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Huhtamaki in Franeker produceert jaar-
.lijks miljoenen eierdoosjes, groente-, fruit-

en andere verpakkingen. Nagenoeg al le

machines die voor dit proces nodig zi jn,

worden mechanisch aangedreven. Om per

machine een zo hoog mogeli jke uptime te

realiseren liet Sjoerd Hoekstra, hoofd

ïechnische Dienst bi j  Huhtamaki

Nederland, een systeem voor conditiemo-

nitoring opzetten door Wim van der Have

van MTD.

Henriët te Van Norel

* {, e Nederlandse Huhtamaki-
't 

F vestiging is een dochteron-
-n.- " '  dernerning van de intematio-

naie Finse vormkartonproducent
Huhtamaki. Een concern dat wereid,
wijd ruim i5.000 medewerkers in
dienst heeft, een jaarlijkse omzet gene-
reertvan2244miljoen euro en een bru-
towinst heeft van 160 rniljoen euro. In
het Friese Franeker werken bij Huh-
tamaki 300 mensen, verdeeld over vier
divisies: Huhtamaki Nederland, Huh-
tamaki Protective Packaging, Huhta-
maki Molded Fiber Têchnology en
Huh tamaki Paper Recycl ing.
De laatstgenoemde divisie koopt oud
papier in, recyclet dit en levert het ver-
volgens aan de twee kartonproduce-
rende divisies Huhthamaki Nederland
en Huhtamaki Protective Packaging.
Huhtamaki Protective Packaging heeft
zich gespecialiseerd in het vervaardi-
gen van bufferuerpakkingen voor con-
sumentenartikelen zoals DVD-spelers
en printers.
Huhtamaki Molded Fiber Technology
is het projectenbureau van de groep.
Deze divisie ontwerpt alle benodigde
machines en laat deze vervolgens ex-
tern maken.

il*Ëg**r
Bij Huhtamaki Nederland staan 13
productielijnen en meerdere bewer-

kingsplaatsen opgesteld voor het jaar-
lijks produceren respeciievelijk labet-
len en bedrukken van ruim 260 miljoen
eierdoosjes voor vier, zes of tien eieren,
280 rniljoen trays en 110 miljoen groen-
te- en fruitschaaltjes voor de Europese
markt. Jaarlijks is ruim 30.000 ton
droog papier nodig in de centrale sto{-
bereiding om al deze producten te
kunnen vervaardigen. AÍhankelijk van
de receptuur wordt bij zowel het pa-
pier van de grijze als de witte stroom
een bepaalde hoeveelheid water toege-
voegd, voor het in de pulper tot pulp
kan worden vermalen. Met een consi-
stentiemeter wordt nagegaan wat de
samenstelling van de pulp is en of al
dan niet nog extra water moet worden
toegevoegd. Om oneigenlijke zaken
als nietjes, plastic en piepschuim te
verwijderen uit de pulpmassa worden
iijdens dit proces diverse reinigings-
Íappen doorlopen. Zodra de pulp na
circa twintig minuten de juiste consi-
stentie heeft bereikt, komt deze terecht
in een centrale kuip. Vanuii deze kui-

pen kan de pulp verdeeld worden over
de 13 proCuctielijnen. Hoekstra: 'In dit
stadium van pulp maken is vooral de
juiste mengverhouding hei lastigste
onderdeel.'
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De basis voor aÍe 13 productielijnen,
die onderdeel uitmaken van een PLC-
gestuurd proces, is in principe hetzelf-
de. Per nieuw te vervaardigen product
vraagt een productielijn volautoma-
tisch een bepaalde hoeveelheid grijze
of witte pulp aan bij de centrale kuip.
Deze gevraagde hoeveelheid komt
vervolgens terecht in een kuip aan het
begin van de betreffende productielijn.
Hier wordt wederom nagegaan of de
consistentie van de massa juist is en of
de substantie de juiste dikte heeft.
Hoekstra: 'Hoe groter de continuïteit
van de lijn, hoe constanter het eindpro-
duct. Athankelijk van het feit of er uit-
eindelijk nog een evenfuele nabewer-
king aan het betreffende eindproduct
moet worden uitgevoerd, verschilt de

