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Huhtamakiin Franekerproduceertjaar.lijksmiljoenen eierdoosjes,groente-, fruiten andereverpakkingen.Nagenoegalle
machinesdie voor dit procesnodig zijn,
worden mechanischaangedreven.Om per
machineeen zo hoog mogelijkeuptime te
realiserenliet Sjoerd Hoekstra,hoofd
ïechnischeDienstbij Huhtamaki
Nederland,een systeemvoor conditiemonitoring opzetten door Wim van der Have
van MTD.
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{, e NederlandseHuhtamaki't
vestiging is een dochteron-n.- "F'
dernerning
van de intemationaie Finse vormkartonproducent
Huhtamaki. Een concerndat wereid,
wijd ruim i5.000 medewerkers in
dienstheeft,eenjaarlijkseomzetgenereertvan2244miljoeneuro en eenbrutowinst heeft van 160rniljoen euro. In
het Friese Franekerwerken bij Huhtamaki 300mensen,verdeeldover vier
divisies:Huhtamaki Nederland,Huhtamaki ProtectivePackaging,Huhtamaki Molded Fiber Têchnologyen
Huh tamakiPaperRecycling.
De laatstgenoemdedivisie koopt oud
papier in, recycletdit en levert het vervolgens aan de twee kartonproducerendedivisiesHuhthamaki Nederland
en Huhtamaki Protective Packaging.
Huhtamaki ProtectivePackagingheeft
zich gespecialiseerd
in het vervaardigen van bufferuerpakkingenvoor consumentenartikelenzoals DVD-spelers
en printers.
Huhtamaki Molded Fiber Technology
is het projectenbureauvan de groep.
Deze divisie ontwerpt alle benodigde
machinesen laat dezevervolgens
extern maken.
il*Ëg**r
Bij Huhtamaki Nederland staan 13
productielijnen en meerdere bewer-

Het napersen
aaneierdoosies
kingsplaatsenopgesteldvoor het jaarlijks producerenrespeciievelijklabetlen enbedrukkenvan ruim 260miljoen
eierdoosjesvoor vier, zesof tien eieren,
280rniljoentrays en 110miljoen groente- en fruitschaaltjesvoor de Europese
markt. Jaarlijks is ruim 30.000 ton
droog papier nodig in de centralesto{bereiding om al deze producten te
kunnenvervaardigen.AÍhankelijk van
de receptuur wordt bij zowel het papier van de grijze als de witte stroom
eenbepaaldehoeveelheidwater toegevoegd, voor het in de pulper tot pulp
kan worden vermalen.Met eenconsistentiemeterwordt nagegaanwat de
samenstellingvan de pulp is en of al
dan niet nog extrawater moet worden
toegevoegd.Om oneigenlijke zaken
als nietjes, plastic en piepschuim te
verwijderenuit de pulpmassaworden
iijdens dit proces diverse reinigingsÍappen doorlopen.Zodra de pulp na
circa twintig minuten de juiste consistentieheeftbereikt,komt dezeterecht
in een centralekuip. Vanuii dezekui-

pen kan de pulp verdeeldworden over
de 13proCuctielijnen.Hoekstra:'In dit
stadium van pulp maken is vooral de
juiste mengverhouding hei lastigste
onderdeel.'
$$r:*r* a;* {:i * ryrrl:**ts
De basisvoor aÍe 13 productielijnen,
die onderdeeluitmaken van een PLCgestuurdproces,is in principe hetzelfde. Pernieuw te vervaardigenproduct
vraagt een productielijn volautomatisch een bepaaldehoeveelheidgrijze
of witte pulp aan bij de centralekuip.
Deze gevraagde hoeveelheid komt
vervolgensterechtin eenkuip aan het
beginvan de betreffendeproductielijn.
Hier wordt wederom nagegaanof de
consistentievan de massajuist is en of
de substantie de juiste dikte heeft.
