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SAMENVATTING: 

De opdracht is te splitsen in 2 delen: 
- onderzoek ter optimalisering van de huidige ploduc:tiewijze, 
- onderzoek van de mogelijkheden om de productie van de rBC's te 

a utoma t beren. 

De automatisering van de huidige situatie moest tot stand worden gebracht 
met zo weinig mogelijk kosten. Er is daarom niet gekozen voor een verbeter
ing van de machines, maar voor een eenvoudig uit te voeren lay-outwijziging. 
Het intern transport wordt na uitvoering van het voorstel sterk gereduceerd. 

T.b.V. de automatisering werden de cyclustijden van de huidige productie 
gemeten. Uit deze metingen bleek dat de handlingstijd t.O.V. de naaitijd 
zeer groot was. De handling veroorzaakte tevens een aantal ergonomische 
problemen. 
Omdat het naaien toch de beste manier was om een IBC te maken, heeft het 
onderzoek zich toegespitst op de automatisering van de handling. 
Hiervoor was het noodzakelijk dat de afwerking van de lBC (=assemblage) 
gewijzigd werd. M.b.V. een proefopstelling is aangetoond dat productie op de 
nieuwe manier mogelijk is. 
In mijn st.age periode heb ik me t..a.v. het. automatiseringsprobleem bezig 
gehouden met de hangbaan oplossing. Het probleem spitste zich vooral toe op 
het onderbrengen van alle bewerkingen in dit systeem, met gebruikmaking van 
maar 1 opspanmal. 

Bates Cepro had aan het einde van deze stageperiode nog geen keuze gemaakt 
over het al of niet uitvoeren van het voorstel. 



VOORWOORD: 

Dit verslag lS het 
periode 2-12-1985 t/m 
MA~stricht. 
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resultaat van de stageperiode die G. Gorissen, in de 
2-5-1986, heeft uitgevoerd bij Bates Cepro te 

De opdracht is uitgevoerd i.s.m. A.P.A. te Veldhoven, die van Bates Cepro 
een gelijkluidende opdracht gekregen hadden. 

Bij deze is dank verschuldigd aan allen die er toe hebben bijgedragen dat 
deze stage kon slagen: 

van de zijde van Bates Cepro: - dhr. Jongen, begeleider 

van de zijde van A.P.A. 

van de zijde van de T.H. 

- alle medewerkers en -werksters van de "big
bag"-afdeling 

- dhr. Janssen, projectingenieur 

- dhr. Schrauwen, studiebegeleider 
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1 .0 INI,EIDlNG. 

1.1 BESCHRIJVING PRODUCT. 

De lBC-afdeling produceert de lntermediate Bulk Container. Zoals de naam al 
doet vermoeden is de inhoud van dit verpakkingsmiddel groter dan de papieren 
of plastic zak, maar kleiner dan een container. Een veel gebruikte naam voor 
de rBC is dan ook "big bag". 
Enkele voordelen Vdn de lBC ten opzichte van andere verpakkingsmiddelen 
ZlJn: snel te vullen en te ledigen, lage handlingskosten en optimale benut
ting van de transportruimte. 
Met. een gemiddelde literinhoud van 1200 liter wordt de lBC vooral gebruikt 
voor poeder- en korrelvormig stortgoed. 
De lBC wordt gemaakt van polypropyleen weefsel (eventueel van een coating 
voorzien) en is in een zestal uitvoeringsvormen leverbaar (fig. 1.1) 

§ ___ !...:bV.'.:°a::.:.vke~nze;...;lb·;.;;jdO;;;;ed!omP,;.;;;e,_o_, __ ~ .•. ' ..• : ...•...........•.••. " .. J ~ 
!:S=s=:=.:::2=3~::I:=li:::::::..:d;:"bo:bo:.:.:v::';::::::O:"::Z~.!::I;;.!.::::d::';e~:~=:::::::·b=:~od~~e;....::=m=, =====_LJ_·······_······_': ____ r 1 

S - 4 :~~~'~:" o':;';'.'de H 0'" ',' 

S __ ._5=-S:..:lu::.:II::.:ra:;.:Od-=.:::bo.:..:v:;.:e;::nZ:.;:ii::.;de..;.:., :..:IO::.;SS::.;7..:,.ff::.;a..:..;a:.:.n;..;;;O;.:.;nd;.;;e;;..rl_iid_e_. _' _. ____ [,,'.:~ 
§ - 6 vulslur1 bovenzijde, losslurl onderzijde, 

Figuur 1.1 Uitvoeringsvormen van de lBC 

Bates Cepro maakt 2 soorten lBC, t.W. U en vlakdoek. De naamgeving vindt 
zijn oorsprong in de wijze waarop het weefsel tot lBC wordt verwerkt. De 
grondvorm van de U-lBC bestaat uit de U, die de bodem en 2 zijkanten vormt, 
en 2 zijkanten (zie figuur 1.2). De vlakdoek-lBC is opgebouwd uit 2 stukken 
vlakdoek, die ieder 2 zijkanten vormen en een bodem (zie figuur 1.2). Door 
de onderdelen aan elkaar te naaien wordt de lBC gevormd. 
Alle IBC's ZlJn voorzien van 4 polyester hijslussent bij de U-lBC worden 
die op de langsnaad genaaid, bij de vlakdoek-IBC op de verstevigingsbanden 
die in het weefsel zijn meegeweven. 
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I .... 

ij-IBC Vlakdoek-IBC 

Figuur 1.2: Soorten IBC 



7 

De afmetingen van de IBC zijn klantafhankelijk: 
hoogte :60 tot 250 cm 
grondvlak :75 x 75 cm of 

89 x 89 cm of 
97 x 97 cm. 

Bij de u-rBC zijn enkele specialiteiten mogelijk: 
* verstevigingsband: deze wordt in de langsnaad meegenaaid, en dient 

ter verhoging van de draagkracht. 
* stuifdichtheid: als het stortgoed poedervormig is, is dit 

noodzakelijk. Door een drietal zaken kan de stuifdichtheid gegaran
deerd worden: 

a. meenaaien van koord: het poeder kan nu niet ontsnappen door 
de perforaties die door het naaien gemaakt zijn. 

b. omvouwen van de naden: dit gebeurt tijdens het naaien, 
meestal in combinatie met a. Door het omvouwen kan het poeder 
niet meer ontsnappen tussen de twee op elkaar genaaide delen. 

c. binnenliner: dit is een PE-zak die als de IBC af is naar 
binnen wordt gestoken. 

De voornoemde binnenliner kan ook in de vlakdoek-IBC gestoken worden 
en wordt behalve bij stuifdichtheid ook gebruikt als het stortgoed 
voedingsmiddelen betreft. 

* dubbele bodem/deksel: het betreft specialiteiten die zeer uitdruk
kelijk door de klant gevraagd zijn i.v.m. hun gebruiksmethode van de 
IBC's. 

* anti-statisch weefsel: idem. 

Tot slot nog 
soorten IBC's 
'86). 

soort 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 

enkele gegevens betreffende de procentuele verhouding van de 
en de lengtes (verzameld over de periode 1-10-'85 t/m 31-3-

% I lengte klasse % 
100 %==52500 rBC's ~ (in mm) 100 %=52500 rBC's 

i 
< 

1 < 700 0.4 
22 700 tot 1000 22 
14 1000 tot 1250 34 
0.5 1250 tot 1500 8.5 

18.5 1500 tot 1750 11 
44 1750 tot 2000 21 

2000 tot 2250 3 
) 2250 0.1 

, 
_., 
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1.2 BESCHRIJVING HUIDIG PRODUCTIEPROCES. 

In figuur 1.3 is schematisch het verloop van de productie van beide soorten 
rBC's weergegeven. 
Voor de productie van 100.000 IBC's/jaar heeft men nu ter beschikking: 

1. machines: * 1 snijmachine 
* 19 naaimachines: t.W. 2 Singers, 3 Adlers vrije arm, 9 

Unions, 4 Adlers lange arm en 1 Adler automaat 
* 1 pers. 

2. 25 werknemers, waaronder een werkvoorbereider, een monteur en een 
werknemer die voor technische ontwikkelingen verantwoordelijk is 
(N.B. in dit aantal werknemers zijn de werknemers die een 20-urige 
werkweek hebben ook meegenomen) . 

In de volgende paragrafen worden de afzonderlijke machines en de soorten 
bewerkingen nader toegelicht. 
Aan de cyclustijden is § 1.3 gewijd. 
De lay-out wordt in hoofdstuk 2 nader besproken. 

1.2.1 SNIJMACHINE (ETF). 

Op deze machine worden alle onderdelen voor de TBC gesneden; hier begint het 
productieproces dus. 
Het weefsel wordt op rollen aangeleverd. Iedere rol bevat ± 400 meter 
weefsel; behalve de roll~n ventielweefsel die ± 1000 meter bevatten. De 
rollen worden in de rollenbok, die maximaal 5 rollen kan bevatten, gehangen. 
Het aantal rollen dat ingehangen wordt is afhankelijk van het soort en de 
breedt.e van het mat.eriaal. 
Hetgeen gesneden moet worden, wordt afgeleid van (een copie van) het plan
bord en de ordersnijkaart. Order na order wordt afgewerkt zolang de 
hoeveelheid terplaatse aanwezig materiaal toereikend is. Dit houdt niet in 
dat een rol weefsel volledig op wordt gesneden. 
Het benodigde materiaal wordt per dag (intern) besteld; de aanwezige ruimte 
voor rollenopslag bij de ETF is namelijk beperkt. 
De onderdelen worden in paketten (b.v. 10 stuks) gesneden en gepalletiseerd. 
Aangezien de ETF in feite de enige machine is waaraan iets te verbeteren zou 
knnen ZlJn, wordt de technische werking van deze machine nader beschreven 
(zie ook figuur 1.4). 
N.B. de naaimachines worden als black-box beschouwd. 

TECHNISCHE WERKING: 
Het materiaal wordt eerst langs de zgn. danswalsen (1 en 2) geleid. Deze 
vormen de buffer die nodig is omdat het materiaal tijdens het snijden niet 
wordt doorgevoerd. Danswals 1 wordt continu aangedreven, zodat deze het 
materiaal van de rol aftrekt. Danswals 2 "drijft" via een ketting een 
potmeter aan, die de snelheid van danswals 1 regelt. 
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Hierna wordt het materiaal langs een discontinu aangedreven wals geleid. 
Deze wals wordt discontinu aangedreven omdat het materiaal tijdens het 
snijden niet getransporteerd wordt. Op deze wals is een slittenschijf 
gemonteerd die voor de lengtemeting zorgt. Vanaf deze walsen wordt het 
materiaal schuin omlaaggaand naar het mes (5) gevoerd. 
Walsen 1 en 3 zijn voorzien van wrijvingsmateriaal om slip van het weefsel 
te voorkomen. Op deze walsen liggen 2 aandrukwalsen , die gebruikt worden als 
2 rollen weefsel gelijktijdig worden gesneden. Deze aandrukwalsen zijn 
alleen plaatselijk voorzien van het wrijvingsmateriaal. Dit is gedaan om het 
weefsel (dat niet overal even dik is t.g.v. b.v. de ingeweven 
verstevigingsband) gelegenheid te geven in breedterichting te kunnen 
schuiven) . 
Er zijn twee manieren waarop het weefsel gesneden kan worden: warm en koud. 
Het nwarme" mes bestaat uit een weerstandsmateriaal dat tussen asbest is 
vastgeklemd, en is bestemd voor het snijden van ongecoat materiaal (het 
rafelen wordt hierdoor vermeden). Door een stangenmechanisme wordt het mes 
op het weefsel gebracht. 
Het "kouden mes bestaat uit 2 stanley-messen die in een houder gemonteerd 
zijn. De houder wordt d.m.v. een zuigerstangloze cilinder op en neer 
bewogen. 
De aandruktijd cq. snijtijd kan d.m.v. een timer ingesteld worden. 
De ETF snijdt alleen loodrecht op de aanvoerrichting. Wel bestaat de 
mogelijkheid om tijdens het afrolen van het materiaal een gedeelte van de 
breedte af te snijden (dit kan maar met een rol tegelijk). 
De continu lopende rollen (4) dienen voor het wegtrekken van het gesneden 
materiaal. Dit is vooral van belang bij het warm snijden: het materiaal mag 
niet aan het mes blijven plakken; bij koud snijden zorgen de rollen voor het 
enigszins strak houden van het materiaal. 

Tenslotte nog een opmerking over de wIJze waarop het materiaal gesneden moet 
worden. De zijkanten en de U worden allemaal uit de lengterichting van het 
materiaal gesneden. Op de bodem en deksel is deze stelregel niet van 
toepassing doordat het vierkante onderdelen zijn. De hoogte van het ventiel 
is gelijk aan de breedte van het materiaal. Omdat de diameter van het 
ventiel klantafhankelijk is, wordt deze uit de lengte richting gesneden. 

1.2.2 STANS. 

Door deze machine worden de gaten in bodem, deksel em U gemaakt. De machine 
bestaat uit een vertikaal geplaatste boormachine met in de boorkop een arm 
waarop een stanley-mes bevestigd is. 
De betreffende onderdelen worden in paketten gesneden. 



12 

1.2.3 SINGER. 

Op deze naaimachine worden de langsnaden van het ventiel en de afdekrand met 
een kettingsteek genaaid. 
Het materiaal wordt in paketten per pallet aangevoerd. 
Alvorens genaaid wordt, wordt het materiaal ter plaatse van de naald dubbel 
gevouwen. Sterkte en stuifdichtheid zijn hierdoor gegarandeerd. 
Het bindlint, waarmee het ventiel dicht gebonden kan worden, wordt met de 
langsnaad meegenaaid. Dit lint wordt door de naaister zelf gepositioneerd. 
In tegenstelling tot de ventielen, moet bij afdekranden het lint aan de 
binnenzijde komen. De afdekrand wordt bij de gebruiker n.l. binnenstebuiten 
getrokken, waardoor het lint weer aan de buitenkant komt. 
Pas nadat een aantal ventielen genaaid zijn, worden deze onderling allemaal 
losgeknipt; hierna worden ze in een voorraadbak gedeponeerd. 

1.2.4 ADLER VRIJE ARM (afgekort Adier v.a.). 

De ventielmontage (d.i. het inzetten van het ventiel in bodem, deksel of U) 
vindt op deze naaimachine plaats. 
Bodems en deksels worden ongevouwen per pallet aangeleverd. De U's liggen 
(per stuk gevouwen) op een pallet. 
Omdat de U's meestal te groot zijn om tijdens het naaien vast te worden 
gehouden, worden deze in een draaibare opspanmal vastgeklemd. Voor kleine 
U's, deksels en bodems is dit niet noodzakelijk. 
Deze naaimachine heeft een stiksteek, wat inhoudt dat er spoelen zijn die 
regelmatig gewisseld moeten worden. 
Het gereed product wordt met een wagentje afgevoerd. 
De ergonomie bij deze werkplek is slecht. De naaister moet opstaan om het 
product te kUQnen pakken en weg te leggen. Het naaien duurt relatief kort, 
waardoor de naaister nooit in een goede houding op haar stoel kan gaan 
zitten. 

1.2.5 UNION. 

Deze machine verzorgt de afwerking, d.w.Z. het naaien van de bodem- en 
langsnaden en het inzetten van bodem en deksel. 
Deze machine heeft een heraclessteek; er zijn geen spoelen. 
De benodigde onderdelen van de IBC moeten door de naaisters zelf bij een 
centrale plaats op de afdeling gehaald worden. Het afvoeren van het gerede 
product gebeurt via een transportband. 
Ook bij deze machine is de ergonomie niet gunstig. Vooral bij grote lBC's 
wordt dat merkbaar. Het naaien gaat zwaarder en het omdraaien van de lBC 
(bij overgang van langsnaad naar bodemnaad) is moeilijk. Bij het inzetten 
van de deksel moet de hele lBC om de lengte-as gedraaid worden. 
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1.2.6 ADI.ER LANGE ARM (afgekort Adler 1. a. ) . 