Het napersen aan eierdoosies



Een aoorbeeld rnn een eindproduct

samenstelling van de pulpmassa's dus
op detailniveau per productieproces.
Blijkt de samenstelling te voldoen aan
de gestelde eisen, dan komt de massa
terecht in de stoibak van de voÍmma-
chine, waar een rotor met vormen
doorheen draait.' De van gaas vervaar-
digde vormen zijn, afhankelijk van het
gewenste eindproduct, uitwisselbaar.
Op één productielijn kunnen dus eier-
doosjes voor 4,6 en 10 eieren worden
gemaakt. Zodra één van de vormen
van de rotor zich in de stofbak bevindt
rt'ordt een onderdruk van 0,6 bar ge-
creêerd en iegelijkertild wordt de be-
nodigde hoeveelheid stof en water
aangezogen. Het water wordt door het
gaas gezogen en direct weer naar het
proces teruggevoerd. De vezels blijven
achter op de gazen vorm. Een tweede
rotor, die opgesteld staat naast de eer-
ste, neemt het natte product over van
de eerste rotor zodra de vormen van de
beide rotors elkaar raken. De tweede
rotor zuigt op dat moment vacurim en
de eerste rotor blaasi. Zodra een vorm
lan de tweede rotor boven een rekje
van de transportketting komt dan
wordt het product op het rekje gebla-
zen, op weg naar de droogkast.
AÍhankelijk van de grootte van het
product en de productiesnelheid blij-
ven de producten gemiddeid zo'n 1,0
tot 15 minuten in de droogkast bij een
temperatuur van 160 tot 200 graden
Ceisius. Bij het verlaten van de droog-
kast is het product in principe gereed.
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De trays en groente- en fruitverpakkin-
gen gaan direct door naar een stape-
laar om door een verpakkingsrobot op
pallets te worden geplaatst. De buffer-
verpakkingen worden, volledig in
overeenstemming met de wensen van
de klant, soms wel en soms niet nage-
perst. 'Aan de eierdoosjes worden ho-

drukken van de eierdoosjes zijn vol1e-
dig door Huhtamaki zelf ontworpen,
maar nagenoeg alle machinelijnen. In
totaal staan er maar liefst 350 stof- en
waterpompen opgesteld in deze Ía-
briek om het hele proces mogelijk te
maken.'
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Een complicerende factor vanuit het
oogpunt van onderhoud bij de ver-
schillende machinelijnen is, dat het
grootste deei mechanisch wordt aan-
gedreven. Dat betekent dus veel on-

gere eisen gesteld,' vertelt Hoekstra.
Deze worden met behulp van een ver-
warmde vorm nagepe*l 

9i 
een zo

glad mogelijk resultaat te behalen wor-
den de doosies 
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bewerking eerst licht besproeid met
water. Na het voltooien van deze be-
werking gaat het grootste deel van de derdelen als kettingen, tandwielover-

eierdoosjes door naar de bewerkings- brengingen, lagers en PomPen die aan

plaatsen voor het aanbrengen van een slijtage onderhevig zijn. Daarom heeít

label of het bedrukken met een op- Hoekstra met behulp van het onder-

schrift oÍ afbeelding. 'Het op de juiste houdsbeheersysteem Maximo van

wijze, dejuiste piaats en in de iuiste MROSoftwareongeveereenjaargele-
kleur aanbrengen van een opschrift of den ziin eerste voortschrijdende on-

afbeeldinglijkteenvoudigerdanhetis. derhoudsplan opgezet voor de votm-

Een eierdoosje is namelijk driedimen- kartonfabriek. De daginspecties voor

sionaal. De benodigde clichés voor het de eerste acht maanden zijn hierin

bedrukkenvan de doosjesworden dan vastgelegd,evenalsderevisies.Bij dag-

ook volledig op maat ontworpen in inspecties, die met een interval 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 alleen de cliches voor het be- visuele inspectie uitgevoerd en wor-

ecrrrus {onditieheïva*ring de*! 1 en 3
MTD organ iseeft twee maatwerkcursussen conditiebewaking.
ln de eerste cursus - voor beginners - begint Van der Have met het neerzetten van een raamwerk. Vervolgens

wordt uitgelegd wat een lager is, hoe lagerschade kan worden herkend en welke soorten mach nefouten

er kunnen optreden. Ook wordt in de cursus uitgelegd wat ultrasoon meten precies inhoudt, hoe dB-waar-

den moeten worden beoordeeld en hoe meetwaarden in de ti ld als trend gebruikt kunnen worden. Een

essentieel onderdeel van de cursus is het bepalen van meetpunten en het vaststellen van de juiste meet-

voigorde. Tevens wordt in oe cursus uitgelegd hoe een tri l l ing precies ontstaal en l 'oe eer condii,emeet-

programma kan worden opgezet. Van der Have gaat verder in op het uiteenraÍelen van dB-waardes, het

herkennen van lagerschades en procesgeluiden enzovoorts. Bij het prakti jkgedeelte gaan de cursisten de

fabriek in om proefondervindeli jk vast te stellen wat je meet, wat je hoort en om een oordeel te vormen,

