verkregen. 

7)Bet prepareren van het bij de produktie benodigde gereedschap bestaat uit 
het zoeken + verzamelen ervan in het magazijn en vervolgens opbouwen van de 
matrijs. Daarna worden de benodigde gereedschappen bij de machines gelegd .. 
De hierboven genoemde procedure wordt lang niet altijd gevolgd. Bet komt 
namelijk regelmatig voor dat de gereedschappen nog niet klaarliggen, en nog 
omgebouwd moeten worden. Dit wordt dan gedaan door de machineinsteller, 
terwijl de machine stilligt , wat een aanzienlijk tijdverlies oplevert (zie 
bijlage 2.1 a tim e nr.1 ·ombouwen matri)s", hierbij kan het tijdverlies 
zelfs oplopen tot 90 min. zie 2.1 d).Het behoeft geen betoog dat dit een 
probleem van organisatorische aard is en voorkomen kan worden. 

8)De machine in-, omstelling gebeurt nu nog aan de hand van ervarings-, en 
praktijkgegevens. In de toekomst zal de instelling .van de herhaalorders ge
beuren m.b.v. op papier verzamelde gegevens (zie hoofdstuk 2). 

6.3 Conc1usies 

Als we de "produktiestaten" van de automaten en handvormers bekijken (i.h.b. 
"reden waarom produktienorm niet is gehaald"), zien we dat naast de gebruik
elijke storingen tijdens de produktie, ook vrij regelmatig stagnaties op
treden die veelal te wijten zijn aan organisatorische problemen zoals; 
matrijs, stansmes, bovenstempeletc. nog niet klaar, of moeten nog aangepast 
c.q. gewijzigd worden. 
De hier genoemde organisatorische problemen, komen hoofdzakelijk voort uit 
de problemen genoemd bij 1,2a,2b,4,S,7,8. Het soms optredende materiaalge
brek komt veelal voort uit de problemen genoemd onder 3 en 6. 

De produktieuitval t.g.v. storingen aan de machines tijdens het produktie
proces kunnen mischien vermindert worden door meer preventief onderhoud uit 
te voeren. Echter een groot aantal van deze storingen is niet met preven-
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tief onderhoud te voorkomen, omdat ze zeer zelden en onregelmatig optreden 
(zoals het afbreken van een zuigerstang van een cilinder, voor bediening van 
een spanraam). 

De in dit hoofstuk genoemde tijdverliezen ten gevolge van organisatorische 
problemen zijn van een zeker evengroot belang als die vernoemd bij de 
machinespecifieke problemen. Temeer omdat dit veelal problemen zijn die met 
een beetje extra overleg opgelost kunnen worden, een weinig extra kosten met 
zich mee brengen, en dus een goed rendement opleveren 
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Hoofdstuk 7 Slotconclusies 

In dit onderzoek is getracht de problemen bloot te leggen die hun 
invloedhebben op de insteltijden van vacuumvormers. Hierbij zijn tevens een 
aantal suggesties c.q. verbeteringen naar voren gedragen die een verkorting 
en stabilisatie van deze omsteltijden met zich mee moeten brengen. Een 
aantal van deze suggesties zijn al doorgevoerd, de andere moeten neg 
plaatsvinden. 
Omdat dxie maanden te kort zijn om aIle bovengenoemde verbeteringen door te 
voeren, en het effect ervan op de omsteltijden te testen, wordt in bijlage 
1.1, aan de hand van de in hoofdstuk 2 opgestelde blokdiagrammen, een 
schatting gegeven de verwachte te bereiken resultaten. In hoeverre deze 
schatting gerealiseerd zal worden hangt veel af van de mate waarin de 
suggesties worden doorgevoerd. 
De toekomstige situatie die wordt nagestreefd bij de machineombouw, is dat 
in de planning/werkvoorbereiding een machine keuze wordt gedaan en dat 
vervolgens (bij een herhaalorder) aIle gegevens m.b.t. benodigde gereed
schappen en machineinstellingen op een formulier uit de computer komen 
rollen. Dit formulier wordt vervolgens naar het gereedschappenmagazijn 
gestuurd, waar gestart wordt met de opbouw van de matrijzen en het klaar
leggen van de gereedschappen. Het gereedschappenset wordt vervolgens samen 
met het gegevensformulier naar de machine gebracht, waar de machinestellers 
de machineombouw met een minimum aan vertraging kunnen uitvoeren. 
Om deze gewenste situatie ook werkelijk te bereiken is naast de in de voor
gaande hoofdstukken vermelde aspekten ook een ijzeren dicipline van de 
betrokkenen vereist om de hen opgelegde taken zorgvuldig uit te voeren. 
Indien de bovengenoemde gewenste situatie eenmaal gerealiseerd is, en men 
dus meer bekendheid van en met de omsteltijden heeft, kunnen in samenwerking 
met de nog in te voeren IMCS-modules (BOM,Ie,ROUTING en WIP), kortere maar 
ook betrouwbaardere levertijden gerealiseerd worden. 

Om het bovenstaande te realiseren is nog op een aantal punt en nader 
onderzoek vereist namelijk; 
-Er dient nog verder uitgezocht te worden welke van de in hoofdstuk 4 aan
gedragen mogelijkheden voor automatische opslag van gereedschapsinformatie 
gekozen wordt. 