Met deze machine worden de hijslussen op de ingeweven verstevigingsband van 
de vlakdoek of op de langsnaden van de U gezet. 
Zoals de Adler v.a. heeft deze machine ook een stiksteek, hetgeen spoelen 
wisselen noodzakelijk maakt. 
De producten worden per pallet aan- en afgevoerd. 
Op de lussen zijn merktekens aangebracht, waardoor het positioneren vereen
voudigd wordt. Het patroon waarmee de lussen worden vastgezet (figuur 1.5 A) 
wordt door de naaister zelf gemaakt; de naaimachine kan voor- en achteruit 
naaien. 

~------
-\ 

Figuur 1.5: lussenpatronen. 

1.2.7 ADLER AUTOMAAT. 

Op deze machine worden de hijslussen met een speciaal patroon (figuur 1.5 
B), dat op een nokschijf is vastgelegd, vastgenaaid. Behalve het feit dat 
het patroon automatisch genaaid wordt en alleen voor vlakdoek gebruikt 
wordt, is alles hetzelfde als bij de Adler l.a .. 

1.2.8 INPAK. 

De taak van de werknemers bij de inpak is het dichtbinden van de losslurf, 
het opvouwen en de controle van de rBC en en gereed maken voor verzending 
van een baal IBC's. 
De U's die van de transportband komen worden na dichtgebonden en opgevouwen 
te zijn gepalletiseerd om zo naar de Adler l.a. gebracht te kunnen worden. 
Als daar de lussen bevestigd zijn, worden ze naar de inpak terug gebracht, 
waarna er onder de pers balen van worden gevormd. Het persen is noodzakelijk 
om het volume van een baal te beperken. 
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De vlakdoek wordt meteen onder de pers gelegd, omdat de lussen al bevestigd 
zijn. 
Het aantal rBCls per baal varieert van 50 tot 100 stuks. 

1.3 CYCLUSTYDEN. 

Bij het meten van de cyclustijden is geprobeerd een zo groot mogelijk 
aantalverschillende rBCls mee te nemen. Omdat ten tijde van de metingen niet 
alle soorten geproduceerd werden, is het doel niet volledig bereikt. Het is 
wel gelUkt om enkele extremen (grote-kleine rBC) in de metingen mee te 
nemen. Cyclustijden betreffende het inzetten van de afdekrand en het in
steken van de liner ontbreken echter. 
Uit gesprekken met de werknemers is ook gepoogd de cyclustijd te 
achterhalen. Nadat achteraf deze getallen met de metingen vergeleken werden, 
bleken er groter verschillen te bestaan. Een verklaring hiervoor is dat 
alleen netto tijden Zl]n gemeten, terwijl ook verborgen of verloren tijd 
(die zeer willekeurig en daardoor moeilijk meetbaar en voorspelbaar is) 
aanwezig is. Bij het gebruik van deze metingen (om b.v. het personeelsbes
tand bij automatisering uit te rekenen) moet hiermee rekening worden 
gehouden. 
De cyclustijden van de afzonderlijke bewerkingen worden paragraafsgewijs 
gepresenteerd. 

1.3.1 SNIJMACHINE. 

De productietijd van het snijden van het weefsel is niet gemeten, maar deze 
lS met de volgende gegevens voor elke soort rBC te achterhalen: 

- dorloopsnelheid snijmachine: ± 0,5 mis 
- weefsel lengte per rol: ± 400 m (bij ventielweefsel is dit 1000 m) 
- het snijden duurt ± 1 sec 
- het wisselen van een rol duurt ± 300 sec. 

1.3.2 STANS. 

De cyclustijd per lBC is afhankelijk van de grootte van het pakket dat in 
één keer gestansd wordt. Het stansen duurt (zonder positioneren van het 
pakket) ± 10 sec waarvan ± 2 sec echt snijden. 

1.3.3 SINGER. 

Het pakken, omvouwen van de naad en het positioneren van het lint duurt ± 15 
sec per ventiel. Het losknippen en wegleggen kost ± 5 sec/ventiel. 
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1.3.4 ADtER VRIJE ARM. 

De bewerking bestaat uit een viertal delen, t.W.: 
- pakken van ventiel en U, bodem of deksel 
- positioneren van het ventiel 
- het naaien 
- het wegleggen 

Deze bewerkingen z~Jn onafhankelijk van de grootte van de tBC. Er ~s wel 
verschil tussen de ventielmontage in bodem/deksel of U. 
De gemiddelde cyclustijden zijn in tabel 1.1 weergegeven. 

r----------,-----~------~----------~----~----,_------------

[" bewer. king· I pakken posi - '1

1 naaien i weg- spoel totaal I. hand - i hand - jl 
- tioneren leggen wis- lling Eng: 

soort t I ventiel selen. totaali naaien 
U ! 10 110 1 25 ! 10 • 5 60 I 35 j 1,4: 1 
deksel ! 5 j 25 1 25 I 5 5 ! 45 r 20 0 18: 1 

Tabel 1.1: Cyclustijd Adler v.a. (in sec). 

Bij deze bewerking is de handlingstijd dus vrij omvangrijk in vergelijking 
met de naai tijd. Echter het spoelen wisselen en het positioneren van het 
ventiel is altijd noodzakelijk. 
N.B. het spoelen wisselen, dat om de 8 bewerkingen moet gebeuren, duurt 
ongeveer 40 sec; dus 5 sec per ventielmontage. 
Sinds maart 1986 heeft men ook de beschikking over een Uni on vrije arm. 
Doordat deze machine met een andere steek naait, is spoelen wisselen 
overbodig. 

1.3.5 UNION. 

Deze metingen zijn verricht toen 
automatisering noodzakelijk zouden 
van de cyclustijden. 

bekend was welke gegevens voor de 
zijn. Vandaar de vergaande opsplitsing 

De verschillen in de cyclustijden van de verschillende soorten tBC komen bij 
deze bewerking het beste tot uitdrukking. 
Tabel 1.2 geeft de resultaten van de metingen. 
Aan het einde van tabel 1.2 zijn ook nog enkele tijden gegroepeerd die in 
een later stadium belangrijk zijn. 

1.3.6 ADtER t.A .. 

Ook hier z~Jn de metingen bij tBC's met verschillende lengte gedaan; de 
resultaten verschillen nauwelijks van elkaar. 



nr 
soort lBC-
soort bewerking 

i , 
i--'· pakken U en 

2 
3 

4 

5 

zijkant 
langsnaad naaien 
bodemnaad naaien 
en handling 
langsnaad naaien 
en handling 
omdraaien 

6 langsnaad naaien 
7 bodemnaad naaien 

en handling 
8 langsnaad naaien 

· en handling 
9 . deksel pakken 
10 deksel in naaien 
11 . opvouwen 

I totaal 
I 

totaal langsnaad 
naaien: 2+4+6+8 
totaal bodemnaad 
naaien: 3+7 

16 

56 52 r 56 ~-~~~~-1 .8m 

groot klein: "gemid. "i dubbele' 
....... _L jdeksel ! 

19 113 15 . 17 14 

21116 19 19 
18 i16 13 17 

I 
30 

24 
24 
25 

33 

20 
80 
23 

317 

21 

1

19 
42 

i 15 
p15 

108 '74 

43 130 

22 

17 
18 
15 

24 

16 
63 
21 

243 

83 

28 

27 

21 
23 
20 

33 

34 
112 
25 

'348 

102 

37 

1 20 
, 9 

23 

21 
17 
17 

25 

22 
51 
19 
38 

85 

26 

totaal deksel 100 61 79 I 146 
· inzetten: 9+ 1 0 I sub-totaal hand- 66 50 
· ling: 1+5+11 

53 63 

Tabel 1.2: Cyclustijden Union (in sec). 
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Het op de tafel leggen (vanaf een pallet) duurt ongeveer 5 sec per lBC. Het 
spoelen wisselen duurt omgerekend eveneens 5 sec per lBC. 
Het resultaat van de metingen is in tabel 1.3 weergegeven. 

op tafel 
leggen 

I • 
onder Inaalen 
naald I 

weg- ! spoel 1 totaal 
leggen I wisselen 

r--___ -t--=b;.::r..::::e;.:.:n~q.::::e::.n+_I----+----··-·~-
5 5 190 5 5 

, 
, 110 

Tabel 1.3: Cyclustijd Adler l.a. 

1.3.7 ADLER AUTOMAAT. 

Omdat vlakdoek niet in het automatiseringsvoorstel wordt meegenomen f zijn 
bij deze machine geen metingen verricht. 

1.3.8 INPAK. 

Het inpakken is weer afhankelijk van het soort rBC; b.v. 51 tlm 53 IBC's 
hebben geen losslurf die dichtgebonden moet worden. Daarnaast is het inpak
ken afhankelijk van de handigheid van de inpakker. 
gemiddeld bedraagt de inpaktijd (met controle) 1 minuut per lBC. Het maken 
van een baal en het verpakken ervan (zodat de baaJ verzonden kan worden) 
duurt 15 tot 20 minuten. 

1.3.9 DOORLOOPTIJD. 

De werkelijke doorlooptijd (bij de productie) was moeilijk te meten. Echter 
bij Bates Cepro waren deze gegevens al verzameld. De doorlooptijd bedraagt, 
afhankelijk van soort tBC, 16 á 28 minuten/lBC. 

1.4 HUIDIGE STAND VAN ZAKEN V.W.B. AUTOMATISERING. 

1.4.1 AUTOMATISERING VLAKDOEK. 

De vraag naar IBC's bleef steeds stijgen, met als gevolg dat de tBC-afdeling 
ook steeds groter werd. In 1983 kwam Bates Cepro dan ook tot de conclusie 
dat om in de toekomst de concurrerende positie met een financieel rendabele 
afdeling te kunnen handhaven automatisering noodzakelijk zou zijn. 
Aan het adviesbureau APA te Veldhoven werd de opdracht gegeven een 
automatisering voor de productie van de vlakdoek-IBC's uit te werken. Figuur 
1.6 geeft een overzicht van het door APA uitgewerkte systeem. 
Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen: 
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a. de rompenlijn: hier worden de 
automatisch genaaid. 

twee langsnaden van de TBC 

b. de deksel- en bodemlijn: het op lengte snijden en het stansen wordt 
hier automatisch uitgevoerd. 

c. de ventielenlijn: de hele productie van de ventielen gebeurt hier 
automatisch. 

d. de ventielmontage: hier worden de ventielen aan de bodem em deksel 
bvestigd; het betreft een driedimensionale 
bewerking die moeilijk te automatiseren was. 

e. de eindmontage: het betreft een hangbaansysteem met opspanmallen 
waar de dubbele vlakdoek (afkomstig van al in 
opgehangen wordt. Doordat de IBC in de mal kan 
roteren wordt het inzetten van bodem en deksel en 

Een besturing zorgt 
-bewaking . 
Hoewel het systeem 
Oe reden hiervoor 
het vlakdoekaandeel 
voordele van de U. 

1.4.2 TUSSENFASE. 

het opzetten van de lussen sterk vereenvoudigd. 
bij de lijnen al bI en c voor de procesbesturing en 

veelbelovend lijkt te zijn, is het toch niet uitgevoerd. 
is dat de marktvraag aan het wijzigen was. Voorheen was 
80\; dit percentage werd echter steeds kleiner ten 

Door de veranderende vraag was het moeilijk een uitspraak te doen welk soort 
TBC in de de toekomst het meeste gevraagd zou worden; automatiseren met de 
nadruk op één soort TBC was dus riskant. Bij Bates Cepro is dus naar een 
tussenoplossing gezocht. 
Door het uitbreiden van het machinepark is het in de beschikbare 
fabrieksruimte mogelijk om 150.000 rBC's/jaar te maken. Om deze productie 
toch enigszins in de hand te kunnen houden was een lay-out wijziging 
noodzakelijk. In de nieuwe layout is gestreefd naar optimalisering van het 
interne transport door de bewerkingen zoveel mogelijk naar soort lBC te 
groeperen. 
De rBC's zouden nog st.eeds handmatig gemaakt worden; er zou niets 
geautomatiseerd worden. 
Dit voorstel is uiteindelijk maar gedeeltelijk uitgevoerd omdat de vraag 
naar U's ging overheersen (verhouding U vlakdoek = 80 20) en 
automatiseren dus weer interessant werd. Het is nu dan ook weinig zinvol om 
grote kosten te maken voor verbeteringen die over een jaar misschien voor 
niets zijn geweest. 
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2.0 VERBETERINGEN HUIDIGE SITUATIE 

2.1 SUGGESTIES 

Zoals al opgemerkt is, is het in de huidige situatie weinig zinvol om dure 
verbeteringen te realiseren. Dit heeft tot gevolg gehad dat er mijnerzijds 
weinig technische voorstellen zijn gekomen om in de huidige situatie wij
zigingen aan te brengen. 
Eén (meer bedrijfskundig) aspect is wel dieper uitgewerkt, omdat dit 
waarschijnlijk eenvoudig te realiseren zou zijn; het betreft de verbetering 
van de lay-out. 
Figuur 2.1 toont de positie van de machines en het interne transport in de 
huidige situatie. Aan de hand van deze figuur worden enkele suggesties voor 
verbeteringen gemaakt. 

a. plaats Union D3" van de rechter- naar de linkerkant van de 
transportband, en Adler l.a. "3" op de vrijgekomen plaats. 

Doel: het verkorten van de interne transportweg. 

b. plaats Adler l.a. "3" op de plaats van Union "9" en zet deze 
dichter bij de automaat. 

Doel: het verkorten van de interne transportweg bij de productie 
van de U's. 

c. zet de Singers en de Adier v.a. in lijn. 
Doel: het vermijden van tussenvoorraden en geringer intern 

transport. 

d. zet beide Adlers v.a. in het midden tussen de Uni ons en de ETF. 
Doel: de Adlers v.a. zijn directe toeleveranciers van de Unions: 

hetgeen wat bij de Adler v.a. in de wagentjes wordt 
gelegd, kan dus door de naaisters die aan de Unions werken 
centraal worden afgehaald. 

e. plaats Adler 1. a. .. 3" of .. 4" aan de linkerkant van de 
transportband, en stel de tafel van de Adler I.a. "1" goed op. 

Doel: het verkorten van de interne transportweg. 

Zowel a, bals d zijn vrij omvangrijke wijzigingen in vergelijking met het 
resultaat wat ze opleveren. Het vermijden van de voorraden bij suggestie c 
is niet mogelijk door dat het verschil in cyclustijden van beide bewerkingen 
een buffer noodzakelijk maakt. 
Suggestie e wordt verder uitgewerkt omdat deze verbetering zichtbare voor
delen oplevert bij geringe investering. 
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2.2 UITGANGSPUNTEN. 