De tweede cursus gaat over conditiebewaking met behulp van spectrumanalyse of FFT. Hiermee kan op

componentniveau de toestand worden bekeken voor een vroegti. ldige waarschuwing om in te gri jpen. Voor

de tweede cursus is voorkennis van de eersïe cursus een veretste.

l-l*ekstra; 'Onze mci':teurs hebb*n de eerste eursus g*volEd en waren erg *nthousiast omdat ze

in de prakt i jk  geleerd hebben hoe;e op esn andere nranier naar hun rnachines kunnen ki jken"

ttltet de tweede cursus hebben wij bij l" luhtarnaki nag geen ervaring.'

Beide cursussen worden op locatie gegeven en bestaan uit zowel een theoretisch als een praktisch deel. De

eerste cursus duurttwee dagen en kan gegeven worden aan zes monteun tegeli jkerti jd.
Meer i nformatie : www. mtd. nl
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den slijtagedelen gemeten. Op basis
van de gemeten waardes wordt voor-
speld wanneer een bepaald sl i jtagedeel
aan vervanging toe is. Uit elke dagin-
spectie volgt een li lst met acties.
AfhankeJijk van het soort actie wordt
bekeken of deze direct moet worden
doorgevoerd of eventueel later gecom-
bineerd kan worden met een ombouw
of een revisie. Iedere twee jaar wordt
elke productielijn voor een periode
van een week stilgeiegd voor revisie.
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Wim van der Have: 'Het uitsluitend
hebben van een deugdeliyk onder-
houdsplan is bij deze organisatie niet
afdoende om de gewenste machinebe-
schikbaarheid over de hele linie van
93 procent te realiseren. Noodzakelijk
is het ook om de condities van de di-
verse machines goed te monitoren.'
Voorafgaand aan de daginspectie con-
troleren de monteurs van Huhtamaki
dan ook metbehulp van een ultrasoon-
meter eerst de status van alle draaien-
de delen in een machinelijn. Ultrasone
geluiden worden omgezet in voor het
menselijk oor hoorbare frequenlies,
zonder daarbij afbreuk te doen aan de

het opstellen van de meetroute is, dat

Bemeten worclt op de juiste plaatsen.
Een optimaal meetpunt is alt i jd daar
waar een lager is aangebracht in de
productieli jn. Zo heeft een motor bij-
voorbeeld fuuee meetpunten, éen aan
aandrijÍzijde en één aan niet-aandrijf-
zijde. Het meten tussen deze lagers is
absoluut zinloos omdat killingen attijd
via de lagers naar buiten komen. Per
onderdeel kan de gemeten waa rde ver-
schillen. Door het regelmatig uitvoeren
van metingen ontstaat er een trend per
onderdeel. Is er op enig moment een
afwiiking te zien in zo'n getalJenreeks

signalen. Met deze techniek is het mo-
gel i j k om het eerste metallische con tact
al in een prematuur stadium te signa-
leren, voordat er werkelijk een storing
optreedt. Wetenswaardig is dat ultra-
soonmetingen kunnen worden uitge-
voerd zonder dat het productieproces
hiervoor hoeft te worden sti lgelegd,

# *tl"* s g.x* * rel*€ i n*<*rï
Van der Have: 'Van de 22 monteurs bij
Huhtamaki heb ik er inmiddels tien
opgeleid om ultrasoonmetingen uit te
voeren. Voordat daadwerkelijk kon
worden begonnen met het uitvoeren

van de metingen, moesten per produc-
tielijn eerst de kritische meetpunten in
kaart worden gebracht in de vorm van
een meetroute.' Hoekstra: 'Hoewel ik
dit graag zelf had willen doen, kwam
het er maar niet van door de hectiek
van alledag. En dat terwijl ik al wel de
meetapparatuur eind 2004 had aange-
schafl. en de mensen had geurstrueerd.
Begin 2005 heeft Van der Have vervol-
gens in minder dan één week geholpen
om een goede meetroute op te stellen.
In totaal hebben we vooÍ de hele fa-
briek nu zo'n cluizend kit ische meei-
punten in kaart gebracht in een Excel-
ipreadsheet. Inàien zich wijzigingen
voordoen in de meetroute dan kunnen
wij deze relatief eenvoudig in het
spreadsheet doorvoeren. Cruciaal bij
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dan moet nader onderzoek worden in-
gesteld. Een activiteit die eenvoudig
kan worden ingepland tegelijkertijd
met andere onderhoudsactiviteiten.
Dit voorkomt dus onnodige stilstand.'

