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SAMENVATIING

De opdracht is een verpakkingsonderzoek voor TLD lampen. Deze is voortgekomen

uit: veranderende verpakkingswensen vanuit de markt, veranderende inzichten over

verpakken vanuit milieuoogpunt en snelheidsbeperkingen t.g.v. onbeheerste

bewegingen van en krachten op het produkt in de huidige verpakkingsmachines. Er is

eerst een verpakkings onderzoek gedaan. Een verpakkingsfunctieanalyse, wat beeft

geleid tot een indeling in 3 soorten verpakkingen. Een wegwerp- een retour- en een

bulkverpakking. Per soort zijn er een aantal aItematieven. Per soort is m.b.v. een

waardeanalyse een keuze gemaakt. VervolgenS is een machine voor het vullen van het

beste aIternatief voor de retourverpakking, een kunsstof honingraat verpakking die 25

11.D's kan bevatten, uitgewerkt. Na een functieanalyse heeft dit heeft geleid tot een

viertal vulmachine altematieven. Vit deze vier aItematieven is m.b.v. een

waardeanalyse een keuze gemaakt. Deze verpakkingsmachine is globaal uitgewerkt.
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lINLEIDING

De vestiging van Philips in Roosendaal is een moederfabriek voor de bussines Group

TL dit is een onderdeel van PHILIPS LIGHTNING. Er worden ± 100 miljoen TL

lampen per jaar gemaakt. De opdracht is voortgekomen uit: veranderende

verpakkingswensen vanuit de markt, veranderende inzichten over verpakken vanuit

milieuoogpunt en snelheidsbeperkingen t.g.v. onbeheerste bewegingen van en

krachten op het produkt in de huidige verpakkingsmachines. De huidige verpakking is

een wegwerpverpakking. De verpakking is een golfkartonnen sleeve, dit is een

vierkanten huls die om de lamp zit. Deze zitten met 25 stuks in een kartonnen doos

waarin aan de kopse kant tempex plaatjes zitten die de pennen van de lamp

beschermen. Deze dozen worden vervolgens op pallets gestapeld en met

rekwikkelfolie omwikkeld. Deze lampen worden op de machine HOR 4000 gemaakt,

deze heeft een produktiesnelheid van 6000 lampen per uur en deze gaat in de

toekomst naar 8000 lampen per uur.
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2 OPDRACHT OMSCHRIJVING

Geef de opzet van bet verpakken van TLD lampen in de komende 10 jaar, geef de

verpakkingsvorm mogelijkheden, kies een aantal verpakkingsvormen en werk de

belangrijkste verpakkingsmachine globaal uit. Het onderzoek is gericht op het hele

traject van de verpakking.
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3 MILIEU ASPECTEN

In Nederland is door de overbeid bet onderzoeksraport: "Zorgen voor morgen 1985

2010" gescbreven. Vervolgens beeft de overbeid een plan gemaakt; bet NMP

(Nationaal Milieubeleids Plan) en het NMPplus. Als uitvloeisel hiervan heeft de

overheid met de industrie, vertegenwoordigt door de SVH Stichting Verpakkingen en

Milieu, een verpakkingsconvenant afgesloten, Philips is een van de

medeondertekenaars van dit convenant. Dit is een soort gentlemen agreement. Als de

doelstellingen van dit convenant niet gehaald worden dreigt er eventueel een wet. In

dit convenant staat een prioriteitenlijst van manieren hoe de doelstelling gehaald kan

worden. In tabel 1 is deze prioriteitenlijst weergegeven en een vertaling naar wat dit

voor de TLD verpakking betekend.

Tabell

'l:.ITENLIJST VERTALING NAAR DE TLD VERPAKKINGt"1< II<

1a kwantitatieve De hoeveelheid verpakkingsafval terug brengen. Dit houdt in voor de
preventie TLD verpakking: geen enkelstuks verpakkingen indien die niet

gewenst zijn door een klant, retour verpakkingen en
bulkverpakkingen.

1b kwalitatieve Bij bet verpakken uitsluitend gebruik maken van stoffen die bet
preventie milieu zo min mogelijk scbaden. Dit boudt in dat milieu

onvriendelijke elementen zoals de tempex kopplaatjes, de
rekwikkelfolie en de botmelt lijm vervangen worden door andere
elementen of beperkt worden.

2 produkt De verpakking meerdere malen gebruiken; een retourverpakking.
bergebruik

3 materiaal Het materiaal van de verpakking zo hoog mogelijk verwerken. Dit
bergebruik boudt als verpakkingsmateriaal gerecycled materiaal gebruiken.

Opdat de verpakking eenvoudig recyclebaar is in de volgende cycle,
streven naar een monomateriaalverpakking.

4 verbranden
met boog
energie
rendement

5 verbranden

6 storten
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4 FUNCTIES VAN DE VERPAKKING

De verpakking heeft als gelntegreerd deel van een logistiek systeem meerdere

functies. Naast de beschermende functie heeft de verpakking een aantal functies die

een wezenlijk bestanddeel van de distributie vormen en daardoor een wezenlijke

kostenfaetor veroorzaken, zie onderstaande afbeelding. De logistieke kosten vormen

17% van de kostprijs,bestaande uit: 5% orderhandlingkosten, 5% handlingkosten, 5%

transportkosten en 2% opslagkosten. Deze worden alle behalve de orderhandling

kosten door de verpakking beinvloedt. Van aIle kosten zijn de materiaalkosten het

belangrijkste bij de huidige verpakking.

1796
1596

1096

5%

opslag

trans-
port

hand-
ling

order
hand-
ling

'-----

,

,

,------,-13%
machine c:::::> 12%
personeel c=:;Q 11)%

mate-
riaal

0,4%

log 1St ieke kosten

Afbeelding l:opbouw kostprijs

kostprlJs TLD verpakkingskosten

Er zijn drie verpakkings niveau's: ten Ie de consumentenverpakking, ten 2e de

omverpakking en ten 3e de transportverpakking. Een verpakkingsfunctie kan op een

niveau of op meerdere niveau's verwezenlijkt worden.

Tabel II

niveau algemene benaming huidige TLD verpakking

1 consumenten verpakking sleeve

2 omverpakking omdoos

3 transportverpakking pallet
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Tabel ill [2] geeft de 5 algemene hoofdfuncties van een verpakking weer. Deze 5

hoofdfuncties zijn weer opgedeeld in onderdelen. Dit zijn algemene

verpakkingsfuncties die niet allemaal van toepassing zijn op de TLD verpakking.

Tabel III:verpakkings functie analyse tabel

1 2 3 4 5
bescherm opslag transport handlings informatie
functie functie functie functie functie

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1
bescherming ruimte transport gewicht en identificatie
tegen besparend eenheden geometrie
kwantitatieve opslaan vastleggen t.b.v.
veranderingen handling

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2
bescherming stapelbaarheid optimale inzetten van veiligheids
tegen belasting van handlings voorschriften
kwalitatieve transport hulp hulpmiddelen
veranderingen middelen

1.3 2.3 3.3 4.3 5.3
bescherming verkoop vastzetten van geautomati- produkt
tegen gerichte lading seerde presentatie
beschadigingen eenheden eenheden handling

1.4 5.4
bescherming gebruiks
van de aanwijzing
omgeving en
personen

Als de verpakkingsfuncties op het verpakken van TLD lampen geprojecteerd wordt

geeft dit het volgende resultaat.

Functie 1: de TLD en de omgeving moeten tegen elkaar beschermd worden tijdens

transport en opslag. De verpakking biedt bescherming tegen kwantitatieve

veranderingen (1.1). Dit is een bescherming, opdat alle lampen in de verpakking

blijven zitten. Dit kan bijvoorbeeld door de verpakking te sluiten m.b.v. flappen en

tape of een deksel. De verpakking biedt bescherming tegen kwalitatieve

veranderingen (1.2). Dit is een bescherming tegen schade die de produkt functie (licht

geven) aantast. Bijvoorbeeld een lek door een ster in het glas. De bescherming tegen

beschadigingen (1.3). Dit is een bescherming tegen schade die de produkt functie niet
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aantasten. Bijvoorbeeld een kras op de huls. Bovendien bescherrnt de verpakking de

omgeving en de personen (1.4), als er veellampen in een keer breken moet de

verpakking het vrijkomende kwik, suspensie poeder en glas tegenhouden.

Functie 2: de verpakking heeft een opslag functie. De verpakking is derhalve tevens

een opslageenheid die ruimte besparend moet worden opgeslagen (2.1), omdat de

opslag kosten per volume met zich meebrengt. De verpakking moet stapelbaar zijn

(2.2). Het aantal produkten in een verpakking moet dusdamg zijn, dat de handel deze

verpakking met (of weimg) hoeft te openen en de produkten in deze eenheden kan

verkopen, dus verkoopgerichte eenheden (2.3).

Functie 3: omdat de verpakking verschillende trajecten moet overbruggen heeft de

verpakking een transportfunctie. De verpakking is een transporteenheid (3.1). De

transporthulpmiddelen in de verschillende transporttrajecten moeten optimaal worden

benut (3.2). Behalve dat de eenheden stapelbaar moeten zijn moeten ze ook tijdens

transport een stabiele stapel vormen, Hefst zonder hulpmiddelen (3.3).

Functie 4: door het ontwerp van de verpakking wordt de handling van de verpakking

beYnvloed. Omdat de verpakking door een man getild moeten kunnen worden, moet

een verpakking met te zwaar zijn (4.1). De verpakkingen voor kortere lampen moet

het zelfde aantal lampen bevatten, omdat dit ten Ie de verpakkingsmachines

vereenvoudigd (aIleen variatie in de lengte) en ten 2e de logistiek vereenvoudigd.

Door het inzetten van handlingshulpmiddelen (pallet, palletwagen, steekwagen) kan

de handling sterk vergemakkelijkt worden. Deze hulpmiddelen hebben invloed op de

geometrie van de verpakking (4.2). Door de verpakking als gelntegreerd onderdeel

van een machine ontwerp te zien kan de geometrie van de verpakking worden

beYnvloed (4.3).

Funetie 5: de verpakking is tevens informatiedrager. De identificatie van het verpakte

produkt is voor de logistiek van belang. De identificatie van het verpakkings

materiaal moet eenvoudig vastgesteld kunnen worden Lv.m. recyclen (5.1). De

veiligheids voorschriften: aan de buitenkant kan zichtbaar worden gemaakt dat er

breekbaar glas in de verpakking zit (5.2). Produkt presentatie: De verpakking is een

reclame voor het produkt en voor het bedrijf. De produkt presentatie is commercieel

belangrijk (5.3). De gebruiksaanwijzing: Het is een eenvoudig wijd verbreid produkt.

Een gebruiksaanwijzing is met nodig (5.4).
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4.1 BESCHERM FUNCTIE

belast ing slt....t;., 3belaSling sit....t;., 2belastlnQ sltuot;., I

De functie van de verpakking is bescherming van het produkt tijdens transport en

opslag. Dit houdt in dat krachten op het produkt geelimineerd of beperkt moeten

worden. Dit wordt fundamenteel bewerkstelligd door elasticiteit en demping.

Als belastingssituatie voor een produkt kunnen zich drie fundamenteel verschillende

situaties voordoen. Belastingssituatie 1 de verpakking staat stll en massa m botst met

een snelheid v tegen verpakking.

Belastingssituatie 2 de verpakking heeft

een snelheid v en botst met een

oneindig grote massa m.

Belastingssituatie 3 de verpakking staat

stil en wordt door een stilstaande massa

Afbeelding 2:drie verschillende belastings situaties op druk belast. De verpakking wordt

door de kwaliteitsdienst QDL op dit

moment uitsluitend op Belastingsituatie 2 getest, de zogenaamde valproef. Het

ontwerpen van een test is voor kartonnen dozen gestandariseerd binnen Philips. De

test is om de produktie te controleren. Voor de ontwerpeisen voor een andere

verpakking dan een kartonnen doos heb je niets aan de gestandariseerde test, omdat

de test, nadat de verpakking er al is, ontworpen moet worden. De huidige

omverpakking kan verschillende distributiekanalen doorlopen zonder dat deze van te

voren bekend zijn. De gebruikers in dit te doorlopen kanaal stellen eisen aan de

verpakking. Omdat van te voren niet bekend is welk kanaal doorlopen gaat worden,

voldoet de verpakking aan aIle gebruikerseisen maar niet aan de gebruikerswensen en

daarom is de verpakking niet voor ieder kanaal optimaal. AIle TLD's worden in feite

voor het traject met de zwaarste belasting verpakt, omdat men momenteel de

verschillende distributiekanalen die de verpakkingen doorlopen niet bij de fabriek kan

onderscheiden.

EENMALIGE / MEERMALIGE BESCHERMING

Bescherming is botsingsenergie die door demping in een traject wordt omgezet in een

andere energievorm. Ben eenmalige beschermende verpakking is een verpakking die

een dempingstraject aflegt, maar die zich niet herstelt in de oorspronkelijke positie.

Ben meermalig beschermende verpakking is een verpakking die een dempingstraject
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aflegt en terugkeert naar de oorspronkelijke positie, zodat datzelfde dempingstraject

nogmaals doorlopen kan worden.

BESCHERMENDE EFFECTEN

Bescherming wordt fundamenteel door een viertal effecten bewerkstelligd. Deze

effecten zijn: Ten Ie oppervlakte vergroting. Ten 2e elasticiteit, energie wordt door

elasticiteit omgezet in potentiele energie. Ten 3e demping, energie wordt door

demping gedissipeerd. Ten 4e een lage oppervlakte hardheid. Als de belasting van het

produkt door de verpakking een punt- of lijnbelasting zou zijn wordt de belasting

door lage oppervlaktehardheid van de verpakking een oppervlaktebelasting. Doordat

punt I en punt 4 eigenschappen zijn die moeilijk in een stuk materiaal te verenigen

zijn (hardheid is afhankelijk van de stijfheid) worden deze eigenschappen in een

verpakking vaak gescheiden in materialen b.v. een kartonnen stijve doos met tempex

vulling. De verpakking moet dus in het algemeen zo stijf en zo dempend mogelijk zijn

en een lage oppervlakte hardheid aan de produkt kant hebben.

HET SCHEIDEN/DRAGEN VAN DE TLD'S IN DE OMVERPAKK.ING

Het scheidenjdragen van de TLD's in de omverpakking kan op een viertal

fundamenteel verschillende manieren. De dwarsdoorsneden van de omverpakking zijn

afgebeeld voor de vier methodes. Ten Ie is er de methode van dragen door de

omliggende individueel verpakte TLD's. Ten 2e dragen door een vakverdeling die

vast zit aan de omverpakking.

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

00000
00000
00000
00000
00000

Afbeelding 3:dragen door omliggende verpakte Afbeelding 4:dragen door een vaste vakverdeling
TLD's '

Ten 3e dragen door een vakverdeling die los in de omverpakking staat. Ten 4e

dragen door tussen liggende profielen (tray's). Tray's zjjn profielen die tussen de

lagen TLD's liggen. In afbeelding 6 is een tray gearceerd weergegeven.
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Afbeelding 5:dragen door een losse vakverdeling Afbeelding 6:dragen door tray's

De 11...0 kan op twee manieren in de verpakking zitten. Ten Ie De 11...D zit met

speling in de verpakking, ten 2e De TLD zit geklemd zonder speling in de

verpakking. Als de TLD met speling in de verpakking zit, treedt er een botsing op

tussen 11...D en vakverdeling, waardoor de krachten op de TLD groter worden dan

zonder speling. Met speling kan een TLD na een botsing gaan trillen. Wat betreft de

krachten die op de TLD ontstaan in belastingssituatie 2, heeft de klem zittende TLD

de voorkeur.

HET ZUDELINGS DRAGEN VAN DE TLD IN DE OMVERPAKKING

Als de TLD's in een stijve omverpakking zitten en de omverpakking wordt zijdelings

versneld, dan wordt de kracht van de omverpakking via de pennen op de TLD

overgedragen, omdat dit de meest uitstekende delen zijn. Er zijn een aantal manieren

om deze kracht niet of verminderd door de pennen te leiden.

elastisch plastisch uitsparing verend

Afbeelding 7:vier methodes om de TLD zijdelings te dragen

I-DE KRACHT AAN DE KOPSE KANT OP DE TLD OVERBRENGEN

Een manier om de kracht op de 11...D over te brengen is door de kracht aan de kopse

kant in te leiden. Dit kan op vier fundamenteel verschillende manieren.
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huls wordt gedragen door het in die

richting relatief stijve kraftpapier.

la-ELASTISCH VERVORMEN

De pennen worden door een elastisch bufferplaatje beschermd. Het materiaal van de

kopse kant van de omverpakking is van lage stijfheid, de pennen drukken elastisch in

dit materiaal tot aan de huls. Deze huls gaat dan ook kracht doorleiden. Op deze

manier geleiden de pennen en de huls de kracht. Deze kracht op de pennen is kleiner

naarmate de elasticiteit van de buffer hoger is (b.v. schuimrubber). Dit heeft als

nadeel dat de kopplaatjes erg dik worden.

Ib-PLASTISCH VERVORMEN

Het materiaal van de zijkant van de omverpakking heeft een lage sterkte, maar een

hoge drukvastheid, waardoor de pennen het materiaal vervormen en in het materiaal

drukken. Dit indrukken gebeurt pas als de TLD zijdelings wordt belast. De huidige

tempex kopplaatjes zijn op dit principe gebaseerd.

lc-UITSPARING

Er zitten uitsparingen in de kopse kant van de omverpakking, waar de pennen in

vallen, zodat de TLD zijdelings uitsluitend door de huls wordt gedragen. Bij de

zogenaamde "egg crate", een tray uit papierpulp, wordt de TLD aan de kopse kant

door profielen, met uitsparingen voor de pennen, gedragen. Een wegwerp uitsparing

is de honingraat papier structuur. Dit is
<==opgevouwen •

honeycomb een honingraat structuur van kraftpapler
paplNstructuur

zie afbeelding 8. De pennen van de

<==ontvouwen lampen vallen in de honingraten en de
honeycomb
papierstructuur

Afbeelding 8:honingraat bufferplaatje

Id-VEREND DRAGEN

De kracht wordt op de pennen ingeleid. Door de elasticiteit wordt de botsingsenergie

in de tijd uitgestreken, waardoor de kracht op de pennen daalt. De pennen leiden weI

alle kracht door. In afbeelding 9 is een bufferplaatje afgebeeld dat uit meerdere lagen

golfkarton bestaat. Dit bufferplaatje is op dit principe gebaseerd. Een ander

voorbeeld is de doos, zie afbeelding 9, met verende kopse kant als in de Philips
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A!beeJding lO:doos met verende kopse kant

vestiging in Australie. Deze constructie

heeft echter als nadeel dat de pennen van

de TLD's aan de buitenkant van de doos zwaarder worden belast dan de pennen in

het midden van de doos.