Hoekstra: 'Hoe groter de continuïteit
van de lijn, hoe constanterhet eindproduct. Athankelijk van het feit of er uiteindelijk nog een evenfuelenabewerking aan het betreffendeeindproduct
moet worden uitgevoerd,verschilt de

drukken van de eierdoosjeszijn vol1edig door Huhtamaki zelf ontworpen,
maar nagenoegalle machinelijnen.In
totaal staaner maar liefst 350 stof- en
waterpompen opgesteld in deze Íabriek om het hele proces mogelijk te
maken.'
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Eenaoorbeeld
rnn eeneindproduct
samenstellingvan de pulpmassa'sdus
op detailniveau per productieproces.
Blijkt de samenstellingte voldoen aan
de gesteldeeisen,dan komt de massa
terechtin de stoibak van de voÍmmachine, waar een rotor met vormen
doorheendraait.' De van gaasvervaardigde vormen zijn, afhankelijkvan het
gewensteeindproduct, uitwisselbaar.
Op éénproductielijn kunnen dus eierdoosjesvoor 4,6 en 10 eierenworden
gemaakt.Zodra één van de vormen
van de rotor zich in de stofbakbevindt
rt'ordt een onderdruk van 0,6 bar gecreêerden iegelijkertild wordt de benodigde hoeveelheid stof en water
aangezogen.
Het water wordt door het
gaasgezogenen direct weer naar het
procesteruggevoerd.De vezelsblijven
achterop de gazenvorm. Een tweede
rotor, die opgesteldstaatnaastde eerste,neemthet natteproductover van
de eersterotor zodra de vormenvan de
beide rotors elkaar raken. De tweede
rotor zuigt op dat moment vacurim en
de eersterotor blaasi.Zodra eenvorm
lan de tweederotor boven een rekje
van de transportketting komt dan
wordt het product op het rekje geblazen, op weg naar de droogkast.
AÍhankelijk van de grootte van het
product en de productiesnelheidblijven de producten gemiddeid zo'n 1,0
tot 15 minuten in de droogkastbij een
temperatuur van 160 tot 200 graden
Ceisius.Bij het verlatenvan de droogkast is het product in principe gereed.

Een complicerendefactor vanuit het
oogpunt van onderhoud bij de verschillende machinelijnen is, dat het
grootste deei mechanischwordt aangedreven.Dat betekent dus veel ongere eisen gesteld,' vertelt Hoekstra.
Dezeworden met behulp van eenvereen zo
warmdevorm nagepe*l
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glad mogelijkresultaatte behalenworden de doosies
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bewerking eerst licht besproeid met
water. Na het voltooien van deze bewerking gaathet grootstedeel van de derdelen als kettingen, tandwielovereierdoosjesdoor naar de bewerkings- brengingen,lagersen PomPendie aan
plaatsenvoor het aanbrengenvan een slijtageonderhevigzijn. Daaromheeít
label of het bedrukken met een op- Hoekstra met behulp van het onderschrift oÍ afbeelding.'Het op de juiste houdsbeheersysteem Maximo van
wijze, dejuiste piaatsen in de iuiste MROSoftwareongeveereenjaargelekleur aanbrengenvan een opschrift of den ziin eerstevoortschrijdendeonafbeeldinglijkteenvoudigerdanhetis. derhoudsplanopgezetvoor de votmEen eierdoosjeis namelijk driedimen- kartonfabriek.De daginspectiesvoor
sionaal.De benodigdeclichésvoor het de eerste acht maanden zijn hierin
dagdan vastgelegd,evenalsderevisies.Bij
bedrukkenvande doosjesworden
ook volledig op maat ontworpen in inspecties,die met eeninterval van vijf
eigen huis door Huhtamaki Molded maanden worden uitgevoerd, wordt
Fiber Technology,'iegt Hoekstra uii. aan de hand van een checklist een
'En niet alleende clichesvoor het be- visueleinspectieuitgevoerden wor-
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De traysen groente-en fruitverpakkingen gaan direct door naar een stapelaar om door eenverpakkingsrobotop
pallets te worden geplaatst.De bufferverpakkingen worden, volledig in
overeenstemmingmet de wensenvan
de klant, somswel en somsniet nageperst. 'Aan de eierdoosjesworden ho-
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den slijtagedelengemeten.Op basis
van de gemetenwaardeswordt voorspeldwanneereenbepaaldslijtagedeel
aan vervanging toe is. Uit elke daginspectie volgt een lilst met acties.
