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VOORWOORD 

Hierna voIgt het verslag van de werktuigbouwkundige I1-opdracht 
in het kader van de opleiding tot werktuigbouwkundig ingenieur 

aan de TECHNISCHE HOGESCHOOL te EINDHOVEN. 

Dit 11-verslag hangt sterk samen met het verslag dat ik gemaakt 
heb na het afronden van mijn na-kandidaatsstage. Zoals ik in 
dat verslag reeds vermeld heb,is deze 11-opdracht meer een 
vervolg op de na-kandidaatsstage. Dit is dan ook de reden 
dat dit verslag als ondetitel de naam: DEEL 2 met zich mee krijgt. 

Zoals ook tijdens mijn eerste deel van mijn opdracht bij het 
snack-bedrijf: TAPPAZ NV,ben ik begeleid door: 

- de hr. v. MULLEKOM (TAP~~t) 

- de hr. RENDERS (THE) 

Het hier veor u liggende verslag is bedeeld voer: 

- p. RENDERS 
- TAPPAZ-SNACKS 
- EIJNDEN SNACKS 
- A.L.F.M. v. GEMERT 

Ik nedig u allen uit mijn verslag te lezen. 

SOCHOLT(S), JANUARI 1986 

Arthur L.F.M.v.GEMERT 
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SAMENVATTING 

V~~r u ligt het verslag van de I1-opdracht,behorende bij de 
I-fase van de vakgroep TECHNISCHE 8EDRIJFSVOERINS van de 

afdeling WERKTUIG80UW aan de THE. 
Deze opdracht is,zoals ook de na-kandidaatsstage,uitgevoerd 

bij het snack-bedrijf EIJNDEN-SNACKS 8V te SOMEREN. 
De firma TAPPAZ NV heeft in dit bedrijf 75 % van de aandelen 

in haar bezit. 

Deel I van mijn opdracht behelst een lay-out onderzoek. In 
dat rapport concludeer ik dat uit lay-out wijzigingen geen 

opzienbare besparingen te verkrijgen zijn. Het rapport dat nu 

voor u ligt (=DEEl II) doet verslag van het onderzoek naar 

enige mechanisatie-projecten in de inpakruimte van EIJNDEN 
SNACKS,alhoewel deze voorgestelde mechanisatie-projecten ook 

kunnen gelden voor het produktiebedrijf van TAPPAZ in 80CHOLT(B). 

Deze mechanisatie-projecten brengen allen besparingen met zich 

mee,die bij lange na niet uit layout-verbeteringen gehaald 

kunnen worden.-

De onderzochte mechanisatieprojecten zijn: 

-het automatisch opzetten van schaaltjes;dit levert een bespa

ring op van ± F25000,- per jaar. 

-het automatisch dichtplakken van dozen;dit levert een besparing 

op van ± F25000,- per jaar. 

-het automatisch opzetten van dozen;de besparingen van dit pro

ject zijn sterk efhankelijk van welke dozen automatisch worden 
opgezet • 

• Indien aIle amerikaense vouwdozen worden opgezet: ± F36500,
per jaer • 

• Indien de stansdoosjes frik.15 worden opgezet: ± F22000,
per jaar • 

• Indien de stansdoosjes hamb.12 worden opgezet: ± F190oo,
per jaar. 

NB: AIle vermelde bedragen hebben betrekking op de verwachte 

produktie-hoeveelheden van 19S6! 
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[en speciaa1 woord van dank wi1 ik nag richten aan de vo1gende 
personen,die open en met belangste11ing met mij over de 
projecten hebben nagedacht en geconverseerd: 

-de hr. v. ~UllEKO~,directeur TAPPAZ. 
-de hr. RENDERS,medewerker van de vakgroep TECHNISCHE 8EDRIJFS-

VOERING aan de THE, 
-de hr. VERVOORT,medewerker van het TRANFER-8UREAU aan de THE. 
-en a1 diegenen die in het bedrijf werkzaamzijn en aan wie ik 

rege1matig vragen heb geste1d. 
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INLEIDING 

In deze rubriek wil ik nogmaals sterk de nadruk 1eggen op 

de grote samenhang tussen de verslagen van DEEL I en DEEL II. 
Regelmatig zal ik in dit verslagterug-verwijzen naar situaties 

of berekeningen die ik heb behandeld in DEEL I ! 
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HOOFDSTUK I: DE 8ESTAANDE GANG VAN ZAKEN EN MECHANISATIE
MOGELIJKHEDEN IN DE INPAKRUIMTE 

De frikandellen die in de produktieruimte worden gefabriceerd 

komen op een lopende band de inpakruimte binnen. Op dat moment 
moeten de frikandellen verpakt worden in dozen o~ in schaaltjes. 

Dit inpakken gebeurt met de hand. 
Het is dus noodzakelijk dat op het juiste tijdstip het verpak

kingsmateriaal bij de inpakband aanwezig is. De aanvoer van dit 
verpakkingsmateriaal gebeurt nu met pallet-trucks die een pallet 

met dozen of schaaltjes in de inpakruimte neerzet. 

Indien de frikandellen in dozen worden verpakt zijn er in prin

cipe 2 txpen dozen aanwezig: 

-de zgn. amerikaanse vouwdoos 
-de zgn. stansdoos 

Deze.typen dozen kunnen dan onderling nog verschillen in afme
tingen of in opdruk. 
De stansdozen he.bben een vi~kke bodem(uit een geheel) en een 
gehele bovenklep. Hierdoor heeft de doos een 'net' uiterlijk. 
Deze dozen worden apart voorgevouwen en worden op het moment 
van nodig zijn in de inpakruimte gezet. 

De amerikaanse vouwdozen daarintegen worden terplekke aan de in
pakband gevouwen,dit omdat dit type doos zich sneller laat vouwen 

dan een stansdoos. 
Nadat de dozen Z1Jn gevuld worden ze handmatig door een plak

machine geduwd die de dozen dichtplakt. Voor wat betreft de am. 
dozen worden de boven- en onderkleppen geplakt terwijl bij het 

frik.1S-doosje(=stansdoos) al~ de bovenklep wordt geplakt 
(logi sch!). Het stansdoosje hamb.12 heeft een un!eke slui ting 
waardoor het onnodig' is om de bovenklep extra dicht te tap en. 
Na de dichtplak-activiteit worden de dozen in rekken gestapeld 

om transport naar de diepvries mogelijk te maken. 

De schaal tjes worden ook in rekken gestapeld om transport naar de 
diepvries mogelijk te maken. 
Dit verhaal kan alsvolgt worden weergegeven in het volgende 

PROCES-ACTIVITEITEN-FORMUlIER: 
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de procesactiviteiten in de inpakruimte: 

dozen- NB: 'cf ~ thandmatig t 
ooslag 

stemoelen b 

voorvouwen (j' frikandellen 

~ insoecteren + inoakken 

, / 
.... , olakken .. ' 

'tf rekken staoelen 

naar dieovri8s 

NB: AIle grotere am.dozen worden op het. moment van dichttapen 

in de tapemachine automatisch aan de onderkant gestempeld 

d.m.v. een stempelrol. Indien de doosjes frik.20 en frik.15 
dichtgetaped worden,moeten de zijdelingse transportbanden 

van de machine naar e1kaar toe gedrukt worden omdat deze 

dozen nu eenmaal smaller zijn. Het gevolg is dan dat de 
stempelrol niet meer kan functioneren,zodat deze dozen 

moeten worden voor-gestempeld. 
De hamb.12-doosjes moeten ook worden voorgestempeld omdat 

deze dozen de tape-machine niet passeren. 
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1.2 knelpunten in de bestaande gang van zaken 

Doordat dozen op pallets in de inpakruimte zijn geplaatst, is 

er sprake van ruimteverlies in de toch al niet te ruime inpak

ruimte. 
Indien de dozen op een transportband zouden worden aangevoerd 
ontstaat er een situatie dat de inpakruimte minder rommelig 
en meer overzichtelijk wordt. Vanzelfsprekend wordt er dan veel 

oppervlak gewonnen voor het werkelijke doel:, INPAKKEN. 

1.3 mechanisatiemogelijkheden in de inpakruimte 

-Het (voor)-vouwen kan machinaal worden uitgevoerd. (zie hoofdst.4) 

De voorgevouwen dozen kunnen dan m.b.v. een transportband wor
den aangevoerd. 

-Het handmatig toevoeren aan de tape-machine kan gemechaniseerd 
worden.De dichtgeplakte dozen moeten dan allen nog door een 

'rekkenstapelaar' in de rekken gezet worden.(zie hoofdst.3) 
- Indien de frikandellen in schaaltjes worden verpakt is het 

mogelijk de schaaltjes d.m.v. een schaaltjes-ontstapelaar een 
voor een op de inpakband te laten zetten. Dit werkt sneller 
dan de huidige situatie,waarbij iedere inpakster voor zich 
een schaaltje van de stapel pakt.(zie hoofdst.2) 

NB: Niet mechaniseerbaar op dit ogenblik is het inpakken van 
de frikandellen: 

Nu 1iggen de produkten wanordelijk over en door elkaar heen. 
Aangezien de produkten snel beschadigd worden is het niet 

mogelijk deze via passive of active filters te scheiden 
tot een ordelijke voorraa~ zodat mechanisatie mogelijk zou 
kunnen worden. Een bijkomend probleem is dat de frikandellen 

nooit precies even recht,dik of lang zijn. 

Dit wordt veroorzaakt door het produktieproces: 

De frikandellen worden nadat ze zijn afgesneden in een kook
bad gegooid en nemen zo een wanordelijkepositie t.o.v. elkaar 

in. Deze wanorde1ijkheid blijft gedurende het hele verdere 
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produktieproces bestaan. Het is nu onmogelijk om zonder veel 

beschadigen de frikandellen een orrientatie op te leggen. 
Er zijn echter weI plannen om 'vooraan' in het produktieproces 

veranderingen aan te brengen,met een zodanig gevolg dat de 

frikandellen gedurende het gehele produktieproces de gewenste 

orrientatie behouden. Een verdere bespreking van deze plannen 

valt echter buiten dit kader. 
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HOOFDSTUK II: HET AUTOMATISCH OPZETTEN VAN SCHAALTJES 

2.1 huidige gang van zaken en geschatte besparing indien 

schaaltjes automatisch worden ontstapeld. 

Indien er nu schaaltjes frikandellen geproduceerd worden,is er 
een bezetting nodig van: 

5 personen indien schaaltjes 5 worden geproduceerd 

4 " " " 7 " " 
In beide gevallen is er een persoon van bovengenoemde bezettin
gen een 'rekkenstapelaar'. 