De suggestie is dus om één of meerdere Adlers l.a. aan de transportband bij 
de inpak afdeling te zetten. 
De mate van verkorting van de interne transportweg is afhankelijk van de 
WlJze waarop het product aan- en afgevoerd wordt. Dit kan per pallet of met 
de transportband gebeuren. Het is nu belangrijk wat als uitgangspunt gekozen 
wordt. 
Uitgangspunten: 

a. aan- en afvoer met de transportband 
voordelen: -interne transportweg nul 

-optimaal gebruik van de transportband 
-controle vindt pas plaats als de lBC helemaal af is 

b. aanvoer (uit voorraad) per pallet; afvoer met de transportband. 
voordeel: -de interne transportweg wordt korter 
nadelen: -bij de tafel moet ruimte zijn voor een pallet 

-er komen meerder soorten rBe's op de transportband, 
waardoor de kans dat een rBC bij de inpak op een 
verkeerde baal terecht komt groter wordt (b.v. lever
ing van een lBC zonder lussen) 

-de capaciteit van de inpak kan overschreden worden, 
indien er van de pallets extra lBC's aangeleverd 
worden. 

c. aan- en afvoer per pallet. 
voordeel: -de interne transportweg wordt verkort door de Adlers 

l.a. dichter bij de inpak en de pers te zeten. 
-de machines hoeven niet langs de transportband te 
staan. 

nadeel: - bij de tafel moet ruimte zijn voor 2 pallets 

Uitgangspunt c verschilt in feite weinig van de huidige situatie, terwijl a 
dé ideale situatie is die moeilijk te realiseren zal zijn. Gekozen zal 
moeten worden voor een combinatie van a en b. Het feit kan zich n.l. voor
doen dat de Unions niet genoeg lBC's leveren om de Adlers l.a. aan het werk 
te houden. Dit probleem kan op twee manieren opgelost worden. 
Door bij de Adler l.a. een pallet (met lBC's zonder lussen) neer te zetten 
kunnen deze altijd door werken. 
Een meer elegantere, maar ook moeilijker realiseerbare oplossing is afstem
ming van de productie van de Unions en de Adlers 1. a.. Deze afstemming is 
mogelijk door bepaalde naaisters tijdelijk van de Union op de Adler l.a. (of 
andersom) te laten overschakelen. 
Bijvoorbeeld: als 10 naaisters voor de afwerking en het lussen opzetten 
beschikbaar zijn, kan de verdeling Union:Adler=7:3 bij grote lBC's en 6:4 
voor kleine lBe's zijn. 
Dat dit redelijk goed mogelijk moet zijn bewijzen de gemeten cyclustijden: 
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bewerking afwerking lussen opzetten 
soort TBC 
56, 1,8 m 310 sec 105 sec 

S2, 0,9 m 200 sec 
1 

95 sec 

De realisering van deze afstemming vraagt een goed inzicht in de momentane 
situatie van de afdeling en een goede organisatie. 
De combinatie van a en b is ook noodzakelijk indien de Adlers I.a. het 
aantal aangeboden IBC's niet kan verwerken. Het teveel aan IBC moet bij de 
inpak gepallettiseerd worden. Nadien kan het dan per pallet aan de Adier 
l.a. aangeboden worden. 
Behalve op de afstemming, dient bij de combinatie van a en b gelet te worden 
op het feit dat orderwisseling ook wijziging van de ophanghoogte van de 
lussen in kan houden. Bij orderwisseling moet er dus een orderherkenning 
aanwezig zijn (dit probleem speelt vooral bij wisseling van soort U). 
Tevens kan geconcludeerd worden dat ruimte voor plaatsing van één pallet bij 
de naaimachine zeer wenselijk is. 

2.3 ORIENTATIE TAFEL. 

Indien de Adler l.a. (met tafel) naast de transportband wordt gezet, zijn er 
enkele mogelijkheden waarop dit kan gebeuren. De mogelijke oriêntatie's 
worden in figuur 2.2 schematisch weergegeven. 
Bij het kiezen van een oriêntatie zijn er 4 criteria waarop geoordeeld moet 
worden: of de naaister moet opstaan om de IBC te kunnen pakken, of hierbij 
over de machine gereikt moet worden, hoe de naaister t.O.V. de afdelin9 zit, 
en voor hoeveel pallets er bij de tafel ruimte is. 
Tabel 2.1 geeft aan of er problemen zijn (-) of dat er geen problemen zijn 
(+). Er is onderscheid gemaakt tussen het afnemen van band cq. pallet . 

i • 
oriêntatie * * a1 

1 
a2 b c d b e 

; 

afname van , I , 
I 

! 

band: 
i I opstaan + - - - - i + + 

over machine reiken + + + + - + - i 
1 

pallet: opstaan - + + + + + + I 
over machine reiken - - - - + - + I 

I I 
positie naaister t.O.V. - + - + + [' afdeling I i 

aantal pallets waarvoor 1 1 1(2) 1 2 H2) 2 
ruimte is , ; 

I ! 

Tabel 2.1: Overzicht oriêntatie's. 



24 

V..---·- @ 
PAl.L&ï i I 

I 
I 

I t; 

t 
I 
I T 

SOO 
, 1301 ...j (,0 

I I Ic 
() 

I 
t_ 111 2 

..J 
Q < 
4: el 

I I-
I .t' 

0 

t 
~D 

0 
i 110 

i 

0-
\f 
2 
<! 

300 Ct 
I-

I . r

u

-, 1 
! D ~-r------' -.1..1 j 

01 I 

:r~1 = I 
L---L_ ! J' 

!-!---~-._-.~~~===._.;.J .. 'i . 

'-

t 

D 
o 

lU:· ; I 
I 

,--_.....i 1 
D 

Figuur 2.2: Oriêntatie tafel. 



25 

Zoals uit dit overzicht blijkt, is het op de tafel brengen van de lBC 
behalve bij a een probleem. Dit probleem is op te lossen door een schuif te 
maken die de lBC op de tafel schuift (hiermee is bij oriêntatie b*en e* al 
rekening gehouden). 
Gezien het derde criteria blijven er twee mogelijkheden oriêntatie's over; 
hierbij valt oriêntatie d af omdat deze oriêntatie, strevende naar he~ 
ideale uitgangspunt (d.w.z. alle zakken van de transportband afnemen) niet 
te realiseren i~. Aangezien het over de machine reiken bij afname vanaf de 
transportband onwunstiger is dan bij afname vanaf de pallet (zoals bij 
oriêntatie b en b ) valt oriêntatie e* ook af. 
Oriêntatie b of b*zal gekozen moeten worden. Realisering van deze 
oriêntaties is mogelijk na een aanpassing. Voor oriêntaties b is dit een 
verbetering van de tafel (zie § 2.4) en voor b* is dit het schuifmechansme 
(zie § 2.5). 
Aan de hand van deze uitwerkingen van deze aanpassingen kan pas een 
definitief besluit genomen worden over de optimale oriêntatie. 

2.4 VERBETERING TAFEL. 

Bij de 
tafels. 
werkelijk 
gedaan. 

oriêntatie van de tafel is uitgegaan van de grootte van de huidige 
De grootte van deze tafels is niet optimaal. Aan de hand van de 

nodige tafel wordt een suggestie voor de verbetering van de tafel 

De breedte van de tafel b (zie figuur 2.3) wordt bepaald door de breedte van 
de vlakdoek (= 180 cm). De verstevigingsband waarop de lussen vastgenaaid 
worden zitten op 30 cm van de rand van het weefsel; de benodigde 
tafelbreedte is dus 150 cm. De (standaard) tafels, zoals deze bij Adler "3" 
en "4" (zie figuur 2.1) staan, kunnen {170+45}-150=65 cm smaller worden, dus 
b wordt 105 cm. 
De U bepaalt de lengte 11 (zie figuur 2.3) van de tafel; de maximale lengte 
van een U is 200 cm = 11, De aanhechtlengte var. de lus bepaalt lengte 12 Vdn 

* , , 1* de tafel; 12 lS de nuttlge lengtei 12= 2= 20 cm. 
Indien de vlakdoek, die de breedte van de tafel bepaalt i.p.v. in de linker 
bovenhoek, recht achter de machine wordt neergelegd, kan de afstand van de 
linkerkant van de tafel tot aan de naald (=b+45) verkleind worden van 
(170+45) tot 100 à 120 cm, dus b=100(120)-45=55(75) cm (de U bepaalt nu de 
breedte), De vlakdoek waaraan genaaid wordt, moet dan wel gedeeltelijk 
opgevouwen worden. 

i 

II~~ 
! 

I .. 
Figuur 2.3: Afmetingen tafel Adler l.a. 
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Het resulaat van de verbetering van de tafel op oriêntatie b is dat er niet 
meer opgestaan hoeft te worden om een lBC van de transportband te pakken, 

2.5 SCHUIFMECHANISME. 

Er zijn enkele eisen waaraan het te ontwerpen mechanisme moet voldoen: 
- het mag geen hinder veroorzaken; dit geldt voor zowel de naaisters, 

als de IBC's op de transportband. 
- De tBC moet binnen de reikwijdte van de naaister worden gebracht. De 

naaister moet dus kunnen blijven zitten. De gewenste transpor
tafstand (=slag) vol'Jt uit: 

slag=breedte transportband+tafelbreedte-breedte lBC 
-reikwijdte van de arm 

voor Adler l.a. "3": slag=120+170-90-50=150 cm 
voor Adler 1.a .. "1": slag=120+200-90-50=180 cm 

Bij deze slag is verondersteld dat de tafels van de Adlers l.a. 
tegen de transportband staan. 

- de hoogte van de schuif zelf mag maximaal 80 mm zijn, dit is de 
hoogte tussen het tafelblad van de Union en de transportband. 

- de breedte van het mechanisme: bij aanpasslng van het tafelblad van 
de Union mag de tafel niet verzwakt worden. 
de lengte van het mechanisme kan maximaal 1400 mm zijn; dit is de 
afstand van de. transportband tot de opening in de tafel waar de 
naaister van de Union zit. 

Voor de uitvoering van het mechanisme ZlJn er een aantal mogelijkheden: 
1. Klep: zie figuur 2.4. De klep is niet in staat om (vooral kleine) 

IBCts ver genoeg de tafel op te schuiven. De klep is dus niet 
geschikt. 

---
Figuur 2.4: Klep. 

2. Schaarmechanisme: hiervan zijn verschillende varianten mogelijk 
(zie figuur 2.5). 
Al deze schaarmechanismen hebben de volgende nadelen: 

* ze ZlJn zeer breed; verzwaking van de tafel van de Union is 
niet door een gewijzigde ondersteuning te ondervangen. 
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* de grote lengte van het mechanisme vereist een stijve 
constructie; de beschikbare hoogte kan te klein zijn. 

* de lengte van het mechanisme is zelfs zo groot dat deze niet 
onder de tafel van de Union past. Een alternatief is om de 
schaar onder de transportband te monteren. De ondersteuning en 
de aandrijving van de transportband beperken echter het aantal 
plaatsen waar de schaar bevestigd kan worden; de opstelling 
van de Adler l.a. wordt hierdoor ook beperkt. 

Een pluspunt van het schaarmechanisme is dat de constructie betrek
kelijk goedkoop is. 

Figuur 2.5: Schaarmechanismen. 

3. Telescoopsysteem: 
de constructie 
drietal nadelen: 

Het voordeel van dit systeem (figuur 2.6) is dat 
zeer compact is. Hiertegenover staan echter een 

* kleine slag; de uitrekbaarheid van de telescoop valt tegen 
* constructief ingewikkeld 
* duur 

Figuur 2.6: Telescoopsysteem. 

4. Het laatste systeem kan boven de tafel gemonteerd worden (zie 
figuur 2.7). De meeste problemen die zich bij vorige systemen 
voordeden kunnen door dit systeem ondervangen worden. Er ontstaat 
echter ook een nieuw probleem: hoe en waar kan cilinder AB beves
tigd worden, zodanig dat de naaisters en het transport van de IBe's 
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niet gehinderd worden. Aan deze eis wordt alleen voldaan als de 
cilinder aan het dak (of soortgelijk) wordt opgehangen. 

A 

/<l!;J; 
-----., 0 r---

Ii 

Figuur 2.7: Schuifsysteem. 

Met inachtname van de gestelde eisen is het telescoopsysteem de beste 
nplossing. 

Naast één van de hierboven besproken schuifmechanismen, is er ook nog een 
mechanisme nodig dat voorkomt dat de IBC's die vanaf de Unions op de 
transportband geschoven worden op de tafel van de Adler l.a. terecht komen; 
het betreft hier een eenvoudig mechanisme. 

2.6 KEUZE ORIENTATIE. 

De te maken keuze is van twee factoren afhankelijk: de kosten en de mate van 
aanpassing. 
Het zal duidelijk zijn dat de verbetering van de tafel vele malen goedkoper 
is dan een telescoop mechanisme. Bij de aanpassing van de tafel ontstaat een 
tafel die in de misschien nog te realiseren uitbreiding naar 150.000 
IBC's/jaar minder bruikbaar is, terwijl de aanpassing voor de bevestiging 
van het schuifmechanisme deze uitbreiding minder belnvloedt. Uit het oogpunt 
van de kosten is het toch raadzamer om i.p.v. een schuifmechanisme de 
huidige tafel aan te passen. 
In de voorgaande beschouwing is het feit dat de lBC door de naaister weer op 
de transportband geschoven moet worden buiten beschouwing gelaten. De 
afstand waarover teruggeschoven moet worden is niet onmogelijk groot, toch 
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zou een kleinere afstand wenselijker zijn. Dit feit pleit dus ook voor 
wijziging van de tafel. 

Gekozen wordt dus voor oriêntatie b en wijziging van de tafel 

2.7 RESULTAAT. 

Nu uitgangspunt en 
bepaald te worden van: 

oriêntatie bekend zijn, dienen de uiteindelijke vormen 
I de tafel. 
II de lay-out. 

Ad. I: De nieuwe tafel kan zo geconstrueerd worden dat het ideale uit
gangspunt (lBC' s van de transportband halen en er weer opschuiven) 
optimaal gerealiseerd wordt. Indien het het optimale uitgangspunt 
tijdelijk niet te realiseren is (b.v. omdat er vlakdoek gemaakt moet 
worden), kan de naaimachine weer aan de oorspronkelijke tafel (die 
niet langs de transportband staat) geplaatst worden. De beide tafels 
dienen dan wel zo t.O.V. elkaar georiênteerd te staan, dat de afstand 
waarover de naaimachine getransporteerd moet worden beperkt blijft. 
De huidige tafel kan natuurlijk ook zo aangepast worden dat hij 
bruikbaar is voor het ideale uitgangspunt, maar door een simpele 
ombouw (b.v. een bijzet tafel) geschikt wordt voor vlakdoek of voor 
U's (indien deze per pallet aangevoerd worden. De naaimachine moet 
wel eenvoudig verplaatsbaar zijn. 

A 

De U heeft een maximale breedte van 1 mi de breedte van de tafel 
naast de naaimachine hoeft dus maar 55 cm te zijn (zie figuur 2.8 A). 
Doordat de IBC's door de naaisters van de afwerking gedeeltelijk 
opgevouwen worden alvorens ze op de transportband geschoven worden, 
kan de huidige tafel lengte in principe gehandhaafd blijven . 

• 

Figuur 2.8 A: ·optimale" tafel, 
B: met bijzet-tafel (gearceerd). 

Een mechanisme dat voorkomt dat de IBC's die vanaf de Unions op de 
transportband worden geschoven, op de tafel van de Adler l.a. terecht 
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komen, is eigenlijk niet nodig omdat de naaister van de Adler l.a. de 
ree's die te ver door schuiven zelf terug kan schuiven. 

Ad. 11: Bij de nieuwe lay-out wordt gestreefd naar het plaatsen van minimaal 
2 Adlers l.a. aan de transportband, terwijl de opstelling van Unions 
"1" en "2" zoveel mogelijk ongewijzigd moet blijven. 
De volgende factoren bepalen grotendeels de mogelijk opstelling: 

- de afstand tu~sen de pilaren 
- de tafels van de Unions en het feit dat hun afvoer via de 

transportband gaat 
- tafelgrootte van de Adler l.a. 

de inpak, waarbij voldoende ruimte aanwezig moet zijn 
- de zekeringenkast die bereikbaar moet zijn. 

Met inachtname van deze factoren blijkt er maar 1 principiêle 
oplossing te z~Jn. Figuur 2.9 geeft de lay-out aan de linkerzijde 
van de transportband weer, waarbij de tafels van de Adlers l.a. al 
zijn aangepast. 
Door de lengte van de tafel van de Adler l.a. nog zo'n 60 cm in te 
korten (hetgeen voor de U's toegestaan is doordat de lange U's 
altijd opgevouwen aangeleverd worden) is het net mogelijk 2 Adlers 
l.a tussen twee pilaren te zetten, zodat alle Adlers l.a. nu langs 
de transportband staan. De nadelen die nu onstaan (beperking 
flexibiliteit, minder ruimte voor de naaisters en pallets) kunnen de 
voordelen overtreffen; de praktijk zal dit moeten uitwijzen. Figuur 
2.10 geeft de situatie weer. Hier is de lengte van de tafel van één 
Adler La. nog in oorspronkelijke staat gelaten, zodat hier vlakdoek 
verwerkt kan worden. 

2.8 VOOR- EN NADELEN. 

VOORDELEN: 
-verkorting interne transportweg 
-geen dubbele, dus onnodige handling 
-vermindering bufferraden, waardoor ruimte besparing 
-controle gebeurt allerlaatste 
-ergonomische verbetering 
-bedrijfszeker en goedkoop 
-optimaal gebruik transportband 
-productie volgens "oude" manier blijft mogelijk 

NADELEN: 
-organisatie vraagt meer aandacht (om de flexibiliteit te kunnen behouden) 
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3.0 AUTOMATISERING PRODUCTIE U-IBC'S. 