AfbeeJding 9:meerlagige golfkartonnen buffer

2-DE KRACHT D.M.V. WRUVINGSKRACHT OP DE BALWN

OVERBRENGEN.

Afbeelding ll:wrijvingskracht op de balloo

De zijdelingse versnellingskrachten kunnen ook door wrijvingskracht op het glas

worden overgebracht. Dit zou in de wegwerpverpakking bijvoorbeeld door een karton

met gaten, dat als rek fungeert, kunnen

:rJ :i:i ~ [t worden uitgevoerd. Voor de

'--------"'"-='-------"'"-='------:>.-='---- retourverpakking zou dit een soort

kJeminrichting kunnen zijn die meerdere

malen vast en los zou kunnen worden

gezet. Een nadeel is, dat hierbij de druk op de TLD vrij hoog moet zijn om

voldoende wrijvingskracbt op te brengen.

4.2 OPSLAG FUNCTIE

STAPELPATROON VAN DE LAMPEN

Er zijn twee manieren waarop cilindrische voorwerpen op elkaar gestapeld kunnen

worden. Het matrlxstapelpatroon en het honingraatstapelpatroon. Het

matrlxstapatroon heeft als voordeel dat de verpakkings hoogte en breedte gelijk zijn.

Dit levert een eenvoudigere handling op. Door stapeling van ronde produkten in een

honingraat structuur kan bet verpakkingsvolume dalen t.O.V. matrix stapelpatroon en

zo de opslag en transportkosten dalen.
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Afbeelding U:matrlxstapelpatroon Afbeelding 13:honingraatstapelpatroon

Het verpakkingsvolume van matrixstapelpatroon in een doos met reehte zijden:

V=]x(nxd+(n-l)xt+2xa)2 (1)

Er van uitgaande, dat bet te verpakken volume reebte zijden beeft, waardoor ruimte

verlies aan de randen ontstaat, is bet verpakkingsvolume van het

honingraatstapelpatroon:

v = ] x «n+O,S) xd+ (n-O,S) xt+2xd) x «n-l) xsin600x (d+t) +d+2xa)

(2)

Hierin is I de lengte van de verpakking, n de wortel uit het aantal TLD's in de doos,

d is de diameter van de TLD, t is de afmeting tussen twee lLD's en a de dikte van

de omverpakking. In principe is bet verpakkingsvolume van boningraat stapelpatroon

t.O.v. het matrix stapelpatroon sin 60°* 100% =86,6%. Maar door randeffeeten gaat

een deel van deze volumewinst verloren. In afbeelding 14 is het verpakkingsvolume

van honingraatstapelpatroon voor d = 26 mm, t = 3 mm en a = 5 mm t.O.v. het

matrixstapelpatroon weergegeven voor meerdere lLD aantallen per doos. Hierin is te

zien, dat voor 25 TLD's per doos dit bet eerste aantal is, waarvoor boningraat

stapelpatroon minder volume geeft. Het volume van het honingraat stapelpatroon is

echter maar 98% van het matrix stapelpatroon. De volumewinst gaat bij n=5 bijna

helemaal verloren aan randeffeeten. Een nadeel van het honingraat stapelpatroon is

dat de hoogte niet gelijk is aan de breedte van de verpakking. Als er wordt gekozen

voor het honingraat stapelpatroon, moet de verpakking zo groot mogelijk worden

gekozen om zoveel mogelijk ruimtewinst te halen.
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Albeelding 14:vergelijking van matrix- met honingraatstapelpatroon

Een manier om het ruimteverlies door randeffecten

tegen te gaan is de honingraat container. De honingraat

container is een verpakking, die aan de buitenkant niet

van rechte randen is voorzien, maar de buitenkant ook

in de vorm van de honingraten heeft. Door het in elkaar

vallen van de verpakkingen treedt er geen ruimteverlies

door rand effecten op. In afbeelding 15 zijn vier

Atb~elding lS:vi~r gestapelde gestapelde honingraat containers in dwarsdoorsnede
honmgraat contamers

afgebeeld.

VERKOOPGERICHTE EENHEDEN

Verkoopgerichte eenheden houdt in dat de TLD's in deze eenheden gevraagd en

verkocht worden. Momenteel worden 80% van de TLD's door de groothandel in de

omverpakkingseenheden verkocht. De 20 % lLD's die uit de omverpakking worden

gebaald, wordt met een tape omwikkeld en zo verkocht.
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PRDS/PRESTATIE

Momenteel is de TLD de kostendrager voor de verpakkingskosten. Als er meerdere

verpakkingen naast elkaar bestaan, omdat verschillende klanten verschillende

verpakkingsprestaties eisen en er bestaan duidelijke verpakkingskosten verschillen dan

is het zaak dat ten Ie: de klant inzicht krijgt in de prijs/prestatie verschillen tussen de

verpakkingen en ten 2e: de verpakkingskosten verschillen tussen de verpakkingen tot

uitdrukking komen in de prijs. M.a.w. de verpakking moet de kostendrager worden

voor de verpakkingskosten. Dus prijs verpakte TLD = prijs TLD + prijs verpakking.

Om het relatieve prijsverschil tussen de verpakkingen naar beneden te drukken

kunnen duurdere TLD's (luxe kleuren) in een duurdere verpakking verpakt worden.

Dit houdt eigenlijk in dat er produktvariaties gelntroduceerd worden. Dit brengt

logistiek kosten met zich mee.

4.3 TRANSPORT FUNCTIE

EENMALIGE/MEERMALIGE VERPAKKING

In het onderstaande is er vanuit gegaan dat op grote schaal de meermalige

verpakking wordt toegepast.
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Afbeelding 16:verpakkingskosten

De afweging eenmalige of meermalige verpakking hangt in het algemeen af van of er

een ketendeficit of een ketenma~ge is. Er is sprake van een ketenmarge als de

meermalige verpakkingskosten grbte'r 'zijn dan de eenmalige verpakkingskosten plus

de verwerkingskosten. Er is sprake van een ketendeficit als de meermalige

verpakkingskosten groter zijn dan de eenmalige verpakkingskosten plus
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verwerkingskosten. Er zijn een viertal reden waarom voor een meermalige verpakking

kan worden gekozen:

Ten Ie: Er is een ketenmarge i.p.v. een ketendeficit. Dit is afhankelijk van de ornzet

snelbeid en de fijnmazigbeid van de distributiestructuur. Hoe lager de ornzetsnelbeid

en hoe grover de distributie structuur des te eerder wordt gebruik gemaakt van een

eenmalige verpakking. De tijd tussen de aankoop van een aantal produkten en de

volgende aankoop van dat produkt en dus de teruggave van de meermalige

verpakking. De ornzetsnelbeid is mede bepalend voor de marktverblijftijd van een

verpakking, en dus voor de kosten van de verpakking. Met fijnmazigbeid van de

distributiestructuur wordt bedoeld of de meermalige verpakking grote of kleine

afstanden naar de fabriek moet afleggen.

Ten 2e: De eisen aan de verpakking zijn dusdanig dat de verpakking duur is dat het

loont om de verpakking meerdere malen te gebruiken. Hier is ook sprake van een

ketenmarge.

Ten 3e: Er is sprake van een transportfunctie op de terugweg. De verpakking moet de

oude produkten die door de nieuwe vervangen zijn terug naar de fabriek brengen.

Hier kan zowel sprake van een ketendeficit als een ketenmarge zijn.

Ten 4e: Milieu overwegingen kunnen voor een meermalige verpakking spreken. Dit

boeft echter niet automatisch het geval te zijn omdat meermalige verpakkingen

zorgen voor extra transport in het retourcircuit, de verpakkingen moeten gesorteerd

worden en bovendien moeten de verpakkingen schoon worden gemaakt. Deze drie

punten samen vormen ook een milieu belasting. Om de afweging meermalige

verpakking of gerecyclede eenmalige verpakking qua milieu belasting te maken zou

een zogenaamde ecobalans opgesteld moeten worden. Een ecobalans is een

vergelijkingsmethode ''van wieg tot graf' tussen produkten waarbij alle

energieverbruik en alle stoffen die aan het milieu worden onttrokken of toegevoegd

vergeleken worden. Ben ecobans is niet snel op te stellen omdat basis gegevens op dit

moment ontbreken. Of er bij het verpakken van TLD Iampen een ketendeficit of een

ketenmarge is, is met de op dit moment bescbikbare gegevens niet te zeggen.

Gegevens van de meermalige verpakking ontbreken, deze zullen pas precies bekend

zijn als deze verpakking ook daadwerkelijk is ingevoerd. Br kan weI een schatting

worden gemaakt zie bijiage 1.
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Tabel IV

eenmalige verpakking lage schatting hoge schatting
meermalige verpakking meermalige verpakking

verpakkingskosten + 36,5 cent 32,15 cent 40,75 cent
opslagkosten +
transportkosten +
handlingkosten

INVESTERING

Stel een 6000 lijn verpakt aileen in de meermalige verpakking een type lamp dan zijn

6000*7*24*24/25 = 645.120 kratten nodig. Opdat de eerste verpakking uit de markt

terug komt als de laatste verpakking op is. Stel een meermalige verpakking kost

fl 40,00.

645.120 * 40 = ± 26 miljoen gulden

Deze investering is echter maar van tijdelijke aard omdat als de verpakkingen in de

markt gaan deze d.m.v. statiegeld door de klant wordt gefinanciert. Als er op grote

schaal de meermalige verpakking wordt ingevoerd en de produktie is gemechaniseerd,

zal deze waarschijnlijk een kleine keten marge of een klein keten deficit hebben t.O.V.

de eenmalige verpakking. Dit vergt echter weI een grote startinvestering in kratten en

een investering in machines. Daaruit voIgt dat de retourverpakking financieel niet

aantrekkelijk is. Dit betekent dat indien voor een meermalige verpakking wordt

gekozen dat dit voomamelijk voort moet komen uit het feit dat de oude TLD lampen

dan terug kuooen komen naar de fabriek en milieu overwegingen.

OPTlMALE BELASTING VAN DE TRANSPORT HULPMIDDELEN

Optimale belasting van de transport hulpmiddelen in aile trajecten die de verpakking

doodoopt. Deze trajecten en hulpmiddelen zijn in tabel V weergegeven. Swapbody's

zijn een soort vracbtwagen containers die op poten staan. Hoogwerkers zijn

bulpmiddelen die een installateur gebruikt om bij bet liehtarmatuur te komen. Als de

doorsnede van de verpakking 15*15 em blijft zijn de pallets en de swapbody's

optimaal benut, zie afbeelding 17. Op een pallet liggen 8*8 omdozen, in de swapbody

staan 2 pallets op elkaar en 2 pallets langs elkaar. De lengteriehting van de doos ligt

in de lengte van de swapbody. Dit beeft als voordeel, dat de vertieale lege spleet
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Tabel V

traject hulpmiddel

1 binnen de produktie transportband verzendstation palletiser pallets

2 palletiser-euroveem pallets heftrucks

3 euroveem-groothandel pallets heftrucks swapbody's

4 groothandel-installateur pallets heftrucks vrachtauto's personeel bestelbusjes

5 installateur-armatuur hoogwerker trap

~ hoogwerl:er

~ anverpal:l:,ng

/

/ / / ~ ametulI"
~ TLD

/ / /z/ / ( / / / (

''plj

I I

/

120 em

244 em

Afbeelding 17:doorsnede van een swapbody Afbeelding 18:hoogwerker

maximaal de breedte van een doos en de horizontale lege spleet maximaal de hoogte

van een doos heeft. Tevens heeft dit als voordeel dat de optimalisatie onafhankelijk

van de lengte van de lampen is. Als de doorsnede van de verpakking niet 15*15 em

blijft moet rekening worden gehouden met de palletafrneting 120*120 of 120*180 en

de doorsnede van de swapbody's 144*280 em. De man op de hoogwerker staat net

onder het plafond, dit levert beperkingen aan de verpakking. Als de lampen uit de

zijkant van de verpakking komen kunnen de lampen gemakkelijk op het plateau uit

de verpakking worden gehaald. Als de lampen uit de kopse kant van de verpakking

komen is dit lastiger, vooral bij lange lampen. Eventueel kunnen de lampen van te

voren uit verpakking worden gehaald en in een bak worden gelegd.
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4.4 HANDLINGS FUNCTIE

De handlingsfunctie valt op te delen in drie delen. Ten Ie de handling van de liD's

in de produktie; het vullen/legen in de produktie, ten 2e de handling van de

verpakking zelf en ten 3e de handling van de liD's door de klant; het legen.

VULLEN/LEGEN IN DE PRODUKTIE

Om een verpakking in de produktie te vullen moeten de liD's gestapeld worden.

Het stapelen van de TLD's is te scheiden in twee verschillende groepen. Het stapelen

met tussenhandeling b.v. een tray verpakking, tussen elke laag moet een tray worden

neer gelegd. Het stapelen zonder tussenhandeling b.v. een retourverpakking met vaste

vakverdeling. Qua mechanisatie heeft de stapeling zonder tussenhandeling de

voorkeur. Speciale handlingsfuncties kunnen in het ontwerp van de verpakking

meegenomen worden. b.v. een speciale deksel die eenvoudig mechanisch geopend kan

worden of een aanslag punt op de verpakking.

HANDLING VAN DE VERPAKKING

Handling van de verpakking houdt in: Is de verpakking qua geometrie en gewicht

handelbaar door een man of wordt er gebruik gemaakt van hulpmiddelen. Er zijn

twee mogelijkheden: ten Ie een tilbare omverpakking, ten 2e een niet tilbare

verpakking op basis van een pallet.

LEGEN VAN DE VERPAKKING

Er zijn twee mogelijkheden om een omverpakking te legen. Mogelijk 1 is de liD's

uit de kopse kant van de verpakking schuiven. Mogelijkheid 2 is de TLD's uit de

zijkant van de verpakking halen.

TLD

omverpakk Ing I==:> [:1==========::::::J

Afbeelding 19:1egen van de kopse kant

TLD

omverpakking

Het legen uit de kopse kant heeft als nadeel Afbeelding 20:1egen van

dat het onpraktiscb is bij lange lampen. Het de zijkant

nadeel van legen uit de zijkant is dat dit een beperking in het ontwerp van de

verpakking geeft. Een vaste vakverdeling is Diet mogelijk. Als de TLD's individueel

verpakt zijn levert dit nadelen op voor het legen van de verpakking, omdat er meer
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handelingen verricht moeten worden.

4.5 INFORMATIE FUNCTIE

Bij de retourverpakking moet de informatiedrager makkelijk van de verpakking af

gaan, omdat de verpakking een volgende keer een ander soort TiD moet kunnen

bevatten. De informatiedrager kan met de beschermfunctie gekoppeld worden b.v. bij

de sleeve verpakking de tape, die de sleeve sluit is tevens informatiedrager. Bij de

retourverpakking kan een sticker over de deksel als zegel dienst kunnen doen, zodat

de klant kan zien indien de tape verbroken is, dat de verpakking open is geweest.
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5 VERPAKKINGEN

Deel de verpakking in in 3 hoofdsoorten: De wegwerpverpakking, de

retourverpakking en de bulkverpakking. Elke soort beeft een eigenschap die erg

belangrijk en alles bepalend is voor de verpakking. Echter een bulk verpakking kan

ook een retour verpakking of een wegwerpverpakking zijn. Oeze scbeiding is dus niet

een scbeiding in drie niet overlappende gebieden. De wegwerpverpakking is een

verpakking die maar eenmaal word gebruikt. De retourverpakking is een verpakking

die meerdere malen als verpakking wordt gebruikt. De bulkverpakking is een

verpakking met grote aantallen TLD's (100-1000 TLD's).

5.1 RETOUR VERPAKKING

BESCHERMEN

Als de TLD's los in de verpakking zitten en er vindt een botsing tussen verpakking en

grond plaats dan vinden er botsingen tussen TLD en verpakkingswand plaats met

relatief grote krachtpiek. Er heeft een slechte krachtoverdracht van verpakking op

TLD plaats. De speling in de vakverdeling moet zo klein mogelijk zijn, opdat de

TLD's niet te veel kunnen rammelen en opdat de ruimtewinst zo groot mogelijk is.

De kromheid van de TLD is 1,2 mm per 1000 mm lengte en de diameter d = 25,85

± 0,55 mm. D.w.z. dat de diameter van het yak minstens 28 mm moet zijn, opdat de

langste lamp past. De klant moet aan de buitenkant van de verpakking kunnen zien

als bij de oude TLD's in de retourverpakking terug stopt of een retourverpakking

oude danwel nieuwe TLD's bevat. Deze functie kan vervuld worden door een zegel.

Omdat TLO's niet uit de verpakking moeten kunnen vallen tijdens transport moet er

een sluiting op de verpakking zitten. Oit kan d.m.v. een losse deksel, een enkel

deurtje of een dubbel deurtje.

DE BENODIGDE HOEVEELHEDEN VOL EN LEEG OP DE FABRIEK

Om te zorgen dat altijd een hoeveelheid lege retourverpakkingen aanwezig is, is bet

zaak deze hoeveelheid goed te kunnen voorspellen. Er zal, afhankelijk van de layout,

de uitwijkmogelijkheid bestaan om de TLD's in een andere verpakking te verpakken.

Waarvan is de voorraad leeg op de fabriek afhankelijk? Ten Ie de beschikbare

produktie capaciteit. Indien de maximale produktie capaciteit kleiner is dan de afzet
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in het piekseizoen, moeten er in het voorseizoen reserve voorraden worden

opgebouwd. Ten 2e de verkoopprognoses. Deze kunnen worden vast gesteld uit

verkoopcijfers uit vorige jaren (seizoensinvloeden), bevolkingsgroei,

marktontwikkelingen en modeverschijnselen. Ten 3e de servicegraad, hoe hoger de

servicegraad (= leveringszekerheid) hoe groter de veiligheidsvoorraad op de fabriek

moet zijn.

HOEVEELHEID IN DE MARKT EN DE MARKTVERBLIJFfIJD

[4]De hoeveelheid in de markt wordt voor een belangrijk deel bepaald door de

omloopsnelheden van retourverpakkingen in de distributieketen. De voomaamste

invloedsfactoren zijn:

I-de distributiestructuur; hoe groter het aantal schakels in de distributieketen hoe

groter de hoeveelheid in de markt. Het aantal schakels kan relatief groot zijn bij TLD

lampen. Bij een goed georganiseerde distributie is de omloop snelheid waarschijnlijk

hoger, dan bij een slecht georganiseerde distributie.