De handelswijze van de inpaksters is a.lsvolgt: 
De frikandellen die op de transportband worden aangevoerd,worden 

opgepakt en in een schaaltje gedeponeerd dat zijdelings naast 

de inpakband staat op een bijzettafel. Is het schaaltje vol 
dan wordt dit schaaltje van de onderliggende schaaltjes afgetild 

en weer op de transportband gezet. De volle schaaltjes komen 

dan bij de 'rekkenstapelaar f aan. 
Bij de hierboven beschreve"ri"- si tuatie gaat tijd verloren doordat: 

-de frikandellen van de band gehaald moeten worden en ·in het 

schaaltje gedeponeerd worden dat zijdelings naast de aanvoer
band staat 

-de schaaltjes regelmatig aan elkaar blijven klemmen 
-indien de stapel schaaltjes die voor de inpaksters staat op 

is,iedere inpakster -voor zichzelf nieuwe schaaltjes moet pakken 

-de schaaltjes van de bijzettafel weer op de transportband 
gezet moeten worden 

Nu heeft het bedrijf een automatische schaaltjes-ontstapelaa~ 

zonder dat de machine gebruikt wordt in haar bezit. 

Om te bekijken wat het voordeel zou zijn indien deze machine 
ingezet wordt,heb ik een proef uitgevoerd. 

In deze proef heb ik de machine nagebootst door met de hand de 
schaaltjes te ontstapelen en deze 2a de band neer te zetten. 

Na verloop van tijd bleek dat deze manier van werken zoveel 
sneller ging dat er in beide gevallen sen inpakster minder 
nodig was. 
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Rekening houdend met de verwachte produktie in 1986 zal er 

dagelijks gemiddeld ± 5,5 uur schaaltjes geproduceerd worden. 
De daarmee samenhangende besparing zal dan ongeveer bedragan: 

5,5 x 5 x 50 x F18,50,- = ± F25500,- op jaarbasis. 

2.2 het instaleren van de schaaltjes-ontstapel-machine 

Aangezien de besparing interessant is heb ik me enige dagen 

beziggehouden met de machine. Mijn voor~anger A. VUllINGS 
is er ongeveer twee jaar geleden ook mee bezig geweest en hij 

concludeert dan ook in ziin verslag dat de afstelling van dit 
apparaat moeilijk is. 

Het grote probleem met deze machine is dat hij sf en toe geen 
schaaltje of meerdere schaaltjes tegelijk pakt.Dit is echter 

meer een euvel wat zijn oorzaak heeft in de schaaItjes dan in 
de machine zel f. Het punt is nmi. dat de hoeken van de schaal

tjes zo erg in elkaar vast kunnen zi tten, dat de machine de 
schaaltjes niet los van elk~ar krijgt • Indien dit het geval 

is kunnen er geen schaaltjes of meerdere schaaltjes tegelijk 
komen. 
Daarom is op het moment van dit schrijven reeds besloten om 
schaaltjes te gaan gebruiken die tussenliggende nopjes heeft) 

zodat de schaaltjes niet meer over elkaar kunnen schuiven en 
klemmen dus niet mee~ mogelijk is! 
Op het moment dat dit nieuwe type schaaltje daadwe~kelijk aan

wezig is, leent de afstapeling zich uitstekend voor mechanisatie. 

2.3 wijzigingen aan de schaaltjes-ontstapel-machine 

De machine is zo ontworpen dat de schaaltjes met de langste 
zijde als horizontaai in de goot(=schaaltjesmagazijn) geplaatst 

moeten worden. Deze positie is goed waneer er schaaltjes met 
7 frikandellen geproduceerd worden: waneer de schaaltjes op de 
band vallen,is de vulpositie goed en de schaaltjes overlappen 

elkaar niet. De frequentie nan afstapelen bedraagt nml. 32 schaal-

tjes per minuut.Oe snelheid van de transportband is hier voldoen

de om overlappen van de schaaltjes te voorkomen. 
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Een probleem ontstaat waneer schaaltjes met 5 frikandellen 

georoduceerd worden. Indien nu de schaaltjes weer op d~ zelfd~ 

wijze in de machine geplaatst worden,vallen de schaaltjes voor 

een deel op elkaar. Dit heeft zijn oorzaak in de snelheid van 

de band en de frequentie van schaaltjes ontstapelen • 

• machine moet leveren: 45 sch. per minuut ; 1 sch. per 1,33 sec • 

• bandsnelheid: 12,6 cm.per sec • 

• afmetingen schaaltje: 14,5 cm.x 20 cm 
U1

1 .. 
.:::r 

Sband =Vband x T .-
~ 

=12,6 x 1,~ =16,8 cm. 20 

~ffi+lj~ 11 11 I i I Ii \ 
Dit geeft dus probl~men! 

Diverse voorstellen om dit euvel te verhelpen: 

-1 machine aIleen gebruiken bij cyclustijden groter dan 

20/12,6 =1,59 sec. 
Deze methode heeft tot gevolg dat de machine maar weinig in

zetbaar is,hetgeen niet de bedoeling is. 

-2 maak de bandsnelheid groter. 

Deze methode leidt ook niet tot het gewenste resultaat omdat 

de frikandellen sneller aankomen en het inpakken zo bemoei

lijkt wordt. 

-3 pas de machine aan zodat de schaaltjes er in vertikaal

richting in kunnen staan; di t vergt aanpassingen aan de mach. 

maar is de beste oplossing! 

Op het moment van dit schrijven staat de machine dan ook 

in de werkplaats van de ontwerper.Na overleg met hem is 

besloten om enige modificaties aan te brengen,zodat de 

schaaltjes vertikaal geplaatst kunnen worden en een omstel

tijd van ± 30 sec. te verwezelijken is! (Deze omsteltijd is 

kleiner dan de omsteltijd van de frikandellenlijn op een 
ander formaat) 
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De speling tussen 2 schaaltjes bedraagt dan: 

1 6, 8 - 1 4, 5 = 2, 1 cm • 
Een groot bijkomend voordeel is dat de schaaltjes nu ook gun
stiger liggen om de 5 frikandellen erin te deponeren. 

o 
2,1 cm. 

NB: De lengte van het schaaltjesmagazijn biedt plaats aan 

200 schaal tjes. Indien er 45 sch.pe·r min. worden afgenomen 

betekent dit dat ~ 200/45 = 4,45 minuten het magazijn 

moet zijn aangevuld. 
Door de goot langer te maken of er een stapel schaaltjes 

in een rail naast te 1eggen ontstaat er een situatie dat er: 

-minder frequent aangevuld hoeft te worden 

-dat het aanvu11en in .. .de goot sneller gaat. 

Automatische schaaltjesopzet biedt de volgende voor-en nadelen: 

voerdelen: 

-een bruto besparing van ± F2550o,- per jaar(bij een bezetting 

van gemiddeld 5,5 uur per dag). 

-doordat de schaaltjes a1 goed op de band liggen is de afvoer 

naar een misschien in de toekomst geplaatste vriestunnel 

makkelijker te realiseren. 

nadelen: 

-energiekosten + onderhoudskosten= ± F5eo,

(zodat de netto besparing ± F25000,- wordt) 

-de kwaliteit van de schaaltjes komt bij het mechanisch afsta
pelen precizer. 

-de inpaksters moeten wennen aan een iets ander systeem van 

inpakken; dit kan echter niet te meeilijk zijn! 

NB:zie veer een schets van de machine bij1age 4 
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HOOFDSTUK III: HET AUTOMATISCH OICHTPlAKKEN VAN DOZEN 

3.1 huidige gang vanzaken en geschatte besparing indien de 

dozen automatisch worden toegevoerd. 

De dozen die vol zijn worden op een wieltjesbaan gezet,zodat 

deze d.m.v. de zwaartekracht naar de tape-machine verplaatst 

worden. Hier lopen ze tegen een eindslag. Vanaf dit moment is 

handmatige toevoer aan de tape-machine noodzakelijk. De persoon 

aan deze machine pakt de doos van de baan,vouwt de bovenkleppen 

en duwt de doos in de tape-machine, die verder automatisch de 

dozen dichtplakt. 

Tijdens mijn werkzaamheden in het bedrijf heb ik me steeds over 

deie gang van zaken verbaasd en wil daarom mijn mechanisatie

onderzoek in deze meenemen in dit rapport. 

Zoals reeds op blz.1 staat vermeld worden aIle am.dozen en de 

stansdoosjes frik.15 m.b.v. de tape-mach. dichtgetaped. 
Per dag heeft dit apparaat--de volgende arbeids-bezetting: 

-± 3 uur met 2 mensen;deze bezetting is vooral nodig waneer er 

met 2 lijnen doosjes frik.15 wordt geproduceerd. Een persoon 

voert aIleen dozen toe terwijl de andere persoon de dozen die 

uit de mach. kamen in rekken stapelt. 

-voor de overige 5 uur werkt een persoon aan deze mach. 

Gedurende deze tijd -wordt ± 2 uur besteed aan het toevoeren 

van de dozen en de overige ± 3 uur aan het rek~en~stapel~n. 

Resumerend kan worden gesteld dat er ± 5 uur per dag 'verloren' 

gaat met het handmatig toevoeren van de dozen! 

In 1986 zal dit ± 10 % hager liggen.(zie hiervoor de prognose 
van de produktiesteiging:DEEl I,blz.5) 

Indien de toevoer van dozen gemechaniseerd zou worden, ontstaat 

er een (bruto) besparing in 1986 van: 

5,5 x 5 x 50 x F18,50,- = ± F25500,-

3.2 de wijze waarop mechanisatie mogelijk is 

Het automatisch toevoeren en dichtplakken van dozen kan op 
de volgende manieren gebeuren: 
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-1: met gebruikmaking van standaard apparatuur:een automatisch 

klepsluit-tape-machine + doseerinrichting 
-2: met gebruikmaking van de door mijzelf ontworpen 'TURELUUR', 

hetgeen een automatisch dozen-doorduw-station is. 

de automatische klepsluit-tape-machine 

Deze machine verwerkt in lengte-riehting aangevoerde dozen. 

Indian een doos in de machine komt(d.m.v.een lopende band of een 
aangedreven/zwaartekrscht-rollenbaan),wordt d.m.v.een afstrijker 

en een 'hamer' de korte kleppen ingedrukt •. Tijdens de voortgaan
de beweging in de machine worden de lange zij-kleppen door 

schuine platen naar beneden bewogen. Nu hoeft aIleen nog het 

tape aangebracht te worden en de doos is dicht. 
De dozen mogen echter niet direct aehter elkaar de machine in
lopen,anders worden de dozen aan elkaar vastgeplakt. Om deze 

reden is dan ook een separeer-unlt nodig die de dozen met enige 
tussentijd aan de plakmachine toevoert. 

Hieronder voIgt een foto van een derg~lijke instalatie:. 

