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SAMENVAITING

SAMENVATTING
BOC Edwards Calumatic b.v. ontwikkelt, produceert en verkoopt vullijnen voor de
farmaceutische industrie. Een van de machines in de vullijn is de capper. Nadat een fles
gevuld en van een rubberen stop voorzien is brengt de capper een aluminium kap aan om
de stop aan te drukken, te borgen en te verzegelen.
De markt voor farmaceutische vullijnen groeit naar volwassenheid. Dit uit zich in nieuwe
en meer strikte klanteisen die ontwikkeling van de vullijnen vereisen. Met het huidige
pakket van drie typen cappers in verschillende uitvoeringen en met de huidige
machineopbouw kost het voldoen aan de nieuwe klanteisen teveel van de beperkte
engineeringscapaciteit Doelgerichte ontwikkeling is nauwelijks mogelijk en er is
voornamelijk sprake van ontwikkeling op klantverzoek. Een gevo]g daarvan is een
veroudering van de cappers.
De oplossing wordt gezocht in het vervangen van de drie typen cappers door een familie
van cappers. Een capper uit die familie zal worden opgebouwd uit een archief van
standaardbouwelementen (modulen). Op die Manier kunnen met een beperkt aantal
modulen, machinevarianten samengesteld worden die nauw aansluiten op de behoefte van
de individuele klant. Eventuele benodigde ontwikkelingen kunnen per module doorgevoerd
worden en worden later effectief voor andere cappervarianten.
Na een inventarisatie van de eisen en wensen van de farmaceutische klant bleek de
behoefte met name te verschillen op de punten produktiecapaciteit, flesformaat, de
kwaliteit van de fles en de gewenste opties (reject systeem, aandrukkrachtmeting, guards).
Als antwoord op de gesignaleerde behoeften is een modulair concept opgesteld met als
"familiekenmerken" ; een continu flestransport en een capmodule uitgevoerd als carrousel.
Tevens zijn voor de verschillende modulen de benodigde principeuitvoeringen bepaald.

In het modulair concept is vastgesteld welke afspraken gemaakt moeten worden om een
correcte montage en samenwerking van de modulen vooraf in de ontwerpfase te
garanderen. Per module betreffen deze afspraken de ontwerpruimte (Black Box), de
interfaces tussen de modulen en de specificatie voor een moduleuitvoering. In het concept
zijn de afspraken gedeeltelijk gekwantificeerd.
Om met name aan de huidige Westerse marktvraag te voldoen was het nodig een nieuwe
capmodule te ontwerpen. Het nieuwe ontwerp is uitgevoerd met een felsrol en de fles
roteert. Het ontwerp biedt een centrale pneumatische krachtinstelling, een
aandrukkrachtmeting, een verlaagde turbulentie rond de fles door rotatie van de fles, maakt
produktiecapaciteiten tot 600 flessen/min mogelijk en omstellen van het sluitstation vindt
plaats door het vervangen van de stempel en afstellen van een felsrol.

SUMMARY

SUMMARY
BOC Edwards Calumatic inc. develops, produces and sells filling-lines for the pharmaceutical
industry. One of the machines in the line is the capper. After the filling and the stoppering of the
vial the capper crimps a aluminium seal under the lip of the vial. The crimped aluminium seal
maintains a vertical force, compressing the elastomeric closure against the vial finish, secures and
seals the closure.
The market for filling-lines is growing to maturity. This raises new and more strict customer
demands, which requires devolpment of the filling-lines. With the current package of three types
of cappers in several designs and with the current building manner of the machines, the meeting
of the individual need of the customer asks to much of the limited engineering capacity. Effective
development is hardly possible and the machines are for the most part developed on customer
request.
The solution is seeked in a replacement of the three types of cappers by a "family" of cappers.
A instance of the capperfamily is build up with modules (standardelements) out of a archive of
modules. In that manner several machinemodels are composed of modules meeting the
requirements of the individual customer as close as possible. New developments are applied for
each module seperately and becomes effective to another machinemodels.
Mter an inventarisation of the demands and desires of the customer it is determined that the
needs of the customer differs in respect of: Production capacity, vialsize,vialquality and options
(like rejectsystem, closure compression forcemeasuring, quards). In answer to the noticed needs
a modular concept is drawn up with the following "family" marks: a continious vialtransport and
a cappermodule implemented as a roundabout. Also the principal-design of the modules is
determined.
In the modular concept is determined which appointments must be agreed upon, beforehand in

the designfase, to ensure the correct assembling and acting together of the modules. Per module
these appontments are the construction space (Black Box), the interfaces and the specification
for a module model. In the concept these appoinments are partly made quantitative.
To meet the present need of the Western customer it was needed to develop a new
cappermodule(roundabout). The new design has one spinning roller and the vial rotates. The
design offers a central pneumatic force adjustment,a closure compressionforce measurements, a
reduced turbulence around the vial, makes production capacities possible of 600 vials./min and
change over of the cap is executed by replacement of the punch and adjustment of the spinning
roller.

..
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1. INLEIDING
1.1 BET BEDRJJF BOC EDWARDS CALUMATIC
Calumatic werd in 1970 opgericht en heeft zich vanuit de voedingsindustrie gaandeweg
gespecialiseerd in de ontwikkeling, produktie en verkoop van afvullijnen voor de fannaceutische industrie. De omzet van Calumatic is verdeelt in ongeveer 95% in de fannaceutische- en 5% in de voedingsindustrie. Voomaamste afzetgebieden zijn West Europa, de
Verenigde Staten en Azic. Het bedrijf telt ongeveer 150 werknemers en verwerkt gezien
de bedrijfsomvang grote orders die per klant op maat gesneden worden.
Calumatic is sinds de oprichting sterk gegroeid en wit in de toekomst blijven groeien. In
dat beeld past de samenvoeging in augustus 1994 met Edwards Freeze Drying. Edwards is
een dochterondememing van BOC (een groot 40.000 werknemers tellend Brits concern) en
produceert vriesdrogers voor de fannaceutische industrie. Het nieuwe bedrijf handelt onder
de naam BOC Edwards Calumatic en kan nu een breder produktpakket leveren aan een
markt die 700 miljoen gulden groot is.
1.2 VULLUNEN VOOR DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE
De vullijnen voor de farmaceutische industrie die bij Calumatic geproduceerd en verkocht
worden zijn met name bedoeld voor het vullen van sterie1e vloeistoffen en poeders in
injectie- en infusieflessen. Die flessen kunnen een inhoud hebben van 1 tot 1000 mi.
Een vullijn bestaat meestal uit: een wasmachine. een steriliseertunnel, een vulmachine, een
rubber stopper en een capper.
Nadat een fles gevuld is wordt die afgesloten door de rubber stopper die een rubber stop
in de hals van de fles duwt. De capper brengt een aluminium cap aan die de stop aandrukt
en borgt. De vulmachine en de rubber stopper staan in de steriele ruimte. In de steriele
ruimte zijn extra maatregelen genomen om het af te vullen produkt te beschermen tegen
besmetting of vervuiling.
1.3.BESCHRIJVING VAN DE CAPPERS
Een capper brengt een cap aan over de rubber stop en om de kraag van een fles. Zie
figuur 1.Het ontweIp van de cappers die Calumatic levert is overgenomen van Gist
Brocades in 1980. Calumatic heeft het ontweIp van de cappers sindsdien weI verbeterd
maar niet fundamenteel gewijzigd.
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FIGUUR 1: een fles voor en na he! cappen

Calumatic kent drie types capper: de SCI, SC2 en SC3. De SCI is een niet continue
machine met een sIuitkop. De SC2 en SC3 zijn continue machines met meerdere sluitkoppen waarvan het aantal per uitvoering verschilt. De machinetypen en uitvoeringen
verschillen ondermeer in produktiecapaciteit, te hanteren flesformaten, construktie en
flestransport. In bijlage 2 is een uitgebreide beschrijving van de cappers opgenomen.
6
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1.4. FORMULERING VAN DE DOELSTELLING VAN DE OPDRACHT
1.4.1. probleem
De markt voor fannaceutische vullijnen groeit naar volwassenheid. Dit uit zich in nieuwe
en meer strikte klanteisen die ontwikkeling van de cappers vereisen. De eisen en wen sen
van de klanten zijn verschillend.
Met het huidige capperpakket van 3 typen cappers en met de huidige machineopbouw kost
het voldoen aan de diverse (nieuwe) klanteisen en wensen teveel van de beschikbare
engineeringscapaciteit Ontwikkelingen gedaan voor een type capper zijn niet effectief
voor een ander type. Doelgerichte ontwikkeling van de cappers is daarom door een tekort
aan engineeringscapaciteit nauwelijks mogelijk. Er is bijna uitsluitend sprake van ontwikkeling op klantverzoek.
Het voomaamste gevolg hiervan is de veroudering van de cappers. De cappers van
CaIumatic voldoen niet aan de eisen van met name Westerse farmaceutische fabrikanten,
in tegenstelling tot de concurrende cappers. Verlies aan verkoop is dan ook merkbaar.
1.4.2. oplossingsrichting
Meest belangrijk op dit moment is het aanpassen van de cappers aan de huidige (Westerse) marktvraag. Het streven daarbij is het bereiken van een grote verbetering van de
cappers met relatief weinig engineeringsinspanning.
Omdat de eisen en wensen van de klanten divers zijn moet het on twerp van de cappers
ruimte laten om iedere capper effectief, zonder overbodig veel engineeringsinspanning,
klantspecifiek aan te passen.
Bovendien is het zaak om nuttig met de beschikbare engineeringscapaciteit om te springen.
Dat wil zeggen dat gedane ontwikkelingen of wijzigingen aan het ontwerp zoveel mogelijk
direct effectief worden op aIle varianten van de capper.
De oplossing wordt gezocht in een vervanging van verschillende typen cappers door een
familie van cappers. Een capper uit die familie wordt opgebouwd uit bouwstenen
(modulen) die ieder een functie(of functies) in de machine uitvoeren. Iedere module vormt
een deelontwerp op zich. De constructieve uitvoering van iedere module afzonderlijk is
afhankelijk van de door de klant gevraagde specificaties van de capper.
Door een dergelijk modulair bouwsysteem van de cappers moet het mogelijk worden om
verschillende machinevarianten uit een archief van standaardmodulen samen te stellen. Als
het met de standaardmodulen niet mogelijk is om de individuele klanteisen en wensenoptimaal te vervullen kunnen wijzigingen en ontwikkelingen per module uitgevoerd
worden. Door na een grondige testprocedure de nieuw ontworpen module op te nemen in
het archief van standaardmodulen wordt de gedane ontwikkeling effectief voor andere
cappervarianten.
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1.4.3. doelstelling van de opdracht
De doeistelling van de opdracht is nu:
Het maken van een modulair ontwerp van de cappers dat aansluit op de huidige individueIe behoeften van de fannaceutische fabrikanten en dat tevens de mogelijkheid biedt om
eenvoudig en effectief op nieuwe marktontwikkelingen in te spelen.
De officiiHe opdrachtomschrijving is opgenomen in bijlage 1.
1.5. DE GEVOLGDE WERKWUZE
De opdracht is uitgevoerd volgens de projectstrategie van professor van Bragt [1]. Volgens
de projectstrategie valt een project uiteen in een orientatieproces, planproces en uitvoeringsproces.

Tjdens het orienteren is de probleemstelling en de doelstelling van de opdracht vastgesteld.
VelVolgens is de functie van een capper vastgesteld en is het eisen en wensenpakket voor
de nieuwe capper opgesteld.
In het planproces is een functieanalyse gemaakt. VelVolgens is een principekeuze gemaakt
voor de verschillende functies afhankelijk van de gevraagde specificatie van de totale
machinevariant Een modulair concept is opgesteld voor de cappers dat in totaliteit moet
voidoen aan de eisen van de klant. Binnen de grenzen van het modulair concept is een
capmodule gespecificeerd.
Een capmodule is daarna uitgewerkt tot een construktief voorontwerp.

8
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2. SLUITINTEGRITEIT
Steriele produkten die verpakt worden in een fles/stop/cap verpakking vereisen een goede
afsluiting van de fles om de steriliteit en zuiverheid van het produkt te waarborgen tot en
met het eindgebruik toe.
Een stop kan de fles in het meest gunstige geval op drie plaatsen sluiten:

FIGUUR 2 : drie plaatsen waar de stop de fles kan sluiten

Sluiting 1 is de sluiting waar altijd op vertrouwd kan worden [2]. De voomaamste
motivatie voor deze uitspraak is het feit dat deze sluiting onafhankelijk is van de passing
tussen de stop en de fleshals. Door toleranties op hals- en stopdiameter kan namelijk een
losse passing ontstaan.

2.1. DOEL VAN EEN CAPPER
Om sluiting 1 te maken moet de stop met een bepaalde kracht op de bovenkant van de
fles gedrukt worden. Het doe! van een capper is nu:
Het aanbrengen van een cap die de stop onder zodanige drukspanning zet dat de stop met
kracht op de bovenkant van de fles drukt. Die kracht moet voldoende zijn om een sluiting
te maken die de steriliteit en zuiverheid van het produkt in de fles voldoende waarborgt tot
en met de uiterste houdbaarheidsdatum. Bovendien wordt door het aanbrengen van de cap
de stop geborgd tegen losgaan en is de verpakking verzegeld.

2.2 INVLOEDEN VAN DE MACHINE OP DE SLUITINTEGRITEIT
De uiteindelijke kracht waarmee de stop op de bovenkant van de fles drukt ( deze kracht
wordt Residuele Seal Force (RSF) genoemd), en daarmee ook de sluitintegriteit, wordt
voor een bepaalde machine in beginsel bepaald door de resultante in axiale richting van de
aandrukkracht en de kracht van het gereedschap op de stop, tijdens cappen [2].