V**rts*fur'i;S*mr$
'Bij het meten met een ultrasoonmeter
komt meer kijken dan alleen het note-
ren vaÍl de waardes die de ultrasoon-
meter aangeeft. Veel belangrijker is dat
de hoorbare frequentie op de juiste
wijze wordt gerntelpreteerd', legt Van
der Have uit. 'Dit is ervaring, die aan-
geleerd kan worden. Iedereen kan im-
mers leren hoe een lager klinkt als het
gezond is en wat er gedaan moet wor-
den bij knarsende en piepende gelui-
den. Essentieel is verder om bij dB-

Het uitaoeren aan ultrqsoonmetingen

Een but'ferucrpakking uoor een Jlatscreenla



.rdes Procesgeluiden te leren

,'rderscheiden van lagergeluiden"
'Bij het opstellen van mijn voorschrii-

dende onderhoudsplan streef ik zo-

veel mogelijk naar preventief en toe-

standsafhankelijk onderhoud om de

productiecapaciteit op aile lijnen te

allen tijde te kunnen garanderen', ver-

telt Hoekstra. 'Hiervoor heb ik goede

argumenten, metingen en een goede

planning nodig. Voordelen heeft-een

goede planning trouwens niet alleen

,root o*" a{deling, maar zeker ook

voor een aÍdeling als Verkoop' Zij kun-

nen nameiijk met hun verkoopactivi-

teiten hierop anticiperen en indien

nodig van te voren productiecapaci-

teit reserveren. Geen onaangename

verrassingen dus meer voor onze ver-

kopers en hun klanten' Een ander

voordeel van deze wijze van plannen

is dat ik de nieuwbouwproiecten mak-

kelijker in de planning kan.schuiven'

Ook dit spaart weer kostbare produc-

rieti id. '

De bePerkingen van het meten van de

conditie met behulp van tri l l ingsanalyse

7t)n.
,* verkeerde lagerpassingen, metaal-

moeheid, Iekke Pakkingen en/of

versleten oliekeringen tri l len niet;

het meten van tri l l ingen is een

momentoPname;
net bri jÍt altrjd mensenwerk

Zowel voor daginspecties, revisie als

nieuwbouw wordt gewerkt met eigen

mensen en inleenkrachten' Hoekstra:

'De verhouding die we hanteren is al-

tijd één-op-één. Een monte"t la6n één

inleenkracht goed aansturen zondeÍ

zijn eigen effectiviteit aan te tasten, is

onze ervaring. Voor het uitvoeren van

mechanische klussen aan randappara-

tuur wordt nog wel eens van deze ver-

houding afgeweken. Bijvoorbeeld ais

een deur van een droogkast moet woÏ-

den vervangen. Zo'n klus kan ook

prima door derden worden uitge-

voerd.'
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Van der Have: 'Het is een utoPie te

denken dat storingen voor 100 procent

te voorspellen zijn met ultrasoonme-

tingen, 8b procent durf ik wel te stel-

len, maar dan moeten degenen die de

metingen uiivoeren we1 ervaring heb-

ben. Zeker is in ieder geval dat de pro-

ductieuitval met deze methode aan-

zierÍijk kan worden beperkt' Mindgr

machineschade met een verhoogde

veiligheid voor mens en productle.ts

daarom beslist geen waarzeggerq'

Hoekstra vult aan: 'Sinds we gestart

zijn met oP deze manier een onder-

houdsplan op te zetten en het uitvoe-

ren van trltrasoonmetingen, weten we

precies bij Huhtamaki wat we bij een

revisie kunnen verwachten' Hei is he-

laas nog te vroeg om nu al harde uii-

spraken ie doen over mogelijk gereali-
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6seerde besparingen als gevolg van de

ultrasoonmetingen of de nieuwe wiize

van onderhoud Plannen. Een direct

voordeel heb ie wel als je met ultra-

soonmetingen begint door het Íeit dat

storingen voortaan voorspelbaar en

dus planbaar zijn. Verder kan ik al wel

meláen dat we over ziin van vaste in-

tervallen voor het wisselen van Pom-
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pen en motoren naar toestandsaflran-

kelijk onderhoud. En dat was voor ons

het uitgangsPunt.' ffi

Bercidingaan de grijze stof

Een aormmachine rsoor het rteraaardigen ztan eierdoosies