S-O-7300 en S-0-7400 
De 5-0-7300 centreert de aangeboden dozen en 
transporteert deze in de 5-0-7400 met de beno
digde tussenruimte. 
De 5-0-7400 vouwt vervolgens de bovenkleppen 
van de dozen en sluit aan boven- en onderzijde met 
zelfklevend band . 

. De S-0-7300 behoeft geen instelling op het te ver
werken doosformaat de breedte-instelling van de 
5-0-7400 geschiedt met het patentklemsysteem. 
de hoogte-instelling drukknop-bediend pneuma
tisch. De transportbanden zijn voorzien van een 
veersysteem waardoor maatafwijkingen tot 15 mm 
boven de ingestelde doos worden gekompen
seerd. 

I redul<ltemotor. 220 volt. 
I pllase. 50 Hz. 150 Walt 

transpol'tsnelheld 18 til. per minyul 

eoostormaten mtM mu 
~ngte 100 mm. 550 tIIm 
tl'_e 105 tIIm 500 tIIm. 

T~~ 
;::' ;::::: I I 

I r' -----I 

hoogee 90 "'''' 550 tIIrn. 
tape breedte max 50 mm 
""" ,eduktiemOloren. 220 volt. 
1 Ohase. 50 HZ .. 150 Walt. 

1 
NO_ '1('_ 

le_baar in aile voorkomende VOltages 
tne""ISCh beveiligd 
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de 'tureluur' 

Een geheel andere wijze om de aangevoerde dozen automatisch 
te verwerken,ontstaat waneer gebruik wordt gemaakt van de 

door mij ontworpen 'tureluur'. Oit is een dozen-doorduw
station die de dozen separeert en de kleppen dichtduwt tijdens 

de voortgaande beweging richting tapemachine. De bestaande 

tapemachine kan dus ongewijzigd blijven functioneren. 

Dit (naar'mijzelf'genoemde) apparaat werkt op de volgende 

wijze: 

De dozen die in lengte richting moeten worden aangevoerd,lopen 

op een gegeven moment tegen een eindslag aan. Een sensor (lucht

schakelaar) bemerkt de aanwezigheid vari een doo~ waardoor een 

luchtcilinder geactivaerd wordt. Deze cilinder stoot de docs 

m.b.v. een speciale stoter in dwarsrichting af op een andere 

baan. De speciale vorm van de stoter zorgt ervoor dat de volgen
de docs wordt tegengehouden. Hierdoor is er dus sprake van ~e

paratie. Op een gegeven moment botst de docs tegen een variabele 

eindslag waar ook een senso~ is gemonteerd. Het gevolg is nu 

dat de eerste cilinder aan zijn teruggaande bewegi~g begint, 

terwijl een tweede cilinder (ook weer met een speciale stoter

vorm) de doos in de tapemachine drukt. In de machine is nu een 
derde sensor gemonteerd die de teruggaande beweging van de tweede 

cilinder aanstuurt. Door nu de snelheden van de diverse bewegin
gen in te stellen is~en er zeker van dat de eerstvolgende doos 

pas dwars wordt afgestoten indien de tweede cilinder weer in 
zijn uitgangspositie staat. 

De vorm van de stoter cp de tweede cilinder moet zodanig worden 

uitgevoerd dat deze bij de verschillende am. dozen de korte 

achterklep kan dichtdrukken. Een afstrijker voor op de tapemach. 

moet ervoor zorgen dat de voorste korte klep wordt dichtgedrukt. 

De lange zijkleppen worden door schuine platen dichtgedrukt. 

Het resultaat van dit doorduw-station is dus: 

Nadat de gevulde dozen op de rollenbaan zijn gezet, zijn er geen 

toevoer-handelingen meer nodig en kunnen de dichtgeplakte dozen 

door een persoon,die nu aIleen nog maar rekken hoeft te stapelen, 
in een rek weggezet worden. 
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Een doorduw-station zoals deze, zou eventueel ook als een 
'een-cilinder-s¥steem'uitgevoerd kunnen worden. Het voordeel 
hisrbij is dan: 
-lagere materiaalkosten 

Naar mijn mening zijn er verder aIleen maar nadelen aan verbonden: 
-meer gecompliceerde vorm van de stoter,die als 'tegenhouder' 

moet dienen als ook 'induwert. 
-de dozen moeten dan in dwarsrichting worden aangevoerd,met als 
resultaat: 
.de dozen kunnen in dwarsrichting makkelijker verdraaien (vooral 
in bochten!),zodat verklemming in de baanmet andere dozen en 
een niet te voorspellen positie van de doos in de baan mogelijk 

is. 
Indien de dozen in lengterichting worden worden aangevoerd zijn 
ze makkelijk m.b.v. afstrijkers in een goede positie te brengen. 
Daarom geniet het ontworpen'twee-cilinder systeem'mijn voorkeur. 

Q 0 Q P • 2 Z Z 2 , . 
[ 

<I [) 
E (J () 

-----tl2<r 
~ 

T 

Inmiddels is besloten om de 'tureluur' te bouwen. In bijlage 1 
heb ik de dimensioner:ing van di t station verder ui tgewerkt. 
In deze paragraaf volsta ik met een samenstellingstekening van 
het station. 
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3.3 keuzecriteria voor de twee automatische 
dozentoevoersystemen 

Voor beide systemenjzoals besproken in 3.2.1 en 3.2.2 geldt 
dat deze vorm van mechanisatie zich leent voor ~.vouwdozen. 
Dit imp~iceert dat het stansdoosje frik.1S zich eigenlijk ~ 
leent om op de besproken manieren automatisch verwerkt te wor

den. 
Of het geheel onmogelijk is durf ik niet te beweren en zou 
proefondervinderlijk vastgesteld moeten worden. 
conclusie: 
Seter is om het doosje frik.15 als am.doos uit te voeren!(dit 
onderwerp komt nog uitvoerig aan de orda in hoofdstuk 4) 

Zowel voor het standaard systeem als voor de 'tureluur' schat 

ik de energie,- + onderhoudskosten op ~ FSOO,- per jaar, het
geen de netto besparing op ~ F2S000,- per jaar brengt. 

V~~r beide systemen geldt -dat de dozen na het inpakken afgevoerd 
moeten worden.Dit betekent dat er een investering van aen trans
portband en een rollenbaan nodig is (zie hoofdstuk 6). De 
investering die hiermee samenhangt bedraagt ~ F10000,-
De investering om automatische dozentoevoer aan de tapemachine 
tot stand te laten komen,is echter voor beide systemen verschil
lend: 

TURELUUR STANDAARD KLEP-SLUIT-MECHAN!SME 

.pneumatiek: + F1000,- .autom.klep-sluit,- + plakma--
(merk: SEMPRESS) chine: + F15000,--

.overige materialen + .doseerinrichting: FSOOO,-
montagekosten: ± F1500,.- (merk:SUPERTAPE/FLORACO) 

.banden/banen: + F10000,- .banden/banen: + F10000,-- -
totaal: + F12500, - ~ F30000,--
terugverdientijd: + 1/2 - jaar ~1 5 mnd. 

voordelen nadelen voordelen nadelen 

.snel terug- .cilinder Y .standaard .langere terug-
verdi end steekt flink apparatuur verdientijd 

• perslucht aan- uit .stoom aanwezig 
wezig 
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HOOFDSTUK 1\1: HET AUTOMATISCH OPZETTEN VAN DOZEN 

4.1 huidige gang van zaken en geschatte besparing indien de 
dozen automatisch worden opgezet. 

EIJNDEN SNACKS gebruikt op dit ogenblik 2 txgen dozen: 

-am. dozen 
-stansdozen 
De produktie (en dus behoefte aan dozen) zal in 1986 ongeveer 

bedragen (zie DEEL I,hoofdstuk 1): 
-stansdozen; 17000 dozen frik.15 per week 

• 15000 n hamb.12 If " , 
-am.dozen • 6000 tr frik.20 " n , 

• 8500 tf II 40 
, 

85 per week , a gr. 
• 2500 " " 40 

, 
70 gr. " tr , a 

Zoal s ik in hoofdstuk 1 reeds heb vermel d, worden de stansdo.zen 

voorgevouwen. Dit omdat het vouwen van deze doos meer tijd kost 

dan het vouwen van een am.doos.Indien dit vouwen aan de inpakband 
zou worden gedaan op het moment dat een doos nodig is,zijn er 
meer inpaksters nodig om de frikandellen op tijd 'bij hun lurven' 
te kunnen pakken. 
De voorgevouwen doosjes worden dan ook op pallets gestapeld en 
deze pallets worden op het moment van nodig zijn in de inpak
ruimte gezet m.b.v. een pallet-truck.De geplaatste pallets nemen 
naar verhouding veel'oppervlak in beslag van de inpakruimte. 
Bovendien heeft de ruimte door hier en daar verspreid staande 
pallets een rommelig karakter. 
De activiteit 'voorvouwen' brengt de volgende handelingen met 
zich mee: 

De doosjes worden gevouwen en worden gestapeld tot een hoogte 
van 20 stuks. Hierna worden de stapels voorgevouwen dozen op 
een pallet gestapeld. Nadat de pallet vol is,wordt deze pallet 
tijdelijk weggezet totdat de dozen nodig zijn. De pallet met 
voorgevouwen dozen worden dan in de inpakruimte geplaatst. 
Het hierbovenstaande verhaa1 behoort bij de stansdozen,dus 
geldt voor de dozen frik.15 en hamb.12 • 

Een aantal malen heb ik m.b.v. een stopwatch tijdmetingen ge
daan om de benodigde tijdsduur voor a1 deze hande1ingen te 
achterhalen. Deze tijd komt dan op ± 5 sec. per doos. 
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De Kosten die samenhangen met dit voorvouwen zijn dan makke

lijk uit te rekenen. Met een gemiddeld bruto uurloon van ±F18,sO 

bedragen de kosten in 1986: 

.voor de doosjes frik.1s; 17090 x 5 x SO x F18,sO =± F22000,-
3600 

" " • " hamb.12; ls09Qx 5 x SO x F18,sO =± F19000 -
3600 

Indien de doosjes mechanisch zouden worden opgezet,zijn de 

(bruto) besparingen in ieder geval gelijk aan de bedragen die 

als voorvouwkosten staan vermeld. 

De am. dozen worden terplekke aAn de inpakband gevouwen. Op de 

zijdelingse bijzettafet heeft iedere inpakster een stapel dozen 

voor zich liggen,waarvan er steeds een vanaf wordt gehaald op 

het moment dat de doos nodig is. De doos wordt handmatig opgezet 

en kan nu gevuld worden. Indien de stapel dozen op is,pakt iedere 

inpakster voor zich een nieuwe stapel van een pallet die in de 

inpakruimte is neergezet. 