Door Bates Cepro zijn in feite nauwelijks eisen of wensen gesteld waaraan de 
automatisering moest voldoen. De enige voorwaarde was dat de productie van 
400.000 rBC's/jaar mogelijk moest zijn. De vlakdoek hoefde alleen indien 
mogelijk in het ontwerp meegenomen te worden. 

3.1 MATERIAAL-, LOONKOSTEN EN CYCLUSTlJDEN. 

Een goede basis voor de start van een automatiseringsproject is de beschouw
ing van de materiaal- en loonkosten. Uit de verhouding van beide kan een 
eerste indruk gekregen worden wat door een automatisering bespaard kan 
worden, en wat dit betekent voor de kostprijs van het product. 
Bij dit automatiseringsproject Z1Jn alleen besparingen op loonkosten te 
verwachten omdat productwijziging (waardoor de materiaalkosten lager kunnen 
worden) niet direct in de beschouwing worden meegenomen. 
Door de loonkosten aan een werkplek (en de betreffende 
"binden·, wordt de meest arbeidsintensieve bewerking 
automatisering is het dan verstandig om deze bewerking 
bestuderen. 

cyclustijd) te 
gevonden. Bij 
als eerste te 

Bij de kostenberekening zijn de prijzen van februari 1986 gehanteerd, 
terwijl is uitgegaan van een gemiddelde S6 lBC (1400 liter). De berekening 
is gemaakt aan de hand van het calculatie programma (BCLP065A) van Bates 
Cepro. 
Materiaalkosten van een gemiddelde lBC: 

* U en zijkanten: gecoat fl 9,75 
* deksel fl 0,74 
* vul- en losslurf fl 1,04 
* hijslussen (lengte 1m) fl 1,72 
* verstevigingsband (O,9m) fl 1,55 
* bindlint fl 0,65 
* garen: - U en zijkanten fl 0,51 

- deksel inzetten fl 0,22 
- vuisiurf/deksel fl 0,07 
- Iossiurf/U fl 0,07 
- lussen fi 0,82 

Totaal fl 17,14 

(ongecoat: fi 8,25) 

(fl 15,64) 

Met het genoemde calculatieprogramma zijn de loonkosten te berekenen. Dit 
programma kan ook gebruikt worden voor de berekening van hat aantal 
werknemers dat nodig is indien de productiecapaciteit met de huidige produc
tiewijze wordt uitgebreid naar 400.000 IBC's/jaar (=1600 IBC's/dag). Deze 
gegevens zijn in tabel 3.1 samengevat, geldend voor een gemiddelde S6 IBC. 
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bewerking/ 
machine 

i productietijd 1 400 TBC 's/dag I uur/Ïàê-;-secjTBC~'~'iantai ~.-.- aantal 
l I uur nodig! werknemers 

___ 1 ____ ~ ~ I I af5erond} 
*ETF r 0,026 ' 94,0 i 10,4 

*stansen 
*lussen 
bevestigen 

*ventiel in 
bodem en 
deksel 

*langsnaad 
ventiel 

*langsnaad 

0,005 
0,0667 

0,0545 

0,0167 

0,1201 
en bodem
uitvoering 

*afwerking 0,05 
deksel 

18,0 
240,1 

196,2 

60,1 

432,4 

180,0 

2,0 
26,7 

21,8 

6,7 

48,05 

20,0 

3,5 

3 

1 

6 

2,5 

1600 TBC's/dag 
aantal ;aantal 
uur nodigiwerknemers 

i (afgerond) 
-_ ... _,--

41, 

8,0 
106,7 

87,2 

26,7 

192,2 

80,0 

7 

13 

11 

3,5 

24 

10 
i 

,----------,. ·t'-----r------~-------------·.----·~------ __ .1 

Totaal 18 . 68,5 

Tabel 3.1: Productietijd en aantal werknemers. 

N.B.: Het betreft een voorcalculatieprogramma, dat redelijk goed de 
werkelijkheid weergeeft, maar waarin ook enkele "vereenvoudigingen" 
z~Jn verwerkt. Intern transport, inpak en controle zijn verdeeld over 
de bewerkingen. 
De 18 werknemers die volgens het programma voor de huidige productie 
nodig zouden zijn, komen overeen met het werkelijke aantal aanwezige 
werknemers, indien ziekte en ADV in de berekening wordt meegenomen. 
T.a.V. de cyclustijden van paragraaf 1.3 zijn er verschillen. Dit 
wordt veroorzaakt doordat het programma maar een model van de 
werkelijkheid is en doordat bij de metingen alleen de netto-tijden 
gemeten zijn. 

De (theoretische) totale productietijd per lBC is 0,3389 uur = 20,33 
minuten. De loonkosten bedragen fl 25,80/uur; de loonkosten per TBC zijn dus 
0,3389 x 25,80 = fi 8,74. 
De totale directe kosten per product (dus materiaal- en loonkosten) 
bedragen: 8,74 + 17,14 = fl 25,88. 
De verhouding materiaal- en loonkosten is dus ongeveer 2:1. Dit houdt in dat 
de kostprijs door automatisering (d.W.z. met met dezelfde mensen meer werk 
doen) niet zo sterk omlaag gaat als wenselijk is. 
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Door de personeelskosten 
bewerking die het meeste 
zijn vermeld in tabel 3.2. 

in procenten per bewerking uit te drukken, is de 
arbeidsintensief is te achterhalen. De gegevens 

bewerking % met 100%=20,33 min. 1 
ETF 

stansen 
lussen bevestigen 
ventiel in bodem en deksel 
langsnaad ventiel 
langsnaad en 
bodemuitvoering 
afwerking deksel 

Tabel 3.2: Personeelskosten in \ 
calculatieprogramma. 

per bewerking volgens het 

Omdat het vermoeden bestaat dat de metingen van de nettotijden geen realis
tisch beeld geven, worden in tabel 3.3 de personeelskosten van het naaien 
volgens het calculatieprogramma en volgens de metingen vergeleken. 

bewerking calculatieprogr. cyclusti jdmeting 
(100\=18,47 min) (100\= 8,67 min) 

lussen bevestigen 21,7 21,2 
ventiel in bodem en deksel 17,7 20,2 
langs naad ventiel 5,4 7,7 
langsnaad en 39,0 34,6 

bodemui tvoer iWI 
afwerking deksel 16,2 16,3 

Tabel 3.3: Personeelskosten in \ per {naai-)bewerking. 

Het blijkt dus dat de metingen qua verhouding goed overeenkomen met het 
programma. 
De verschillen 
transport en 
toegerekend. 

in de totalen blijven, omdat 
inpak (vermoedelijk evenredig) 

bij het programma intern 
aan alle bewerkingen zijn 

Uit bovenstaande tabellen valt te concluderen dat het nauwelijks rendabel is 
om het "echte" technische proces (het snijden en stansen) te automatiseren. 
De totale afwerking en het bevestigen van de lusssen zijn de meest arbeid
sintensieve bewerkingen. Bij automatisering dient dan ook het eerste naar 
deze bewerkingen gekeken te worden. Door de materiaal- en loonkosten ver
houding nemen deze bewerkingen toch maar 20 % van de kostprijs voor hun 
rekening. 
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3.2 PRINCIPIELE MOGELIJKHEDEN. 

totale automatisering bekeken 
de huidige productiemethode 

in de constructie of opbouw 

moet worden, is het niet nood
als uitgangpunt wordt genomen. 

van het product kunnen de 

Omdat er een 
zakelijk dat 
Wijzigingen 
automatisering 
Principes die 
zijn: 

ten goede komen. 
ten behoeve van de automatisering gewijzigd kunnen worden 

1. het snijden: alternatieven zijn snijden met laser of waterstraal. 
Dit zijn futuristische oplossingen die niet gewenst zijn wegens de 
hoge investering en wegens het feit dat de invloed op de kostprijs 
gering zal Zl)n. De huidige snijmethoden voldoen, zodat er geen 
aanleiding is om over te gaan op een nieuwe methode. 

2. de hechtmethode: alternatieven voor het naaien zouden kunnen zijn: 
lijmen ("hot-melt"): dit is technisch mogelijk, echter gezien 
de hoge investeringen economisch niet haalbaar. 

- sealen: dit kan voor technische problemen zorgen, aangezien er 
twee verschillende materialen (PE en PP) aan elkaar gehecht 
moeten worden. 

- nieten: de gewenste sterkte kan met deze methode niet bereikt 
worden. 

- plakband: idem. 
- ultrasoon lassen: dit is geen realistisch alternatief. 

De conclusie is dus dat het naaien de beste methode blijft. 

3. de nadenoriêntatie van de rBC: door een andere keuze van de ligging 
van de naden, is het mogelijk de rBC uit één st.uk te maken; zie 
figuur 3.1. 

I I 

Figuur 3.1: Alternatieve nadenoriêntatie .IBC. 

Dit idee wordt verder buiten beschouwing gelaten omdat materiaal
verlies vermeden moet worden i.V.m. de hoge materiaalkosten. 

4. de bewerkingsvolgorde snijden-naaien: het is misschien wenselijk om 
bepaalde onderdelen aan elkaar vast te naaien voordat er gesneden 
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wordt. B.v. voor het snijden van de U worden de gesneden zijkanten 
al vast genaaid (figuur 3.2). 

t ol +--~I-o~I==~~I-o~\ 
12e.C ___ j I ) '» 

Figuur 3.2: Alternatieve bewerkingsvolgorde naaien. 

Bij het warm snijden kunnen er problemen ontstaan door het 
vastklitten van de zijkant aan de U. 

5. de afwerking (=assemblage): 
a. aantal naaisters: momenteel wordt de IBC door 1 naaister in 

elkaar gezet. I.V.m. de cyclustijd zou het wenselijk kunnen 
zijn om de langsnaden en het inzetten van de deksel door 2 
naaisters te laten doen. Een stap verder is om iedere 
langsnaad door 1 naaister te laten maken. Of om 2 langsnaden 
gelijktijdig (en evt. automatisch) te naaien. Dit laatste 
geeft echter problemen doordat het synchroon laten lopen van 
2 naaimachines zeer lastig is en doordat er geen linkse 
naaimachines voor het naaien van dit weefsel bestaan. 
T.a.V. het aantal naaisters dat een IBe maakt kan nu nog geen 
uitspraak gedaan gedaan worden. De gedachten hoe de 
automatisering eruit komt te zien, moeten hiervoor verder 
gevorderd zijn. 

b. de opbouw van de IBC: hiermee wordt bedoeld in welke volgorde 
de verschillende delen aan elkaar worden genaaid. 
Een IBC bestaat uit 4 hoofddelen: U, 2 zijkanten en deksel. 
Uitgaande van deze hoofdelen zijn er 10 mogelijkheden om de 
lBC op te bouwen (zie figuur : 
Omdat maar 60 % van de IBels een deksel heeft en er een 
systeem ontworpen moet worden dat ook de andere 40 " kan 
"verwerken", blijven er maar drie mogelijkheden voor de 
opbouw over; t.W. I, 11 en V. 
Ook deze keuze hoeft nu nog niet gemaakt te worden. 
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Geconcludeerd kan worden dat alleen bij de afwerking (d.i. het naaien van de 
langsnaad en het inzetten van de deksel) wijzigingen ten behoeve van de 
automatisering te verwachten zijn. Alle overige bewerkingen zullen weinig 
veranderingen ondergaan. 
Doordat bij een automatisering de grootste besparingen bij de afwerking te 
bereiken zijn, komt het feit dat de wijzigingen hier te realiseren zijn dus 
goed uit. 

3.3 KEUZE PARAMETERS VAN DE AFWERKING. 

De principiêle mogelijkheden, zoals deze in paragraaf 3.2 besproken zijn, 
geven nog geen uitsluitsel over de wijze van automatisering. Wel is al 
impliciet besloten dat het geen volledige automatisering zal zijn; dus een 
onbemande fabriek wordt het niet. De reden hiervoor is dat een zo ver 
doorgevoerde automatisering een langere terugbetaaltijd heeft, en maar 
beperkt flexibel is. Het feit dat het naaiproces nog niet voor 100 % be
heersbaar is, is een extra reden om de flexibele en inventieve mens in het 
proces te betrekken. 
De automatisering zal dus in feite alleen maar een automatisering van de 
handling en het transport zijn, doordat het naaien nog steeds door de 
naaaisters zal gebeuren. Dat hierdoor ook besparingen te realiseren zijn, 
volgt uit de cyclustijden, die nog voor een groot gedeelte uit handlingstijd 
bestaan. 
Over het 
mogelijk 

soort automatisering is nog steeds geen uitspraak gedaan. Dit is 
als een keuze tussen de verschillende afwerkingparameters gemaakt 

is. 
De parameters zijn: 

1. opspanvoorziening 
2. intern transport 
3. aantal naaisters aan 1 product 
4. opstelling machines 
5. buffering 

Deze zullen nu toegelicht worden. 

3.3.10PSPANVOORZIENING. 

De handeling zal eenvoudiger moeten worden en indien mogelijk moeten 
verdwijnen. Dit houdt in dat het draaien, schuiven, vouwen, etc. wat de 
naaister nu nog doet, over moet worden genomen door "het systeem". Het 
hulpmiddel wat hiervoor in aanmerking komt, is de opspanmal. De vorm ervan 
wordt bepaald door de manier waarop de IBC wordt opgebouwd. Deze keuze was 
in paragraaf 3.2 nog niet gemaakt. 
Gekozen wordt voor opbouwmogelijkheid V. 
Een IBC kan een maximale lengte hebben van ± 2,5 meter, en vormt een 
tamelijk onhandelbaar product als de lengte-as niet steeds horizontaal of 



verticaal gehouden kan worden. Indien bij opbouw V eerst de bodemnaden (= 
verbinding U met zijkanten) gemaakt worden en de IBC daarna in een mal wordt 
gehangen die de bodem vertikaal houdt, liggen alle langsnaden in één vlak. 
Hierdoor is het naaien 2-dimensionaal geworden: de lengte-as is en blijft 
horizontaal. Dit is bij alternatieven 1 en 111 niet te realiseren. 
Door de opspanmal zo uit te voeren dat de rBC om de lengte-as kan draaien en 
alleen de bodem wordt vastgehouden, kan het inzetten van de deksel of 
afdekrand en het bevestigen van de lussen gebeuren met dezelfde opspanmal. 
Voor het naaien van de langsnaad en het bevestigen van de lussen is het wel 
noodzakelijk dat de opspanmal evenwijdig aan de lengte-as van de IBC kan 
bewegen. 
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3.3.2 INTERN TRANSPORT. 

Het interne transport is op vele manieren mogelijk. Het gebruik van de 
opspanmal gaat uitstekend in combinatie met een geleiding waaraan de mal 
hangt (of waarover deze loopt). Het transport en de gewenste beweging 
(evenwijdig aan de lengte-as) zijn zo in één constructie te combineren. 
De uitvoering van de geleiding is mede afhankelijk van de andere parameters. 
In figuur 3.4 is de opspanmal schematisch weergegeven. 

3.3.3 AANTAL NAAISTERS AAN 1 PRODUCT. 

Het naaien van de bodem- en langsnaden, het inzetten van de deksel en het 
bevestigen van de lussen moet op verschillende werkplekken gebeuren, of 
omdat de oriêntatie van de naaimachine t.O.V. de naaimachine anders is, of 
omdat het met een andere naaimachine moet gebeuren. 
Bij de langs naden bestaat nog de mogelijkheid om het aantal langsnaden, dat 
door 1 naaister wordt gemaakt, te variêren (zoals bij de principiêle 
mogelijkheden beschreven is). Een reden om niet. alle langsnaden door 1 
naaister te laten doen is dat bij "serieschakeling" van meerdere bewerkingen 
de aansluiting van de cyclustijden niet volledig klopt. Voorlopig wordt 
aangenomen dat álle langsnaden door 1 naaister worden genaaid. 

