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Voorwoord 

Oit verslag is de schriftelijke rapportage van mijn eindstudieopdracht, die ik ter afronding van mijn 

studie werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven heb uitgevoerd. De opdracht 

is uitgevoerd bij de sectie specifieke produktiemiddelen van de vakgroep produktietechniek en -

automatisering en is deels op de universiteit en deels bij het opdrachtgevende bedrijf, BOC 

Edwards Calumatic BV, tot voorkort Calumatic BV, uitgevoerd. 

Om de Jijn in het verhaal niet te zeer te vertroebeJen, zijn aIle (complexe) berekeningen, tabellen 

en extra, doch essentitHe informatie in apart bijgevoegde bijJagen opgenomen. 

Vanaf deze plaats wi] ik een aantal mensen bedanken die een bijdrage hebben geleverd bij het tot 

stand komen van dit resultaat en die mijn stageperiode tot een leuke en leerzame tijd hebben 

gemaakt. Van het hele Calumatic personeel, met wie het goed samenwerken was en waar, ondanks 

de drukte altijd weI tijd gemaakt kon worden voor adviezen, wit ik naast mijn bedrijfsbegeleider 

Hans Krikhaar van wie ik een voUedige vrijheid van handelen kreeg Chris van Sluijsveld danken 

voor zijn begeleiding in het eerste deel van mijn stageperiode en voor de vele ritten van station 

Tilburg NS naar Dongen en vise versa. Verder wit ik Paul Hendricx die zeer bij de laatste fase 

van deze opdracht en bij het tot stand komen van dit verslag betrokken was bedanken voor zijn tijd 

en adviezen. 

Verder een speciaal woord van dank aan mijn afstudeer hoogleraar Prof. van Bragt, mijn TU

begeleider Frank Delbressine, de systeem beheerder van het CAD-systeem Dhr. Soers en aIle 

mede-studenten die mij via het geven van tips en het voeren van discussies geholpen hebben. 

Ais laatste wit ik ook Eric bedanken voor het beschikbaar stellen van zijn laserprinter om dit werk 

en eerdere tussenverslagen op een makkeJijke manier op papier te krijgen. 

Daan van Heereveld 
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Samenvatting 

De farmaceutische flessenwasmachine die BOC Edwards Calumatic BV te Dongen levert voor haar 

farmaceutische afvullijnen is een machine gebaseerd op een oud ontwerp. In de loop der jaren is er 

veel aan de machine gedaan om. vooral voor kleine flesjes de capaciteit te verhogen; hetgeen heeft 

geresulteerd in een complexe constructie met dure flesafbankelijke wisseldelen. Met de komst van 

de nieuwe generatie hoge-snelheidsvulmachines sluit de capaciteit van de wasmachine echter niet 

meer aan bij de gevraagde capaciteit. 

Analyse van de machine en het wasproces teert dat aanpassing van de huidige constructie nauwe

lijks meer tot een capaciteitsstijging kan leiden. Dit is vooral te wijten aan de koppeling tussen het 

keren van de flessenhouders en het doorzetten van de flessen tussen de verschillende wasstations. 

Door de keerbeweging zowel functioneel als ruimtelijk te scheiden van de doorzetbeweging kan 

een wasmachine ontwikkeld worden met een korter onproduktief gedeelte van de cyclustijd. 

Hierdoor kan de capaciteit toenemen en aansluitend bij de hoge-snelheidsvullers gemaakt worden. 

terwijl de belading van de machine gelijk blijft. Tevens kunnen de flesafbankelijke wisseldelen bij 

een dergelijk concept vereenvoudigd worden. 

Aan de hand van dit werkingsprincipe zijn een tweetal voorontwerpen van een wasmachine 

opgesteld; een lineaire en een roterende machine. De roterende machine komt vanwege zijn grote 

overeenkomsten met de huidige machine het meest in aanmerking voor uiteindelijke realisering. 

Door de ruimtelijke opsplitsing van de deelfuncties kan het ontwerp modulair uitgevoerd worden. 

Dit brengt voordelen met zich mee op het gebied van ontwerpen, montage en onderhoud. Het 

invoersysteem is uiteindelijk tot op het laagste module-niveau uitgewerkt. 
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Summary 

The compact rotary bottle washer, wich is produced by Boc Edwards Calumaric BV at Dongen 

(NL) for their farmaceutical filling-lines, is based on an old design. During the last few years 

many things haven been done in order to raise the capacity of the machine, mostly for the small 

bottle-range. Besides those higher capacity it also results in more expensive vial-dependent change

parts and in a complex construction. With the coming of the new generation high speed filling 

machines the capacity of the washingmachine does not fit anymore at the asked capacity. 

Analysis of the machine and the process of washing shows that adaption of the current construction 

hardly can lead to a raising of the capacity. This is due to the coupling of the turning of the vial 

holders and the movement of the vials between the different washing stations. 

By separating the turning movement from the transpotation movement, in a functional and spatial 

way, a washing machine can be develloped wich is working with a shorter nonproduktive part of 

the cycle-time. In this way the capacity of the machine can raise to the level of the high-speed 

filling machines without increasing the number of vials kept in the machine. The vial dependent 

change parts can also be simplfied this way. 

On the basis of this idea two drafts are made. One of a rotating, and one of a lineair machine. 

Thanks to the big similarity of the rotating machine with the old washing machine, this one seems 

to be the machine for further realisation. 

Because of the spatial split of the functions, the machine can be build up in a modular way. This 

will take advantage for designing, assembling and for maintenance. Finally the infeedsystem has 

been worked out untill the lowest module-level. 
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lInleiding 

1.1 Calumatic 

Calumatic is een machinefabriek die zich vooral toelegt op het ontwerpen en produceren van 

farmaceutische verpakkingsmachines en -lijnen voor flesvormige verpakkingen. Ben volledige 

verpakkingslijn hiervoor bestaat uit een wasser, een steriliseertunnel, een vuller, een stopper en 

een capper, eventueel gecombineerd met een specifiek flestransportsysteem. Al deze machines 

worden bij Calumatic ontworpen en op de steriliseertunnel na, ook gebouwd. 

De machines die Calumatic aanbiedt zijn geschikt voor het verwerken van flesvormige verpakking

en, voornamelijk van glas. De afmetingen van DIN genormeerde flestypen zijn opgenomen in 

bijlage 2. Voor deze flessen en voor soortgelijke modellen kunnen de Calumatic machines geschikt 

gemaakt worden. 

1.2 Farmaceutisch ontwerpen 

Een steriel farmaceutisch produkt moet zuiver en steriel zijn en blijven. Produktiemiddelen mogen 

die zuiverheid niet in de weg staan. Machines voor farmaceutische produktie moeten daarom op 

farmaceutisch verantwoorde wijze uitgevoerd en ontworpen worden. 

Duidelijke definities en eisen ten aanzien van farmaceutische kwaliteit, uitvoering en ontwerp 

ontbreken echter. Er is slechts sprake van wensen vanuit de industrie en richtlijnen, zoals de 

'Rules for Good Manufacturing Practice' (zie bijlage 3). In technisch opzicht geven deze richtIij

nen 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". Het is aan de constructeur om met gezond verstand en 

ervaring de onoverzichtelijke richtlijnen en niet gekwantificeerde wensen te vertalen in een concre

te constructie. In bijlage 4 zijn enige aandachtsgebieden omschreven die bij het ontwerpen van een 

farmaceutische machine speciale aandacht verdienen. 

1.3 De Compact Rotary Washer 

Voor het wassen van flesjes heeft Calumatic een intermitterend roterende wasmachine, de CRW, in 

haar produktenpakket. In bijlage 5 wordt de werking van deze machine besproken. Het oorspronk

elijke on twerp hiervan dateert uit 1978. Sindsdien zijn er enige aanpassingen gedaan aan de 

machine om de capaciteit te verhogen, maar ingrijpende veranderingen zijn uitgebleven. 
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Doel van deze opdracht is te onderzoeken hoe de wasmachine aangepast kan worden zodat deze 

mee kan komen met de ontwikkelingen op het gebied van de vulmachines, waarbij vooral voor 

kleine flesjes de te verwerken capaciteiten steeds hoger worden en waarbij steeds hogere eisen 

gesteld worden aan lijn-integratie en proces-validatie. De opdrachtomschrijving is in bijlage 1 

opgenomen. 

Na een analyse van het wasproces en de huidige wasmachine zal zoveel mogelijk met behulp van 

bekende en farmaceutisch aanvaarde technieken een nieuw concept voor de wasmachine worden 

opgesteld. 

Het project is volgens de projectstrategie van Prof. van Bragt uitgevoerd, en het opgestelde 

concept zal dan ook geschikt zijn voor een verdere modulaire uitwerking [5, 6, 7], 
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2 Bet wasproces 

2.1 Doel 

Het doel van het wasproces is het verwijderen van in het glaswerk aanwezige deeItjes (partikeIs). 

Omdat in het vulproces het te vullen flesje zelf geen mogelijke vervuilingsbron mag zijn, moeten 

deze deeltjes verwijderd worden of moet de aanwezigheid van partikels voorkomen worden. 

Door aanraking met de omgeving waaraan een flesje blootstaat kunnen er partikels in het glaswerk 

terecht komen. Meestal is er sprake van meerdere vervuilingsbronnen. Vervuiling bij nieuw 

glaswerk bestaat hoofdzakelijk uit stof, vezels en chemische vervuiling. Deze vervuilingen ontstaan 

bij fabricage, verpakken, opslag, transport en uitpakken van het glaswerk. Door een zorgvuldige 

omgang met het glaswerk tijdens de fabricage hiervan en op het traject tussen glasfabriek en het 

begin van een aseptische 1 vullijn kan de aanvangsvervuiling van de nieuwe verpakkingsmiddelen 

beperkt worden. Zo werd de aanwezigheid van lastig te verwijderen papiervezels in de flesjes 

drastisch teruggebracht op het moment dat glasfabrikanten nieuwe flesjes in plastic krimpfoJie in 

plaats van in kartonnen dozen gingen verpakken. 

2.2 Reinigingsmethoden 

Het reinigen van de te vuUen flesjes kan volgens verschillende methoden gebeuren [2, 3, 4]. De 

voor nieuw glaswerk gebruikelijke methode is wassen met warm water. Door het creeren van een 

voldoende hoge watersnelheid langs het inwendige oppervlak van een flesje worden aan de wand 

zittende vervuilingen met de vloeistofstroom meegevoerd. Eventueel wordt deze methode gecombi

neerd met het voor- en/of nablazen met zuivere lucht. Voorblazen verwijdert loszittende deeltjes 

zoals stof en papiervezels die na bevochtiging van de binnenzijde van de fles sterk aan de glaswand 

kleven en daardoor iastiger te verwijderen zijn. Nablazen verwijdert de Jaatste vloeistofresten met 

de daarin opgeloste vervuilingen en levert een droge fles af. 

Ultrasoon wassen wordt vaak gebruikt voorafgaand aan het wassen met water. Door cavitatie aan 

de glaswand van met vloeistof gevulde flesjes, opgewekt door ultrasone geluidsgolven, worden 

vervuilingen van deze wand losgemaakt. Hoewel deze methode een duideJijke stijging van het 

aantal afgevoerde deeltjes teweegbrengt is deze wasmethode in de farmaceutische industrie omstre

den. Onderzoek [1] heeft namelijk uitgewezen dat de stijging van het aantal afgevoerde deeltjes 

voornamelijk bestaat uit glasdeeltjes, afkomstig van beschadiging van kleine oneffenheden in de 

glaswand die microscopisch gezien beschadigd waren geraakt. Door achterblijvende scherpe kanten 

is de kans op het losraken van nieuwe glasdeeltjes uit de wand tijdens het vullen, opslag en 

1) aseptisch: werkwijze waarbij al het mogelijke wordt gedaan om besmetting van het produkt door de 
machine te voorkomen; wordt toegepast indien het produkt met na-steriliseerbaar is. 
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gebruik van de flesjes groter dan bij niet ultrasoon gewassen flesjes. 

Bij het spoelen met ammonium bi-f1uoride wordt het bovenste laagje van de glaswand, met de 

daaraan gehechte of daarin opgenomen vervuilingen losgeweekt. Tijdens het nawassen worden 

deze vervuilingen afgevoerd met het spoelwater. 

Spoelen met detergentia, gif om aanwezige bacterien te doden, is niet gebruikelijk bij verwerking 

van nieuwe flessen. Dit om het risico van een detergent residu in het eindprodukt te vermijden. 

Door een flesje snel op te warmen en af te koelen zullen de kleine partikels meer volumeverschil 

vertonen dan het veel grotere flesje. Door deze thermische shock komen aangehecht deeltjes 

eerder los van de glaswand. 

2.3 Uitvoering wasproces 

Calumatic gebruikt voor haar wasmachines het wassen met water gecombineerd met het nablazen 

van lucht. Eventueel kan een ultrasone voorbehandelingsinstallatie worden geleverd. 

Tijdens het wassen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden [2, 3]: 

- de aanwezige vervuiling moet met het spoelmedium de fles kunnen verlaten en mag zich 

nergens kunnen ophopen; dit kan vanuit farmaceutisch oogpunt aileen wanneer de fles in 

gekeerde positie (met de opening naar beneden) gewassen wordt. 

- de druk en volumestroom van het spoelmedium moeten dusdanig zijn ingesteld dat het medium 

de bodem van het gekeerde flesje raakt, zich naar aIle kanten uitspreidt met zo min mogelijk 

spetteren, de uiterste hoeken van de bodem bereikt, rustig tangs de zijwand naar beneden 

stroomt en de opening zonder turbulentie en opeenboping verlaat. Te hoge druk veroorzaakt 

terugkaatsen van de waterstraal met als gevolg dat de bodem niet geheel of niet goed gewassen 

wordt. Turbulentie en opeenboping van het waswater bij de uitstroom kan terugvoeren of 

aanhechting aan de glaswand van partikels tot gevolg hebben. 

- flesjes moeten ook uitwendig gewassen (kunnen) worden. 

- delen die rechtstreeks met de flesjes in aanraking komen moeten uit RVS (AISI 316) of uit een 

ander niet corroderend en niet vervuilend materiaal vervaardigd zijn. 

Bij het verwerken van parenterale 1 produkten vereisen de GMP voorschriften wassen met "Water 

For Injection"; WFI. Dit water is kostbaar (± F 1,- per liter) en aan de verwerking ervan zijn 

verschillende voorschriften gebonden. Zo moeten bijvoorbeeld aIle pijpleidingen in RVS worden 

uitgevoerd, overgangen moeten worden gelast en de leidingen moeten op afschot zijn opgehangen 

en moeten met stoom steriliseerbaar zijn. Verder moet WFI op 80°C worden opgeslagen mag het 

maximaal 24 uur bewaard worden. 

1) parenteraal: voor rechtstreekse inbrenging in de menselijke bloedbaan 
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Om het verbruik van WFI tijdens het wasproces te beperken wordt een fles eerst met gerecircu

leerd water uit de eindwassing gewassen en wordt aIleen aan het eind van een wascyclus een 

effectieve spoeling met WFI gedaan. Tijdens deze laatste wasstap moeten aIle mogeJijke vervui

lingen die nog uit de voorgaande wasstappen aanwezig zijn verwijderd worden. Om de laatste 

waterresten ook nog uit de fles te krijgen wordt nog met schone lucht nageblazen. 

Het totale wasprogramma ziet er uit als in tabel 2.1 is weergegeven: 

proces 

siliconen oplossing inspuiten 

binnen 
drogen met lucht 

buiten 

tijd 

[s] 

druk 

[bar] 

: opzet wasprogramma 

volume 

[mIlfles] 

filtratie temperatuur 

[/Lm] [0C] 
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In de tabel staan de grootheden van het standaard wasprogramma (212-04-00. met als toevoeging 

uitwendig drogen op station 11) dat Calumatic als standaard op de CRW aanbiedt weergegeven. 

Met het gelijktijdig uitvoeren van de binnen- en buitenwassing duurt dit wasprogramma minimaal 

12 seconden. 

Naar inzicht van de klant kunnen de grootheden van het programma gewijzigd worden en kunnen 

processtappen worden toegevoegd. Het gewenste programma zal in een constructie vertaald moeten 

worden waarin het tot uitvoer wordt gebracht. Het kan hierbij voorkomen dat door de gebruikte 

constructie tussen bepaalde stappen van het wasprogramma verbanden worden gelegd. Hierdoor 

kan de tijdsduur van bepaalde stappen gekoppeld zijn aan andere. Bij de CRW wordt de vrije 

keuze van procesparameters beperkt door de opsplitsing van het wasprogramma in 10 even lange 

stappen en het feit dat er maximaal met 5 verschillende wasmedia kan worden gewerkt. 

2.4 VVasrnachines 

N aast Calumatic zijn er een aantal andere fabrikanten die farmaceutische wasmachines leveren. 

Roterende en lineaire machines, zowel intermitterend als continu worden geleverd. De twee 

belangrijkste concurrenten van de CRW zijn de zogenaamde tunnelwassers (intermitterend bewe

gende lineaire machines) en de continu roterende wasmachines. 

In bijlage 6 is een beschrijving van deze machines opgenomen alsmede een overzicht van de te 

behalen produktiecapaciteiten. 
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3 Probleemanalyse 

3.1 Capaciteit 

3.1.1 capaciteitsanaiyse CRW en vulmachines 

In grafiek 3.1 staan de capaciteiten van de huidige generatie CRW's per flestype weergegeven. Bij 

de CRW-28 en -70 is steeds de hoogste capaciteit van de mono of de duplex uitvoering gegeven. 

Tevens is in deze grafiek de lijn van de maximaal gevraagde capaciteit per flestype van de ver

schillende Calumatic vulmachines weergegeven. In bijlage 7 zijn de berekeningen die ten grondslag 

liggen aan deze grafiek opgenomen. 

flessen/min 

600 CI •••••• • I:J :a-........ _ ........................................ . 

500 

400 • • • • • • • •• •••••••••••••••••••• • •••••• ~ * • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••• 

300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : ..... ~ .............. . 

200 •••••••••••••••••••••• I ••••• ~ • • • • • •• : •••• , •••••••• + ••••••••••• 

100 ................................... : ......................... " ............. : 
· . · . · . · . · . · . · . · . 

0 : I I I I I I I I I: 
2 6 10 20 30 ~ 7 10 20 30 100~ 100 500 

R-range H-range : DIN 58363-5 

I~RW-28 .... CRW-70 ...cRW-85 ... max. vulcap. , flestype 

grafiek 3.1: maximum capaciteiten CRW's en vulmachines 

Oit de grafiek blijkt dat de capaciteit van de was machines vooral tekort schiet bij de 20, 25 en 

30R, de 10 en 15H en de 50 en 1000 ml flesjes. Om voor deze flesformaten toch de gevraagde 

capaciteit te kunnen leveren, is aanpassing van de huidige machine noodzakelijk. 
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3.1.2 instabiele flessen 

Door de 'vrije' in- en uitvoer van flessen in en uit de machine en het niet aaneengesloten staan van 

de flessen op de toevoerdraaitafel, is de kans op omvaIlen van flessen aanwezig. Vooral bij 

instabiele flessen zullen maatregelen tegen omvallen genomen moeten worden. Deze maatregelen, 

zoals bijvoorbeeld een invoer met een wormwiel verhogen de invoertijd; hierdoor kan het aantal 

flessen dat in een houder geschoven kan worden gedurende de stilstandtijd van de molen afnemen, 

waardoor de capaciteit achterblijft bij de theoretische maximum capaciteit. 

3.1.3 integratie 

De capaciteit van de was machine is niet aIleen bepalend voor de totale lijncapaciteit, ook de 

samenwerking met de steriliseertunnel is van groot belang. Met name de besturing van beide 

machines en de grootte en aard van de buffering ertussen bepalen de totale capaciteit die de vuller 

aangeleverd krijgt. 

3.2 Kwaliteit 

Farmaceutische producenten willen het risico op vervuilde produkten zoveel mogelijk uit sluiten. 

Hierdoor willen zij ondermeer aIle processen die een rol spelen bij het verpakken van hun produk

ten beheersen. Door gebruik te maken van valideerbare processen trachten zij de kans op vervuilde 

produkten te minimaliseren. Een omschrijving van het begrip validatie is gegeven in bijlage 8. Bij 

de was machine ontbreken echter normen waaraan een gewassen flesje moet voldoen, het opstellen 

van een betrouwbare test waaruit blijkt dat de wasmachine zijn werk naar behoren doet is hier

door nog niet mogelijk. Ook ontbreekt het nog aan inzicht in de invloed van de verschillende 

wasparameters op het wasresultaat. De enige vorm van zekerheid die de klant wordt geboden zijn 

de referenties van (gerenommeerde) farmaceutische producenten die naar tevredenheid de CRW 

gebruiken. 

3.3 Kosten 

3.3.1 wisseldelen 

Voor elk type te verwerken fles moet de CRW omgebouwd worden; spuitpijpen en flessenhouders 

moeten verwisseld worden. De omsteltijd is kort (± 15 minuten), de kosten van de wisseldelen 

zijn echter hoog (± 10 % van de aanschafwaarde van de machine per set wisseldelen). 

Een set wisseldelen voor de CRW bestaat uit een set van 12 flessenhouders en 10 spuitpijpen. De 

flessenhouders zijn zeer kostbare onderdelen; vooral voor machines in de duplex uitvoering. Een 



probleemanalyse 15 

houder bestaat uit een lasconstructie van RVS waarop nauwkeurig een nekgeleiding van verenstaal 

wordt gelast. Een zijgeleiding van RVS-draad en bij een duplexhouder ook een bodemgeleiding 

completeert het geheel. Vanwege vervormingen en restspanningen als gevolg van het lassen is het 

vaak moeilijk de gevraagde nauwkeurigheden te behalen, waardoor veel houders afgekeurd worden 

en/of moeten worden nagesteld. 