Aangezien ledere inpakster voor zich dozen moet vouwen en hal en, 

gaat er tijd verloren. Om te weten hoeveel profijt een machinale 

dozenopzet zou hebben,heb ik de volgende proef uitgevoerd: 

Van elke afmeting am.doos heb ik zoveel dozen laten voorvouwen 

dat ik per doosafmeting een hoeveelheid dozen had,die goed was 

am minstens twee uur de proef uit te voeren. 
De dozen werden aan de onderzijde dichtgetaped en werden in de 

-
inpakruimte gezet. Nu moest natuurlijk een auto~at~sche dozen-

aanvoer (na de mechanische dozenopzet) zo goed mogelijk worden 

nagebootst. Dit deed ik op de volgende wijze: 

Indien de dozen m.b.v. een lopende band zouden worden aangevoerd 

moeten de dozen op 'grijphoogte' voor de inpaksters liggen. 

Precies deze situatie heb ik nagebootst door de dozen hoog te 

houden voor de inpaksters,zodat deze de dozen aIleen maar moes
ten pakken.Na verloop van tijd bleek (ookal kreeg ik niet veel 

enthousiasme tijdens de proef) dat het aIleen maar hoeven te 

grijpen naar de opgezette doos i.p.v. het grijpen,vouwen en halen 

van nieuwe dozen,zoveel sneller ging dat er per inpakband per 
doosafmeting een inpakster bespaard kon worden. 

N8:de dozen heb ik laten dichttapen aan de onder kant,omdat bij 

een mechanische opzet van ~e dozen het sterk aan te bevelen 
is am de bodem te sluiten. Oit am een stabiel transport van 
de doos mogelijk te maken. 
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Om de eventueel werkelijk te worden situatie zoveel mogelijk 
te kunnen benaderen,heb ik de bodem van de dozen laten 
dichttapen. 

De besparing (bruto) die met het wegvallen van een inpakster 
per lijn per doosafmeting bereikt kan worden, is de volgende: 

produktie frik.20 

normals bezetting 'nieuwe' bezetting 
lijn 1 : 4 personen lijn 1 : 3 personsn 

" 2: 5 " " 2: 4 " 
De produktiehoeveelheid bedraagt ± 6000 dozen per wesk. Indien 
er met 2 lijnen geproduceerd wordt,komen er + 24 dozen per min • ... 
vanaf. 

De besparing bedraagt dus:SOOO/(24 x 60) * 4 1/6 uur per week. 
Gedursnde deze tijd zijn er 2 inpaksters minder nodig. 
conclusie: 

besparing op jaarbasis (1986): 4 1/6 x 2 x 50 x F18,50=± F7700,-

produktie frik,40 a 85 gr, 

normale bezetting tnieuwe' bszetting 
lijn 1: 3 personsn lijn 1: 2 personen 

" 2: 4 " 2: 3 " 
De produktiehosveelheid bedraagt ± 8500 dozen per week. Indien 
er met 2 lijnen geproduceerd wordt,komen er + 10 dozen per min • ... 
vanaf. 

De besparing bedraagt dus:8500/(10 x SO) = 14 1/6 uur per week. 
Gedurende deze tijd zijn er 2 inpaksters minder nodig. 
conclusie: 

besparing op jaarbasis (1986):14 1/6 x 2 x 50 x F18,50=± F2S000,-

produktie frik.40 a 70 gr. 

normale bezetting 
lijn 1: 4 personen 

" 2: 4 " 

'nieuwe' bezetting 
lijn 1: 3 personen 

" 2: 3 

De produktiehoeveelheid bedraagt ± 2500 dozen per week. Indien 

er met 2 lijnen geproduceerd wordt,komen er ± 12 dozen per min. 
vanaf. 
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De besparing bedraagt dus:2500/(12 x 60) = 3 1/2 uur per week. 

Gedurende deze tijd zijn er 2 inpaksters minder nodig. 
conclusie: 

besparing op jaarbasis (1986):3 1/2 x 2 x 50 x F18,50=± F6500,-

Indien aIle am.dozen worden opgezet,is een (bruto) besparing 

van:F7700,- + F26000,- + F6500,- = F40200,- te realiseren met 
de produktiehoeveelheden zoals vermeld. 

resumerend: 
Indien de dozen mechanisch worden opgezet zijn de(bruto) besparin

gen: ± F22000,- voor de frik •. 1S doosje~ 
+_F19000,- n "hamb.12 " 

± F40000,- n n am. dozen 

4.2 hoe is automatische dozenopzet mogelijk? 

In de handel zijn dozenopze·tmachines in vele uitvoeringen en 

toepassingsgebieden verkrijgbaar. De prijzen tussen de diverse 
fabricaten kunnen ook erg verschillen.Het grote verschil in 

de dozenopzetmachines is het gevolg van het(grote)verschil in 

~ dozen. 
Zo is een dozenopzetmach.die geschikt is om am. dozen op te zet
ten in het geheel niet geschikt om stansdozen op te zetten. Visa 

versa is dit oak het geval. 
Ook een groot verschil tussen de diverse fabricaten is de wijze 

van sluiten van de bodem; dit kan gebeuren m.b.v. tape of zgn. 
'hot-meltt-lijm. 
Indien stansdozen uit plano worden opgezet is het absoluut nood

zakelijk dat de dozen met hot-melt worden verlijmd! Zouden de 
dozen niet worden verlijmd,dan vallen de dozen direct na het 

opzetten ais een'pudding' in elkaar. 
De machines die am.dozen opzetten,kunnen worden geleverd in 
uitvoeringen waar de bodem met tape of met hot-melt kan worden 
verIijmd. Het sluiten van de bodem is hier geen fmust',maar is 
nadrykkeIijk aan te raden_ Doordat de bodem gesloten wordt,onder
gaat de meer stevige doos een stabieler transport nadat de doos 
de opzetmachine verlaten. 
De firma's die am.dozen opzetmachines met een hot-melt-instalatie 
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leveren, (zoals de firma:ANDRE DE LA PORTE) beweren dat het dicht
tapen van de bodem van een lege doos niet mogelijk is met een 
tape-sluiter. Als reden geeft ANDRE DE LA PORTE op dat door 
het afwezig zijn van een voldoende gewicht de doos tijdens het 
plakken omhoog wordt gedrukt en zo het tape-proces niet kan 
plaatsvinden. 
De firma:SUPERTAPE!FLORACO heeft echter een speclale tape-sluiter 
ontwikkeld,die tijdens het plakken een verticale kracht heeft, 
nagenoeg gelijk aan 0 N. 

T F=± 0 N. 

voordelen HOTMELT plakken ~.o.v. TAPEN: 
-variabele kosten per doosje lager 
-minder kans op stagnatie tijdens het plakken! 

nadelen HOTMELT plakken t;o.v. TAPEN: 
-vaste kosten per doosje hoger 
-de omsteltijd van een am.dozenopzetmachine uitgerust met een 
hotmeltinstalatie bedraagt ± 6 minuten. Dit is ongeveer 3 maa1 
zo lang als aen machine uitgarust.met ean tape-bodem-sluiterr 

-er moet goed op gelet worden dat de lijm niet in contact komt 
met. de frikandel1en.-

De 2 methoden van bodemsluiten kunnen kostori;s-technisch het . 
beste verge1eken worden in een zgn. BREAK-EVEN-ANALYSE. 

BREAK-EVEN-ANALYSE 

.vaste kosten (afschrijven in 10 jaar + onderhoud)per jaar: 
-hotmelt: ± F5000,-
-tape : ± F 750,-

.variabe1e kosten (zie bijlage 2) 
-hotmelt: ± FO,0040 (=0,40 ct.) per doos 
-tape : ± FO,0070 (=0,70 ct.) " " 

Indien dit in een grafiek wordt uitgezet,ontstaat het volgende 
plaatje: 
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kosten (v) 

r 
SOOO 

7S0 ---------- '"1----

__ •• produktieomvang (x) 

1: Vtape =7S0 + 0,0070 x 

2: V hotm.=SOOO + 00040 x 
De kosten (V) zijn aan elkaar gelijk als: 

7S0 +0,0070 x = SOOO + 0,0040 x 

1 

2 

x =± 14.200,000 doosjes per jaar.'; 2aSOO doosjes per week ';12 

doosjes per minuut. 

conclusie: indien de am.dozenopzetmachine meer dan-± 12doosjes 

per minuut kan leveren,is het gebruik van hotmelt-lijm 

kostprijstechnisch interessante 

De meeste am.dozenopzetmachines kunnen tot + 1S doosjes per -- . 
minuut opzetten.Waneer nu de dozen met hotmelt worden verlijmd 

wordt deze cappaci tei t gereduceerd tot ± 8 dozen per minuut. 
De oorzaak hiervan is de volgende: 

Nadat de doos is opgezet en de lijm is aangebracht,moet een 

'aandrukstempel' de bodem dichtdrukken. Deze handeling kost 

tijd en drukt de cappaciteit. 

conclusie: als aIleen naar de kosten wordt gekeken, is het ge

bruik van hotmelt-verlijming ~ aan te bevelen. 
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4.3 algemene voor- en nadelen automatische dozenopzet 

voordelen: 
-redelijke besparing (bruto),vooral ais de bestaande doosjes 
frik.15 ais am.dozen worden uitgevoerd (zie paragraaf 4.4). 

-de inpakruimte kan veel beter benut worden voor de werkeIijke 
taak: INPAKKEN. In deze ruimte gaat dan nml. geen oppervlak 
verioren door pallets met (voor)gevouwen dozen, die in deze 
ruimte moeten staan. 

-het overzicht in de inpakruimte wordt beter. 
-er is geen transport van dozen meer nodig ooor voorportaal 3 

(zie OEEL I,bijlage 1),waar toch al v~el transport plaatsvindt. 
-doordat de dozen reeds aan de onderkant is dichtgeplakt,wordt 
het inpakken iets makkelijker gemaakt (de doos staat nml.sta
bieler op de bijzettafel). 

-indien in een later stadium het verpakken van frikandellen 
geautomatiseerd zou kunnen worden (zie blz.3),warden de dozen 
al voorgevouwen aangevoerd waardaar het verpakken vrijwel 

geheel automatisch zau kUtihen verlopen. 

nadelen: 

-investering van opzetmachine(s) en rollenbanen/transportbanden 

e.d. nodig. 
-indien er stagnatie optreedt in de dozentoevoer,ontstaan er 

grote problemen met-finpakken'. De frikandellen blijven nml. 
komen terwijl er dan geen dozen kunnen zijn. 
De kans op stagnatie is bij hotmelt-verlijming kleiner dan 
het plakken van de bodem met tape (zie blz.19). 
Het is allerzins aan te raden altijd een stapel dozen in de 
inpakruimte neer te zetten voar het geval dat er stagnatie in 
de dozentoevoer is. 