3.3.4 OPSTELLING NAAIMACHINES. 

Er zijn een drietal mogelijkheden: 
a. functioneel: deze opstelling komt in feite overeen met de huidige 

situatie. De buffer tussen de verschillende bewerkingen is groot. 
b. in lijn (naar assemblage volgorde): de bewerkingen gebeuren achter 

elkaar. De buffergrootte kan vrij gekozen worden. 
c. "workcell": dit is in feite de lijnopstelling in een kring en 

(bijna) zonder buffers. 

3.3.5 BUFFERING. 

De mogelijkheden waaruit gekozen kan worden, hangen nauw samen met de wijze 
van intern transport, de opstelling van de naaimachines en de cyclustijden. 
De mogelijkheden zijn: 

a. geen buffers: indien de cyclustijden van alle bewerkingen gelijk 
z~Jn, en indien geen storingen optreden, is geen buffer 
noodzakelijk. 

b. tussen de bewerkingen: bij lijnopstelling gebeurt dit. 
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c. centraal: alle halfproducten gaan in de buffer, van hieruit worden 
ze weer naar de werkplek gedirigeerd. 

d. combinatie van b en C: centrale buffer per "bewerkingsgroep". 

3.3.6 KEUZE. 

Het punt is bereikt waarop de alternatieven tot een voorstel geformeerd 
moeten worden. 
Er zijn 2 voorstellen; het ene is door J. Janssen van APA uitgewerkt! het 
andere door G.Gorissen. 
In beide voorstellen is van dezelfde opspanvoorziening gebruik gemaakt, 
terwijl de wijze van intern transport ook overeenkomt. 
Het grote verschil is te vinden in de opstelling van de naaimachines (APA: 
workcell; GG: in lijn) en vooral in de buffering (APA: zeer klein; GG: 
groot) . 
Het voorstel van APA wordt in paragraaf 3.4 toegelicht, dat van de schrijver 
in paragraaf 3.5. 

3.4 AUTOMATISERINGSVOORSTEL APA. 

APA heeft gekozen voor een "work-cell" -achtige opstell.ing van de machines, 
waarbij het transport plaatsvindt m.b.v. een soort carrousel. De "wieken" 
van de carrousel zijn de geleidingsbanen waaraan de opspanmal hangt. De 
wieken zijn niet star verbonden maar kunnen onafhankelijk van elkaar 
verplaatst worden. Er ZlJn in totaal 8 stations: 3 bewerkingsstations 
(langsnaad naaien, deksel inzetten en lussen bevestigen), 1 station waar de 
halffabrikaten in de opspanmal gehangen worden, 1 station waar het gerede 
product uit de opspanmal wordt gehaald en 3 bufferplaatsen. 
Doordat er maar 7 wieken zijn (die onafhankelijk van elkaar verdraaid kunnen 
worden) kunnen de afzonderlijke bewerkingen tijdelijk iets korter of langer 
duren. De productie van de afzonderlijke bewerkingen moet per tijdseenheid 
wel hetzelfde zijn . 
Omstellen bij verandering van lengte of breedte van de IBC is nauwelijks 
nodig. De opspanmal is zodanig gedimensioneerd, dat IBe's met de kleinste 
breedte er precies in passen. Voor rBC's met een grotere breedte is omstel
len niet noodzakelijk: ZlJ passen ook in de klemmen. Het grondvlak is bij 
deze IBC's niet precies vierkantig, maar enigszins ingedeukt. Dit belvloedt 
het naaien echter niet. 
De wieken zijn lang genoeg voor de IBC met de grootste lengte. Er is aan de 
geleiding een eenvoudige blokkering nodig, die voorkomt dat de kleinere 
IBC's buiten de reikwijdte van de naaisters komen. 
Een en ander wordt duidelijk met tekeningnr. 007-99-001. 
In tekeningnr .. 007-99-003 is de lay-out weergegeven. De (8) molens zijn 
hierin duidelijk zichtbaar. Het naaien van de bodemnaden gebeurt gewoon aan 
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een tafel. Het inzetten van ventiel in deksel en U, en het maken van de 
ventiel is ongewijzigd gebleven. 
De snijlijnen zijn enigszins geautomatiseerd (zie paragraaf 3.5.3). 

Opmerking: 
de genoemde tekeningen zijn in een vroeg stadium gemaakt, en derhalve nog 

niet helemaal uitgewerkt. 
door i.p.v. 1 twee bufferplaatsen tussen 2 bewerkingen te maken, wordt de 

tijd die een bewerking langer (of korter) kan duren groter. Het resultaat 
van deze veranderingen is in beide tekeningen globaal weergegeven. 

3.5 AUTOMATISERINGSVOORSTEL GG. 

3.5.1 TOELICHTING. 

In het productieproces speelt de naaimachine een grote rol. Het gedrag van 
de naaimachine tijdens de productie is onberekenbaar, m.a.w. een inlooptijd 
(na wijziging van soort lBC en dikte van het weefsel) en storingen (zoals 
gebroken garen of naald) zijn onvermijdelijk. Het is daarom wenselijk dat 
alle bewerkingen zo onafhankelijk mogelijk van elkaar gebeuren. 
Voor de naaisters zelf kan het belangrijk zijn dat ze ten alle tijde kunnen 
doorwerken en dat ze kunnen pauzeren wanneer ze zelf willen en hierbij niet 
afhankelijk zijn van hun collega's. 
Een systeem dat aan deze wensen voldoet is de lijnopstelling van machines, 
met tussen iedere bewerking een soort centrale buffer. 
Tekening 007-99-006 zal de verdere toelichting verduidelijken. 
De in-lijn opstelling houdt in dat aan de ene zijde de halffabrikaten in de 
opspanmal (die gelijk is aan die bij het APA voorstel) worden ingehangen. en 
aan de andere zijde worden uitgehaald en ingepakt. In de drie tussenliggende 
bewerkingsstations worden de langsnaden genaaid, de deksel ingezet en de 
lussen bevestigd. Omdat één zo'n productielijn niet voldoende capaciteit 
heeft, worden meerdere parallel gezet. Deze paralelle lijnen zijn tussen 
iedere bewerking gekoppeld door de centrale buffer (N.B. deze buffer loopt 
opde tekening van boven naar benede, of andersom. De retourlijn van deze 
buffer, die niet getekend is, gaat over de andere lijnen heen). De centrale 
buffer kan storingen (in beperkte mate opvangen) doordat de weg van de IBC
in-wording door het systeem geen rechte lijn (van links naar rechts) hoeft 
te zijn. 
Zoals uit paragraaf 1.3 gebleken is, is de cyclustijd niet helemaal gelijk 
voor alle bewerkingen en bij alle soorten IBels. Het systeem met de centrale 
buffers biedt nu de mogelijkheid om voor iedere bewerking het juiste aantal 
naaimachines te plaatsen, zoals dat uit de cyclustijd volgt. 
Op grond van de cyclustijd is een schatting gemaakt van het aantal werkplek
ken dat per soort bewerking nodig is. 
Geschat wordt dat nodig zijn voor: 

- het inhangen van het halfproduct 2 werkplekken 
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- het naaien van de langsnaden 
het inzetten van de deksel 
het bevestigen van de lussen 

- het uithalen en inpakken van 

Behalve de centrale buffers, is 
buffer. Deze buffers maken het 
doorwerken: er kan namelijk altijd 
naaister het afgewerkte product 
schuiven. 

7 " 
4 " 
6 " 

de IBC 4 " 

er voor en achter iedere bewerking een 
mogelijk dat de naaister altijd kan 
een halfproduct klaar hangen, terwijl de 
in de buffer achter haar bewerking kan 

Het transport gebeurt met een zgn. hangbaansysteem; in paragraaf 3.5.2. zal 
dit element nader worden toegelicht. 
Door de universele opspanmal is omstellen bij wisseling van soort IBC niet 
nodig. 
De voormontage van een IBC (d.i. het naaien van de bodemnaden) wordt door 2 
naaisters gedaan. Hierdoor wordt het omdraaien van de IBC {voor het naaien 
van de tweede bodemnaadl, dat vooral bij grote IBC's lastig en zwaar werk 
is, vermeden. Geschat wordt dat 2 werkplekken met ieder 2 naaimachines de 
totaal benodigde voormontage van de IBC's kunnen verrichten. 
Het inzetten van ventiel ln deksel en U, en het maken van de ventiel is 
ongewijzigd gebleven. Verwacht wordt dat 10 ventielmontage werkplekken 
voldoende ventielen kunnen monteren en dat 3 "Singers" voldoende ventielen 
kunnen maken. 
De automatisering van de snijlijnen wordt in paragraaf 3.5.3 besproken. 

3.5.2 HANGBAAN. 

3.5.2.1 Algemeen. 

Hangbanen of "overhead-conveyers" zoals deze ook worden genoemd, zijn onder 
te verdelen in 3 groepen. Deze indeling berust op de wijze van aandrijving. 
Het meest gebruikte is de kettingaandrijving; andere mogelijkheden zijn 
wormaandrijving en "self-powerd" (zie figuur 3.5). 



Overhead conveyors 

Kettingaandrijving Wormaandrijving 

Continue 
ketting 
conveyor 

I 
Power-and-free 
conveyor 

Figuur 3.5: Klassificatie van overhead conveyors. 

1 
"Self-powered" 

De kettingaandrijving bestaat in twee uitvoeringen: bij de ene zijn de 
productdragers direct gekoppeld aan de ketting; bij het zgn. power-and-free 
systeem zijn kettingaandrijving en productdragergeleiding gescheiden en 
loskoppelbaar. 
Het grote voordeel van een hangbaansysteem is dat het vloeroppervlak vol
ledig vrij wordt gehouden voor personeel en het overige interne transport. 
Een hangbaansysteem bestaat meestal uit universele bouwelementen, waardoor 
er een grote vrijheid van het lay-out ontwerp i5 t en de investering relatief 
laag is. 
Verder is bij het power-and-free systeem buffering op eenvoudige wijze 
mogelijk. 
Kortom, een hangbaansysteem is uitermate geschikt voor assemblage processen. 

3.5.2.2 Ontwerp. 

Voor de 
gekozen. 
waarom. 

geleiding van de 
De in de vorige 

opspanmallen is dus voor het hangbaansysteem 
paragraaf genoemde voordelen maken duidelijk 

De aandrijving is niet voor het gehele systeem gelijk genomen. Bij de 
centrale buffert die in feite continu kan rondlopen, is voor het power-and
free systeem gekozen omdat buffering (in de retourlijn en voor de 
kruispunten) hiermee eenvoudig mogelijk is. 
Het doorlopen van hoogteverschillen is met een hangbaan ook nauwelijks een 
probleem. Hier is dan ook nuttig gebruik van gemaakt. 
Niet alle bewerkingen vinden op gelijke hoogt plaats. Om de gewenste hoogte 
te overbruggen kunnen bepaalde naaimachines op bordessen worden gezet (de 
hangbaan blijft dan horizontaal) of de hangbaan kan de hoogteverschillen 
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doorlopen. Het up bordessen zetten van de naaimachines is minder ideaal, 
omdat hierdoor de toevoer van bepaalde onderdelen b.v. lussen bemoeilijkt 
wordt. Voor de naaisters is het, gezien de hoogte van summige bordessen ook 
niet prettig werken. 
In de buffers (bij welke geen tafels onder de hangbaan staan) is het gewenst 
dat de IBC's-in-wording niet over de grond slepen. In de gangpaden moet de 
geleiding zo hoog hangen dat deze buiten het bereik van werknemers (en evt. 
een heftruck) is. Ook deze hoogteverschillen kunnen met een hangbaan over
wonnen worden. 
Een baan die omhoog gaat, moet ook een keer omlaag. Voor het omlaag gaan is 
geen aandrijving nodig, aangezien het transport met zwaartekracht gebeurt 
(dit kan kostenbesparend zijn). 
In tegenstelling tot de aandrijving van de centrale buffers, is de aandrijv
ing bij de werkplek niet continu. Dit is niet mogelijk omdat tijdens het 
naaIen de lBC niet verplaatst mag worden (tenzij de naaister dit wenst, 
zoals bij het naaien van de langsnaad). Bij een werkplek kunnen dus 3 
soorten aandrijving voorkomen: 

- zwaartekracht 
- continu aangedreven 
- aangedreven op commando (door systeem of naaisters) 

Tekening 007-99-007 (bovenste helft) toont het zijaanzicht van het systeem 
waarin het te doorlopen hoogte verschil duidelijk zichtbaar is. In deze 
tekening is ook aangegeven waar welk soort aandrijving gedacht is. 
Voor het doorlopen van een kruising zijn er 2 principiêle mogelijkheden: de 
wissel en de draaischijf. Hoewel de wissel constructief eenvoudiger zal zijn 
(en dus ook guedkoper) is toch voor de draaitafel gekozen. De draaitafel 
hee-ft namelijk als voordeel dat rechtdoorgaand transport (van de ene naar de 
andere werkplek) mogelijk is. In de totale lay-out werkt dit aspect 
plaatsbesparend. T.a.V. de draaitafel dient verder opgemerkt te worden dat 
de geleiding uit een recht profiel (en niet uit een kruis) bestaat en dat er 
alleen kwart slagen gemaakt worden (dus geen volledige rotatie). 
Hangbanen zijn in de praktijk beproefde systemen, die door diverse fabrikan
ten geleverd worden. De hangbaan die in dit automatiseringsvoorstel gebruikt 
wordt dient aan een aantal eisen te voldoen. Aan de hand van het hier 
volgende eisenpakket kan de fabrikant, die het gewenste hangbaansysteem 
levert, bepaald worden. 
Het eisenpakket: 

stabiliteit: de rail moet zodanig uitgevoerd zijn dat de opspanmal 
stabiel aan de geleiding hangt. Scheef lopen of hangen kan namelijk 
problemen bij het naaien veroorzaken (b.v. bij de langsnaad, waar de 
tBC tijdens het naaien op en neer bewogen wordt). 

- laag gewicht opspanmal: een lBC weegt 3 à 5 kg. Omdat de opspanmal 
alleen maar een hulpmiddel is, mag deze zeker niet zwaarder zijn dan 
de IBC. 
licht lopen 
de langsnaad) 

van de opspanmal: tijdens het naaien {van b.V. 
wordt de opspanmal door de lBC voortgeduwd. Omdat de 
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lBC van zeer slap weefsel gemaakt wordt, moet de opspanmal zeer 
licht lopen, omdat anders de gewenste beweging niet gebeurt. 

- kleine bochten (zowel horizontaal als vertikaal): 
i.v.m. ruimtebesparing ZlJn kleine bochten gewenst, zowel in de 
opspanmalgeleiding als in het power-and-free systeem. Deze eis is 
bepalend voor de keuze van het railprofiel en de ophanging van de 
opspanmal. 

- koppeling öpspanmal/power-and-free systeem: deze koppeling moet 
zodanig uitgevoerd zijn dat, als de opspanmal tegen wordt gehouden, 
de power-and-free ketting gewoon doorloopt. Verder moet deze koppel
ing geen hinder veroorzaken in de draaitafel. 

- oriêntatie power-and-free systeem t.O.V. geleiding opspanmal: deze 
oriêntatie dient zodanig te zijn, dat de ophanging van de hangbaan, 
en de lagering en aandrijving van de draaitafel eenvoudig mogelijk 
zijn. 

- geruisarm: omdat de naaisters vlak bij het transportsysteem zitten, 
is het geruisarm ZlJn een vereiste (het feit dat de naaimachines 
veel lawaai produceren verandert deze eis niet). 

- betrouwbaar en onderhoudsarm: deze eis spreekt voor zich. 

Tot slot van deze paragraaf over het hangbaansysteem nog een voorstel hoe 
het doorlopen van het hoogteverschil van de opspanmalgeleiding voorkomen kan 
worden. Hiervoor moet de opspanmal wel gewijzigd worden; zie figuur 3.6. 

