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Samenvatting 
 
Door de Federatie NRK is een tweede gebruikersgroep spuitgieten geïnitieerd nadat de 
eerste groep met succes is afgerond.  
 
De tweede gebruikersgroep spuitgieten heeft een programma uitgevoerd waarin gezocht is 
naar mogelijkheden om energie te besparen in het spuitgietproces. De focus was in het 
bijzonder gericht op het verlagen van de nullast. Een van de bedrijven heeft een test 
uitgevoerd met een regelsysteem (Syncro speed) waarmee de nullast ook daadwerkelijk is 
verlaagd en waarmee een besparing is aangetoond van 30%.  
 
Daarnaast zijn door de verschillende bedrijven mogelijkheden beproefd die niet alle een even 
goed resultaat hebben opgeleverd. Wel een goed resultaat geven het isoleren van de 
cilinder, het vervangen van motoren door hoogrendementsmotoren en het toepassen van 
frequentieregelingen. De terugverdientijden variëren tussen de 1,5 en 5 jaar. 
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1. Inleiding 
 
In de spuitgietindustrie wordt een relevante hoeveelheid energie in de vorm van elektriciteit 
gebruikt. Om het energieverbruik te verminderen is een gebruikersgroep van bedrijven 
opgericht die zich bezig heeft gehouden met het vinden en uitproberen van mogelijkheden 
om energie te besparen in het spuitgietproces. Om de mogelijkheden te bepalen wordt het 
energieverbruik gedurende een productiecyclus gemeten en grafisch zichtbaar gemaakt. De 
gebruikersgroep is de tweede gebruikersgroep.  
 
In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 het programma beschreven dat door de gebruikersgroep is 
uitgevoerd. In hoofdstuk 3 worden de resultaten besproken van de werkzaamheden die zijn 
uitgevoerd. Het programma is in opdracht van de Federatie voor Rubber en Kunststof, met 
subsidie van de Novem, uitgevoerd in de periode van september 2001 tot april 2003.   
  
De bedrijven en de personen die aan de tweede gebruikersgroep spuitgieten hebben 
deelgenomen zijn: 
 
BEMA Kunststoffen b.v. De heer R. Peters 
DYKA Steenwijk b.v. De heer G. Oosterhof 
Kornelis Caps & closures De heer G. Bosma 
Moram Plastics De heer B. Jansen 
PEKAGO Kunststoffen De heer W. Mathijssen 
Ubbink Nederland b.v. De heer R. van Dijk 
Wavin KLS b.v. De heer J.W.T.J. Smits 
Schoeller Wavin Systems De heer H. Beltman 
 
De gebruikersgroep is begeleid door: 
 
Ing. S. Mulder    Miekado 
Ir. J.H. Raukema   Raukema Bedrijfsprocessen 
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2. Programma 
 
Het programma bestond uit een wervingsbijeenkomst, 4 workshops en een slotbijeenkomst. 
In de workshops wordt door leveranciers presentaties gehouden over onderwerpen die 
mogelijk bij kunnen dragen aan energiebesparing. De bedrijven selecteren uit het aanbod 
van onderwerpen die onderwerpen die voor hun interessant zijn om mee aan de slag te gaan 
en uit te proberen. Waar mogelijk is voor het uitproberen van de onderwerpen subsidie 
aangevraagd. 
 
Startbijeenkomst 
Aan alle spuitgietbedrijven die bij de NRK zijn aangesloten is een uitnodiging gestuurd. De 
startbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 28 maart 2001. 12 bedrijven hebben de 
startbijeenkomst bezocht. De presentatie die op de startbijeenkomst is gegeven is als bijlage 
1 toegevoegd. 10 bedrijven hebben zich voor deelname opgegeven, waaronder ook twee 
bedrijven die aan de eerste gebruikersgroep hebben deelgenomen. Later zijn nog twee 
bedrijven afgevallen waardoor uiteindelijk met 8 bedrijven het programma is uitgevoerd. 
 
1e Terugkomdag 
De eerste terugkomdag heeft plaats gevonden op 27 september 2001. Op deze dag zijn 
twee presentaties gegeven.  
 
De firma Peter Holland heeft een presentatie gegeven over een de Power Master, een 
elektronische regeling waarmee het energieverbruik van een spuitgietmachine kan worden 
gereduceerd. Wavin KLS en BEMA willen het apparaat gaan uittesten.  
 
De firma Moldflow heeft een presentatie gegeven over de werking van het MPX systeem. 
Het MPX systeem is een systeem waarmee de machineinstellingen kunnen worden 
geoptimaliseerd en waarmee sneller de meest optimale verwerkingscondities kunnen worden 
bereikt. Tevens kunnen met MPX de cyclustijden worden verkort. Wavin KLS, Schoeller 
Wavin systems en DYKA willen het systeem wel uitproberen, Kornelis eventueel ook. J. 
Raukema bereidt een subsidie-aanvraag voor. 
 