1: vertlcale aandrukkracht
1

2:horizon~ef~skradrt

U

FIGUUR 3 : krachten tijdens cappen
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Van deze twee krachten is de aandrukkracht het grootst en daarom het meest belangrijk
[2]. De benodigde totale kracht per verpakking moet daarom instelbaar zijn. Uit eigen
metingen en uit [4] blijkt dat de benodigde resulterende kracht ongeveer tussen 70 en 350
N ligt voor het drie felsrolprincipe.
Hoe betrouwbaar en constant de uiteindelijke sluitkwaliteit is verschilt per machine
uitvoering. Voor een constante en betrouwbare sluitkwaliteit is het van belang dat de
ruimte die de stop krijgt tussen de cap en de fles minimaal is en dat de cap op plaats A
aanligt bij het begin van loslaten. Zie onderstaande figuur.

teveel ruimte

FIGUUR 4: belangrijke aspecten voor sluitintegriteit
Als de stop teveel ruimte krijgt kan het niet samendrukbare rubber langzaam in de
beschikbare ruimte vloeien waardoor de RSF ongedefinieerd afneemt. Dit geeft in de
toekomst een onzekere sluitkwaliteit.
Als de cap bij de eerste krachtvermindering door loslaten niet aanligt op de aangegeven
plaats A kan de stop zich ontspannen met weer een ongedefinieerde vermindering van
RSF als gevolg. In bijlage 3 worden de construktieve gevolgen voor de machine uitgelegd.

2.3.

CONTROLE OP SLUITINTEGRITEIT

Voor fles/stop/cap verpakkingen is een norm gesteld voor een toelaatbare leksnelheid in of
uit de verpakking waarbij de steriliteit en zuiverheid gewaarborgd is. Die norm is gesteld
op 10-6 Pa*m3/s bij 20 °C [3].
Door middel van lektesten kan direct gemeten worden of een gecapte verpakking voldoet
aan de norm [2,3,7,]. Een lektest is echter destructief en kan daarom alleen met verlies aan
produktie steekproefgewijs uitgevoerd worden. Voor niet alle klanten is dit acceptabel.
Daarom moet gezocht worden naar een niet destructieve meetmethode.
De niet destructieve testen meten een grootbeid die indirect verband houdt met
sluitintegriteit. Om zo zeker mogelijk te zijn van de sluitintegriteit moeten de indirecte
testen gedaan worden voor iedere fles. Door een indirecte meting te relateren aan een
directe meting kan die waarde van de indirecte grootbeid bepaald worden waarbij de
gesloten verpakking aan de norm voldoet.
De bekende niet destructieve meetmetboden staan summier beschreven in bijlage 4 . Het
zijn de torsieproef, de meting van RSF, de procentuele indrukking van de stop direct na
cappen en de aandrukkracht op de stop tijdens cappen.
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Van deze testen bleek de meting van de aandrukkracht op de stop tijdens cappen
representatief en snel genoeg om in line voor iedere fles te gebruiken. De
aandrukkrachtmeting geeft bovendien meer mogelijkheden dan alleen controle op
sluitintegriteit Van die mogelijkheden is vooral het instellen van de aandrukkracht
belangrijk. Maar het is ook mogelijk om fouten als geen cap, geen stop te constateren
vanwege een afwijkend krachtverloop tijdens cappen in het geval van deze fouten (zie
bijlage 4).

2.4. PROBLEMATIEK VAN BET INSTELLEN VAN DE AANDRUKKRACBT
Bij het instellen van de aandrukkracht, of eigenlijk het aandrukkrachtverloop doen zich een
aantal problemen voor;
De registratie van de aandruk- en de felskracht is alleen voldoende om sluitintegriteit voor
een vetpakking te garanderen onder de voorwaarde dat de kwaliteit van de
vetpakkingscomponenten voldoende constant is. De fles bijvoorbeeld mag op het
contactoppervlak met de stop geen groeven vertonen en de stop moet goed glad zijn [2].
Ais in een batch de kwaliteit van de vetpakkingscomponenten niet constant genoeg is kan
er geen statistisch betrouwbaar gemiddelde bepaald worden voor de aandrukkracht waarbij
de gestoten vetpakking voldoet aan de norm van· de toelaatbare leksnelheid. Een controle
op belangrijke vetpakkingsparameters is daarom raadzaam.
De krachten op de machine moeten tijdens het cappen van de fles zodanig ingesteld
worden dat de vetpakking een goede sluitintegriteit heeft tot en met de uiterste
houdbaarheidsdatum. De sluitintegriteit neemt echter met de tijd af onder invloed van
factoren als veroudering van het rubber, transport, opslag, steriliseren van de vetpakking
etc. [2]. Lektesten kunnen om praktische redenen niet op de uiterste houdbaarheidsdatum
gedaan worden. Dit betekent dat op het moment van cappen het effect van de factoren op
de sluitintegriteit in de tijd tussen cappen en het eindgebruik gecompenseerd moet worden
in de krachtinstelling.
Wat de invloed van de genoemde effecten op de krachtinstelling is, welke invloeden er
precies zijn op sluitintegriteit, hoe de vereiste krachtinstelling voorspelt en bepaald kan
worden, welke lektesten geschikt zijn etc. etc. valt buiten het bestek van deze opdracht
Het onderzoek van DA Morton ea (zie literatuurlijst) beantwoordt echter veel van deze
vragen.
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3. INVENTARISATIE VAN EISEN EN WENSEN VOOR DE CAPPER
3.1. BESCHRLTVING VA.N DE KLANTEN VOOR FARMACEUTISCHE
CAPPERS
.
3.1.1. de farmaceutische eisen en wensen van klanten
Een sterlel produkt dat zijn sterlliteit of zuiverheid verloren heeft, kan bij gebruik
verstrekkende gevolgen hebben voor de gezondheid van mens of dier. Gebruik van een
niet sterlel produkt met fataal gevolg voor de pati~nt is tevens fataal voor de reputatie en
verkoopcijfers van de fabrikant. Hierdoor gemotiveerd eisen farmaceutische fabrikanten
minimale invloed van de machines op de sterlliteit van hun produkt en willen ze tevens
die steriliteit bewijzen.
3.1.1. minimaliseren van de invloed van de machines op de steriliteit van het produkt
Door de machines in de vullijn op farmaceutische wijze te ontwerpen en uit te voeren kan
de steriliteit beschermd worden. Probleem hierbij is echter dat duidelijke defmities en
eisen ten aanzien van farmaceutische kwaliteit, uitvoering en ontwerp ontbreken. Er is
slechts sprake van wensen vanuit de industrie en richtlijnen samengevat in bijvoorbeeld de
Good Manufacturing Practice (zie bijlage 5).
Die richtlijnen geven in technisch opzicht weinig detail. Men spreekt bijvoorbeeld over
"steriele produkten behoren vervaardigd te worden met speciale zorg en attentie voor
details met het doel microbiologische en "vreemde deeltjes" verontreiniging uit te sluiten.
De slecht omschreven richtlijnen leiden tot interpretaties van de klant die per land en
bedrijf kunnen verschillen. Het is nu aan de constructeur om met gezond verstand en
ervaring de slecht omschreven en niet gekwantificeerde wensen en richtlijnen te vertalen
in een concrete constructie. In bijlage 6 wordt het farmaceutisch ontwerpen nader
toegelicht.
3.1.1.2. bewijzen van de steriliteit van het produkt
Een bewijs van steriliteit van een verkocht produkt kan slechts met een bepaalde mate van
zekerheid worden gegeven. De farmaceutische klant is bezig dit niveau van zekerheid te
maximaliseren. Een belangrijk aspect hierbij is validatie. Validatie is een gedocumenteerde
bewijsvoering, die een hoge graad van zekerheid biedt, dat het apparaat, c.q. proces een
eindprodukt oplevert, dat overeenkomt met de vooraf gestelde kwaliteitsnormen. Validatie
omvat alle aspecten van de machine die het proces en daarmee de geleverde kwaliteit
kunnen beinvloeden. Te denken valt aan onderhoud van de machine, calibratie van
meetapparatuur, meting van belangrijke procesvariabelen etc.. Voor een capper is de
meting van de aandrukkracht op de stop tijdens felsen dus een onderdeel van de totale
validatie van de machine.

3.1.2. verschil tossen Westerse en Aziatische klanten
Voornaamste verschil tussen Westerse en Aziatische klanten (muv Japan) is het feit dat de
klanten in Azi~ een stuk minder kapitaalkrachtig zijn. Dit uit zich met name in het gebruik
van slecht glaswerk met grote toleranties. Dit slechte glaswerk maakt het moeilijker om
aan farmaceutische eisen te voldoen en bemoeilijkt het glastransport. Gezien de omzet van
12
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Calumatic in Azie is het echter toch belangrijk de Aziatische klanten te behouden en in
het ontwerp van cen nieuwe machine rekening te houden met slecht glas.

3.2. VOORNAAMSTE EISEN EN WENS EN TEN AANZIEN VAN DE CAPPERS
Het belang van cappers mag niet onderschat worden. AIle moeite die gedaan is om het
produkt te ontwikkelen, te produceren en te verpakken (uitgedruk:t in honderden miIjoenen
guldens) kan cen capper (orde honderd duizend guldens) door een slechte sluiting om zeep
helpen. Voornaamste farmaceutische aspecten zijn voor cen capper: de sluitintegriteit,
partikelproblematiek en felskwaliteit. Buiten farmaceutische eiscn bepalen met name
produktiecapaciteit, omsteltijd en prijs en de mogelijkheid van uitsluizen van foutief
gesloten fIesscn (rejectsysteem) de keuzen van de klant.

3.2.1. aandrukkrachtmeting
Op het belang van sluitintegriteit is in het voorgaande gewezen. Om sluitintegriteit te
kwantificeren is het meten van de aandrukkracht op de stop tijdens cappen een goede
oplossing (zie bIz. 11). Nog niet alle klanten zijn aktief bezig om sluitintegriteit te
controleren. Daarom moet de sluitkrachtmeting als optie beschikbaar worden.
Voor fabrikanten met slecht glas is het nut van een aandrukkrachtmeting op zijn minst
twijfelachtig. De kans is groot dat zij de mcerprijs niet kunnen of willen betalen.
Bovendien kan door cen slechte fies de sluitintegriteit zodanig benadeeld worden dat een
aandrukkrachtmeting gcen zekerheid biedt voor de sluitintegriteit.

3.2.2. felskwaliteit
Farmaceutische fabrikanten verlangen cen uitstekende felskwaliteit. Dus een feis die glad
is en goed aanligt op het glas van de fies. Een slechte fIes is zoals in bijlage 11
beschreven moeilijk te cappen met een goede felskwaliteit. Toch wordt ook voor slechte
fiessen een goede felskwaliteit verwacht.
3.2.3. partikelproblematiek
Partikels zijn kleine deeltjes van welk materiaal ook. Tijdens selectie, aanvoer en feIscn
van de cap ontstaan partikels van het te felsen materiaal. Hoewel de fIes voor het cappen
vaak met cen rubber stop is afgesloten, worden partikels door een aantal klanten toch
gezien als cen mogelijk bron van vervuiling of besmetting (zie bijlage 7 ). De angst is dat
de partikels tussen de stop en de cap terecht komen.
Omdat de verpakking pas volledig gesloten is als de cap is aangebracht hoort de capper
eigenlijk binnen de steriele ruimte, direct na de rubber stopper thuis. Echter om de
partikels gegenereerd tijdens het cappen buiten de steriele ruimte te houden wordt de
capper vaak buiten de steriele ruimte geplaatst.
In elk geval is binnen of buiten de steriele mimte het blazen van een laminaire
luchtstroom (LAP) langs de fIes de meest gebruikte methode. Door het blazen van LAF
kunnen de partikels in cen richting geforceerd worden waar ze geen gevaar voor de
steriliteit leveren. Het verminderen van de locale luchtturbulentie rond een ongecapte fIes
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is daarom belangrijk om de LAF inderdaad zoveel mogelijk laminair te laten blijven. (zie
bijlage 7).

3.2.4. produktiecapaciteit
De vullijnen van Calumatic zijn met name geschikt voor het vullen van cylindrische
flessen met een platte bodem en een kraag boven. In bijlage 8 zijn de bijbehorende DIN
normen opgenomen. Bovendien worden daar de afmetingen van stops en verschillende
soorten caps besproken.
Als de cappers in een vullijn worden gebruikt moet de produktiecapaciteit in ieder geval
op de lijncapaciteit aansluiten. De lijncapaciteit wordt meestal bepaald door de
vulmachine. De capaciteit van de vulmachines van Calumatic is in bijlage 8 weergegeven
evenals de huidige capaciteit van de cappers.
Een aparte groep produkten zijn vriesdroog produkten. Bij vriesdrogen wordt het produkt
in vloeistofvorm gevuld en daarna automatisch op trays gezet. De trays met £lessen gaan
in grote batches in een vriesdroger waarin het vocht uit het produkt wordt onttrokken. Het
produkt blijft in poedervorm achter. Daarna worden de trays automatisch uit geladen op
een band die naar een capper leidt. In het geval van een vriesdrooglijn is de capaciteit van
de capper ontkoppeld van de lijncapaciteit en wordt de capper daarom als een "stand
alone" machine beschouwd. Omdat de kwaliteit van het produkt nog steeds in gevaar kan
komen als de cap nog niet is aangebracht wil men de batch ongecapte £lessen uit de
vriesdroger zo snel mogelijk cappen. De produktiecapaciteit van een capper als stand alone
wordt daarom zo groot mogelijk gewenst.

3.2.5. omsteltijden en prijzen
De capper moet op verschillende £lesformaten afgesteld kunnen worden. Het is belangrijk
dat het omstellen zo snel mogelijk en tegen geringe kosten kan gebeuren. Bovendien moet
het omstellen persoonsonafhankelijk zijn. Dit wil zeggen dat omstellingen gedaan door
verschillende personen even snel en zonder verschil in resultaat uitgevoerd moeten kunnen
worden.

