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Het Ontwerpen van Vierhoekige Schouders
1. Probleembeschrijving
De "schouder" is een essentieel onderdeel van verticale verpakk.ingsmachines. Het verpakk.ings-

materiaal is aanvankelijk rond een horizontale cylinder gewonden en wordt via de schouder rond
een verticale bus gevouwen. In Fig. 1 is een schouder getekend voor een ronde bus. In dit
rapport richten we ons op vierlloekige bussen.
Het belangrijkste gedeelte van de schouder is de vouwlijn (zie Fig. 1). De vleugel dient om het
materiaal te ondersteunen, maar kan in sommige gevallen ook weggelaten worden. Het is
noodzakelijk dat de vouwlijn en de vleugel een op elkaar afgestemde vorm hebben. Indien dit
niet bet geval is, zal bet materiaal vrijwel zeker scheef gaan lopen, waardoor het proces zal
stokken. Tijdens het glijden over de schouder mag het materiaal niet onder spanning komen te
staan in een richting anders dan de glijrichting. Dit impliceert dat de vleugel in wiskundige
termen een "ontwikkelbaar" oppervlak. moet zijn. Dergelijke oppervlakken zijn opgebouwd uit
rechte lijnen, de "generatoren". Bekende voorbeelden van ontwikkelbare oppervlakken zijn de
cylinder en de kegel. Een boloppervlak daarentegen is niet ontwikkelbaar. Als de vouwlijn
gegeven is, ligt de vorm van de vlcugel vast. In de praktijk is het gewenst dat de schouder
voldoet aan zekere voorwaarden. Het probleem is daarom:
Ontwerp een vouwlijn zodanig dat de bijbehorende vleugel voldoet aan voorgeschreven
condities.

Voor het berekenen van de vleugel bij gegcven vouwlijn wordt geen gebruik gemaakt van de
theorie van Mot en Tiepel [1, 2, 3, 4]. In deze theorie wordt aangenomen dat de gebogen
vleugelgedeelten kegeloppervlakken zijn. Deze aanname is voor ronde schouders niet fout, maar
het beperkt wel het aantal mogelijke schouders drastisch. De benadering van Mot is niet
bruikbaar voor vierhoekige bussen. waarvan de hoeken gevormd worden door kwartcirkels als
getekend in Fig. 2. Dat is de reden waarom in [1] aileen bussen beschouwd worden waarvan de
horizontale doorsnede een superellips is. Deze superellipsen zijn in de praktijk moeilijk te
hanteren.
In het programma RHS wordt gebruik gemaakt van algemeen wiskundige theorie van ontwikkelbare oppervlakken. Een schcts van deze theorie is voor ronde bussen gegeven door Culpin (51.
In het huidige project is deze theorie op essentH!le punten uitgebreid en toepasbaar gemaakt op
vierhoekige bussen.

2. Belangrijke Schoudereigenschappen
We beschouwen een vierhoekige bus met hoeken gevonnd door kwartcirkels. Een bovenaanzicht
is gegeven in Fig. 2. Als we de bus bij F verticaal openknippen en openvouwen, ziet de
bovenkant van de bus eruit a1s in Fig. 3. De vleugelgedeelten grenzend aan de rechten AB, CD
en EF zijn vlak. De vleugelgedeelten grenzend aan de hoeken BC en DE zijn gebogen en
opgebouwd uit rechten, de generatoren, waarvan er enkele in Fig. 3 zijn getekend. De bus heeft
dikte d. De straal R van de hoek wordt gemeten ten opzichte van de binnenkant van de bus.
Zie Fig. 2. De bevestiging van de vleugel aan de bus langs de vouwlijn is aangegeven in Fig.
4. We sommen de belangrijkste parameters op:
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breedte bus (exclusief hoeken). Zie Fig. 2.
diepte bus (exclusief hoeken). Zie Fig. 2.
: straal van de hoeken. Zie Fig. 2.
h3 , ~ : hoogten. Zie Fig. 3.
: inloophoek langs AB (zie Fig. 3 en 4) gemeten in een vlak loodrecht AB.
: inloophoek langs CD (zie Fig. 3 en 4) gemeten in een vlak loodrecht CD.
: inloophoek langs EF (zie Fig. 3 en 4) gemeten in een vlak loodrecht EF.
: hoek tussen de generator in punt B in Fig. 3 en de nonnaal op de vouwlijn in B. Zie
Fig. 3.
: hoek tussen de generator in punt D in Fig. 3 en de nonnaal op de vouwlijn in D.
Zie Fig. 3.
:

:
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3. Berekening Vouwlijnen en Generatoren
In het programma RHS.PAS worden de vouwlijnen BC en DE gerepresenteerd door polynomen
van de graad 4. De 5 coefficienten per vouwlijn worden vastgelegd door 5 condities per
vouwlijn. Voor vouwlijn BC worden voorgeschreven:
- straal van de hoek
- inloophoek ~ langs AB
-hoek~ bij B
- belling bij B (namelijk 0)
- inloophoek 0z langs CD.
Uit deze gegevens wordt vouwlijn BC bcrekend en tegelijkertijd de ligging van de generatoren
die door BC gaan. Tevens liggen hicrmce vast de hoogte h1 en de belling van de rechte CD in
Fig. 3. Omdat 12 gegeven is volgen daaruit direct de hoogte hz en de hoek 3z in Fig. 3.
De vouwlijn DE wordt vastgelegd door de parameters:
- straal van de hoek
- inloophoek 0z langs CD
-hoek~ bij D
- belling bij D, gegeven door hoek
- inloophoek <lt langs EF.