2-Het type produkt: een produkt met een grote ornzet zal een hogere omzetsnelheid

hebben, dan een produkt met een lage ornzet. Bij een lagere ornzet zuHen vaak ook

relatief grotere voorraden worden aangehouden.

3-Het voorraadbeleid van de voorraadpunten in de keten. Dit hangt ondermeer af

van: leveringszekerheid, levertijd, bestel interval en statiegeld regeling. Een hoge

leveringszekerheid met een korte levertijd en een klein bestel interval geeft de laagste

voorraden in de markt. Als het statiegeld te laag is valt de prikkel voor een

voorraadpunt om de hoeveelheid retourverpakkingen te minimaliseren weg.
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selzoenseffecten

Afbeelding 21:seizoenseffecten TLD verkoop

Afbeelding 22:seizoens invloeden op de
voorraad lege retourverpakkingen

4-seizoenseffecten: In de verkoop van TLD's zit een seizoenseffeet, dit zijn jaarlijks
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terugkerende pieken en dalen in de verkoop. Deze zijn te verklaren door: vakanties,

feestdagen, weersinvloeden. Er is een dal in mei en in augustus. In afbeelding 21

staan de verkoop cijfers van de standaardkleuren en de luxe kleuren TLD's uit 1990

en 1991. De marktverblijftijd is de tijd tussen het verlaten van de fabriek en het

terugkomen bij de fabriek van de retourverpakking. De hoeveelheid

retourverpakkingen in de markt is de hoeveelheid retourverpakkingen uitgedrukt in

produktieweken. Door seizoensinvloeden zal de voorraad lege retourverpakkingen

worden beinvloedt. Omdat de uitgaande stroom retourverpakkingen pas na de

marktverblijftijd terugkomt bij de fabriek zal er een verschil onstaan in ingaande en

uitgaande retourverpakkingsstroom. Deze verschil stroom loopt cummulatief op voor

de voorraad retourverpakkingen, zie afbeelding 22.

5-Hamster effecten, inslaan van de markt door aangekondigde prijsverhogingen.

6-Dynamische effecten, b.v. Forrester effecten. Dit zijn dynamische opslinger effecten

ten gevolge van relatief geringe stijgingen in de vraag. Dit effect wordt in elke schakel

versterkt.

VOORSPELLINGS MODEL RETOURSTROOM

[4][7][8] Dit dynamisch gedrag van de retour stroom is m.b.v. modellen goed te

voorspellen. Deze modellen zijn gebaseerd op verkoopgegevens uit het verleden

(seizoensinvloeden) en uitgaven en binnenkomst van verpakkingen in de

voorafgaande periodes (het aantal periodes moet groter zijn dan de gemiddelde

marktverblijftijd). Een periode is een tijdsinterval waaraan de binnenkomsten en

uitgaven worden toegerekend. Hoe kleiner deze telperiode, hoe nauwkeuriger de

voorspelling. Deze uitgave en binnenkomst kan op geagregeerde basis per periode

worden geteld. Er kan eventueel een nauwkeurige beschrijving van de te doorlopen

circuits en uitgaven en binnenkomsten in de tussen voorraden worden gemodeleerd.

Dit is echter niet noodzakelijk en levert nauwelijks verbeteringen op.
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RETOURCIRCUIT
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Afbeelding 23 geeft het door de

verpakking te doorlopen circuit weer.

De markt hoeveelheid is in feite een

black box die uit vele voorraadpunten

bestaat.

Afbeelding 23:retourverpakkingsstroom

Afbeelding 24 van de volumestromen

door de distributiekanalen geeft weer,

dat het grootste gedeelte via de

groothandel bij de installateur komt.

Tevens geeft het weer dat het distributie

kanaal voor de potentiele

bulkverpakking klanten, O.E.M

Afbeelding 24:distributiekanalen (Original Equipment Manufacturers) vrij

direct loopt. De retour verpakking is

bedoeld voor profesionele gebruikers. De verpakking kan momenteel via

verschillende circuits de grote professionele gebruikers bereiken omdat soms direct

geleverd wordt. De transportkosten van de TLD op de heenweg maken momenteel ±

5% van de kostprijs uit. Indien voor de retourverpakking extra zal worden gereden

zal dit voor de retourweg ongeveer hetzelfde zijn. Indien een vol tegen leeg strategie

kan worden toegepast zal er geen verdubbeling aan transportkosten zijn. De

marktverblijftijd van een verpakking is Diet bekend. Een schatting van de gemiddelde

marktverblijftijd van een retourverpakking komt op ± 6 maanden. De ligtijd bij een

installateur bestaat uit:

I-De veiligheidsmarge. Deze tijdsduur is afhankelijk van de betrouwbaarheid van de

levertijd van de groothandel en de betrouwbaarheid van de startdatum van het

installatieproject.
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2-Projectduur. Afhankelijk van de grote van het installatieproject zullen de

verpakkingen een tijd bij een project liggen. Hoe groter het project hoe langer de

verpakkingen bij het project zullen liggen.

3-Ligtijd na het project. Na beeindiging van het project liggen de lege verpakkingen

nog bij de installateur. Hoe kleiner het project des te langer zal deze tijdsduur zijn,

opdat genoeg verpakkingen verzameld zijn om deze economischer te retourneren.

RETOUR STRATEGIE

Het vol tegen leeg principe is de meest voor de hand liggende startegie, mits dit

mogelijk is. Dit kan strikt ''vol tegen leeg" zijn met kopen van de eerste verpakkingen

door de klant, maar ook ''vol tegen leeg", waarbij een relatief klein verschil tussen vol

en leeg voorkomt, dat administratief verrekend moet worden. Een derde mogelijkheid

is de heen stroom helemaal los van de retour stroom te houden voor leveringen die

over grote afstanden op onregelmatige basis plaats vinden. De vol tegen leeg strategie

beeft de voorkeur maar zal Diet altijd bij aIle klanten mogelijk zijn.

STATIEGELD

Het statiegeld van de verpakking heeft twee invloeden: Hoe hoger het statiegeld, hoe

groter de prikkel voor de handel de voorraden zo klein mogelijk te houden en de

verpakkingen zo snel mogelijk terug te brengen. Tevens zorgt een hoog statiegeld, dat

de verpakking niet voor Diet bedoelde aktiviteiten word gebruikt. Hoe lager het

statiegeld, hoe kleiner het nadeel van statiegeld t.O.v. wegwerpverpakkingen. Dit

speelt vooral in de introduktiefase een rol, omdat dan de voordelen en nadelen heel

bewust worden afgewogen. Door deze twee invloeden heeft de statiegeldhoogte

ergens een optimum. Omdat de retourverpakking lang in de markt zit en om

oneigenJjjk gebruik van de verpakking tegen te gaan is het nodig om het statiegeld

dezelfde orde van grootte als de kostprijs te stellen.

TERUGNAME VAN OUDE TLD'S

De retour verpakking levert de mogelijkheid op om in de toekomst de oude TLD's

terug te nemen. Op de lange termijn zal de producent de verantwoordelijkheid voor

de eliminatiefase van het produkt krijgen. In Nederland is dit wettelijk nog Diet zo

maar het ligt weI in de lijn der verwachting dat de producent formeel

verantwoordelijk wordt voor de eliminatiefase van een produkt.
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SORTEREN

AIs er meerdere retourverpakkings typen komen, moet er rekening mee worden

gehouden dat deze ongesorteerd op de fabriek komen. Dat betekend dat voordat de

verpakkingen in de vulmachine gaat deze gesorteerd moeten worden.

SCHOONMAKEN KRAT

Omdat TI.D's kapot kuooen gaan en vieze oude TLD's in de retourverpakking

worden gestopt. Denk hierbij aan TLD's uit fabriekshallen met een vette lucht zoals

bakkerijen waar een laag vet met stof en ander vuil op zit en TLD's uit fabriekshallen

met een hoge stofconcentratie zoals zagerijen. Dan zal de retourverpakking gewassen

moeten worden. Vanwege dit schoonrnaken zal de retourverpakking zo moeten zijn

dat water niet in de verpakking kan blijven staan.

MATERIAAL

Het materiaal voor de retour verpakking moet weerbestendig zijn omdat de voorraad

lege verpakkingen grote volumes kan aannemen en dus buiten bewaard moet worden.

Om enig idee van dit volume te krijgen, Twee 6000 lijnen hebben per week voor 58

watt lampen 170.000 m~\"3 containers nodig dit is 6 meter hoog 100 meter breed en

300 meter lang. Dit is nog maar voor een soort lamp. Men krijgt dus hetzelfde effect

als bij bierfabrikanten, die zogenaamde ''bierkrattendorpen'' bij de fabriek hebben

staan. Kies daarom voor kunststof. PVC=polyvenylchloride is te milieu belastend bij

produktie en verbranding. PP=polypropyleen is bros bij 0 °C en aangezien in de

winter de temperatuur onder 0 C kan komen voldoet PP dus niet. Kies

PE=polyethyleen, HDPE=hogedichtheid polyethyleen. Dit is een thermoplast in alle

kleuren te maken met een hoge taaiheid, redelijk stijf, met een hoge hardheid voor

kunststof. Een kunststof gespoten retourverpakking heeft een beperking in de vorm,

een deel moet in een keer uit de matrijs kuooen. Tevens moet er een lossingshoek

van 2 % in zitten om de matrijs te kuooen lossen. Dit heeft gevolgen voor de

geometrie van de retourverpakking 2 % over 1,5 meter lengte levert 3 em verloop op.

Dit betekend dat spuitgieten niet mogelijk is. Bij extrusie is geen lossingshoek nodig.

Maar dit heeft als nadeel dat de op de kopse kanten van de verpakking sowieso iets

extra gemonteerd moeten worden. Dit monteren kan d.m.v. lijmen of lassen van de

deksels aan het extrusie profiel. De levensduur van HOPE bierkratten is minimaal 10

jaar, na 10 jaar worden ze vervangen, ze zijn dan echter nog niet versleten.

28



MODULAIRE VERPAKKING

Om zo weinig mogelijk containers in voorraad te hebben is het zaak de containers zo

universeel mogelijk te maken. Dit kan als de container modulair wordt geconstrueerd,

zodat dezelfde onderdelen bij meerdere lamplengtes gebruikt kunnen worden.

Modulaire constructie in de lengte levert een vermindering van de voorraad lege

containers op. Modulaire constructie in de dwarsrichting b.v. 5 modules die ieder 5

TID's bevatten levert de mogelijkheid tot het laden en ontladen van de bovenkant

dit levert dus per module 5 keer een makkelijkere handling van de individuele TiD

op. Per 5 lLD's worden er 2 extra handelingen gei"ntroduceerd. De module los

maken van de container en de module weer vast maken aan de container.

5.1.1 CONCEPTEN

UITGANGS PUN1EN:

1 De retourverpakking zou op de huidige palletiser moeten worden gestapeld.

2 De retourverpakking moet geschikt zijn voor de transportband.

3 De retourverpakking moet geschikt zijn voor het verzendstation.

4 verpakkingseenheid = (l)bescherrneenheid = (2)opslageenheid =
(3)transporteenheid = (4)handlingseenheid

AANTAL

(2)opslageenheid 80% moet in die eenheid door de groothandel

verkoopbaar zijn

GEOMETRIE

(2)opslageenheid

(3)transporteenheid :

GEWICHT

(2)opslageenheid

(3)transporteenheid :

(4)handlingeenheid

stapelbaar

hij moet binnen de afrnetingen van een pallet en een

swapbody blijven

door een man (klant) te dragen

m.b.v. beschikbare hulpmiddelen (hetruck steekwagen) te

verplaatsen

door een man te dragen
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Afbeelding 25:2 feet en 3 feet module

Hieruit voIgt dat retourverpakking 25 lampen moet bevatten omdat 80% in de

retourverpakking verkocht moet kunnen worden. 20 % is niet in dit aantal te

verkopen. Dit houdt in, dat indien geen wegwerpverpakkingen beschikbaar zijn de

lampen zo naakt verkocht worden en dus makkelijk kunnen beschadigen. Of de

lampen worden in andere lege verpakkingen verkocht zodat de marktverblijftijd en de

markthoeveelheid omhoog gaan. Opdat de huidige logistieke optimalisatie van de

verpakkingsafmetingen blijft moet de afmeting van de retourverpakking binnen de

15*15 em blijven.

5 De retourverpakking is een meermalige verpakking die als voordeel heeft dat

er geen verpakkingsmateriaal hoeft te worden weggegooid. Daarom ligt het

voor de hand geen individuele verpakking om de TLD in de retourverpakking

te doen. Dit heeft tot gevolg dat er nog drie manieren overblijven om de

TLD's van elkaar te scheiden, een vast vakverdeling of een losse vakverdeling

of tray's.

VASTE VAKVERDELING

Vaste vakverdeling houdt in dat de vakverdeling aan de omverpakking vast zit. Vit

een vaste vakverdeling voIgt dat het wIlen en legen van de kopsekant gebeurt.

CONCEPT 1: De verpakking heeft een vaste vakverdeling met matrix stapelpatroon.

De zijkant van de retourverpakking is recht.

CONCEPT 2: De verpakking heeft een vaste vakverdeling met honingraat

stapelpatroon. De zijkant van de retourverpakking heeft honingraat zijkanten.

MODULAIRE OPBOUW VAN DE RETOURVERPAKKING

Modulair in de lengte. Het uitgangspunt is een zo min mogelijk totaal aantal

onderdelen die toch bij meerdere lamplengtes gebruikt kunnen worden.

module 2 module 1 CONCEPT 3A: deze verpakking heeft een vaste

l:~ ~ ~ ~ ~l 2 feet Iarrcen vakverdeling met matrix stapelpatroon, de zijkant

j~~y~ ~ i7un;/ 4 feet larrpen van de retourverpakking is recht. Er zijn 3
.': : : : ~ : : : : !. modules, een 2 feet, een 3 feet en een deksel. Met
modu Ie 2 module 3

l:~ ~ ~ ~ §~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:I 5 feet larT'4len deze modules kan de 2 4 en 5 feet lengte als in
nevenstaande afbeelding worden samengesteld.
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Het uitgangspunt van het volgende

concept is zo universeel mogelijke

modules maken.

5 feet lampen

4 feet lampen

------1
:1:::2:1
------1

2 feet lampen

1--- __ -

':2:::1: :1:
1------

m-----
:::2: : : t- ::- - - ,------1------

I:=i =1= ~ =! =1= l: ~::I1- ---- -- --I- - - - - - - - - - -1 - I

Afbeelding 26:1 feet modules

CONCEPT 3B: De verpakking heeft een

vaste vakverdeling met matrix

stapelpatroon. De zijkant van de

retourverpakking is recht. Er zijn twee

soorten modules, een 1 feet lange aan

beide kanten open module en een 1 feet

lange aan een kant open module. Met deze modules kan de 2 4 en 5 feet lengte als in

afbeelding 26 worden samengesteld.

. ' '-'./ .
\. "-' /< )

Afbeelding 27:modulair in de boogte

Modulair in de hoogte. Dit is eigenlijk

geen vaste vakverdeling. Het

uitgangspunt is het legen uit de zijkant

mogelijk is.

CONCEPT 3C: een vaste vakverdeling

met matrix stapelpatroon, de zijkant van

de retourverpakking is recht. Er zijn 2 modules, een tray voor 5 TLD's en een deksel.

CONCEPT 4: De zijdelingse versnelling d.m.v. wrijving op de ballon opvangen. Dit

betekent dat er een klemconstructie in de retourverpakking moet zitten, omdat zowel

een klemmende als een niet klemmende toestand mogelijk moet zijn.

DTIIIJJill]--------------- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - [[[[I]---- -- -- --- - - - - - - - - ------- -- -- --- - - - - - - - - --

bovenaanZicht

DTIIIJJill]----- -- -- --
- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -------- -- -- --

bovenaanzlCht

[[[[I]------ -- --------- -- --- - - - - - - - - --------- -- --

Zijaanzlcht vooraanz icht zljaanzicht vooraanzicht

klemmende stand niet klemmende stand

Afbeelding 28:verpakking met klemconstructie

De klemmende stand kan m.b.v. een befboomconstructie worden bewerkstelligd. De

twee bewegende vakverdelingen moeten van elastisch materiaal zijn.
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WSSE VAKVERDELING

Vit de losse vakverdeling voIgt, dat vullen en legen van de bovenkant mogelijk is. Dit

houdt weI in dat de vakverdelings delen los van de container zijn en dus snel kwijt

raken. Kies daarom voor een wegwerp vakverdeling.

CONCEPT 5: de verpakking is een

kunsstof doos met een deksel aan de

bovenkant. De verpakking heeft een

spleet constructie aan de zijkant waar de

pennen geheel en de huls gedeeltelijk in

weg vallen. De TLD's worden vertikaal

door deze spleten gescheiden. De TLD's

Afbeelding 29:dwarsdoorsnede concept 5 worden horizontaal door kartonnen

stroken van elkaar gescheiden.

TRAY'S

CONCEPT 6: Een recbte retourverpakking met deksel aan de bovenkant van de

verpakking. De TLD's worden d.m.v. tray's van elkaar gescbeiden. Omdat de tray's los

van de verpakking zijn en dus snel kwijt raken zijn wegwerptray's bet enige

alternatief. Kies wegwerptray's van papierpulp.
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5.2 WEGWERP OMVERPAKKING

BESCHERMEN

Een verpakking waarbij de lamp individueel verpakt is, is noodzakelijk omdat 20% bij

de groothandellos wordt verkocht. De omdoos moet beschermen zodat de omdoos

voldoet aan de valproef van QDL.

OMVERPAKKING

De buidige omverpakking is een wrap around verpakking dat beeft als voordeel dat

de doos om de stapel been kan worden gevouwen. Een andere optie zou zijn een

doos die eerst gevouwen moet worden en vervolgens gevuld wordt. Dit levert alleen

nadelen op.

INDMDUELE VERPAKKING

Er zijn vijf mogelijkheden voor de individuele verpakking.

1: een vierkante golfkartonnen sleeve, dit is de buidige verpakking.

2: een ronde kruisgolfpapieren sleeve.

3: een foam sleeve.

4: end caps. Dit zijn aan een kant dicht geniete sleeves die over de kopse kant van de

TLD wordt geschoven. Deze hebben als voordeel dat de bescherming van de pennen

in de individuele verpakking zit.