3.2.6. een rejectsysteem als optie
Als een £les foutief gesloten wordt kan dat verschillende oorzaken hebben. De
voomaamste oorzaken zijn; slechte sluitintegriteit, slechte felskwaliteit, geen cap en geen
stop. Het is niet altijd mogelijk om met 100 % zekerheid visueel of handmatig op
bovengenoemde zaken te controleren. Dat controleren moet daarom ook automatisch
kunnen gebeuren.
Als een foutief gesloten £les geconstateerd is moet er aktie ondemomen worden. Dit kan
bijvoorbeeld door een machinestop gebeuren. De voorkeur gaat echter uit naar het
automatisch uitsluizen van de foutief gesloten fles om zodoende stilstand van de capper te
voorkomen. Het kan ook voorkomen dat een klant alleen een uitsluismechanisme wenst,
bijvoorbeeld om steekproeven te nemen. Daarom moet de controle op foutief gesloten
flessen en het uitsluismechanisme apart leverbaar worden.

14

INVENTARISATIE VAN EISEN EN WENSEN
3.3. CONCURRENTIEPOSITIE VAN DE CALUMATIC CAPPERS
De huidige marla voor cappers wordt beheerst door de zogenaamde schaatscappers van
fabrikanten zoals West, Groninger, Za1kin en Bausch en Strobel. Daarbij rolt de £les zich
via de cap af tegen een stiistaande schaats. De schaats is voorzien van een curve waardoor
de cap gefelst wordt, zie figuur 5. Een ander meer recent principe wordt door Bosch
gebruikt. Daarbij roteert de £les en feist een feisrol de cap. Wat van de schaats- en Bosch
capper bekend is staat weergegeven in bijlage 9. Onderstaande tabel geeft een vergelijking
van de feisprincipes. De tabel wordt eveneens in bijlage 9 uitgelegd en beargumenteerd.

-cap
- schaats

FIGUUR 5:
KLANTEIS

schaals

CALUMATIC
CAPPERS

SCHAATS
CAPPERS

BOSCH
CAPPER

goed/zeer goed
goed

goed
slecht

goed
slecht

geen turbulentie fond de
fles ivm partikels

zeer veel

zeer weinig

weinig

produktiecapaciteit

max. SOO flessen/min

max 710 flessen/min

max '1 flessen/min

omsteltijd

lang

kort

'1

omstelprijs sluitkoppen

prijs stempels

prijs schaats+stempels

prijs stempels+ '1

leverbaar
leverbaar
leverbaar
tot 600 flessen/min

leverbaar
leverbaar
leverbaar
tot '1 flessen/min

felskwaliteit
- goede flessen
- slechte flessen

rejectsysteem
- no cap
leverbaar
- no stop
leverbaar
- aandrukkracht niet leverbaar
capaciteit
tot max 300 flessen/min

TABEL I: vergelijking van de calumalic cappers met de concurrentie
Eventueel wordt de Calumatic capper omgesteld door vervanging van de sluitkoppen. Dit
is een snellere maar veel duurdere moethode.
Behalve voor het feisen van slechte kwaliteit £lessen voldoen de cappers van Calumatic
niet goed aan de klanteisen. De redenen dat Calumatic toch cappers verkoopt zijn
voornamelijk de betrouwbaarheid, de felskwaliteit voor goede en slechte £lessen en de
verkoop van een vullijn aan klanten die een complete lijn van dezelfde leverancier wensen.
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3.4. TOEKOMSTVERWACHTING VOOR CAPPERS
3.4.1. sluitintegriteit
In verband met validatie zijn steeds meer klanten bezig met het aantonen van
sluitintegriteit. Dit kunnen ze in principe doen door middel van steekproefsgewijse
lektesten. De wens op dit moment is echter om metingen in proces te doen voor iedere
fles. De verwachting is dat op lange termijn die wens verandert in een eis.
In verband met validatie is een registratie van de gedane metingen vereist.
Die
registratie van de metingen voor sluitintegriteit kan aangevuld worden met statistische
gegevens als aantallen foutief- en aantallen juist gesloten flessen, gemiddelde krachten,
maximale krachten enz..
3.4.2. Felskwaliteit
Op korte termijn wordt geen verbetering verwacht in de kwaliteit van de flessen van
Aziatische fabrikanten. Op lange termijn zullen de slechte flessen naar verwachting echter
weI verdwijnen vanwege de risico's van slechte fels- en sluitkwaliteit
Wanneer dit za1 gebeuren is met zeker. Tot die tijd echter wil Calumatic ook slechte
flessen goed kunnen cappen.
3.4.3. Partikelproblernatiek
Het probleem van partikels wordt door steeds meer klanten onderkend Het wordt daarom
steeds belangrijker om turbulentie rond de fles te vermijden.
3.4.4. Produktiecapaciteit
De gevraagde vullijncapaciteiten vertonen een stijgende lijn. Daarbij stijgt ook de
ondergrens van gevraagde produktiecapaciteit.
3.4.5. Omstellen
Door het verlangen flexibel op de marktvraag in te spelen draaien de fabrikanten steeds
kleinere batches. Kleinere batches op een vullijn betekent dat steeds vaker omgesteld moet
worden en dat op een vuUijn steeds meer flesformaten gedraaid worden om effectief van
de lijn gebruik te maken. Het is dus vooral in de toekomst noodzakelijk om snel en
goedkoop om te kunnen stellen. De verwachting is tevens dat de handelingen van het
bedienend personeel daarbij tot een minimum beperkt moeten worden, dus dat de machine
de omstelhandelingen op commando automatisch verricht.
3.4.6. Rejectsysteem
Gezien de stijgende produktiesnelheden zal het visueel en handmatig controleren op foutief
gesloten flessen steeds minder mogelijk worden. Ook een machinestop za1 een niet
acceptabel verlies aan produktiesnelheid leveren. De vraag naar rejectsystemen za1 dus
toenemen en naar verwachting op lange termijn tot de standaarduitrusting van een capper
gaan behoren.
Controle za1 minstens plaatsvinden op sluitintegriteit, geen cap en geen stop. Ook een
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controle op felskwaliteit (door middel van vision sytemen) is zeker niet denkbeeldig en
wordt door diverse leveranciers zelfs al geleverd op aparte controlemachines gescheiden
van de capper.
3.5. nET EISEN EN WENSENPAKKET
De voomaamste eisen en wensen van de farmaceutische markt van nu en naar verwachting
in de toekomst, zijn in het voorgaande besproken. Aangevuld met verdere eisen en wensen
van ondermeer Calumatic is daaruit een eisen en wensenpakket samengesteld voor de
nieuwe cappers. Zie bijlage 10. In die bijlage is ook de volgorde ten aanzien van de
wensen vastgelegd.
Vooral op de punten van maximale produktiecapaciteit (verhogen van 500 naar 600
flessen/min voor 2ml fles, ook voor het reject systeem; eis), turbulentie rond de fles
(minimaliseren; wens) , omsteltijd (minimaliseren tot niveau schaatscappers; wens) en
aandrukkrachtmeting( als optie; eis) voldoen de huidige cappers slecht. Met name deze
punten moeten in het nieuwe ontwerp verbeterd worden. Daarbij mag echter niet vergeten
worden dat het cappen van slechte flessen zonder verlies aan felskwaliteit mogelijk moet
blijven.
3.6. OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN IN INDIVIDUELE KLANTEISEN
Het modulaire sYSteem moet aan aIle individue1e klanteisen en wensen kunnen voldoen.
Daartoe een opsomming van de overeenkomsten en verschillen tussen klanteisen en
wensen.
3.6.1. V oornaamste overeenkomsten
- goede sluitkwaliteit,
- goede felskwaliteit,
- reduktie van locale turbulentie rond de fles ivm partikels,
- snel omsteIlen,
- goedkoop omsteIlen,
3.6.2. Voornaamste verschillen
- produktiecapaciteit,
- flesformaat,
- gebruik van goede en slechte flessen,
3.6.3. V oornaamste opties
Tevens moeten op aIle machines de volgende opties ingepast kunnen worden:
- controle op: - geen cap
- geen stop
- sluitintegriteit
gevolgd door machines top of door automatisch uitsluizen van foutief gesloten fles.
- uitsluis station,
- beschermkooi rond de capper voomamelijk tegen rondvliegend glas (= guards)
- automatische oms telling van de capper waar mogelijk (wens).
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4. FUNCTIEANALYSE VAN DE CAPPERS
Nu de eisen voor de nieuwe cappers bekend zijn kan een start gemaakt worden met het
modulair ontwerp van de cappers. Als basis voor dat modulair ontwerp dient de nu
volgende functieanalyse.
Bij de functieanalyse is nagegaan welke (= functies) vervuld moeten worden om 6en cap
om de kraag van 6en fles te cappen. Daarbij zijn alleen de hoofdfuncties onderscheiden.
De verschillende functies zijn schematisch weergegeven in figuur 6: met voor en na iedere
functie de tussentoestanden van de fles en de cap. Deze functieanalyse geldt voor iedere
capperuitvoering.
Als een fles aangevoerd wordt kan gelijktijdig een cap geselecteerd en aangevoerd worden.
De fles en cap worden samengevoegd door de capplaatser. Ais de fles in een sluitstation
geplaatst is,gecapt en uit het sluitstation genomen is kan de fles afgevoerd worden. Een
goed/fout selector is eventueelleverbaar om goed en slecht gesloten flessen van elkaar te
scheiden.
Aan de hand van de functies kan nu een modulaire opdeling van de machines plaatsvinden. Iedere module vervult bij voorkeur een hoofdfunctie. Eerst wordt echter het basisconcept van de capper bepaald om zodoende meer inzicht in de uitvoering van verschillende
modulen en verbanden tussen modulen te verkrijgen.

D

o

FIGUUR 6: schema van de hoofdfuncties
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S. UITVOERING VAN DE HOOFDFUNCTrES
Om gericht naar conceptuele oplossingen voor de hoofdfuncties te kunnen zoeken wordt eerst
gekozen tussen een continu, dan weI intermitterend flestransport. Tevens wordt de baan van
de flessen door de machine en de (eventueIe) baan van de sluitstations vastgelegd.
5.1. CONTINU OF INTERMITTEREND FLESTRANSPORT
In het geval van continu flestransport bewegen de flessen door de machine zonder volledig
tot stilstand te komen. De flessen worden na elkaar in sluitstations geplaatst, gecapt en
uitgenomen. De sluitstations moeten met de flessen meebewegen waarbij de baan van de
sluitstations de baan van de flessen (gedeeltelijk) overlapt.
Bij intermitterend flestransport worden de flessen vanuit stilstand in batches( ter grootte van
het aantal sluitstations) in de sluitstations geplaatst, gecapt en uitgenomen. Een intermitterende
machine kent een staptijd waarin de sluitstations gevuld worden en een rusttijd waarin de
flessen gecapt worden. De staptijd en de rusttijd vormen opgeteld de cyclustijd van de
machine.
De vullijnen van Calumatic hebben een continu flestransport. Aansluiting van een continue
machine op deze lijnen blijkt voor hoge snelheden minder problemen te geven als voor een
intermitterende machine. Denk daarbij aan omvallen van flessen of extra buffers tussen de
machines.
De sluitstations maken ongeveer 30 % uit van de pcijs van de machine. De
aandrukkrachtmeting per sluitkop, die naar verwachting in de toekomst tot de
standaarduitrusting van de machine gaat behoren, zal dit percentage nog doen stijgen. Daarom
is het vooral van belang om de produktiviteit van de sluitstations groot te houden.

5.1.1. continu flestransport
De baan van de flessen door de machine kan recht of gekromd zijn. Belangrijk is dat de baan
vIoeiend is in verband met de hoge gevraagde snelheid van flestransport. De meest vloeiende
baan denkbaar is rechtlijnig. Langs die baan kunnen de sluitstations bewegen zoals in figuur
7a en 7 b is weergegeven.
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FIGUUR 7 : beweging van de s/uitstations en de jlessen bij conlinu jlestransport
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De voorkeur gaat vanwege het hoge gewicht van de sluitstations (± 8 kg/stuk geschat) en de
hoge gevraagde snelheden uit naar een continue beweging van de sluitstations, zoals afgebeeld
in figuur 7a. Nadeel van deze oplossing is echter de korte contacttijd (ongeveer 1800 per
omwenteling) van het sluitstation met de fles. Dit geeft een lagere produktiviteit van de
sluitstations bij gegeven maximale flessnelheid. De contacttijd kan echter vergroot worden
door de baan van de flessen ()m de baan van de sluitstations te "kronunentl.
Figuur 7 c geeft een goede manier zoals ook voor de huidige SC2 en SC3 cappers wordt
gebruikt en die veel overeenkomsten vertoont met andere Calumatic machines. Daarbij zijn
de sluitstations op een capcarrousel gemonteerd. Een continu roterend invoersterwiel plaatst
een fles in een sluitstation. Het sluitstation neemt de fles over door hem in te klenunen. Nadat
de fles gecapt is neemt het uitvoersterwiel de fles uit het sluitstation. De tailleplaat zorgt er
voor dat de flessen niet uit het sterwiel geslingerd worden. Voor deze uitvoering van het
flestransport is in bijlage 12 de produktiviteit van de sluitkoppen berekend en de maximale
flesversnelling bij gegeven aantal sluitkoppen. Tot 600 flessen/min blijkt die 50 flessen/min
per sluitstation te zijn. De machine vertoont tevens een grote overeenkomst met de de andere
Calumatic machines zodat een gemeenschappelijk gebruik van modulen in de toekomst
mogelijk kan worden.
Nadeel van continu roterende sluitstations is de moeilijke aanvoer van electriciteit
(sleepringen) en pneumatiek. Een intermitterend flestransport kent die nadelen niet. Toch
wordt pas gekozen voor de extra investeringen, ontwerptijd en risico's die het onbekende
intermitterende flestransport met zich meebrengt, als de produktiviteit van de sluitstations bij
gelijke versnelling (als het continue flestransport in verband met open flessen) beduidend
beter blijkt. Tweede voorwaarde hierbij is dat het flestransport minstens gelijkwaardig is ten
aanzien van het aantal wisseldelen en hun kostprijs. Uit bijlage 12 blijkt dat dit niet het geval
is.
In bijlage 13 is de relatie tussen flessnelheid, produktiecapaciteit en steek opgesteld, en
relaties voor de overbrengverhouding tussen de sterren en de capcarrousel. Uit die relaties
blijkt dat voor de huidige maximale flessnelheid van 46.5 m/min de steek waarop de flessen
vervoerd worden door de machine verkleind moet worden van ± 95 nun naar 78 nun of
kleiner ivm met de maximale produktiecapaciteit van 600 flessen/min.
De keuze van het huidige flestransport was tevens een keuze voor het uitvoeren van de capper
als een capcarrousel. Tevens is gekozen voor een uitvoering van de flesplaatser en
flesuitnemer met een sterwiel. In de volgende paragraven van dit hoofdstuk wordt voor de
capper het capprincipe gekozen. De uitvoering van de flesplaatser en flesuitnemer wordt nader
toegelicht. Daarna wordt de conceptuele uitvoering van de andere hoofdfuncties bepaald.