-In hoofdstuk drie is bij verschilende ·opmerkingen" geconcludeerd dat stan
daardisatie van de folieafmetingen, om instelhandelingen uit te sparen, 
niet rendabel was. In een nader onderzoek zou bekeken kunnen worden ofdat 
dit ook nog geldt indien men de voordelen van minder verschillende folie-

- --- . -.--.. ~~" 

soorten (grotere kwantumkorting, bij gelijke totale voorraad hierbij meer 
foiie-van bepaalde soort in voorraad,-voor---bTJn<i-alle orders materialen op 
voorraad) hierbij ook in ogenschouw neemt. Uiteraard dienen de nadelen van 
hogere folievoorraadkosten (meer folie in voorraad nodig door hogere afval) 
hierbij ook meegenomen te worden. 

-Verder kan specifiek naar de verbetering van de stapelbakinstelling van de 
111 gekeken worden, omdat dit een tijdrovende gebeurtenis is (zie ook 3.2). 
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O~-+--~~~ ___ ~~~ __ ~ __ ~~ __ ~~~-r __ T-~ ____ --'-__ --__ --____ --__ ~~~~~~.~~~~~ __ ~ 
-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

totale aantal beschouwde orders (Philips 1-1-84 t/~ ' 30-9-84) 253 
aantal orders in de juiste week geleverd: 42 (11%) 
aantal orders geleverd binnen tolerantie + 1 week: 103 (41 %) 
aantal orders te vroeg geleverd: 104 (41%) 
a~ntal orders te laat geleverd: 101 (42%) 
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levertijd in weken 



Jaar dant-a~ aantal aanLil aantal 
orders d,'Ukelen orders nleuwe 

nleuwe artlkelen 
artlkelen 

197'j 3")0 199 66 101 
1001- IQ~ 12Q't 

1980 326 207 61 15 
100'1 - 19~ 23~ 

1981 351 206 85 123 
,nn~ 24'1 11,,'1 

1':)82 11 25 216 57 93 
1001- Il~ 22"/0 

1983 407 211 54 80 
100% I~ 2~ 

tolaal over periode 1979- 1983 ; 1859 PhilIps orders 
321 Orders Vaal' nieuwe Phl11psartlkelen 

gemlddeld was dus 17% van het orderpakket van Philips Vaal' nieuw te ont
wikkelen produkten, 
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100 

ORDERHUMR 9118 9520 94611 9543 9681 9680 9770 9768 9611 9718 

MACHINE NUtM:R 100 100 100 100 100 100 100 , 100 100 100 

MATERIAAL POL PVC PVC POL PVC PVC PVC PVC PVC PVC 

nEUR ... it tranap. . tranap. tranap. trall8p • tranap. tranap. tr .... p. tr.nap . transp. 

BREEDTE 460 460 460 290 305 440/460 325 540/2/:125 400 400 

DIKTE 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,25 0,25 

ART.AFM. 138/196/16 78/93/45 78/113/54 240/UO/~ 62/58/22 " 111,9/15 125/210 " 110/25 140/298/55 285/142/95 

MATRIJS ArM: ( 8. l \ 400/250 410/205 410/2U 260/260 410/210 244/223 365/165 490/340 
0 

.. 
0 . ' 

0 

1 OMBOUWEN MATRIJS 0 0 ~ 0 30 30 

2 UITBOUWEN'OUDEMATRIJS 30 45 15 60 30 

3 VERSTELLEN KETIING 0 0 0' 0 0 0 

4 INBOUWEN MATRIJS 45 60 45 90 30 

5 AFSTEllEN TAFElS 45 15 15 30 15 

6 AFSTELLEN SPANIWEN 30 15 5 15 15 

7 AFSTELLEN· TRANSPORTSLAG 15 15 10 15 5 
,.-

8 AFSTELLEN KETIINGBANEN (j 0 0 0 0 

9 AFSTELLEN VERWARMING 15 0 15 30 5 

10 AFSTELLEN BREEDTEGELEIDING 15 0 10 15 10 'I 

11 AFSTELLEN. PROOUKT 30 0 15 15 0 

12 01 VERSEN 0 0 10 30 0 
13 DEMONTEREN STAPELBAK+STANSMES 0 0 5 15 0 

14 VERSTELLEN HOOGTE STANS 30 15 10 10 10 

1'5 AFSTELLEN BREEOTEGELEIOING 15 15 10 15 10 

16 AFSTELLEN TRANSPORTSLAG 15 8 II 15 5 

17 AFSTELLEN TRANSPORTKLE~ --, 
30 7 15 20 5 

18 INBOUWEN+AFSTELLEN STAPELBAK 0 0 0 0 15 

19 INBOUWEN+AFSTELLEN STANSMES 15 30 15 30 120 

120 OI VERSEN 0 0 40 30 0 

121 AFREGELEN COMPLEET 0 0 10 15 15 

TOTAAl WISSELEN HATRIJS 1 tIm 4 75 105 60 180 90 

TOT. OMST. VAC. AUTOH. 1 tIm 12 225 150 140 330 140 

TOT. OMST. STANS 13 tIm 20 105 75 110 150 180 

TOTAAL OMSTELLEN 1 tIm 21 330 225 
0 

250 480 320 

i 



101 

ORO[ RNUI+IE R 8458 117 .. 9699 9785 Anna anna a, .. ", ARtn 

MACHINf HlH£R 100 101 101 101 101 11.2 , 
11.2 11:1.2 

MATERIML PVC PVC PVC I'm.. I>OL POL POL PVC 

KLEUR Truap. truap. traup. . wit wit • it. tranap . ~ ... n.n 

BREEOTE 3211 480 460 420 800 500 ~nn '')'' 
DIKTE 

.. 
0,3 0,1 0,2 0,11 OU n'u n ..... 