5: endcap met folie, dit is als concept 4 met de beide endcaps verbonden door folie.

BESCHERMING PENNEN

Een kopplaatje is een plaatje dat in de kopsekant van de omverpakking wordt gedaan

om aIle pennen in de omverpakking te beschermen. Voor de bescherming van de

pennen zijn er de volgende mogelijkheden.

Tabel VI

II L
_L rm manier uitvoering

1 elastisch een kooolaatie van elastisch schuim

20lastisch EPS kooolaatie

3 uitsparing honinlZI'aatstructuur kopplaatie van kraftoaoier

4 verend 4a verende koose kant

4b meerlagig golfkartonnen kopplaatie
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De plastische Manier en de uitsparing zijn qua belasting voor de TLD gelijkwaardig.

Het verschil tussen deze twee manieren zit in het materiaal. Dus komt een

vergelijking van deze twee methoden neer op het vergelijken van het materiaal. Het

materiaal voor de uitsparingsmethode is kraftpapier. Het materiaal voor de plastische

methode is EPS. Vit tabellen in Oekobilanz von packstoffen stand 1990 [5], die de

ecologische belasting van het milieu voor papier en EPS weergeven, blijkt dat EPS

qua schadelijkheid voor het milieu vergelijkbaar is met papier. In een TNO raport uit

1981 [11] wordt zelfs geconcludeerd, dat het verbranden van EPS minder schadelijk

is, dan het verbranden van hout, wol, karton en katoen. Wat weI een fundementeel

nadeel van EPS t.o.v. karton is, is dat indien het gestort wordt in het milieu, dit niet

of nauwelijks vergaat. Bovendien heeft een verpakking van monomateriaal de

voorkeur. Bescherming 1 valt af, omdat de kopplaat dan erg dik moet zijn en omdat

er gestreeft wordt naar monomateriaal. Bescherming 2 valt af, omdat er gestreeft

wordt naar monomateriaal. Bescherming 4a valt af omdat de buitenste TLD's

zwaarder worden belast. Bescherming 4b valt af, omdat er relatief veel materiaal

wordt gebruikt. Kies bescherming 3, de kopplaat uit honingraatstruetuur kraftpapier.

SLUITEN VAN DE DOOS

Het sluiten van de omdoos gebeurt momenteel met hot melt Hjm. Dit is een lijm die

onder invloed van temperatuur vloeibaar wordt. Deze hotmelt levert echter

problemen op voor het recyclen van het papier. Lijrn is gemiddeld 1% van het te

recyclen papier maar levert verhoudingsgewijs de meeste problernen op. Bij de

produktie van dunne papiersoorten kunnen de lijrnresten in de vorm van zogenaamde

stickies papierbaanstoringen opleveren. Een Amerikaanse oplossing is wateroplosbare

hot melts te gebruiken. Dit zijn hotmelts op basis van kunsstoffen die zeer polair zijn

en daardoor in water zwellen en uit elkaar vallen. De naam van deze hot melt is

cycloflex. Deze lijrnresten kunnen m.b.v. veel water uit de papierpulp worden

gescheiden. In Europa is een hotmelt onder de naam instantflex ontwikkeld die door

zijn temperatuur gevoeligheid in grote brokken in de papiermassa achterblijft en zo

eenvoudig te verwijderen is. De voorspellingen zijn dat de oplosmiddelen binnen

enkele jaren door water zullen zijn vervangen. Het dicht nieten van de omverpakking

heeft als nadeel dat de verpakking dan geen mono verpakking meer is. Het dicht
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tapen van de omverpakking beeft als nadeel dat er aIleen extra materiaal wordt

gebruikt t.o.v. lijmen. Het dicbt vouwen van de omverpakking beeft als nadeel dat de

sterkte van de verpakking sterk daalt.

5.2.1 CONCEPTEN

U1TGANGS PUNTEN:

1 De retourverpakking zou op de huidige palletiser moeten worden gestapeld.

2 De retourverpakking moet geschikt zijn voor de transportband.

3 De retourverpakking moet geschikt zijn voor het verzendstation.

4 verpakkingseenheid = (l)beschermingseenheid = (2)opslageenheid =

(3)transporteenheid = (4)handlingseenheid

AANTAL:

(2)opslageenheid 80% moet in die eenheid door de groothandel

verkoopbaar zijn

GEOMETRIE:

(2)opslageenheid

(3)transporteenheid :

stapelbaar

hij moet binnen de afmetingen van een pallet en een

swapbody blijven

GEWICHT:

(2)opslageenheid

(3)transporteenheid :

door een man (klant) te dragen

m.b.v. standaard hulpmiddelen (hetruck steekwagen) te

verplaatsen

(4)l1andlingeenheid : door een man (personeel) te dragen

Hieruit voIgt dat de wegwerpverpakking 25 lampen moet bevatten, omdat 80% in de

verpakking verkocbt moet kunnen worden en binnen de 15*15 em moet blijven.

SCHEIDEN VAN DE TLD'S DOOR OMLIGGENDE INDIVIDUEEL

VERPAKTE TLD'S

CONCEPT 1: Kartonnen wraparound doos met ronde wraparound sleeve van

kruisgolfkarton en een honeycombstructuur kopplaat.

CONCEPT 2: Kartonnen wraparound doos met vierkanten golfkartonnen sleeve en
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een honeycombstructuur kopplaat.

CONCEPT 3: Kartonnen wraparound doos met vierkante end kaps, lengte van de end

caps is 1/3 van de lamplengte.

SCHEIDEN VAN DE TLD'S DOOR EEN WSSE VAKVERDELING

CONCEPT 4: Kartonnen wraparound doos met rek van kartonnen repen en een

honeycombstructuur kopplaat.

SCHEIDEN VAN DE TLD'S DOOR TRAY'S

CONCEPT 5: Kartonnen wraparound doos. De TLD's worden gescheiden door tray's

van papierpulp.

5.3 BULKVERPAKKING

Bulkverpakking betekend een relatief groot volume, daaruit voIgt dat het honingraat

stapelpatroon loont. Dus kies voor het honingraat stapelpatroon. De

bulkverpakkingen moet relatief grote aantalen TLD's bevatten daardoor is de

verpakking niet meer draagbaar, daarom moet de verpakking op een pallet staan of

een pallet basis hebben. Omdat de afname van OEMs op regelmatige basis geschiedt

en dus de vol tegen leeg strategie kan worden toegepast is een meermalige

verpakking goed mogelijk. Tevens heeft een eenmalige verpakking het nadeel dat

deze toch stevig moet zijn en derhalve relatief dum is om weg te gooien.

HANDLING

UITGANGSPUNTEN:

1 De wens easy handling is hier belangrijk voor het ontladen van de verpakking

daaruit voIgt:

I-de TLD's zijn niet per stuk verpakt

2-ontladen moet van de lange kant mogelijk zijn

Uit alle bovenstaande wensen, met name easy handling en ruimte besparend opslaan,

voIgt dat de bescherm functie het beste m.b.v. tray's kan worden vervuld.
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100% moet in die eenheid door de groothandel

verkoopbaar zijn, de eenheid moet ook een goede

rekeneenheid zijn

zo veel mogelijk lampen per verpakking omdat dan de

transportkosten per lamp dalen, zo goed mogelijke

belasting van de swap body

(3)transporteenheid :

TLD AANTAL GEWICHT EN GEOMETRIE

2 verpakkingseenheid = (l)beschenningseenheid = (2)opslageenheid =
(3)transporteenheid = (4)handlingseenheid

AANTAL:

(2)opslageenheid

GEOMETRIE:

(2)opslageenheid

(3)transporteenheid :

(4)handlingeenheid

stapelbaar

moet binnen de afmetingen van een pallet en een

swapbody blijven

m.b.v. een vorkheftruck en een steekwagen te handlen

d.w.z. op basis van een pallet. De breedte en de diepte

van de bulkverpakking mag niet groter zijn dan een man

kan reiken.

GEWICHT:

(3)transporteenheid : m.b.v. standaard hulpmiddelen (heftruck steekwagen) te

verplaatsen

(4)handlingeenheid : m.b.v. een vorkheftruck en een steekwagen te handlen

Het aantal TLD's in de verpakking is optimaal indien de verpakking 25*30 TLD's

bevat, zie bijlage 2.

HET VULLEN VAN DE VERPAKKING

STAPELEN VAN DE LAGEN

Het stapelen van de lagen kan op twee verschillende manieren

De stapel stapelen binnen de verpakking maken of de stapel stapelen buiten de

verpakking maken. Buiten de verpakking beeft als nadeel, dat de hele stapel daama

in de verpakking moet worden gebracbt en vervolgens moet bet plateau waar de

stapel op staat onder de stapel worden uitgetrokken.
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TRAYVULLEN

Het vullen van de tray's kan op de stapel of buiten de stapel gebeuren. Op de stapel

betekent, een tray wordt op de stapel gelegd en vervolgens gevuld. Dit is tevens het

stapelen van de lagen. Buiten de stapel betekent een laag vormen en vervolgens deze

laag op de stapel brengen. Kies voor stapelen binnen de verpakking, opdat met met

de stapel gesehoven hoeft te worden. Kies voor een laag vormen buiten de stapel,

opdat de TLD's per laag gehandeld kunnen worden en er tijd is om tray's neer te

leggen in de verpakking of volle verpakking te vervangen door een lege verpakking.

Om nu de lagen binnen de verpakking te brengen zijn er vier mogelijkheden:

1 de laag TLD's dragen

la tijdelijk geen verbinding tussen onderkant en zijkanten van de verpakking

Ib tijdelijk geen voorkant in de verpakking

Ie tijdelijk geen zijkant in de verpakking

2 de laag TLD's van boven of aan de pennen vastpakken en de TLD's van boven

in de verpakking brengen

Mogelijkheid la: Bij het stapelen is er geen verbinding tussen onderkant en de rest

van de verpakking zodat de bodem van de verpakking als het ware omhoog kan

komen zodat de laag die word aangebraeht boven de verpakking steekt. Aileen de

bodem staat op een lift die langzaam omlaag gaat.

Mogelijkheid Ib: Bij het stapelen is de lange zijde afwezig zodat de laag via de lange

zijde de verpakking kan binnen komen. Zodra de laatste laag is aangebraeht wordt de

lange zijde aangebraeht. Voorwaarde is weI dat de tray's zo moeten zijn ontworpen

dat de stapel tray's stabiel is of dat deze tijdelijk wordt ondersteund. De hele

verpakking staat op een lift die langzaam omlaag gaat.

Mogelijkheid Ie: Bij het stapelen is de zijkant afwezig zodat de laag via de zijkant de

verpakking kan binnen komen. Dit beeft als nadeel dat de midden tray extra moet

worden gebandeld. De bele verpakking staat op een lift die langzaam omlaag gaat.

Mogelijkheid 2: De TLD's van de bovenkant aanpakken b.v. met zuignappen, zodat

alleen de bovenkant van de verpakking niet aanwezig is. Dit heeft als nadeel, dat de

tray's extra moeten worden gehandeld.

Kies voor papierpulp tray's.
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HANDLING

ONTLADEN

Het ontladen van de bulkverpakking door de klant is het makkelijkste als er van

boven aan de zijkant van de verpakking de TLD's kunnen worden afgepakt.

HANDliNG VAN DE VERPAKKING

Opdat de lege verpakking weinig plaats inneemt is het beter als deze inklapbaar is.

HANDliNG VAN EEN LAAG TLD's

Een laag kan op de volgende manieren worden gehandeld:

I-de laag TLD's dragen op een geprofileerdeplaat

2-de laag TLD's dragen op de tray's die op een plaat liggen

3-de laag TLD's dragen aan de pennen m.b.v. twee draagprofielen

4-de laag TLD's dragen aan de pennen m.b.v. tangen

5-de laag TLD's dragen m.b.v. zuignappen

MATERIAAL

Als materiaal voor de meermalige verpakking komt hout of kunststof in aanmerking.

Kunststof heeft grotere nadelen op milieu gebied dan hout. Kies daarom voor hout.
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5.3.1 CONCEPTEN

Concept 1:

Een meermalige verpakking, waar de laag TLD's via de lange zijde van de verpakking

in de verpakking wordt gebracht door de TI.D's van een dunne plaat af te schuiven.

Er is bij het wIlen tijdelijk geen zijkant aanwezig zie atbeelding 31. De stapel in de

doos wordt aan de zijkant tijdelijk door een vlak gesteund. De laag TLD's wordt door

een dunne plaat met daarop de tray's gedragen. De TLD's worden bij het vormen van

de laag op de tray gelegd. De vertikale verplaatsfunetie wordt d.m.v. de pallet die op

een lift staat uitgevoerd. Bij het ontladen van de verpakking kunnen de zijkanten ten

bate van easy handling worden verwijderd. De verpakking heeft een deksel, zodat de

verpakkingen gestapeld kunnen worden en de TLD's zijn beschermd. Alle vier de

zijden zijn verwijderbaar, zodat de verpakking, indien gewenst, kan worden

opgeslagen in een klein volume.

1

1tegenhouder

toevoetT~

/ 999999f?99A

? < ) ["ijIIItoevo«~. I~

Afbeelding 30

40
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Concept 2:

Een meermalige verpakking waar de laag TLD's via de bovenkant van de verpakking

in de verpakking wordt gebracbt door de TLD's van een dunne plaat af te scbuiven.

Er is tijdelijk geen verbinding tussen pallet en de zijkanten. De bodem wordt als bet

ware binnen de verpakking omhoog gebracbt zodat de bovenste laag net boven de

rand van de verpakking ligt. De laag TLD's wordt door een dunne plaat met daarop

de tray's gedragen. De TLD's worden bij bet vormen van de laag op de tray gelegd.

De vertikale verplaatsfunctie wordt d.m.v. de pallet die op een lift staat uitgevoerd.

Bij bet ontladen van de verpakking kunnen de zijkanten ten bate van easy bandling

worden verwijderd. De verpakking beeft een deksel, zodat de verpakkingen gestapeld

kunnen worden en de TLD's zijn bescbermd. AIle vier de zijden zijn verwijderbaar,

zodat de verpakking, indien gewenst, kan worden opgeslagen in een klein volume.

1tegenhouder

toevoerT~

~ .5?-f?Q9999999
//1 ( )

toevoer tray's

Atbeelding 32
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Concept 3:

Ben meermalige verpakking, waar de laag TLD's via de kopsekant van de verpakking

in de verpakking wordt gebracht door de TLD's van een dunne plaat af te schuiven.

De laag TLD's wordt door een dunne plaat met profiel gedragen. Ben kopsekant is

bij het laden niet aanwezig zie afbeelding 35. De tray's worden tussen het leggen van

de tray's in de verpakking gelegd. De vertikale verplaatsfunctie wordt d.m.v. de

verpakking die op een lift staat uitgevoerd. Bij het ontladen van de verpakking

kunnen de kopsekanten ten bate van easy handling worden verwijderd. De verpakking

beeft een deksel, zodat de verpakkingen gestapeld kunnen worden en de TLD's zijn

beschermd. AIle vier de zijden zijn verwijderbaar, zodat de verpakking, indien

gewenst, kan worden opgeslagen in een klein volume.

tegenhouder
toevoerTL

~ l~
o

::::r----------,~

toevoer tray's

~ ~

( )

Afbeelding 34

42

I
lift

Afbeelding 3S



Concept 4:

Een meermalige verpakking, waar de laag TLD's via de bovenkant van de verpakking

in de verpakking wordt gebracht. Een laag TLD's wordt door twee draagprofielen aan

de pennen gedragen. Beide kopsekanten zijn bij het laden niet aanwezig. De tray's

worden tussen het leggen van de tray's in de verpakking gelegd. De vertikale

verplaatsfunetie wordt het omhoog en omlaag brengen van de twee draagprofielen

uitgevoerd. Bij het ontladen van de verpakking kunnen de kopsekanten ten bate van

easy handling worden verwijderd. De verpakking heeft een deksel, zodat de

verpakkingen gestapeld kunnen worden en deTI.D's zijn beschermd. AIle vier de

zijden zijn verwijderbaar, zodat de verpakking, indien gewenst, kan worden

opgeslagen in een klein volume.

toevoerTL

~
toevoer tray's

~ ~ ~

Afbeelding 36

< )

43

I
lift

Afbeelding 37



5.4 MORFOLOGISCHE SCHEMA'S

MORFOLOGISCH SCHEMA RETOURVERPAKKING

concept
12 3a 3b 3c 4 5 6

recycle mono materiaaI
baarhefd

wrijving

TL

nlet recyclebaar

o
om en om

II

geen spellng

elastlsch

~

stapeien met tussen
handeling

door omllggende

TL '5 IIIi

stapelen

legen

functie

speling
van de
TL

zijdelings
dragen
van de
TL '5

stapel
patroon

verpak-
kings D
soort 1------

dragenl
scheiden
van de
TL '5

123a3b43c56

Afbeelding 38:morfologisch schema retourverpakking
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MORFOLOGISCH SCHEMA WEGWERPVERPAKKING

concept
1 2

funct ie

3 4 5

I

wriJving \

~ !! i t

verend

g

nlet recyc lebaar

lose vakverde- t ay's
Ii

matrix
00000
00000
00000
00000
00000

TL

omverpalclclng I~CI=========

01----)0

meermalige verpakking I

samengeste Id
materiaal

~~

dragenl 0 r omliggend
scheiden L's
vande
TL's

legen lange ka
TL ===F=F.==F==F~

speling
van de
TL

stapelen

zijdelings
dragen
van de
TL '5

stapel
patroon

verpak
kings
soort

recycle
baarheid

1 2 4 5 3

Afbeelding 39:morfologisch schema wegwerpverpakking
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MORFOLOGISCH SCHEMA BULKVERPAKKING

concept I

1234

functle

wrlJvlng

ray's

verend

g

matrix
00000
00000
00000
00000
00000

speling

[Q]

stape len zonder t ussen
handellng

vaste vakverde
ling

o
om en om

Ii

geen speling

elastisch

~

stapelen met tusse
handellng

door omllggende

TL's mmdragenl
scheiden
van de
TL '5

stapelen

speling
vande
TL

legen lange kant legen
n

I TL

I~'cnwrpakt"",
omverpakk ,ng

verpak- eenmalige verpakk,ng meerma lige verpakk Ing
kings

0 ){J ){Jsoort

recyc Ie mono materlaal amengesteld niet recyclebaar
baarhe,d ater iaa I

cC~ cC~ ~

Zijdelings
dragen
vande
TL '5

stapel
patroon

Afbeelding 4O:morfologisch schema bulkverpakking
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5.5 BEOORDELEN EN KIEZEN VAN CONCEPTEN

WAARDE ANALYSE WEGWERPVERPAKKING

In onderstaande tabel worden van de verschillende wensen (A tIm J) een

waardeanalyse gemaakt. Telkens word een tweetal wensen tegen mekaar afgewogen,

welke de belangrijkste wens is. Vervolgens wordt het gekozen aantal per wens

opgeteld, deze aantalen zijn in tabel VII weergegeven. Het aantal is een maat voor

bet gewicht G van de wens.