5.2. CAPPRINCIPE VAN DE CAPPER
De capper wordt, zoals uitgelegd, uitgevoerd als een carrousel. Op de carrousel zijn gelijk
verdeeld over de omtrek een aantal sluitstations gemonteerd. De keuze van het capprincipe
is voornamelijk bepalend voor de goede sluitkwaliteit (eis), de goede felskwaliteit voor goede
en slechte flessen (eis), de locale luchtturbulentie rond de fles(wens; minimaal), kostprijs
(wens; minimaal) en de omsteltijden en -prijzen (wens; minimaal). Zeer belangrijk is tevens
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het minimaliseren van het risico van de introduktie van de nieuwe ontwikkeling.
De capprincipes zijn in te delen in fels* en knijpprincipes. Onderstaande figuur geeft een
overzicht van mogelijke capprincipes.

kn~pes
knlJper

knljper met geslaten tang

·
O

knQper
rubber tussenelement

felsprincipes
.

felsrolprlncipe

.

,

'

binnenschaats
buitenschaats
FIGUUR 8 : moge/ijke capprincipes

hoepel

Het felsrolprincipe rolt het aluminium onder de kraag van de fles. De felsrol(len) maken
daarbij een beweging naar binnen terwijl de felsrollen om de niet roterende fles roteren ( of
de fles roteert en de felsrollen roteren niet).
Het schaatsprincipe bestaat uit een vastopgesteld "mes", de schaats, waarlangs de flessen zich
via de cap afrollen. De schaats is als curve uitgevoerd waardoor het aluminium onder de
kraag gefelst wordt.
De hoepel draait excentrisch rond de stilstaande fles zodat de hoepel zich langs de cap afrolt.
Daarbij nadert de hoepel steeds verder de fles.
De knijper bestaat uit een een aantal segmenten in de vorm van de kraag van de fles. De
segmenten komen samen en drukken de cap om de kraag. De fles en het knijpgereedschap
roteren niet.
De knijper met geslo~en tang heeft ook segmenten in de vorm van de kraag van de fles. Als
de tang gesloten is wordt de cap in de opening tussen de kraag van de fles en het gereedschap
"geperst" .
Het rubber tussenelement van de laatste knijper drukt de cap om de fles onder dwang van de
knijpsegmenten.
Een vergelijking van bovenstaande capprincipes is samengevat in tabel 2. De tabel wordt
beargumenteerd in bijlage 14.
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TABEL 2 : vergelijking van de verschillende capprincipes
Een strikte eis is de goede sluitkwaliteit en felskwaliteit voor goede flessen. De binnenschaats,
hoepel, knijper en knijper met gesloten tang voldoen hier niet met volledige zekerheid aan.
De knijper met rubber tussenelement zou wellicht een goede sluitkwaliteit en een goede
felskwaliteit voor goede en slechte flessen kunnen genereren. Het gebruik van een flexibel
tussenelement is echter in farmaceutisch opzicht discutabel. Dit in verband met reinigen,
steriliseren en partikelgeneratie door slijtage van het tussenelement. Omdat het een volledig
nieuw principe betreft moet de sluitkwaliteit, felskwaliteit en farmaceutische kwaliteit
bewezen worden. Het risico en de verwachte investering voor ontwikkeling van dit principe
wordt daarom te groot geacht.
De overgebleven felsprincipes hebben een rotatie nodig van het felsgereedschap ten opzichte
van de fles, of een rotatie van de fles bij stilstaand felsgereedschap. Om een aanzienlijke
vermindering van de lokale luchtturbulentie te bereiken (zoals gewenst) moet de fles roteren
in plaats van het felsgereedschap. Uit bijlage 11 blijkt echter dat een goede felskwaliteit voor
slechte flessen niet samengaat met rotatie van de fles. Het is daarom noodzakelijk minstens
twee felsprincipes in het modulaire systeem te hanteren: een voor slechte flessen (Aziatische
markt) en een voor goede flessen (Westerse markt).
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Voor de Aziatische markt wordt gekozen voor het huidige drie feIsroIprincipe met roterende
sIuitkop. Dit principe heeft een bewezen felskwaliteit voor goede en slechte flessen en is zeer
betrouwbaar. De sIuitkop is al beschikbaar en vraagt dus geen investering in ontwikkeling.
Dit is belangrijk omdat slechte flessen naar verwachting verdwijnen in de toekomst
Consequentie van deze keuze is weI dat de problematiek ten aanzien van turbulentie,
produktiecapaciteit en omstellen niet verbeterd wordt voor de Aziatische markt! WeI blijft de
mogelijkbeid tot ROPP cappen (het rollen van schroefdraad in een dop, zie bijlage 8)
aanwezig.
Voor de Westerse markt blijven de buitenschaats of het een felsrolprincipe met roterende fles
over. Deze principes zijn op drie aspecten na bijna gelijkwaardig. De buitenschaats is naar
verwachting goedkoper in produktie door ontbreken van een rotatieaandrijving van de fles.
Echter doordat per cap een andere schaats noodzakelijk is, zal voor de buitenschaats altijd een
prijs betaald moeten worden voor wisseldelen. In de opinie van verkoop is zowel goedkoop
omstellen als snel omstellen belangrijk. Het een felsrolprincipe biedt in ieder geval de
mogelijkbeid goedkoop om te stellen en wellicht de mogelijkheid van snelomstellen.
Daarom zal het een felsrolprincipe in het modulair systeem ingepast worden. Bovendien heeft
Calumatic het felsrolprincipe onder controle zodat ontwikkeling minder risico geeft
5.3. UITVOERING VAN DE FLESPLAATSER EN FLESUITNEMER

met Invoerworm
zonderlnv~nn
FIGUUR 9 : uitvoeringen vall de jlesplaatser
De flesplaatser wordt op dit moment uitgevoerd als een sterwiel met of zonder invoerworm.
De invoerworm brengt de flessen voor het sterwiel op de steek van de sluitstations op de
carrousel. De omtreksnelheden voor de huidige machines voor een 2 ml fles zijn 27 m/min
resp. 46.5 m/min. Deze snelheden zijn voor de nieuwe cappers zeker mogelijk. Verbetering
is wellicht mogelijk door de invoertijd in het sterwiel te verkorten of door het verlengen van
de invoerworm. Bij een steek van de flessen in de machine van 78 mm .of minder is zoals
eerder vermeld de geeiste produktiecapaciteit van 600 flessen/min haalbaar.
De voorkeur gaat uit naar de flesplaatser zonder worm in verband met de lagere kostprijs en
het lagere aantal wisseldelen. Als echter blijkt dat de gevraagde produktiecapaciteit met dit
principe niet gehaald kan worden door de lagere maximale omtreksnelheid, dan moet er toch
een invoerworm toegevoegd worden.
De flesuitnemers kunnen in de gespiegelde versie van de flesplaatsers uitgevoerd worden. De
uitvoerworm dient nu om de flessen naar een volgende machine te transporteren zonder dat
de flessen omvallen.
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5.4. UITVOERING VAN DE FLESAANVOERDER EN FLESAFVOERDER
Het vervoer van de flessen tussen de machines kan op vaste of op willekeurige afstand van
elkaar gebeuren. Een ander onderscheid is het al dan niet extern ondersteunen van de flessen.
Dit extern ondersteunen kan door inklemmen, insluiten of tegenhouden van de flessen
gebeuren. Deze twee verschillen maken vier principes mogeUjk:
A: vervoer van de £lessen op wiUekeurige afstand, ruet extern ondersteund,
B: vervoer van de £lessen op vaste afstand, ruet extern ondersteund.
C: vervoer van de £lessen op willekeurige afstand, extern ondersteund.
D: vervoer van de £lessen op vaste afstand, extern ondersteund.
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FIGUUR 10 : Uitvoeringen van de j7esaan- en afvoerders

Het is van groot belang dat ook flessen die makkelijk omvallen (instabiele flessen) op een
betrouwbare manier vervoerd kunnen worden. De enige manier daarvoor is ze continu te
ondersteunen. Dit is op verschillende manieren mogelijk, afhankelijk van de synchronisatie
tussen de machines voor en na de transporteur.
A; figuur lOa: Dit principe is uitgevoerd als een transportband met zijgeleiding en is aIleen
geschikt voor stabiele flessen. Indien mogelijk wordt dit principe gebruikt omdat dit het
goedkoopste is en geen wisseldelen vergt.
B; figuur lOb: Qua constructie is dit principe gelijk aan A. De produktiesnelheid van de
machines waartussen vervoer plaatsvindt wordt echter zodanig op elkaar afgestemd dat de
flessen tegen elkaar op de band vervoerd worden. Op die manier wordt op goedkope wijze
voorkomen dat instabiele flessen omvallen. Door de minimale steek kan de bandsnelheid
optimaallaag ingesteld worden. Dit voorkomt "dansen" van de flessen op de schakels van de
transportband.

c; figuur lOc: Een probleem onstaat voor instabiele flessen als de produktiesnelheid van de
machines voor en na de flestransporteur niet of onvoldoende op elkaar afgestemd kunnen
worden. Principe C biedt hiervoor een oplossing. Daarbij worden de reehte zijgeleidingen
vervangen door gekromde die op flesbuikhoogte gemonteerd worden. Die gekromde
zijgeleidingen vorrnen samen een baan voor de flessen. Door het con stante slingerpad worden
de flessen constant tegengehouden en zullen niet omvaIlen. Deze zijgeleidingen zijn
wisseldelen per fles.
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D; figuur lOd: Als de machines voor en na de fIestransporteur perfect synchroon lopen kan
deze manier van fIesvervoer gerealiseerd worden. Daarbij zijn hoge snelheden en vervoer over
grote afstand mogeUjk. Gekozen is voor een wonntransporteur. Deze wonn kan machines
waarln de fIessen op een verschillende steek vervoerd worden, aan elkaar koppelen door
verandering van de spoed van de wonn. Bovendien vonnt de wonn de uitgang van bepaalde
trayunloaders waannee de capper vaak in verbinding staat. De wonn is een wisseldeel per
fIes.
De vier principes moeten allen in het modulair systeem ingepast kunnen worden. A, B, C
hebben allen dezelfde basis; een transportband met zijgeleiding. Uitvoering D voegt aan de
transportband met zijgeleiding een wonn toe.
5.5. UITVOERING VAN DE CAPSELECTOR, HET CAPVERVERVOER EN DE
CAPPLAATSER
De huidige totale capselectie (zie bijlage 2) voldoet goed. Vooral het lage geluidsniveau, de
hoge capaciteit en de waarschijnlijk lagere partikelgeneratie ten opzichte van de (door de
concurrenten vee! gebruikte) trilvoeder spreken aan bij de kIanten. Daarom wordt op dit
moment gekozen de huidige capselectie in te passen in het nieuwe modulair ontwerp van de
capper. De relaties van de capselectie ten opzichte van de rest van de machine zijn eenvoudig
en ruim te kiezen. Dit laat eventuele Iatere ontwikkeling van een nieuwe capselectie toe. In
verband met partikels is het verstandig deze nieuwe hopper zo laag mogelijk te ontwerpen,
laag op de machine te monteren en af te schennen van de fIessen in aanvoer, zie bijlage 7.
5.6. BET REJECT STATION
In 1994 is een reject station geconstrueerd voor een SC2-7. Kleine fIessen (ongeveer 5 ml)
kunnen met een snelheid van 300 £lessen/min uitgesluisd worden. Het uitsluismechanisme is
eenvoudig in te passen in een nieuw ontwerp en kan zelfs met minimale aanpassingen aan het
frame en fIeswisseldelen aan geleverde machines toegevoegd worden.
Voor uitsluizen op hogere snelheden zijn ontwikkelingen gaande binnen Calumatic
engineering. Gedacht wordt aan een vergelijkbaar rejectsysteem als nu op de snelste
vulmachine, de RLF geleverd wordt. Om dit uitsluismechanisme in te passen in het nieuwe
capperontwerp moet er plaats zijn voor een extra sterwiel, uitsluismechanisme en
flesgeleidingen. Deze extra onderdelen moe ten op de frameplaat bevestigd worden. Dit
uitsluismechanisme kan daarom niet nageleverd worden.
Beide rejectsystemen moeten in het nieuwe ontwerp een plaats krijgen. Tot 300 fIessen/min
is het bestaande eenvoudige en goedkope uitsluismechanisme geschikt. Voor hoge snelheden
kan het duurdere mechanisme met het extra sterwiel gebruikt worden.