ART.AFM. 3$0/21111/22 78/83/U 78/113/&4 118/1811/11 208/75 :.j 203/53 "" /0" 
43/78/0.2 

MAIRIJS AFM. . TB.L \ 410/2011 410/245 375/210 430 ·2t7 ... ~,.,"n 
. " o.a. ' . . . ' 

1 OHBOUWEN MATRJ~S 12 0 0 " 0 

2 UJT8OUWEN"0UDE ·MATRIJS 3e 10 15 30 

J VERSTELLEH KHTl"G 0 0 0 "' 0 

4 IHBOUWEN MATRIJS &4 15 20 45 

. 5 AFSTELLEN TAFIlS . 
H U 111 5 

6 AFSTElLEH SPANRAHEN 16 10 II . 16 

7 AFSTELLEN TRANSPORTSLAG 12 10 15 
. ,. 

15 

8 AFSTELLEN KETTIHGBANEN 0 0 0 0 

9 AFSTELLEN VERWARMING 13 10 10 0 

10 AFSTEllEN 8REEDTEGELEIDING 10 10 10 0 

11 AFSTElLEN PRODUKT 12 5 10 30 

12"""0"1 VfRSEN 8 15 30 0 

13 DEHONTEREN STAPElBAK+STAHSHES 4 5 10 15 

14 VERSTElLEN HOOGlrE SlrANS 15 
5 10 

,,, 
~ 

115 AFSTEllEN BREEDTEGElEIDING 15 10 15 H 

16 AFSTELLEN TRANSPORTS LAG 
9 6 10 10 30 

17 AFSTElLEN TRANSPORTKLEP. 155 10 10 n 

IB INBOUWEN+AFSTElLEN STAPElBAK 3 0 40 
,,, 

19 INBOUWEN+AFSTELLEN STANSMES 42 30 20 n 

[20 DI VERSEN 16 40 220 0 

[21 AFREGELEN COMPLEET 8 0 16 0 

TOTAAL WISSElEN MATRIJS 1 tIm 4 102 25 35 75 

TOT. OMST. VAC. AUTOH. 1 Um 12 1117 100 120 150 

TOT. OHST. STAHS 13 t/. 20 124 110 350 110 

TOTAAl OHSTELLEN 1 t7m-Z-r 321 210 470 240 

. 
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tn2 
ORIlE RNUIfoIE R q40q (HOB q4/i4 9787 ~W 9832 9798 9BI5 9B14 9Bll , 
MACHINE: NIH£R 102 102 102 102 102· 102 . 102 , 102 102 102 
MATERlAAL PVC PVC PVC POL PVC PVC PVC PVC PVC PVC 
KlEUR t..-ansp. transp. ~ransp. bruin transp. transp. transp. transp. transp. transp. 

BREEDTE lilO lj':tn' 4':10 400 355 355 450 390/390 440/4lto lt20 
DIKTE 0.2 ~4 n J. 0.5 0.7 0.7 o " o B/0.l 0.B/O.1 o It 
ART.AFM. 

23OL2lD122 ':I8~l2lt6'" '1111117122 21411 35/1 rJ; !5J/97/24 157/97/65.5 168/198/95 310/194/95 2.l5L1lB.fl5. ]28/10]/68 
MAT.RIJS Afl4. 18*L I Ji.9..5.L.2..51 

~ 

Lno/o·;n 1q<; 11 11<; HO/180 340/195 340/195 330/230 350/210 415/250 350/500 
' . ... . . - . . . - . -1 OHBOUWEN MATRIJS 20 0 ~ 0 20 0 

i 2 UITBOUWEN'OUD[ MATRJdS 10 10 5 II} 10 
3 "VERSfELLEN ~ II Ina 5 0 -\ 5 0 0 i 
4 INBOWEN MATRIJS 15 10 10 10 1 S , 

! 
·5 AFSTELLEN TAfILS . 