AfhankeJijkvan het soort actie wordt
bekekenof dezedirectmoet worden
doorgevoerdof eventueellatergecombineerdkan worden met eenombouw
of een revisie.Iedere twee jaar wordt
elke productielijn voor een periode
van eenweek stilgeiegdvoor revisie.
'
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Wim van der Have: 'Het uitsluitend
hebbenvan een deugdeliykonderhoudsplan is bij deze organisatieniet
afdoendeom de gewenstemachinebeschikbaarheidover de hele linie van
93 procent te realiseren.Noodzakelijk
is het ook om de conditiesvan de diverse machinesgoed te monitoren.'
Voorafgaand
aande daginspectie
controleren de monteurs van Huhtamaki
dan ook metbehulp van eenultrasoonmetereerstde statusvan alledraaiende delenin eenmachinelijn.Ultrasone
geluiden worden omgezetin voor het
menselijk oor hoorbare frequenlies,
zonder daarbij afbreuk te doen aan de
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Het uitaoerenaanultrqsoonmetingen
signalen.
Met dezetechniekis hetmo- het opstellenvan de meetrouteis, dat
gelij k om heteerstemetallische
contact Bemetenworcltop de juisteplaatsen.
al in eenprematuur stadium te signa- Eenoptimaalmeetpuntis altijd daar
leren,voordater werkelijkeenstoring waar een lager is aangebrachtin de
optreedt.Wetenswaardig
is dat ultra- productielijn.
Zo heefteenmotor bijsoonmetingenkunnen worden uitge- voorbeeldfuueemeetpunten,éen aan
voerdzonderdat het productieprocesaandrijÍzijdeen één aan niet-aandrijfhiervoorhoeftte wordenstilgelegd, zijde. Het meten tussendezelagers is
absoluutzinloosomdatkillingen attijd
# *tl"* sg.x** rel*€i n*<*rï
via de lagersnaarbuitenkomen.Per
Van der Have: 'Van de 22 monteursbij onderdeelkande gemetenwaardeverHuhtamaki heb ik er inmiddels tien schillen.Door het regelmatiguitvoeren
opgeleidom ultrasoonmetingen
uit te vanmetingenontstaat
er eentrendper
voeren.Voordat daadwerkelijk kon onderdeel.
Is er op enig momenteen
worden begonnenmet het uitvoeren afwiikingte zienin zo'n getalJenreeks
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Eenbut'ferucrpakking
uooreenJlatscreenla

vande metingen,
moesten
per produc- dan moetnader onderzoekworden intielijn eerstde kritischemeetpuntenin gesteld. Een activiteit die eenvoudig
kaart worden gebrachtin de vorm van kan worden ingepland tegelijkertijd
een meetroute.'Hoekstra:'Hoewel ik met andere onderhoudsactiviteiten.
dit graagzelf had willen doen, kwam Dit voorkomt dus onnodigestilstand.'
het er maar niet van door de hectiek
van alledag.En dat terwijl ik al wel de V**rts*fur'i;S*mr$
meetapparatuur
eind2004had aange- 'Bij het metenmet een ultrasoonmeter
schafl.en de mensenhad geurstrueerd. komt meerkijkendan alleenhetnoteBegin2005heeftVan der Have vervol- ren vaÍl de waardesdie de ultrasoongensin minderdanéénweekgeholpen meteraangeeft.