Tabel VII

GJI[L]I[s]I~I[i]IGJI[9JIG!JIGJI[L]

IGJ a b ale d e f g h 1 J

I[ B b b d e f g h i j

C e d e f g h i j

~ d e f d h i ejj

[i] e f e h i e/j

GJ f fjg f/h f/i f/j

G g h 1 gjj
-

H h h h

I I i i/j

J j

47



Tabel VIII

WENS AANTAL GEWICHT(G)

A:easv handlinl! 15 2

B:nresenteerbaarheid 3 3

C:hoeveelheid veroakkiDl!smateriaal 15 1

D:milieu vriendeliikheid 55 5

E:losristieke wensen 65 7

F:nrodukt kwaliteit Cbescherming) 8 9

G:mechaniseerbaarheid 5 4

H:kostnriis 95 10

I:investering 8 8

J:produktie wensen 6.5 6

In de onderstaande tabel worden de altematieven op de wensen beoordeeld. Per

wens word de W waarde vastgesteld. W =5 is de beste en W = 1 is de slechtste.

Vervolgens wordt de gewogen waarde GW vast gesteld, GW=G*W.

Tabel IX

1 ? ~ LI. .4\

W W W W W

A tr:='" ~ ~ ~ LI. .4\

~ ((:...,,':n .4\ .4\ LI. ~ ~

r ((:-:1) 1 ? ~ .4 .4\

n ((:=.4\) 1 " ~ LI. .4\

p(n....,7'l .4\ LI. " ~ 1

1=1 (n,..,Q\ LI. .4\ 1 ? ~

(: (n=LI.\ LI. .4\ 1 ? ~

l-t ((:=1{l\ .4\ ? LI. ~ "
1 ((:=R\ 't 'i ? 1 LI.

T ((:..."r..\ .4\ LI. " ~ 1

nWtnt",,,,l ?1R ?1fl 1~1 1LI.7 1 'ir..

Kies voor concept 1 omdat deze bet hoogste scoort.
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WAARDE ANALYSE RETOURVERPAKKING

Tabel X

CLIICLIIC£JICQJICi][EJICQ]IGUICLJ
lGJa b e d e f g h i

[i b e d e f g h i

~ e e e/e e g h eli

10 d e d g h d/i

[L] e elf e/g e/h eli

[EJ f g h f/i

" G

g g g

~ h h/i

CLJ i

Tabel XI

WENS AANTAL GEWICHT(G)

A:easv handling 1 1

B:hoeveelheid veroakkingsmateriaal 2 2

C:milieu vriendeliikheid 6 5

O:lomstieke wensen 65 7

E:produkt kwaliteit (beseherming) 6.5 6

F:meehaniseerbaarheid 4 3

- G:kostoriis 85 9

H:investering 7 8

I:produktie wensen 5.5 4
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Tabel XII

concept 1 2 3a 3b 3c 4 5 6

A (G==l) 4 4 6 5 7 3 8 8

B (G==2) 8 8 8 8 8 8 7 7

C(G==5) 8 8 8 8 8 8 7 7

o (G==7) 5 8 7 6 4 3 2 1

E (G=6) 5 5 4 4 5 8 6 7

F (G=3) 8 7 6 5 2 1 4 3

G (G=9) 8 8 6 7 5 2 4 3

H (G=8) 8 8 5 4 3 2 6 7

I (G=4) 8 8 7 6 5 2 4 3

GW totaal 317 335 275 261 216 173 219 210

Kies voor concept 2 omdat deze het hoogste scoort.
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WAARDE ANALYSE BULKVERPAKKING

Tabel XIII

G]1[i]1 C ] [Q]IG]
I[L/ a a c d a

[[i] b c b e

[£] c c e

II D I d d

G] e

Tabel XIV

WENS AANTAL GEWICHT

A:easv handling 3 4

B:mechaniseerbaarheid 2 2

C:kostnriis 5 5

D:investering 3 3

E:nroduktie wensen 2 1

Tabel XV

Iconcept CLEILGJ
A (G=4) 2 1 3 4

B (G=2) 2 1 3 4

C(G=5) 2 1 3 4

D (G=3) 4 2 4 3

E (G=l) 1 2 3 4

GW totaal 39 19 48 57

Kies voor concept 4 omdat deze het hoogste scoort.
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6 UIlWERKEN VAN EEN CONCEPT

Omschrijving:

Ontwerp een machine die 25 TLD's in een retourverpakking brengt in een honingraat

patroon als omschreven in de gebruikersspecificatie in bijlage 2. De verpakking bevat

25 lampen die ieder in een honingraat liggen. De afzonderlijke TLD's ligen in 5 lagen

van 5 raten in de verpakking. Een honingraat heeft een binnenafmeting van 28 mm

en een tussenschot dikte van 1 mm ,zie afbeelding 37.

28 mm 1mm Omdat de deksels van de verpakking

~ ~ nog met zijn ontworpen wordt van de

.Q QQQQ volgende aanname uitgegaan: de

DDDDD retourverpakkingslengte is de som van

aOuODO'DODD lamplengte (pen tot pen) plus 20 mm.
Deze 20 mm is opgebouwd uit deo0 0 0 0 volgende maten: twee maal de

Albeelding 41:afmetingen van een honingraat dekseldikte plus de speling van de lamp

plus buffering voor de pennen. De

machine moet drie verschillende lengtes TLD's kunnen verwerken. De maximale

lengtes van pen tot pen zijn:18 watt 604,04 mm, 36 watt 1213,64 mm, 58 watt 1514,28

rom. De machine hoeft maar een diameter te verwerken; 25,85 ± 0,55 mm. De

functie van de retourverpakkingsmachine is het vullen van de lege verpakking met 25

lampen, deksels aan te brengen, de verpakking te voorzien van een etiket en de volle

verpakking af te voeren naar het verzendstation. De capaciteit van de machine moet

8000 lampen per uur zijn.
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6.1 FUNCTIES

In het onderstaande worden de te realiseren functies genoemd. De uitleg van de

functies en de methoden om deze te realiseren staan in bijlage 4.

functie 1: stand van de verpakking en de TLD's

functie 2: methode van in de verpakking brengen van de TLD's

functie 3: aantal vulstations

functie 4:

functie 5:

functie 6:

functie 7:

functie 8:

functie 9:

functie 10:

functie 11:

functie 12:

funetie 13:

stapelen

kenmerken van het TLD transport

kenmerken van het verpakking transport

verplaatsen van de TLD's t.o.v. de verpakking

verplaatsing 1: x verplaatsing van de TLD's

verplaatsing 2: op steek brengen van de TLD's

verplaatsing 3: z verplaatsing van de TLD's

verplaatsing 4: y verplaatsing van de TLD's

5 TLD's scheiden van een groep

positionering van een verpakking
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6.2 ALTERNATIEVEN

6.2.1 ALTERNATIEF 1

LAY OUT

<
6200 mm

>

uitlooptaf eI

---- -_._.
c=)Fi afvoer volle verpakklnglng

"
4

TL0 stoter
I

1 sluis_._._._-_._---------

verpakkingsbuffer
sllPband

TLD buffer

D
toevoer TLD '5

toevoer lege verpakkingen

Afbeelding 42:1ay out altematief 1
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BUFFERS

De TI..D buffer is als de TLD buffer in de 6000 lijnen met enige aanpassingen. Er

vanuitgaande dat de buffer 10 min groot is, zijn de afmetingen van de TLD buffer:

(lengte*breedte-hoogte) 2600*1500*3000 mm. Hij kan 13 lagen van elk 100 TLD's

bevatten. De TLD's komen uit de buffer op een slipband. De verpakkingsbuffer is

een transportband met 1 laag verpakkingen die tegen elkaar liggen. Er vanuitgaande,

dat de buffer 5 minuten groot moet zijn, zijn de afmetingen (lengte*breedte) 4500*1

500 mm. De buffer kan 30 verpakkingen bevatten. De verpakkingen komen, in de

lengte richting, uit de buffer.

PRINCIPE

De TLD's worden met een hele stapel tegelijk in de verpakking gebracht. Er zijn 6

stations, station 2 is een vulstations. Op station 1 wordt de verpakking op de ketting

gelegd. Op station 4 worden de deksels aangebracht, op station 5 wordt de verpakking

geetiketteerd, op station 6 tenstlotte wordt de verpakking afgevoerd. De verpakking

ligt op een kettingbaan, bestaande uit 4 kettingen, met een steek van 320 mm tussen

de verpakkingen. De verpakkingen maakt een stap rust beweging met een stap van

320 mm.

/'--, verpakkings
'v-----' kett ing

e:b

~
.__ ._._._._._._-

tj
verpakking

verpakk ingsk lem c:::::>. f
1 21eet 1

. ,-:-LlG-: \

D

ISleetl 41eet

-i-a:u
1

liftframe

Afbeelding 43:positioneren en klemmen van de verpakking

Afbeelding 43 laat schematisch zien hoe de verpakking door een liftframe met

steunen (1, 2, 3 en 4) uit de ketting wordt getild. De verpakking wordt door een veer

geklemd. Omdat 2, 4 en 5 feet verpakkingen in de ketting moeten kunnen liggen, zijn

er 4 kettingen nodig voor de verpakkings kettingbaan. Steun 1 is voor de

positionering van de ingang van de verpakking en bestaat uit twee roilen waarvan er
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2

4" CR.".

sensors5 craagprofielen

3

...... ... .. . cylinder T ... ·cyrrridei 2

~ ,;;/'

oer fAr
1 2

n 1J

een in bet borizontale vlak kan bewegen. Steun 2, 3 en 4 zijn voor de positionering

van de uitgang van respectievelijk de 2, 4 en 5 feet verpakkingen. Deze steunen

bestaan uit een oplegvlak met

een drieboekje. Op station 1

wordt de verpakking in de

lengte aangevoerd tot bij

tegen een geleiding loopt. De

TLD's die met een slipband

worden aangevoerd worden

door een sluis per 5 afgeteld,

zie afbeelding 44.

Afbeelding 44:5 TLD's aftellen m.b.v. een sluis

In tabel XVI wordt bet vollopen en bet leeglopen van de bovenstaande sluis

bescbreven.

Tabel XVI

omschriivinl! actie Dlaatie sensor 1 sensor 2 cvIinder 1 cvIinder 2

sluis is vol / 0 TI.D TLD uit uit

sluis loopt leeg uitgang sluis 0-1 lLD lLD in uit
28at ODen

sluis is leeg uitgan~ sluis 1-2 geenlLD lLD uit uit
)!;lIat dlcht

sluis loopt vol ingang sluis 2-3 geen lLD 1LD uit in
)!;lIat ODen

sluis is vol ingang sluis 3-4 1LD lLD uit uit
)!;lIat dicht
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aanvoer TlD '5

bevestigtngspunt 2 bevestigingspunt 3 Si

i~~ m~l
8. bevestlQingspunt 1 bevest lQingspunt 4 g;,

11slipband

TlD
D

ctaagprofie I

n

De halve steek verschil tussen de lagen wordt door een variabele aanslag

bewerkstelligd. Als er 5 TIooD's tegen de aanslag liggen, wordt deze door een

draagprofiel met V groeven omhoog gebracht, waardoor de TLD's op steek komen.

Een eenzijdige bevestiging

van de draagprofielen als

links in linksstaande

afbeelding is niet mogelijk

omdat de draagprofielen

maar maximaal 3mm dik

afbeelding aangegeven dat bij bet

inscbuiven een zakking Z van de TLD

optreed, die bet grootste is bij de 5 feet

lamp, namelijk 3,225 mm.
gelelliings
llraagprofrer

.a
positle
llraawofiel TLD

J). .a
honirvaat

.a

b,. 1
~ feet TLD

Fzw

ici!i r 4
5 feet TLO

,(1\( 13
Fzw

12)(

Afbeelding 45:draagprofielen kunnen zijn. Deze maximale

dikte maakt de draagprofielen

ten Ie erg delicaat en ten 2e buigen ze door onder het gewicht van de TID's. Er is

dus een tweezijdige bevestiging van de draagprofielen nodig. Omdat de TID's van

een onderliggende laag tussen bevestiginspunt 1 en 4 door moeten kunnen, is het

noodzakel.ijk, dat de draag profielen aan de kopse kant van de TID's zitten. Oit heeft

tot gevolg dat de TLO kettingen in het midden moeten zitten. In onderstaande

afbeelding zit links het positiedraagprofiel die zorgt dat de TLD gepositioneerd voor

de ingang van de verpakking zit. Recbts zit het geleidingsdraagprofiel dat zorgt dat de

POsitie geleldlngs TLO's, bij bet inschuiven in de verpakking,
O--U(p'ofEr TLD ctaagproflel 'r = TLO'Olting

.[l..[l..[l. 2feet TLD ondersteund worden. Tevens is in deze
Ecii, 1 '

Fzw

1J
Zald:ing

Tabel XVII

Afbeelding 46:omstellen draagprofielen en TLD
ketting

}~p ~~) ~) ~)
2 05 05 1

4 05 15 2

5 05 2 2.5
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Afbeelding 47:TLD's in de verpakking schuiven

geleidtngs
positie draagprof Ielen

verpakKing draagxofielen 25 TLD 's TLD stoler

n n It (1 n

=
c:c
EI

2 1=&~gllli5..§j;:jj~

3 Ii

Als de 5 lagen zijn gemaakt wordt de

stapel door 25 stoters in de verpakking

geschoven en wordt de

verpakkingsketting 1 station doorgezet.

In afbeelding 48 is het stapelen van de

lagen afgebeeld. Als er 5 TLD's liggen

kan een draagprofiel naar boven worden

gebracht (2). Als deze laag boven is

kunnen de volgende 5 TLD's inlopen (2

tIm 6). Als de stoters de 25 TLD's in de verpakking hebben gestoten en terug zijn in

de beginstand (7) kunnen de draagprofielen naar beneden (8).

, vanabele aanslag
• j} Q c::::'sensor

1
U

transport band

31~~#===

5 draagproflelen

4

7

Afbeelding 48:stapelen

VOLLOPEN I LEEGLOPEN I FOUTE VERPAKKING

Het vollopen van de machine levert geen complicaties op. Bij het Ieeglopen van de

machine zullen de laatste TLD's Jiggen op de draagprofielen in de stapel en in de

sluis. Als er een foute verpakking tussen zit, moet deze positie uitgezet kunnen

worden, zodat op de volgende stations geen deksel en etiket wordt toegevoegd.
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6.2.2 ALTERNATIEF 2

LAYOUT
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Afbeelding 50:1ay out altematief 2
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TLD

PRINCIPE

De TLD's worden per laag in de verpakking gebracht. Er zijn 10 stations. Station 2

tim 6 zijn vulstations. Op station 1 wordt de verpakking op de ketting gelegd. Station

2 brengt de bovenste laag in de verpakking, station 6 de onderste laag. Op station 8

worden de deksels aangebracht. Op station 9 wordt de verpakking geetiketteerd en op

station 10 tenstlotte wordt de verpakking afgevoerd. De verpakking ligt op een ketting

met een steek van 320 mm en maakt een stap rust beweging, in de stap wordt de

verpakkingsketting 1 station doorgezet. De verpakking wordt uit de ketting getild,

gepositioneerd en geklemd. De TLD's worden: afgeteld, doordat ze via een glijgoot in

een ketting lopen met dichte en open schakels (zie bijlage 4 functie 9 methode 1).

Deze ketting maakt een stap rust beweging, in de stap wordt hij 5 stations doorgezet.

De lagen worden door draagprofielen met V groeven omhoog gebracht. De halve

steek verschil tussen de lagen wordt door een variabele afstand tussen de groepen

Till's in de ketting bewerkstelligd. De laag wordt bij de 5 vulstations gelijktijdig in

de verpakking geschoven door 5 stoters. Het draagprofiel dat de 5 TLD's positioneerd

en de rollen die de verpakking positioneerd zijn op hetzelfde frame bevestigd dat

door een liftmechanisme omhoog wordt gebracht.

verpakkingsklem c:::::::)' f

I I I I

(::::J verpakking

5, feet I 4feet I 2 feet i c';:::,=========:::;::,============:::;::,====D.=,;::::J'

-~- a:n -~ rlJ1f--~Jt5jJj 6 cr-
t tl

liftframe

Afbeelding Sl:1ift

Afbeelding 51 laat zien hoe de verpakking wordt gepositjoneerd (op steun 1, 2, 3 en

4) en geklemd. De Till's worden door hetzelfde liftframe (op steun 5, 6 en 7) uit de

ketting getild. Omdat 2, 4 en 5 feet verpakkingen en TLD's in de ketting moeten

kunnen liggen, zijn er 4 kettingen nodig voor de verpakkings kettingbaan en de Till

kettingbaan. De Z positionering van de laag onstaat door een hoogte verschil tussen
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de steunen 1 tIm 4 en de steunen 5, 6 en 7. Dit betekend dat de positionering van de

TLD's onafhankelijk is van de liftpositie nauwkeurigheid.

VOLLOPEN I LEEGLOPEN I FOUTE VERPAKKlNG

Het regelen van het inlopen van een groep in de TiD ketting kan m.b.v. in

atbeelding 52 afgebeelde inloopstop.

/

~

Inloopstop
/

66666
~'-'-'-":-'-'-'-'-'-'-'-

V/ "'. 11
/ \ U

.i no ketting
...............,.~".n/! I \

~/7'-- ..... 1 I I
I

/

glijgoot

A1beeJding 52:in1oopstop

Bij het vollopen van de machine moet de TLD ketting bij het inlopen de Ie eyclus

aIleen de 5e groep in de ketting vuIlen, de 2e eyclus de 5e en 4e groep in de ketting

wIlen, de 3e eyclus de 5e 4e en 3e groep in de ketting vuIlen, de 4e eyclus de 5e 4e

3e en 2e groep in de ketting vullen en daarna aIle groepen in de ketting vullen. Dan

is de eerste verpakking die uit de machine komt helemaal gevuld. Bij het leeg lopen

van de machine moet de TLD ketting: als het TLD aantal tussen de 71 en 75 ligt (75

< TLDaantal < 71) dan moet serie 54321 worden gedaan. Dit betekent: als het

aantal TLD's in de glijgoot tussen de 75 en 71 ligt de volgende eycli doorlopen

worden: De Ie eyclus aIle groepen in de ketting vullen. De 2e eyclus de 5e 4e 3e en

2e groep in de ketting vuHen. De 3e eyclus de 5e 4e en 3e groep in de ketting vullen.