3.3.2 lay-out 

Door de plaatsing van de in- en de uitgang van de machine naast elkaar onder een hoek van 30· 

kan de uitgaande lijn niet rechtstreeks op een steriliseertunnel aangesloten worden. Er is een lange 

transportband of een extra draaitafel nodig. Bij kleine flessen ( 0 < 30 mm) kunnen geen bochten 

in de transportbanden worden gelegd worden in verb and met de stabiliteit van de flessen waardoor 

hier bijna altijd met een draaitafel gewerkt moet worden. Naast de kans op omvallen van de flesjes 

op het traject tussen was machine en tunnel moeten ook maatregelen getroffen worden ter voorko

ming van vervuiling. Een veelvuldig gebruikte bescherming is de opstelling van deze baan onder 

een laminaire luchtstroom, een zogenaamde LAF-unit, welke echter hoge kosten per oppervlakte 

eenheid met zich meebrengt. 

De wasmachine sluit niet eenduidig aan op de steriliseertunnel. Hierdoor wordt deze machine in 

veel verschillende orientaties voor de tunnel geplaatst. De machine moet steeds worden ingepast in 

de lijn lay-out, waardoor de overgang tussen wasser en tunnel iedere keer opnieuw ontworpen 

moet worden, hetgeen tijd en kosten met zich meebrengt. Een eenduidige en directe aansluiting op 

de steriliseertunnels is wenselijk. 

De pompunit, wordt steeds achter de machine geplaatst en zit star gekoppeld aan de machine. 

Door de steeds verschillende opstelling van de wasmachine in de produktielijn, is een plaatsing aan 

een van de zijkanten van de machine vaak wenselijk. Om hier aan tegemoet te komen moet het 

hele leidingstelsel van de pompunit aangepast worden. 

3.3.3 montage 

Door de complexe opbouw van de machine kan deze pas getest worden als deze in zijn geheel 

geassembleerd is. Eventuele fouten of vergeten onderdelen komen dan pas aan het licht. Vaak gaat 

veel tijd verloren aan het wachten op nieuwe (of vertraagde) onderdelen en aan het herstellen van 

fouten. Bij een modulaire opbouw van de machine zouden deze fouten eerder aan het licht komen 
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3.4 Eisenpakket 

Voor de nieuwe wasmachine is mede aan de hand van deze probleemanalyse een eisenpakket 

opgesteld. Dit pakket is onderverdeeld in eisen en wensen ten aanzien van verschillende criteria; 

waar mogelijk is bij een wens het geachte maximaal bereikbare resultaat binnen het kader van deze 

opdracht gegeven. Het eisenpakket staat weergegeven in de tabel van bijlage 9. 

3.S Doelstellingen 

Om tot een nieuw concept voor de wasmachine te komen dat beter voldoet dan de huidige machine 

worden de twee belangrijkste punten die met een keuze voor het werkingsprincipe van de machine 

-indirect- bepaald worden als hoofddoelstellingen genomen. Deze zijn: 

1 laat de capaciteit aansluiten bij de vulmachines 

2 verlaag de kosten van de wisseldelen 

3.5.1 capaciteitsverhoging 

De capaciteit van een intermitterende machine wordt bepaald door de volgende vergelijking: 

p = 60n 
T 

eyel 

waarin n het aantal flessen in een houder is en Tcycl voor de cyc1ustijd van de machine staat. 

Door het varieren van deze twee variabelen kan de capaciteit worden gewijzigd. 

(3.1) 

Het zal ook mogelijk blijken om met een machine met een continue flessenloop de gevraagde 

capaciteit te leveren, het aantal flessen dat hier tegelijkertijd in bewerking is wordt bepaald door de 

totale verblijfstijd van een flesje in de machine; de capaciteit door de maximale glassnelheid. 

3.5.1.1 capaciteitsverhoging door terugbrengen cyc1ustijd 

De cyc1ustijd valt op te splitsen in twee delen; de (produktieve) wastijd en de (onproduktieve) 

staptijd. Het verkorten van de wastijd is aileen toegestaan indien het resultaat van het wasproces 

ten minste van gelijke kwaliteit blijft. Over het wasproces zelf is nog weinig bekend; het is 

momenteel (nog) niet valideerbaar en de invloed van de verschillende procesparameters op het 

uiteindelijke resultaat is onbekend. Verder ontbreekt het aan duidelijke (testbare) normen over 'hoe 

schoon' een flesje moet zijn wanneer het een wasmachine verlaat. Om minimaal gelijke waskwali

teit te bieden kan de wastijd vooralsnog niet verkort worden. 
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Bij een goede opsplitsing van de deelfuncties kan de onproduktieve tijd van de machine geminima

liseerd worden. Hierdoor kan de capaciteit stijgen zonder een toename van de belading van de 

machine. Bij de CRW wordt de staptijd beperkt door de snelheid waarmee de keerbeweging van de 

houders tijdens de stap tussen station 1 en 2 en tussen 11 en 12 is uit te voeren. Deze staptijd is bij 

deze machine niet te verkorten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de cyclustijd van de huidige 

CRW niet is te verbeteren. 

3.5.1.2 capaciteitsverhoging door grotere belading 

De capaciteit kan ook verhoogd worden door meerdere flessen tegelijkertijd in bewerking te 

nemen. Vanwege de grotere massa's die bij een intermitterende machine iedere stap doorgezet 

moeten worden, moet hier extra aandacht aan het dynamisch gedrag van de constructie geschonken 

worden. Verder zullen door een groter aantal flessen in bewerking de afinetingen van de machine 

waarschijnlijk toenemen. 

Bij een soortgelijk houdersysteem zoals dat nu gebruikt wordt, kan de capaciteit van flessen die in 

de CRW al met 10 (mono) of met 20 (duplex) in een houder kunnen worden ingevoerd niet meer 

verhoogd worden door een grotere belading. Vanwege de toleranties op de flessen kunnen maxi

maal 10 flessen op een rij gezet worden om er nog zeker van te zijn dat aIle onder de rij gepositio

neerde spuitmonden in een flesje spuiten. Bij een grotere belading zullen de flesjes in de houders 

gepositioneerd en gefixeerd moeten worden. 

3.5.2 kostenverlaging wisseldelen 

Kostenverlaging van de wisseldelen kan eruit bestaan de wisseldelen zelf goedkoper te maken, 

maar ook kunnen universe Ie wisseldelen ontwikkeld worden. De afinetingen van de verschillende 

flessen in bijlage 2 taten zien dat er veel verschillende flessen een soortgelijke nek bezitten. Een 

houder met een nekgeleiding en een verstelbare zijgeleiding kan, indien de nekgeleiding in de 

machine op nekhoogte van het aangevoerde flesje wordt gebracht meerdere flessen verwerken. Bij 

een twee rijIge aanvoer moet dan weI de afstand tussen de hartlijnen van beide rijen constant zijn. 

Bij een machine met een continu glastransport zal iedere fles apart moeten worden ingeklemd; hier 

zal van een heel andere techniek gebruik gemaakt moeten worden dan van de flessenhouders met 

nekgeleiding. 
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4 Continue en intermitterende machines 

4.1 Soorten machines 

In feite zijn er twee soorten machines denkbaar; continue en intermitterende. Ben continue machine 

is een machine waarbij de flesjes door de machine getransporteerd worden zonder te worden 

stilgezet. er is sprake van een lange flessenrij die met een bepaalde snelheid voortbeweegt. De 

flesjes verlaten een voor een met een bepaalde tussentijd de machine. 

Bij de intermitterende machine komt steeds na een bepaalde tijdsduur een hoeveelheid gewassen 

flessen naar buiten. In de machine worden de flessen met meerdere in een houder geklemd welke 

stap voor stap langs de verschillende wasstations beweegt. 

4.2 Continue machines 

Het keren van de flesjes in een continue machine kan in een profielbuis gebeuren. Dit is een 

massieve buis waarin het profiel van een flesje in de lengte spiraliserend is aangebracht. De flesjes 

worden rechtopstaand de buis ingeduwd, aan de andere zijde komen ze er gekeerd uit. 

Omdat de wasmedia tijdens het wasproces zo goed mogelijk gescheiden moeten blijven. mag een 

spuitmond niet meerdere vloeistoffen de flesjes inspuiten. De spuitinrichting in deze machines kan 

intermitterend onder de flessen over en bepaald traject, of continu per wasstap meebewegen, 

waarbij bij de laatste mogelijkheid de machine duidelijk per wasstap gescheiden is. In bijlage 10 

staan beide mogelijkheden voor een roterende continumachine beschreven. Een lineaire uitvoering 

is ook mogelijk. 

De maximum capaciteit wordt bepaald door de maximale snelheid op de kritische punten; dit kan 

de overgang tussen het vuI- en het waswiel of de maximale snelheid in de keerbuis zijn. Gezien de 

grote overeenkomsten met de continu roterende vulmachines, die de maximaal gevraagde capaciteit 

bepalen, wordt aansluiting van de capaciteit haalbaar geacht. 

Het grootste voordeel van de continue machines is de continue flessenloop; de flesjes bewegen met 

een eenparige snelheid en staan vast tegen elkaar of ingeklemd in de wassectie. Omvallen van de 

flesjes is hierbij niet mogeIijk; evenals schranken in de geleiding. Door deze continue flessenloop 

kan de integratie met de steriliseertunnel veel eenvoudiger geoptimaliseerd worden. Het aaneen

gesloten staan van de flessen maakt het verwerken van instabiele flesjes eenvoudiger. 
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Als nadeel kan worden opgevoerd dat het transporteren en handelen van gekeerde flessen een 

geheel nieuwe techniek is. Hier zal eerst ruime ervaring mee opgedaan moeten worden. Vanwege 

het inklemmen per flesje in de machine en het gebruik van de flesatbankelijke keerbuizen komen 

er in de machine veel onderdelen voor die van de maat van het te verwerken flesje atbankelijk 

zijn. 

4.3 Intermitterende machines 

Een intermitterende machine kan zowel roterend als Iineair worden uitgevoerd. Een roterende 

intermitterende machine bestaat uit een draaitafel waarop of waaraan de flessen in gekeerde positie 

gefixeerd worden. Een lineaire intermitterende machine bestaat uit een lopende band of rechte 

transportbaan waarop of waarin de flesjes worden ingeklemd. Door het stapsgewijs doorzetten van 

de flessen worden deze langs de verschillende was stations getransporteerd. 

Bij de inyoer van een intermitterende machine moet de flessenrij steeds versneld en vertraagd 

worden. Hierdoor is een keerbuis, waarin zich meerdere flessen in een stadium van keren bevinden 

ongeschikt om de flessen te keren. Het keren van de flessen zal ook batchgewijs moeten gebeuren 

en kan plaatsvinden voor de flessen de wastrommel betreden, of in de wastrommel zelf gebeuren. 

4.3.1 keren binnen de wastrommel 

Deze soort machine maakt gebruik van een keermechanisme zoals dat in de CRW gebruikt wordt. 

Om binnen de beperkingen van dit mechanisme toch een capaciteitsverhoging te creeren is het 

noodzakelijk dat de keerbeweging dynamisch gunstiger verloopt. Indien aIle flesjes om een as 

gekeerd kunnen worden waarbij het massatraagheidsmoment van een gevulde houder minimaal is, 

zal de traagheid van de keerbeweging afnemen ten opzichte van de huidige constructie. De radiale 

krachten op de assen van de keerinrichting zullen afnemen zodat de machine soepeler of sneller 

kan draaien. 

Door het verleggen van het draaipunt naar een punt nabij het midden van de flesjes zal de maxima

Ie keerstraal (de grootste afstand tussen de buitenkant van een gevulde houder en de keeras) van 

een gevulde houder afnemen. De flessen komen tijdens het keren niet meer zo snel in botsing met 

naastgelegen houders waardoor de flessen dichter naar het hart van de machine toe geschoven 

kunnen worden. Hierdoor kunnen er meer flessen in een houder geplaatst worden zonder dat de 

diameter van de wastrommel toeneemt. Door bij een duplex-houder de twee rijen flesjes nog 

slechts 8 mm uit elkaar te zetten (Lp.v .. 33 mm) neemt de maximale keerstraal van de houders 

verder af. 
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Om iedere fles rond de meest gunstige as te kunnen keren moet de draaihoogte instelbaar gemaakt 

worden. Wanneer steeds de keeras nabij de halve fleshoogte ligt, zal na het keren de opening van 

de flessen op ongeveer dezelfde hoogte terecht komen; hierdoor hoeft er niet meer met de (dure) 

verlengde spuitpijpen gewerkt te worden. 

In bijlage 11 is voor de hele flessenrange een capaciteitsberekening opgenomen voor verschillende 

CRW -aanpassingen. Hierbij is er steeds van uit gegaan dat de maximale machinesnelheid op 28 

slagen per minuut gehandhaafd blijft bij een wastijd van 1,25 sec per station. Het resultaat van de 

meest optimale wasmachine (variabele draaihoogte en een tussenruimte van 8 mm) is weergegeven 

in grafiek 4.1. 
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I *CRW optimaal ... max. vulcap. I flestype 

grafiek 4.1: capaciteit geoptimaliseerde CRW versus vulmachines 

Deze capaciteitsplanning sluit beter aan bij de vulmachines dan die van de huidige CRW. Er 

blijven echter ook problemen, vooral bij de R-range, de H-range tot en met 15H, de 50 ml en de 

1000 ml flessen sluit de capaciteit van deze geoptimaliseerde CRW nog niet goed op de vulmachi

nes aan. 
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Door het vergroten van de wastrommel kunnen ook de 20-, 25- en 30R flessen tot een eapaciteit 

van 560 per minuut gebraeht worden. Ruimtelijk gezien zal de diameter van de trommel met 12 

em moeten toenemen. Er moet hier rekening gehouden worden dat de invoertijd voor het vullen 

van een 6 em langere houder kan toenemen. Ook zal het dynamiseh gedrag van een grotere en 

zwaardere trommel verslechteren. 

Met het oog op minimale kosten voor de wisseldelen kunnen de twee rijen flesjes bij een dubbele 

invoer op een vaste hartafstand geplaatst worden. Dan kunnen meerdere flessen met een soortgelij

ke nek in een houder worden opgenomen. De zijgeleiding en bij de duplex-houders ook de bodem

geleiding moeten dan instelbaar worden gemaakt. Ook komen de spuitpijpen die onder de flessen 

staan dan steeds op eenzelfde afstand van elkaar te zitten. Hierdoor kunnen de wisseldelen goedko

per uitgevoerd worden. Afhankelijk van de hartafstand van de twee rijen en de ligging van de 

keeras ten opzichte van de nekgeleiding, hetgeen de maximale keerstraal bepaald, zal de werkelijke 

capaciteit voor sommige flesjes dan iets lager Jiggen dan in de grafiek is weergegeven. 

Een nadeel van deze "geoptimaliseerde CRW" is dat de capaciteitsverhoging tot stand komt door 

toevoegingen aan het huidige concept. Hierdoor valt de kostprijs van de machine bijna zeker hoger 

uit dan die van de CRW. Besparingen komen aIleen voort uit de kostenbesparing door het gebruik 

van universele wisseldelen. Tevens wordt de complexiteit van de eonstructie door deze toevoeging

en vergroot. 

4.3.2 keren buiten de wastrommel 

Bij een constructie waarbij de flessen in gekeerde positie de wastrommel ingaan hoeft binnen deze 

trommel geen rekening gehouden te worden met de ruimte nodig voor het keren van de flessen. De 

machine kan zo dicht beladen worden dat de flessen op een bepaald wasstation net niet met de 

flessen van een nevenstaand station in aanraking komen. 

De keerbeweging, buiten de wastrommel uitgevoerd, kan door een aparte krachtbron aangedreven 

worden waardoor de keerbeweging wordt ontkoppeld van de staptijd. Door de keerbeweging 

(deels) in de stilstandtijd van de machine uit te voeren kan de staptijd, en daarmee de cyclustijd 

van de machine worden teruggebracht. De minimale staptijd voor een gevulde molen Jigt rond de 

0,3 sec, waarmee theoretisch gezien de minimale cyclustijd voor een roterende machine op 1,5 sec 

Jigt, bij een wastijd van 1,2 sec per station. De werkelijke cyelustijd van de machine hangt echter 

ook af van de volgorde en de eyclustijden van de overige processen zoals het keren en transporte

ren van de flessen en hiermee van de gekozen uitvoeringsvorm van de construetie. 
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Door een juiste opsplitsing van de deelfuncties kan ondanks een kortere cyclustijd de invoertijd 

voor de flessen toch gelijk aan de wastijd blijven. Flessen waarbij de invoertijd bepalend is voor 

de belading van een houder kunnen door de kortere cyclustijd toch in een hogere capaciteit 

verwerkt worden, terwijl bij de uitvoering waar keren en staptijd gekoppeld zijn de beJading niet 

vergroot kan worden. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat deze machine voor meer 

flessen een hogere capaciteit kan halen. Tevens biedt deze machine ook betere perspectieven voor 

een hoge capaciteit bij instabiele flessen. 

4.4 Continue versus intermitterende machines 

In bijlage 12 is een afweging gemaakt tussen de continue machines en de twee intermitterende 

machines. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat de intermitterende machine waarbij 

de flessen buiten de wastrommel gekeerd worden het beste alternatief is voor een verbeterde 

wasmachine. 

Opgemerkt moet worden dat de factor investering zeer zwaar in de weging is meegenomen. 

Hierdoor valt de voorkeur op een machine die zoveel mogelijk met bekende technieken (bijvoor

beeld zelfde invoersysteem, gebruik van flessenhouders en soortgelijk wassysteem) kan worden 

ontwikkeld en die toch een betere capaciteitsverwachting biedt dan een uitgebreide versie van de 

huidige machine. De kans op fouten in de uiteindelijke constructie wordt hiermee verkleind, 

evenals het aantal ontwerp- en test-uren. Door het overnemen van zoveel mogelijk bekende 

technieken zal aIleen van de nieuwe onderdelen een testopstelling gebouwd hoeven te worden in 

plaats van een prototype van de hele machine. Wanneer het ontwerp ook per functie in modules is 

verdeeld hoeft slechts met enkele modules getest te gaan worden. Aileen het keren en transporteren 

van de gevulde (en meegewassen) houders is feitelijk anders dan in de CRW. Hierdoor zal geen 

prototype van de hele machine gebouwd hoeven te worden. 
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5 Uitwerking gekozen principe 

5.1 Intermitterende machine; keren buiten wastrommel 

Zoals in het vorige hoofdstuk is afgeleid zal het nieuwe concept voor de wasmachine een intermit

terend bewegende machine zijn waarbij de flesjes voor het invoeren in de wastrommel gekeerd 

worden. Hiermee verdwijnt de (tijd)kritische keerbeweging uit de wastrommel en kan de staptijd 

van de machine verkort worden; hetgeen leidt een hogere produktiecapaciteit. 

Het keren van de flessen gebeurt batchgewijs. Er kan onderscheid gemaakt worden in een toevoer

systeem waarbij de flessen eerst gekeerd worden voordat ze in de houders worden geplaatst en een 

systeem waarbij eerst een houder gevuld wordt alvorens deze als een geheel te keren (zie ook 

bijlage 13). Vanwege de te verwachten problemen bij het hanteren van gekeerde flesjes en vooral 

bij het snel vullen van een houder met flesjes in gekeerde stand, worden de flessen in staande 

positie in een houder geklemd. Deze houder wordt samen met flessen gekeerd en mee gewassen. 

Ais invoer systeem wordt in eerste instantie uit gegaan van het huidige invoersysteem en houder

principe. Oit omdat voor een capaciteitsverhoging een verkorting van de cyclustijd de belangrijkste 

winst oplevert bij gebruik van het houdersysteem waarmee veel ervaring is opgedaan en waarbij de 

machineruimte zeer efficient gebruikt wordt. 

Door het verdwijnen van de keerinrichting uit de wastrommel neemt de eenvoud van het deel 

binnen de wastrommel aanmerkelijk toe en kan er een verdere mate van standaardisatie en voor

montage worden bereikt. Door een betere modulaire structuur kunnen klantspecifieke delen zoals 

de pompunit en het wasprogramma dan als laatste aan het geheel worden toegevoegd. 

5.2 Keermechanisme 

Het keren van de gevulde draagblokken bui

ten de wastrommel kan op een aantal manie

ren gebeuren. Voor het keren kan onder

scheid gemaakt worden tussen lengte- (a,b) 

en breedte-keren (c,d) (zie figuur 5.1), waar

bij via een evenwijdige as (a,c) of een sche

ve as (b,d) gekeerd wordt. Het inklemmen 

van een draagblok in de keerinrichting kan 

zowel vorm- als krachtgesloten zijn. 

a b c d 

figuur 5.1: verschillende manieren van keren 
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Naast het keren van de flessen kan de keerin

richting ook het hoogteverschil tussen de was

en de glaslijn overbruggen. Door de hoogte van 

de draaias (h) en de afstand tussen deze as en de 

geleiding van de flessenhouders (x) goed in te 

stellen wordt ieder flesje zo gekeerd dat het van 

rechtop staand naar een gekeerde positie op ge

lijke hoogte met de glaslijn wordt gedraaid. In 

figuur 5.2 is dit weergegeven voor een groot en 

een klein flesje bij keren om de lengteas van het 

draagblok. Indien van deze vorm van hoogte

instelling wordt afgezien, moet elders in het 

transportsysteem het hoogte verschil overbrugd 

worden. Ook kan er met een vaste draaihoogte 

24 

figuur 5.2: keren van grote en kleine flessen 

gewerkt worden waarbij dan weer flesspecifieke houders en verlengde spuitpijpen gebruikt moeten 

worden. 

5.3 Transport van de fiessenhouders 

Het transport van de draagblokken zowel binnen als buiten de wastrommel kan via een lineaire 

transportbaan of in een roterende molen gebeuren. In tabel 5.1 zijn aIle mogelijke combinaties van 

transportsystemen en keermechanismen weergegeven. Bij de mogelijkheden met a toevoeging 

bevindt de retourbaan zich onder of boven de wasbak. In bijlage 14 worden deze verder uitge

werkt. 