5.7. RESUME VAN DE BENODIGDE MACHINEV ARIANTEN
Afltankelijk van de gewenste produktiecapaciteit, de kwaliteit van de fIes en de gevraagde
opties is een bepaalde machinevariant nodig. Nu voIgt een resume waarbij .
de voornaamste benodigde modulevarianten worden opgesomd
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capper:
- capcarrousel op basis van het huidige drie felsrolprincipe voor slechte flessen,
- capcarrousel op basis van het een felsrolprincipe voor goede flessen,
- capcarrousel op basis van het ROPP cappen,
- aantal sluitstations atbanlcelijk van produktiecapaciteit,
- steekcirkeldiameters afbankelijk van aantal sluitstations en het soort
sIuitstations,

flesaanlafvoer
- verschillende zijgeleidingen afbankelijk van stabiliteit van de flessen en de
synchronisatie met aansluitende machines,
- naar wens een worm voor samenwerking met tray(un)loader of voorgaande
machine.

flesplaatser/uitnemer
- naar wens een invoerworm voor

hoge produktiecapaciteiten,
grote flesdiameters,
kleine flesversnellingen.

goed/fout selector
- goedkoop zoals nu leverbaar voor SC2 voor capaciteiten tot 300 flessen/min,
- duurder. met extra sterwiel voor capaciteiten in aansluiting met RLF.
guards

I

Figuur 11 geeft het uiterlijk weer van de capper voor een "uitgebreid~" versie. Deze is
uitgevoerd met invoerworm en een reject voor hoge snelheden. De hoppeir is nog boven op
de carrousel gemonteerd maar moet het Hefst naast de carrousel gemontecbrd worden.

I

FiGUUR 11: het uiterlijk v:n een capper met invoe~orm en reject-sferwiel
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6. BET MODULAIR CONCEPT VAN DE CAPPERS
Het opdelen van de machine in bouwstenen (modulen) die ieder een op zich zelfstaand
deelontwerp vormen beoogt behalve het effectief gebruik van de beschikbare
engineeringscapaciteit om aan specifieke klanteisen te voldoen ook:
I

- een verhoging van de betrouwbaarheid van de machines door gebruik v een archief
van grondig geteste deelmodulen,
- testen per module in een vroegtijdig stadium van realisatie,
- vereenvoudigen van montage en service door per module te monteren 0 vervangen.
- verkorten van doorlooptijden van capperprojecten door gebruik van stan aardmodulen en
het tegelijkertijd ontwerpen van nieuwe modulen.
Een eerste opdeling in modulen vindt plaats op grond van de ontwerpgroe en binnen
Calumatic engineering. De voor de capper belangrijke ontwerpgroepen zij Cleaning and
Closing systems (=C and C; oa capper en capselectie), Integration ( oa fie transport en
frames) en Controls (besturing, motoren sensoren etc.). De werkzaamhede van de groep
Controls houden nauw verband met de werkzaamheden van de andere ontwerpgroepen.
Voor de groep Controls moeten aparte modulen gedefinieerd worden. Als dit moeilijk
blijkt dan moet in beide "mechanische" ontwerpgroepen iemand van Contl'ols plaatsnemen.

i

De eerste opdeling is als voIgt:

modulen
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FIGUUR 12 : de modulaire opdeUng van de capper naar de ontwerpg 'Oepen binnen
Calumatic Engineering
6.1. DE CONSTRUCTIEVE BASIS VAN DE MODULAIRE CAPPER
De capper wordt voornamelijk gebruikt buiten de steriele ruimte onder zo~enaamde
sanitaire omstandigheden (zie bijlage 5). Daarbij wordt de machine opgebquwd uit een inen uitwendige zone. De uitwendige zone wordt regelmatig gereinigd met water en
detergent. De inwendige zone bevat de aandrijfcomponenten en electrische onderdelen en
dient afgesloten te worden van de uitwendige zone. De regelmatige reiniging van de
uitwendige zone vereist een gladde afwerking van het oppervlak zonder spleten, kieren,
open gaten etc., zodat geen stofopeenhoping ontstaat of bacterievorming d or water in de
spleten. Zie bijlage 6.
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Uitgangspunt is nu een machineopbouw met modulen die op een gemeens~happelijk frame
geplaatst worden. Het totale frame bestaat uit een skelet waarin een alumi$ium bedplaat
gelegd en geflxeerd wordt Deze opbouw voorkomt dat gelast moet worden aan de
bedplaat. Lassen kan de bedplaat veIVormen. Om de naden tussen de bedplaat en skelet te
dichten wordt de bedplaat afgedekt met een afdekplaat. Deze is minstens, overeenkomstig
de sanitaire eisen, van RVS 304.
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FIGUUR 13: Het totale machine/rame bestaande uit een skelet, bedplaa en afdekplaat
Boven de bedplaat van het frame is de uitwendige zone. Onder de bedpla t en binnen het
frame is de inwendige zone. De aandrijving van de modulen vindt van on er de bedplaat
plaats en weI door middel van rotatieassen. Rotatieassen zijn in tegenstelli g tot
translerende aandrijvingen goed af te dichten en te beschermen tegen het ater dat
gebruikt wordt voor het reinigen. In figuur 14 is in detail de bevestiging v n een module
en de bevestiging van een rotatieas op de bedplaat weergegeven. Het fixer n (bv door
bouten) vindt dus van onder de bedplaat plaats opdat boven de bedplaat e n gladde
afwerking ontstaat.

FIGUUR 14:

Detail van een bevesting of doon'oer van een rotatieas

Afhankelijk van de gewenste opties (ook door rotatieassen aangedreven van onder het
frame) en de vereiste steekcirkeldiameters van de sterwielen en de carrousel is de plaats
.
van de modulen en aantal verschillend.

6.1.1. de aandrijving van de modulen op de bedplaat

I

De modulen moeten zodanig samenwerken dat de flessen zonder storing overgezet worden

van de ene naar de andere module. Daartoe moeten aIle modulen behaIve de fles aan- en
afvoerders (transportbanden) gesynchroniseerd worden. De transportbanden worden apart
aangedreven opdat bij stilstand van de machine toch flessen aan en afgevoerd kunnen
worden. Snelheidsverschillen tussen de transportband en de andere modulen worden
opgevangen door slip tussen de band en de fles.
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In de synchronisatie van de modulen kan voorzien worden door een vonn I esloten centrale
aandrijving met electromotor. Aandrijvingen door tandwielen, tandriemen n kettingen zijn
in overweging genomen. De tandriemen zijn gekozen omdat ze zonder sm . g werken en
door spannen van de riem een spelingsvrije werking garanderen. De mees andere
Calumatic machines gebruiken ook een tandriem zodat later wellicht mod len
gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden.
AIle cappers bestaan in ieder geval uit een flesplaatser (invoersterwiel).
capper(capcarrousel) en flesuitnemer(uitvoersterwiel). De .capper vergt het grootste
aandrijfkoppel. Om ovennatige rek in de riem (en daardoor een slechte sy chronisatie) te
voorkomen wordt gekozen voor een motor met aparte riemaandrijving vo r de capper en
een riemaandrijving voor de flesplaatser en flesuitnemer. Hierdoor ontsta twee
aandrijfniveaus A en B. Zie figuur 15.
Tevens behoeven de invoerwonn en het rejectsterwiel een aandrijving. De invoerwonn
moet synchroon lopen met het invoersterwiel, het rejectsterwiel moet sync oon lopen met
het uitvoersterwiel. Door de aandrijving niet van de centrale motor maar an het in- resp.
het uitvoersterwiel af te leiden is deze synchronisatie beter gegarandeerd. evens kunnen
de invoerworm en het rejectsterwiel zo als optie geintegreerd worden zon .er de
basisaandrijving te veranderen. Figuur 15 geeft het totale aandrijfconcept weer.
De motor en de vier omliggende rollen vonnen de hoofdaandrijving en moeten als een
geheel gemonteerd kunnen worden.
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FIGUUR 15: het concept van de aandrijl'ing
6.2. HET MODULAIRE CONCEPT
Het modulair concept van de cappers is nu als voIgt: Een standaard bedpl t en een
standaard afdekplaat worden voorzien van een variabel gatenpatroon afh
elijk van de
steekcirkeldiameters van de sterren en de capcarrousel en de gewenste op es. De modulen
zijn apart te monteren en worden bevestigd zoals aangegeven is in figuur 4. Ze zijn op
dat moment getest en afgesteld. In de eindmontage wordt alleen voorzien n synchronisatie
(mechanisch en softwarematig voor het reject) van de modulen ten opzich e van elkaar en
de aandrijving van de modulen (bevestiging tandwielen en spannen van d riemen). Dit
. aar(Calumatic
concept is volledig in overeenstemming met het innovatieplan van H.
Engineering) ter verbetering van de Calumatic machines.
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Het gebruik: van verschillende modulen om machinevarianten samen te ste len brengt het
gevaar met zich mee dat de modulen niet passen of niet met elkaar samen kunnen werken.
Daartoe moeten voor de modulen in de ontwerpfase een aantal afspraken emaakt worden
die tijdens realiseren van de machine monteerbaarheid en juiste samenwer .ng van
modulen garanderen. Verder moeten modulen in een machinevariant geb ik:t worden die
samen aan de vereiste specificaties voldoen.

6.2.1. Afspraken per module
Black Box volume
i
Voor een nieuwe construktieve uitvoering van een module wordt het Blac~ Box volume
zodanig bepaald dat als het nieuwe ontwerp binnen dit volume blijft er gdm botsingen of
ovedappingen ontstaan met andere modulen.
Interface afspraken
De interface afspraken zijn die afspraken die de relaties met andere modu en vastleggen.
In het geval van de gekozen uitvoering van de capper hebben ze betrekki g op
bevestigingen aan de bedplaat. afdekplaat en het frame, de fIesbaan, de a drijving en
electriciteit aan en afvoer.
A: De bevestingen aan de bedplaat en afdekplaat worden uitgevoerd volg ns figuur 14.
Om een juiste afstand van de modulen tot elkaar te garanderen wordt g .bruik: gemaakt
van pasgaten. Belangrijk bij het afspreken van deze interfaces is de dikte van de
bedplaat en de afdekplaat.
I

B: Frames blijken logistiek tijdkritisch te zijn. Om het frame vroegtijdig iii produktie te
kunnen nemen moeten bevestingen van de modulen aan het frame standaard zijn.
l

C: Als de fles van de ene module naar de andere module overgaat moet d flesbaan
aaneengesloten zijn. zodanig dat de fIes niet zal omvallen. Daarom mo de vonngeving
van de interface op de scheiding tussen modulen nauwkeurig en gedet . leerd vastgelegd
worden. Bovendien moet de fIesbaan vloeiend zijn om hoge flessnelhed n mogelijk te
maken. Daarom moet het niveau waarop de flessen getransporteerd wo en (glaslijn), de
vonngeving van de scheiding tussen modulen en de richting van de fie sen op de
scheiding tussen de modulen vastgelegd worden.
D: Per module is sprake van in ieder geval een en soms van twee aandrijfniveaus. De
hoogte van de aandrijfniveaus moet voor iedere module standaard zijn. De diameter van
de riemschijven is voor iedere module gelijk om een 1: 1 overbrenging te realiseren. Dit
was nodig om volledige vrijheid in het aantal sluitkoppen te bereiken. tie bijlage 13.
E: Volgens het innovatieplan worden voor electrische bedrading de modul~n met
connectoren uitgerust. De bedrading in het frame wordt kabelboomgewi' S opgezet. De
doorvoer van de bedrading door de bedplaat dient farmaceutisch uitge oerd te worden.
Figuur 16 geeft de afspraken weer. De afstand tot de glaslijn van de bedp aat is in
overeenstemming met de RLF (meest verkochte vulmachine) gekozen om overeen
stemming in het uiterlijk van de machines te verkrijgen. De dikte van de dekplaat. de
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bedplaat en de afstand van de aandrijvingen tot de glaslijn is bij voorkeur voor alle
Calumatic machines gelijk om gemeenschappelijk gebruik van modulen mpgelijk te
maken. De ruimte tussen de bedplaat en de aandrijving moet voor de cap r in ieder geval
voldoende zijn om het rejectsysteem te plaatsen en de onderbouw van de appermodule.
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FIGUUR 16: afspraken voor modulen (exclusief Black Box, detail sche(ding flesbaan
tussen modulen)

6.2.2. bet aanbrengen van de gatenpatronen in de bedplaat en de

afde~plaat

De gebruikte modulen en de steekcirkeldiameter van de carrousel bepalen het gatenpatroon
in de bedplaat en de afdekplaat. Het handmatig uittekenen van de bedplaa~ en de
afdekplaat is mogelijk maar is tijdrovend en vergroot de kans op fouten. I i de huidige 3D
parametrische ontwerppakketten zoals Unigraphics(in gebruik binnen de
tie op de TUB)
of Pro Engineer(in gebruik bij Calumatic Engineering) is het waarschijnlij mogelijk het
aanbrengen van het gatenpatroon te automatiseren.

6.2.3. controle van de afspraken in de ontwerpfase
ProEngineer biedt tevens de mogelijkbeid op eenvoudige wijze te controle
interfaceafspraken op de juiste manier gemaakt zijn. Van iedere module e van iedere
constructieve uitvoering van een module moet minstens van de buitencon ur (Black Box),
de bevestigingsvlakken (met gaten) aan de bedplaat, de afdekplaat en het. e, de baan
van de fIessen, de scheiding tussen modulen van de fIesbaan en de riemschijven in
ProEngineer een 3D model gemaakt worden. Door de modulen op de juiste plaats op de
bedplaat op te roepen kan de juistheid van de gemaakte afspraken gecontrQleerd worden.
Deze controle is zeer belangrijk omdat zo in een vroegtijdig stadium, als er nauwelijks
kosten gemaakt zijn, fouten gecoITigeerd kunnen worden. Deze fouten waren anders pas in
de eindmontage aan het licht gekomen. Het herstellen van fouten is in datstadium vele
malen duurder.
Als er modulen opnieuw ontworpen dienen te worden is het op deze mani r tevens
mogelijk eenvoudig de Black Box te isoleren en de interfaces met de and
modulen over
te nemen.