De 4e eyclus de 5e en 4e groep in de ketting vuHen. De 5e eyclus alleen de 5e groep

in de ketting vullen. Daama blijven er tussen de 21 en 24 TLD's over en is de laatste

verpakking die uit de machine komt helemaal gevuld. Als het TiD aantal tussen de

70 en 5lligt (70 < TLDaantal < 51) dan moet serie 4321 worden gedaan. Er blijven

dan tussen de 1 en 20 TLD's over. Als er een foute verpakking tussen zit moet deze

kettingpositie uit gezet kunnen worden opdat deze verpakking niet gevuld, bedekseld

en geetiketteerd wordt. Dit betekend dat de liften allemaal een aparte aandrijving

moeten hebben en niet een gemeenschappelijke aandrijving.
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Afbeelding 53:weg tijd diagram alternatief 2

In het bovenstaande weg tijd diagram is een cyclus van altematief 2 beschreven.
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6.2.3 ALTERNATIEF 3

LAY OUT

< 5750 mm >
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Afbeelding SS:verpakkingsketting

t:? verpakking

/;S:::.~~~T~~t:;·-·_·---·5j)
verpakkings C'-. ,-'.::' . _'_'-'-
kettlng 'Y ~ _.!- 1 _ _.-'

,- .._~_.-'

PRINCIPE

De TLD's worden per laag in de verpakking gebracht, terwijl de verpakking wrdt

getransporteerd. Er zijn 5 vulstations, station 1 brengt de bovenste laag in de

verpakking station 5 de onderste laag. Op station 7 worden de deksels aangebracht,

op station 8 wordt de verpakking geetiketteerd, op station 9 tenstlotte wordt de

verpakking afgevoerd. De verpakking Jigt op een kettingbaan met een steek van 2800

nun en maakt een stap rust beweging. In de rust wordt de TLD kettingbaan 5 stations

door gezet. De verpakking wordt op de ketting gepositioneerd. De TLD's worden

afgeteld en op steek gebracht, doordat ze via een gJijgoot in een ketting lopen met

dichte en open schakels. Deze ketting loopt met twee snelheden. Een hoge snelheid

als de ketting volloopt en 5 stations wordt doorgezet. Een lagere snelheid als de

TLD's in de verpakking worden geschoven. Zie weg tijd diagram in afbeelding 56.

De verpakkingsketting bestaat uit 5

delen elke deel is voor het vullen van

een nieuwe laag. De verpakkingsketting

overbrugt in Z richting telkens het

hoogte verschil tussen de lagen, als in

nevenstaande afbeelding tussen twee

delen. De TLD ketting blijft op dezelfde

hoogte. Als eerste wordt de bovenste laag in een verpakking gevuld en als laatste de

onderste laag. De halve steek verschil tussen de lagen wordt door een variabele

afstand tussen de groepen TLD's in de ketting bewerkstelligd. De TLD's worden op

de ketting gepositioneerd. De 5 lagen worden bij de 5 vulstations geJijktijdig in de

verpakking geschoven door 5 stoters die door een kommandobaan worden

aangestuurd. Deze stoters zitten op de TLD ketting bevestigd.

VOLLOPEN / LEEGWPEN / FOUTE VERPAKKING

Bij dit altematief is het slechts mogelijk om aIle 5 de vulstation tegelijk te vuHen. Dit

betekend dat bij het voHopen en leeglopen 4 verpakkingen slecht gedeeltelijk gevuld

zuBen zijn.
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Afbeelding 56:weg tijd diagram altematief 3

In het bovenstaande weg tijd diagram is een cyclus van alternatief 3 beschreven.
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6.2.4 ALTERNATIEF 4

LAY OUT
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Afbeelding S7:lay out alternatief 4
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PRINCIPE

5tOotvla~

Afbeelding S9:nadrukken van de TLD's

Afbeelding S8:kegelrollen en TLD ketting

verpal±ir>;j

~I--D----il i(::J nadrul:<er

1J G+Q-i-G-H;El·HD oj-

1r 11 \.J
U ~egelrol
TLD ~ett,"g

D
. TLD

~ verpakklng D i,

(0 --t-o 8+0(0 ._+- (0 _+_0 8 ..+..

'it u "--J
U kegelrol
TLD ketting

De TLD's worden per laag in de verpakking gebracht. Er zijn 6 stations, station 2 is

een vulstation. De 5 TLD's worden door een rollenbaan met kegelrollen in de

verpakking gebracht, eerst de bovenste laag en als laatste de onderste laag. De TLD's

worden boven de rollenbaan gebracht

door een TLD ketting die de TID's

positioneerd, waarna de ketting naar

beneden beweegt, zodat de TLD's op de

rollenbaan komen te liggen. De

verpakking wordt per laag

gepositioneerd in X en Z richting m.b.v.

servo motoren. De verpakking ligt op

een kettingbaan met een steek van 320 nun en maakt een stap rust beweging, in de

stap wordt de verpakkingsketting 1 station doorgezet. De verpakking wordt uit de

ketting getild, gepositioneerd en geklemd. Per laag wordt de verpakking opnieuw

gepositioneerd. De TLD's worden afgeteld, doordat ze via een glijgoot in een ketting

lopen met dichte en open schakels. Deze ketting maakt een stap rust beweging, in de

stap wordt hij 1 station doorgezet. De halve steek verschil tussen de lagen wordt door

positioneren van de verpakking bewerkstelligd.

De lengte positionering van de TLD's

gebeurt, doordat de TLD's in de

verpakking worden geschoten en tegen

een stootvlak aankomen dat zich achter

de verpakking bevindt. Nadat de

onderste laag in de verpakking is

gebracht en de verpakking in de hoogste

stand staat worden de eventueel uitstekende TLD's gepositioneerd door een

nadrukker.

VOLLOPEN / LEEGLOPEN / FOUTE VERPAKKING

Als er 24 TLD's of minder over zijn moet de machine gestopt worden.

Als er een foute verpakking tussen zit moet deze kettingpositie uit gezet kunnen

worden opdat deze verpakking niet gevuld, bedekseld en geetiketteerd wordt.
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6.3 MORFOLOGISCH SCHEMA

concept 1 2 3 "1

functie

Afbeelding 61:morfologisch schema
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6.4 KEUZE UIT 4 ALTERNATIEVEN

WAARDE ANALYSE

In tabel XVIII worden van de zes verschillende wensen (A tim F) een waardeanalyse

gemaakt. Telkens word bij een tweetal wensen tegen mekaar afgewogen, welke de

belangrijkste wens is. Vervolgens worden de het gekozen aantal per wens opgeteld,

deze aantalen zijn rechts in tabel XVIII weergegeven. Het aantal is een maat voor

het gewicht G van de wens.

WENS A:zo min mogelijk oppervlakte

B:een zo groot mogelijk bedieningsgemak

C:een zo laag mogelijke complexheid (mechaniseerbaarheid)

D:zo eenvoudig mogelijk vollopen/leeglopen/foute verpakking

E:een zo laag mogelijke gevoeligheid voor slijtage

F:zo eenvoudig mogelijke omstelbaarheid

Tabel XVIII

wens A B C D E F

A a b c a e f

I B II b b d e f

I~ c d e c

i[Q] d e f

-I E e f

I F I f

I wens I aantal gewicht

A 2 2

B 3 3

C 3 3

D 3 3

E 5 5

F 5 5

In tabel XIX worden de vier altematieven op de zes wensen beoordeeld. Per wens

wordt de W waarde vastgesteld. Vervolgens wordt de gewogen waarde GW vast

gesteld, GW=G*W. W=4 is de beste score en W=l is de slechtste score.
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Tabel XIX

IMtanatief I 1

~
3 @W GW W GW

AG=2 2 4 3 6 1 2 4 8

BG=3 1 3 4 12 2 6 3 9

CG=3 1 3 3 9 2 6 4 12

DG=3 2 6 1 3 1 3 2 6

EG=5 1 5 4 20 3 15 2 10

FG=5 1 5 4 20 3 15 2 10

Itotaal I 8 26 19 70 11 42 18 60

Omdat de ruimte tussen TLD's beperkt is heeft alternatief 1 erg delicate

draagprofielen, bovendien heeft dit alternatief door de compactheid een laag

bedieningsgemak en is moeilijk omstelbaar. Alternatief 3 heeft als nadeel: ten Ie een

erg groot oppervlakte, ten 2e een erg hoge inloopsnelheid van de TLD's nodig om

8000 lampenjuur te halen en ten 3e is het inschuif principe gevoelig voor kettingrek

van de TLD- en de verpakkingsketting. Alternatief 4 veroorzaakt door de hoge

inschuif snelheid van de TLD's in de verpakking ten Ie een verhoogde kans op

schade aan de TLD en ten 2e gevoeligheid voor slijtage en is daardoor

onbetrouwbaar wat betreft nauwkeurigheid. Alternatief 2 is met een GWtotaal van 70

duidelijk beter dan de andere 3 alternatieven. Kies daarom alternatief 2.
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7 UI'IWERKEN ALTERNATIEF 2

7.1 POSITIE NAUWKEURIGHEID

De benodigde positienauwkeurigheid van het draagprofiel 0UD is 0,5 mm. De

benodigde positienauwkeurigheid van de verpakking: 0verp is 0,5 mm. Voor berekening

zie bijlage 5.

7.2 ZELF RICHTEN VAN DE TLD

De TLD kan net als de honingraat een kromrning hebben. De kromme TLD in een

kromme honingraat zal zichzelf niet richten bij het inschuiven in de verpakken, zodat

de krommingen in de zelfde richting liggen (zie bijlage 6). Dit betekend dus dat de

11.D kan klemmen. De kracht die maximaal nodig is om een laag TLD's in een

verpakking te schuiiven is 16,4 N, zie model in bijlage 6.

7.3 LIFTMECHANISME

Het liftmechanisme (zie tekening bijlage 20) moet een frame (zie tekening bijlage 22)

met een lengte van 3497,5 mm en een breedte van 174 mm omhoog brengen. Deze

afmetingen worden bepaald door de afmetingen van de langste lamp. De

nauwkeurigheid van de eindpositie van de lift moet met een nauwkeurigheid van ± 5

mm plaatsvinden. De omhooggaande beweging en de teruggaande beweging moeten

beiden in 1 seconde worden gerealiseerd.

AANDRIJVING

station6stationSStatlOn4station3statlOn2

~stestand

_ laagste stand

TLD<~lt~ ~--<->-------.L-----._-..._._._--+----._.~.lC.

fill :rr: :[

Kies voor een aandrijving met

luchtcylinders en niet voor een

mechanische aandrijving. Vanwege de

lengte is dit niet met een cylinder

mogelijk. Een aandrijving met twee

cylinders heeft als nadeel dat dan een

schrank effect wordt geintroduceerd.

Kies daarom voor een dubbel

kniehefboom mechanisme dat door een

cylinder wordt aangedreven.De slag die gemaakt moet worden is 185 mm. AIle 5 de

Albeelding 62:schema lift mechanisme
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liftmechanismen maken een zelfde slag. Dit heeft als voordeel dat er 5 identieke

liftmechanismen zijn en niet 5 verschillende liftmechanismen. In afbeelding 62 zijn de

5 vulstations schematisch weergegeven. De TiD ketting loopt van links naar recht

door het schema. De hoogste laag wordt dus als eerste in de verpakking geschoven en

de laagste laag als laatste. Dit opdat bij de laatste laag inschuiven tevens aIle andere

lagen nagepositioneerd kunnen worden.

SLAG VAN DE LIFf

In de laagste stand van de lift bevindt het hoogste punt van het draagprofiel van de

lift zich minimaal 22 mm onder de TLD's. Vervolgens worden de TLD's uit de

ketting gepakt en in de hoogste stand gebracht. In de hoogste stand bevind de

onderste TLD laag zich 22 mm boven de ketting. Dit is schematisch in de afbeelding

63 weergegeven.

hoogste posltie
draagprof lei Iaag 1

TLO In
TLDtetting

~Q:

~O

'.

.. . ..~

22mm

26,4 mm

Dit resulteerd in een minimale slag van

de onderste laag van 84,9 rom. Dit

betekent dat de hoogste laag minimaal:

84,9 + 4*cos30*29 = 185,3 rom moet

verplaatsen.
22mm

laagstepositie .-----J'-. ~... 14,5mm
draagproflellaag 5 "----,/ I I

totaal 84,9 mm

Afbeelding 63:minimale slag

Tabel XX

station 2 3 4 5 6

laag 5 4 3 2 1

minimale 185,3 mm 160,2 mm 135,1 mm llOmm 84,9 mm
slaJdengte

De grootste minimale slag lengte is 185 rom dit betekend dat aIle liften een slag

maken van 185 mm.
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I
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¢:::J IIfttrame

totllall09mm

HOOGTE VAN DE STEUNEN OP RET LIFfFRAME

In afbeelding 62 is te zien dat het

hoogte van de draagprofielen op het

liftframe varieert. In afbeelding 64 is de

benodigde hoogte schematisch

weergegeven voor laag 1. De minimale

hoogte voor laag 1 is 109 mm.

Afbeelding 64:mlD.JJDaal benodigde hoogte verpak
kingsprofiel

Albeelding 65:hoogte verpakkingsrol

verpatti....srol

maten in rrm
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150,3 95
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O· .verpal:l:lngsrol