Figuur 3.6: Alternatief opspanmal. 
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De opspanmal (1) kan schuiven in geleiding (2)/ die over het eigenlijke 
hangbaanprofiel (3) loopt. Het profiel 4 is voorzien van een rol die loopt 
over profiel 5/ dat de hoogteverschillen overbrugt. Profiel 5 kan b.v. ronde 
buis ZlJn. Doordat ronde buis makkelijk in alle richtingen buigbaar iS I is 
het in feite mogelijk allerlei ·wilde" hoogteverschillen te doorlopen. 
Verder heeft dit systeem als voordeel dat alle naaimachines op gelijke 
hoogte kunnen staan, waardoor problemen met de toevoer van halffabrikaten 
vermeden kunnen worden. 

In mijn stageperiode zijn geen verdere details van de hang baan uitgewerkt. 

3.5.3 SNIJMACHINE. 

Uit financieel oogpunt is het, zoals in paragraaf 3.1 is aangetoond I niet 
erg rendabel om de snijmachine te automatiseren. 
Technisch gezien zijn er eenvoudig enkele verbeteringen aan te brengen. Deze 
kunnen financieel gezien toch nog aantrekkelijk zijnlomdat er zeker 3 van 
deze machines voor de productie van 400.000 IBC'sfjaar nodig zijn; doordat 
de snijmachines allemaal vrijwel gelijk zijn, hoeven de ontwerpkosten maar 
één keer betaald te worden. 
De berekening voor het aantal snijmachines is gemaakt aan de hand van de 
snijtijd van een lBC. Deze berekening is in bijlage 1 weergegeven. 

,Er zijn een drietal punten welke verbeterd kunnen worden: 
- de rollenbok: om de machine effectief te laten werken is het nood

zakelijk dat het rollen wisselen snel verloopt. Dit is mogelijk door 
een molen te construeren waar b.V. 3 rollen tegelijk in gehangen 
kunnen worden. Indien overgegaan moet worden op een ander weefseli 
kan eenvoudig een andere rol voor worden gedraaid. De machine hoeft 
nu alleen maar stil te staan voor het bevestigen van de nieuwe rol 
aan de oude rol. 
Het nieuwe weefsel moet niet tussen alle walsen doorgevoerd worden: 
dit kost te veel tijd. Om materiaal verlies te vermijden is het nu 
noodzakelijk ,dat rekening gehouden wordt bij het tellen van de 
aantallen met het gedeelte oud weefsel dat nog eerst de buffer moet 
dourlopen. 

- snijmachine en stans: in de tijd dat de doorvoer van het materiaal 
stop staat, omdat gesneden moet worden l kan natuurlijk ook (indien 
nodig) het gat gestanst worden. Tussen de stans en het mes moet dan 
wel een walsenpaar aanwezig zijn, waarmee de positie van het gat in 
de lengterichting van het weefsel ingesteld kan worden. 
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- afvoer gesneden materiaal: dit gebeurt nu met de hand: de werknemer 
pakt ieder vel dat uit de machine komt en legt dit op een stapel. 
Dit "lopende band werk" is te mechaniseren, en wel op een zodanige 
Wl)Ze dat het gesneden materiaal, indien nodig, ook al dubbel 
gevouwd kan worden. 

Figuur 3.7 zal een en ander duidelijk maken; hier volgen nog enkele toelich
tingen (genummerd volgens de figuur). 

1: rollenbok 
2: danswalsen; dient als buffer tijdens snijden en stansen 
3: stans; arm is instelbaar voor verschillende gat diameters 
4: instelling positie gat 
5: mes 
6: doortrekrol; slag is instelbaar 
7: klem: houdt weefsel vast 
8: klem: houdt weefsel vast totdat doortrekrol weer in beginpositie is 
9: wagen 

3.5.4 VENTIELMONTAGE. 

In de algemene beschouwing zijn de mogelijkheden tot automatisering van de 
ventielmontage buiten beschouwing gelaten; dit is niet zonder reden. Er is 
eigenlijk maar één manier waarop de ventielmontage in het tot dusver gekozen 
hangbaansysteem en wijze van opspanning meegenomen kan worden. De opspanning 
moet dan niet als een kruis uib;Jevoerd worden, maar als een ring. In of op 
deze ring kunnen dan de klemmen, die van rollen voorzien zijn 1 lopen, zodat 
rotatie om de lengte-as van de TBC nog steeds mogelijk is. De bodem, die 
ingespannen is, blijft vrij waardoor de ventiel montage in de U mogelijk is. 
Er zijn een drietal redenen waarom niet voor deze oplossing gekozen is: 

- de bodem wordt door de inklemming vrij strak gehouden; dit kan het 
naaien moeilijker maken. 

- vooral bij kleine TBC's is de kans groot dat de IBC in de opspanring 
niet dicht genoeg bij de naaimachine gebracht kan worden. 

- een dergelijke opspanmal is duur; aangezien bij een hangbaaosysteem 
veelopspanmallen nodig zijn, wordt de investering veel hoger. 

Er is toch gepoogd een oplossing voor de ventielmontage te vinden, omdat de 
ergonomie bij deze werkplek erg ongunstig is. 
Bij de oplossing (die eventueel in aanmerking komt) is dan ook alleen de 
handling geautomatiseerd. De automatisering van het naaiproces is bij de 
ventielmontage extra moelijk omdat het in feite een driedimensionaal 
gebeuren is; hier is dan ook vanaf gezien. 
In de oplossing is een koppeling gemaakt met de snijmachine, die de U's 
(gevouwen) op een transportband aflevert. Het voordeel van deze koppeling is 
dat het interne transport van de U's vervalt. Een nadeel is dat de 
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ventielmontage-werkplekken afhankelijk worden van de snijmachine. Bij 
wisselen van de rollen of bij storing van de snijmachine zijn deze werkplek
ken dus werkeloos, omdat geen tussenvoorraad opgebouwd is. 
De werkwijze van het systeem wordt aan de hand van tekeningen 007-99-
023/024/025 toegelicht. 
Transportband 1, die van de snijmachine afkomstig is, kiept de gevouwen U op 
de schuine tafel 2/ die als bufferplaats functioneert. Voor het inbrengen 
van een IBC in klem 4 kan ring 3 (die gedeeld is) m.b.V. cilinder 5 geopend 
worden. Als de ring gesloten wordt r wordt de rBC automatisch geklemd in 4. 
Een blokkering zorgt dat klem 4 bij het openen van de ring in de juüt"e 
positie staat. 
Tijdens de ventielmontage kan klem 4 met de lBC in ring 3 roteren. 
Na deze montage wordt de ring geopend, waardoor de rBC over tafel 6 in wagen 
7 schuift. 
Tijdens het in- en uitschuiven van een lBC wordt tafel 8, m.b.V. cilinders, 
op gelijke hoogte met de klem gebracht, waardoor het in- en uitschuiven 
makkelijk gaat. Tijdens de bewerking is de tafel in de laagste positie, om 
zo geen hinder bij het naaien te veroorzaken. 
Voor een productie van 400.000 lBCls/jaar zullen 4 van deze werkplekken (2 
aan 2 opgesteld) genoeg zijn. 
M.b.V. een waarderingsmatrix zal bekeken moeten worden of de automatisering 
van de ventielmontage uitgevoerd moet worden. Het zal duidelijk zijn dat de 
financiêle winst niet groot is; de ergonomie is daarintegen sterk verbeterd. 
Voor alle duidelijkheid wordt nog even vermeld dat bij de automatisering de 
ventielmontage in de deksel buiten beschouwing is gelaten. Ergonomisch en 
financieel gezien is er geen reden om deze bewerking ook te automatiseren. 

3.5.5 VOORMONTAGE. 

Net zoals bij de ventielmontage, vormde de koppeling van de voormontage met 
het hangbaansysteem een probleem. 
Hier is dan ook sprake van, handelingstechnisch gezien, de moeilijkste 
bewerking. Als de halffabrikaten (U en zijkanten) plat op een tafel gelegd 
zouden worden, dan is voor de grootste lBC (2/5 m lengte) bij deze bewerking 
een tafel van 7 x 7 meter nodig. Door opvouwen is dit oppervlak te 
verkleinen r maar hierdoor wordt weer een extra handling geintroduceerd, 
hetgeen natuurlijk vermeden moet worden. 
Er bestaat een manier om de voormontage in het hangbaansysteem op te nemen. 
Hiervoor is het wel noodzakelijk dat alle opspanmallen worden aangepast. 
De opspanmal moet zodanig geconstrueerd worden dat de bodem van de rBC in 
verticale én in horizontale positie gebracht kan worden (b.v. met een 
scharnierpunt). De molen zelf moet ook inklapbaar zijn (zie figuur 3.8), 
zodat tijdens het naaien hiervan geen hinder ondervonden wordt. 
De geleiding moet terplaatse van de voormontage zo hoog zijn dat de U vrij 
hangt. De U kan op deze wijze zeer makkelijk rondgedraaid worden. 
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Figuur 3.8 
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In het hangbaansysteem moet de voormontage tussen het inhangen en het naaien 
van de langsnaad komen. 
Figuren 3.9 en 3.10 geven het gewijzigde deel van de lay-out weer. 
T.o.v. de voormontage op een tafel door twee naaisters (zoals beschreven in 
paragraaf 3.5.1) heeft de voormontage op deze manier een aantal voordelen: 

- de handling wordt minder doordat makkelijker gedraaid kan worden 
- buffering met de opspanmallen is mogelijk 
- een gedeelte van het intern transport verdwijnt 
- alle naaisters kunnen onafhankelijk van elkaar werken 

Bij voormontage op deze manier doet zich misschien een probleem voor: de 
zijkanten worden "onder" de U vastgenaaid. Hierdoor kan de naaister niet 
precies zien wat ze naait. Met een proef zal getest moeten worden of de 
voormontage op deze manier niet mogelijk is, of dat het alleen een kwestie 
van wennen is voor de naaister. 

3.5.6 VOOR- EN NADELEN. 

Hier volgt een puntsgewijze opsomming van de voor- en nadelen van het 
hangbaansysteem t.O.V. het carrouselsysteem (de automatisering van de voor
en ventielmontage is buiten beschouwing gelaten). 

VOORDELEN: 
- (bijna) alle bewerkingen zijn onafhankelijk van elkaar 
- grote buffervoorraad 
- niet meer werkplekken (en werknemers) dan echt nodig is 
- minder intern transport 

NADELEN: 
- aanvoer van deksels/afdekranden, garen, lussen etc. kruisen 

transportsysteem 
- ingewikkeld transportsysteem (storingen, duur) 
- veelopspanmallen nodig 
- aparte dakconstructie is vereist 



~ ... :; ... --. 

54 

r 

D 

o 

Figuur 3.9: Lay-out, alternatief voormontage. 
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4.0 PROEFOPSTELLING. 

4.1 DOEL. 

Int,ussen 
systemen 
gelaten. 

is het stadium, waar 2 voorstellen op tafel ligqen bereikt. Beide 
hebben voor- en nadelen. Daarom is aan Bates Cepro de keuze 

Uit een gesprek bleek dat Bates Cepro de productie op deze manier mogelijk 
achtte, maar eveneens nog geen voorkeur voor één van de systemen had. 
Voorgesteld is om een proefopstelling te bouwent waarin de werkwijze (d.w.z. 
productie van de lBC hangend in een opspanmal) getest kon worden. De resul
taten van de proef kunnen de te maken keuze vereenvoudigen. 

4.2 UITVOERING. 

De geleiding was 2 /5 m lang en zodanig gekozen dat deze zowel in het 
carrousel- als in het hangbaansysteem gebruikt kan worden. De opspanmal is 
hierdoor voor beide systemen bruikbaar. De geleidinq werd bij Bates Cepro 
aan een pilaar van de fabriekshal bevestigd. 
Omdat er maar één mal en één geleiding beschikbaar waren, moesten de soorten 
bewerking (naaien langsnaad, inzetten deksel en bevestigen lussen) na elkaar 
uitgevoerd worden. Dit had tot gevolg dat na iedere bewerking een 
halffabrikaat uit de mal gehaald moest worden, en daarna een nieuw ingehan
gen moest worden. Dit heeft dé bewerkingen niet beinvloedt, maar kan bij de 
toeschouwers de indruk hebben gewekt dat deze werkwijze veel langzamer gaat. 
Bij de metingen is alleen de werkelijke bewerkingstijd gemeten. 

4.3 MF.TINGEN EN BEVINDINGEN. 

De metingen zijn verricht met een tweetal S6 TBC's: 
- lBC 1: 90 x 89 x 89 cm 

weefselcode BCVR (170 gr/m2) 
max. toelaatbare last 750 kg 
met verstevigingsbanden (O,6 m) 

- lBC 2: 175 x 89 x 89 cm 
weefselcode BCVQ (200 gr/m2) 
max. toelaatbare last 1000 kg 
met verstevigingsbanden (1 m) 

Volledigheidshalve is de voormontage ook getest. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van de huidige tafel van een Union. De voormontage is uitgevoerd 
door 1 naaister; de lBC moest dus voor het naaien van de tweede naad om
gedraaid worden. 
Bij lBC 1 werd de U opengevowen aangeleverd, en waren de zijkanten al 
voorgevouwen. Bij TBC 2 waren de U's nog per stuk gevouwen en de zijkanten 
met paketten van 15 stuks. 
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In tabel 4.1 zijn de resultaten van de metingen weergegeven. 

r soort I pakken [ 
U en 
zijknt· 

- ---1-
1ebodem-: draaien 2ebodem- weg- totaal!hand-'naaienverh. 
naad + j

kant 
naad : 1 eggen i ling totaal handl.: 

i tot . naaien 
i 

.t--~--+_. __ --i.. -.... . w_~,~ 

l 

I ' pakken 
'----+1 --,---.-----~-

i 
TBC 13 12 1 14 ; 13 ! 10 

I 
i ! 

22 11 
1

23 in j 16 
I 

, 62 

185 ~I , 
; 

rBC 

38 25 1,5: 1 
, 
161 

1
24 2,5: 1 

Î ..,J--

Tabel 4.1: Meting cyclustijd voormontage (in sec). 

uit deze metingen blijkt dat de handling gemiddeld genomen twee keer zo lang 
duurt. 
Door de voormontage van één TBC door 2 naaisters uit te laten voeren, 
(hetgeen niet getest kon worden) zal de handlingstijd korter worden. Maar de 
handlingstijd zal t.O.V. de naaitijd groot blijven. 
Ergonomisch gezien ZlJn beide methoden ongunstig, omdat de naaister nog 
steeds moet opstaan om een U of een zijkant te pakken. 
Alvorens de resultaten van de overige metingen worden gegeven, worden nog 
enkele bevindingen ter verbetering van het ontwerp en t.a.v. de opstelling 
van de machines en tafels besproken. 
Het inhangen is te vereenvoudigen door de klemmen (over gelijke straal) iets 
verschuifbaar te maken. De naaister ondervindt nu geen hinder als de zijkan
ten niet precies in het midden zijn vastgeklemd. 
De inhangtijd kan verkort worden door de TBC maar met twee klemmen vast te 
maken. Bij kleine IBC's heeft de naaister geen last van deze wijze van 
inklemmen. 
Door de naaimachine bij het maken van de langsnaad onder een hoek (zie 
figgur 4.1) op te stellen, wordt de kans dat de naad te smal wordt afgenaaid 
kleiner, doordat de IBC meer onder de naald getrokken wordt. 

NAAi M AC I-f j wc,;:: 

(, GeL..GIOiN c;.. 

Figuur 4.1: Opstelling Union bij naaien langsnaad. 

Bij het inzetten van de deksel moet de tafel niet te hoog zijn, en de 
geleiding niet te hoog hangen; indien dit wel gebeurt ontstaan er bij de 
naaister klachten van ergonomische aard. 
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Bij het inzetten van de deksel moet de naaimachine zo ver mogelijk aan het 
einde van de geleiding staan; dus afstand a (zie figuur 4.2) moet zo groot 
mogelijk zijn. Dit geldt ook voor afstand b. Een tafel (vlakbij de 
naaimachine) is noodzakelijk omdat anders de deksel niet goed in de IBC 
gepositioneerd kan worden. 

Figuur 4.2: Opstelling Union bij inzetten deksel. 

Bij het lussen inzetten moet een tafel naast de naaimachine komen; de IBC is 
op deze manier makkelijk te hanteren (valt niet omlaag en blijft niet 
haken) . 