6.3. HET GEBRUIK VAN HET MODULAIR CONCEPT
Het bovenstaande modulair concept kan als voIgt gebruikt worden:
Allereerst stelt afdeling verkoop een ontwerpspecificatie op van de totale c pper. Dit
gebeurd in overleg en akkoord met de klant. Deze ontwerpspecificatie die t zo nauwkeurig
te zijn dat in de communicatie met de klant en de andere afdelingen binne Calumatic
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geen misverstanden ontstaan. Verkoop maakt gebruik van een standaardsp ificatie van de
totale capper op grond van het bij de afdeling Engineering aanwezige arc ief van
standaardmodulen.
Vervolgens gaat de afdeling Engineering de benodigde modulen en modul uitvoeringen
selecteren. Bij deze selectie zal geput worden uit een archief van grondig eteste
standaardmodulen. Er moet eventueel een vertaalslag gemaakt worden va de
ontwerpspecificatie van verkoop naar de specificatie per module. Bijvoor eld als een
produktiecapaciteit van 500 flessen per minuut gevraagd wordt, betekent at een
capcarrousel met minstens 10 sluitstations. Het kan zijn dat in het archief an
standaardmodulen geen moduleuitvoering beschikbaar is die aan de vereis e specificatie
voldoet. Dit maakt ontwikkeling van een nieuwe moduleuitvoering nood elijk. Daartoe
moeten in deze fase de ontwerpspecificaties van de module opgesteld wor en.
Als de noodzakelijke modulen geselecteerd zijn kan (wellicht in ProEngin er) het
gatenpatroon in de bedplaat en de afdekplaat aangebracht worden, afhank lijk van de
modulen en de steekcirkeldiameters. Tevens kan de controle op de gem te afspraken
plaatsvinden. Daartoe moet in ProEngineer een archief van moduleuitvoe 'ngen aangelegd
worden en moet het parametrische model van de bedplaat en de afdekplaa opgesteld
worden.
Voor de huidige capper worden de fleswisseldelen aangemaakt middels ee automatische
CAD/CAM koppeling. Daartoe is in ProEngineer een parametrisch model pgesteld. Ook
in het nieuwe modulaire concept kan gebruik gemaakt worden van een de gelijk model. Er
kan een extra model toegevoegd worden of het bestaande kan wellicht a gevuld worden
met een keuze voor de gebruikte modulen.
Als er een nieuwe moduleuitvoering ontwikkeld moet worden kunnen nu e Black Box en
de interfaces met de andere modulen eenvoudig bepaaJd worden. Na het 0 twerp van de
moduleuitvoering kan de module toegevoegd worden aan het archief van tandaard
modulen. Voordat dat gebeurd moet de module eerst grondig getest worde op
betrouwbaarheid en specificaties. Na dit testen kan een standaardspecifica e van de
module opgesteld worden en kan het 3D model in ProEngineer opgeslage
Tevens dient de standaardspecificatie van de totale capper ten behoeve v
bijgesteld worden.
6.4. VERVOLG VAN DE OPDRACHT
Het verdere ontwerp van het flestransport, het frame en de hoofdaandrijvi g binnen het
opgestelde modulaire concept biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van
overeenkomsten, ervaringen en overlappingen die door de mensen binnen e betreffende
ontwerpgroep het beste benut kunnen worden.
Om de capper aan de huidige marktvraag aan te passen is een nieuw ontw rp van een
capmodule noodzakelijk en urgent. Daarom wordt nu een capcarrousel op asis van het
eerder gekozen een felsrolprincipe met roterende fles uitgewerkt.
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HOOFDSTUK 7: DE CAPCARROUSEL OP BASIS VAN HET EEN
FELSROLPRINCIPE
Allereerst zijn in bijlage 19 de beknopte ontwerpspecificaties, en de meest kritische
interfaces voor de nieuw te ontwerpen capper (capcarrousel) met aandrukla'achtmeting
vastgesteld. Vervolgens is een keuze gemaakt voor de uitvoering van de verschillende
functies, gevolgd door een modulair plan voor de capcarrousel. Als laatst~ wordt de
uiteindelijke uitvoering van de carrousel toegelicht.
!

7.1. DE PRINCIPEUITVOERING VAN DE TE VERVULLEN FUNCTIES IN EEN
SLUITSTATION
Door de flesplaatser wordt een fles in een sluitstation geplaatst. De fles m t gecentreerd
worden ten opzichte van het felsgereedschap. Het sluitstation klemt de fle met
gecontroleerde kracht axiaal in. De fles wordt in rotatie gezet en de feisro nadert de fles.
Nadat de cap gefeist is stopt de rotatie, wordt de fles losgelaten en kan d fles uitgenomen
worden. Als optie moet een aandrukkrachtmeting beschikbaar komen die et krachtverloop
meet om sluitintegriteit indirect te kwantificeren. De capper moet ingestel kunnen worden
op de fleshoogte, capdiameter, de gecombineerde kraag! stop/caphoogte e de
aandrukkracht die per stopmateriaal verschillend is.
De te vervullen functies zijn de volgende:
1; centreren,2; aandrukker, 3; rotatieaandrijver, 4; felser, 5; aandrukkrach meter.

7.1.1. De aandrukker en het centreren (zie bijlage 15)
De aandrukker bestaat uit een krachtinstelling en een mechanisme dat een.
geprogrammeerde vertic ale beweging verzorgt.
de krachtinstelling
De benodigde en maximale aandrukkracht tijdens cappen is afhankelijk van het rnateriaal
en de diameter van de stop[4]. Nu is de aandrukkracht niet of gebrekkig instelbaar. Voor
de nieuwe capcarrousel moet een aandrukkrachtinstelling beschikbaar koen.
De aandrukkrachtinstelling moet snel kunnen plaatsvinden. Daarom wordt gezocht naar
een centrale instelling van alle sluitstations. De overwogen oplossingen zi n; mechanisch
door een veerinstelling, pneumatisch of hydraulisch.
De pneumatische instelling is gekozen vanwege de eenvoudige mogelijkh id van een
centrale drukinstelling, de ongevoeligheid voor fIeshoogteverschillen en d beschikbaarheid
van een persluchtnet bij de meeste klanten.
de verticale beweging
I
Om een fIes axiaal in te klemmen is een vertic ale beweging noodzakelijk. De verticale
beweging kan plaatsvinden door de fles op te lichten en tegen een gelagerde bovensternpel
te drukken, of door de stempel van boven op de fles te laten dalen. Voor de aandrijving
van de verticale beweging is gedacht aan lineaire actuatoren (electrische ~neaire motor,
pneumatische of hydraulische cylinder), schroefspindels of een nok,...
De nok is van de rnogelijkheden de eenvoudigste, goedkoopste en meest betrouwbare
1

!
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oplossing. Het vaste bewegingsverloop, eigen aan nokmechanismen, is vo r het cappen
geen probleem.
centreren
De cap en de fles moeten in het sluitstation gecentreerd worden. De cap v
opzichte van bet felsgereedschap, de fles ten opzichte van de rotatieas. In
gebruik te maken van centreertangen of andere hulpmiddelen kan de stem
gebeurd eenvoudig van een zoekrand voorzien worden. De stempel is dan
per capdiameter en zoals later blijkt ook voor de caphoogte.

oral ten
laats van
I net zoals nu
en wisseldeel

7.1.2. de rotatieaandrijver(zie bijlage 16)
Uitgangspunt voor de rotatiebeweging is een fles die axiaal ingeklemd wo t door een
gelagerde stempel boven en een rotatietafel onder. Op het moment dat een fles in het
sluitstation geplaatst wordt (of uitgenomen wordt) mag de fles niet roteren om
uitslingeren van de fles uit het sterwiel en overmatige slijtage van de ste ielen of
tailleplaat te voorkomen. De rotatietafel moet dus in een omwenteling van de carrousel
versneld en vertraagd worden. Bij het versnellen, vertragen en tijdens het elsen mag
absoluut geen slip optreden tussen de rotatietafel en de fles, en de cap en e stempel. Slip
tussen de cap en de stempel kan de bovenkant van de cap beschadigen.
Om te profiteren van het grotere koppel bij grote flesdiameters en om de tatieaandrijving
volledig in de inwendige zone onder te brengen wordt gekozen voor een ndrijving van
de rotatietafel. De rotatieaandrijving wordt eerst overgebracht op de rotati tafel, dan op de
fles middels het wrijvingskoppel tussen de rotatietafel en de fles en vervol ens op de
stempel middels het wrijvingskoppel tussen de cap en de stempel. Slip tre dt op als de
rotatietafel het systeem van de fles, stop, cap en stempel een te grote rota eversnelling
opdringt.
Volgens de schattingen uit bijlage 16 moet het oppervlak van de rotatieta£ I voorzien
worden van een oppervlak dat een statische wrijvingscoefficient ten opzic te van glas
vertoont van minstens 0.8. Ais de versnelling van de fles, rotatietafel en s mpellager is
dan 2400 radls2 kan voor DIN flessen geen slip optreden ten gevolge van e grote
versnellingen of een te groot felskoppel.
Slip in de oplegvlakken is merkbaar als een vermindering van de rotatiesn lheid van de
stempel. Een controle op de rotatiesnelheid van de stempel (met een kopp ling aan het
reject systeem) is raadzaam om als optie in te passen in het ontwerp.
De aandrijving van de rotatiebeweging kan per sluitstation apart plaatsvin
sluitstations centraal. Voorbeelden van een aparte aandrijving zijn stappen
electrische motoren met reductor, pneumatische of hydraulische motoren.
aandrijvingen leveren echter problemen op in verband met de omvang (de
van 80 nun; allen) of de besturing (stappenmotor).

en of voor alle
otoren,
eze aparte
minimale steek

Er zijn vormgesloten en krachtgesloten aandrijvingen of een combinatie d arvan. In bijlage
16 zijn de overwogen aandrijvingen opgenomen. Gekozen is voor een stils ande tandkrans
met een rem/koppeling combinatie (figuur 17). Op deze manier is voldoen e
aandrijfkoppel beschikbaar en is een geleidelijke koppelopbouw zonder sc okken (ivm
34

CONSTRUKTIE VAN DE C

CARROUSEL

slip) mogelijk. Standaard wrijvingskoppelingen/remmen (mechanisch, rna etisch en
pneumatisch) met een koppel groter dan de geschatte benodigde 5 Nm en compact genoeg
voor de steek van 78 rom of kleiner zijn niet gevonden. Daarom moet ee~ rem/koppeling
combinatie geconstrueerd worden.
.
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FIGUUR 17: tandkrans met remlkoppeling combinatie
7.1.3. de felser(zie bijlage 17)
I
Het een felsrolprincipe is een directe concurrent van de schaatscappers (zie pagina 23).
Het belangrijkste kenmerk van de schaatscappers was het feit dat de tijdkritische
omstelling naar capdiameter (afstelling van het begin en eindpunt van de elsbeweging
door de feIsroI) door vervanging van de schaats. zeer snel maar met hoge kosten kan
gebeuren. De keuze van de felser is daarom vooral toegespitst op omsteIti'd en omstelprijs,
zonder daarbij de kostprijs te vergeten.
Ideaal is een kosteloze afstelling van de sluitstations, even snel of sneller s voor de
schaatscappers. Daartoe is aIlereerst een centrale afstelJing van alle sluitstations tegelijk
onderzocht. Varian ten op basis van electrische aandrijvingen zijn buiten b¢schouwing
gelaten vanwege een te hoge verwachte kostprijs door een complexe besntring. De
beschouwde mechanische varianten, zoaIs vermeldt is in bijlage 17, zijn fli10eilijk (en dus
duur) te produceren of kunnen het gewenste feIsverloop niet voor iedere stelling
handhaven.
Daarom za1 per sluitstation afgesteld worden. De omsteltijd per sluitstatio dient
geoptimaIiseerd te worden. Omdat er veel handelingen verricht moeten w rden om aile
sluitstations om te stellen moet de invloed van degene die omstelt verwaadoosbaar zijn.
Het afstellen van de uiterste stand van de feIsroi tegen een kaIiber en venyisseling van de
feisrol zijn in overweging genomen.
I
Het afstellen tegen een kaIiber of de fles (zoaIs ook voor de huidige capp rs gebeurd) is
een (nagenoeg) kosteloze methode, De omstelsnelheid is ten opzichte van .e felsrollen
toegenomen en kan naar ruime schatting in minder dan drie minuten uitge oerd worden.
Een optimalisatie naar omsteltijd kan deze tijd wellicht verminderen. De 'dwinst door het
vervangen van de feIsrol met behulp van een "snelsluiting" wordt mager eacht om de
omstelkosten te rechtvaardigen. Toch kan dit aIs optie aangeboden worde ,
7.1.4. de aandrukkrachtmeting als optie (zie bijlage 18)
.
Met de aandrukkrachtmeting kan sluitintegriteit indirect gemeten worden. ~iet aileen de
maximaIe aandrukkracht maar het gehele krachtverloop (op kritische punten) moet daartoe
gemeten worden. Ook het ontbreken van verpakkingscomponenten zoaIs s.ops en caps kan
door meting van het krachtverloop opgemerkt worden. De meting moet v or ieder
sluitstation plaatsvinden om maximaIe zekerheid te bereiken.
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Het totale systeem van de krachtmeting is schematisch weergegeven in figuur 18. Per
opnemer zijn een versterker, een sleepring en een AID converter nodig. Bier worden de
plaats, de plaatsing en de keuze van de kracbtopnemer en versterker behandeld.