1. keren lengte-as 

la. keren lengte-as; 

verticaal gestapeld 

2. keren breedte-as 

3. keren lengte-as 

4. keren breedte-as 

5. keren lengte-as 

6. keren breedte-as 

en 

7. keren lengte-as 

7a. keren lengte-as; 

verticaal gestapeld 

8. keren breedte-as 
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5.4 Keuze roterend en lineair concept 

Om een goed ruimtelijk inzicht te krijgen in de afmetingen en lay-out van de nieuwe machines, 

wordt zowel een roterende als een lineaire machine verder bekeken. In bijlage 15 wordt hierin een 

keuze gemaakt. Hieruit komen alternatief 1 en 8 als beste naar voren. Deze concepten worden 

verder uitgewerkt in de volgende paragrafen. 

5.5 Cyclusverloop 

Voor de roterende machine is in bijlage 16 het verloop van de bewegingen gedurende de cyclus 

afgeleid. De cyc1ustijd voor deze machine is bepaald op 1,8 sec. Het bewegingspatroon van de 

lineaire machine staat weergegeven in bijlage 17. Ook deze machine werkt met een cyc1ustijd van 

1,8 sec. De cyc1ustijden worden voor beide machines bepaald door de elkaar opvolgende bewer

kingen keren en transporteren van de flessenhouders. Een kortere cyc1ustijd door een andere 

cyc1usindeling kan hier niet bereikt worden. 

5.6 Produktiecapaciteit 

De capaciteit van beide machines is naast de cyc1ustijd afbankelijk van de afmetingen van een 

flessenhouder. Iedere houder heeft een nuttig bruikbaar deel om flessen in te laden; de zogenaamde 

laadsectie. De afmetingen van een sectie worden bepaald door een maximale laaddiepte en breedte. 

Afbankelijk van de breedte van een fles kan een houder tot de maximale lengte worden volgestopt 

met een of twee rijen flesjes, waarbij vanwege de toleranties maximaal 10 flessen in een rij mogen 

staan. 

In grafiek 5.1 zijn de resultaten van de capaciteitsberekening uit bijlage 18 weergegeven voor een 

een houder met 270*100 mm laadruimte. Deze capaciteit sluit voor a1le flesformaten aan bij de 

maximaal gevraagde capaciteit van de vulmachines RLF en WFA-12. 

Voor een optimale aansluiting op de MLF-monoblock-machines bij de kleinere flesjes (tot ± 52 

mm.) kan de hele machine geschaald worden zodat met een kleinere constructie volstaan kan 

worden. Vanuit kostenoogpunt wordt deze geschaalde machine aIleen met een enkel invoersysteem 

uitgerust. Voor toepassing van flessen tot 52 mm sluit een machine met een laadsectie van 155 * 
52 mm goed aan op de monoblock-machines. Van deze monoblock's is geen eenduidige capaci

teitslijn te geven omdat de vullingsgraad van de verschillende typen flesjes vaak geen 100 % is. 

Hierdoor kan niet eenduidig de vultijd per flestype en daarmee de machinecapaciteit gegeven 

worden. Analyse van geleverde MLF-machines leert dat de sneiste machines een maximum 

capaciteit van 100 flessenlmin halen (zie ook bijlage 7). 
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flessen/min 
700 

600 ..................................... . 

500 .................................. . .................................................... . 

400 

300 ............................ ····· .... · ...... · .. ·~ .......... IiI' 

200 

100 .................................. . .............................. . 

o I I I I I I I I 
2 6 10 20 30 7 10 20 30 100 100 500 

R-range H-range DIN 58363-5 
r---------------------------------~------------~--------------~--~ 
.. sectie 270*100 mm .. sectie 155*52 mm ... max. vulcap. flestype 

grafiek 5.1: capaciteiten nieuw concept versus maximaal gevraagde capaciteit 

5.7 Invoersysteem 

Qua capaciteit zal het gebruikte invoermechanisme dezelfde beperkingen kennen als dat van de 

CRW. Bij probleem-flessen (flessen waarbij de invoertijd bepalend is voor de belading en dus het 

theoretische maximum niet in de normale 1,2 seconde stilstandtijd kunnen worden geladen) ligt de 

capaciteit door het verkorten van de cyclustijd, zoals wordt afgeleid in bijlage 19, toch gegaran

deerd 14,3 % hoger dan bij de huidige CRW. 

Door -waar mogelijk- gebruik te maken van een kleinere verhouding tussen stap- en invoertijd kan 

de capaciteit bij probleemflessen verder verhoogd worden. Eventueel kan door gebruik te maken 

van een variabele aandrijving de staptijd minimaal en onatbankelijk van de invoertijd gemaakt 

worden. De capaciteit bij moeilijk in te voeren flessen kan dan geoptimaliseerd worden. naar de 

invoertijd nodig om een X-aantal flessen in de houders in te klemmen. Indien van een flestype de 

relatie tussen de invoertijd en het aantal in te voeren flesjes bekend is, kan hiermee de capaciteit 

per probleemfles geoptimaliseerd worden. In bijlage 20 is voor verschillende typen aandrijving het 

verband tussen de invoertijd en de bijbehorende machine-snelheid gegeven. 
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5.8 Wisseldelen 

De nieuwe flessenhouders hebben een vaste lengte en breedte die geheeJ gebruikt mag worden voor 

de belading. De rijen flessen kunnen nu op een vaste steek gezet worden, waarbij deze steek wordt 

bepaald door de grootste fles die nog dubbel kan worden ingevoerd in de houder. De houders 

worden opgesplitst in een nekgeleiding en een aparte zijgeleiding. Een bodemgeleiding onder de 

flessen is door de scheiding van de invoer van de flessen en het keren van de houders overbodig 

geworden. De nekgeleiding wordt een onderdeel dat uit een vlakke plaat kan worden gefreesd; de 

zijgeleiding bestaat uit gesneden staalplaatjes die met behulp van sprieten aan de nekgeleiding 

worden bevestigd. Een houder kan door het wisselen van de zijgeleiding nu geschikt gemaakt 

worden voor andere flesformaten met een soortgelijke nek. Ter voorkoming van het terugvallen 

van flessen uit de houders moeten aan de open zijde palletjes, zoals deze bij de huidige duplex

houders worden gebruikt, gemonteerd worden. Van deze omstelbare flessenhouder is een proefmo

del gemaakt. 

Wanneer de rijen flessen bij een dubbele invoer op een vaste afstand staan, komen de spuitpijpen 

onder de flessen ook op een vaste afstand van elkaar en te staan. De enige variabele waarvoor de 

spuitpijpen dan nog moeten worden ingesteld is de steek van de flesjes onderling in een rij; welke 

wordt bepaald door de diameter van de flesjes. Door het gebruik van een verstelbare spuitpijp [8] 

kan de omsteltijd, de hoeveelheid en de kosten van de wisseldelen teruggebracht worden. De 

verstelbare spuitpijp bestaat uit een buis waarin onder verschillende hoeken een gatenpatroon met 

een verschillende steek is geboord. Deze kan draaien over een kleinere buis waarin aan de boven

zijde een gleuf is gefreesd. Door nu een gatenpatroon voor de gleuf te draaien spuit de pijp op de 

steek van het verstand patroon. Vanuit farmaceutisch opzicht is het belangrijk dat er geen water 

tussen de twee buizen kan blijven staan; een goede afdichting of een gecontroleerde lekkage is hier 

noodzakelijk. Een 3-D weergave van een verstelbare spuitpijp is opgenomen in bijlage 21. 

5.9 Vergelijking roterend - Iineair concept - CRW 

5.9.1 visualisatie 

Van beide concepten is een 3D-representatie gemaakt op het Unigraphics-II CAD-systeem van de 

vakgroep WPA. Van beide representaties is in de figuren 5.3 en 5.4 een ruimtelijk aanzicht 

opgenomen. 
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figuu, 5.3: 3·0 ,,,,,esent.ti. ,.t .. Mld. wasmachine 
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figuur 5.4: 3-0 represent.tie lin •• ire machine 
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5.9.2 lay-out 

In figuur 5.5 is op schaal een bovenaanzicht van de lineaire, de roterende machine en de CRW 

getekend in een lijnopstelling met een steriliseertunnel. Het nieuwe roterende concept is de meest 

compact ogende constructie, en staat in de lijnopstelling vooral naast de tunnel. De Iineaire 

machine werkt meer in lengterichting in lijn met de tunnel. 

De pompunit is in beide nieuwe concepten in het ontwerp gelntegreerd. Bij de Jijnmachine ligt 

deze onder de wasbak, waardoor de lengte van verschillende leidingen geminimaliseerd kan 

worden. Bij het roterende concept is onder de draaitafel en het opzetplateau een ruimte voor een 

pompunit waar twee pompen en appendages in passen. Een derde pomp in de pompunit wordt 

meestal gebruikt voor siliconeren. Er is dan ook een extra siliconentank nodig. Deze wordt hier 

samen met de pomp gecombineerd tot een siliconeerunit welke apart naast de machine kan worden 

gezet. 

In bijlage 22 is nog enige toelichting omtrent enkele constructieve aspecten van de constructies 

opgenomen. Verder staan daar ook enige opmerkingen over zaken die gepaard gaan met de 

concepten en ideeen waarbij bij verdere uitwerking rekening mee gehouden kan of moet worden. 

5.9.3 tijd- en kostenschatting 

Om een van de huidige concepten produktieklaar te maken moeten er zo'n 2000 a 2500 enginee

ringsuren in ontwikkeling en detailleren gestoken worden. 

De kostprijs van een machine volgens een van de concepten valt moeilijk te schatten. AfhankeJijk 

is ook de wijze van doorberekening van de ontwikkelingskosten. De maakprijs van de onderdelen 

en het monteren van de machine wordt op een gelijk niveau als dat van de CRW geschat. Wei 

wordt de trend gezet dat de kosten van de wisseldelen zullen afnemen, dus het voordeel neemt toe 

met het aantal te verwerken -soortgelijke- flestypen. 
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keren H-"~!l1111I 

1 

lineaire machine 

2 

roterende machine 

3 

CRW 

figuur 5.5: bovenaanzichten nieuwe machines en CRW 
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5.9.4 voor- en nadelen concepten t.O.v. CRW 

*>capaciteitsluita~bij \'1lbnac~i!!~ . 

*Ph)~j~mf1e~sel{~14,1%Cap~~it~itsstiJ8i.ng>. 
* laiige~e effec;tieve wastij~1 . 

* constanteafstandfles- spuitpijp 

*.eenvoudigere wis:~eldelen 
, . . .;. .. ' 

* betere scheidiilg t<>e- en aiVoer van tressen 

*meer ruinite vootverdeletivan wasIlledIa; 
<'>' 

perspectieftot verbetering waskwaliteit 

* meer<Fuimte bij het vtiilenvan d~houdeis; 
oeter persp~ctiefv~r instabieIetlessen 

* functies per module verdeeld .. 

* modulair· bouw-en testbaar .. 

Nadelen 

- partikelgeneratie bij houdertransport 

- beperkingen bij invoer en uitvoer gelijk 

aan CRW 

* beidedraaitafels doorlindexmechanisme>aaIl - complexe keerinrichting I overzetter 

te dtijven - 18 flessenhouders per serie nodig 

* compact ogende constructie maximaal 2 pompen in pompunit 

* uniformewasbak Your aUe uitvoeringen 

* . verdeelsthijvenwasprogratIlll1ana 
ingebruiksteUingie *ijzigen 

machine voor Jagere~paciteitell •.... > .. 

*veei bekende eri bepro~fde tecluliek~tl .. 

17 flessenhouders per serie nodig 
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- grote en hoge keerblokken; complex ver

stelbaar 
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5.9.5 concept keuze 

Beide intermitterende machines bieden duidelijk voordelen boven de oude CRW. Qua afmetingen 

verschillen de lineaire en de roterende machine niet veeI, hoewel de roterende machine de indruk 

geeft vee I ruimte ongebruikt te laten door de grote lege ruimtes in het midden van de draaitafels. 

Beide machines staan op een andere manier in de lijn lay-out en kunnen rechtstreeks op de sterili

seertunnel worden aangesloten. 

De belangrijkste factoren voor Calumatic om uit beide concepten een keuze te maken zijn de 

ontwikkeltijd, de investerering en het gebruik van zo veel mogelijk bekende technieken. Duidetijk 

is dat de roterende machine op de keerinrichting/overzetter na gehee) bestaat uit technieken die ook 

in de CRW worden toegepast. In de lineaire machine daarentegen zitten meer onbekende en 

onzekere factoren. Verder kan er bezwaar zijn vanuit de farmaceutische industrie; bij het leeg

schuiven van een gewassen houder worden de flessen onder een geleiding, waar partikels gegene

reerd worden doorgeschoven. Bovendien bestaat er door het schuiven van de houders door de hele 

machine meer kans op het genereren van partikels dan bij de roterende waar de houders het 

grootste deel van de tijd ingeklemd in een molen zitten. 

Hierdoor krijgt de roterende machine de voorkeur voor uiteindelijke realisatie boven de lineaire 

machine. 
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6 Modulaire structuur 

6.1 Deelprojecten 

Om tot een efficiente opsplitsing van het ontwerpproces te komen, is het verstandig om het 

totaalproject in deelprojecten op te splitsen. Deze deelprojecten mogen elkaar zo min mogelijk 

beYnvloeden. Hierdoor is het verstandig om projecten over verschillende kennisgebieden te verd

elen waarbij zo min mogelijk overlap tussen diverse disciplines mag plaatsvinden. Voorts is ook 

een voorwaarde dat ieder project zelfstandig kan worden uitgevoerd en dat het resultaat testbaar is. 

Voor het nieuwe concept valt uiteen in vier verschillende disciplines: 

- wasproces 

glastransport 

- mechanisch 

- elektrolbesturing 

De eerste drie disciplines betreffen steeds een duidelijk deel van de constructie; het elektrisch 

gedeelte zit door de hele constructie verweven. De volgende opsplitsing lijkt daarom logisch: 

deelproject 1: wassysteem; alles van binnenkomend water tot afval water. Hiertoe behoren de 

pompen, appendages, leidingen, filters, verdeelschijven, spuitbalken, wasbak, 

retourleidingen en afvoer. Oit te voeren door proces-technicus. 

deelproject 2: glastransport; aIle handelingen die met losse flesjes plaats moeten vinden. Hiertoe 

behoort het toevoersysteem met buffer, het invoermechaniek, de opsluiting van de 

flesjes in de houders, het leegschuiven van de houders en de afvoer van de flessen, 

al dan niet via een buffer, naar de tunnel. Oit te voeren door specialist op het 

gebied van glastransport en -behandeling 

deelproject 3: mechanisch-systeem; aUe handelingen die met de houders gedurende de rondgang 

door de machine moeten gebeuren. Hiertoe behoort het frame met de be ide molens, 

de keerblokken en de aandrijving van het geheel. 

Het elektrotechnisch gedeelte moet parallel aan deze drie deelprojecten uitgevoerd worden; zitting 

in iedere projectgroep van een elektro-technisch-specialist lijkt verstandig. Regelmatig contact en 

goede communicatie tussen deze elektro-specialisten is zeer belangrijk. 
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6.2 Modules en interfaces 

Vit de 3-D modellering van de concepten kan de constructieruimte van de verschillende onderdelen 

bepaald worden. Hiertoe kan iedere projectgroep een ruimte toegewezen krijgen. Bepaalde interfa

ces zijn at bekend (afmetingen flessenhouder; plaats van vuHen flessenhouder; maximale hoogte 

van de flessen, grootte van het frame), andere interfaces, zoals de uiteindelijke vorm en methode 

van de bevestiging van de verschillende modules aan het frame kunnen in een later stadium worden 

teruggekoppeld. 

6.3 Uitwerking van het invoersyteem 

6.3.1 module structuur 

Het deelproject glastransport valt op te splitsen in drie deelmodules; het invoersysteem, het 

uitvoersysteem en de aanvoer met de buffering van de flessen. Deze modules worden allen apart, 

zoveel mogelijk als een gehele module aan de bedplaat van de machine gemonteerd. De module 

van het invoersysteem wordt hier verder uitgewerkt. De module zal zo ontworpen worden dat het 

naast gebruik in de nieuwe machine ook in te bouwen is op de oude CRW. Bij het bepalen van de 

constructie ruimte wordt hier uitgegaan van de beschikare ruimte onder het CRW-frame. 

In figuur 6.1 is de module structuur weergegeven; tevens is aangegeven tussen welke modules 

verbanden bestaan (interfaces; IF). De plaats waar de flessen de houders betreden is in de relatie 

tussen het glastransport en het mechanisch-systeem vastgelegd; evenals de interfaces met het 

machineframe die pas in een later stadium zuBen worden bepaald. De plaats waar de flessen het 

invoersysteem binnen komen wordt bepaald in de interface met de module van de aanvoer en 

buffering. 

6.3.2 constructieruimte 

De module van het uitvoermechanisme heeft geen interfaces met de invoer; wei beinvloedt de 

grootte en ligging van het systeem de te gebruiken constructieruimte voor het invoermechanisme. 

Hiernaast wordt de te gebruiken constructieruimte beperkt door de toevoerbuffer, de wastrommel, 

de hoofdaandrijving, de flessenhouders en de ruimte voor de benodigde elektronica. In bijlage 23 

is een 3-D solid weergegeven die bestaat uit de benodigde ruimtes van deze onderdelen en modules 

bij de CRW. 

Tussen deze ruimtes kan het invoersysteem geconstrueerd worden. De benodigde lengte en breedte 

van het invoersysteem worden aan de hand van het huidige systeem geschat op 450 * 450 mm. De 

hoogte wordt bepaald door de positie van de onderste framebalk; hier mag niets onder uitsteken 
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om schade bij vervoer met een vorkheftruck te voorkomen. Indien de eerste solid van de tweede 

wordt afgetrokken. blijft de te gebruiken constructieruimte over (zie ook bijlage 23). 

6.3.3 deelmodules 

Het invoersysteem van de flessen valt op te splitsen in drie deelmodules; 

1 de aandrijving 

2 de overbrenging met het instelmechaniek voor de verschillende flesdiameters en de 

opstuwbanden 

3 de stuwbanden, de flesgeleiding en de volloopschakelaar die via de besturing de aandrijving van 

het invoermechanisme stopzet. 

De totale modulestructuur tot deze laatste drie is weergegeven in figuur 6.1. De interfaces die 

bepalend zijn voor de uitvoering van deze modules zijn aangegeven. Interfaces tussen modules op 

een hoger niveau lopen met de eisen en wensen via de boomstructuur mee naar beneden. 

Volgens Gorissen [6] mogen de modules op een niveau aIleen interfaces met elkaar hebben en 

moeten zodoende aan elkaar te monteren zijn. Bij de module van het invoersysteem kan dit bereikt 

worden; een niveau hoger lijkt het beter de drie modules allen apart aan de bedplaat van het frame 

van de machine (die tot de mechanische module behoort) te bevestigen. 

wasmachine 

.....d0.$tbteOgin.g: . 
.•.. .;.,.' .• ;: ".'.;- •.... ; ... ,/.> .,/.;., .•.•. ,;., •.•. ,;-.•.• '.;., •. , ''; 

I.F. I.F. 

figuur 6.1: modulaire structuur wasmachine 
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6.3.4 werkingsprineipe 

Wanneer de flessenrijen op een minimale 

of een constante hartafstand worden ge

plaatst, moet er na het invoersysteem een 

geleiding geplaatst worden. De afstand tus

sen de opvoerbanden van de middengelei

ding hoeft dan niet meer minimaal te zijn 

(nu 33 mm). Een bredere constructie, die 

gebruik maakt van een band die om een as 

loodrecht op de machineplaat draait heeft 

een voorkeur boven de snaren die om een 

as evenwijdig aan de bedplaat draait. Door 

de hogere band kan de dure hoogteverstel

ling van deze middengeleiding achterwege 

blijven. In figuur 6.2 is een band van 25 

25 
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liguur 6.2: kleinste en grootste fles tussen invoerbanden 

mm getekend met het grootste en het kleinste flesje dat nog in een dubbel invoersysteem verwerkt 

moet kunnen worden. De onderzijde van de band ligt 15 mm boven de glaslijn, dezelfde afstand 

als de snaren minimaal boven de glaslijn stonden. Aan de buitenzijde worden banden voorzien van 

een elastische toplaag gebruikt. Deze toplaag heeft een hoge wrijvingscoefficient met glas. De 

buitenste banden leveren dan ook de benodigde stuwkraeht op de flessenrij. De band in de mid

dengeleiding is er aIleen voor om te voorkomen dat de flessen in de geleiding gaan roteren en 

langs elkaar gaan afro lIen. De linker en reehter invoerbaan moeten onathankelijk van elkaar 

aangedreven kunnen worden zodat per flessenrij de toevoer van flessen kan worden geregeld. 

De breedte-instelling van het mechanisme gebeurt momenteel met een dubbele sehroefspindel 

waarover twee blokken, een met linkse en een met rechtse sehroefdraad lopeno Via twee kolom

men worden de assen door de frameplaat naar de opvoersnaren gebraeht. Dit meehanisme voldoet 

naar behoren en wordt voor de breedte-instelling overgenomen. 

De aandrijving gebeurt nu door twee elektromotoren. Via een vertragingskast zitten deze aan twee 

rem-koppelingeombinaties gekoppeld. Deze rem-koppelingen staan in de remstand wanneer de 

opvoersnaren stH moeten staan; de motoren draaien continuo Tussen de motoren en de verschuitba

re kolommen zitten nu twee uitsehuitbare kardan-assen; zo kan de motor op een vaste plaats 

gemonteerd worden en hoeft deze Diet in de breedte met de kolommen mee te bewegen. 
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De aandrijving van de middengeleiding wordt via een riemschijf van de buitengeleiding afgeleid. 