Veelbelangrijker
is dat
om eengoedemeetrouteop te stellen. de hoorbarefrequentieop de juiste
In totaal hebbenwe vooÍ de hele fa- wijze wordt gerntelpreteerd',legt Van
briek nu zo'n cluizendkitischemeei- der Have uit. 'Dit is ervaring,die aanpuntenin kaartgebrachtin eenExcel- geleerdkan worden. Iedereenkan imipreadsheet.Inàien zich wijzigingen mers leren hoe eenlager klinkt als het
voordoenin de meetroutedan kunnen gezondis en wat er gedaanmoet worwij deze relatief eenvoudigin het den bij knarsendeen piepende geluispreadsheetdoorvoeren.Cruciaal bij den. Essentieel
is verderom bij dB-

daginspecties,revisie als
.rdes Procesgeluiden te leren Zowel voor
gewerkt met eigen
wordt
nieuwbouw
van lagergeluiden"
,'rderscheiden
Hoekstra:
inleenkrachten'
en
'Bij het opstellenvan mijn voorschrii- mensen
is alhanteren
we
die
'De
verhouding
dende onderhoudsplan streef ik zoéén
la6n
monte"t
Een
veel mogelijk naar preventief en toe- tijd één-op-één.
zondeÍ
aansturen
goed
standsafhankelijkonderhoud om de inleenkracht
aan te tasten,is
productiecapaciteitop aile lijnen te zijn eigeneffectiviteit
uitvoerenvan
het
Voor
allen tijde te kunnen garanderen',ver- onzeervaring.
randapparaaan
klussen
telt Hoekstra.'Hiervoor heb ik goede mechanische
dezevervan
eens
wel
nog
argumenten,metingen en een goede tuur wordt
ais
Bijvoorbeeld
afgeweken.
planning nodig. Voordelenheeft-een houding
woÏmoet
droogkast
een
van
goede planning trouwens niet alleen eendeur
Zo'n klus kan ook
,root o*" a{deling, maar zeker ook den vervangen.
worden uitgederden
door
voor eenaÍdelingalsVerkoop'Zij kun- prima
nen nameiijk met hun verkoopactivi- voerd.'
teiten hierop anticiperen en indien
''
!- r ' t
' ",- i' ' { ';- ''
nodig van te voren productiecapaci- "i. .
'Het is een utoPiete
Have:
teit reserveren. Geen onaangename Van der
voor 100procent
storingen
dat
dus meervooronzever- denken
verrassingen
ultrasoonmemet
zijn
kopers en hun klanten' Een ander te voorspellen
wel te stelik
durf
procent
8b
voordeel van dezewijze van plannen tingen,
die de
degenen
moeten
dan
is dat ik de nieuwbouwproiectenmak- len, maar
hebervaring
we1
uiivoeren
kelijker in de planning kan.schuiven' metingen
prode
dat
geval
ieder
in
is
Zeker
Ook dit spaartweer kostbareproduc- ben.
aanmethode
deze
met
ductieuitval
rietiid.'
zierÍijk kan worden beperkt' Mindgr
machineschademet een verhoogde
veiligheid voor mens en productle.ts
vanhetmetenvande
DebePerkingen
vantrillingsanalysedaarom beslist geen waarzeggerq'
metbehulp
conditie
Hoekstra vult aan: 'Sinds we gestart
7 t)n .
metaal- zijn met oP deze manier een onderlagerpassingen,
,* verkeerde
en/of houdsplan op te zetten en het uitvoemoeheid,IekkePakkingen
ren van trltrasoonmetingen,weten we
trillenniet;
oliekeringen
versleten
degrijzestof
preciesbij Huhtamaki wat we bij een Bercidingaan
het metenvan trillingenis een
revisiekunnen verwachten'Hei is hemomentoPname;
seerdebesparingenals gevolg van de
laas nog te vroeg om nu al harde uiinetbrijÍtaltrjdmensenwerk
of de nieuwe wiize
sprakenie doen over mogelijk gereali- ultrasoonmetingen
van onderhoud Plannen. Een direct
voordeel heb ie wel als je met ultrasoonmetingenbegint door het Íeit dat
storingen voortaan voorspelbaaren
dus planbaarzijn. Verderkan ik al wel
meláendat we overziin van vasteintervallen voor het wisselenvan Pom-
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pen en motoren naar toestandsaflrankelijk onderhoud.En dat was voor ons
ffi
het uitgangsPunt.'
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