.~ . tussenlegplaatje

steun

. gatscharnlerplaat

peat

.. tussenleiJ'laatje

~~~~.'fl peat ~ Iilt1rome
... . 1I1tframe

In afbeelding 65 is de verpakkingsrol,

die met een gatscharnierplaat is

opgehangen, weergegeven. Zie ook

bijlage 22. De minimaal hoogte voor de

hartlijn van de verpakkingsrol is 130

mm. Dit heeft tot gevolg dat de

minimale hoogte voor bet draagprofiel

150,3 mm is. Voor de opvolgende lagen

wordt telkens een boogte verschil van

25,1 mm erbij opgeteld. Zie tabel XXI.

Tabel XXI

2 3 4 5 6

laa~ 5 4 3 2 1

h~ draagprofiel 250,7 mm 225,6 mm 200,5 mm 175,4 mm 150,3 mm
o rame
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AfbeeIding 66:liftmechanisme

In afbeelding 66 is bet dubbel

.... kniebefboonunecbanisme, dat de lift

aandrijft, afgebeeld. Trekstang a en b

zijn variabel in lengte. Ze zijn sferisch

opgebangen, zodat de cylinder aIleen op

trek en niet op een moment wordt

belast. De slag van de cylinder is 125

mID. In de boogste stand is trekstang a borizontaal. De hoek a varieert van 30 tot

74,7 graden.

GELEIDING

Tproflel q

Ilrt
~.~¢

Y t
a: •~ togellooprollen

<::? hfHrarne '0..
togelleibus~ D ">::I

-~ ~================r;jfll

AfbeeJding 67:vrijheidsgraden liftframe

Ex moeten 5 graden van vrijheid door de geleiding worden vast gelegd (x,y,a,B,¢).

Alleen de hoogte coordinaat z moet vrij blijven. Kies twee kogelleibussen die over

2 een draagas die over de bele lengte

wordt ondersteund, lopeno Deze leggen

4 graden van vrijheid vast (x,y,B,¢). De

graad van vrijheid die nog niet is

vastgelegd, is de rotatie om de as van de

kogelleibussen, a. Kies twee

kogeIlooproIlen die om een T profiel

lopen, deze leggen de hoek om de as

van de kogelleibussen vast. Voor berekening van de kogelleibussen zie bijlage 8. De

extra belasting die op de kogelleibussen kan komen t.g.v. een hoogteverscbil tussen de

twee kniebefbomen is toelaatbaar, zie bijlage 9.

DRAAGPROFIEL

~

doorsnede verhog iog

Afbeelding 68:3 draagprofielen

Het draagprofiel bestaat uit 3 delen,

l~jlll.11111II opdat de TLDketting tussen de delen
11 ~ ~ kan wegvallen. Het meest linkse deel in
u bovenaanzlCht 3o-aagprof Ie len

werhoging de onderstaande afbeelding beeft een
~jll<

doorsnede verboging van 1 mm, opdat de TLD

goed gepositioneerd is, zie bijlage 11.

Het draagprofiel laat een positionerings

afwijking van de buitenste TLD van 14,5 nun toe. De V groef heeft een boek a =30°.
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VERPAKKINGSPOSITIONEER ROLLEN

·1 ·
1--;;--;---__ ~L

so

AfbeeIding 69:gatscharnier plaat

maten inmm

De verpakking wordt door twee rollen

gedragen die in de V groeven van de

verpakking vallen. Een van de rollen is

horizontaal verplaatsbaar doordat deze rol

m.b.v. twee gatscharnierplaten (zie afbeelding

69) is opgehangen. Zie voor berekening

gatscharnierplaat bijlage 12.

7.4 STOTER

De stotert zie tekening in bijlage 21t bestaat uit vijf stootplaten die 5 lagen tegelijk in

de verpakking schuiven. Ze maken een slag van 1550 mm. Deze stootplaten hebben

een overbelastings beveiliging. De stoter wordt aangedreven m.b.v. twee kettingen

met een asynchrone moter met rem en een frequentieregelaar.

STOOTPLAAT

De stootplaat van laag 1 op station 6 zorgt er tevens voort

dat de bovenliggende lagen worden nagepositioneerd.

n n
~king stoOlPlaat

ACbeelding 70:inschuiven
laatste laag

OVERBELASTINGSBEVEILIGING

De stootplaat heeft een overbelastingsbeveiliging zodat er geen TLDts worden kapot

gedrukt als ze niet goed voor de ingang van de verpakking liggen. Als de kracht op de

stootplaat boven de 10 N komtt klapt de stootplaat weg. Berekening zie bijlage 13.
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AANDRIJVING
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Afbeelding 72:stoterketting
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......d
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~
epd'sig~

Afbeelding 71:stoter grafiek

De aandrijving van de stoter bestaat uit

twee kettingen die door een motor

worden aangedreven. De motor moet

beide richtingen uit kunnen draaien en

verschillende snelheden kunnen lopen. Kies daarom voor een frequentie geregelde

asynchrone remrnotor. Voor het inschuiftraject en de teruggaande slag zijn ieder 4

seconden beschikbaar (motor berekeningen zie bijlage 14). Opdat de TLD rustig in

bet laatste gedeelte van het traject inschuift en nauwkeurig gepositioneerd wordt,

wordt de snelheid teruggeregeld van 0,4 m/s naar 0,1 m/s. Dit traject wordt

gedetecteerd m.b.v. drie e.p.d. sensors. Sensor 1 detecteert de beginpositie. Sensor 2

detecteert dat de eindpositie bijna is bereikt en sensor 3 detecteert de eindpositie. Op

de motor zit een tandwiel overbrenging.

GELEIDING

De geleiding bestaat uit 2 kogelleibussen die over een as lopen en 2 kogellooprollen

die over een T profiel lopen, zie tekening bijlage 21 (berekening kogelleibussen zie

bijlage 15).

7.5 TLD KE'ITING

De TLD kettingbaan bestaat uit 4 kettingen, zie tekening in bijlage 19. Deze ketting

bestaat uit schakels met een steek van 15,875 mrn. Dit betekent dat de TID's in de

ketting op een steek van 2*15,875=31,75 mm liggen. Dit verschil met de steek op de

draagprofielen van 29 mrn is door de draagprofielen te overbruggen. De ketting

bestaat uit 3 maal het stuk wat in de tekening in bijlage 23 is afgebeeld. Het midden

van de 3e groep van 5 TLD's op de ketting geldt als referentiepunt. De toelaatbare

kettingrek: de uiterste linkse TLD mag 14,5 mrn verschoven zijn. Dit betekent dat

14,5/707,9*100%=2% kettingrek toelaatbaar is.
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Afbeelding 74:verpakkingsketting

rom Detracnt>;l<>njon
"""ontJ:rachligCl '-- ....L._LllU _
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r<i

INLOPEN IN TLD KETTING

De TLD's lopen als in de ketting onderinvloed van de zwaartekracht in de TLD

ketting. Voor de inloopberekeningen zie bijlage 16.

AANDRIJVING

De TLD ketting maakt een stap rust beweging. Ze staat 6 seconden stll en legt in 5

seconden de afstand 1587,5 mm af. De ketting wordt m.b.v. een asynchrone

frequentiegestuurde motor aangedreven. Voor de motor berekening zie bijlage 17.

;:=-= j'-- ....L.DLllIJ _

t O.3t ~
V (nts)

tellln'l
~neltleid

o 0 ----r:"',-'-;:-'2 ---""=-3----,.,4"------+':5""--='6 ---"'=""7---...,8=-

Tl T2 -7 t(sec)

~ HTJ
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Afbeelding 73:TLD ketting

7.6 VERPAKK.INGS KETTING

De verpakkings kettingbaan bestaat uit 4 kettingen, zie tekening in bijlage 19. Deze

ketting bestaat uit schakels met een steek van 15,875 mm. De ketting bestaat uit 5

maal het stuk wat in de tekening in bijlage 23 is afgebeeld. Het midden van de 3e

verpakkings oplegpunten op de ketting geldt als referentiepunt.

De verpakkingsketting maakt een stap

rust beweging. Ze staat 6 seconden stH

en legt in 5 seconden de afstand 317,5

mm af. De ketting wordt m.b.v. een

asynchrone frequentiegestuurde motor

aangedreven. Voor de motor berekening

zie bijlage 18.
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~7VERPAEJUNGSKLEM

De verpakking wordt door een klem vast geklemd. Deze klem is een veer die door de

lift wordt ingedrukt. De wrijvingskracht in de lengte van de verpakking die de klem

moet kunnen opbrengen is 25 N. De drukkracht op de verpakking zal ongeveer 100 N

zijn.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1: SCHATflNG KOSTEN MEERMALIGE VERPAKKING

De opslagkosten zijn 1,25-1,5 maal zo groot. Omdat de lege retourverpakkingen

opgeslagen moeten worden zullen de opslagkosten stijgen.

De transportkosten zijn 1,25-2 maal zo groot. Omdat de verpakking terug

getransporteerd moet worden naar de fabriek kunnen de transportkosten tot twee

maal zo groot worden.

De handlingskosten zijn 1,1-1,25 maal zo groot, omdat de lege verpakkingen ook

gehandeld moeten worden zijn er meer handling kosten.

De machinekosten zijn 1,25-2 maal zo groot, omdat er meer handelingen verricht

moeten worden.

De personeelskosten zijn 1,25-1,5 maal zo groot, omdat er meer handelingen verricht

moeten worden zal er meer personeel nodig zijn.

De materiaalkosten zijn ± 2 maal zo klein. Stel: ten 1e de 25 stuks retourverpakking

kost fl 40,00, ten 2e de levensduur is 10 jaar en ten 3e de marktverblijftijd is 24

weken. Daaruit voIgt een materiaalkosten van 8,25 cent per TLD per eyclus tegen

16,5 cent materiaal kosten van de huidige eenmalige verpakking.

De onderhoudskosten zijn 1,25-1,5 maal zo groot, omdat er meer machines nodig zijn.

De som van verpakkingskosten + opslagkosten + transportkosten + handlingkosten

wordt als maat wordt genomen. Bij de huidige eenmalige verpakking is deze sam 36,5

cent. Als bovenstaande factoren in rekening worden gebracht blijkt de lage schatting

voor de meermalige verpakking 32,15 cent te zijn en de hoge schatting 40,75 cent.

82



BQLAGE 2: MODEL BULKVERPAKKINGSGEOMETRIE

II

n

~:
~:
c:

~~
.~: .

.,~::::::::~.. ~~~

U Y L: ..tS.~.T
.: :

AlbeeldiDg l:bulkverpakkingsdoorsnede

nh= h-150-d +1
( t+d) *sin600

nb= b-2*a
d+t

(1)

(2)

De swap body heeft een doorsnede van 280*244 em. Er vanuit gaande dat de basis

van de verpakking een pallet is hoogte 150 nun, de wanddikte van de bulkverpakking

plus speling 10 nun, de diameter van de TLD 26 nun, de tussenruimte tussen TLD's 2

mm en het stapelpatroon door de tray's honingraat is. Is het aantal TLD's in de

verpakking bij een optimale swap body doorsnede belasting (m.b.v. bovenstaande

formules):

voor 2 bulkverpakkingen hoog: 51 TLD's hoog

voor 3 bulkverpakkingen hoog: 31 TLD's hoog

voor 4 bulkverpakkingen hoog: 21 TLD's hoog

voor 2 bulkverpakkingen breed: 42 TLD's breed

voor 3 bulkverpakkingen breed: 27 TLD's breed

voor 4 bulkverpakkingen breed: 20 TLD's breed

Om het swapbody doorsnede TLD aantal zo hoog mogelijk te hebben is het zaak zo

min mogelijk pallets in de hoogte te hebben omdat dit ruimte verlies betekend.

Bepaling van de afmetingen:

l-Zo min mogelijk pallets in de hoogte.

2-Breedte van de verpakking niet groter dan 1 m, omdat de reikwijdte van een man
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beperkt is.

3-De hoogte van de verpakking beperken omdat dan te diep in de verpakking moet

worden gereikt.

Kies 3 hoog omdat zo min mogelijk pallets optimaal is en 2 verpakkingen hoog een te

diepe verpakking oplevert. Kies 3 breed omdat de rijkweidte van een man die de

verpakking moet ontladen van de lange kant beperkt is. Dus maximaal 27*31 TID's,

kies 25*30 =750 TID's uit verkoop overwegingen en tevens uit extra ruimte

overwegingen. Deze ruimte is nodig om de pallets in de swapbody te plaatsen.

afmeting: hoogte 890 mm

inwendige hoogte 730 mm

breedte 733 mm

inwendige breedte 713 mm

swapbody doorsnede aantal: 9*750=6750 TID's

swapbody doorsnede aantal momenteel: 4*8*8*25=6400 TID's

Dit is een procentuele verbetering van 5,5% t.o.v. de huidige wegwerpverpakking.
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BQLAGE 3: GEBRUIKERS SPECIFICATIE

Omschrijving : een machine die 25 TL's in een retourverpakking brengt in een

honingraat patroon

versie

spec. fase

auteur

:3

:GS (Gebruikers Specificatie)

:H. Schinck

A1gemeen

doelstelling

Binnen het kader van het introduceren van een verpakking is de doelstelling van het

project, het ontwerpen van een machine voor het verpakken van 25 naakte TLD

lampen in een retourverpakking. Deze verpakking heeft twee losse deksels waarvan

de geometrie nog niet bekend is. Het leeg maken van de retourverpakking wordt niet

meegenomen binnen de functie van deze machine, omdat dit waarschijnlijk een heel

andere machine moet worden.

Huidige situatie

In de huidige situatie heeft Philips lighting Roosendaal geen retourverpakking, er is

uitsluitend een wegwerpverpakking.

Resultaat

Het resultaat van het project machine retourverpakking is een machine voor het

vullen, bedekselen en etiketteren van een retourverpakking.

Model

Context diagram

I~at~

retOtnerpal:l::ings
ontstapelallr

ettetten

ettetten

verzendstation

toestand~
. me~l~ , operat~

machine ~.
retourverpal::l::ing afoet:elJ"~ae=ver=iiJd(=I=ng----J

------7 =~en stroorn

- - - • = inf~tie stroom

Atbeelding 2:context diagram.
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Begin en eindpunten

Operator: de man(nen) die de machine in de gaten houdtt storingen verhelpt en

voorraden aanvult.

Lampen toevoerketting: Dit is een ketting die de goedgekeurde TID lampen

aanvoert.

Retourverpakkingontstapelaar: Dit is een nog te ontwerpen machine die een pallet

met lege verpakkingen ontstapeld en op een ketting

band zet van de te ontwerpen machine.

Etiketten: De etiketten worden door de operator in het etiketteerapparaat

bijgevuld, in welke vorm (b.v. op een rol) is nog niet bekend.

Het verzendstation: Dit is een machine die de volle retourverpakking op een lopende

band legt. Deze lopende band gaat naar de palletiser.

Goederen en informatiestroom

(0) =goederenstroom (I) =informatiestroom (B) =besturing

TID lamp (0)

·Dit zijn goedgekeurde TID lampen.

diameter 25t85 ± Ot55 mm .

18 watt TID lengte van huls tot huls: min 594t51 mm

36 watt TID lengte van huls tot huls: min 1204t11 mm

58 watt TID lengte van huls tot huls: min 1504t75 mm

kromheid van de TID < 1,2 mm per 1000 mm lengte

gewicht TID 58 watt: 230 gram

aanname:

Deze TIDts worden aangevoerd in een transportketting.·
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lege verpakking (G)

281T1T1 lnvn

AfbeeIding 3:afmetingen van een
honingraat

*Het prototype van de verpakking is nog met geheel

bekend, daarom neem ik de onderstaande geometrie

aan. Verpakking met vaste vakverdeling in om en om

patroon voor 25 lampen in drie verschillende lengtes

(voor 18, 36 en 58 watt). Binnendiameter=28 mm ,

tussenschot dikte = 1 mm.

aanname:retourverpakkingslengte = lamplengte (pen tot pen) + 20mm

20 mm = 2*dekseldikte + speling van de lamp + buffering voor de pennen.*

start/stop (I)

*Signaal voor de aktie opstarten/stopzetten.*

Omstellen (B)

*Handelingen die door het personeel verricht worden om de machine geschikt te

maken voor de 18, 36 of 58 watt lamplengte en de bijbehorende verpakkingslengte.*

Toestand melding (I)

*Geeft aan wat waar fout loopt.*

Afgekeurde verpakkingen (G)

*Dit zijn verpakkingen die door de operator uit de machine worden gehaald omdat ze

kapot zijn of omdat het verkeerde verpakkingen zijn.*

Functionele eisen

De functie van de retourverpakkingsmachine is het vullen van de lege verpakking met

25 lampen, deksels aan te brengen de verpakking te voorzien van een etiket en de

volle verpakking af te voeren naar het verzendstation. De aangevoerde TID's moeten

worden gebufferd als de verpakkingsmachine stilligt. (buffergrootte ± 10 min).

De lege verpakkingen moeten worden gebufferd als de aanvoer van de lege

verpakkingen stilligt. (buffergrootte ± 5 min). De machine moet gestopt worden als

deze geen aanvoer van TID lampen meer krijgt.
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Operationele eisen

-prestaties:

-personeel

-bedrijfsstoffen:

-milieu eisen:

-ornstelbaarheid:

-onderhoud:

Overige eisen

-dimensies:

-veiligheidseisen:

-capaciteit = 8000 lampen/uur

-de£ecte lampen t.g.v. handling < 0,01%

-verlet/storingen < 3 min/storing < 15 min/dienst

-= 1 man

-electriciteit

-perslucht

-opvangen van het kwik en sto£ door breuk

-ornsteltijd < 15 min

-toegankelijkheid dusdanig dat onderhoud zo snel mogelijk kan

worden uitgevoerd

-documentatie

-MTBF > 100 uur

x * y * z (lengte*breedte*hoogte)

Deze afmetingen zijn nog niet bekend omdat de pakmachine

voor retourverpakkingen niet achter de lijn past en in een ander

gebouw zal moeten staan.

bordessen, veiligheidsschakelaars, lawaai minder dan 80 dBA,

sto£ en kwik afzuigen Lv.m. breuk, stank bij lijm apparatuur
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UIT TE VOEREN PROJECf DELEN IN RET KADER VAN DE

AFSTUDEEROPDRACHT:

-Het transport van de TID lampen.

-Het transport van de verpakking.

-Het in de verpakking brengen van 25 TID lampen.

NIET UIT TE VOEREN DELEN:

-De toevoer en het aanbrengen van de deksels wordt als black box beschouwd, omdat

de geometrie van de deksels nog niet bekend is.

-Het etiketteren van de verpakking wordt als 'black box beschouwd, omdat het etiket

nog niet ontworpen is en omdat het etiket zeer waarschijn1ijk op de deksel za1 worden

aangebracht.

-De TID buffer en transport van de buffer naar de vulmachine.

-De verpakkingsdbuffer en transport van buffer naar vulmachine.

-Het afvoeren van de volle verpakking.
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BIJLAGE 4: FUNCTIE ANALYSE

Er zijn 13 functies die in onderstaande analyse worden behandeld. In de functie

analyse wordt telkens de functie genoemd en vervolgens de methodes om deze functie

te realiseren, of om uit te voeren.

FUNCTIE 1: STAND VAN DE VERPAKKING EN DE TLD'S

METHODE 1: De verpakking en de TID's horizontaal.

METHODE 2: De verpakking en de TLD's vertikaal.

Met methode 2 wordt de machine erg hoog bovendien worden de TID's horizontaal

uit de voorgaande machines aangevoerd.

FUNCflE 2: METHODE VAN IN DE VERPAK.KING BRENGEN VAN DE TLD's

Er zijn 3 verschi1lende manieren om de 25 TID's in de verpakking te brengen.

METHODE 1: per stapel (elke 55 sec. een stapel)

METHODE 2: per laag (elke 11 sec. een laag)

METHODE 3: per stuk (elke 2,2 sec. een TID)

De TID's per stuk in de retourverpakking brengen levert een te hoge noodzakelijke

snelheid van de TID op. Omdat de noodzakelijke snelheid, bij de TID's per stapel in

de retourverpakking brengen, bet laagste is, heeft dit in eerste instantie de voorkeur.

METIIODE lA: EEN PATROON VERTALER VOOR EEN STAPEL

De patroonvertaler is een manier waarbij de stapel met een redelijk grote

onnauwkeurigheid in "een soort trechter" wordt gebracht, die zowel het stapelpatroon

als de positionering bewerkstelligd door geleiding.

In atbeelding 4 is de doorsnede van de ingang (links) en de doorsnede van de uitgang

(rechts) van de patroonvertaler getekend. Dit heeft als voordeel dat de stapel in een

matrix stapelpatroon gestapeld kan worden. Dit is veel eenvoudiger qua handling dan

de honingraat stapeling.
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AfbeeldiDg 4:patroonvertaler doorsneden

51:::::

In afbeelding 5 is links de helft van de

retourverpakking en rechts de trechter

weergegeven. Met behulp van de

patroonvertaler kan de speling van het

gat waar de TLD in moet verdubbeld

worden. Dit gebeurt met een trechter.

::::125 De lengte van de patroonvertaler is def------__l'E_-----_
AfbeeldiDg S:lengtedoorsnede patroonvertaler helft van de lamplengte. Deze lengte

van de trechter is nodig opdat de

buitenste lamp net niet klem zit. De patroonvertaler heeft als nadeel ten Ie een

complexe geometrie van de trechter en ten 2e een kleine speling van de lamp als

deze door de knik van de trechter moet. Conclusie:een patroonvertaler levert

problemen vanwege de lengte van het produkt.

METHODE 1B: DE POSmONERINGSMETHODE PER STAPEL

De positioneringsmethode; hierbij worden de 25 TLD's nauwkeurig gepositioneerd

binnen de stapel en vervolgens wordt de hele stapel in een keer in de

retourverpakking gebracht.

METHODE 2: DE POSmONERINGSMETHODE PER LAAG

Ben laag, van 5 TLD's, wordt voor de ingang van de verpakking gepositioneerd en

vervolgens wordt de laag in de retourverpakking gebracht. Vervolgens wordt de

volgende laag voor de ingang van de verpakking gepositioneerd en wordt deze in de

verpakking gebracht.
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FUNCTIE 3: AANTAL VULSTATIONS

Om de produktie snelheid van 8000 lampen per uur te halen met een methode die

per laag de TLD's in een verpakking brengt is het mogelijk om een aantal stations

tegelijkertijd te vullen.

Tabel I

ODE aantal wlstation doorzetten v/d doorzetten v/d
wlstations omschrii~

.. TLD'sve

METHODEl 1 station station 1 wIt de hele 1 station 25 TLD's
ve

METHODE2A 5 stations station 1 wIt laag 1 1 station 5 stations
station 2 wIt laag 2 (25 TLD's)
station 3 wIt Iaag 3
station 4 wIt laag 4
station 5 wIt lau: 5

METHODE2B ~ stations station x wIt n stations ~ stations s)
n>l) ... n*25 TLD'sve x

FUNCTIE 4: STAPELEN

Afbeelding 6:stapelmethodes

stape Imethode 2

~ <;:::::::Jprof ie I 2
~ ¢::::=Jprofiel1

stapelmethode 1

o 0 0 0 0 <;:::::::Jprofie I 2
~ <;:::::::Jprofiel1
~

Om een stapel te maken moeten de TLD's worden gepositioneerd.

MElHODE l:Bij deze methode ligt de

5*5 stapelop de lange zijkant. Hierdoor

ontstaat een stapelpatroon van 5-5-5-5-5

dit heeft tot gevolg dat er 5 lagen

gestapeld moeten worden. Deze lagen

zijn telkens een halve slag t.o.v. de

voorgaande laag verschoven.

MElHODE 2:Bij deze methode ligt de

5*5 stapelop de korte zijkant. Hierdoor

onstaat een stapelpatroon van 3-2-3-2-3-2-3-2-3-2 dit beeft tot gevolg dat er 10 lagen

gestapeld moeten worden, bovendien zijn er 2 typen lagen.
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FUNCTIE 5: KENMERKEN VAN HET TLD TRANSPORT

Het TID transport wordt gekenmerkt door twee parameters; de steekgrootte en de

beweging.

FUNCTIE 5A:

METHODE 1:

METHODE 2:

FUNCTIE 5B:

METHODE 1:

METHODE 2:

STEEK

steek = TID diameter

steek > TLD diameter

TYPE BEWEGING

continu beweging

stap rust beweging

FUNCTIE 6: KENMERKEN VAN HET VERPAKKING TRANSPORT

Het verpakkings transport wordt eveneens gekenmerkt door twee parameters; de

steekgrootte en de beweging.

FUNCTIE 6A:

METHODE 1:

METHODE 2:

FUNCTIE 6B:

METHODE 1:

METHODE 2:

STEEK

steek = verpakkingsbreedte

steek > verpakkingsbreedte

TYPE BEWEGING

continue beweging

stap rust beweging
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FUNCI'IE 7: VERPLAATSEN VAN DE TLD'S T.O.V. DE VERPAKKING

Er zijn vier verplaatsingen van Till's t.o.v. de verpakking die vervuld moeten worden,

ze zijn in afbeelding 7 aangegeven.

Lx
z

¢::J verpakking

z

Lx
y

verpakking

(2).. '----@

¢::J TLD's

..........oooo~ jc;D

U
TLD 's

CD
bovenaanzicht

Afbeelding 7:de 4 verplaatsingen

vooraanzicht

verplaatsing 1:

verplaatsing 2:

VERPLAATSINGEN VAN Till T.O.V. DE VERPAKKING IN HET X-Z VlAK

horizontale verplaatsing van de TLD's (x richting)

horizontale verplaatsing tussen de TLD's onderling, op steek

brengen van de Till's (x richting)

verplaatsing 3: vertikale verplaatsing van de TLD's (z richting)

VERPLAATSING VAN TLD t.o.v. DE VERPAKKING IN DE Y RICHTING

verplaatsing 4: verplaatsing van de TLD's in lengte richting in de

retourverpakking, in de verpakking schuiven (y richting)

Deze 4 verplaatsingen t.o.v. de verpakking kunnen getypeerd worden door 3

methoden, zie tabel n.
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Afbeelding 8:x positie van de lagen

0°0°0°0°8
0°0°0°0°8
'00000

14,5 rml
:>: :(

Tabel n

METHODE oositionerin2 TLD t.o.v. ve
..

METHODEl tiidens transoort van TLD in x richtinl!

METHODE 2 tiidens stilstand van TLD

METHODE 3 voo~itioneren tijdens transport van TLD in x richting
nauwke~ oositioneren tiidens stilstand

FUNCTIE 8: VERPLAATSING 1: X VERPLAATSING VAN DE TLD'S

Met deze verplaatsing wordt bedoeld het verschil in X positionering van een halve

steek (van 14,5 mm) tussen de lagen, zie afbeelding 8.

METHODE 1:Inlopen in een ketting als

<== 5e laag in afbeelding 9 In deze ketting Iiggen de

<:== 4e laag TLD's in groepen van 5. De

<== 3e Iaag positionering van deze groepen binnen

<== 2e laag de ketting varieert met een halve steek.

<:== 'Ie Iaag METHODE 2:Een variabele aanslag

waar 5 Till's op een sIipband tegen

lopeno Deze variabele aanslag kan een

slag maken van 14,5 mm.

METHODE 3:De verpakking wordt bij elke nieuwe laag opnieuw gepositioneerd in X

en Z richting.

FUNCTIE 9: VERPLAATSING 2: OP STEEK BRENGEN VAN DE TLD'S

Binnen een laag van 5 TID's moeten de TID's op een steek van 29 nun komen te

liggen.

METHODE 1:

De Till's komen in een glijgoot die als kleine buffer dienst doet. Deze glijgoot staat

onder een hoek zodat de TLD's o.Lv. de zwaartekracht in de open schakels van de

ketting lopeno In deze ketting Iiggen de TID's op steek. In de open schakel Iigt de
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TLD in een lichte groef zodat de TLD,

als de ketting horizontaal gaat lopen,

wordt positioneerd.

AtbeeIding 9:inlopen in een ketting met een glijgoot

Afbeelding lO:inmaalwiel

METIIODE 2:

De TLD's komen in een glijgoot die als