Via twee andere kardan-assen wordt de in hoogte verstelbare middengeleiding aangedreven. De 

kardan-assen zijn echter dusdanig lang dat de totale afineting van de constructie te hoog is ge

worden; de motoren steken onder de onderste framebalk uit en schade bij het transport met een 

vorkheftruck is mogelijk. 

Het nieuwe systeem zal aangedreven wor-

den door slechts een motor, die twee rem

koppelingcombinaties aandrijft. Vanuit deze 

rem-koppelingen wordt de overbrenging via 

tandwielen en riemschijven die aan een 

stangenmechanisme zitten gemonteerd over

gebracht naar de verstelbare kolommen en 

naar de vaste middengeleiding. In figuur 

6.3 is een schets van het systeem gegeven. 

De uitgaande as van de buitengeleiding is 

vrij verschuifbaar langs een rechte lijn. Het 

1 

figuur 6.3: werking breedte·verstelbare overbrenging 

mechanisme voor de andere as zit gespiegeld aan dit mechanisme. De draairichting van het vaste 

tandwiel is omgekeerd. 

De assen die de middengeleiding aandrijven worden halverwege de geleiding door de bedplaat van 

het frame gevoerd. Deze assen worden tot vlak onder de glaslijn doorgevoerd, bier wordt met 

tandriemoverbrengingen de aandrijving van de voorste riemschijven van de geleiding, die op een 

minimale afstand van elkaar zitten gerealiseerd. Omdat de middengeleiding snel (de)monteerbaar 

moet zijn wordt in de assen die door de frameplaat komen net boven deze plaat eenvoudig te 

(de)monteren koppelingen opgenomen. De middengeleiding zelf kan met enkele bouten op de 

frameplaat worden bevestigd. 

De modules 2 en 3 uit 6.3.3 zijn uitgewerkt met het Unigraphics CAD-systeem. In figuur 6.4 en 

6.5 zijn twee 3-D aanzichten van dit ontwerp weergegeven; als bijlage bij dit verslag zijn een 

drietal tekeningen gevoegd waarin de midden- en de buitengeleiding op ware grootte in een aantal 

aanzichten zijn getekend. 

In bijlage 24 is een aantal gebruikte onderdelen gedimensioneerd en is de overbrengverhouding 

tussen de midden- en buitengeleiding bepaald. In bijlage 25 is een overzicht van de gebruikte 

inkoopdelen gegeven. 
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figuur 6.4: Duplex invoersysteem 
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figuur 6.5: Duplex invoersysteem; zonder onderste montageplaat 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

Het functioneel opsplitsen van een machine in deelfuncties en het uitwerken hiervan in modules 

leidt voor de wasmachine tot een zinvol concept met de voordelen van modulaire bouw. Door de 

ontkoppeling van de keerbeweging van de staptijd en het uitvoeren van deze keerbeweging buiten 

de wastrommel kan de capaciteit aansluitend bij de snelle vulmachines gemaakt worden. De 

capaciteit van het toevoersysteem en de belading van de machine hoeven hierbij niet verhoogd te 

worden. 

De flesafbankelijke wisseldelen kunnen bij het voorgestelde concept aanmerkeJijk vereenvoudigd 

worden ten opzichte van deze delen van de huidige wasmachine. 

Door een betere integratie met de steriliseertunnel en een gunstigere ruimte-indeling hoeft een 

dergelijke machine niet meer vloeroppervlak te kosten dan de oude CRW. 

7.2 Aanbevelingen 

Voordat wordt verder gegaan met de ontwikkeling van de roterende machine verdient het aanbeve

ling om eerst een testopstelling te bouwen waarin het keren en doorschuiven van de houders wordt 

getest. Verschillende soorten geleidingen, manieren van transporteren en inklemmingen kunnen 

dan getest worden. Eventueel kan deze test worden aangevuld met een bepaling welke manier van 

geleiden het minste aantal partikels genereert. 

Ten einde te komen tot een gevalideerde wasmachine zal het toch nodig zijn een onderzoek naar de 

invloed van verschillende wasparameters op het eindresultaat te houden. Dan pas kan het waspro

ces geoptimaliseerd worden naar waterverbruik en tijdsduur, eventueel als functie van het gewenste 

resultaat. Ook kan dan het effect van de vaak dure intuitieve verbeteringen (zoals het gebruik van 

steeds gladdere en duurdere leidingen, in plaats van goedkopere en tlexibele slangen) aan de 

wasmachine bepaald worden. 

Wanneer de investeringsbeslissing tot het uitvoeren van het project negatief uitvalt, lijkt een 

aanpassing van de CRW, zoals in paragraaf 4.3.1 is geschetst, gerechtvaardigd. 
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bijlage 1: Opdrachtomscbrijviog 
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Student 

Hoogleraar 

Begeleiders 
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prof. ir. 1.M. van Bragt 

dr. ir. F.L.M. Delbressine 
dr. ir. 1.W.M. Krikhaar 

1 november 1993 

12 november 1993 

(TUE) 
(Calumatic) 

Titel Innovatie van een famaceutische flessenwasmachine 

Onderwerp 
Calumatic B.V., gevestigd te Dongen, is een bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling en 
produktie van farmaceutische afvullijnen en -machines. Een afvullijn kan ondermeer 
bestaan uit een flessenwas-, een steriliseer- en een afvulmachine. De te verwerken flessen 
en potjes varieren in inhoud van 2 tot 1000 nil. De huidige was machines, de CRW -types 
kunnen na een eenvoudige omstelling geschikt gemaakt worden voor alle fles-typen. Het 
klantspecifiek afbouwen van de basismachine kost echter veel extra ontwerp-uren en ook 
het opstarten en afstellen van de machine vergt veel tijd. Verder heeft de machine slechts 
een beperkte mogelijkheid tot het varieren van wasprogramma's waardoor aan de vraag 
naar steeds geavanceerdere en klantgespecificeerde programma's niet voldoende kan 
worden voldaan. 

Opdracht 
Onderzoek in hoeverre de kwaliteit, produktiecapaciteit en flexibiliteit van het spoel
proced6 op technisch commercieel verantwoorde wijze verbeterd kunnen worden en 
verenig deze verbeteringen in een nieuw concept voor de wasmachine. Ontwerp vervol
gens een zo groot mogelijk gedeelte van de machine met behulp van het UG-II CAD
systeem, waarbij vooral modulariteit, maakbaarheid, monteerbaarheid, kostprijs en 
serviceability speciale aandacht verdienen. Werk volgens de projectstrategie van prof. van 
Bragt en ontwerp modulair met behulp van bestaande top-down technieken. 

Verslag etc. 
bij de secretaresse verkrijgbaar: 
1. "Richtlijnen afstuderen bij de onderwijsgroep produktie-rniddelen" 
2. "Wat moet hoe en waar in het verslag?" door Drs. P. Westendorp 

proLir. J.M van Bragt dr.ir. F.L.M. Delbressine 
~ 

DJ.P. van Heereveld 
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bijlage 2: Afmetingen gebruikte flesjes volgens DIN-normen 
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bijlage 3: Good Manufacturing Practice 

B3.1 Good manufacturing practice voor de farmaceutische industrie 

In 1968 werd door de World Health Organisation (WHO) een document uitgegeven getiteld: 

"Draft requirements for Good Manufacturing Practice in the manufacturing, quality control of 

drugs and pharmaceutical specialities". Het bevatte richtlijnen en vereisten die fabrikanten van 

farmaceutische produkten minstens in acht moeten nemen om te komen tot een farmaceutisch 

verantwoorde produktiewijze. 

6 

Farmaceutisch verantwoorde produktie wi! zeggen dat at het mogelijke gedaan wordt om geleverde 

produkten zuiver en steriel te houden tot de eindgebruiker toe, dat geleverde produkten niet een 

gevaar vormen voor, maar juist een bijdrage leveren aan de gezondheid van mens en dier. De 

oorspronkelijke tekst werd gewijzigd tot en met 1975. Sindsdien hebben mede door de stormachti

ge ontwikkelingen in de farmaceutische branche, diverse instanties een eigen interpretatie van de 

oorspronkelijke tekst uitgegeven. 

Er zijn interpretaties van: a 

b 

diverse officiele instanties 

landen 

c bedrijven 

ad a: De op dit moment belangrijkste internationale instanties die een eigen GMP-interpretatie 

hebben opgesteld zijn: 

World Health Organisation (WHO) 

Association of South East Asian Nations (ASEAN) 

European Community (EC) 

Food and Drug Administration (FDA) 

Convention for the mutual Recognition of Inspection in respect of the manufactu

ring of pharmaceutical products (PIC) 

ad b: Per land zijn een aantal GMP vereisten van toepassing die kunnen verschillen per land. 

Er is sprake van: 

Internationale eisen; indien van toepassing die van de WHO 

Regionale eisen; indien van toepassing die van de ASEAN, PIC, EC en/of FDA 

Nationale eisen; indien van toepassing per land verschillend en door het land zelf 

opgesteld. 

Op de lagere niveaus worden de eisen steeds strenger en gedetailleerder; uiteraard mogen 

ze nooit strijdig zijn met geldende voorschriften en eisen op een hoger niveau. 
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ad c: Het produceren van farmaceutische produkten is een grote verantwoordelijkheid omdat 

het een directe invloed heeft op het welzijn van mens en dier. Schandalen over een slecht 

produkt kunnen fataal zijn voor de reputatie en verkoopcijfers van fabrikanten. Fabrikan

ten proberen dan ook ieder risico op een slecht produkt te vermijden. Het komt daarom 

vaak: voor dat fabrikanten zwaardere eisen stellen aan hun produktie van farmaceutische 

produkten dan die in het betreffende land volgens de geldende GMP normen van toepas

sing zijn. Hierdoor ontstaat ook de ondoorzichtigheid en de oneenduidigheid in de regels 

voor toeleveranciers aan farmaceutische producenten zoals Calumatic. 

B3.2 Beschrijving produktie ruimtes en machine eisen volgens Duphar interpretatie van GMP 

Hier voIgt een beschrijving van verschillende produktie-ruimtes en de machine-eisen daarin 

volgens de Duphar interpretatie van GMP, waarmee binnen Calumatic ook vaak gewerkt wordt. 

steriele of schone ruimte 

De 'clean-room' is gelsoleerd van de omgeving. Binnen de ruimte staan de machines opgesteld 

onder een Iaminaire luchtstroom van steriel gefilterde lucht, de zogenaamde LAF (Laminair Air 

Flow). De machines en het bedienend personeel mogen de LAF niet of zo min mogelijk verstoren. 

Personeel wordt door speciale kleding, mondbescherming en latex handschoenen bijna geheel 

afgeschermd van de omgevingslucht. Personeel in de 'clean-room is hierdoor beperkt in bewegen 

en vastpakken van dingen. 

De machines en de ruimte moeten meerdere malen per dag gedesinfecteerd kunnen worden. 

De machines worden aseptisch ontworpen; dat wit zeggen dat de machines zodanig ontworpen zijn 

dat besmetting door de machine zelf voorkomen wordt. Een aseptisch ontwerp is geen garantie dat 

besmetting van het produkt niet kan plaatsvinden. 

Een aseptische machine kent verschillende zones: 

- kritische zone: gedeelte van de machine dat in direct contact komt met het produkt of geste

riliseerd verpakkingsmateriaal 

- uitwendige zone: uitwendig gedeelte van de machine behalve de kritische zone 

- inwendige zone: ruimte die zodanig afgesloten is dat geen lucht hieruit de uitwendige of 

kritische zone kan bereiken. Hierin bevinden zich vaak de aandrijvende 

componenten van de machine. Onderhoud hieraan kan meestal van buiten de 

steriele ruimte plaatsvinden. 
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Buiten de steriele ruimte 

In deze ruimte staat de was machine opgesteld; het bedienend personeel draagt witte stofjassen, 

hoofdbedekking en schoenhoezen. De ruimte is betegeld. De machine en de vloer worden ten 

minste iedere dag met water en zeep gereinigd. 

De machines heten hier sanitaire machines en hebben een specifieke tweedelige opbouw: 

- uitwendig gedeelte: 

- inwendig gedeelte: 

het gedeelte dat in contact komt met schoonmaakvloeistoffen 

het gedeelte dat niet in contact komt met schoonmaakmiddel, zoals 

bijvoorbeeld het gedeelte waarin zich de aandrijving bevindt. 

De vormgeving van een aseptische machine moet gebaseerd zijn op het in stand houden van de 

laminaire luchtstroming. Om hygienisch te kunnen werken moet de buitenkant van aseptische en 

sanitaire machines vloeiende contouren hebben zonder naden, kieren, gaatjes en scherpe kanten. 

De bedieningsorganen van aseptische machines moeten zo uitgevoerd en gepositioneerd zijn dat er 

geen besmetting kan optreden. 

Voor aseptische en sanitaire machines gelden speciale eisen ten aanzien van hygiene, materiaalge

bruik, ruwheden, bevestigingstechnieken, smering en vormgeving. In tabel B3.1 is hiervan een 

overzicht gegeven. 

De betekenis van de in deze tabel gebruikte symbolen is als voigt: 

x onnodig 

xxx voorkeur 

xx toegestaan 

vermijden 
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bijlage 4: Farmaceutisch ontwerpen 

Concreet zijn er een aantal aandachtsgebieden te omschrijven waar bij het ontwerpen van een 

farmaceutische machine speciale aandacht aan geschonken moet worden. Deze aandachtspunten 

zijn gebaseerd op de volgende drie gedachten: 

zorg dat de machine het produkt niet kan vervuilen 

zorg dat de machine eenvoudig schoon en steriel gemaakt kan worden 

zorg dat de machine schoon blijft 

a Voorkom dat niet steriele of met vreemde deeltjes besmette Iucht in aanraking kan komen met 

reeds gereinigd verpakkingsmateriaal en/of het produkt zeif. 

b Voorkom dat door de machine zelf gegenereerde deeltjes van welk materiaal dan ook in het 

produkt of in de omgevingslucht daarvan kan komen. 

10 

c Zorg dat op kritische plaatsen in de machine geen infectiehaarden of stofnesten kunnen ont

staan. Te denken valt hierbij aan spleten, kieren, gaten, holtes, schroefdraad, etc. Rond hoeken 

altijd af! 

d Zorg dat alle machine delen die in contact komen met het produkt en/of reeds gereinigd verpak-

kingsmateriaal voldoen aan het volgende: 

- gemakkelijk te (de)monteren (liefst zonder gereedschap) 

- goed te reinigen (liefst op de machine zelf met heet water) 

- steriliseerbaar met stoom of door verhitting 

e Maak tijdens het ontwerp een storingsanalyse en onderzoek de gevolgen van een storing. Zorg 

dat een storing met zo min mogelijk oponthoud, gevaar voor besmetting, gemorst produkt en 

gebroken glas verholpen kan worden. 

f Zorg voor een betrouwbare werking van de machine. Iedere storing geeft een verhoogde kans 

op vervuiling en besmetting, zeker wanneer een menselijk ingrijpen vereist is. De mens is in 

farmaceutisch opzicht de grootste bron van vervuiling en besmetting. 
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bijlage 5: DeCRW 

De CRW is een stapsgewijs roterende machine met twaalf stations; in figuur BS.l is een bovenaan

zicht van de machine weergegeven. De flesjes worden in rechtopstaande positie vanaf een opzet

plateau of lopende band een buffer-draaitafel opgeduwd. 

wastrommel 

uitvoerdraaitafel 

opzetplateau ~ 

figuur 85.1: lay-out CRW 

Vanaf de buffer-draaitafel worden de flessen een geleidebaan ingeduwd. Aan het eind van deze 

baan worden de flessen tussen twee synchroon lopende snaren geklemd die ze in de op station 1 

verstand flessenhouder brengen (zie figuur BS.2). In de aandrijving van deze horizontale transport

snaren is een elektro-magnetische rrem-koppelingcombinatie ingebouwd. die bediend wordt door 

een schakelaar achter in de flessenhouder. Hierdoor worden de snaren gestopt als een flessenhou

der gevuld is om weer te gaan lopen als er een nieuwe. lege houder is voorgedraaid. 
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flessenhouder 

draairichting 
houder 

figuur 85.2: invoersysteem CRW 

Gedurende de stap van station 1 naar 2 en van 11 naar 12 worden de flesjes 1800 gedraaid zodat 

ze tijdens het wassen op kop hangen en op station 12 weer in staande positie uitgevoerd kunnen 

worden. 

Op de andere tien stations (2 tIm 11) wordt er met een spuit

mond van onder af gedemineraliseerd- of WFI-water, lucht of 

een siliconenoplossing in elk flesje gespoten (zie figuur B5.3). 

De volgorde waarin dit gebeurt die is vastgelegd in het eerder 

besproken wasprogramma wordt via een stelsel van leidingen 

en verdeelschijven in de machine vastgelegd. Met de gelnstal

leerde pompunit ligt de keuze vast met hoeveel verschillende 

media gewassen gaat worden (maximaal 5). De toevoerleiding

en van deze media worden in de machine naar een systeem van 

twee verdeelschijven gevoerd. In de onderste schijf zitten de 

toevoerpunten voor de vijf verschillende spoelmedia, in de 

bovenste, ook weI de secundaire schijf genoemd zitten gleuven 

gefreesd en gaten geboord waardoor de verschillende media 

naar de juiste spuitbalken kan stromen. Na ingebruikname van 

de machine is het haast niet mogelijk het wasprogramma te 
figuur B5.3: manier van wassen 

wijzigen. Met het wasprogramma ligt ook de lay-out van de pompen en leidingen vast. 

12 

Bij het laatste station aangekomen worden de flessen vanaf het hart van de machine naar buiten toe 

gedrukt door een nokbediende flessenhaak. De flessen komen dan op een transportbaan en gaan al 

dan niet via een draaitafel verder naar een volgende machine, meestal een steriliseertunnel. 
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De aandrijving van de machine gebeurt via een door een elektromotor aangedreven indexeerkast 

welke een stap van 30· maakt gedurende 5/12 * cyclustijd en die 7/12 * cyclustijd stilstaat. De 

maximale snelheid waarmee de machine loopt is 28 slagen per minuut. De nok die de uittrekhaak 

bedient zit op de cyclusas van de indexeerkast gemonteerd. 

(J) -C) 
o 
o 
.r:. 
C1I 
C1I ... 

"'C 

glaslijn 
------------:..::-,-="'.-=-:!.-------

figuur B5.4: draaihoogte en verlengde spuitpijpen 
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De CRW wordt in een aantal uitvoeringen geleverd. Een eerste onderscheid zit in de draaihoogtes. 

De draaihoogte is de afstand tussen de glaslijn en het middelpunt van de as waarom de flessenhou

ders geroteerd worden. De CRW wordt geleverd in de hoogte 28 mm (voor flesjes van 1 tot 125 

mI), 70 mm (voor flessen tot 500 ml) en 85 mm (voor flessen tot 1000 ml). Op machines met de 

grotere draaihoogtes kunnen ook kleine flesjes gespoeld worden, aIleen geeft dit problemen 

doordat na het roteren van de flessenhouder de afstand tussen de flesmond en de spuitbalk te groot 

worden. Dit valt te verhelpen door spuitbalken met vedengde spuitpijpen te gebruiken (zie figuur 

B5.4). 

Voor kleine flesjes (tot een doorsnede van 47 mm) wordt de machine ook met dubbele flessenhou

ders en invoersysteem geleverd. In plaats van een enkele rij flessen in de flessenhouder kunnen er 

nu twee rijen naast elkaar in de houder. Hiervoor wordt de machine voorzien van een complex 

invoermechanisme, dat net als het enkele invoersysteem werkt met rondlopende snaren. Ook zijn 

de flessenhouders voor een dubbele invoer complexer dan voor enkele invoer, vooral omdat ze 
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voorzien moeten zijn van een bodemgeleiding onder de flessen en van palletjes die de flessen in de 

houder geklemd houden. Het is ook mogelijk om met deze zogenaamde "duplex-uitvoering" 

grotere flessen te verwerken, het invoersysteem kan eenvoudig omgebouwd worden tot een enkel 

invoersysteem. 

In een volle flessenhouder hangen de flesjes tegen elkaar aan; de afstand tussen de opening van 

twee flesjes is dus gelijk aan de diameter. Om ervoor te zorgen dat er recht onder iedere fles een 

spuitopening zit, moeten deze spuitmonden dus ook op de juiste steek staan. Bij het veranderen 

van flesgrootte moet de machine dus omgebouwd worden. De flessenhouders en spuitbalken 

moeten verwisseld worden en de afstand tussen de banden van het invoermechanisme moet veran

derd worden. De flessenhouders zijn met een enkele bout (12x) los te draaien en de spuitbalken 

met een enkele vleugelmoer per balk. Het veranderen van de flesgrootte van het invoermechanisme 

kan gebeuren door het verdraaien van een scbroefspindel waardoor de twee invoerbanden syn

chroon van en naar de hartlijn van de flessenhouder bewegen. Bij het veranderen van flesgrootte is 

de machine binnen 15 minuten om te bouwen. Nadeel van deze manier van ombouwen is dat er 

voor (bijna) elk flestype eigen flessenhouders en spuitbalken (12x) moeten zijn. 

Naast de reeds genoemde verschillende (draaihoogtes en mono/duplex uitvoering), standaard en 

klantspecifieke wasprograrnma's kunnen er ook nog een aantal andere opties bij de machine 

geleverd worden. Een intermitterend spuitsysteem spuit alleen water als de flesjes stilstaan boven 

de nozzles. Hiermee is eenvoudig te berekenen dat het waterverbruik per uur hiermee een factor 

5/12 afneemt. 

Voor instabiele flessen (hoogte/diameter verhouding > 2,5 en een maximum diameter van 30 mm) 

kan een tray-unloader geleverd worden; deze bestaat uit een stuk aangedreven gaasband die een 

brede aaneengesloten rij flessen tegen een worm duwt. Deze worm zet de flesjes of ampullen 

vervolgens op een transportband die naar de invoer van de machine leidt. 