5 I 5 5 5 5 
6 AFSTELL£N SPANRAHEN 5 5 .. 

5 5 5 ; 

7 AFSTELL£N TRAHSPORTSLAG ',', 
0 5 , 5 0 5 

8 AFSTELLEN kETTINGBAHEN 5 5 5 0 5 
9 AFSTELLEN YERWARMING 5 5 10 0 5 

10 AFSTELLEN BREEDTEGELEIDING 5 5 10 0 5 
11 AFSTELLEN PRODUKT 10 10 10 10 10 i 

112 DIVERSEN 95 20 10 90 I 15 I 

13 DEMONTEREN STAPELBAK+STANSMES - i 10 10 10 5 5 
14 VERSTELLEN HOOGTE SlANS 10 I 

5 5 5 0 

-l 115 AFSTELlEN BREEDTEGELEIDING 10 5 10 10 5 
16 AFSTELLEN TRANSPORlSLAG 5 : 

5 5 5 0 , . 
."' 17 AFSlElLEN TRANSPORTKLEP 15 5 10 0 10 

18 INBDUWEN+AFSTELlEN STAPElBAK 30 0 0 0 0 
19 INBDUWEN+AFSTELLEN STANSMES 10 15 lG 40 15 

120 DJ VE RSEN 35 0 30 45 110 

I ,21 AFREGELEN OlHPLEET 5 10. 10 10 0 
TOTAAL WISSELEH MATRIJS 1 tIm 4 50 20 20 40 25 , 

. TOT. OMST. VAC. AUTOH. 1 tim 12 105 150 90 70 155 
TOT. OOT. STAMS 13 tIm 20 135 55 90 110 160 
TOTAAL OHSTELLEN I t/lll 21 ?J.n 70<; . .ill 180 315 . 

2,1 C 



10' VERVOI C -
ORDERNUIKR ' Q71t. 077" <171.1 I q762 9801 9812 9831 9826 9606 

MACHINE NlM£R 102 102 102 102 102 1,." In? '0' 102 
MATERlAAl POL PVC POL PVC POL PVC PVC POL POL 
ICLEUR Qri Is tnlnsp. grlh , transn loll t tn.n§D trlln§D. wIt DrOD 

BREEDTE 355 355 355 11;1; "'0 llil; 155 310-400 540 

DIKTE 1 o 7 1 07 0_8 o 7 n7 fL8 O.Ii 

ART.MM. 2061132125 204/1)0/18 210/139/53 2D811lnl,/j'i nV.J.g715. .11;7/Q7121& 11;7/07"" Inn"nnl1~.Ii • 100/8 
MATRIJS AFM. 18 .. L 1 314/225 315/205 .n ,?nr:: .7r::'?nn 2.,./1QI: 11onl1QI; 77AlIl;n 1;0017on 

--' GEM 

1 OHBOUWEN MATRIJS I 
A 1n 0 0 0 

2 UITBOUWEN- DUDE MATRIJS 
0 10 10 I; " 3 VERSTELLEKKEnrHG n 5 5 - , 0 2 

4 INBOUWEH MATRIJS 0 Iii 10 I; q I; 

5 AFSTELLEN TAfELS 0 5 2 0 1.5 
6 AFSTELLEH SPANRAHEH 

0 Ii , n • I; 

7 AFSTELLEN TRANSPORTSLAG 
0 5 0 I; 1 

8 AFSTELLEN KETTINGBANEH 0 0; 0; 10 <; ' 

9 AFSTELLEN VERWARHING I; IQ 0 I; Ii 

10 AFSTELlEN BREEDTEGEL£IDING 
0 10 2 10 5 

11 AFSTELLEN PRODUKT 15 3D 0; ~ 12 
12 DIVERSEH 0 20 -.Jl 4'1 24 ., 

, 13 DEHONTEREN STAPELBAK+STANSHES 
5 0; 2 <; 7.0; ,--

14 VERSTEUEN HOl)GiE~S 
5 10 , 

" I; 

15 AFSTEllEN BREEDTEGELEIDING 0 10 <; c: 6,5 
16 AFSTELLEN TRANSPORTSLAG 0 II:: -.2 c 

- ' 
7 

f1"AFSTEllENIIVINSPORTKlEP 0 10 c: I; t. I:: 

18 INBOUWEN+AFSTEllEN STAPElBAK 0 0 10 n h. <; 

19 INBOUWEN+AFSTEllEN STANSHES 20 15 10 r:: 1<; <; - , 
120 DIVosrN 15 40; 0 n 11 

, --
121 AFREGELEN COMPlHT 

5 3D 10 5 9.5 
TOTAAl WISSELEN MATRIJS 1 tIm 4 30 10 25 10 , 28 - .-
TOT. OHST. VAC. AUTOH. 1 tIm 12 50 I,n Itt AI:: q6 
TOT. OMST. STANS 13 tIm 20 

50 141;; I." "11; Ql 

hotAAl OMSTEll£N 1 tIm 21 
.--

Inn ?&.n R7 ,-- .~,. IR7 

2,1 ( 



110 
ORDERNUIKR 826!L 9}l6 9579 9S78 951t9 971t1t 9707 9580 9796 9701 

MACHINE NUlKR 110 110 110 110 110 110 , 110 , 110 liD liD 
MATERIAAl 

BlC. POI PVC PVC POL PVC PVC PVC PVC PVC 
KLEUR Tr .• ncn • / t ' nrllc --'1rlls wI t tranSD. transp . transp • tran~. transp. 
BREEOTE He; 

. 
J75 380 50<; 310-it20 51t0 1t30 380 380 365-380 

OIKTE 0.1 O.C; o . e; ~..2 o 8 o 5 o,lt 0,5 D,S 0,4 
ART .MM. 