FIGUUR 18: het totale krachtmeetsysteem en de koppeling aan het rejectsysteem voor een
sluitstation

de plaats van de krachtopnemer
Om de meting representatief te laten zijn voor de aandrukkracht op de stop moeten zowel
de axiale aandrukkracht als de invloed van de horizontale felskracbt gemeten worden.
Tevens mag wrijving (hysterese) geen invloed hebben op de meting.
Er zijn vijf plaatsen waar de aandrukkracht op de stop gemeten kan worden.
1A: rotatletafel
1 B: lagersteun
2: 1ebgereedsc::hap

3: atempehJ18
4: ciDnder

5: curve

2
~~

n

felakracht
~.~~~

FIGUUR 19: plaatsen waar de aandrukkracht gemeten kan worden

Plaats 3 is gekozen omdat deze plaats de ruimte biedt voor een krachtopnemer(in
tegenstelling tot plaats 2 en 1b), de meting niet verstoord wordt door de machine en geen
invloed heeft op het felsproces (in tegenstelling tot plaats 4) en de kosten van de
aandrukkrachtmeting met de produktiecapaciteit van de machine meegroeien (in
tegenstelling tot plaats 5), Een argumentering van deze keuze is opgenomen in bijlage 18.
de krachtopnemer(zie bijlage 18)
Krachtopnemers zijn er op basis van verschillende principes; rekstrookopnemers,
piezoelementen, induktief en capacitatief. Daarvan kenmerken de rekstrookopnemers en
piezoelementen zich door robuustbeid en een goede verkrijgbaarheid. Gekozen wordt
tussen deze twee principes.
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Uit een selectie van krachtopnemers is een rekstrookopnemer van AST, de KAM-E. Deze
opnemer is compact (doorsnede 40 mm), nauwkeurig (+/- 1 N theoretisch), goedkoop en is
voorzien van een ingebouwde versterker.
De volger met curve en de cilinder van de aandrukker kunnen boven of onder de fles
geplaatst worden. Dit geeft de vier mogelijkheden a,b,c,d uit figuur 20.
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FIGUUR 20: vier mogelijkheden voor de opbouw van het sluitstation en de bediening van
defelsrol
In verband met de kostprijs is het gunstig de huidige construktie voor de aandrijving van
de felsbeweging te gebruiken, zie figuur 20e. Mogelijkbeid c en d bieden die mogelijkheid
niet In fannaceutisch opzicht is het beter geen vetsmering buiten het frame toe te passen.
Door de curve met nokvolger zoals voor a beneden de fles te plaatsen kan de vetsmering
van de uitwendige zone afgesloten worden.

7.1.6. de princlpeopbouw en werking van het sluitstation
Uit het voorgaande en bijlage 15, 16, 17 en 18 is de vo]gende principeopbouw
samengesteld:

veer 2

remplaat
rem

veer 1 - - - - - - . c p

r?zz~~~m.--_- nokvolger
_---_curve
FIGUUR 21: principeopbouw van een sluitstation
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De werking van het sluitstation valt op te delen in 6 fasen:(zie bijlage 15 voor
argumentatie en bewegingsplan).

Fase 1, 312 tot 48 graden; terugbrengen lege sluitstations
De rem- en koppelplaat zijn geborgd tegen rotatie ten opzichte van de rotatieas en kunnen
tevens over deze as glijden. De fles staat nog niet op de rotatietafel. De nokvolger is in de
laagste stand. De veerkracht van veer 1 zorgt voor de indrukking van veer 2 die de
remkracht levert.
rase 2, 48 tot 90 graden; overpakken en aandrukken
Op 48 graden staat de fles volledig op de rotatietafel en ondervindt ondersteuning van het
invoersterwiel. Tot 90 graden is de heffing van de fles (door de nokvolger, rotatieas en tafel) beperkt tot 10 mm doordat het invoersterwiel boven de rotatietafel is. Van 48 tot 53
graden is er gelegenheid om de fles in de stempel te drukken. Van 53 tot 90 graden is er
tijd om aandrukkracht op te bouwen door indrukking van de cilinder.
fase 3, 90 tot 100 graden; starten van de rotatie
Op 90 graden raakt de fles de tailleplaat niet meer. De aandrukkracht is maximaal zodat
een maximaal wrijvingskoppel beschikbaar is in de oplegvlakken. De aandrijfplaat roteert
continu, aangedreven door het tandwiel dat afrolt tangs de tandkrans. De verticale
beweging wordt vervolgd, de remplaat verliest het contact met de rem. de koppelplaat
raakt de aandrijfplaat en veer 2 wordt ingedrukt tot een aandrijfkoppel beschikbaar is van
5 Nm. De fles versnelt totdat het maximale toerental (van de aandrijfplaat) gehaald is.
rase 4, 100 tot 250 graden; relsen
De verticale beweging wordt vervolgd. De nokvolger van de feisrol loopt op de schuine
kant en de feisrol komt naarbinnen. Door het vervolgen van de verticale beweging wordt
het aandrijfkoppel op de fles vergroot
rase 5, 250 tot 270 graden; rem men
De fles daalt De feisrol wordt daardoor teruggetrokken. De koppelplaat verliest het
contact met de aandrijfplaat en de remplaat raakt de rem. Veer 2 wordt ingedrukt en de
rotatie van de fles wordt afgeremd tot stilstand.
fase 6, 270 tot 312 graden; loslaten
De fles daalt verder. De cap verliest het contact met de stempel. De fles wordt uitgenomen
door het uitvoersterwiel.
7.2. DE MODULAIRE OPDELING VAN DE CAPCARROUSEL
De capcarrousel wordt als voIgt opgedeeld (zie ook figuur 23):

________capcarrousel
I
_
hoogteverstelling

hoofdkolom-totaal

bovenbouw-totaal

SIUitstation-o~oofdkolom SlUits~boven ~enbouw
(indien aanwezig)
FIGUUR 22: modulaire opdeling van de capcarrousel
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hoogIe

versteflllg
drte felsrofprlnclpe
FIGUUR 23: opbouw van de totale capcarrousel in twee varianten
Het hart van de carrousel is de hoofdkolom. Deze wordt aangedreven en draagt de
bovenbouw. De hoofdkolom is uitschuifbaar. De hoogteverstelling drukt middels een
spindel de bovenbouw omhoog om zo de fleshoogte af te stenen. De hoofdkolom is
bevestigd aan het frame.
De bovenbouw-totaal wordt in principe in drie uitvoeringen geleverd. afhankelijk van het
sluitprincipe. Dus een bovenbouw-totaal op basis van het een felsrolprincipe, het ROPP
cappen en het huidige drie felsrolprincipe(in twee uitvoeringen). Per sluitprincipe moet een
bovenbouw met een verschillend aantal sluitstations geleverd kunnen worden. De
bevestiging van de capplaatser en de capselector aan de bovenbouw dient voor iedere
bovenbouw gelijk gekozen te worden.
De huidige 3-felsrol en het ROPP cappen hebben aIleen een sluitstation-boven. Het 1felsrol principe heeft ook een sluitstation-onder met een interface met de hoofdkolom.
De uitvoering van de hoofdkolom is daarom afhankelijk van het sluitprincipe. In verband
met produktieefficientie en voorraadbeheer is het interessant te onderzoeken of een
universele hoofdkolom per sluitprincipe, onafhankelijk van het aantal sluitstations of de
fleshoogte mogelijk is. Per hoofdkolom kan het gatenpatroon in de bedplaat verschillen.
De interface met de hoogteverstelling en hoofdaandrijving dient voor iedere hoofdkolom
gelijk te zijn.
De hoogteverstelling is in twee varianten, geschikt voor iedere fles volgens DIN denkbaar;
een handbediende en een automatisch bediende versie. De interfaces met de hoofdkolom
en het frame dienen bij voorkeur gelijk gekozen te worden. onafhankelijk van de
uitvoering, hoofdkolom, de bovenbouw of de te verwerken fles.

7.3. DE CONSTRUKTIEVE UlTVOERING VAN DE CAPCARROUSEL
Op de volgende pagina is een capcarrousel op basis van het ren felsrolprincipe afgebeeld.
Op de carrousel zijn 10 sluitstations gemonteerd op een steekcirkeldiameter van 250 mm.
De steekafstand van de sluitstations is daardoor 77.2 mm.
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Sleepringen~

verdeelschijf pneumatiek
.........