Verder zal steeds ook zoveel mogelijk aan klantenwensen voldaan proberen te worden, gelntegreer

de besturing of extra meters en sensoren voor een betere procescontrole worden in overleg be

paald. 
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bijlage 6: Overige farmaceutische wasmachines 

B6.1 Tunnelwassers 

Een veel gebruikte uitvoering van een was machine is de zogenaamde tunnelwasser; deze bestaat uit 

een intermitterend rondlopende band waarop tal van 'bekers' zijn gemonteerd. Deze 'bekers' staan 

in rijen met een bepaalde breedte. De in de breedte aankomende flessen worden eerst op de steek 

van de 'bekers' gezet en vervolgens in de horizontaalliggende beker geschoven. Aan de bovenzij

de van de band staan de flessen op kop en worden ze op een aantal stations gewassen. Aan de 

andere zijde worden de gewassen flessen weer uit de bekers geschoven en op de afvoerband 

richting de steriliseertunnel gezet (zie figuur B6.1). 

o 0 o 0 o 

figuur 86.1: tunnelwasser 

De capaciteit van een dergeJijke tunnel is atbankelijk van de breedte en het aantal 'bekers' per rij. 

Hoe breder, hoe hoger de capaciteit. De flexibiliteit in het aantal bekers per rij is echter niet groot; 

een beker kan doorgaans voor meerdere flesformaten gebruikt worden; en de capaciteit ligt dan 

voor al deze formaten geJijk. Bij kleine flessen is het uit het oogpunt van capaciteit en ruimte

technisch gezien wenselijk meer 'bekers' op een rij te hebben dan bij grotere flessen. Om dit op 

ren machine te realiseren moet de hele machine omgebouwd worden en moeten aIle bekers 

verwisseld worden, hetgeen een tijdrovend en kostbaar karwei is. Capaciteiten tot 600 per minuut 

kunnen worden gehaald wanneer er 30 bekers op een rij worden gemonteerd. 
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B6.2 Roterende wassers 

Ben aantal concurrenten van Calumatic hebben een continu roterende wasmachine in hun produk

tenpakket. Deze zijn vooral geschikt voor kleinere flesformaten en vanwege de inklemming per 

flesje ook voor ampullen en eenmalige injectiespuiten. 

De machine bestaat uit een continu rote

rende trommel waaraan over de omtrek 

een tal van klemmen is aangebracht. 

Deze klemmen zitten weer verdeeld 

over een aantal keerassen (varierend van 

10 tot 20) die gelijkmatig over de om

trek van de trommel verdeeld zitten. De 

flessen lopen rechtopstaand via een ster

wiel de, door een nok bediende, open

staande klemmen in. Na het sluiten van 

de klemmen worden de keerassen gelijk

matig gekeerd. Na het keren worden 

van onderaf spuitnaalden in de fles be

wogen die een gedeelte met de tles mee

bewegen. Daarna worden deze naalden 

weer snel teruggevoerd naar de beginpo

sitie Door verschillende wasmedia ach

tereenvolgens op deze manier de fles in 

te spuiten wordt het wasprogramma af

gewerkt (zie figuur B6.2). 

figuur 86.2: continu roterende wasmachine 
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De te behalen produktiecapaciteit van deze machines bedraagt maximaal 500 flessen per minuut; 

dit geldt voor tlesjes met een diameter tot 12 mm. Voor grotere flessen ligt de capaciteit lager. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat deze capaciteiten niet op een machine te behalen zijn. De 

maximale 500 flessen per minuut wordt bijvoorbeeld behaald op een machine die alleen flesjes tot 

een diameter van 14 mm kan verwerken. 

Door het gebruik van klemmen die de flessen bij de nek vastgrijpen kunnen verschillende flessen 

met soortgelijke nek met een klem worden opgenomen. Als de nek echter te afwijkend is, of de 

diameter van de flessen dusdanig toeneemt dat er minder klemmen per keeras kunnen zitten, 

moeten de klemmen gewisseld worden. In totaal kunnen op de machine tOO klemmen geplaatst 

zitten. Deze klemmen bestaan uit een beweegbare bek, een veer, en een nokrol en moeten zijn 

uitgevoerd uit RVS. 
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hijlage 7: Capaciteiten CRW en vulmachines 

B7.1 Capaciteitsplanning bestaande CRW's 

Bij de bestaande CRW -machines zijn er een aantal factoren die de maximale belading bepalen. 

Vastgelegd zijn de maximale Iaaddiepte van 260 mm, de maximale buitenstraal van de houders van 

478 mm. De duplex uitvoering kan geleverd worden in een draaihoogte van 28 en van 70 mm. 

Een duplex machine kan met het huidige invoersysteem flessen tot een diameter van 53,5 mm 

verwerken. 

In het vervolg zullen de verschillende wasmachines als voigt worden aangeduid: 

CRW-28-II en CRW-70-II voor de duplex machines 

CRW-28, CRW-70 en CRW-85 voor de mono uitvoeringen 

De toevoeging L die intern binnen Calumatic nog weI wordt gebruikt wordt hier weggelaten; de 

grote wasbak van 1050 mm en daarmee gepaard gaande maximale beladingsdiepte van 260 mm 

wordt hier als standaard en als enig leverbare versie verondersteld. 

Naast de vastgelegde grootheden die het aantal flessen per houder begrenzen zijn ook de draai

hoogte, de breedte en hoogte van de houder van belang. 

B7.1.1 duplex-uitvoering 

Bij de duplex-uitvoeringen, waar de houder veel breder is dan bij de mono-machines doen zich het 

eerst problemen voor die de laaddiepte beperken. Er kunnen een tweetal mogeJijke problemen 

onderscheiden worden: 

i \ 

fig. B7: statische max. lengte/breedte 

1. In rust: de houders mogen niet buiten hun sectie van 30° 

van de wastrommel uitsteken (figuur B7.1); anders ont

staat er contact met naastgelegen houders. 

2. Tijdens de stap; tijdens het keren komt de houder in bot

sing met een andere houder. De omschreven cirkel van 

de fles aan de binnenzijde van de trommel is groter dan 

de ruimte die hij heeft tot de naastgelegen houders. Deze 

botsingen runnen zowel met de boven- als met de onder

zijde van de houder gebeuren (zie figuur B7.3). 
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Bij geval 1 is de maximaal mogelijke laaddiepte is rechtstreeks uit de breedte van de houder af te 

leiden. 

De breedte van een duplex-houder is 

(87.1) 

Hierin is Dfl de flesdiameter en 53 de breedte van het middenstuk (33 mm) en van de zijgelei

ding/kooiconstructie (2*10 mm). 

fig. 87.2: geometrische reductie 

,f\. 

ii\ 
I . \ . I . 

I . \ 
i I \ 

i \. 

fig. 87.3: problemen tijdens keren 

Problemen doen zich voor als de houder de lijn tussen twee 

wassecties overschrijdt. Geometrisch is dit probleem terug te 

brengen tot de in figuur B7.2 weergegeven driehoek die in 

figuur B7.1 gestippeld is. 

Hieruit kan de maximale laaddiepte L worden afgeleid. Er 

dient hier weI rekening gehouden te worden met het feit dat 

de lengte van de houder op maximale breedte minimaal 25 

mm langer is dan de laaddiepte die de flessen nodig hebben. 

Deze ruimte is nodig om de nekgeleidingen van de houder 

bijeen te houden. 

Hiermee kan voor de maximale statische laaddiepte (zuiver 

te gebruiken om flessen in te plaatsen) de volgende formule 

worden afgeleid: 

Ls < 453 (87.2) 
2tan15° 

De laaddiepte kan ook beperkt worden door het omschreven 

ruimtelijk lichaam dat ontstaat wanneer een flessenhouder 

om de keeras geroteerd wordt. Een mogeUjke botsing zal 

optreden bij het flesje dat het dichtst bij het hart van de 

machine is geplaatst. Het probleem kan, zoals te zien is in 

figuur B7. 3, zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde 

van de flessen liggen. Van belang is steeds de maximale 

afstand van de keeras tot een punt van de gevulde houder op 

een bepaalde afstand van het middelpunt van de molen. 
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Ligt het probleem aan de onderzijde van de flessen, dan 

is deze straal af te leiden uit figuur B7.4. Bij de duplex

houders wordt de ruimte benodigd voor de kooicon

structie aan de zijkant van de flessen op 10 rom en on

der de flessen 5 rom gehouden. 

Ro (B7.3) 
max 

Ais maximale straal kan dan worden afgeleid: 

hierin is d de draaihoogte van de machine (28 resp. 70 

rom) en wordt voor B de waarde uit (B7.1) ingevuld. 

Als het probleem aan de bovenzijde ligt, dan ontstaat de 

situatie als weergegeven in figuur B7.5. Belangrijk is 

nu naast de draaihoogte d ook de fleshoogte hfl. Om de 

formules verder onathankelijk van de flesvorm te hou

den (nekvorm; waar ontstaat de maximale straal) wordt 

de breedte van de fles met houder tot aan de maximale 

hoogte van de fles gelijk genomen aan de maximale 

breedte van de houder. Voor de maximale straal voIgt 

dan: 

Rb
max 

IB7.41 

Uit figuur B7.6 valt af te leiden dat er problemen ont

staan bij een bepaalde combinatie van Rmax en de breed

te van de flessenhouder. 

Bij problemen aan de bovenzijde van de houder moet er 

rekening gehouden worden met de constructie die de 

houder bijeen houdt; deze is minimaal 25 rom langer 

dan de laaddiepte en even breed als de maximale breed

te van de houder. Hierdoor moet voor de bruikbare 

laaddiepte 25 rom op de theoretisch maximale laaddiep

te in mindering worden gebracht. 

19 

10 

5 

fig. 87.4: bepaling Ro ..... 

10 

fig. B7.5: bepaling Rbmax 

B 
2sin30' = B 

Rmax 
tan 30' 

fig 87.6: geometrische verhoudingen bij keren 
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In formulevorm kan de maximale laaddiepte van een houder als voigt worden weergegeven: 

voor de gevonden Romax: 

Lo max 

en voor de gevonden Rbmax: 

Lb max 

Romax 
< 478 - -B 

tan30° 

Rbmax < 453---
tan30° 

B 

20 

IB7.5) 

(87.6) 

De kleinste waarde van de laaddieptes uit (B7.2), (B7.5) en (B7.6) bepaalt de maximale laaddiepte 

voor de flessen. Vit constructief oogpunt geldt voor de machine dat de laaddiepte steeds kleiner 

moet zijn dan 260 mm; indien de gevonden kleinste waarde groter is dan 260 mm, dan moet met 

260 mm verder worden gerekend. Het maximale aantal flessen per houder bepaald worden: 

(87.7J 

Hierbij moet het aantal flessen uiteraard naar beneden op een geheel getal worden afgerond (indien 

n net onder een geheel getal ligt, kan, vooral bij grotere flessen, in over leg met de constructeur 

van de machine bekeken worden of door het gebruik van een speciale houder afronding naar boven 

mogelijk wordt). Voor de kleinere flessen geldt, Lv.m. de maattoleranties, een maximum van 10 

flessen per rij, zodat voor de duplex-houders altijd geldt: n ::::;; 20. 

B7.1.2 mono-uitvoering 

Bij de mono-flessenhouders kunnen soortgelijke capaciteitsbeperkende problemen optreden als bij 

de duplex-uitvoering. De breedte van een houder wordt hier bepaald door de flesdiameter en de 

breedte van de zijgeleiding (± 2 * 7 mm). Er geldt dus: 

De maximale statische laaddiepte wordt nu gevonden uit de volgende formule: 

Bmax 
Ls < 478 ----

2tan 15° 

(87.8) 

(87.9) 
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7 

fig. 87.7: bepaling Rmax bij monohouder 
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Tijdens het keren kunnen er ook bij de mono-uitvoering 

problemen optreden bij de boven- en onderzijde van de 

flessen. Ook hier moet de maximale keerstraal bepaaid 

worden. Ligt het probleem aan de onderzijde van de 

flessen, dan is aIleen de diameter van de flessen van 

belang; de zijgeleiding van de flessen kan aItijd zo ge

construeerd worden dat deze binnen deze straal valt (zie 

figuur B7.7). Hiermee voIgt voor Romax: 

(87.10) 

De bovenzijde van de flessen hebben een keerstraal ais in formule (B7 .11) weergegeven. Hierbij is 

de aanname gedaan dat een gevulde houder tot aan de bovenzijde van de flessen een breedte ais 

bepaaid in (B7. 8) heeft. 

Rb (87.11) 
max 

Met de grootste Rmax kan nu de kieinste maximale Iaaddiepte bepaaid worden door deze in te 

vullen in (B7.12). 

R 
L < 478- __ max_ B (87.12) 

max tan30° 

De kieinste maximale Iaaddiepte bepaait weer de maximale Iaaddiepte voor het betreffende flesty

pe. Ook bier geidt een maximale Iaaddiepte van 260 mm. 

het aantal flessen per houder wordt biermee: 

L 
n max 

(87.13) 

Uiteraard ook hier weer naar beneden afronden; bij grote flessen en een waarde voor n die net 

onder een geheel getal ligt, kan het rendabel zijn om in overleg met de constructeur te bekijken of 

afronding naar boven mogelijk is. Ais maximum aantal flessen per houder geidt bier n ~ 10. 
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Met het aantal flessen per houder kan eenvoudig de produktiecapacireit (Y) van de machine 

bepaald worden. Hiervoor moet de machine snelheid bekend zijn; als variabele wordt bier x, het 

aantal stagen dat de machine per minuut maakt genomen. 
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[. ] (B7.14) 
mmuut 

Met een veronderstelde maximum machinesnelheid 28 slagen per minuut volgen hiermee de 

capaciteiten zoals in tabel B7.3 zijn weergegeven. 

B7.2 Capaciteiten van vulmachines 

B7.2.1 RLF 241 12 

Het vulwiel van de RLF draait met een maximumsnelheid van 25 omwentelingen per minuut. De 

maximum capaciteit van de RLF 24 ligt hiermee op 600 flessen/minuut, die van de RLF 12 op 

300. De overgang van de RLF 24 naar de RLF 12 wordt bepaald door de flesdiameter. Het 

vulsterwiel heeft een diameter van 300 mm; en een omtrek van 942,5 mm. Aangenomen wordt dat 

flesjes met een diameter van 30 mm nog net op de RLF 24 verwerkt kunnen worden. Tussen twee 

flesjes blijft dan nog ongeveer 1 cm tussenruimte over. Flessen met een diameter boven de 30 mm 

worden verondersteld alleen op de RLF 12 verwerkt te kunnen worden. De grootste flessen die 

nog op de RLF 12 gevuld kunnen worden zijn flessen met een inhoud van 250 mL 

De produktiesnelheid van de RLF is ook atbankelijk van de vultijd die nodig is om een flesje met 

de gewenste nauwkeurigheid te vuIlen. Door de opbouw van de machine is mechanisch vastgelegd 

dat de flesjes over een rotatiehoek van 1800 van het vulsterwiel gevuld worden. De overige tijd is 

nodig voor invoeren en bewegingen van de vulnaald. Flessen met een vultijd ~ 2,4 sec kunnen op 

de RLF machines dus op maximale snelheid gevuld worden. Boven deze vultijd wordt de capaciteit 

bepaald door formule B7.15 waarin z het aantal flessen in het vulsterwiel voorstelt. 

y 60 
--><Z 

2>< tvu/ 

(B7.15) 

De vultijd van een flesje worden mede bepaald door de gewenste nauwkeurigheid waarmee het 

gevuld moet worden en de hoeveelheid vloeistof waarmee het flesje gevuld wordt. Er wordt hier 

van uit gegaan dat de flesjes steeds gevuld worden met de nominale inhoud van de flesjes. Het kan 

sporadisch voorkomen dat een flesje met minder dan zijn nominate inhoud gevuld moet worden, 

maar het lijkt onlogisch om hier te veronderstellen dat ieder flesformaat op maximale machinesnel

heid verwerkt moet gaan worden. 
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Voor de vuItijd worden de volgende waarden bij gegeven tolerantie's aangenomen: 

... ····<tolerantle[%(3*SU······ 

50 1 

100 ... ·· .•. ·•· .• ;2,5 

250 4 

tabel B7.1: vultijd naar hoeveelheid en nauwkeurigheid 

Met deze gegevens kan de maximale vulcapaciteit van de RLF vulmachines bepaald worden. Deze 

is weergegeven in kolom 7 van tabel B7.3. 

B7.2.2 poedervullers PF 8 

Deze poedervullers worden in een 8-kops en in een 4-kops uitvoering geleverd. De 8-kops wordt 

geleverd voor flessen met een diameter 15 mm ~ diameter < 35 mm. De 4- kops uitvoering kan 

flessen met een diameter vanaf 35 mm tot 70 mm verwerken. De maximale produktiecapaciteiten 

van deze machines kunnen worden bepaald uit de volgende formule: 

60 
---.k 
1,1 + t vul 

[--. ] (B7.161 
mm 

k is hierin het aantal koppen van de machine; tvul is de vultijd. De minimale vultijd is 0,5 sec, 

gegevens over vultijden van verschillende flesjes ontbreken. Bij poedervullers komen regelmatig 

verschillende vulhoeveelheden per flesje voor. Ook de gewenste nauwkeurigheid verschilt per soort 

vulling. Vit informatie van de verkoopafdeling blijkt dat de maximale vulcapaciteit van de PF's 

altijd beneden de maximale vulcapaciteit van de RLF blijft. Hierbij wordt voor de maximum 

capaciteitsschatting per flesgrootte de RLF als bepalend beschouwd. 
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B7.2.3 WFA-12 

Voor de maximale produktiecapaciteiten van de grotere flessen ( > 250 ml) is de capaciteit van 

deze machine bepalend. De capaciteiten van deze machines worden bepaald door de vultijd nodig 

om de gewenste hoeveelheid af te vullen en volgens welke methode de flesjes gevuld worden. Er 

bestaat onderscheid tussen netto- gewicht vullen, tijd-druk vullen en tijd-druk vullen met check 

wegen. De cyclustijden van de machine zijn: 

Netto gewicht 6,5 + Tvul [s] 

Tijd-druk 4,9 + Tvul [s] 

Tijd-druk CW 6,4 + Tvul [s] 
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Ais vultijden worden dezelfde tijden als uit tabel B7.1 die bij de RLF gebruikt is gebruikt. waarbij 

voor de grotere vulhoeveelheden geldt: 

inhoud[ml] vultijd· [s] tolerantie {% (3*5)] 

500 6,3 ...... 1 . .... 

< . .... 

1000 • .... 8 ..••.•.. < ...... . .. ............. 

.. 
tabel B7.2: vultlJden naar tnhoud en nauwkeungheld 

Per cyclus worden er 12 flessen tegelijkertijd gevuld en evt. gewogen; de capaciteiten kunnen dus 

gevonden worden door: 

y = 60 .12 
T 

cycl 

[ -~-] (B7.17) 
mm 

Verder bestaan er plannen om de WFA-vulmachines uit te voeren met een 15 en 30 pockets 

sterwiel de maximum capaciteit voor 100 ml flesjes zou dan op 90/min komen te liggen bij een 30 

pockets-wiel bij nettogewichtsvullen. De maximum capaciteiten. liggen dan nog steeds bij het tijd

druk vullen. De capaciteiten hiervan zijn voor de infusie-flessenrange in tabel B7.3 opgenomen; 

voor de R- en H-range flessen wordt de mmaximum capaciteit bepaald door de RLF-machines. 

B7.2.4 MLF-machines 

Capaciteiten bij de lagere produktiesnelheden. De monoblock-machines MLF 3 en MLF 6 kunnen 

ook het vervolg zijn op een wasmachine. Zij vragen minder hoge capaciteiten dan de RLF-machi

nes. Omdat hierbij de flessen niet altijd geheel gevuld moeten worden, bijvoorbeeld 3 ml in een 

flesje van 10 ml, kan hier niet eenduidig berekend worden welke capaciteit voor welk flesje 

benodigd is. WeI kan gesteld worden dat aIle vulcapaciteiten van deze machine beneden de 100 

flessen/min liggen. 
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2R 

4R 

6R 

8R 

15 R 280 

20R 224 392 

25R 224 224 224 392 

30R 224 224 392 

5H 280 280 280 560 

7H 560 560 

8H 560. 504 

lOH 280 280 504 448 

15 H 252 252 504 448 < RLF 

20H 336 336 <RLF 

25H .196 280 280 <RLF 

30 H 196 196 196 280 .<.RLF 

SOH 168 

100 

500ml 28 

1000 mlO 

De capaciteiten uit deze tabel staan weergegeven in grafiek 3.1. Van de CRW's met een bepaalde 

draaihoogte is steeds de hoogste van de mono (-I) en de duplex (-II) gegeven. De maximaal 

gevraagde capaciteit is de hoogste van de RLF en de WFA-12. 



bijlage 8: Validatie 

Definitie: Een gedocumenteerde bewijsvoering, die een hoge graad van zekerheid biedt, dat 

het apparaat c.q. proces een eindprodukt oplevert, dat overeenkomt met de vooraf 

vastgestelde kwaliteitsnormen. 

gedocumenteerd wit zeggen: vastleggen van kwalificatienormen, vormen van inspectie en testen. 

Basis bestaat uit 3 kwalificatie normen: 

IQ = installation qualification 

Inspectie van de hardware zoals bedoeld en of deze functioneert op de verwachte manier. 