4.4 het bestaande doosje frik.1~uitgevoerd als een am.vouwdoos 

Tijdens mijn werkzaamheden heb ik me vaak afgevraagd waarom 

het stansdoosje frik.15 niet wordt uitgevoerd als een am. doos
je.Dit heeft enkele voordelen waar ik later nog op terug kom. 

Het schijnt dat het doosje met 15 krikandellen wordt uitgevoerd 
ais een stansdoosje,vanwege marketing-overwegingen: 



-22-

Dit type doos heeft nml.door een gehele bovenklep een fnet' 

uiterlijk. De afdeling verkoop van TAPPAZ meent dan ook dat 
dit visuele aspect een grote factor is in het verkoopsucces 
van dit produkt. 
Ik kan dit niet ontkennen,maar ik vraag me af hoe hard deze 

marketing-overweging is.Ik kan me nml. niet voorstellen dat de 
consument niets meer van dit produkt wil weten indien de inhoud 

in een am.doos verpakt is! 
Ik denk dat een heel belangrijke factor voor het verkoopsucces 

het aantal frikandellen is; 15 frikandellen is voor de 'doorsnee' 
consument een handig aantal: 40 frikandellen is al snsl teveel! 

Op dit moment van schrijven zijn er dan ook een aantal proef

doosjes frik.15 gemaakt in am.uitvoering.Deze doosjes Z1Jn qua 
afmeting identiek aan de bestaande stansdoosjes en de opdruk 

verschilt niet noemenswaardig. Het enige verschil zit fm dus 
in de bovenkant van de doos,die nu uit 2 kleppen bestaat.(de 
onderkant bestaat nu ook uit 2 kleppen,maar dit valt niet op) 

Oe voordelen van deze nieUW~ doos ~ijo de yolg~nde: 

-de kartgnkgsten zijn aanzienlijk minder; 

In 1986 verwacht EIJNOEN SNACKS gemiddeld 17000 dozen frik.15 
te produceren. V~~r TAPPAZ in BOCHOlT(B) ligt dit aantal op 

± 2000 dozen per week. 
Het verschil in karton-kosten bedraagt: 

-
• 9 ct. indien de buitenkant WIT en ook de binnenkant WIT wordt 

uitgevoerd • 

• 10,2 ct.indien de 
ui tgevoerd. 

If WIT If If BRUIN If 

de besparing bedraagt dus op jaarbasis(198S) ,indien voor het 
laatste alternatief gekozen zou worden: 

17000 x 50 x FO,10 = F85000,- ; EIJNDEN SNACKS 

2000 x 50 x FO,10 = F10000,- ; TAPPAZ SNACKS 

-dQQrdat de frik.15 doosjes van het am. type zijn,lenen deze 
doosjes zich voor de volgende mechanisatieproiecten: 

,het automatisch dichtplakken (zie hoofdstuk 3); de netto 

besparing van dit project bedraagt dan:± F2S000,-
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.het automatisch opzetten van de verschillende am. dozen kan 
dan met sen (type)dozenopzetmachine gebeuren. Hier kom ik 

in de nu volgende paragraaf op terug. 

4.5 het automatisch opzetten van dozen 

Zoals ik reeds in paragraaf 4.2 vermeld heb Z1Jn er in principe 

2 verschillende opzetmachines in de handel verkrijgbaar. 

Het eerste soort opzetmachines is bestemd om stansdozen op te 

zetten. Deze machines hebben een grote cappaciteit die weI 
50 tot 60 dozen per minuut bedraagt. Om stansdozen op te zetten 

is het gebruik van hotmelt-lijm absoluut noodzakelijk. 

Hieronder wordt globaalde werking van een stansdoosopzetmachi

ne ui tgel egd. 

AIl11'elldltngs
bereich: 

Die SKA-Schachtelaufriehta
masehine formt Schachteln 
ader Trays in beliebigen For
men. Rechteckige, viereckige, 
dreieckige, mehreckige, koni
sehe und Hohlwandschaehteln 
mit oder ohne Deckel. Die 
Schachteln werden aus f1aehlia
genden Zusehnitten aufgerich
tet und mittels Schmelzkleber 
verklebt. 

Arbeitsll'eise: 
Das gefUllte Schachtel

zusehnittmagazin A senkt sieh 
auf die am Rotor befestigten 
Faltstempel1 - 4. Gleiehzeitig 
lauehen die Leimfinger B aus 
dam Schmelzkleberleimbeeken 

auf und belejmen den inzwi
sehen auf dem Faltstempel1 
festgesaugten Schachtel
zuschnitt in beliebigem Leim
auftragsmusteran den zu. 
verklebenden Stellen. 
Leimfinger und Magazin gehen 
in die Ausgangsstellung zuruek, 
der Rotor fUhrt eina 90..Grad
Drehung durch und bringt den 
Schachtelzusehnitt in die Auf
riehtestation C. 

Das Faltwerkzeug, am Hub
balken befestigt, bestehend 
aus Falt·Platten-Nasen und 
Rollen, taltet den Schaehtel
zusehnitt um den Faltstempel 
unter gleiehzeitigem Anpressen 
dar Klebestellen. Auch Verria
gelung durch Ineinanderstek
ken uer Laschen ist moglich. 

Uber eine Ruheposition. in 
dar unter anderem ein Aufdruck 
vorgenommen werden kann. 
gelangt der fertige Karton naeh 

zwei weiteren Rotorsc:haltun
gen zur Auswerferstation, wo er 
dureh 2 Auswerfer E vom Fait
stempel abgezogen wird. 

De investering die met dit type apparaat samenhangt,is de 
volgende (volgens offerte van ANDRE de la PORTE): FB5000,

Dit is inclusief hotmelt-lijminrichting,onderbouw,tijdschake

laar en 2 formaatsets; een set voor de doosjes frik.15 en sen 

set voor de doosjes hamb.12. De prijs per formaatset bedraagt 

±. F 7000,-) 
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De opzetmachine die geschikt is voor het opzetten van am.vouw

dozentwmkt globaal volgens onderstaande wijze: 

De kartons worden in het magazijn gezet en een arm met zuig

nappen daaraan bevestigd neemt een doos uit het magazijn en 

wordt tijdens de beweging opgezet.Schematisch is dit alsvolgt 

weer te geven: 

De am. dozen opzetmachines werken allemaal volgens dit systeem. 

Nadat de doos is opgezet bestaat er de mogelijkheid de doos met 

tape of met hotmelt _te sluiten. De opzetmachine zelfJziet er 
alsvolgt uit: 
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Een punt waarbij goed rekening mee moet worden,is de cappaci

teit van de am. dozen-opzetmachines. Veor aIle verschillende 

fabricaten geldt dat deze meestal tot ± 15 dozen per minuut 

is beperkt. 

De benodigde cappaciteit bij EIJNDEN SNACKS is alsvolgt (in

dien ik er van uitga dat er met 2 lijnen dezelfde produkten 

wordt gedraaid): 

.produktie frik. 40 
, 

85 • 10 dozen per minuut a gr. · 
If " 40 ff 70 " • 12 " " " • · 
" " 20 " 70 " • 24 " " " • · 
" ft 15 " 70 " • 32 " " " • · 

Het is duidelijk dat ' , machine niet 2 lijnen kan voeden een 
waneer er frik.20 of frik.15 (indien uitgevoerd ais am. doos) 

worden geproduceerd. 

De firma SUPERTAPE!FLORACO heeft echter eentdubbelkopsfopzet

machine in haar paket. Deze machine heeft weer een dozenmaga
zijn,maar heeft 2 grijparmen ~et zuignappen. Deze armen pakken 

precies ui t fase een doo-s-en zetten deze oPe De cappaci tei t wordt 

hier nagenoeg door verdubbeld en komt dan op ± 25 dozen per 

minuut. 

Dit betekent dat met deze ene machine het gehele huidige assor

timent am. dozen op kan zetten,zij het dat de opzet voor 2 

lijnen frik. 20 kritisch is! 

Indien met deze maohine 2 lijnen frik.1S gevoed moeten worden, 

ontstaan dus problemen.Indien een cappaciteits-planning werdt 

gemaakt m.b.t. de produktie van frik.15 op een lijn, 
blijkt dat de vereiste predukte gehaald kan worden op de 

volgende wijze: 

Produceer frik.15 op lijn 1 tijdens de produktie van schaaltjes 

op lijn 2. PRODUCEER eventueel op voorraad,aangezien de afname 
van dit produkt vrij goed bekend is. Zo doende wordt er niet 

te veel risico gelopen met de uiterste verkoopdatum van het 
produkt. 

Zeals in hoofdstuk 2 besproken,bedraagt de produktie van 

schaaltjes gemiddeld 5,5 uur per dag. De produktie van frik.15 

kan dan temeer plaatsvinden omdat de recepten van deze frikan-
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dellen gelijk zijn en de mixer zich over de 2 lijnen kan 

verdelen (zie DEEl I,hoofdstuk 2). Deze werkwijze wordt nu in 

het algemeen ook gevolgd. Lijn 1 levert ± 15 doosjes per min. 

De haalbare produktie per week is dan: 

5,5 x 5 x 15 x 60 =24750 dozen 

De gewenste weekproduktie bedraagt 17000 dozen, dus:O.K! 

Gemiddeid zal dan per dag + 17000 = 4uur nodig zijn. - 5 x 15 x 60 

Op een werkdag van 8 uur is dan nog beschikbaar: 

-4 uur op lijn 1 ~ 20 uur per week 

-2,5 uur op Iijn 2 
.... 

12.5 week uur per 

totaal: 32,5 If " " ' 

De produktie van frik.40 a 85 gr. duurt ±12 uur per week 

" " "" 40 a 70" ~ + 3 5" " " - , 
" " "" 20 a 70" " + 4 5" " " - , 

totaal: 20" If " 

conclusie":indien de doos-Jes frik.15 aIs am.doos worden uitge

voerd en op een Iijn worden geproduceerd tijdens de produktie 

van schaaItjes, moet het qua cappaciteit lukken. Met dit 
systeem is het echter moeilijk om op spoedorders op te vangen, 

tenminste: ais het bedrijf onverkort wil handhaven aan 

automatische dozenopzet. 

De dubbelkops opzetmachine kost + F50000,-

(Dit inclusief tapebodemsluiter,diverse melders voor storingen 
of bijvullen van tape of dozen en een fotocel die de machine 

Iaat stoppen indien de afvoerband vol staat met dozen) 

De investering van de opvoerband en transport band bedraagt 

± F20000,-
Indien een am.dozenopzet machine met een stansdozenopzetma
chine gecombineerd zou worden komt er nog een wissel e.d. bij. 