afvoer van
perslucht en
signalen

'"'U''"'U''i)\j<J

sluitstation-boven

bovenbouw

~~~"..---.:.._ sluitstation-onder

bedplaat
beschermkap -------a.:t"'"
tandkrans

~~...,..r!--+b&+--

hoofdkolom

lagerpot van hoofdkolom-----Io--l----I-

curve------------~-f~~;;~~~

bevestiging van hoogteverstelling aan het frame

------~~

...-10----- hoogteverstelling

FIGUUR 24: de capcarrousei op basis van het een /eisroiprincipe met roterende pes
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Het sluitstation-boven is voorzien van een aandrukkrachtmeting. De hoofdkolom roteert.,
de sluitstations roteren mee. De curve en de tandkrans roteren niet.
7.3.1. bescbrijving van bet sluitstation-boven(zie ook de afbeelding uit bijlage 20)
De basis van het sluitstation-boven is een pneumatische cilinder met een zuiger. Aan de
zuiger kan een stempelmodule met- en zonder aandrukkrachtmeting bevestigd worden. Om
onnauwkeurigheid in de krachtinstelling te vermijden is een membraancilinder(Bellofram),
gekozen. Die kenmerken zich door een wrijvingsloze loop van de zuiger ten opzichte van
de cilinder. De cilinder is zelfbouw. De daardoor verkregen vrijheid in vormgeving wordt
gebruikt door de cilinderwand te voorzien van de curve voor de felsrolbediening en van
een farmaceutische bevestiging aan de bovenplaat en een zuiger met eigen geleiding zodat
dwars en momentbelastingen opgevangen kunnen worden.
Probleem van krachtopnemers is de gevoeligheid (onnauwkeurigheid en beschadiging)
voor momentbelasting en voor dwarskrachtbelasting. Zonder speciale maatregelen zaI in de
construktie met een felsrol die moment- en dwarskrachtbelasting optreden door het felsen
vanuit een zijde. De grootte van die belasting is niet bekend.
Om de krachtopnemer te beschermen is het stempelhuis opgehangen in twee membranen
die tesamen een rechtgeleiding vormen. De membranen zijn slap loodrecht op het
membraan en zeer stijf in het vlak van het membraan. Dwarskrachten en momenten
worden zodoende door de membranen opgevangen en de meten aandrukkracht wordt met
geringe afwijking doorgegeven. Eventueel kan de krachtopname door de membranen
softwarematig uitgekaIibreerd worden. Verdere uitleg over deze construktie is opgenomen
in bijlage 18.
Het sluitstation-boven kan afgesteld, in een geheel ge(de)monteerd worden in de
bovenbouw. Het is geschikt voor aIle flesfonnaten (zie bijlage 17).
7.3.2. uitleg van bet sluitstation-onder(zie ook de afbeelding uit bijlage 20)
De aandrijfplaat, remplaat, koppelingsplaat en rem uit figuur 15 zjjn uitgevoerd aIs kegels.
Met een instelhoek van 15° geeft dit een vier keer zo groot koppel bij gelijke
aandrukkracht en doorsnede van de overbrenging. Zodoende wordt een compacte
construktie mogeIijk die de hoofdkolom van de carrousel minder belast. Nadeel van deze
construktie is het feit dat bij slijtage van de kegels de benodigde verticaIe weg met vier
keer de slijtagedikte toeneemt. Dit maakt gezien de beperkte verticale weg een
nastelmogelijkheid van de overbrenging noodzakelijk. De remkegel en de aandrijfkegel
zijn het best bereikbaar en moeten daarom in hoogte versteld kunnen worden. Dit is niet in
de figuur 24 getekend.
De (de)montage van het sluitstation-onder kan niet volledig in een keer gemonteerd
worden. Onderstaande figuur geeft aan hoe montage van het sluitstation kan gebeuren.
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4: vastbouten,

5

5: aanbrengen rotatletafel

FIGUUR 25: montage van het sluitstationonder

Om deze handelingen mogelijk te maken wordt de beschermkap voorzien van een
"serviceluik". Om de kegels bij overmatige slijtage te verwisselen. zonder dat het
sluitstation uitgenomen hoeft te worden zijn de kegels gedeeld. Door de veer 2 samen te
drukken komen de kegels vrij om uitgenomen te worden.
In principe is het sluitstation geschikt voor iedere fles. Echter als flessen met een grotere
doorsnede dan 50 mm gecapt moeten worden, moet de rotatietafel vervangen worden door
een andere met een doorsnede van 120 mm.

7.3.3. signaaJoverdracht van en naar de vaste wereld
De signaaloverdracht van de krachtopnemers worden over een sleepringenset geleidt Eeen
telemetrie systeem (radiografisch) is mogelijk maar onnodig veel duurder. De omkapping
voor deze set moet zelf geconstrueerd worden. Afhankelijk van het aantal opnemers zijn er
meer sleepringen noodzakelijk en groeit de set in lengte. Er moet voldoende ruimte zijn in
de bovenbouw voor de grootste set en de interfaces met de bovenbouw moet standaard
zijn.

7.3.4. persluchtvoorziening
De persluchtvoorziening bestaat uit een drukinstelling en een overgang van de vaste
wereld naar de roterende carrousel.
Voor de drukinstelling zijn een aantal mogelijkbeden onderzocht; alleen een drukregelaar,
drukregelaar met centraal drukvat en een drukregelaar met snelontluchter per sluitstation.
AIle opties zijn in het concept toe te passen. De oplossing met het drukvat is naar
verwachting nauwkeurig genoeg. In tegenstelling tot de snelontluchter is er nauwelijks
sprake van luchtverbruik en is het lawaai van afblazen door de snelontluchters niet
aanwezig. De voorkeur gaat uit naar deze oplossing en is daarom getekend.
De persluchtovergang is uitgevoerd als een verdeelschijf. Getekend is een schijf voor
alleen de ingestelde druk. Eventueel kan de schijf uitgevoerd worden met een retourkanaal
voor afgeblazen lucht (bijvoorbeeld wanneer snelontluchters gebruikt worden). De
verdeelschijf groeit daardoor in hoogte en in diameter. Er moet in de bovenbouw plaats
zijn voor de grootste verdeelschijf. De interfaces met de bovenbouw moeten standaard
zijn, onafhankelijk van de verdeelschijf.
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8: EVALUATIE
8.1. EVALUATIE VAN HET MODULAIR HERONTWERP
8.1.1. resultaat
Het opgestelde modulaire concept biedt de mogelijkbeid machinevarianten, benodigd om
aan de individuele Idanteisen te voldoen, samen te stellen uit modulen. In het concept is aangegeven welke interface afspraken gemaakt moeten worden. Met deze
interfaceafspraken is het mogelijk de modulen apart te monteren en te testen. De
interfaceafspraken zijn niet volledig gekwantificeerd.
In het concept is ook het gebruik van het modulair ontwerp beschreven. Speciale aandacht
daarbij verdienen de communicatie met andere afdelingen binnen Calumatic, een
zoeksysteem voor modulen in het archief en het opstellen van een totaal procedure die de
weg tot realisatie van de machine zo zeker mogelijk maakt. Het gebruik van 3D
ontwerppaketten zoals Unigraphics of Pro Engineer wordt voor dit laatste aspect
aanbevolen. Denk daarbij aan een parametrisch model voor de bedplaat, afdekplaat en
fleswisseldelen en de controle van de interfaces en black boxes in de ontwerpfase.
8.1.2. geldigheid
Het concept is opgesteld voor continue cappers met sterwielen en capcarrousel. De meeste
andere machines van Calumatic maken ook gebruik van sterwielen en een carrousel met
bijvoorbeeld vulstations of rubber stopper stations. Naar alle waarschijnlijkbeid is het
concept ook bruikbaar voor die machines. Behter de interfaceafspraak voor de afstand van
de aandrijving tot de glaslijn is voor de nieuwe capper 430 mm en verschilt met die van
de andere machines (RLF bijvoorbeeld 298 mm). Dit maakt een gemeenschappelijk
gebruik van modulen niet mogelijk. Door ontwerpwijzingen in de capper of de andere
machines kan dit mogelijk worden.
8.1.3. resterende werkzaamheden ter realisatie van het modulair concept
Hier voIgt een opsomming:
- vastleggen interfaces, ontwerpspecificaties en black boxes voor te ontwikkelen modulen,
- opstellen van Pro Engineer modellen voor de bedplaat, de afdek"}JIaat. black boxes,
interfaces en de fleswisseldelen,
- opstellen van testprocedures voor de modulen ter controle van ontwerpspecificaties en
prestatie van nieuw ontworpen modulen,
- opstellen van archief van standaardmodulen, met een geschikt zoeksysteem,
- opstellen van procedures voor de communicatie met andere Calumatic afdelingen en
Idanten (denk ook aan nabestellen van onderdelen).
8.2. EVALUATIE VAN DE AANPASSING VAN DE CAPPER AAN DE HUIDIGE
MARKTVRAAG
De aanpassing van de capper aan de huidige marktvraag is toegespitst op een aantal
aspecten; produktiecapaciteit, validatie, partikelproblematiek en omstellen naar flesformaat.
Verder is voor de capper een goede sluitkwaliteit en felskwaliteit voor goede en slechte
flessen belangrijk.
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8.2.1. sluitkwaliteit
Uithoofdstuk 2 bleek dat de cap zorgt voor aandrukking van de stop opdat er een sluiting
onstaat op de bovenkant van de fles, waar altijd op vertrouwd kan worden. Zonder cap is
de verpakking niet met zekerheid gesloten! Voor een con stante sluitkwaliteit moet de cap
aanliggen op de onderkant van de fleskraag op het moment van loslaten en mag de zijkant
van de cap niet bol staan. Om dit te voorkomen kan het felsgereedschap voorzien worden
van een hoogtecompensatie (zie bijlage 3).
8.2.2. felskwaliteit
Een goede feis is een fels die glad en onbeschadigd over de hele omtrek van de fles, strak
aanligt op de onderkant van de fleskraag. Felskwaliteit is iets anders dan sluitkwaliteit!
Zowel goede als slechte flessen moeten met goede felskwaliteit gesloten worden. illt een
vergelijking van het schaatsprincipe en de huidige Calumatic sluitkop zijn in bijlage 11
criteria opgesteld voor een goede felskwaliteit. Voor slechte flessen wordt het roteren van
de fles en de benadering vanuit een zijde funest geacht.
Er is in het modulair systeem rekening gehouden met drie felsprincipes. Het huidige drie
felsrolprincipe voor slechte flessen, het een felsrolprincipe voor de Westerse markt met
goede flessen en het ROPP cappen. Het modulair systeem biedt echter genoeg vrijheid om
andere sluitprincipes (zoals de schaats) toe te passen. Een capcarrousel op basis van het
een felsrolprincipe met roterende fles is uitgewerkt tot een voorontwerp. Daarbij zijn de
criteria uit bijlage 3 en 11 in acht genomen zodat de kans op een goede fels- en
sluitkwaliteit zo groot mogelijk is. De kans op een goede felskwaliteit van een
schaa,tscapper is naar verwachting kleiner door slip van de cap tegen de schaats op het
moment van raken ( de fles rolt via de cap tegen de schaats af, zonder aandrijving).
8.2.3. produktiecapaciteit
Als eis is gesteld dat de produktiecapaciteit van de capper aansluiting met de snelste
vu~achines moet vinden. De produktiecapaciteit voor slechte flessen en ROPP blijft
onveranderd. Voor het een felsrolprincipe is een toename bereikt door steekverkleining (
va.n86.7 mm naar 77.3 mm) van de sluitstations op de carrousel. Voor de minimale steek
is de construktie voor de krachtopnemer kritisch.
De produktiecapaciteit voor de snelste vulmachines is in figuur 26 afgebeeld (zie ook
bijlage 21). Niet gearceerde gebieden zijn zeker haalbaar voor het een felsrolprincipe. De
begrenzing wordt gevonnd door de, in de huidige uitvoering maximale flessnelheid per
fles en voor flesdiameters groter dan 50 mm door de doorsnede van de rotatietafel
benodigd voor die flesdiameter. Onderzoek naar de maximaal haalbare of verhoging van
de flessnelheden geeft duidelijkheid en kan de produktiecapaciteit verhogen.
De grafiek is opgesteld onder de aanname dat het rejectstation en de capselectie de
snelheden kan bijbenen. Een produktiecapaciteitsonderzoek voor de capselectie, het
huidige rejectstation voor de SC2 capper en het nieuw te ontwerpen reject kan de aanname
verifieren. In de gestippelde delen met vraagteken zijn onvoldoende gegevens over de
maximale flessnelheid bekend. Ook daar kan onderzoek de maximale flessnelheid per fles
vaststellen.
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De capcaITOusel is ontworpen voor een toerental van 50 omw/min. Een hoger toerental
geeft een hogere produktiviteit van de sluitstations. Het vertragen en versnellen van de fles
zonder slip is daarbij kritisch. Onderzoek naar de maximale versnellingen van de fles is
daarom aan te raden.

2

H-reeks

DIN

FIGUUR 26: produktiecapaciteit voor het eell Jelsrolprincipe
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8.2.4. validatie
een goed eindprodukt van de capper is een afgesloten f1es met een sterlel verpakt produkt,
goede sluitintegriteit. felskwaliteit en onbeschadigde verpakking. Validatie wi! zoveel
mogelijk zekerheid bieden dat geleverde produkten aan die eisen voldoen. In bijlage 21
wordt hierop verder ingegaan. Hier wordt beperkt tot sluitkwaliteit.
Uit literatuurstudie is gebleken dat de aandrukkracht op de stop tijdens cappen een
indirecte maat is voor sluitkwaliteit. Er is een correlatie nodig met directe lektesten. De
aandrukkracht op de stop wordt bepaald door de verticale aandrukkracht en de kracht van
de felsrol. Op advies van J.T. Connor is gekozen voor het meten van meerdere kritische
punten in het krachtverloop voor ieder sluitstation. AIleen de meting voor het een
felsrolprlncipe is beschouwd.
Er is een rekstrookopnemer met versterker gekozen die direct boven de stempel de
aandrukkracht op de stop meet. De plaatsing van de opnemer vereiste een speciale
construktie om schadelijke moment- en dwarskrachtbelasting op de opnemer te
voorkomen. De krachtmeting is als optie beschikbaar. De signaaloverdracht naar de
carrousel vindt plaats door middel van sleepringen. De meting en registratie vereist nog
een aantal werlczaamheden:
- proefopstelling bouwen waar de gekozen manier van meting van de aandrukkracht getest
kan worden,
- de signaalverwerking na de sleeprlngenset mogeJijk maken (definitieve systeemkeuze.
software etc.),
- kiezen van lektesten, leggen van correlatie aandrukkrachtmeting met lektesten, bepalen
van vereiste nauwkeurigheid van meten,
- registratie van metingen mogelijk maken,
- koppeling aan rejectsysteem realiseren.
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8.2.5. het omstellen
In tegenstelling tot de schaatscappers biedt het een felsrolprincipe de mogelijkheid tot
kosteloos omstellen en weI door het afstellen van de felsrol tegen een kaliber. De
omsteltijd is ten opzichte van het huidige drie felsrolprincipe ongeveer met een factor 3
verkleind. Eventueel kan als optie de felsrol met arm vervangen worden. Daartoe moet een
felsarm met "snelsluiting" ontworpen worden. Eventueel kan die arm later ook voor het
drie felsrolprincipe toegepast worden. In tegenstelling tot de schaatscapper is de uiterste
nadering van het gereedschap tot de cap met het een felsrolprincipe na te stellen!
8.2.6. partikelproblematiek
Een maatregel tegen de invloed van partikels was het reduceren van de luchtturbulentie
rond de fles zodat het gebruik van LAP mogelijk wordt. Door het roteren van de fles in
plaats van de felsrollen is de turbulentie venninderd voor het een felsrolprincipe. De
capselector is nog gemonteerd op de bovenbouw. Het is beter in verband met partikels
gegenereerd tijdens capselectie, de capselector laag te plaatsen en zoveel mogelijk af te
sluiten van de flessen in aanvoer zonder cap. Eventuele mogelijkheden daartoe zijn de
capselector naast het frame van de capper op een aparte voet of naast de carrousel in het
frame geintegreerd. Het modulair systeem biedt voor dit laatste ruimte. Een herontwerp
van de capselector met de voorraad onder het niveau van capafgifte kan de hoogte van de
capselector verder reduceren.
8.3. EEN KOSTENSCHATTING
Hier voIgt een kostenschatting van een sluitstation en een ontwerpurenschatting:
kostenschatting
een sluitstation

: PI 3000,--/stuk

aandrukkrachtmeting

: PI 4500,-- + afschrijving ontwikkelingskosten, vast
: FL 2000.-- , extra per sluitstation

De vaste Kosten bestaan uit de computer, de encoder en een
vast aandeel van de sleepringen.
De Kosten per sluitstation bestaan uit de opnemer, een
variabel deel van de sleepringen en de AD/coverter.
ontwerpurenschatting
ontwerp sluitstation
herontwerp machine
ontwikkelen software

: 400 uur
: 900 uur
: 1000 uur
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9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
9.1. CONCLUSIES
Er is een modulair concept opgesteld voor de cappers met een uitleg over het gebruik: van
het concept bij het samenstellen van machinevarianten uit modulen. Het concept biedt
voldoende ruimte om in de gesignaleerde behoeften van de markt te voorzien.
Het modulair concept biedt plaats aan verschillende capprincipes. Er is een capcarrousel
ontworpen op basis van het een felsrolprincipe met roterende fles tot voorontwerpniveau.
Dit ontwerp voldoet in hoge mate aan de gesignaleerde behoeften van de Westerse markt.
Het ren felsrolprincipe is een directe concurrent van de schaatscappers. In tegenstelling tot
de schaatscappers biedt het nieuwe ontwerp de mogelijkheid nagenoeg kosteloos om te
stellen. Ais er snel omgesteld moet worden kan de felsrol met felsarm vervangen worden.
9.2. AANBEVELINGEN
Maak een proefopstelling waarop het nieuw ontworpen sluitstation getest kan worden. Let
daarbij op kritische punten zoals de rotatieaandrijving en de plaatsing van de
krachtopnemer. Ontwerp de proefopstelling bij voorkeur zodanig dat in een later stadium
de opstelling kan dienen voor onderzoek en/of testbank.
Onderzoek de mogelijkheid de interfaceafspraken voor de verschillende Calumatic
machines zodanig op elkaar af te stemmen dat gemeenschappelijk gebruik van de modulen
mogelijk wordt
Ondrzoek de mogelijkheden van 3D ontwerppakketten zoals Unigraphics en Pro Engineer
bij het gebruik van het modulair concept Denk daarbij aan het ontwerpen van de bedplaat,
afdekplaat en fleswisseldelen en de controle op de gemaakte afspraken over Black Boxes
en interfaces.
Omdat de fles zonder cap nog niet met zekerheid voUedig gesloten is hoort de capper
binnen de steriele ruimte thuis. Echter omdat met name door de aluminium cap partikels
ontstaan tijdens cappen is de capper niet gewensrbinnen de steriele ruimte. De keuze van
de verpakking met aluminium cap is fundamenteel fout. Zoek daarom een andere
mogelijkheid om de fles te sluiten, die geen partikels genereert en weI binnen de steriele
ruimte toegepast kan worden. Daarbij kan samenwerking met een cap- en stoppenfabrikant
en/of flessenfabrikant nuttig en verstandig zijn.
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