Tevens inhoudend, bijv.: 

- revisie tekeningen 

- diagnose rapportage 

- calibratie van instrumenten 

- onderhoudsvoorschriften 

OQ = operation qualification 

Testprocedure die aantoont dat de verwachte en geplande functies werken zoals bedoeld 

en gespecificeerd 

PQ = performance qualification 

Testprocedure over het geheel en dus gezamenlijk functioneren onder zogenaamde 

"worst-case condition" (moeilijkst denkbare omstandigheden en combinatievormen). 
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hijlage 9: 

Eis 

minstens 450 flessen per minuut 

(2 ml) 

DIN 58361, 58363 en 58366 fles

sen kunnen verwerken 

traploos instelbaar 

wasschema's 212-04-00 (std) 

212-05-00 en 212-57-00 leverbaar 

minimaal gelijke waskwaliteit 

geen lekkages bij toevoeren en 

verdelen wasmedium 

maximaal gelijk waterverbruik 

visuele controle op proces mogelijk 

styling volgens Calumatic huisstijl 

farmaceutisch verantwoord 

Eisenpakket 

Wens 

aansluiten op maximaal ge

vraagde capaciteit 

alle farmaceutische 

verpakkingsvormen 

kleinere en goedkopere 

machine leverbaar voor lag ere 

capaciteiten 

standaard wasprogramma met 

componenten uit te brei den 

na ingebruikstelling machine 

te wijzigen 

flexibele plaatsing pompunit 

valideerbaar proces 

waterverbruik geoptimaliseerd 

naar kwaliteit 

controle op watertoevoer per 

nozzle 

geen vermenging vuilere met 

schonere wasmedia 

roterende machine 

goed te reinigen 

gebruik bekende en 

verantwoorde technieken 

Maximaal haalbaar 

aansluiten op maximaal 

gevraagde capaciteit 

alle flessen met "nek" 

wasprogramma geheel los van 

machine 

iedere gewenste plaatsing 

intuitief verbeterd proces 

lager verbruik 

controle op watertoevoer per 

spuitbalk 
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wasgedeelte met stoom 

steriliseerbaar 

voldoen aan de Europese machine

richtlijn (CE-merk) 

lay-out mogelijk zonder bochten 

en hellingen in de transportbanden 

omsteltijd ~ 15 minuten 

wisseldelen goedkoper per flestype 

minder ontwerp-uren voor klant

specifiek atbouwen 

kortere assemblagetijd 

lagere aanloop- en testtijd 

absolute veiligheid 

zo compact mogelijk 

in- en uitvoer van flessen zo 

goed mogelijk scheiden 

ongevoelig voor schade tijdens 

transport 

ongedemonteerd 

transporteerbaar 

korter 

mogelijkheid tot automatisch 

wisselen 

minder wisseldelen 

direct functionerende machine 

onderhoudbaar door 

gebruiker 

28 

1 set per flessenrange met gelijk

vormige nek 
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bijlage 10: Roterende continu-machines 

B 10.1 sterwiel met intermitterend meebewegende spuitmonden 

Een voorbeeld van een continue machine is een machine met een groot sterwiel. Deze kan eruit 

zien als in figuur BlO.l is weergegeven. Het hart van de machine is het continu roterende sterwiel, 

een soort van groot tandwiel waarbij de flesjes (in gekeerde positie) precies in de uitsparingen 

tussen twee tanden worden meegenomen. 

figuur B 1 0.1: continue sterwielmachine 

Het wassen in een dergelijke machine kan gebeuren door onder de flesjes spuitmonden te laten 

meebewegen. Dit meebewegen is nodig om er zeker van te zijn dat zonder een onnodig hoog 

waterverbruik te creeren voldoende water in de eveneens bewegende flesjes wordt gespoten. 

Omdat er met meerdere verschillende media gewassen moet worden bewegen deze spuitmonden 

over een bepaalde hoek mee om vervolgens snel terug naar de beginpositie te bewegen. 

De flesjes worden door een vulsterwiel (vulwiel) precies op de steek van het grote sterwiel (was

wiel) gebracht; waar het vulwiel en het waswiel samenkomen gaat het flesje probleemloos en 

zonder snelheidsverschil over in het waswiel. 

Het keren van de flesjes gebeurt in een profielbuis; een massieve buis waarin het profiel van een 

flesje in de lengte spiraliserend is uitgefreesd. Aan het begin van de buis worden de flesjes recht

opstaand de buis ingeduwd, aan de andere zijde komen ze er gekeerd uit. 
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a 

figuur 3.2: schoudergeleiding 
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Omdat mogelijke vervuiling zoveel mogelijk voorkomen moet wor 

den mogen de gekeerde flesjes niet met de opening over een grond

vlak schuiven. Hiertoe kunnen ze worden getransporteerd, hangend 

in een "schoudergeleiding" (zie figuur BlO.2 a). Om omvallen te 

voorkomen is het dan weI noodzakelijk dat de flesjes in een aan

eengesloten rij staan. Om het transport door de keerbuis zonder 

problemen te laten verlopen is het gewenst dat er zo min mogelijk 

versnellingskrachten op de rij flesjes in de buis werken. Een con

stante flesloop is dus gewenst; hiermee moet bij de inloop naar het 

vulwiel rekening gehouden worden. 

In het vul- en waswiel blijven de flesjes op kop hangen doordat in 

de uitsparingen ook een schouderondersteuning is gemaakt. Aan de 

buitenzijde van het wiel glijden de flesjes langs een rechte wand (zie 

figuur BIO.2 b). 

Bij het veranderen van flesdiameter of hoogte moet ook de machine omgebouwd worden. Als de 

fles aIleen in hoogte met zijn voorganger verschilt, moeten aIleen de keerbuizen verwisseld 

worden. Bij het veranderen van diameter moet ook het sterwiel aangepast worden. Indien verschil

lende formaten in een gelijk aantal in het waswiel geklemd moeten worden, lijkt het voordeliger 

om de ink lemming aan het sterwiel universeel te maken (bijvoorbeeld met een V -blok) en de 

rechte buitengeleiding te wisselen. Bij veranderen van het aantal flessen per sterwiel kunnen de 

universele V -blokken in secties gewisseld worden. Om de loop van de flessen in de keerbuizen 

constant te kunnen houden moeten het vul- en het uitlvoersterwiel per diameter gewisseld worden. 

Omdat er in de CRW 10 wasstations zijn wordt er vanuit gegaan dat de sterwielmachine ook in lO 

verschillende wassecties verdeeld is. Ervan uitgaande dat iedere wassectie 30° van het sterwiel be

draagt, kan er dus over een hoek van 300° gewassen worden. Het terugvoeren van de spuitmonden 

kost echter ook tijd, geschat wordt dat dit terugvoeren in een tijdsbestek kan gebeuren waarin het 

sterwie15° verdraait. De spuitmonden -die dus aUe flesjes wassen die over een hoek van 30° aan 

de omtrek van het sterwiel zitten- bewegen over een hoek van 25° met de flesjes mee om vervol

gens in de volgende 5 ° die het sterwiel verdraaid terug te gaan. Na dit terugvoeren staat het 

sterwiel weer in dusdanige positie dat precies de volgende hoek van 30° gewassen gaat worden. 

Om bovenstaande zonder problemen waar te kunnen maken en er voor te zorgen dat ieder flesje op 

gelijke wijze gewassen wordt, is het weI nodig dat er in iedere wassectie een geheel aantal flesjes 

door het sterwiel wordt meegevoerd. Dit houdt in dat een sterwiel in omschreven constructie aItijd 

een veelvoud van 12 flesjes moet bevatten. Omdat de spuitmonden meebewegen is er een over

loop hoek ter grootte van de staphoek nodig. De totale hoek waarin een flesje dus gewassen kan 

worden bedraagt hiermee dus 300° + 25° = 325°. 

Voor de in- en uitvoer van de flesjes blijft dus een hoek van 35° over. De efficiente washoek; de 
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totale hoekverdraaiing van het sterwiel waarin er daadwerkelijk water (of lucht) in een flesje wordt 

gespoten bedraagt bij deze oplossing lO * 25 0 = 250 0
• 

Er kan ook met wassecties gewerkt worden die niet allemaal even groot zijn; het aantal posities 

(flessen) in de kleinste wassectie bepaalt dan de hoek waarover de nozzels met de flessen meebe

wegen. De enige eis is dan dat er in het sterwiel een geheel aantal flessen zit. 

capaciteit en afinetingen. 

De minimale wastijd per station is momenteel 1,2 sec. Om de afinetingen van het sterwiel te 

beperken wordt er hier van uit gegaan dat voor de kleine flesjes die in een capaciteit van 600 per 

minuut geleverd moeten kunnen worden een wastijd van 1,0 sec. per station ook nog een bevredi

gend resultaat geeft. De terugtransporttijd van de spuitbalken wordt hiermee 0,2 sec. 2500 effectief 

wassen duurt dan dus lO sec; waarmee een complete omwenteling van het waswiel op 14,4 sec 

komt. Dit komt neer op 4,17 omwentelingen per minuut. Voor de maximum capaciteit van 600 

flessen per minuut moeten er dan 600/4,17 = 144 flessen in het sterwiel kunnen. Dit is een 

veelvoud van 12 zodat er geen afrondingen meer plaats hoeven te vinden. 

BIO.2 geheel continue machine 

a 

in uit 

uitbereiding 
r---~~----~~~--~ .. -........ -............ ::-"' .. _-: 

#' "\ i . 
b 

fiouur 810.3: geheel continu roterende machine 

lndien het overzetten van gekeerde fles

jes van een sterwiel naar een volgend 

sterwiel geen problemen oplevert, kan 

een continue machine ook uit meerdere 

wielen opgebouwd worden. Er kan dan 

bijvoorbeeld per wasmedium voor een 

sterwiel met continue meebewegende 

nozzels gekozen worden, waarbij de 

wastijd met betreffend medium de 

grootte van het sterwiel bepaald (figuur 

BlO.3 a). Ook kan een machine opge

bouwd worden uit een aantal even grote 

wielen met een bepaald aantal flessen 

per wiel (figuur BlO.3 b). Athankelijk 

van de complexiteit en de duur van het 

vereiste wasprogramma kan de machine 

eenvoudig vergroot worden door er een extra wiel bU te plaatsen. Een machine voor een eenvou

dig wasprogramma wordt zo kleiner en goedkoper dan een machine voor een complex programma. 
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bijlage 11: Capaciteit aangepaste CRW 

Voor een optimale instelling van de draaihoogte naar de belading van de houders geldt dat de 

beperkende laaddiepte zo groot mogelijk moet zijn. Deze is zo groot mogelijk indien de formules 

(B7.5) en (B7.6) uit bijlage 7 aan elkaar worden gelijkgesteld. Omgerekend betekent dit: 
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25 Ro -Rb max max 
(811.1) 

Worden hier de formules (B7.3) en (B7.4) van Romax en Rbmax uit dezelfde bijlage ingevuld, dan 

levert de oplossing van deze vergelijking de optimale draaihoogte voor een Duplex-machine: 

(811.2) 

Voor een machine met een tussenruimte tussen de rijen flesjes van 33 mm, wordt voor B de 

waarde uit formule (B7.1) ingevuld; voor een grotere belading kan met een eenvoudige aanpassing 

van het invoersysteem de tussenruimte worden teruggebracht tot 8 mm. Hiervoor moet voor B de 

volgende waarde worden ingevuld: 

(811.3) 

Wanneer voor alle flesjes de dopt berekend is, kan met behulp van de (B7.3) tIm (B7. 7) het maxi

maal aantal flesjes per houder berekend worden. De maximale capaciteit is weer gelijk aan 

28*aantal flesjes/houder. De waarden voor dopt en de produktiecapaciteit zijn opgenomen in tabel 

B 11.1 voor zowel houders met 33 mm als met 8 mm tussenruimte. 

Voor een machine met een enkele invoer geldt dat de draaias optimaal Jigt op de halve fleshoogte. 

Daar waar de capaciteit van een mono machine hoger is dan die van een duplexmachine (flesjes ~ 

250 ml inhoud) is de capaciteit van een mono gegeven. In de tweede en derde kolom nog met een 

vast draaipunt van 28 resp. 70 mm. 

In tabel B 11.1 zijn ter vergelijking ook de produktiecapaciteiten van een CRW -Duplex opgenomen 

waarbij de tussenruimte tussen de flesjes is teruggebracht tot 8 mm, maar waar nog weI is uitge

gaan van de vaste draaihoogtes van 28 en 70 mm. 
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flestype t= 8mm 

GRW28-II 

2R 560 

lOR 

15R 

20R 

25R 448 

30R 448 

5H 560 

7H 560 

8H 560 

lOH 560 

15H 504 

20H 448 

25H 392 

30H 336 

50H 

38,77 

38,08 

41,75 

392 45,83 

560 31,66 

560 31,89 

560 33,84 

36,61 560 

38,76 504 

392 392 

336 

De capaciteiten van de geoptimaliseerde GRW met een tussenruimte van 8 mm en een instelbaar 

draaipunt staan weergegeven in grafiek 4.1. Hierin is ook weer de maximum gevraagde capaci

teitslijn getekend. 

33 
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hijlage 12: Afweging intermitterend - continu 

In deze bijlage wordt een afweging gemaakt tussen een continumachine en de twee beschreven 

intermitterende machines. 

De machines worden vergeleken aan de hand van de volgende criteria: 

1 de afmetingen van de totale constructie 

2 de mogelijkbeid om instabiele flessen of mogelijk ampullen te gaan verwerken 

3 de produktiecapaciteit van de machine 

4 de soepelheid waarmee de integratie met de steriliseertunnel verloopt 

5 de investering die nog gedaan moet worden om het concept produktierijp te maken 

6 de hoeveelheid en de complexiteit van de wisseldelen 

Allereerst worden aan deze criteria gewichtsfactoren toegekend; dit gebeurt in de volgende tabel 

door de criteria ten opzichte van elkaar af te wegen. In iedere rij wordt het criterium dat links 

34 

staat afgewogen ten opzichte van de criteria die bovenaan in de kolommen staan. Een beoordeling 

2 betekent dat het criterium links belangrijker is, 1 dat beide gelijkwaardig zijn. Bij een score van 

o is het criterium bovenaan in de kolom belangrijker. Horizontaal opgeteld kan van ieder criterium 

de totaalscore worden bepaald, de toekenning van de gewichten gebeurt door een lineaire verde ling 

tussen 1 en 10. 

criterium 

1 atmt!tm~en 

Met deze gewichten wordt de afweging van de alternatieven gedaan; in de volgende tabel is steeds 

van de drie alternatieven de volgorde bepaald waarin de alternatieven aan de criteria voldoen; beste 

3 punten, middelste 2 punten en de slechtste 1 punt. vermenigvuldiging met de weegfactoren levert 

het eindresultaat. 
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criterium 

mogelijkbeid 

cap~iteit 

sOepelheid 

integratie tunnel 

investering 

comp lex iteit 

wisseldelen 

totaal 

35 

3 

10 
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hijJage 13: Volgorde keren - houders vullen 

B 13.1 continu keren - vullen van de houders 

Hier wordt gebruik gemaakt van een keerbuis zoals deze is besproken bij roterende continumachi

nes. Het invoeren van de gekeerde flessen zou kunnen gebeuren door de flesjes hangend in een 

schoudergeleiding via een transportsnarensysteem, zoals het invoersysteem van de huidige CRW. 

de flessenhouders in de wastrommel in te duwen. 

Hierbij zijn een aantal problemen te verwachten; de flessen worden door de keerbuis heen geduwd; 

hierdoor staat een grote rij flessen onder druk. Aangezien het invoeren van de flesjes stapsgewijs 

gebeurt moet deze hele rij flessen telkens versnellen en vertragen waardoor de glasloop niet soepel 

verloopt en de kans op glasbreuk toeneemt. Hierdoor moet eventueel met een buffer van gekeerde 

flessen gewerkt worden zodat de snelheid in de keerbuis constant kan blijven. 

Tijdens het op kop de flessenhouders induwen van de flesjes bestaat er, door de grote instabiliteit 

van een op de schouders hangend flesje, een grote kans dat het eerste flesje van een rij die de 

houder ingeduwd wordt omvalt en vastschrankt in de geleiding. Hierdoor zal het in- en uitvoeren 

rustig moeten gebeuren of zal er met een voorloop, een element dat voorkomt dat het voorste 

flesje omvalt, gewerkt moeten worden. Bij dubbelrij'ige invoer ontstaat het probleem dat de stroom 

gekeerde flessen in tweeen gesplitst moet worden, of er moet met twee parallelle keerbuizen 

gewerkt worden. 

Het aantal wisseldelen dat gewisseld moet worden per te verwerken fles wordt teruggebracht tot in 

ieder geval twee keerbuizen. De spuitbalken kunnen bij meerdere flessen van gelijke diameter 

gebruikt worden. De flessenhouders kunnen zo ontworpen worden dat ze geschikt zijn voor 

meerdere soorten flessen met een soortgelijke nek en/of schouders. Deze behoeven dan niet voor 

ieder flestype maar per range met een gelijke nek gewisseld te worden. 

De minimale cyclustijd van een stap is hier gelijk aan de theoretische minimumtijd van 1,5 sec. 

Door het in lijn keren is de tijd benodigd voor het keren niet meer van invloed op de cyclustijd; 

voorwaarde is weI dat de snelheid van het glas in de keerbuis de snelheid van het toevoermechanis

me kan volgen en dat het vullen van een houder met gekeerde flessen binnen de wastijd kan 

gebeuren. 
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B13.2 batchgewijs keren - vullen van de houders 

Hierbij lopen de rechtopstaande flessen eerst het dubbele keerblok binnen; op het moment dat dit 

vol is draait het blok 180 0 graden. Ais vervolgens de wastrommel tot stilstand komt en er een lege 

flessenhouder voor het keerblok staat, begint de aanvoer van rechtopstaande flessen opnieuw; 

waarbij de gekeerde flessen door de nieuwe rechtopstaande de wastrommel worden ingeduwd. In 

figuur B13.1 is aangegeven hoe een flesje rechtop in het keerblok staat en hoe een flesje gekeerd 

hangt zonder over een grondplaat te schuiven. 

Het aantal wisseldelen kan hier aanmerkelijk 

worden teruggebracht; de flessenhouders in de 

wastrommel kunnen op eenvoudige manier 

geschikt gemaakt worden voor meerdere fles

typen; aileen het keerblok en de spuitpijpen in 

de trommel moeten voor ieder flesformaat ge

wisseld worden. Het keerblok kan als een snel 

te wisselen module worden uitgevoerd en kan 

er uitzien als in figuur B 13.1 is weergegeven. 

Voor verschillende fleshoogtes moet de hoogte 

van de rotatieas van het keerblok instelbaar 

zijn, zodat iedere fles om zijn as gedraaid kan 

worden. 

snelslulting 

+ 

figuur B 13.1: keerblok 

Bij het invoeren van de flessen in de wastrommel doen zich weer dezelfde problemen voor als bij 

B 13.1 Een ander nadeel is dat er bij deze oplossing waarschijnlijk weinig tijdwinst te behalen valt 

in de cyclustijd. De cyclustijd wordt hier namelijk bepaald door de elkaar opvolgende bewegingen 

van het keren van de flessen en het vullen van een houder met gekeerde flessen. 

B13.3 vullen van de houders - keren 

Bij een dergelijke machine valt te denken aan een constructie waarbij de flessen in staande positie 

een draagblok of flessenhouder worden ingeschoven. Vervolgens wordt deze gevulde houder 

gekeerd en als een geheel de in de wastrommel ingevoerd. 

Het voordeel van een dergelijke constructie is dat een lading flessen als een geheel behandeld 

wordt. Hierdoor spelen de problemen van het gekeerd transporteren van ongebonden flessen niet 

meer mee. De transportsnelheid van een gevulde houder zal hoger zijn dan die van een enkel 

gekeerd flesje. Verder kan het laden van de flessenhouders en het keren van een gevulde houder 

van elkaar worden losgekoppeld worden zodat voor beide acties meer tijd beschikbaar komL Het 

laden van zeer instabiele flesjes kan eventueel verspreid worden over meerdere laadstations, zodat 
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hier nog meer tijd voor beschikbaar komt. 

Nadeel van dergelijke constructie is dat de draagblokken of flessenouders buiten de wastrommel 

van de uitgang terug naar de ingang moeten worden getransporteerd. Hiervoor is een transportsys

teem nodig. Het gevolg hiervan is dat de hoeveelheid bewegende delen van de machine toeneemt, 

en dat de buitenafinetingen van de machine groter worden. Tevens zijn er doordat er zich altijd 

draagblokken buiten de wastrommel bevinden meer draagblokken nodig dan dat er wasstations 

zijn. 

De draagblokken kunnen eenvoudige onderdelen zijn die geschikt gemaakt kunnen worden voor 

meerdere flesformaten. De vlakke nekge]eiding kan gefreesd worden uit een stuk materiaal, de 

zijgeleidingen kunnen per fleshoogte en diameter aan deze nekgeleiding bevestigd worden. Doordat 

het vullen en keren niet meer op dezelfde plaats gebeurt hoeft er geen bodemgeleiding meer 

aanwezig te zijn in de duplex-houders. 

De cyclustijd van dit alternatief is atbankelijk van de tijd nodig voor het vullen van een houder, 

het transporteren van een gevulde houder en het keren ervan. Indien de functies vullen, transport, 

keren en ledigen goed worden opgesplitst en op elkaar worden afgestemd, kan een cyclustijd 

tussen de 2,0 en de minimale 1,5 sec gehaald worden. 
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hijlage 14: Transportsystemen flessenhouders 

In deze bijlage worden de tien mogelijkbeden van cen intermitterende wasmachine uit tabel5.1 

besproken 

in -JIIo- --III- uit 

, 
\ 

-JIIo- uit 
/~!jJ1 \~i 
ker~n en liffen 

in -JIIo-

mogelijkheid 1 mogelijkheid 1 a mogelijkheid 2 

• uit 

mogelijkheid 4 mogelijkheid 3 
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Mogelijkbeid 1 bestaat uit twee gekoppelde draaitafels die tegelijkertijd een stap maken. In de 

stilstandtijd worden de flessenhouders, die als cassettes zijn uitgevoerd tussen de draaitafels en de 

keerinrichting geschoven. Het keren kan beginnen zodra dit transport is beeindigd. Er zijn 18 

flessenhouders nodig. 