De investering hiervan bedraagt ± F10000,-

Of er nu een of ,twee machines komen; de machines moeten 
continu bemand zijn. Deze machine-operator moet de dozenmaga
zijnen aanvullen en ogenblikkelijk kunnen ingrijpen in geval 
van stagnatie. 
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Een machine-operator, die "n of twee machines tegelijk kan 

bedienen,kost per jaar F35000,-

Deze persoon zal echter geen volle taak hebben aan het bijvul

len en sorteren van de dozen. Oaarom zal deze operator nog 

enige andere karweitjes kunnen uitvoeren,die echter vlak in 

de buurt van de machine(s) moet plaatsvinden (stagnatie!). 

voorstel: laat deze persoon de dozen,die niet m.b.v.een stem

pelrol gestempeld kunnen worden (zie blz.2),voorstempelen. 

Het aantal dozen dat per week moet worden voorgestempeld: 

.17000 dozen frik.15 

• 6000 

.15000 
" 
" 

" 20 

hamb.12 

Inclusief pakken en wegzetten worden er ± 40 dozen per minuut 

gestempeid. 

Om 38000 dozen te stempelen is dus ± 38000 =15,83~ uur gemoeid. 
40 x 60 

Indien de machine-operator met deze taak belast wordt,is het 

stempelen door andere mensen niet meer nodig. Oit levert dan 

een besparing op van ± 15,83~ x SO x F18,50 = ± F15000,-

per jaar (1986). 

Resumerend kan worden gezegd dat een machine-operator dan ± 
F20000,- per jaar kast (1986). 

Iedere machine brengt bovendien kosten met zichmee aan energie 

en onderhoud. 

V~~r een am. dozenopzetmachine ligt dit op ± F 500,- per jaar. 

" "stans-" "" " ± F1000,-" " 

Nadat de methodes van dozenopzet en gewenste cappaciteiten 

besproken zijn, kom ik tot verschillende aiternatieven om 

dozen op te zetten: 

alternatief 1: voer net doosje frik.15 uit ais am.doos en zet 

nu vervolgens all"n de am. dozen OPe 

" 
" 

" 

2: zet all"n het bestaande assortiment am.dozen OPe 

3: zet het bestaande assortiment am. dozen op met 

een am.dozenopzetmachine en zet de stansdoosjes 

frik.15 en hamb.12 (beide in een iets gewijzig

de vorm) met een stansdoosopzetmachine ap. 

4: zet alle'n de daosjes frik.15 en hamb.12 ap 

met een stansdoosopzetmachine. 
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alternatief 5: voer aIle dozen uit als een stansdoos en zet 

deze met een stansdoosopzetmachine OPe 

4.6 investeringscalculaties 

Om de verschillende alternatiewn te analyseren,is het verstan

dig om enkele calculaties er op los te laten.Oe methoden die 

ik hanteer zijn: 
- de terugyerdientijd;deze methode selecteert de investeringen 

naar de tijdsduur,waarin de investering zichzelf terugbetaalt. 

Oit terugbetalen wordt berekend als het verschil tussen. in

komsten(besparingen) en uitgaven. 

- de netto contaote waarde:deze methode waardeert een investe

ring op de actuele waarde(de tijdswaarde van het geld wordt 

met deze methode gecorrigeerd). 

In formulevorm: 

e = n 

N. e. W. = 2: T r .. C·~ 
n=O tJ1 + il~-I 

netto kasstroom in een bepaald jaar 

i = kosten van het vermogen (ik neem i = 0,08 ~ 8%) 

T = het aantal jaren van de berekening= 10 jaren (=afschrij-

vingsperiode en tevens geschatte technische levensduur) 
I = de investering 

N8: bij meerdere alternati~ zoals hier het geval is,is 

het alternatief met de grootste waarde van het quotient 

(N.e.w. / I) financieel het meest interessant! 

N8:Als yaste kosten neem ik in de investeringsbedragen,de rente 

van het geleend vermogen mee. Als het percentage van de 

interest stel ik k=0,12 ~ 12 %. 
De tijdsduur van het geleende vermogen stel ik voor ieder 

project op 2 jaar.Gedurende deze tijd moet dus rente over 
het geleende geld betaald worden. 

N8:Aangezien ik de rente als kosten opvoer,zal ik het te ont

vangen bedrag aan WIR-premie als .voprdeel opvoeren. De per
centages aan WIR-premie staan in bijlage 3 vermeld. 
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N8:Alle besparingen hebben betrekking op de produktiehoeveel

heden die in 1986 verwacht worden. In 1987 verwacht EIJNDEN 

SNACKS een stijging van de produktie van ± 10% t.o.v. 
1986 (zie DEEl I,hoofdstuk 1). De besparingen zullen dan 

globaal oak ± 10% bedragen. V~~r de jaren 1988 e.v. staan 
mij geen verdere gegevens ter beschikking en neem daarom 

aan dat de frikandellen- en hamburgerproduktie zich op het 

niveau van 1987 stabiliseren. 

alternatief 1: 

voor 1986: besgaring: F85000,- ;kartonkosten 

F40000,- ;arbeidskosten door aut. 
opzetten 

totaal: F125000,-

kosten: F35000,- ;machine-operator 

-F15000,- ;stempelkosten 

F 1000,- ;energie + onderhoud van oozet

machine(inc. tapesluiter) 
totaal: F 21000,

netto besparing:F104000,-

voor 1987: netto " :F118000,-

investering: F50000,- ;opzetmachine (FlORACO DOS-2M) 

F20000,- ;transportbanden e.d. 
totaal:F70000,-

rentekosten 1986:0,12 x F52500,-=F6300,-

1987:0,12 x F17500,-=F2100,

WIR-premie in 1987: 0,1825 x F70000,- =F12775,-

jaar uitoaven inkomsten 
, 

netto besparino cumulatief 

1986 F41300,- F104000,- +F62~700,-

1987 F37100,- F12775,- F118000,- +F1 56..375,-
1988 F118000,- +F274,375, -
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alte:tnatief 2: 

voor 1989: besQaring: F'40000,- ; arbeidskosten door aut. 
opzetten 

totaa1: F40000,-

ko st en: F'21 000,-

netto besparing: F'19000,-

voor 1987: netto besparing: F'24500,-

investering: F50000,- ;opzetmachine (F'LORACO DOS-2M) 

F20000,- ;transportbanden e.d. 
totaa1:F70000,-

rentekosten 1986:F6300,-

« 1987:F'2100,-

WIR-premie in 1987:F12775,-

jaar uitgaven inkomsten netto besparing cumulatief 

1986 F41300,- F'19000,- -F22300,-
1987 F'37100,- F'12775,- F'24500,- -F22125,-

1988 F24500,- +F' 2375,-
1989 F24500,- +F'26875,-

a1 ternatief 3: 

voor 1986: besparing: F'40000,- ;arbeidskosten door aut. 

opzetten 

F41000,- ;voorvouwkosten 

totas1: F81000,-

kosten: F35000,- ;machine-operator 

-F'15000,- ;stempe1kosten 

F 3000,- ;energie + onderhoud van opzet
machines(inclusief tapesluiter 

en hotmelt-ver1ijming) 
totaal: F23000,-
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netto besparing: F58000,-

voor 1987:netto » : F67600,-

investering: F50000,- ;opzetmachine (FLORACO DOS-2m) 
F85000,- ;opzetmachine (ANDRE de la PORTE; 

SCHUBERT SKA-750) 
F30000,- ;transportbanden e.d. 

totaal:F165000,-

rentekosten 1986: 0,12 x F123750,-=F14850,-
n 1987:0,12 x F 41250,-=F 4950,-

WIR-premie in 1987: 0,1775 x F 165000,-=F29280,-

jaar uitoaven inkomsten netto besparino cumulatief 

1986 F97350,- F58000,- -F39350,-
1987 F87450,- F29280,- F67600,- -F29920,-
1988 F67600,- +F37680,-

alternatief 4: 

voor 1986: besparing: F41000,- ;voorvouwkosten 

totaal: F41000,-

kosten: F35000,- ;machine-operator 
-F15000,- ;stempelkosten 

F 2000,- ;energie + onderhoud van opzet
mach'ine (inclusief hotmel t
verlijming) 

totaal: F22000,

netto besparing: F19000,-

voor 1987: netto If : F24600,-
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investering: F85000,- ; (SKA - 750) 
F20000,- ;transportbanden e.d. 

totaal: F105000,-

rentekosten 1986:0,12 x F78750,-=F9450,-

" 1987:0,12 x F26250,-=F3150,-

WlR-premie in 1987:0,18 x F105000,-=F18900,-

jaar uitgaven inkomsten . netto besparing cumulatief 

1986 F61950,- F19000,- -F42950,-
1987 F55650,- F18900,- F24600, - . -F55100,-
1988 F24600,- -F30500,-
1989 F24600,- -F 5900,-
1990 F24600,- +F18700,-

al ternatief 5: 

Dit alternatief is financieel verder niet interessant; ledere 

huidige am.doos wordt dan 20 ct. tot 30 ct. per doos duurder 
(volgens navraag bij de dozen-leverancier). Dit verschil komt 
dan bij iedere doos naar voren (behalve bij het huidige arse-

-
naal stansdozen) en is daarom niet interessante _ 

De alternatieven 1 tim 4 worden duidelijker indien de cumula
tieve kasstromen grafisch worden uitgezet. Uit deze grafische 

weergave is de IERUGYERDIENIlJD makkelijk af te lezen! 

NB:de jaartallen die staan vermeld,stellan het einda van 
dat jaar v~~r. 
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laltern.1 altern.2 altern.3 eltern.4 

1 70000 70000 165000 105000 

C1 62700 -22300 -39350 -42950 

C2 
93675 175 9430 -12150 

C3 118000 24500 67600 24600 

C4 " " " " 
C5 " n n " 
C6 " " n " 
C7 

tf " " " 
C8 

n n n If 

C9 " " " ." 
C10 " " tf tI 

N.C.ttI 
i=a~ 

649608 17938 139641 -34005 

NCttI/ I 9,\ 3 0,3 0,8 n.v.t. 
T.V.T~ 
(jaer 1 ±. 3 +2,5 - +4,5 -

conclusie: 

Alternatief 1 is op aIle gronden het meest aantrekkelijk! 

Alternatief 3 is een project dat zich redeIijk snel tetug

betaald en het uiteindelijke resultaat is ook bevredigend. 

Alternatief 4 is financieel niet interessant: Dit project 

kost nml. meer ais dat het opbrengt.ln dit geval is het dus 

beter om het geld (die de investering kost) op de bank vast 
te zetten! 

NB: In mijn beschouwingen ben ik er niet van uitgegaan dat de 

over enige tijd in de inpakruimte te plaatsen hamburgerIijn 

am.bulkdozen nodig heeft. Dit zou echter ook kunnen met 

mechanische opzet. 