2e Terugkomdag  
De tweede terugkomdag heeft plaats gevonden op 21 november 2001. Op deze dag zijn 
twee presentaties gegeven.  
 
De firma Maritec heeft een presentatie gegeven over een het isoleren van de cilinder van 
een spuitgietmachine. Wavin KLS en Ubbink willen de isolatie gaan uittesten. DYKA heeft de 
machines al voorzien van isolatie en is daar zeer tevreden over.  
 
De firma Stork heeft een presentatie gegeven over het energieverbruik van 
spuitgietmachines en de mogelijkheden die de machinebouwer heeft om het energiverbruik 
te reduceren en de gevolgen daarvan voor de kostprijs van de machine.  
 
3e Terugkomdag  
De derde terugkomdag heeft plaats gevonden op 22 mei 2002. Op deze dag zijn twee 
presentaties gegeven. Het uitvoeren van de metingen is besproken. 
 
De firma NRG Control heeft een presentatie gegeven over de werking van het Syncro Speed 
systeem, een regeling waarmee de nullast van een spuitgietmachine aanzienlijk kan worden 
verlaagd. Wavin KLS wil het systeem gaan uittesten. Raukema Bedrijfsprocessen vraagt 
subsidie aan voor het uitvoeren van de test. 
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De firma Siemens heeft een presentatie gegeven over frequentieregelingen. Het verhaal was  
algemeen van aard. De presentatie heeft niet tot geleid tot vervolg activiteiten.  
 
4e Terugkomdag  
De vierde terugkomdag heeft plaats gevonden op 14 november 2002. Op deze dag is één 
presentatie gegeven en zijn discussies gevoerd over schroefslijtage en over het opstarten 
van de machine .  
 
De firma SPIT Elektromechanica heeft een presentatie gegeven over het gebruik van 
frequentieomvormers en over de toepassing van hoogrendementsmotoren. SPIT heeft ook 
een Elektroscan ontwikkeld. BEMA, Schoeller Wavin systems en Kornelis zullen de 
Electroscan uit laten voeren. 
 
Slotbijeenkomst  
De slotbijeenkomst heeft plaats gevonden op 15 april 2003. Op deze dag is een presentatie 
gegeven en zijn de resultaten besproken van de Elektroscan, de uitgevoerde metingen en 
van de test met het Syncro speed systeem. 
 
De firma Bodycote heeft een presentatie gegeven over het vacuümsolderen van matrijzen. 
De productiemethode heeft als voordeel dat de koelkanalen veel dichter bij het product 
kunnen komen te liggen waardoor de koeling en de productkwaliteit wordt verbeterd en de 
cyclustijd kan worden verkort. 
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3. Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de onderwerpen die in de 
gebruikersgroep zijn behandeld. 
 
Powermaster 
De Powermaster is een elektronische regeling waarmee het energieverbruik kan worden 
gereduceerd. Wavin KLS heeft het apparaat op een machine aangesloten maar geen 
besparing gemeten. De fabrikant (in Engeland) is daarop verscheidene malen (ook door de 
dealer) om advies gevraagd, maar deze heeft daarop geheel niet gereageerd. Vervolgens is 
de proefneming gestaakt. 
 
MPX Moldflow 
De firma Moldflow heeft een presentatie gegeven over het MPX systeem. Het MPX systeem 
is een systeem waarmee de productiecyclus kan worden geoptimaliseerd, waardoor kortere 
cyclus- en opstarttijden kunnen worden gerealiseerd. Het systeem vereist een vrij grote 
investering (€ 34.000,-) maar de fabricant claimt dat de investering binnen 2 jaar is 
terugverdiend. Om een test uit te voeren is subsidie aangevraagd, waarbij het systeem zou 
worden gekocht door Fleur Plastics die het systeem op zijn beurt weer zou verhuren aan de 
gebruikers. Fleur Plastics is een bedrijf dat matrijzen inregelt. 4 bedrijven zouden het 
systeem uittesten onder begeleiding van Fleur Plastics. Dit programma is uiteindelijk niet 
doorgegaan omdat een van de deelnemers die aanvankelijk enigszins twijfelde, toch niet 
mee deed.  
 