Bij mogelijkbeid la is de invoermolen boven de wasmolen geplaatst; de draaitafels draaien in 

tegengestelde richting, waardoor problemen met de aandrijving kunnen ontstaan. Tijdens het liften 

van de cassettes worden deze gekeerd. De wasmolen wordt minder toegankeJijk, of er moeten in 

de toevoerbaan cen hoogteverschil overbrugd worden. 

Mogelijkheid 2 lijkt op mogelijkbeid 1, aIleen zal hier de benodigde tijd voor het keren door de 
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grotere keerstraal langer zijn. Ook zal de overgang tussen de keerinrichting en de retourbaan 

complex zijn. 
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Bij de derde mogelijkheid kan volstaan worden met 16 flessenhouders. Door de twee verschillende 

transporten zal de aandrijving complexer zijn. Ook kunnen problemen ontstaan met de flessenhou

ders die zowel in lengte als in breedte richting getransporteerd moeten worden. 

Mogelijkbeid 4 heeft weer een langere keertijd ten opzichte van 3; weI is deze variant zeer com

pact. Ook hier kunnen problemen ontstaan bij de overgang van het keren naar de lineaire trans

portbaan. 

in 
--liJo.. 

-wassen -

mogelijkheid 7 

mogelijkheid 5 

uit 
-... in -. 

-wassen ______ 

....-retour-

in 

mogelijkheid 7a 

o 

mogelijkheid 6 

uit 
-. 

I 1- wassen -I 1 G·_·- -·_·0 
11- retour-II 

in' uit t 

mogelijkheid 8 

Bij mogelijkbeid 5 en 6 wordt moet vanwege de lengte van het lineaire wasgedeelte gebruik 

gemaakt worden van een grote draaitafel. Beide mogelijkheden hebben 18 flessenhouders nodig. 

Mogelijkbeid 7 is compact en heeft als enige nadeel dat de minimaal 15 flessenhouders in twee 

richtingen transporteerbaar moeten zijn. 
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7a heeft geen los transporteerbare flessenhouders; weI zijn er veel flessenhouders nodig. Ook het 

oppakken van alle flesjes op nekhoogte kan problemen opleveren vanwege de starre koppeling 

tussen rerourbaan en de wastrommel; het wasprogramma zit star aan deze trommel verbonden, 

waardoor bijna de hele machine in hoogte verplaatst zal moeten worden. 

41 

De laatste mogelijkheid is even compact als mogelijkheid 7; alleen wordt er hier over een grotere 

straal gekeerd. De houders kunnen van de zijkant het keerblok inschuiven, waardoor ze aIleen in 

breedte richting transporteerbaar hoeven te zijn. Door het keren in 2 stappen van 90° uit te voeren 

kan de keertijd beperkt worden. Er zijn dan weI minimaal 17 flessenhouders nodig. 
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bijlage 15: Keuze roterend en lineair concept 

De tien mogelijkheden uit bijlage 14 zullen aan de hand van de volgende criteria beoordeeld 

worden: 

1 eenvoud van de aandrijving 

2 bewegingen van de houders; het aantal bewegingen en de overgang daartussen 

3 cyclustijd; de verwachte machinesnelheid 

4 aantal benodigde flessenhouders 

5 hoogte-instelling; complexiteit 

6 afmetingen van de totale constructie 

Aan deze criteria worden weer gewichten toegekend zoals ook in bijlage 12 is gebeurd. 

criterium t.o.V. 

1 eenvoud aandrijving 

2 bewegingen van homlers 

3 cyclustijd 

4 aantal houders 

6 afmetingen 

Met deze weegfactoren worden de tien alternatieven ten opzichte van elkaar afgewogen. Om een 

redelijke indruk te krijgen van de verschillen tussen een lineaire en een roterende machine zal de 

beste roterende en de beste lineaire machine verder uitgewerkt worden. 

42 
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De alternatieven 1 en 8 zullen verder worden uitgewerkt. 
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bijlage 16: Cyclusverloop roterende machine 

B16.1 Bewegingsvolgorde 

In figuur B16.1 is de lay-out van de gekozen uitvoering nogmaals getekend. Hierin zijn ook alle 

bewegingen die tijdens het doorlopen van een cyclus plaats moeten vinden genummerd in de 

volgorde waarin een ingevoerd flesje ze ondergaat. 

Deze bewegingen zijn: 

1. vullen flessenhouder 

2. transport vulmolen - keerblok 

3 keren flessenhouder 

4. transport keerblok - wasmolen 

5. transport wasmolen 

6. transport wasmolen - keerblok 

7. keren flessenhouder 

8. transport keerblok - vulmolen .. 
9. legen flessenhouder invoer uitvoer 

10. transport vulmolen 

B16.2 Cyclustijdbepaling 
figuur B 16.1: bewegingen tijdens cyclus 
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De minimale tijd nodig voor het doorzetten voor elk van de molens bedraagt 0,3 sec. De tijd nodig 

voor het transport van een flessenhouder tussen keerblok en molen bedraagt 0,8 sec. Voor het 

keren van een gevulde houder is 1,0 sec nodig. Voor het wassen en het vullen zijn minimaal 1,2 

sec nodig. 

Er zijn steeds twee bewerkingen die in een cyclustijd achtereenvolgens moeten plaatsvinden: 

1. invoeren en doorzetten vulmolen 

2. transporteren draagblok en keren 

3. wassen en doorzetten wasmolen 

min. 1,5 sec 

min. 1,8 sec 

min. 1,5 sec 

De langste hiervan bepaald de cyclustijd van de machine; hier bedraagt de minimale cyclustijd dus 

1,8 sec. De verhouding tussen stap- en stilstandtijd van de molens wordt verder vastgelegd door de 

gekozen aandrijving. Wordt net als bij de buidige CRW gebruik gemaakt van een index-kast van 

bet type Manifold, dan kan bier een kast met 6 stops en een stap-rust verhouding van 1:2 (nu 5:7) 

gekozen worden. Hiermee komt de staptijd voor het doorzetten van de molens op 0,6 sec te 

liggen. De overbrenging tussen de indexkast en de vulmolen moet 1: 1 bedragen; die met de 
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wasmolen moet om 12 stops te creeren een factor 2 vertragen: 2: 1. Eventueel kan om een zo groot 

mogelijke invoer- en wastijd te verkrijgen ook een indexeerkast met een kamhoek van 90" gekozen 

worden. Hierbij ligt de stap-rust verhouding op 1:3. De minimale staptijd van de moten wordt hier 

dan 0,45 sec waardoor de was- en invoertijd 1,35 sec wordt. 

B16.3 Weg-tijd diagram 

De bewegingen van de transporten 2, 4, 6 en 8 kunnen tegelijkertijd uitgevoerd worden evenals 

het verdraaien van de vul- en de wasmolen. Tijdens de stilstand van de wasmolen worden de 

flesjes gewassen en tijdens de stilstandtijd van de vulmolen worden de flessenhouders gevuld en 

geleegd. Uitgaande van een minimale wastijd van 1,2 seconde per station (gelijk aan het huidige 

minimum) en een doorzettijd van 0,6 seconde kan een bewegingsdiagram van de bewegingen in de 

machine worden opgesteld: dit diagram ziet er uit als hieronder in figuur 5.2 is weergegeven. 

2 4,., 8 _,~rt ~: l/~ __ ~. _______ ---: 
3, 7 ~ro'ok '~ I .~ 

as~_ ~L:t:J 
5,1Omd_ _x+1 I ~ ~ 

positie x . L-J . . 

9 fl~~_ ,.:' ~. 
a 0,6 1,2 1,8 

tijd [s] " 

figuur 816.2: weg- tijd diagram roterende machine 
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bijlage 17: Cyclusverloop lineaire machine 

B 17.1 Bewegingsvolgorde 

Bij de lineaire machine bestaat het bewegingsplan uit de bewegingen zoals deze in figuur B17.1 

zijn aangegeven. 

1. vullen flessenhouder 

2. transport vulstation - keerblok 

3. keren 

4. transport keerblok - wassectie 

5. transport binnen wassectie 

6. transport wassectie - keerblok 

7. keren 

8. transport keerblok - uitvoerstation 

9. legen flessenhouder uitvoer 9 

10. transport uitvoer - transportbaan 

11. transport transportbaan - invoer 
figuur B 17.1: bewegingen tijdens cyclus 

B17.2 Cyclustijd bepaling 
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Tijdens de transporten 2, 4, 5, 6 en 8 moeten de draagblokken over een afstand van 200 nun 

verschoven worden. Ais transporttijd hiervoor wordt 0,6 sec genomen. Nadat een geledigd blok 

het uitvoerstation heeft verlaten komt het bij lOop een continue transportbaan. Hierop bevindt zich 

nog een flessenhouder (positie a; beweging 11). De transportbaan heeft dus twee cycli de tijd om 

een blok van het uitvoer- naar het invoerstation te verplaatsen. 

Het keren gebeurt over de breedte-as van de houder. De maximale afstand tussen keeras en de 

buitenkant van een houder bedraagt ongeveer 400 nun. Om de keerbeweging soepel te laten 

verlopen worden de gevulde draagblokken in twee stappen van 90° doorgezet in een tijd die gelijk 

is aan de was- en invoertijd van 1,2 sec. De cyclustijd van deze machine is gelijk aan 1,8 sec. 
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B17.3 Weg-tijd diagram 

Het doorzetten van de blokken op de bovenste baan (4, 5 en 6) gebeurt tegelijkertijd met de 

transporten 8 en 2. Transport 10 begint tegelijk met 8 en loopt aan het eind bij positie a over in 

11. Oit transport moet beeindigd zijn voordat het vullen van de houders kan beginnen. Het keren, 

vullen en legen van de houders gebeurt allemaal gelijktijdig met het wassen; gedurende de stil

standtijd van de bovenste transportbaan. Het weg-tijd diagram van deze machine is weergegeven in 

figuur B17.2. 

eind 

2, 4, 5, 6, 8 transport 

begin 

3, 7 keerblok 

o --.~~-------c. 
90° 

1 f1essenhouder vol I .~. 
leegl .~ 

k::r:J 
positie a 

10 houdertransport 

uitlaadstation 

vulstation k::r:J 
11 houdertransport I 

positiea-~ 

~ 
vol 

9 f1essenhouder 

leeg 

o 0,6 1,2 1,8 

tijd Is) "' 

figuur B 17 .2: weg·t;jd diagram lineaire machine 
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bijlage 18: Capaciteit nieuwe machines 

De capaciteit van de nieuwe concepten voor de wasmachine wordt bepaald door de diameter van 

de flessen en de benodigde wastijd per station. De wastijd wordt minimaal 1,2 seconde per station 

verondersteld en de staptijd was gesteld op 0,6 sec. Hiermee komt de machine op 33,3 slagen per 

minuut. Het maximum aantal flessen per houder (n) kan uit de volgende formule worden afgeleid: 

n (818.11 

Uiteraard moet de waarde van n hier naar beneden op een geheel getal worden afgerond. r is het 

aantal rijen flessen in de houder; r = 1 bij Dft > (Bid - 8)/2 mm. De factoren ~d en Bid staan voor 

de lengte en de breedte van de laadsectie binnen de houder. De minima Ie tussenruimte tussen twee 

rijen wordt 8 mm genomen. Voor Dft ::;;; (Bid - 8)/2 mm kan met een dubbelrij'ige invoer (r = 2) 

gewerkt worden. Bij de houder met de laadsectie van 155*52 mm wordt allen met r = 1 gewerkt 

Door het aantal flessen per houder met 33,3 te vermenigvuldigen kan de maximale produktiecapa

citeit van de wasmachine bepaald worden. De maximale capaciteiten zijn voor verschillende 

afmetingen van de houdersectie opgenomen in tabel 18.1 en weergegeven in grafiek 5. L 

flestype 
sectie 

2R 

4R 

6R 

20R 

25R 

7H 

8H 
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bijlage 19: Capaciteitsstijging bij probleemflessen 

Prob1eem-flessen zijn (instabiele) flessen waarbij het toevoersysteem voor de flessen in de stil

standtijd van de molen onvoldoende tijd heeft om een houder te vullen met het maximaal aantal 

flessen dat er geometrisch gezien in moet passen. De beoogde capaciteiten zoals in de verschillen

de bijlagen zijn bepaald worden voor deze flessen dan ook niet gehaald. 

Door het terugdringen van de cyclustijd bij een gelijkblijvende stilstandtijd kan de capaciteit van de 

nieuwe machine voor probleem-flessen toch opgehoogd worden. 

De verhouding stap - stilstandtijd bij de CRW Jigt op 5:7. De voor het wasproces minimale 

stilstandtijd ligt op 1,2 sec. De werkelijke minimale stilstandtijd Jigt bij de maximale machinesnel

heid van 28 stagen/min op 1,25 sec. Bij probleem-flessen wordt vaak op een lagere machinesnel

heid gewerkt om een optimum te bereiken in het aantal flessen per houder en de staptijd, ten einde 

een optimale capaciteit te bereiken. Er geldt: 

T 
Iwoer 

7 -.T 12 cyclCRW 
(819.1) 

De verhouding stap - stilstandtijd voor de nieuwe was machine Jig! op 1 :2. Indien bij probleem

flessen gerekend wordt met eenzelfde invoertijd als bij de CRW dan geldt voor de totale cyclustijd: 

Tinvoer 
2 -.T 3 cyclnw 

(819.2) 

Gelijkstellen van beide formules levert een verhouding in cyclustijden: 

De capaciteit van de machine neemt omgekeerd evenredig toe met de cyclustijd. Procentueel 

gezien neemt de capaciteit hier toe met 14,3 %. 

(819.3) 
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bijlage 20: Invoertijd en machinesnelheid bij verschillende 

typen aandrijviog 
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Bij instabiele flessen is de tijd te gebruiken voor het vullen van de houders bepalend voor de 

capaciteit. Hoe langer de invoertijd, des te meer flessen kunnen er in een houder geplaatst worden. 

Bij een langere vul- en dus stilstandtijd van de houders zal ook de machine snelheid afnemen. De 

mate waarin deze snelheid afneemt is afbankelijk van de aandrijving van de machine. In grafiek 

B20.1 staat voor een aantal verschillende aandrijvingen het verband tussen de invoertijd en het 

aantal stappen van de machine per minuut weergegeven. Een drietallijnen geven een machine met 

een vaste verhouding tussen de stap- en stilstandtijd van de beide molens aan. Hiertussen ligt het 

verschil in het gebruikte indexeermechanisme. Bij Tstap = 114 Tcyclus wordt gebruik gemaakt van 

een indexeermechanisme met een kamhoek van 90·; gedurende 90· verdraaiing van de ingaande as 

maakt het stapmechanisme een stap, gedurende de rest van de tijd staan de molens stil. Op volle 

snelheid (Tcyc!us = 1,8 sec) is de staptijd van de machine nog 0,45 sec; de invoertijd is hier dan 

1,35 sec geworden. Bij T stap = 113 Tcyclus wordt gebruik gemaakt van een indexeermechanisme met 

een kamhoek van 120'. Op volle snelheid (Tcyclus = 1,8 sec) is de staptijd van de machine 0,6 sec, 

waardoor de invoertijd tot de minimaal geachte 1,2 sec is teruggebracht. Bij de laatste vaste 

verhouding bedraagt de kamhoek 150'; dit is de indexeerkast zoals die in de huidige CRW wordt 

gebruikt. De laatste lijn geeft de stapsnelheid van de machine weer indien gebruik wordt gemaakt 

van een variabele verhouding tussen de staptijd en de sstilstandtijd; bijvoorbeeld door het gebruik 

van een servo- of stappenmotor. Hierbij kan de staptijd van de molens bij iedere vultijd zo kort 

mogelijk genomen worden. In de grafiek is de lijn getekend waarbij steeds de doorzettijd op 0,5 

sec is genomen. 

Indien voor een bepaalde (instabiele) fles bekend is welke tijd nodig is om een verschillend aantal 

flesjes in een houder in te klemmen, kan voor deze verschillende beladingen van de houders de 

bijbehorende snelheid van de machine bepaald worden. Vermenigvuldiging van aantal en snelheid 

levert de capaciteit per minuut. De hoogste capaciteit hiervan is de maximaal haalbare voor 

desbetreffend flestype. 

Bij keuze voor een starre verhouding tussen stap- en wastijd is bij het verwerken van probleemfles

sen de keuze voor het mechanisme met de kamhoek van 90· voor de hand liggend. Indien voor de 

te verwerken flessen een invoertijd van 1,2 sec voldoende is, lijkt een keuze voor een kamhoek 

van 120· beter in verband met de rustigere loop van de machine. 
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machinesnelheid 
[s/agenlminuut] 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 
1.2 1.6 2 2.4 

~----------------------------~ 

0 

v 

Tstap = 0,5 sec 

Tstap = 1/4 • Teyel 

o Tstap = 1/3 * Teyol 

x Tstap = 5/12 * Toyol 

2.8 3.2 3.6 4 

Invoertijd 
[s] 

grafiek 20.1: verband invoertijd . machinesnelheid bij verschillende aandrijvingen 
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bijlage 21: Verstelbare spuitpijpen 

figuur 821.1: 3·D representatie van verstelbare spuitpijp 
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bijJage 22: Opmerkingen by concepten 

B22.1 Roterend concept 

De twee molens kunnen gekoppeld worden aangedreven. Het rechtstreeks aanrijven van de snelste, 

de vulmolen en het gebruik van een vertragende overbrenging (2: 1) heeft de voorkeur. 

De inklemming van de flessenhouders in de molens moet nog nader bekeken worden. Tijdens het 

doorzetten van de molens mogen de houders door de centripentale kracht niet uit de molens 

geslingerd worden. Een krachtgesloten onklemming of een vormgesloten buitengeleiding kan 

gebruikt worden. 

De vulmolen moet in hoogte versteld kunnen worden zodat de geleiding van de houders op 

nekhoogte gebracht kan worden. Eventueel kan deze hoogte verstelling gekoppeld worden aan de 

hoogte verstelling van de keerblokken zodat de machine in een handeling op de juiste hoogte 

gebracht kan worden. 

Het keerblok en de overzetter die de flessenhouders tussen de molens transporteren en keren 

moeten nog verder ontwikkeld worden. Door het uitvoeren van testen kan een juiste keuze ge

maakt worden welke soort geleiding te gebruiken voor het in en uitschuiven van de houders in en 

uit de molens. 

B22.2 lineair concept 

Door het breedte transport van de houders moet rekening gehouden worden met het in- en uit

schuiven van flessen in de houders en op het minimaal houden van de afstand tussen de flesope

ning en de bovenzijde van de houder. Door een houder aan de bovenzijde te voorzien van een 

RVS glijplaat die door een kunsstof profiel aan de zijkant schuift kunnen de flessen ± 15 mm 

onder de bovenzijde van de houders geplaatst worden (zie figuur B 22.1a). 

Tijdens het doorzetten zijn de houders niet gebonden aan de machine of elkaar. Tijdens het wassen 

en bij de in- en uitvoer van de flessen moeten de houders gepositioneerd worden. Dit kan door het 

aanbrengen van verdraaibare positioneerelementen (aanslagen) boven de retour-transportbaan en 

onder de transportbaan van het wasgedeelte. De rij te wassen houders kan in een keer gepositio

neerd worden. Indien de breedte van de houders op 0,1 mm nauwkeurig gemaakt kan worden is de 

uiteindelijke maximaleafwijking in een rij van 10 wasstations Imm. Deze positioneerfout is in het 

meest ongunstige geval nog niet zo groot dat de flesjes naast de spuitmonden komen te staan. 



bijlagen 54 

Op de retourbaan moeten de lege houder een gedeelte continu getransporteerd worden. Dit kan met 

behulp van een wrijvingsaandrijving, of kan vormgesloten plaatsvinden. De betrouwbaarheid van 

een wrijvingsaanrijving moet eerst nader onderzocht worden 

De retourbaan moet ook bij dit concept in hoogte verstelbaar zijn. Eventueel kan deze hoogte

instelling weer gekoppeld worden aan de instelling van de keerblokken. 

De inklemming van de flessenhouders in de keerblokken moet zoals in figuur 5.2 is weergegeven 

verstelbaar zijn ten opzichte van de keeras. De vier inklemmingen bij het keerblok van de lineaire 

machine kunnen gekoppeld worden door een vier sleuven mechanisme; instelling van een blok doet 

de andere drie meeschuiven (zie figuur B22.1b). 

Bij een lineaire machine kan geen gebruik gemaakt worden van verdeelschijven om de wasmedia 

naar de spuitalken te voeren. Er zal een verdeelbalk gebruikt moeten worden, of, zoals in veel 

concurrerende tunnelwassers gebeurt, gebruik gemaakt kunnen worden van eenvoudige verdeel

blokken en farmaceutisch verantwoorden slangen. Hiermee kan een optimale flexibiliteit in het 

crecren van een wasprogramma geboden worden. 

,----- glijplaat 

geleiding 

a b 

figuur B22.1: constructieve aspecten lineaire machine 
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bijlage 23: Bepaling constructieruimte invoersysteem 

figuur B23.1: benodigde ruimte·indeling CRW 
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figuur 823.2: bepaling constructieruimte invoersysteem 
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bijlage 24: Dimensioneringen invoersysteem 

Voor de buitengeleidingen wordt gebruik gemaakt van een TlO tandriem van 25 mm hoog. Hierop 

wordt een supergrip toplaag van 4 mm aangebracht om voldoende wrijving met de flessen te 

creeren de dikte van de totale riem wordt hier 6 mm. De riemschijven die gebruikt gaan worden 

moeten voldoende breed omdat de montageplaat, waarop de achterste riemschijf gemonteerd gaat 

worden niet buiten de riem uit mag steken. De montage plaat wordt 62 mm breed, een riemschijf 

met 22 tanden en een kopdiameter van 68,15 mm kan hierbij gebruikt worden. 