• 81L2l.llL1.L lon/ll.nll7<; 1 DO/200/12--i 175/155/52 385/155/52 33"/226 225/334/11 310/106/36 
MAIRIJS MM. I B .. l \ H.<;/n<; ':nn 11 Rn 11<;"ln 116/HO . n8IIS!) 505/178 395/150 336/320 3351230 330/230 

" 

1 OMBOUWEN KATRIJS 90 " 60 0 

2 UJTBOUWEN ' OUDE MATRIJS 10 1'; 10 
3 YERSTELLEN KElTING <; . , 

'i 5 
4 INBOUWEN MATRJJS 

1<; I r; 1< 

5 AFSTELlEN TAFELS 
10 10 5 

6 AFSTELLEN SPANRAHEN 
C; 10 5 

7 AFSTELLEN TRANSPORTSLAG 
i 1 0 

8 AFSTELLEN kETTINGBANEH 
'>- 5 10 

9 AFSTELlEN YERWARMING 10 10 5 
10 AFSTELLEN BREEDTEGELEJDING 

10 5 5 
11 AFSTEllEN PRODUKT 

lD 10 15 
11 DIVERSEN 

60 30 15 -13 DEMONTEREN STAPELBAK+STANSHES 
10 5 5 

14 VERSTELLEN HOOGTE STANS 
10 5 5 

15 AFSTELLEN BREEDTEGEL[IDJNG 
5 5 0 

16 AFSTELLEN TRANSPORTSLAG . 
0 0 0 _.-

17 AFSTELLEN TRANSPORTKLEP 
~ 0 0 

18 INBOUWEN+AFSTELLEN STAPEL8AK 
n n 0 -. 

19 INBOUWEN+AFSTELLEN STANSHES 
15 30 20 

120 OJ VERSEN \1<; 120 55 
121 AFREGELEN COMPLEET 

15 it 15 
TOTAAL WJSSELEN MATRIJS 1 tIm 4 

120 95 30 , 
' TOT. OMST. VAC. AUTOM. 1 tIm 12 

~1 176 90 
TOT . OMST. STANS 13 tIm 20 

IQn 169 lOa 
TOTAAL OMSTElLEN 1 tIm 21 • ., 1 .. 11.<; 190 

, -

21 0 , 



110 VFRVOIG. 

OROERNUfoKR ,~ ,,..,<In 

MACHINE NlJIoKR 110 110 

MATERIAAl 
Pvr: PVC 

kLEUR Tr"n~n Tr"ns.n 

BREEDTE 365-380 365-380 
DIKTE o 4 0.4 

ART.AFH. 
~ID/lDh/Lh 110/10{,/1C1 

MATRIJS ArM. (B'lL) nnL2lO 11017~D 
.. 

'GEM 

1 OMBOUWEN MATRIJS _45 lq ~ 
2 UITBOUWEN'OUDE MATRIJS 

10 17 

3 VERSTELLEN KETTING . , 
4 INBOUWEN MATRIJS . 

In 1'; 

5 AfSTELLEN TAFELS . 
0 7 

6 AfSTELLEN SPANRAMEN n c 

7 AfSTELLEN TRANSPORTSLAG " 
0 0.<; 

8 AfSTELLEN kITTINGBANEN n I; 

9 AfSTElLEN VERWARMING n h-

10 AfSTELLEN BREEDTEGELEIDING 0 5 
11 AfSTELLEN PRODUKT 10 11 
12 DIVERSEN '1<; 48 
13 DEMONTEREN STAPELBAK+STANSMES - , 

0 q 
14 VERSTELLEN HOOGTE STANS 

0 <; 

15 AFSTElLEN BREEDTEGEl[IO!NG 0 3 
16 AFSTELLEN TRANSPORTSLAG . 0 0 ..' 
17 AFSTELLEN TRANSPORTKlEP 

0 0 
18 INBOU~EN+AFST£LlEN STAPELBAK 0 0 

19 INBOU~EN+AFSTElLEN STANSMES <; 18 
20 DIVERSEN 

0 n -
121 AFREGELEN COMPLHT <; 11 

TOTAAl WISSELEN MATRIJS 1 tIm 4 
65 70 , 

TOT. OMST. VAC. AUTOM. 1 tIm 12 170 1li7 
TOT. OMST. STANS 13 tIm 20 

10 118 
"TotAAl OMSTELLEN 1 tIm 21 180 2J5 -

, 

2,1 0 



111 
ORDERNU/f1ER 9644 9158 9704 9705 961j1j 9552 9058 9731j 9738 9798 
MACHINE NUMR HI 111 HI 111 111 111 111 111 111 111 

MATERIAAL pur Dn, PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC POL 
KLEUR tranSD orlls tran$p. bruin transp. transp. transp . wi t tran~. blauw 
BREEDTE 355 180 390-540 390 355 355 655 525-560 520 460 
DIKTE OJ o A 0.8-0.7 0_8 0.1 0.7 o 2 o 4 0,2 o 4 : 
ART.AF14. 26r;/204/id 211"'1.10/17 '021220/17 102/220n7 ~04L18 265/264/32 296/296/19 110/330/26 460/417/14 16811 qa/qS 

MATRIJS AFM. I B -t , 114122<; 7AI;IlQI; 14n170;1; 'Lol2r;" 620/305 485.360 330/230 .. 

