76E med telefonsvarer

Da 76E blev lanceret fik vi hurtigt problemer.
Vi havde kun et værktøjssæt.
Vi måtte effektiviserer produktionen. Og især nedbringe bunkerne
af fejlrapporter.
En opgave som jeg fik tildelt: Grubbeleder i PTA Plast.
(Opgavens omfang er beskrevet på den følgende side.)

Kirk telefon kapsel, en stor
”sællert”. På grund af dens store
følsomhed og fine frekvensgang,
sidder den også i et utal af
konkurrenternes telefoner.

1-7-1980 Overgik jeg fra konstruktionsafdelingen til Procesteknisk
afdeling. Sprøjtestøbning.
Opgaven var at genindkører de mange produktionsværktøjer, for
at nedbringe mængden af fejlrapporter.
De emner med de fleste og største fejl fik den store tur.
1. Tegninger gransket.
2. Emnet klassificeret.
3. Beregning af sprøjtestøbemaskine- og snekkestørrelse.
1. Havde vi ikke passende maskine måtte den findes hos
vores underleverandører.
4. Indkøring nr. 1, blev udført lige efter bogen.
1. Udluftning, overflader, indløbsforhold , overflader,
slipvinkler, kontrollerede neglemærker, mm. Blev rettet
så værktøjet fik det ønskede procesvindue.
2. Det er vigtigt at have konstruktøren med på banen så
eventuelle ændringer i konstruktionen akseapteres og
dokumenteres*).
3. Vigtige erfaringer noteres i databasen.
5. Indkøring nr.3: Formhulrums karakteristik, optaget for de højst
5 kritiske mål.
1. Vigtige oplysninger noteres i database. (Svindprocent,
slipvinkler, Kontrollerede neglemærker, spredning, mv.)
2. Mål der falder udenfor tolerancerne rettes.
6. Stabilitetstest og aflevering til produktion.
*) ITT Ændringsforslag / Ændringsordrer procedure.
Aldrig har jeg tjent så mange penge til mit firma!!

De her indhentede erfaringer skulle overføres til de nye
værktøjer som var på beddingen: Erfaringsdatabase.
Delta, Plus og Lady.

Disse tre telefoner blev
fremskaffet og indkørt efter det
nye koncept.
Både Kirk Delta og Kirk Plus,
kom som planlagt i julehandlen.

Værktøjsspecifikation:
ITT Standard Electric KIRK.
De gængse værktøjsspesifikationer var den gang på 2-3 sider.
Såfremt der overhovdet er nogen.
Et værktøj har en pris der er højere end et parcelhus, så
hvorfor skal det ikke beskrives lige så grundigt?
Jeg benyttede en skabelon der var udviklet af Tektum (FDB)
for opførelse af store staldbygninger, kornmøller og lignende.
Oplægget blev godt modtaget, især tidsplanen ville flere
kunder have lov til at kopierer.
Værktøjs specifikationen har jeg siden bragt med hvor jeg
kom, Raaco, Coloplast mf.
Midt i halvfemserne skulle en værktøjskonstruktør, der
arbejdede på et af mine projekter, bygge sit eget hus. Han
omskrev værktøjs specifikationen til en byggevejledning. Så
var kredsen sluttet.

• ITT Udluftning forberedt for vakuum.
Denne udluftning
et forberedt for
vakuum .
Desuden er
udluftningen
udformet son det
anbefales i den
DMI Force rapport
som jeg siden har
fået lavet.
Rapporten viser
tydeligt
vigtigheden af at
lave en effektiv
udluftning.

• Standard Electric Kirk,
blev i 1987 valgt som
simulerings hus for ITT
Europa.
• ITT valgte programmet TMC
koncept der blev installeret på en
efter tidens normer meget kraftig
PC. En medvirkende årsag var, at jeg
havde arbejdet med simulering,
under Hans Schiess på LEGO. Hans
Schiess navn var mere kendt i
Europa end det var her i landet.
• Samarbejdet med ITT husene gik i
stå da Kirk blev overtaget af Alcatel.

ISO 9001
• Da Alcatel Kirk i 1991skulle certificeres til
ISO9001. Henvendte man sig til mig. På
daværende tidspunkt sad jeg som
konstruktions chef på RAACO.
• Det var vigtigt at jeg kom tilbage! Det var jo
mig der havde lavet hele indkøbs, indkørings
og produktions dokumentations systemet.
Hvoraf flere af dokumenterne havde ligget
som forslag til indførelse i ITT standard.
(Bryssels.)
• Certificeringen forløb planmæssigt, vi bestod
ved første forsøg. Alle var meget glade, og
stolte!
• En måned efter lukkede Alcatel fabrikken i
Horsens.

Sprøjtestøbning
Genindkøring af alle værktøjer til Kirks telefoner.
Oprettelse af en erfaringsdatabase med alle relevante data fra
indkøringerne
Design reveu, klassificering og vurdering af tolerancer kæder for nye
telefoner
Værktøjsfremskaffelse og indkøring af nye værktøjer
Kirk Delta, Kirk plus og Lady telefonerne. Alle data fra databasen blev
brugt!
Kirk blev i 1986 valgt til simulerings hus for ITT Europa blandt andet
fordi at jeg havde arbejdet med og var ”elev” af Hans Schiess fra LEGO.
Det valgte simoleringsprogram var TMC Consept
ISO 9001: 1991 For sprøjtestøbning hos Alcatel Kirk

Konstruktion og design.
PABC

(Central for små firmaer som for eksempel lægehuse)

Novomat 6-16.
Jeg startede den 1-7-1977 hos Standard Electric Kirk, dagen før
sommerferien.
Det var planen at design og arbejdsskitser til en ny PABC skulle
være færdige når ”ferien” var forbi, så der straks kunne bygger en
model, til forevisning hos ITT i Bryssels (Hoved kontor for ITT Europa.).
Designet var det, dengang helt nye 76e - Jacob Jensen design.
Modellen blev godt modtaget af ITT, og var året efter vores bud
på designprisen.
Af andre konstruktions og designopgaver kan nævnes:
Terminaludstyr til Regnecentralen: Skærm og keyboard.
Kabinetter til: Maritim radio og nødkaldeudstyr.
I efteråret 1979 blev jeg tilbudt en gruppeleder stilling i PTA plast.

Design og konstruktion af Novomat 6 / 16.
I samarbejde med Jacob Jensen. – De skulle have det typiske 76E
look.
Design og konstruktion af terminaludstyr til Regnecentralen.

Jan Lyngbye
Novomat 6-16