,r8Y NAAI MAC.-; ''''Ë 

D-TAl=GI.:.-

Figuur 4.3: Opstelling Adler l.a. 

Voor het maken van de langsnaden kan geen naaimachine (Union) met de stan
daard tafel gebruikt worden. Deze belemmert de beweging van de opspanmal 
dicht bij de naaimachine. Indien de naaimachine op een "vrije-arm-voet" 
wordt gezet, is het probleem opgelost. 
De snijmqchine moet het materiaal 
zijkant moet precies in het midden 
dit niet, dan moet de IBC bij het 
worden; dit kost extra tijd. 

recht afsnijden, en de bodem van de 
van de U zitten (voormontage). Gebeurt 
maken van de langsnaad op maat geknipt 

De resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel 4.2. 
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soort in- I uit- langs- inzetten lussen bevestigen 
hangen i halen naad deksel (zonder spoel 

I naaien wisselen) 
-, 

1 

rBC 1 20 5 87 64 94 
lBC 2 20 5 137 73 86 

Tabel 4.2: Metingen cyclustijd bewerkingen (in sec) . 

4.4 CONCLUSIES. 

T.a.V. de voormontage zijn een tweetal zaken op te merken: 
- de naaitijd wordt niet (meetbaar) beivloedt door de soort rBC. 
- de aanvoer van de U enlof zijkant moet in de huidige 

automatiseringsvoorstellen geautomatiseerd worden, om zo de handlingstijd 
te bekorten. De ergonomie wordt door deze automatisering ook verbeterd. 

Bij de metingen van het bevestigen van de lussen valt op dat deze bewerking 
bij lBC 1 langer duurt dan bij lBC 2. Te verwachten is dat het bevestigen 
van de lussen voor alle soorten gelijk is. Het gemeten verschil wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt doordat tijdens deze metingen er regelmatig 
storingen aan de naaimachine waren, waardoor de tijdmeting niet helemaal 
correct kon gebeuren. 

Het belangrijkste feit dat bij de proefneming naar voren kwam is dat de 
productie op deze wijze goed mogelijk is. 

Het afhankelijk maken van de 3 bewerkingen (langsnaad naaien, deksel inzet
ten, lussen bevestigen) geeft bij beide soorten IBC's problemen in de zin 
van onvolledige arbeidstijd benutting. Bij grote IBC's zal dit probleem zich 
minder voordoen, indien de langsnaad met 2 naaimachines wordt gemaakt. Of 
het carrouselsysteem hierdoor afvalt, hangt af van de hoeveelheid 
tijdverlies (t.g.v. het niet aansluiten van de cyclustijden) die men nog 
toelaatbaar acht. 

Bij een hangbaansysteem is de bottle-neck (indien er geen overcapaciteit 
aanwezig is) bij kleine rBC's het lussen bevestigen en bij grote rBC's het 
naaien van de langsnaad. 

Gebleken is dat deze wijze van 
deze methode ook beter is 
vergelijking met de gemeten 
zijn. Een tweetal dingen komen 

montage (afwerking) goed mogelijk is, maar of 
dan het huidige proces, zal blijken uit een 
cyclustijden, zoals deze in § 1.3 besproken 

hierbij naar voren: 
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- het naaien op de nieuwe manier gaat niet sneller en niet langzamer dan 
voorheen , hetgeen logisch is omdat het naaiproces niet gewijzigd is. 

- de voormontage geeft v.w.b. de productietijd wel grote verschillen te 
zien; dit wordt veroorzaakt door het extra stuk handling wat 
geintroduceerd is. Bij de overige bewerkingen is de handling minder 
geworden. De vergelijking van de handlingstijden van en met automatisering 
geeft het volgende resultaat: 

zonder automatisering (=huidige situatie) 
handling bodem- en langs naden 60 

« deksel inzetten 20 
" lussen bevestigen (incl. spoel 20 

wisselen) 
Totaal :100 sec 

met automatisering 
handling voormontage 

ft langs naden naaien (= onder naald brengen en 
bewegen mal; 4 x 5 sec) 

inzetten (= pakken deksel) 
bevestigen (= spoel wisselen en 

lussen pakken) 

ft 

inhanqen 
uithalen 

deksel 
lussen 

Subtotaal 

50 

20 
5 

10 
85 
20 

5 ---Totaal :110 sec 

Alvorens conclusies uit deze getallen getrokken worden, dient het volqende 
opgemerkt te worden. 
De handling die bij de automatisering nog steeds aanwezig is, betreft 
handling die onvermijdelijk is (behalve bij de voormontage) zoals het 
pakken van de deksel of de lussen en het spoelen wisselen. Voor zover deze 
tijden niet exact meetbaar waren, is er een schattinq gemaakt. 
Een volledige vergelijking van beide systemen is niet mogelijk. Bij de 
automatisering is b.V. het intern transport bijna tot nul qereduceerd. Deze 
besparinq is moelijk realistisch te sachatten, omdat niet met zekerheid te 
zeqqen is of hierdoor 1, 2 of meer werknemers minder nodig zijn. 

De conclusie die uit deze vergelijking getrokken moet worden is dat door de 
automatisering geen tijdsbesparing heeft plaatsgevonden. Er is wel verbeter
ing van de ergonomie (hetgeen overigens niet uit deze vergelijking af te 
leiden is). 
M.a.W. de huidige oplossing voor het automatiseringsprobleem ~s nog niet 
optimaal; er zal een betere oplossing gezocht moeten worden. 
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5.0 AUTOMATISERING PRODUCTIE u-rBC'S; VERVOLG. 

5 . 1 ONTWERP. 

Als de automatiseringsvoorstellen van hoofdstuk 3 nogmaals beschouwd worden, 
dan blijkt dat dat de automatisering van de totale productie in feite 
uiteenvalt in 3 delen: automatisering van de ventielmontage, automatisering 
van de voormontage en automatisering van de afwerking. Voor al deze be
werkingen is gezocht naar een aparte oplossing. Deze afzonderlijke 
automatiseringen leiden echter niet tot het gewenste resultaat. 
Er is nu nog maar een mogelijkheid over: combinatie van al deze bewerkingen 
in één systeem. 
Dit blijkt mogelijk te zijn. 
Uitgegaan wordt van het hangbaansysteem, maar er worden 2 principiêle dingen 
gewijzigd: 

- de opspanmal moet zowel verticaal als horizontaal kunnen hangen, en 
de mal moet (in verticale en horizontale stand) rond een verticale 
as gedraaid kunnen worden. 

- de wijze van inhangen van de tBC in de opspanmal hoeft niet tijdens 
de hele productie hetzelfde te zijn: tussentijds kan de IBC omgehan
gen worden (wijziging van oriêntatie). 

De overige wijzigingen zullen bewerking voor bewerking besproken worden: 
* inhangen: de oriêntatie van de tBC is afhankelijk van die welke in het 

volgende station nodig is. Omdat nog niet bekend is welk station het 
volgende zal zijn, is hierover nog geen uitspraak te doen. 

* ventielmontage: de dekselzijde van de tBC-in wording is ingeklemd, hier
door 1S de bodemzi~de volledig vrij, zodat hier ongehinderd het ventiel 
ingezet kan worden. M.b.V. de opspanmal uit de proefopstelling is deze 
bewerking getest. Het resultaat is te vinden in bijlage 2. 

* voormontage: voor deze bewerking moet de dekselzijde ingeklemd zijn, en de 
opspanmal horizontaal hangen (zie figuur 5.1). Het draaien op deze manier 
gaat gemakkelijk en de zijkanten kunnen "van boven" va:stgenaaid worden, 
zodat de naaister altijd ziet wat ze doet. Ter bestudering van liet gedrag 
van de IBC tijdens het naaien, zijn enkele proeven genomen; de resultaten 
staan in bijlage 3. 

* langsnaad: voor het naaien van de langsnaad maakt het weinig uit of de 
lBC aan deksel- of aan bodemzijde is ingehangen. De bewerkingen voor en na 
het naaien van de langsnaden bepalen de wijze van ophanging. 

* het deksel inzetten, lussen bevestigen en uithalen en inpakken blijven 
ongewijzigd. 

* omhangen: dit is een nieuwe "bewerking" die nodig is omdat de tBC niet 
tijdens het hele proces dezelfde oriêntatie heeft. In feite is deze 
bewerking niets anders dan uithalen en weer inhangen (de cyclustijd wordt 
dan ook gelijk genomen aan die van inhangen en uithalen samen). 
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Figuur 5.1: Voormontage; opspanninq per soort rac. 
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De volgorde waarin de bewerkingen kunnen gebeuren is afhankelijk van of een 
bewerking volgorde-afhankelijk (dus moet gebeuren voor of na een andere 
bewerking) is of niet. 
De volgorde-afhankelijke bewerkingen zijn: 

1. voormontage 
2. langsnaad naaien 
3. inzetten deksel 
4. lussen bevestigen 

De volgorde-onafhankelijke bewerkingen zijn: 
a. ventielmontage in U 
b. omhangen lBC 

De keuze van de volgorde wordt bepaald door de opspanmogelijkheden (aan 
bodem- of dekselzijde) en de oriêntatie van de IBC (lengte-as horizontaal of 
verticaal) omdat getracht moet worden zo weinig mogelijk om te hangen; dit 
is namelijk een extra bewerking. 
Tabel 5.1 geeft de mogelijkheden weer: 

1 
bewerking opspanning aan oriêntatie lBC 

I bodem deksel horiz. vert. 

1 . voormontage x x 
2. langsnaden x x x 
3. inzetten deksel x x 
4. lussen bevestigen x x 

i a. ventielmontage x x 
'"-~,--

I 
Tabel 5.1: Opspanning en oriêntatie mogelijkheden. 

Hieruit resulteren de volgende mogelijke volgorden van bewerking: 
I 1-a-b-2-3-4 
II : a-1-b-2-3-4 
III: 1-a-2-b-3-4 
IV a-1-2-b-3-4 
V 1-2-a-b-3-4 

Met de aanname dat het naaien van de langsnaad eenvoudiger gaat als de 
bodemzijde is ingespannen (de zwaardere bodem is ingespannen, en de rBC 
hoeft een keer minder op en neer geschoven te worden) en de eis dat de 
oriêntatie zo min mogelijk gewijzigd moet worden, kan geconcludeerd worden 
dat alternatief I de beste keuze is. 

Behalve de al genoemde wijzigingen, zijn bij het hangbaansysteem ook nog 
enkele verbeteringen aangebracht. 
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De werkplekken van inhangen, omhangen en uithalen zijn in serie gezet. 
Verder Zijn deze werkplekken zo dicht mogelijk bij elkaar opgesteld. 
Hierdoor is het mogelijk oom een bepaald aantal werknemers flexibel in te 
zetten, afhankelijk van het soort IBC. Een kleine TBC vergt weinig inhangen; 
doordat de cyclustijd bij deze tBC klein is, zal de inpak een groot aanbod 
krijgen. Bij de productie van grote rBC's zullen minder inpakkers nood
zakelijk zijn (wegens de langer cyclustijd), terwijl het inhangen meer tijd 
zal vragen. 
Als nu voor deze 3 "bewerkingen" 8 werknemers beschikbaar zijn, kan de 
verdeling er als volgt uitzien: 

soort IBC inhangen I omhangen I inpakken 

klein 1 2 5 
groot 2 2 4 

Door deze werkplekken zo dicht mogelijk bij elkaar op te stellen wordt de 
"storingskans" (=het tijdelijk weggaan van een werknemer) kleiner, doordat 
Zl)n plaats overgenomen kan worden door een werknemer van een van de andere 
werkplekken. 
Bij het inhangen wordt de wagen (of pallet) met gevouwen U's direct onder de 
hangbaan gereden. Een tafel is dus niet nodig. Doordat de voormontage de 
eerste bewerking is, kunnen de zijkanten hier ook al ingehangen worden. 

De voor- en ventielmontage zijn ook in serie gezet. Het betreft hier be
werkingen die vrijwelstoringongevoelig ZlJn en waarvan de cyclustijden 
vrijwel gelijk en onafhankelijk van soort lBC zijn. Indien een storing mocht 
opt.reden, is de capaciteit van het aantal werkplekken groot genoeg om deze 
storing op te vangen. 

N.B.: aan de hand van de cyclustijden is een betrouwbare schatting gemaakt 
van het aantal werknemers/werkplekken dat voor iedere bewerking nodig 
is. Deze berekening is in bijlage 4 te vinden. 

De hoogteverschillen zijn kleiner genomen, door enerzijds de eisen enigszins 
te verminderen en anderzijds enkele cornpromisen te nemen. Het resultaat is 
een veel vloeiender systeem, met enkele standaard hoogten. 
De hoogteverschillen zijn niet helemaal weg te werkent doordat de opspanmal 
op verschillende hoogte bij de naaimachines moet komen. Het alternatief om 
de naaimachines op bordessen te zetten is niet ideaal. 
De centrale buffer wordt helemaal aangedreven. De "aandrijving" van de 
retourbaan gebeurt dus niet met zwaartekracht. De reden hiervoor is dat de 
rBC's in de retourbaan over een "tafel" gesleept worden. Een retourbaan op 
zwaartekracht had een te hoge fabriekshal tot gevolg. 
De aandrijving bij de werkplekken gebeurt ook met een power-and-free 
systeem. Daar waar deze aandrijving niet gewenst is (dus waar de mal stil 
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moet st.aan), moet de power-and-free baan op voldoende afstand van de opspan
malgeleiding zitten, zodat de opspanmallen niet meegenomen worden. Er is 
hier voor een power-and-free aandrijving gekozen om zo een universele 
aandrijving te krijgen en omdat de aandrijving m.b.v. zwaartekracht als 
nadeel heeft dat deze niet. voor 100 , betrouwbaar is en bij lange hellingen 
de snelheid te groot wordt. 

Zoals al vermeld is, is de opspanmal universeel. Dit houdt in dat bij het 
omhangen de IBC in dezelfde mal gehangen kan worden. Een ander voordeel is 
dat er nu maar 1 soort opspanmal nodig is. 
De rotatie om de verticale as is nodig bij de ventielmontage en bij het 
deksel inzetten. Indien deze rotatie er niet was, zou de naaimachine onder 
de hangbaan moeten staan, wat natuurlijk onmogelijk is. 

Volledigheidshalve moet nog even opgemerkt worden dat bij de ventielmontage 
het ventiel aan de binnenzijde van de U wordt genaaid. Bij de inpak moet het 
ventiel dus naar buiten worden getrokken. Dit houdt ook in dat 2 soorten 
ventielen op voorraad moeten worden gehouden: bij het ventiel wat in de U 
wordt genaaid moet het bindlint namelijk aan de binnenzijde zitten. Gezien 
de grote voordelen die het heeft om de ventielmontage in het hangbaansysteem 
te betrekken, hoeft dit niet als een nadeel gezien te worden. 

Tekeningen 007-99-020/021 tonen het resultaat van de wijzigingen en de 
verbeteringen. 

5.2 RESULTAAT. 

Het doel van deze t.weede beschouwing van de automatisering was om de hand
lingstijd te verkleinen, en wel zodanig dat deze kleiner is dan in de 
huidige situatie. Net zoals in § 4.4 wordt er weer een vergelijking gemaakt. 

handlinq bij huidige 
ventielmontage U 
afwerking 
deksel inzetten 
lussen bevestigen 

Totaal 

werkwijze 
35 
60 
20 
20 

:135 sec 



66 

handling na automatisering 
ventielmontage U 20 
voormontage 15 
langsnaad naaien (4 x 5) 20 
deksel inzetten 5 
lussen bevestigen 10 

Subtotaal 70 
inhangen 20 
omhangen 25 
uithalen 5 

Totaal :120 

Uit deze cijfers blijkt dat de handling bij het naaien bijna gehalveerd is. 
Als de totale handling bekeken wordt, dan wordt er per IBC 15 sec bespaard. 
Dit komt ongeveer overeen met 1 werknemer (bij een productie van 400.000 
IBe's/jaar). Deze vergelijking is niet helemaal realistisch, omdat bij de 
productie van 400.000 IBC's/jaar met de huidige werkwijze minstens 3 
werknemers extra nodig zijn (in vergelijking met de automatisering) voor het 
interne transport. 
Als we de afwerking dus als geheel bekijken, volgt uit deze gegevens dat bij 
de automatisering 4 werknemers minder nodig zijn dan zonder automatisering. 
Het is zinvol dat ook nog een vergelijking (V.w.b. het aantal werknemers dat 
nodig is) wordt gemaakt tussen het calculatieprogramma, een schatting van 
dhr. Jongen en hetgeen ik van de automatisering verwacht; zie tabel 5.2. 