1 OHBOUWEN MATRIJS 1n 60 40 
r, 1 

, 
2 UITBOUWEN -OUDE MATRIJS 6 15 20 
3 VERSTELLEN KETlING 3 10 0 . , 
4 INBOUWEN MATRIJS 12 20 0 
5 AfSTELLEN TAfELS 3 15 5 
6 AfSTELLEN SPANRAHEN 3 10 5 
7 AFSTELLEN TRANSPORTSLAG 2 10 0 
8 AfSTELLEN KETTINGBANEN 2 5 0 
9 AFSTELLEN VERWARMING 2 5 0 

10 AfSTELLEN BREEDTEGELEIDING 10 5 0 ; 

11 AFSTELLEN PRODUKT 5 10 5 
12 01 VERSEN 10 0 15 
13 DEMONTEREN STAPELBAK+STANSMES 

.-. 

2 30 5 - ----14 VERSTElLEN HOOGTE STANS 
0 5 0 ---. 15 AFSTELLEN BREEDTEGELEIOING 
:3 10 0 .. 16 AFSTELLEN TRANSPORTSLAG 
2 10 0 

1--- - - --- ' 17 AfSTELLEN TRANSPORTKLEP 
....!l 10 0 

18 INBOUWEN+AfSTELLEN STAPELBAK ; 
l'I7 0 0 

19 INBOUWEN+AFSTELLEN STANSMES 
10 20 5 ._. 

120 DI VERSEN Ie; 10 20 ... 
r 21 AFREGELEN COMPLEET 

0 20 10 
TOTAAL WISSELEN MATRIJS 1 tIm 4 

50 105 60 , 
. TOT. OMST. VAC. AUTOH. 1 tIm 12 -

87 165 90 
TOT. OMST. STANS 13 tIm 20 

164 115 40 - - - - - - i TOTAAL OHSTELLEN 1 tIm 21 .r' ?Rn nn -- --- -

'2,1 E 



lIIVERVOlG. 

-OROERNUI+I£R . 
.9555. 9812 

MACHINE NlH£R 111 111 . I 
MATERlAAl I PVC PVC 

I KLEUR transp. transp. 

8RE£DTE 500 380-390 i 
; 

DIKTE 0." 0.7 j 
ART .Af'H. "32/170/62 290/225123 {' i 
MATRIJSAflI. (8iJLl 1j50/360 ]1j01255 J - .. 

GEM • l .' . .' -
1 1 OHBOUWEN MATRJ~S 30 1j0 ~ 
I 2 UITBOUWEN OUD[ MATRldS ; 10 13 , 

3 VERSTELLENKfmNG 0 3 . t : 
, 

4 INBOINEN MATRIJS , 
12 15 

' S AFSTELLEN TAFElS , . 
10 8 

6 AFSTELLEN SPANRAP£N ' 5 £> 
., 

I 7 AFSTELLEN TRAHSPORTSLAG . .. , 10 5.5 , 
8 AFSTEllEN KETTINGBANrN I 5 ] , 
9 AFSTEllEN YERWARMING 5 3 

10 AFSTEllEN ·BREEDTEGElEIDING 10 6 
11 AFSTELlEN PROOUKT 15 9 
12 OI VERSEN 30 llj 

-13 OEMONTEREN STAPElBAK+STANSMES 10 llj 
-14 VERSTEllEN HOOGlE SlANS 5 2.5 

15 AFSTELlEN BRE£OTEGElEIOING 15 7 
-16 AFSTElLEN TRANSPORTSLAG . 10 5.5 

17 AFSTELLEN TRANSPORTKl[P 10 
.., 

5 -" 18 lNBOUWEN+AFSTELlEN STAPELBAK 0 31j 
19 INBOUWEN+AFSTELLEN STANSMES 15 12 

120 Ol VERSEN 60 26 
-rZl AFREGELEN aJMPLEET 10 10 

TOTAAL WISSElEN MATRIJS 1 tIm 4 55 68 , 
. TOT. OHST. VAC. AUTOM. 1 tim 12 llj5 122 

TOT. OHST. STAMS 13 flm 20 135 11" 
TOTAAl OHSTElLEN I tIm 21 ; 280 2~<; -

-

21 E 
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4.J o s:: Q) 
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) 4.J 4.J 0 
AS AS .... 
e Iii Co 

1 Oabouwen Matrijs ~ 
2 Uitbouwen Oude Matrijs X 

13 Yerstellen Kett~nq . X 
14 Inbouven· Matn)s [X 
5 Afstellen Tafels X X [)( 
6 Afstellen Spanraaen X X ~ 
t7 Afstellen Transportslag [)( 
8 Afstellen Kettinqbanen [)( X 
9 Afstellen Yerwaraing X X X K rx X ~ X X 
10 AfstellenBreedtegeleiding X ~ 
11 Afstellen Produkt X ~ rx 
12 Diversen 
13 Deaonteren Stapelbak+Stansmes lX IX X ~ 
14 Yerstellen Hooqte Stans rx: 
1S Afstellen Breedteqeleiding rx rx 
16 Afstellen Transportslag X 
17 Afstellen Transportklep X X ~ ~ -- . -
18 Inbouwen+Afstellen Stapelbak X 

~ 19 Inbouwen+Afstellen Stansaes X p-<. ~ 
20 Diversen . f- .. . . . -
21 Afregelen coapleet 
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Procesfunctie handeling, die een veran
dering veroor aakt in de vorm~ s~men-

5t~11ing. f y ~ 5cha aigen3chacpen. of 
pla~ts van een produkt. 