NB: Het is niet mogelijk om OP een zelfde tijdstip met sen ma

chine meerdere doosformaten op te zetten.Ook is het niet 
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mogelijk om op het zelfde tijdstip meerdere doostypen te trans

porteren,immers: 

De dozen die voor de eerste lijn bestemd zijn,moeten ter hoogte 

van de eerste lijn tegen een aanslag lopen,zodat de dozen die 

voor de tweede lijn bestemd zijn ook door deze aanslag tegen

gehouden worden,hetgeen niet de bedoeling is • 

• 
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HOOFDSTUK V: de samenhangtussen de verschillende 

mechanisatieprojecten 

5.1 automatische schaaltjesopzet en automatisch 

dichtplakken van dozen 

In hoofdstuk 2 is uitgerekend dat het inzetten van de schaal

tjesmachine ± F25000,- per jaar bespaart (uitgaande van de 

verwachte produktiehoeveelheden in 1986) 

Deze besparing is het gevolg van tvrijgekomen' arbeid. 

Nu moet het natuurlijk niet zo zijn dat dit voordeel in Zl.Jn 

geheel verloren gaat,doordat de vrijgekomen persoon de hele 

tijd bij de machine moet blijven staan om af en toe schaaltjes 

aan te vullen.In dat geval is er immers geen sprake van een 
reiHe besparing! 

voorstel: 

Laat de vrijgekomen persoon arbeid verrichten in de buurt van 

de schaaltjesmachine. D~i~ arbeid moet dan zotn aard hebben, 

dat de persoon de werkplek kan verlaten om schaaltjes aan te 

vullen. 

Daarom lijkt het me zeer raadzaam om het aut. schaaltjesopzet

ten te combineren met het aut. dichtplakken (toevoeren) van de 

dozen (zie hoofdstuk 3) 

De nu immers minder belaste 'rekkenstapelaar' kan dan de schaal

tjes aanvullen,zodat er dan tech sprake is van een besparing 

zoals boven vermeld. 

5.2 automatische dozenopzet en automatisch dichtplakken 

van dozen. 

Deze mechanisatieprojecten zijn niet noodzakerlijke wijs met 
elkaar verbonden. 

Toch moet rekening worden gehouden met de locaties van de 

transportbanden e.d. die de lege dozen aanvoeren en de volle 

dozen afvoeren. 8eide banden moeten nml. een'werkbaar'geheel 
vormen in de inpakruimte. 
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layout inpakruimte 

Paragraaf 5.2 in ogenschouw nemend,kom ik tot het layoutvoor

stel,dat op blz.38 staat getekend. 
Hierbij heb ik de volgende aannames gemaakt: 

-de schaaltjes-ontstapel-machine wordt daadwerkelijk geplaatst 

-de plaats van de inpakbanden is gekoppeld aan de plaats van 

de frikandellenlijnen. Enige zijdelingse verplaatsing is ech

ter mogelijk (zie schets),zodat plaats kan worden geboden 

aan de schaaltjesmachine. 
Zodoende is er plaats voor maximaal 4 inpakbanden in de inpak

ruimte. 

-een dozenopzetmachine wordt daadwerkelijk geplaatst in de 

'dozenruimte' (zie DEEL 1 ,bijlage 5 ) .Daarom loopt er een 
opvoerband in de dozenruimte en een horizontale transoort

band in de inpakruimte. 

-Een afvoerband voert de gevulde dozen in lengte-richting af 

naar de 'tureluur'(=dozen-doorduw-station). Indien toch 

besloten zou worden een standaard dozen-klepsluit-plakmachine 

aan te schaffen,moet dit apparaat gedacht worden op de plaats 

van de getekende 'tureluur'. 

NB:Boven de inpakbanden is het gebruik van horizontaal lopen

de transportbanden (of aangedreven rollenbanen) aan te 

bevelen. Banen die m.b.v. de zwaartekracht produkten trans
porteren (dus schuin oogesteld moeten worden),hebben de 

volgende nadelen t.o.v. horizontaal looende banden: 
.de baan komt op een gegeven moment vlak boven de inpakban

den,hetgeen niet bevordelijk is voor het inpakgemak • 
• de samenhang tussen de banen die dozen moeten aanvoeren 

en afvoeren,wordt hierdoor niet bevorderd. 
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bijlage 1: DE TURELUUR 

De tureluur is een dozendoorduwstation met 2 cilinders(zie 
verslag,blz 11). 

Wat betreft de uitvoering van de cilinders heb ik gekozen 

voor:DU88ELWERKENDE CILINDERS. Dit,omdat de snelheid van de 
teruggaande slag dan te regelen is t~~ een enkelwerkende cilinder. 
De cilinders moeten op het juiste moment uitstoten en terug gaan. 
Om de commando-singalen te achterhalen,maak ik gebruik van een 

TIJD-8EWEGINGSDIAGRAM en een WAARHEIDSTABEL. 
De eerste cilinder noem ik symbolisch:Y 
n tweede " n " : 5 

Daarnaast maak ik gebruik van 3 sensoren: 
sensor 

11 

11 

a; er is een doos bij het statio~ gearriveerd 
b; de doos staat goed op het station 
c; n n " in de tapemachine 

TIJD-8EWEGINGSDIAGRAM 

.. 
c 

0 

r n r ., 
L J l-

b 1 T 11 r ., 
0 I L 

.. a 
, rl'l .. 

0 

5+ ~ 

"''' ~ 

5 - , 
'" '" 

y+ (~ !"\ () ,~ 

y- ,., 
... '" 

o I 1 1I 2 II! 3 IV 4 V 5 VI6 

NB :In periode III (~I,IX,enz.) 
kan een volgende doos weer 
tegen aanslag a aaniopen~ 
zodat de cyclus weer herhaaid 
kan worden.De tijd die nodig 
is am zuiger Y terug te laten 
gaan(=Y-),moet goed m.b.v. 
een ristrictie worden inge
steid am vastiopen met stater 
S te vermijden. 

Indien een cyclus in een waarheidstabel wordt weergegeven, 
ontstaat het volgende pIaatje: 
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ltIAARHEIDSTABEl 

a b c y+ Y 

a 1 a a 1 0 

I 0 0 a 1 0 

1 0 1 a 0 1 

II a 0 0 0 1 

2 10 a 1 a 0 

III a 0 a a a 

3=0 1 a a 1 0 

- S+ 

0 

0 

1 

1 

0 

a 

a 

s-

a 

a 

0 

a 
1 

1 

a 

conclusie: Y t=a se 
Y =b res 
S t=b se 
S =c res 

Deze s~kelfunctie is te realiseren m.b.v. het volgende schakel

schema,waarbij als ventilen worden gebruikt: 
3 x 3/2 schakelventilen (normaaI gesloten) 
2 x 4/2 hoofdstuurventilen .. -C geheugen-functie!) 

.5 S "t 

2 



dimensionering van de stoters 

V~~r stoter Y heb ik gekozen voor een vaste universele stoter. 
De afmetingen heb ik nml. zo gekozen dat aIle am. dozen die 
TAPPAZ in haar assortiment heeft,door deze ~ter verwerkt 
kunnen worden. 
Om dat te kunnen bereiken heb ik de dozen goed bekeken en de 
maten opgenomen.Op deze wijze is een compromie ontstaan voor 
configuratie van de stoter (zie werktekening verder in deze 
bijlage) • 
V~~r stoter S heb ik gekozen voor een i~stelbare 'kunsthand'. 
Deze 'kunsthand' drukt de korte achterklep naar beneden en 
duwt de doos verder in de tapemachine. Aangezien de hoogte
instelling van deze stoter per doosafmeting veranderen moet, 
heb ik de stoter zo uitgevoerd dat hij met behulp van l bout
jes ingesteld kan worden. V~~r de precize configuratie van de
ze stoter verwijs ik weer naar de werktekening,die staat afge
beeld in deze bijlage. 

dimensionering van de zuigers .. 

De zwaarste docs die voorkomt heeft een gewicht van ~ 35 N. 
Deze doos moet door de zuiger over een RVS-plaat geschoven 
worden. 
Dit is echter niet de enige wrijvingskracht die overbrugt moet 
worden:lndien de gehele rollenbaan vol staat met dozen (iets 
dat zeker niet ontdenkbaar isrbv. als gevolg vah stagnatie 
in de tapemachine),drukt er een grote kracht als gevolg van de 
zwaartekracht tegen de weg te drukken doos. Indien de afvoer
transportband boven de inpakbanden ook nog onder de dozen door
slippen doordat de afvoer onmogelijk is,ontstaat ook hierdoor 
een wrijvingskracht op de weg te duwen doos. 

'De lengte van de rollenbaan zal~ 6 meter gaan bedragen (indien 
voorgestelde layout daadwerkelijk uitgevoerd wordt). 
De hoek met de horizontaal bedraagt ±5° om het hoogteverschil 

tussen afvoerband en plakmachine te kunnen overbruggen. 

De kracht die ontstaat door een massa op een helling: 
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m (op 6 m~ter)=+ 
m/s -

85 kg. 
9 =10 
~ =5° 
Fl=F z x sin("') 

=mg x sin(o') 

=85 x 10 x sin (5°) 
=± 75 N. 

Fz 

Op de tussengeklemde doos kan dus een kracht staan van + 75 N. 
, -

De doos 1JIordt aan de ene zijde door eeon nylon plaat en aan de 
andere zijde door een volgende doos ingeklemd. De nylon plaat 
moet ervoor zorgen dat de slijtage van stoter Y beperkt 1JIordt. 
Tevens zorgt de nylon plaat voor een lagere wrijvingscoefficient 
dan bv. een RVS-eindslagplaat. 
De wrijvingscoefficienten bedragen: 
-doos-doos =± 0,8 --(dozen niet echt vlak!) 
-doos-nylon plaat 
-doos-RVS plaat 

=± 0,6 

=± 0,5 
De kracht die de stoter minimaal moet kunnen leveren bedraagt 
derhalve: 

F= F"'1 + F"'2 + F"' 3 .. 
w .... .... ;waarb~J 

-...,.~@~}8)+-( -
... » >' >' >' ~> :> >' > 

F w1 = FIx 0,6 
F w2= FIx 0,8 
F w3= F n x 0,5 

F=75 x 0,6 + 75 x 0, 8 + 35 x 0,5= 122,5 N 

Zoals vermeld kan het zelfs voorkomen dat de afvoerband (deels) 
vol komt te staan. Daarom neem ik voor de zekerheid een grotere 
optredende kracht die de zuiger ten aIle ti;den moet kunnen 
leveren. 

De zuiger heeft een oppervlak: A (m 2) 

" " "" werkdruk: P = 5 E5 (N/m 2 ) 
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Volgens de formule: F=P x A, kan dus het oppervlak van de 
zuiger bepaald worden. 