~

Uit de berekende vouwlijn DE volgcn de waarden voor de hoogte h3, de hoek ~ en de hoogte
+ h2 + h3 + h4 bekend.

~. Daarna is de totale hoogte h 1

4. Technische Details
In RHS worden, zoals aangegeven in Fig. 4, twee vouwlijnen berekend:

a) de busvouwlijn, gegeven door het verloop van de neutrale lijn aan de bovenkant van de bus.
b) de vleugelvouwlijn, gegeven door het verloop van de lijn waar de vleugel aan de bus
bevestigd is, enigszins onder de rand van de bus, en aan de buitenzijde van de bus.
Mathematisch gezien zijn de berekeningen van de busvouwlijn en de vleugelvouwlijn identiek.
Het verschil is dat voor de busvouwlijn als straal van de hoek (R + (l/2)d) genomen moet
worden en voor de vleugelvouwlijn (R + d). Uit Fig. 4 volgt dat het hoogteverschil tussen de
twee vouwlijnen bekend is langs AB. De vouwlijnen worden zo geplot dat de vleugelvouwlijn
bij bet slot door nul gaat De busvouwlijn zal daar in het algemeen een waarde ongelijk nul
hebben.
De huidige strategic in RHS is om de vleugelvouwlijn zo te kiezen dat de vleugel door de
neutrale lijn aan de bovenkant van de bus zou gaan indien de vleugel in gedachten zou worden
doorgetrokken de bus in. Zie Fig. 4.
Theoretisch gezien is een andere strategic beter: bevestig de vleugel zodanig aan de bus dat
deze de bovenkant van de binnenzijdc van de bus zou snijden,· indien de vleugel in gedachten
wordt doorgetrokken de bus in. Vijl vetvolgens de bovenkant van de bus zo bij dat bus en
vleugel vloeiend in elk.aar overgaan. Dit is geschetst in Fig. 5.
In RHS wordt een "wrijvingsindicator" berekend. Dit gaat op de manier als aangegeven door
Mot in [4]. De waarde van deze indicator hangt sterk af van de wrijvingscoefficient van
materiaal en schouder onderling. De waarde hietvan is meestal niet bekend. De wrijvingsindicator kan echter nuttig gebruikt worden om twee geometrieen gemaakt van hetzelfde materiaal en
bestemd voor hetzelfde vetpakkingsmateriaal met elk.aar te vergelijken op het punt van de totale
wrijving die het vetpakkingsmateriaal ondetvindt bij het passeren van de vouwlijn.
De gewenste hoogte van de schoudcr en de hoek ~ 1 worden in RHS berekend uit de positie van
de laatste rol en de gegeven inloophock f:Xt. Zie Fig. 6. Van deze rol dienen opgegeven te
worden de straal R..,., de afstand X,<>~ van de colas tot de hartlijn van de bus en de hoogte Y...
van de colas ten opzichte van het slot van de schouder. Voor de breedte van de rol vetpakkingsmateriaal wordt aangehouden 2 x fonnaat (= binnenomtrek bus) + 30 mm. De extra stcoken van
15 mm aan weerszijden kunnen gebruikt worden voor het dichtsealen van de vetpakking. Een
extra marge wordt verkregen doordat in de berekeningen wordt aangenomen dat de laatste col
zich 10 mm dichter bij de top van de schouder bevindt dan in werkelijkheid het geval is.

Hiermee is de gewenste hoogte van de schouder bekend. De hoogte van de door het programma
berekende schouder wordt bepaald door de kcuze van de parameters CXz, ~ en (\. De gebruiker
dient deze parameters zo in te stellen dat de berekende en gewenste hoogten ongeveer gelijk
zijn.
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Fig. 1. Schouderconfiguratie voor een ronde bus.
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Fig. 2. Bovenaanzicht van een vlerkante bus. R : straal van de hoeken,
11 : busbreedte, 11 : busdiepte, d : buswanddikte.
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Fig. 3. Vouwlijn van de vleugel in uitgevouwen toestand. De punten A,_,F corresponderen met
de gelijknamige punten in Fig. 2. Langs AB, CD en EF zijn de inloophoeken respectievelijk ~'
CX:z en a,.
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~ig. 4. Dwarsdoorsnede bus en vleugel indien de bovenrand van de bus rechthoekig
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Fig. 5. Dwarsdoorsnede bus en vleugel indien de bovenrand van de bus afgevijld wordt, zodat
bus en vleugel vloeiend aansluiten.
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Fig.6. Positie van de laatste rol, gekarakteriseerd door de horizontale afstand tot de hartlijn van
de bus en de verticale afstand tot het slot.