Invoer of uitvoer; begin-en eindarodukt 
of -resultaat van een proces. 

Opgave van de waar te nemen parameters 
aan aen proces of produkt en vergelijking 
met de gespecificeerde waarden. 

Geeft aan dat op dit aunt moet worden 
beslist wat er moet gebeuren op grond 
van de geconstataerde feiten. 

Hierin wordt de opdracht aangegeven. 

Openings-of afsluitingssymbool van een 
schema. 

Administratieve gegevens: opgaven van 
specificatie registratie van gegevens 
op formulieren, in datafiles, lo~boeken 
etc. 

V~~r verklaring, zie de toelichting 
van de bijlage. 



BESCHREIBUNG DER MASCHINE 
DESCRIPTION OF THE MACHINE 
DESCRIPTION QE LA MACHINE 

3 

29 

; 
/ 

2 3 4 

/ \ 

Folien-
!bene 

.-l-~_--5 

6 

7 

8 

15 

16 

~~~~==---:-17 
F=?-..... ""i'I' 

18 

19 

"---20 

--121 

22 

i 
-----------.====~~ 

23 
FOX'lllatatlon mlt Anordnunq der Endschalt.r bal RDKP- und RVP-Typen 

1 Kontermutter 

2 Stellmutter mlt O~pfun9 

3 Endsehalter "Pormluft" b 28 bel RDKP-Typen 

4 Oruekluftzyllndar 

5 Obertlsehverstellunq 

6 Obere QuerbrUeke 

7 Endschalter ·Oberer Spannrahmen Auf- b 16 

8 Endsehalter "Oberer spannrahmen abo b J3 

9 Kniehebel. 

10 Endsehaltsr 'Obert1sch oben" b 19 

11 Endschalter "SpannrAhmen Offnen~ b 32 

12 Endsehal.ter 'VL~uum verzOqert 8in" 
o 37 bel RDKP- und b 28 bal RVP-'l'ypen 

13 Obertisen 

14 Oberer SpannraluMn 

15 Endsehaltar "Vakuum verzOqert eln" 
o 36 be! RDKP- und b 25 bel RVP-'rypen 

16 Endsehal.ter "Spannrahlllen Offnen" 0 31 

17 Unterer Spannr~ 

18 Endschalter "Untertlsch unten" b 18 

19 Untertlsen 

20 Kniehebel 
21 Endsehaleer "Unterer Spannrabman ,auf" 0 3( 

22 Endschalter "Unterer Spann rahmen 1100"' b 17 

23 Untera QuerbrUeke 

24 Untertisehverstellunq 

25 Oruckluftzyl1nder 

26 End.ehalter "Formluft b 25" nur bai RDKP-Typfn 

27 Stel~utter mit o~pfunq 

28 Kontermutter 
29 Endsehalter "Transport vor" b 21 

)0 endschalter "Transport zurUek" 0 20 

3,2 



BESCHREIBUNG DER MASCHINE 
DESCRIPTION OF THE MACHINE 
DESCRIPTlON DE LA. MACHINE 

Fal ienebene 
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Spannrahmenverstellung 

1 Spannrahmen 

2 Tisch (ond e r ) 

3 Kontermutter 

4 Stellspindel 

5 Spannrahmenstange 

6 Anschlag 

7 Fuhrungssaule 

8 Druckluftzylinder 



BESCHREIBUNG DER MASCHINE 
DESCRIPTION OF THE MACHINE I [] 0.0.0 (]j I 
DESCRIPTION DE LA MACHINE 

... 

1 ,...--J 

Fal ienebene 
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Spannrahmenverstellung 

1 Spannrahmen 

2 Konterrnutter 

3 Stellspindel 

4 Anschlag 

5 Spannramenbrticke 

6 Flihrungssaule 

7 Druckluftzylinder 



BEDIENUNGSELEMENTE UNO IHRE FUNKTION 
OPERATING ELEMENTS AND THEJR FUNCTION 
ELEMENTS DE COM MAN DE ET LEUR FONCTION 

3 BEDIENUNGSELD1ENTE UND IHRE FUNKTION 
---------------------------------------
3.1 Bedienungselemente am Armaturenbrett 

und Zusatzarmaturenbrett 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

. 16 

Temperaturregler fUr Oberheizung 

Zeitscha1twerk fUr Formzeit 

Drucktaster "Steuerstrom aus" 

Drucktaster "Steuerstrom ein" 

Kontro1l-Lampe fUr Steuerstrom 

Drucktaster "Obertisch ab" 
... 

Drucktaster "Obertisch auf" 

Drucktaster "Transport vor" 

Kippschal ter "E1. ~·1agnet-Transportkupplung" 

Knebelschalter "Anfahr-Automatik" 

Knebelschalter "Programmablauf" 

SchloBtaste "Einrichten bzw. Betrieb" 

Drucktaster "Untertisch ab" 

Drucktaster "Untertisch auf" 

Drucktaster "B1asen" 

Drucktaster " Spannrahmen zu" 

17 Drucktaster" Spannrahmen auf" 

18 Knebe1schalter "Spannrahmen automat." , 

19 Drucktaster "Oberheizung zurlick" 