De middengeleiding bestaat uit een 25 mm hoge T5 band van 1 mm dik. Hierop wordt geen 

toplaag aangebracht; een aanrakingspunt met de flessen dat met de zelfde snelheid meebeweegt als 

de buitengeleiding is voldoende. Een wens is om de breedte van de middengeleiding zo smal 

mogelijk te houden; er worden riemschijven met 14 tanden toegepast; deze hebben een kopdia

meter van 21,45 mm. De totale breedte van de middengeleiding wordt op 60 mm gesteld. 

Om de bandsnelheid tussen de zij- en de middengeleiding te synchroniseren, moet er bier een 

overbrengverhouding van 0,2926 tussen de assen van de midden- en zijgeleiding zitten. Deze 

overbrengverhouding kan benaderd worden door in de overbrenging tussen de middenas en de 

buitenas een tandwielpaar met een overbrenging van 1:2 en twee riemschijven van 14 en 24 

tanden. De overbrengverbouding wordt hiermee 14/48 = 0,29166. Er ontstaat bierdoor een 

snelheidsverschil tussen de geleidingen van 0,3 %. Dit verschil is dermate klein dat er geen 

problemen met het langs elkaar afrollen van de flesjes verwacht worden. 

Door de toename van de breedte van de middengeleiding, moet de verstelbare slag van het verstel

mechanisme aangepast worden. De minimale afstand tussen de banden wordt op 12 mm gesteld; de 

grootste is bij een fles van 50 ml met een diameter van 46 mm en moet dus minstens 152 mm 

bedragen. De maximale slag van het verstelmechanisme is momenteel 130 mm. Aanpassing naar 

een verstelbare slag van minstens 140 mm is noodzakelijk. 

De rem-koppeling wordt op de motoras gemonteerd. Deze as drijft ook recbtstreeks de middeng

eleiding nodig heeft. De kleinste en compactste rem-koppeling heeft een rem- en overdrachtskoppel 

van 3 Nm. Bij de in het oude toevoersysteem gemonteerde remkoppeling lagen deze momenten op 

7,5 Nm; door de overbrenging staat deze 3 Nm echter gelijk aan 10,3 Nm op de aandrijfas van de 

buitengeleiding; hierdoor voldoet deze compacte remkoppeling dus zeker net zo goed als de oude. 

De gebruikte remkoppeling wordt van het type combibox 360 de gegevens hiervan zijn opgenomen 

in bijlage 25. Deze koppelingen worden met een afstand tussen de hartlijnen van 80 mm geplaatst. 

Hiermee kan de positie van beide assen bepaald worden. 
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bijlage 25: Gebruikte inkoopdelen 

BoVVex® -Bogenzahn-Kupplungen® 
junior-Programm, 2teilig 
aus Kunststoff 
Abmessungen • Gewichte . Leistungstabelle 

Em ...... ~~mststoff 

! 
Fertigbohrung'" Abmessungen Gewichte und Massentragheitsmoment J 

Kupolungstype Nabe SteckhUlse SteckhOlse Nab. 

Gewicht J Gewicht J 
d 1 D1 d2 D2 DH S· '1 '2 E L LH M F G [g] [kgcm'l [g] [kgcm'l 

BoWex" 6-14 25 6-14 26 40 15 23 23 2 48 40 8 23 17 28 0,06 13,5 0,01 junior 14 

8-12 24 8-12 26 
BoWex" 48 16 25 25 2 52 42 10 23 19 32 0,16 15,5 0,03 junior 19 

14-19 32 14-19 40 

10-12 25 10-14 28 

14-16 32 
BoWex" 
junior 24 

15-18 32 52 17 26 26 2 54 45 9 25 20 45 0,18 25 0,05 

17-20 36 

19-24 40 
22-24 38,5 

•• 6· ist das MindestmaB, urn welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muS, urn eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen 
zu kOnnen. 

Kupplungen werden our mit den o. 8. Fertigboh'rungen mit Nute nach DIN 6885 BI. 1 in Kuns"tstoff gefertigt. Wunschbohrungen auf Anfrage. Sitte Sonderliste anfordern. 
Vorbohrung kann our fUr d1 (Nabe in Stahl) geliefert werden. Fertigbohrungen 13; 21 und 23 mm auf Anfrage. 

58 
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ANTRIEBSTECHNIK 

05.10.360 

Mafiein mm, 
PaBfedem nach DIN 6885/1, 
Zentrierung D nach DIN 332/2, 
VDE 0580, 
Iso-Klasse B, AchshOhen DIN 747. 

05.10.360 

Dimensions in mm, 
Keyweys to DIN 6885/1, 
register to DIN 332/2, VDE 0580, 
insulations class B, 
shaft heights to DIN 747. 

54 

59 

E 

I. Q3 

o 

05.10.360 

Cotesenmm, 
clavetage suivant DIN 6885/1, 
centrage D suivantDIN 332/2, VDE 0580, 
isolation classe B, 
hauteur d'axe DIN 747. 

Exemple de commande: 

KEB-Comhibox 05.10.360 

Tension 24V= 



bijlagen 

Zahnbreite 

-'-b--

~ ,I 
DkDo r-- BN 

if'! 
~=F~ 

-,...H-

f--F--

Obertragbare 
Drehmomente : Mel 

Ziihnezahl Md: Nm 

12 3.5 
14 4.1 
15 5.0 
18 6.8 
20 9.7 
25 14.5 
30 18.9 
35 26.5 
40 33.0 
45 42.0 
50 51.5 
60 75.3 

Leistung:N 

inPSN- n n:Umin-1 

inkWN 

Einbauvorschriften. 
Betriebs- und Sicher
heitsfaktoren siehe 
techno Teil Stirnriider. 

b-20 

Zahne-, BH7 
zahl, 

12 10 
14 15 
15 15 
16 15 
18 15 
20 15 
21 15 
24 15 
25 15 
28 15 
30 15 
32 20 
35 20 
36 20 
40 20 
42 20 
45 20 
48 20 
50 20 
54 25 
56 25 
60 25 

- 70 25 
72 25 
80 25 

ohne Nabe 

30 
36 
42 
50 
80 
84 
96 

108 
120 

15 
20 
20 
20 
20 
30 
30 
30 
30 

N 

20 
25 
30 
30 
35 
40 
45 
50 
50 
50 
50 
50 
55 
55 
55 
55 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

Ok 00 

35 30 
40 35 
42.5 37,5 
45 40 
50 45 
55 50 
57,5 52.5 
65 60 
67.5 62.5 
75 70 
80 75 
85 80 
92,5 87,5 
95 90 

105 100 
110 105 
117.5 112.5 
125 120 
130 125 
140 135 
145 140 
155 150 
180 175 
185 180 
205 200 

80 
95 

110 
130 
205 
215 

245 
275 
305 

75 
90 

105 
125 
200 
210 
240 
270 
300 

F 

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 

H 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

60 

MOdUI2,5 

Werkstoff: C 45 

Bestell-b 
Nr. I 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

SN 2512 
SN 2514 
SN 2515 
SN 2516 
SN 2518-
SN 2520 
SN 2521 
SN 2524 
SN 2525 
SN 2528 
SN 2530 
SN 2532 
SN 2535 
SN 2536 
SN 2540 
SN 2542 
SN 2545 
SN 2548 
SN 2550 
SN 2554 
SN 2556 
SN 2560 
SN 2570 
SN 2572 
SN 2580 

ST 2530 
ST 2536 
ST 2542 
Sf 2550 
Sf 2580 
Sf 2584 
Sf 2596 
Sf 25108 
Sf 25120 
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Bestellbeispiel 

10 T5 1455 
Breite Type Illinge 
(mm) (mm) 

DL 

Bestellbeispiel 

Die im Berechnungsteil angegabanen technischen Daten 
beziehen sich auf Polyurethan-Standardmatarial und auf 
Standard-Stahlzugstrange. 

Aile T S Zahnriemen sind auch wie folgt lieferbar: 

• eingeffirbt (siehe S. 42) 
• antistatisch (siehe S. 43) 
• mit Aramid-Zugstrang 
• mit Sonderzugstrang E (siehe S. 39) 
• Polyurethan-Sondermaterialien auf Anfraga 

Bitte fordern Sie unsere technische Baratung an. 
1 _______ .. _ ..... _. ____ ... _ .... __ ....... _._._ .... __ ... __ ._ .... . 

Riemengewicht pro 10 mm Breite: 0,024 kgIm 
DL Zahnriemen pro 10 mm Breite: 0,027 kgIm 

Riemennormbreiteb(mm) 6 10 16 25 

Zwischen· und grOBere Breiten m5glich 

61 

T5 TS-DL Zahne-
Riemenlange Riemenlange zahlzB 

T51 100 20 
T5/ 150 T5/ 150-DL 30 
T5/ 165 33 
T5/ 180 36 
T5/ 185 37 
T5/ 200 40 
T5/ 210 42 
T51 215 43 
T5/ 220 44 
T5/225 45 
T5/245 49 
T5/250 50 
T51 255 51 
T5/260 T5/ 260-DL 52 
TS/ 270 54 
T5/ 280 56 
TSI 295 59 

T51 300-DL 60 
T 51 305 61 
T51 330 66 
T51 340 68 
T51 355 71 
T51 365 73 
T51 390 78 
T5/400 80 
T51 410 T5! 410-DL 82 
T5I 420 . 84 
T5/ 455 91 

T51 460-DL 92 
T5/480 96 
T5/500 100 
T5! 505 101 
T5! 510 102 

T51 515-DL 103 
T5! 525 T51 525-DL 105 
T5! 545 109 
T5/550 110 
TS/560 112 
TS/575 115 
TS/590 T5! 590-DL 118 
TSI 610 122 
T5/620 T5/620-DL 124 

T5/625-DL 125 
T5/630 126 
T5/630 FA' 126 
T5! 650 130 
T5! 690 138 
T5! 690 FA' 138 
T5! 700 140 
T5/720 144 
T5/725 145 
T51 750 T5! 750-DL 150 
T5I765 153 
T5/780 156 
T5/800 160 
T5! 815 T5/ 815-DL 163 
T5! 840 168 

T5/860-DL 172 
T5/900 180 
T5/920 184 
T5/925 185 
T5! 940 T5! 940-DL 188 
T5! 990 198 
TS/l075 215 
T 5/1 075 FA' 215 
T5/1100 T5/1100-DL 220 
T511160 232 
T511215 243 
T5I1315 263 

T5/1325-DL 265 
T5/1380 276 
T5/1500 30C 

, mit verstarktem Rucken 
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Synchroosc~eiberi.~Lagerprogramm 
~~~\"'-\,' t: ,:::~~-~:L~:;,,,;_~>y;'\,:-i~>S' ~~;it,~~, ,,;' ', . . _-.":J,\- /,;l- ,_:ff-.\;h':.:, /, ,>:" 

farbig gekenhzeichnet .~ siehe Seite56 
,;fj,<'- , '{:-:f~~~ ~;~:)' -~_:}:~~~;.- ; ~-o ./,:;:;;',: ~>",:; <,. 

Zwischen- und groBere Breiten moglich 
z = 2ahnezahl 
dk Kopfkreisdurchmesser 
dB Bordscheibendurchmesser 

62 

dmax = max. Bohrungsdurchmesser ohne PaBfedernut fUr Synchronscheiben mit Bordscheiben 

* 

z dk dmax dB 
mm mm mm 

10 )5,05 6 20 
11 16,65 6 22 
12 18,25 6 23 
13 19.85 8 25 
14 21.45 8 26 

-- 15 23.05 10 28 
16 24,60 12 30 
17 26.20 14 31 
18 27,80 16 33 
19 29,40 .16 34 

20 31,00 18 36 
21 32.60 20 37 
22 34.15 22 39 
23 35,75 24 40 
24 37,35 24 42 

25 38,95< . 25 43 . 
26 40,55 25 45 

'.LJ .• ; 42;n;; 27 ~ , ,47; 
43,75 29 48 

29 45.30 31 50 

'30;~'~~j '1:46;90£ ;:;;~!33 ·;~f f;51y.i' 
31 48.50 35 53 
32 ). \l:50i(0,r;· /~~37&I~ .". 55', 
33 51.70 39 56 
34 53.30 39 58 

35 54,85 40 59 
.• ~.i;j.; l$6.1~zi :42.'''' •..• 61.·.··.·.··· 

58.05 43 62 
38 59.65 45 64 
39 61,25 45 66 

'&.: '62;8$:' 47 . 67' 
41 64,40 48 69 
42 66,00 50 70 
43 67.60 52 72 
44 69,20 52 74 

Bestellbeispiele fOr Synchronschelben 
siehe Selte 52 

z 

45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
59 

60 
61 
62 
63 
64 

65 
66 
67 
68 
69 

70 
71 
72 
73 
74 

75 
76 
77 
78 
79 

dk dmax dB z dk dmax dB 
mm mm mm mm mm mm 

70,80 54 75 80 126,50 106 131 
72,40 56 77 81 128.10 108 133 
73.95 58 78 82 129.70 110 134 

.75.55 60 80 83 131.30 110 136 
77.15 60 82 84 132.90 112 137 

78,75 60 83 85 134,45 114 139 
80,35 62 85 86 136,05 116 140 
81,95 64 86 87 137.65 119 142 
83,55 66 88 88 139.25 119 144 
85,10 66 90 89 140.85 120 145 

86.70 68 91 90 142,45 120 147 
88,30 70 93 91 144.00 122 148 
89,90 72 94 92 145,60 124 150 
91,50 74 96 93 147.20 126 152 
93,10 74 97 94 148,80 126 153 

94.65 76 99 95 150.40 129 155 
96.25 79 101 96 152,00 130 156 
97.85 80 102 97 153.55 130 158 
99,45 82 104 98 155.15 132 160 

101.05 82 105 99 156.75 132 161 

102.65 84 107 100 158.35 134 163 
104,20 86 109 101 159,95 136 164 
105.80 88 110 102 161,55 139 166 
107,40 90 112 103 163,15 140 168 
109.00 90 113 104 164.70 140 169 

110.60 90 115 105 166.30 140 171 
112.20 92 117 106 167,90 142 172 
113.75 94 118 107 169.50 146 174 
115.35 96 120 108 171,10 146 176 
116.95 96 121 109 172,70 148 177 

118,55 98 123 110 174,25 150 179 
120.15 100 125 111 175.85 150 180 
121.75 102 126 112 177,45 152 182 
123.35 104 138 113 179,05 152 184 
124.90 104 129 114 180.65 152 185 

* --Mindestzahnezahl bei Gegenbiegung 
Mindestdurchmesser der Spannrolle aufVerzahnung lalJfend 'Z' 30 mm 

auf Riemenrucken lalfend C' 30 mm 
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Bestellbeispiel 

16 T10 1260 
Breite Type I Ui.nge 
(mm) (mm) 

DL 

Bestellbeispiel 

16 T10 1260-DL 
Breite Type I Ui.nge (mm) 
(mm) doppeltverzahnt 

Die im Berechnungsteil angegebenen technischen Daten 
beziehen sich auf Polyurethan-Standarclmaterial und auf 
Standarcl-Stahlzugstr3nge. 

Aile T 10 Zahnriemen sind auch wie 10lgt lieferbar: 

• eingefarbt (siehe S. 42) 
• antistatisch (siehe S. 43) 
• mit Aramid-Zugstrang 
• mit Sonderzugstrang E (siehe S. 39) 
• Polyurethan-Sondermaterialien auf Anfrage 

Bitte fordern Sie unsere technische Beratung an. 

Riemengewicht pro 10 mm Breite: 0,048 kg/m 
DL Zahnriemen pro 10 mm Breite: 0,057 kg/m 

I Riemennormbreiteb(mm) 16 25 32 50 

Zwischen- und groBere Breiten mOglich 

Tl0 T10-DL Zahne-
Riemenlange Riemenlange zahlze 

nOI 260 Tl01 260-DL 26 
T10/370 37 
T101 410 41 
Tl0/410FAl 41 
Tl0/440 44 

Tl01 500 50 
Tl01 530 T101 530-DL 53 
Tl01 560 56 
T 10/ 600 60 
T10/610 61 

Tl0/630 Tl01 630-DL 63 
Tl0/ 660 Tl0/ 660-DL 66 
Tl0/ 680 68 
Tl0/690 69 
T10/ 700 70 

Tl0/720 Tl01 720-DL 72 
Tl0/ 730 73 
Tl0/750 75 
nOI 780 78 
T10/810 81 

Tl01 840 T10/ 840-DL 84 
Tl01 850 85 
Tl0/880 88 
Tl0/890 89 
T 101 920 92 

Tl0/960 96 
Tl0/970 97 
Tl0/980 Tl0/ 980-0L 98 
Tl0/1010 101 
T 10/1080 108 

T 10/1110 111 
T 10/1140 114 
T 10/1150 115 
Tl011210 nO/1210-0L 121 
T 10/1240 n0/1240-DL 124 

T 10/1250 T 1 0/1250-DL 125 
T 10/1300 130 
T10/1320 T 1 0/1320-DL 132 
Tl0/1350 T 10/1350-DL 135 
T1011390 139 

T10/1400 140 
T10/1420 T 10/1420-DL 142 
T 10/1450 145 
T10/1460 146 
Tl0/1500 150 

T10/1560 156 
T 10/1610 Tl0/1610-DL 161 
T10/1750 175 
Tl0/1780 178 
nO/1880 T 10/1880-DL 188 

T10/1960 196 
T1012250 225 
T10/3100 

I 
310 

Tl0/4780 *T 10/4780-DL 478 .. , 
• Bel Elnsatz der Abmessung T 10/4780-DL bitten wlr um RUCl"spra
che mit unserer Abt. Anwendungstechnik. 

1 mit verstarktem Rucken 
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* 

r-' -~.,-' .. '"-:----:'"'!'-'~-":""~-,::-----~--- ---~:----.-, -'----:"- -.----~ 

Syn96r9Q§qijeiben-Lagetpro ' ,.,' 
',' ;- "'-_'>:<"'-':~:'p""f}":.~:t:,;\,-~'::~-:r';::_~' _. - --;-;\~#':';:_'-_/,i;'J~Sl}~X- '" ~'i:' 
. far-big gekennzelchnet,;sleh . Selte .57 

~~1~~:~:,':> --;f - - - :,' - '. :';~:~,~-'$;1~_-~-~i~~':-::?~:~ -~_ 

S nchronscheibenbrerte B mm 16 

Zwischen- und groBere Breiten moglich 
z = Zahnezahl 
dk = Kopfkreisdurchmesser 
de = Bordscheibendurchmesser 
dmax = max. Bohrungsdurchmesser ohne PaBfedemut fOr Synchronscheiben mit Bordscheiben 

z dk dmax dB z mm mm mm 

45 
46 

12 36,35 24 42 47 
13 39,55 26 45 48 . 
14 42,70 30 48 49 

45,90 34 51 50 
. 49,10 36 55 51 
52,25 40 58 52 

;;55,45 44 61 53 
,,56,65 46 64 54 

61,60 50 67 55 
65,00 52 70 56 
68,20 56 74 57 
71,35 60 76 58 
74,55 62 80 59 

~T{,!~. 66 82,', 60 
80,90 68 86 61 

·:~64.'0 72 90 62 
87,25 76 93 63 
90,45 78 96 64 

ZJ~9M5;' 82 99.~l 65 
96,80 84 102 66 

~19Q;~Q~ ~ , 86 ~~i;Ll0&li 67 
103,20 88 109 68 
106.35 92 112 69 

109.55 96 70 
1!!J.2.?:~fZ '(~~98 71 
115,90 101 72 

38 119.10 104 73 
39 122,30 106 74 

:40]<;' 1125.4?~ '.110 131,', 
41 128.65 110 134 • 

75 
76 

42 131.85 112 137 77 
43 135,00 114 140 78 
44 138.20 118 144 79 

Bestellbeispiele fUr Synchronscheiben 
siehe Seite 52 

dk dmax dB z dk dmax dB 
mm mm mm mm mm mm 

141,40 120 147 80 252,80 219 258 
144.55 122 150 81 255.95 223 261 
147,75 122 153 82 259,15 225 265 
150.95 124 156 83 262.35 229 268 
154.10 126 160 84 265,50 231 271 

157,30 130 162 85 268.70 235 274 
160.50 134 166 86 271,90 239 277 
163.65 136 169 87 275,05 241 280 
166.85 140 172 88 278.25 245 284 
170,05 144 176 89 281,45 247 287 

173,20 146 178 90 284.60 251 290 
176,40 150 182 91 287.80 255 293 
179,60 152 185 92 291.00 257 296 
182,75 156 188 93 294,15 261 300 
185.95 160 191 94 297,35 263 302 

189,15 162 195 95 300.55 267 306 
192,30 164 198 96 303.70 269 309 
195,50 166 201 97 306.90 273 312 
198,70 170 204 98 310,10 279 315 
201,85 171 207 99 313.25 263 318 

205.50 174 210 100 316,45 285 322 
208,25 175 214 101 319,65 289 325 
211,40 177 217 102 322,80 293 328 
214.60 181 220 103 326.00 295 332 
217,80 185 223 104 329,20 299 335 

220,95 187 226 105 332.35 301 338 
224,15 191 230 106 335,55 305 341 
227.35 193 232 107 338,75 309 344 
230,50 197 236 108 341,90 311 347 
233,70 201 239 109 345.10 315 351 

236.90 203 242 110 348.30 317 354 
240.05 207 245 111 351,45 321 357 
243.25 209 248 112 354,65 323 360 
246,40 213 252 113 357,85 327 363 
249.60 215 255 114 361,00 330 367 

* --- Mindestzahnezahl bei Gegenbiegung 
Mindestdurchmesser der Spannrolle auf Verzahnung laufend z:. 60 mm 

auf Riemenriicken laufend z: 60 mm 
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