A=F /p =200/5 E5=4 E-4 m2=400 mm 2 

A=1f/4 X 0
2 

D =¥s ~ A I = 23 mm 

Dit is geen standaard zuigerdiameter! 
Aangezien de zuiger op de teruggaande gang van de beweging te 
maken heeft met oppervlakteverlies door bevestiging van de 
zuigerstang,neem ik als zuigerdiameter: 0= 32 mm. 
Deze diameter Iijkt wat groot,maar is de kleinste bij de vereiste 
slaglenQte in standaard uitvoering. 

controle: 

Aan deze zuiger zit een stang bevestigd van~12 mm. 
Het effective oppervlak tijdens de teruggaande beweging wordt 
daarmee gereduceerd tot: 

A= /4 X(30 2-122) = 594 mm. 
Dit oppervlak voldoet ! 

Zuiger S kan in principe kleiner worden genomen,omdat er hier 
gssn sprake is van een grote klemkracht op de doos. 
Aangezien hier ook een grote slaglengte nodig is (weliswaar klei
ner dan cilinder Y)i-s er besloten na ruggespraak met de hr. v. 
Mullekom om twee uniforme cilinders te bestellen. In datgeval 
hoeft ook maar sen cilinder op voorraad gehouden te worden! 

De slaglengte van cilinder Y moet ± 450 mm bedragen om aIle 
dozen vel' genoeg door te kunnen drukken. Dit is echter weer 
geen standaard maat.500 mm is echter weI een standaard maat 
zodat beide cilinders : 
-een slaglengte van 500 mm en } 
-een diameter van 32 mm hebben. 

SEMPRESS 

De hierna volgende bladzijden geven de werktekeningen weer, 
zoals ik ze heb afgeleverd aan de montagewerkplaats. 
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GRONDPLAAT (schaal 1: 5) 

materiaal : RVS 

dikte plaat:2mm 

opstaande ~: 

dikte :± 10 mm 

hoogte :110mm 

materiaal:nylon 

gelaste strip: 

dikte :+ 4 mm 
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STOTER Y (bovenaanzicht) 

materiaal:RVS 

dikte (plaat en strippen): 3 mm 
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STOTER Y (achteraanzicht) 
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bijlage 2: de plakkosten (variabele kosten) die 

ontstaan door dozen dicht te plakken 

AIle am. dozen worden nu dichtgeplakt met een tape, die op rollen 
gedraaid is. Precies het zelfde tape zou nodig zijn in de 

bodemsluiter van een opzetmachine. 
Deze rollen tape hebben een breedte van 30 mm en de lengte be

draagt 666 m. 
De kostprijs van dit tape is F14,70 ~ 2,2273 ct. per meter. 

Om een kant van de doos dicht te maken (bv. de bodem) zijn 
voor de verschillende doosafmetingen de volgende tape-Iengten 

nodig (inclusief afval + storingen): 
-doos frik.20: ± 30 cm. -----+. kosten: + 0,67 ct • 

. -
" " 40: " 35 " " : It 0,78 ct. 

De stansdo zen frik.15 bOmen ook van tape voo rzi en (zij het all een 

aan de bovenzijde), doch met een smaller tape. 

Deze rollen tape hebben een breedte van 12 mm en de lengte be
draagt 66 m. 

De kostprijs van dit tape-is F1,25 ~ 1,8939 ct. per meter. 

8enodigde tape-lengte (inclusief afval + storingen): 

-doos frik.15: ± 35 cm. • kosten: ± 0,66 ct. 

GEmrOOELO kost het per doos om een kant dicht te taoen (zi~ break

even-analyse;blz.19):±FO,0070 ~ 0,70 ct. 

De gemiddelde variabele kosten om een doos met botmelt te 

verlijmen bedragen:±FO,0040 ~ 0,40 ct. 

1 



Technische Hogeschool Eindhoven 

bijlage 3: 

,Aan Tappaz B.V. 
t.a.v. de heer A. van Gemert 
Kanaa1dijk Zuid 1 
5712 BJ Someren 

Den Dolech 2 

Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
T8letoon (040) 472047 
Telex 51163 
Teletax 4S5925 

Uw kenmerk Ons kenmerk 
ReB 86.005 

Datum 

,1986.01.10 
Ooorkiesnummer 

,2047 
Onderwerp 
WIR 

Geachte heer Van Gemert, 

Naar. aanleiding van ons recente onderhoud deel ik u het volgende 
mede: 

De llIR is bestemd voor ondernemers, die in Nederland 
belastingp1ichting zijn. V~~r investeringen, die aan de daarvoor 
gestelde voorwaarden voldoen, wordt op basis van de WIR een 
investeringspremie verstrekt in de vorm van een directe aftrek op de 
vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting. Tot 1 april 1986 
hebben verlieslijdende ondernemers de mogelijkheid de premie 
rechtstreeks te verkrijgen door middel van negatieve aanslagen. 

De WIR-premie wordt berekend over aIle verp1ichtingen, die de 
ondernemer aangaat terzake van de aanschaf of verbetering yan_ 
bedrijfsmiddelen en de te dier zake te maken voortbrengingskosten. 
Het moet daarbij gaan om duurzame kapitaalgoeieren, die neel 
uitmaken van het vaste kapitaal en waarvan de aanschaffings- en 
voortbrengingskosten op de balans tot uittng komen in een meerjarige 
aktiefpost. 

De InR kent een lange lijst van investeringen, die niet voor 
premietoekenning in aanmerking komen. De door Tappaz voorgenomen 
investeringen vallen butten de excepties. Om WIR-premie te kunnen 
verkrijgen dienen de investeringen in de daarvoor in aanmerking 
komende bedrijfsmiddelen op jaarbasis groter te zijn dan 12800,-

is iii 

Technology IIIh!J 
Transfer /ilil!f 

E "" ! f 1 



Ret recht op premie ontstaat, zodra de ondernemer tegenover derden 
yerplichtingen tot aanschaffing en betaling aangaat. Dit is bLj de 
bestelling. De premie wordt pas uttgekeerd, wanneer daadwerkelijk 
betaltngen hebben plaatsgehad. 

De premie moet worden aangevraagd middels de 
belastlngaangiftenbiljetten. Bij de Dienst Investeringsrekenlng in 
Zwolle (tel:038-28l9l1) zijn formulieren verkrljgbaar ter 
verkrijging van een voorlopige toekenning van investeringsbijdragen. 

De basispremle van de WIR bedraagt voor aIle investerlngen 12,5% 
Daarnaast bestaan enkele toeslagenregelingen. Voor Tappaz lijkt 
thans aIleen de kleinschallgheidstoeslag van belang. len overzicht 
van de geldende to~slagpercentages Is bij deze brief gevoegd. 

Hoogachtend, 

) ,(ry 
!/ 

J.G.M. Vervoort. 
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Overzicht percentages kleinschaligheidstoeslag WIR 

Wet bwttCIrCnpNfCfIIaIa 

VOOt investerinpn per Jlar' 

1984 1985 
, toeata, 

meer dochnitC moer docbniet ,. 
dan mettdan dan moor dan 

f f 46000 f 47000 6 
f 46000 f 91000 f 47000 f 93000 5'1. 
f 91000 f 136 000 f 93000 f 139000 51/, 

f 136000 f 181000 f,139ooo f ISS 000 . 51/. 
f 181000 f 226 000 f ISS 000 f 231000 .5 
f 226000 f 171000 f 231000 f 271000 4lI. 
t 171000 f 316000 f 277000 f 323 000 41/. 
f 316000 f 361000 f 323 000 f 369 000 41/. 
f 361000 f 406000 f 369000 f 416000 4 
f 406000 f 451000 f 416000 f 462 000 3J/. 
f 451000 f 496000 f 462000 f 508000 3t1a 
f 496000 f 541000 I 508000 f 554000 3'/. 
t 541000 f 586 000 f 554 000 f 600000 3 
I 586000 I 631000 f 600000 f 646000 1,11. 
I 631000 I 676000 f 646 000 f Wa~ '1.t12 
f 676000 f 721000 ,. '692000 f 2,1/. 
f 721000 f 166000 f 738000 f 185 000 2 
f 166000 f 811000 f 785000 f 831000 Is/. 
f 811 000 f 856000 f 831000 f mooo II/a 
t 1'6000 t 901000 f 877000 f 923000 II'. 
t 901000 f 946000 f 923 000 f 969000 1 
f 946000 f 991000 f 969 000 f1 01$000 ¥. 
f 991000 f 1036 000 f1 015 000 f 1 061 000 II, 
f 1036000 f 1081000 '1061000 f 1107 000 l/. 
f 1 081 000 f 11107 000 f 
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bijlage 4:de schaaltjesmachine 
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bijlage 5:de opzetmachine in de dozenruimte 

Nadat de dozen zijn opgezet,moeten ze omh06g worden getrans

porteerd m.b.v. een opvoerband naar de horizontaallopende 

band die de dozen naar de inpakbanden transporteert~ Doordat 

de band een bepaalde helling heeft,gaat er oppervlak in de do

~enruimte verloren. Het is dus verstandigomde hellingshoek 

zo groot mogelijk te nemen,zodat de opzetmachine zo dicht moge

lijk bij de inpakruimte kan staan. 

Hieronder voIgt een kleine mechanica-berekening die de opvoer

hoek als functievan de wrijvingscoifficiint weergeeft: 

o 
o 
OJ 

a 

o 
o 
OJ 

/ 

o 
o 
to 
T-

Hat hoogteverschil dat overbrugd moet worden,bedraagt ongeveer: 

(1600-800)=800 mm.(zie oak blz.39 in het verslag) 

.massa doos:m (kg) 

.zwaartekracht~versnel

ling:g =± 10 (m/s2) 

.zwaartekracht F =m.g (N) zw 

.norm kracht:Fn(N) 

.langskracht:F1(N) 
• col> = opvoerhoek (-) 

.f = wrijvingsc. tussen 

band en doos.(-) 

1 



Er gelden de volgende vergelijkingen: 

1: F1=m.g.sin( .. ) 

2: F1=f.F n 

Op het punt van glijden geldt:"1_2 tt 

Ous: m.g.sin(~)=f.F 
n 

m.g.s1n(~)=f.m.g.cos(~) f = tan(04) I 

Hekenvoo rbeeld: 

Indien gewenst: 0\= 22,50 tan(cx)=O,41=f 
8i j een wri jvingsc. tussen band en doo s, 9.r_o.t~r_ Q~ . .n. .. 0,41 , 
(bv. f=O,S) wordt de doos omhoog getransporteerd,ongeacht de 
massa van de doos. 

Indien ~= 22,50 dan: 
800 

L = s1n(22,S)- 2090 mm. 

a = L.cos(22,S) =1931 mm. 

2 
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