20 Drucktaster "Oberheizung vor" 

21 f rei 

22 Temperaturregler fUr Unterheizung 

23 Knebelschalter "Vakuumpumpe aus bzw. ein" 

24 Ziihhrerk fUr Anfahr-Automatik 

26 Kippschalter "Vorblasen" 

27 f rei 

28 Temperaturregler fUr OPS-Einrichtung 
(siehe dazu 2.6) 
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BEOIENUNGSELEMENTE UNO IHRE FUNKTION 
. OPERATING ELEMENTS AND THEIR FUNCTION 
ELEMENTS DE COMMANDE ET LEUR FONCnON 

3.2 BED IENUNGSELEMENTE AL'J DER MASCHlNEN-FRONTSEITE 

31. Tischhubverstellung Obertisch 
32. Regulierventil "Obertisch ab" 

33. Regulierventil "Obertisch auf" 
34. Obertischverstellung 

35. Regulierventil "Oberer Spannrahmen auf" 
36. Regulierventil "Oberer Spannrahmen ab" 

37. Stellspindel fUr Transport-
verstellung (Folienauslaufseite) 

38. Umsteuerhahn fUr Formluft Obertisch bzw. Untertisch 

39. Druckminderer fUr Formluft 

40. Druckminderer fUr TischunterstUtzung 

41. Regulierventil "Unterer Spannrahmen ab" 

42. Regulierventil "Unterer Spannrahmen auf" 
43. Vakuumroeter 

44. Absperrventil fUr Formluft 

45. Regulierventil "Untertisch ab" 

46. Regulierventil "Untertisch auf" 
4·7. Manometer fUr· Fooudruck 

48. Manometer fUr Netzdruck 

49. Regulierventil fUr Entformluft 

50. Regulierventil fUr KUhlwasser Obertisch . 
51. Regulierventil fUr KUhlwasser Untertisch 
52. Stellspindel fUr Folienvorschub 
53. Stellspindel fUr Transportverstellung 

(Folieneinlaufseite) 
54. Handrad fUr Folieneinzug 
55. Arretierhebel fUr Folien-Niederhalter 

. '\ .' 

. 3.6. 
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o OJ10 em I 



BEDIENUNGSELEMENTE UNO IHRE FUNKTION 
OPERATING ELEMENTS AND THEIR FUNCTION 
ELEM.ENTS DE COMMANOE ET LEUR FONCT10N 

[ [] 0.0.0 (ill [ 

Maschinen - Frontseite- RDKP S4 
31 32 33 34 

\ ! 

r======;::==:=,:==:;z:::=::;J..- 35 
I ~36 

52 !! 

Cl :I 
37 

Maschinen - Frontseite RDKP 6S 

55 

\ 
52 

' 31 '32 33 34' 
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BEDIENUNGSELEMENTE UNO IHRE FUNKTION 
OPERATING ELEMENTS AND THfiR FUNCTION 
ELE~ENTS DE COMMANDE ET LEUR FONCTION 

76 J. 

77 

' ... - .. _; .- . -. - ... ,- r· 

3.3 BEDIENUNGSELE~mNTE AM ROLLENBOCK 
--------------------------------------

70 Bremskraft - Einstellung an der Rollenaufnahme 

71 Handrad zur Verstellung der ~'lelle fur Rollenaufnahme 

72 Motorschutzschalter fur Transportmotor 

73 Kippschalter fur Hand- bzw. Automatikbetrieb 

74 Drucktaste - Abwickeln von Hand 

75 Zeitschaltwerk fur Zwischenschlingen-Steuerung 
... 

76 Exzenterhebel zum Abheben der Andruckrolle 

77 Fuhler mit Fuhler-Schalter 
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DESCRIPTION OF THE MACHINE 
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BEDIENUNGSELEMENTE UNO IHRE FUNKTION 
OPERATING ELEMENTS AND THEIR FUNCTION 
ELEMENTS DE COMMANDE ET LEUR FONCTION 
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5 j j ~ lll1AR85 19 29 -5 4 63 0 
6 j j ~" ll11An5 19 29 -5 4 63 0 
7 j j 20FEm lll1AR85 19 Z9 -s 4 63 0 
a j j 20FEm lll1Am 19 Z9 -5 4 6l 0 
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18 n j 1411AR85 IBllAm 4 
19 j n 1:511A185 2711AR8:5 12 
20 j n IBIIARB5 21ll~ 3 
21 ft j 18MR8:5 IBIIAR85 a 
22 n j 20llAR85 2111An:5 1 
2l ~ j 21llAR8:5 2911AR8:5 8 16 7 2 
24 j n 2111AR85 mAR85 6 34 7 30 
~ • 1\ 21J1AR85 2811Am 7 
26 j 1\ Z2IIAR85 22MR85 0 28 -:5 
'l1 8 j 22MR8:5 29IIARS'S 7 I 48 12 21 
28 j • 'l1IIAR85 2911AR85 2 14 -11 
Z9 ft j mARS5 OlAl'm 7 
30 j n 2811ARS5 2111AY8:5 54 
31 j 1\ 29l1AR8:5 2911A18:5 0 14 9 0 
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