~-~:::~ kin-g--------·-Z-O-~-::d:-e-r-a-u !~ma ti •• ;i~g i met a~~oma ti •• ringl 
~calc. Dhr. .---~-_.--.~-~- .. ----------, 

progr. Jongen 
I * snijden en stansen 
! * inpak, persen en 
I uithalen opspanmal 

* intern transport 
* inhangen 
* omhangen 

7 

* langsnaad ventiel I 3,5 
* ventielmontage deksell}11 
* ventielmontage U II _ 

* voormontage -
* langs naad naaien jl,' 24 
* deksel inzetten 10 
* lussen bevestigen 13 

Totaal 68,5 

4 
6 

4 

4 
12 

.23 

13 

66 

3 
6 

4 

r 23 

6 

56,5 

Tabel 5.2: Vergelijking benodigd personeel/machines. 

3 
6 

1 
2 
2 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
7 
4 
6 

41 



Met verbazing is te 
werknemers minder 
de automatisering 
zeer kort is. 
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constateren dat met deze gegevens door automatisering 25 
nodig zouden zijn. Indien dit aantal realistisch iS I kan 
direct uitgevoerd worden omdat de terugverdientijd wel 

De vraag is nu of dit een betrouwbare vergelijking is. Indien in kolom 11 en 
IV de bewerking "langsnaad ventiel" (die niet geautomatiseerd is) bekeken 
wordt, is een verschil te zien dat niet aanwezig mag zijn. Het grote 
verschil bij het aantal machines voor het bevestigen van de lussen is ook 
onbegrijpbaar. Indien het aantal werknemers dat voor de ongewijzigde be
werkingen nodig is ( en voor de bewerkingen waarbij het verschil 
onrealistisch groot is) nu gelijk wordt genomen aan het aantal dat met de 
automatisering nodig is (en in feite uit de cyclustijden volgt) dan is een 
betere vergelijking mogelijk. De resultaten van deze aanpassing zijn in 
kolom 111 vermeld. 
Uit kolom 111 blijkt dat 
minder nodig zijn. 

bij automatisering toch nog steeds ± 15 mensen 

Een oorzaak voor het verschil (4 tegen 15) is dat bij de eerste berekeningen 
gebruik is gemaakt van de nettotijden (zoals ook in § 1.3 vermeld is). 
Dit betekent echter niet dat zonder meer moet worden aangenomen dat het 
aantal van 15 werknemers dat minder nodig zou zijn, fout is. Te verwachten 
is dat door de automatisering toch een gedeelte van de "verloren tijd" 
verdwijnt. 
Een betrouwbare uitspraak over het aantal werknemers dat minder nodig zal 
zijn is echter niet te maken. 

5.3 VOOR- EN NADELEN. 

Totslot van dit hoofdstuk nog een opsomming van de voor- en nadelen: 

VOORDELEN: 
bijna alle bewerkingen ZlJn onafhankelijk van elkaar 

- er zijn niet meer werkplekken dan noodzakelijk is 
- zeer weinig intern transport 
- verbetering van de ergonomie 
- de naaisters kunnen in hun eigen tempo (door)werken 
- het is een universeel systeem dat zeer eenvoudig met 1 (of meerdere) 

naaimachines uit te breiden is. 

NADELEN: 
- de investering is relatief hoog 
- een aparte dakconstructie is vereist. 



6.0 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

6.1 CONCLUSIES. 

- de proefopstelling en de experimenten hebben aangetoond dat de nieuwe 
opbouw van de lBC m.b.v. een opspanmal functioneert. 

- doordat alle bewerkingen bij het hangbaansysteem onafhankelijk van elkaar 
Zl]n, zijn geen problemen te verwachten met de aansluiting van de cyclus
tijden van de verschillende bewerkingen, terwijl de beschikbare tijd 
optimaal benut kan worden. 

- er is geen gebruik gemaakt van nieuwe technieken; hierdoor is te verwach
ten dat het systeem bedrijfszeker zal zijn, en een korte -kinderziektes"
periode zal hebben. 

- het is niet mogelijk een betrouwbare schatting te maken van het aantal 
mensen dat minder nodig is na de automatisering (bij een 
capaciteits-uitbreiding naar 400.000 lBC's/jaar). 
Afhankelijk van de gehanteerde berekening bedraagt dit aantal 4 tot 15 
mensen. 

- t.O.V. de huidige werkwijze zal de ergonomie na de automatisering sterk 
verbeterd zijn. 

- voor de capaciteitsuitbreiding naar 400.000 lBC's/jaar (met of zonder 
automatiseren) is een andere (of nieuwe) fabriekshal noodzakelijk. 

6.2 AANBEVELINGEN. 

- om uitspraak te kunnen doen over de problemen die bij een afhankelijk 
systeem eventueel kunnen ontstaan, is het noodzakelijk dat op soortgelijke 
wijze meerdere soorten lBC's worden gemaakt, en dat een registratie 
(tijdsduur, aard, frequentie) van de storingen per naaimachine wordt 
bijgehouden. 

- de rentabiliteit van het systeem wordt verhoogd en de kosten verlaagd 
indien er geen vlakdoek lBC's meer worden geproduceerd, doordat dan meer 
U-lBC's gewenst zijn en minder soorten weefsel op voorraad hoeven worden 
gehouden. 

inmiddels is al een aanzienlijk bedrag besteed aan diverse studies, 
terwijl nog steeds geen zichtbaar resultaat aanwezig is. Om in deze 
situatie verandering te brengen wordt voorgesteld om een proefopstelling 
te bouwen waarin alle bewerkingen en het hangbaanprincipe voorkomen. Deze 
proefopstelling is zodanig ontworpen (zie figuur 6.1) dat deze in de 
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toekomst voor het "echte" systeem gebruikt kan worden en in de huidige 
fabriekshal opgesteld kan worden. De kosten blijven hierdoor beperkt. 
De bewerkingen in de proefopstelling (met kleine buffers) zijn 
afhankelijk. Bij echte productie met dit systeem moet men zich dus 
beperken tot kleinere IBe's (tot 1,5 m) omdat anders het tijdverlies door 
het niet aansluiten van de cyclustijden te groot wordt. Indien de 
proefopstelling gebruikt wordt voor onafhankelijke productiewijze, zijn 
meer opspanmallen nodig, of moet men gebruik maken van extra producten-in
wording, die in de lijn worden gebracht. 
Deze proefopstelling heeft ten doel het bekend raken met de nieuwe 
productiewijze. Veel "kinderziektes· kunnen in deze proefopstelling 
ontdekt en verholpen worden. Het resultaat hiervan is dat de uitvoering 
van de totale automatisering veel soepeler zal verlopen en sneller tot 
stand kan komen. 

- in het kader van het werkoverleg is het raadzaam om de werknemers al in 
een vroeg stadium bij de automatisering te betrekken. Hierdoor kunnen 
eventuele problemen vroegtijdig ontdekt worden. Misvattingen en vooroor
delen over de automatisering, die door de proef ontstaan zijn kunnen 
hierdoor opgehelderd worden. 
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BIJLAGE 1: productietijd snijden. 

Zoals in paragraaf 1.3.1 al opgemerkt is , is met de daar vermelde gegevens 
de snijtijd voor een tBC te berekenen. Er zijn wel nog enkele aannames 
noodzakelijk: 

- er worden geen 2 (of meer) 
verwerkt I omdat dan problemen 
instelling. 

rollen tegelijk door de snijmachine 
kunnen ontstaan bij de breedte 

- de berekening wordt gemaakt voor een gemiddelde 56 lBC met de 
volgende afmetingen: 1500 x 1000 x 1000 mmo 
De lengte van het ventielweefsel is 1500 mmo 
De jaarproductie bedraagt 400.000 lBC's. 

- de doorloopsnelheid van het weefsel is 0 , 5 mIs (effectief); behalve 
bij de snijmachine van de zijkanten r die met de drukmachine gekop
peld is; deze bedraagt 0,3 mIs. 

De productietijden van het snijden zijn in tabel 1 weergegeven. De totale 
snijtijd van deze lBC is ongeveer 39 sec; hiervoor zijn 3 snijmachines 
noodzakelijk (als er met 1 ploeg gewerkt wordt). 
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onderdeel U-lengte zijkant deksel ventiel 
I _._----~_.~_.~~~_. 

aantal per dag 

1

1600 3200 1600 3200 

lengte per 4000 1500 1000 1500 
onderdeel in mm 

totale lengte 6400 4800 1600 4800 
lengte m 

aantal rollen 16 12 4 4,8 

totale wissel- 80 60 20 24 
tijd per dag 
in min. 

wisseltijd per 3 ±1 0,75 0,45 
onderdeel in sec 
(1) 

doorlooptijd 8 5 2 3 
snijmach. in sec 
(2 ) 

snijden incl. 
stansen in sec. 
(3) 

totale prod.tijd 12 7 3,75 4/45 
in sec =(1)+(2)+ 

(~) 

aantal onderdelen 5,0 8,6 16,0 13,5 
per min 

tijd nodig aantal 5,3 6,2 1,7 4,0 
per dag te maken 
(in uren) 

Tabel 1: Productietijd snijden. 
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BIJLAGE 2: Experiment ventielmontage met opspanmal. 

Het inzetten van het ventiel is getest met 3 verschillende halffabrikaten: 
a. alleen U-flap, 
b. komplete IBC (zonder losventiel) 
c. U met zijkanten (na voormontage; zijkanten niet dubbelgevouwen) 

Bij b en c dient een ventiel met het lint aan de binnenzijde gebruikt te 
worden. 
De naaitijd is, zoals te verwachten was, hetzelfde gebleven. 
Het positioneren van het ventiel ging bij b lastiger (maar niet zo lastig 
dat het onmogelijk zou zijn) en duurde ± 5 sec langer. 
N.B.: bij c wordt de ventiel op de oude manier (zoals bij a) gepositioneerd. 
De opspanmal draait zo makkelijk, dat hierdoor geen problemen ontstonden. 
Bij b en c werd geen hinder ondervonden van het feit dat "meer zak" 
rondgedraaid moest worden. 
Bij a en c zijn wel bredere klemmen gewenst om de "flappen" meer in het 
gareel te houden; bij de proef zwabberden deze nogal rond (de naaister had 
er overigens geen last van). 
N.B.: bredere klemmen kunnen het inhangen moeilijker maken; dit is op te 

lossen door klemmen te nemen waarvan de bekken ver open gaan. 
Het halffabrikaat waarin het ventiel gemonteerd wordt, hoeft niet strak te 
hangen; het mag wel omdat de naaister geen last heeft van het feit dat de 
afstand inklemming-naaimachine groter is. 
Bij geen van de 3 mogelijkheden wordt hinder ondervonden van de lBC die 
tijdens het draaien in de weg zou zitten (dit zou met name bij b problemen 
hebben kunnen veroorzaken). 

CONCLUSIE: met alle mogelijkheden is te werken (a en c krijgen de voorkeur). 
Het naaien en het positioneren duurt (behalve bij b) niet langer 
dan de huidige werkwijze. 
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BIJLAGE 3: Experiment voormontage met opspanmal. 

Voor deze test was de opspanmal in een horizontale positie gebracht. 
Of de voormontage op deze wijze uitvoerbaar is hangt van 2 dingen af: 

a. de afstand tafelblad tot opspanmal 
b. de wijze waarop de onderdelen (U en zijkanten) zijn opgehangen. 

Deze twee dingen moeten niet onafhankelijk van elkaar gezien worden, ze 
beinvloeden elkaar namelijk. 
De eerste test werd gedaan met een afstand van ongeveer 80 cm tussen 
tafelblad en opspanmal. 
Werden in deze situatie de onderdelen gewoon opgehangen, dan ging het 
draaien tamelijk lastig doordat de onderdelen alle kanten op ftfladerden". 
Met bredere klemmen is dit niet te verbeteren. 
Door de onderdelen gevouwen op te hangen (waardoor de lengte dus kleiner 
wordt) ging het draaien veel gemakkelijker (duur ± 10 sec). 
De naaister heeft geen last van het feit dat de onderdelen gevouwen zijn. 
Van het feit dat de zijkanten opgehangen zijn heeft ze ook geen last (zolang 
deze niet te strak opgehangen zijn). 
De tweede test werd uitgevoerd met een afstand tafelblad tot opspanmal die 
iets kleiner was dan de lengte van de onderdelen. Het draaien ging nu 
gemakkelijker terwijl het "fladeren" ook minder was . 

. N.B.: deze situatie is in praktijk alleen mogelijk als het omstellen naar 
een andere lengte snel gaat en niet te vaak hoeft te gebeuren (dus bij 
grote series). 

De afstand tafelblad tot opspanmal moet minimaal 70 cm zijn, omdat anders de 
kans bestaat dat de naaister zich aan de opspanmal stoot. 
Het inhangen in de opspanmal in horizontale positie gaat makkelijker dan 
wanneer deze verticaal staat. 
Ter vermijding van het "fladeren" van de zijkant tijdens het transport (van 
inhangen naar voormontage) kan de onderkant van de zijkant zolang met een 
wasknijper (bij het inhangen) aan de U vast worden gemaakt. 

CONCLUSIE: het systeem werkt; wel dienen maatregelen genomen te worden die 
het "fladeren" van de zijkant beperken. 
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BIJLAGE 4: Geschatte productietijd 
automatisering. 

bewerking aantal I cyc:lus-

. .. 
naa~en (1600 

totale 
keer tijd in tijd in i prod. 
per dag sec ( 1 ) sec (2) tijd in 

sec (1)+(2) 
langsnaad 3200 15 5 20 
ventiel 
(niet 
geautom.' 

ventiel- 1600 25 20 45 
montage 
deksel 
(niet 
geautom. ) 

ventiel 1600 i 25 20 45 
I 

montage U 

voor- 1600 25 15 40 
montage 

langsnaad 6400 25 5 30 

de.ksel 1600 
i 

65 5 70 , 

inzetten 
I 
I 

lussen I 1600 90 10 100 I 
bevestigen I 

I 

inhangen 1600 20 20 

omhangen 1600 25 25 

uithalen 1600 60 5 65 

S6 IBC's/dag) met 

aantal aantal 
uur/dag werkplekken! i 

! 
nodig -nemers , 

(afronding)_ 
17,4 2,2 (2,5) 

I 
20,0 2,5 (2,5) 

I 

I 
20,0 2,5 (2,5) 

17,8 2,2 (2,5) 

53,3- 6,7 (7) I 
I 

31,1 3,9 (4 ) 

I , 
44,4 5,6 (6) 

j 
, 

8,8 1, 1 (1,5) 

11 , 1 1,4 ( 1, 5) 

28,8 3,6 (4) 
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BIJLAGE 5: Automatisch lint aanhechten/ventiellijn. 

In het vo~ige onderzoek van APA (automatisering vlakdoek; zie I 1.4.1) was 
sprake van een ventiellijn: hier werden de ventielen automatisch gesneden, 
gevouwen en genaaid. Deze ventiellijn zou ook voor de automatisering van de 
U-lBC productie gebruikt kunnen worden, ware het niet dat enkele essentiêle 
dingen fout ZlJn (de ventielen worden in de verkeerde richting uit de rol 
gesneden) en andere ontbreken (manier om het lint aan te hechten). 
In het begin van miJn stage heb ik mogelijkheden voor 
verbetering/automatisering onderzocht. 
Uiteindelijk is geen gebruik gemaakt van hetgeen onderzocht is (om diverse 
redenen) . 
Om dit onderzoek, dat misschien nog een keer bruikbaa~ is niet verloren te 
laten gaan, zijn de copiên (in klad) als bijlage bijgevoegd. 
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