Cilinderisolatie  
De firma Maritec heeft bij Wavin KLS en bij Ubbink een cilinder geïsoleerd en de 
energiebesparing gemeten. Waar het vooral om ging was te bepalen hoeveel zone’s konden 
worden voorzien van isolatie zonder dat het proces instabiel werd. Om het kunststof op de 
ingestelde temperatuur te houden moet bij de verwerking zowel worden verwarmd als 
gekoeld. Wanneer de gehele cilinder is geïsoleerd kan niet meer worden gekoeld en raakt 
het proces instabiel. Uit de testen is gebleken dat t/m de 3e zone goed kan worden 
geïsoleerd, zonder dat het proces instabiel wordt. De terugverdientijd is afhankelijk van het 
aantal bedrijfsuren per week en bedraagt: 2,5 jaar in 5 ploegen dienst en 3,2 jaar in 3 
ploegen dienst. Het resultaat van de metingen staat in bijlage 2. Isolatie van de cilinder is 
derhalve een zinvolle manier van energiebesparing. Een bijkomend voordeel is dat de 
omgevingstemperatuur van de productieruimte aangenamer is. 
 
Presentatie machinebouwer 
De firma Stork heeft een presentatie gegeven over het energieverbruik van de verschillende 
machineonderdelen. De materie is vrij complex. De leverancier beschouwt de informatie als 
vertrouwelijk, waardoor de leverancier de informatie niet ter beschikking heeft gesteld. Het is 
dan ook niet mogelijk om de presentatie als bijlage aan dit rapport toe te voegen.  
 
Sycro Speed 
De firma NRG Control heeft een presentatie gegeven over de werking van het Syncro Speed 
systeem. Het Syncro Speed systeem is een regeling waarbij de oliedruk en de hoeveelheid 
worden geregeld door het variëren van het toerental van de motor. Het wrijvingsverlies in de 
hydraulische kleppen en het overstorten kan daarmee worden vermeden. Wavin KLS heeft 
een test uitgevoerd met een gehuurd systeem. Raukema Bedrijfsprocessen heeft voor het 
uitvoeren van de test subsidie aangevraagd en verkregen.  
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Het resultaat is buitengewoon goed te noemen: een besparing van 30%. Het resultaat van 
de test staat afgebeeld in bijlage 3. Plezierig is ook dat nu een goede manier is gevonden 
voor het verlagen van de nullast van de spuitgietmachine. 
 
Opstarten 
Over het onderwerp opstarten na een ombouw is een discussie gehouden waarbij is 
vergeleken hoe lang na een ombouw het opstarten duurt. De uitkomsten zijn heel 
verschillend. De discussie leerde dat de man achter de machine een heel belangrijke rol 
speelt. De discussie spitste zich dan ook toe op het onderwerp: hoe kom ik aan en hoe houd 
ik goed personeel. De technische aanpak is daarmee verder niet meer aan de orde geweest. 
 
Electroscan 
Door de firma Spit Elektromechanica is een presentatie gehouden over het energieverbruik 
van electromotoren. BEMA heeft door Spit een electroscan uit laten voeren. Het resultaat 
staat vermeld in bijlage 4. Uit de scan blijkt dat het vervangen van een gewone elektromotor 
door een hoogrendementsmotor zich terugverdient in 1,2 tot 4,7 jaar. Ook is het plaatsen van 
een frequentieregeling rendabel voor de motoren in het koelcircuit. De terugverdientijden 
variëren daar tussen de 1,4 en 1,9 jaar. 
 
Metingen 
De metingen van een productiecyclus zijn in het begin niet gelukt omdat het software 
programma niet datgene deed wat ervan mocht worden verwacht. Het aanpassen heeft de 
nodige problemen opgeleverd, waardoor de metingen pas na de 4e bijeenkomst konden 
worden uitgevoerd. De resultaten van de metingen staan vermeld in bijlage 5. Uit de 
metingen blijkt onder meer dat vaak de koeltijd bepalend is voor de lengte van de cyclus. 
Aanbevolen wordt om bij een volgende gebruikersgroep te zoeken naar mogelijkheden 
om de koeltijd te verkorten. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 
Uit het resultaat van de eerste gebruikersgroep was duidelijk geworden dat de nullast van 
een spuitgietmachine relatief groot is en voor een zeer groot gedeelte bepalend is voor het 
energieverbruik. In deze tweede gebruikersgroep is gezocht naar mogelijkheden om de 
nullast te verlagen. Dat is gelukt. Op een machine is een besparing bereikt van 30%.  
 
Uit het programma dat door de bedrijven in deze gebruikersgroep is uit gevoerd komt verder 
naar voren dat het isoleren van de cilinder, het vervangen van motoren door hoogremnde-
mentsmotoren en het toepassen van frequentieregelingen goede mogelijkheden zijn om 
energiebesparing te realiseren. De terugverdientijden variëren tussen de 1,5 en 5 jaar. 
 
Uit de metingen en ook uit de ervaring van de eerste groep is gebleken dat de cyclustijd 
dikwijls wordt bepaald door de benodigde koeltijd. Aanbevolen wordt om in een volgende 
gebruikersgroep te zoeken naar mogelijkheden om de koeltijd te verlagen. 
 