~~~~ kleine buffer dienst doet. De TLD's

worden met een inmaalwiel uit de

glijgoot genomen en vervolgens in een

ketting gebracht. De afstand tussen de

inmaaltanden is zo dat TLD's op steek

in de ketting komen. De afstand tussen

inmaaltand 5 en inmaaltand 1 zorgt voor

de tussenruimte tussen twee groepen van TLD's.

Afbeelding l1:wormwiel

METIIODE 3:

De TLD's komen in een glijgoot die als

kleine buffer dienst doet. De TLD's

worden met een wormwiel op steek

gebracht, vervolgens lopen de TLD's in

een vertikale ketting. Tenslotte lopen de

TLD's over in een horizontale TLD

ketting.

rQrQrQ
/ ---.,:-._---_._-_._-_._----

( \

~\ -1- A
~~ ,"

~j~~~[ffl4--------n----
i irr=u TlO tettlng
I IU

i ir
i irr=u
i _-_ iU .....--.vertble
i'/ -'-, i --TlOtettlng

" . 'ir~ "j- }

'. /'- -""

rl rr. It

- . f-l!:
l!!

L l L

1]
wonT\W!e1

glljgOOt

n
~
~
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·' ...... , ...... , ...... / .... / ....
METHODE 4:

5 TLD's liggen op een licht hellend vlak

tegen een aanslag. Een overzetter, een

draagprofiel met 5 V groeven dat om

punt A draait en horizontaal blijft, pakt

de TLD's op en legt deze in de ketting.

TLDketting

AlbeeIding U:overzetter

METHODE 5:

TlOketting

D

. (-\/-", .... "" ...... ,,-\ ...

I ...... ~ ::; ~ \. ~ /"., \., lIJI'/-'"" ,/ ......' ot;: ,t.... I

I I

AlbeeIding 13:draagprofiel

Een draagprofiel met V groeven

omhoog brengen zodat 5

ongepositioneerde TID's worden

opgepakt en nauwkeurig worden

gepositioneerd. Bij deze methode wordt

~ <== ctaagprofiel de laag tevens in z richting

gepositioneerd. In linksstaande

afbeelding liggen de TID's in een

ketting maar zijn nog niet gepositioneerd t.o.v. elkaar. Ben andere mogelijkheid is dat

de 5 TID's op een slipband tegen een aanslag liggen.

FUNCfIE 10: VERPLAATSING 3: Z VERPLAATSING VAN DE TLD'S

Met verplaatsing 3 wordt de hoogte positionering van de laag t.o.v. de verpakking

bedoeld.

METHODE 1:

METIIODE 2:

Een draagprofiel met 5 V groeven omhoogbrengen (zie functie 9

methode 5).

De verpakking in Z richting verplaatsen.
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FUNCI'IE 11: VERPLAATSING 4: Y VERPLAATSING VAN DE TLD'S

De Till moet gepositioneerd worden in het X-Z vlak waarna een verplaatsing in Y

richting plaats vindt. De TID kan niet worden vastgepakt en vervolgens in de

verpakking worden geschoven omdat de TID in een nauwe honingraat moet worden

geschoven. De TID moet dus worden geschoven of door rollen worden verplaatst.

METIIODE 1: De TID's m.b.v. kegelrollen aandrijven, de TID's rollen

zo in de verpakking.

METIIODE 2,3 en 4: De TID's m.b.v. een stoter in de honingraatkrat schuiven,

de TID's schuiven in de verpakking.

1~_ ~-d)=It
kegelrollen

2 o 11 tr
L:J =:1~:::::=============~:::::=

ronde groef 0>26,4 mm

3
f':) 11 It
L:J I=~~=============~~=

ronde groef 0=26,4 mm

o 11 tr4 ~ I,---J..-'----------....I...L-,

V groef

AfbeeIding 14:positioneren in bet X-Y vIak

Tabel III

methode v veroIaatsitul raakmethode naam

METHODE 1 rollen 2*n kegeirollen
raakvunten

METHODE 2 schuiven 1 raakIijn ronde groef
D>264mm

METHODE 3 scbuiven 2 raakIiinen V 2l"oef

METHODE 4 schuiven 1 raakvIak ronde groef
D=26,4mm
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FUNCfIE 12: 5 TLD'S SCHEIDEN VAN EEN GROEP

Om een Iaag te kunnen vormen moeten 5 TLD's worden gescheiden van een grotere

groep.

61

slipband

cylinder 1 cylinder 2

~ «
~(.

I I

o 0
1 2

11
sensors

METHODE 1:

De Till's liggen tegen elkaar op een

slipband. m.b.v. een sIms worden 5

Till'S van de groep gescheiden.

Afbeelding lS:sluis

METHODE 2:

De TLD's met een glijgoot Iaten inlopen in een ketting die 5 TLDsteunen (open

schakels) bevat en vervolgens een aantal dichte schakels, zodat er een scheiding

tussen de groepen ontstaat in de ketting (zie afbeelding 29).

METHODE 3:

Met een inmaalwiel de Till's in de ketting brengen (zie afbeeiding 30), doordat het

inmaalwiel over een bepaalde hoek geen tanden heeft ontstaat een scheiding tussen

de groepen in de ketting.

METHODE 4:

Met een wormwiel de TLD's in een ketting laten inlopen (zie afbeelding 31), door

het wormwiel sill te zetten en de ketting te Iaten doorlopen ontstaat een scheiding

tussen de groepen in de ketting.

METHODE 5:

Met een overzetter de TLD's in een ketting brengen (zie afbeelding 32). Door de

ketting te laten doorlopen terwijl de overzetter 5 nieuwe Till's pakt, ontstaat een

scheiding tussen de groepen in de ketting.
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FUNCTIE 13: POSmONERING VAN EEN VERPAKKING

z

J:lx
y I verpakking I

D D
2 1

linker zijaanzicht

y

~x
z

z

lix
y

¢::J2

bovenaanz icht

D

vooraanzicht

Afbeelding 16:verpakkingc; cOOTdinaten

Er zijn 6 vrijheidsgraden die bepaald moeten worden van de verpakking: X, Y, Z, Q,

Ben tP. Voor het inbrengen van de TLD's is de positionering van de ingang van de

verpakking van belang. X, Z en B zijn de belangrijkste vrijheidsgraden, omdat deze

voor het grootste gedeelte de positionering van de ingang bepalen.

POSmONEREN VAN DE INGANG VAN DE VERPAKKING IN RET X-Z

VLAK

Er moeten 3 vrijheidsgraden worden vastgelegd; X, Z en B op plaats m. 1 in

afbeelding 16.

F F
METHODE 1:

Positioneren door de verpakking op

twee rollen te duwen (zie links in

F linksstaande afbeelding). Ben vaste rol

en een rol die in de X richting kan

bewegen.

METHODE 2:

Afbeelding 17:2 positioneeT methoden Positioneren door de verpakking tegen

twee vlakke aanslagen te duwen die

kunnen roteren (zie rechts in afbeelding 17).
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PosmONEREN VAN DE UITGANG VAN DE VERPAKKING IN RET X-Z

VLAK

Er moeten 2 vrijheidsgraden worden vastgelegd; Q en 4> op plaats nr 2 in afbeelding

16. De positionering van de uitgang hoeft niet zo nauwkeurig te zijn als de positione

ring van de ingang omdat de invloed van de positionering van de ingang op de positie

van de uitgang van een lagere orde van grootte is dan de positionering van de ingang.

F

Atbeelding 18:2 positioneer methoden

F METHODE 1:

Positioneren door de verpakking op een

driehoek met oplegvlak te duwen (zie

F links in afbeelding 18).

METIIODE 2:

Positioneren door de verpakking op

twee vlakke aanslagen te duwen (zie

rechts in afbeelding 18).

De verpakking in de lengterichting aanvoeren, tegen

een geleiding laten lopen vervolgens in de

dwarsrichting afvoeren naar station A en vervolgens

de verpakking klemmen, zodat de Y richting

gefixeerd wordt.

PosmONEREN IN DE LENGTE RICHTING

Bij het positioneren in lengterichting wordt een vrijheidsgraad vastgelegd; Y.

fii METIIODE 1:
~~~I:\:

I
IT"
=" ~:

Iii!:: Htt,'

I >1
I qeleidinq I

station A

Afbeelding 19:1engte positioneer
methode 1
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station A

Afbeelding 20:1engte positioneer
methode 2

METHODE 2:

Als de verpakking op station A komt, een aanslag

tegen de kopse kant van de verpakking aanbrengen.

Deze aanslag zorgt naast de positionering tevens

voor de fixering in Y richting.
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BULAGE 5:BEREKENING VAN DE BENODIGDE POSITIE NAUWKEURIGHEID

VAN DE TLD EN DE VERPAKKING

De kopse kant van de TLD moet met een bepaalde nauwkeurigheid voor het gat van

de honingraat liggen om de TLD in de container te kunnen schuiven.

1 POSITIE VAN DE VERPAKKING:

1.1 POSITIE VAN DE HONINGRAAT:

Door onnauwkeurigheid in de positionering van de verpakking, plaats en hoek

afwijkingen, is de positie van de virtuele hartlijn van de honingraat:

x coordinaat: x ± overp

y coordinaat: y ± overp

1.2 HONINGRAAT MATEN:

Stel op de plaats waar de TLD de wand kan raken, in het midden van de rechten van

de honingraat, is de onnauwkeurigheid van de honingraatbinnenmaat ± 0,5 mm.

honingraatraat binnenmaat: Dhr = 28 ± 0,5 mm

wanddikte: d = 1 ± 0,1 mm

2 POSmONERING VAN DE TLD

2.1 POSITIE VAN EEN TLD

x coordinaat: ± 0TLD

Y coordinaat: ± 0TLD

2.2 DIAMETERNAUWKEURIGHEID VAN EEN TLD

D =25,85 ± 0,55 mm

De ongunstigste situatie is dat de dikste TLD (D = 26,4 mm) moet passen.

3 HARTUJNEN

nauwkeurigheid van de hartlijn van de TLD

x coordinaat: ± s1

y coordinaat: ± s1

81 = 0TLD
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nauwkeurigheid van de hartlijn van de honingraat

x coordinaat: ± s2

y coordinaat: ± s2

s2 = 6verp + Dhr + d = 6verp + 0,5 + 0,1 mm

stel 6no = 6verp

afwijking van de TID hartlijn t.o.v. de honingraat hartlijn s3

s3 = sl + s2 = 2*6no + 0,6 mm

BEREKENING VAN DE BENODIGDE NAUWKEURIGHEID 6no EN 6verp

Er vanuitgaande dat de dikste TID past geldt:

D + 2*s3 = Dhr

26,4 + 2*(2* 6no + 0,6) = 28

hieruit voIgt -~6no = 0,1 mm

Dh = 24,6 ± 0,2 mm

Er vanuitgaande dat de dikste huls past geldt:
Dh 0 -Dh + 2*s3 = Dhr

24,8 + 2*(2*6no + 0,6) = 28 mm

Afbeelding 2l:huls hieruit voIgt -~ 6no = 0,5 mm

De hills is afgerond waardoor aan elke zijde 0,5 mm

extra positioneerruimte onstaat.

Condusie: Met een binnenmaat van 28 mm in de honingraat en een positioneer

nauwkeurigheid van ± 0,5 mm van de TID en de verpakking is er

voldoende positioneringsruimte.

De plaatsnauwkeurigheid van de TID: 61LD = 0,5 mm .

De plaatsnauwkeurigheid van de verpakking: 6verp = 0,5 mm

De lamp heeft eenmaal in de honingraat in de doorsnede een speling van rninirnaal

0,9 mm en maximaal 3,4 mm in de honingraat.
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HULAGE 7:ZELFRICHTEN

De 1LD kan net als de honingraat een kromming hebben. Dit betekend dat de 1LD

Idem kan gaan zitten in de honingraat. Zal de kromme 1LD in een kromme

honingraat zichzelf richten bij het inschuiven in de verpakken zodat de krommingen

in de zelfde richting liggen? Als dit zo is betekend dit dat de 1LD niet zal Idemmen.

MODEL

aannames:

1-5 feet lamp

2-stel de kromming van de honingraat is dezelfde als die van de 1LD: kr = 1,8 mm

3-stel de honingraat is oneindig stijf

4-stel de dikste mogelijke 1LD d=26,4 mm

stijfheid van de 1LD:

voor een twee puntsoplegging geldt:

(3)

invullen van 1=1500 mm E=50000 N/mm~ en 1= 6952 mmA 4 geeft

f = 0,2295*P

k = 4,36 N/mm

(4)

bid·,:'" 0'1 ... =lengteas

"'Q: ·····6 j
:... : ) \ i..,:::...:: .

','

Atbeelding n:Deff en hoek;
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In atbeelding 22 is aangegeven wat met

de maat DeftTLD en de maat DeffHR

bedoeld is. De hoek 4' is de hoek tussen

de lengteas van de dwarsdoorsnede van

de 1LD en de lengteas van de dwars

doorsnede van de honingraat.



dwersdocKsneden~0

uitgllngs SitUlltie honilVMt q

ultgllngs SltUlltie TLD t=O q

TLD ~Iem in honinlTMt .,,0 q

~

~

c: :J
k :J
~

00

In afbeelding 23 is de Idemmende

situatie afgebeeld als de kromming van

de TLD naar boven is en de kromming

van de honingraat naar beneden.

Afbeelding 23:ldemmen TLD ;=0

DeffnD=DnD+kr=26,4+1,8=28,2mm

DeftTLD is onafhankelijk van <p

D - 26 4 + 1, 6 - 1, 8 * cos4>
effHR - , cos (30-4»

DeffHR is afhankelijk van <p

Dat gedeelte waar de TLD Idem zit geldt:

(5) en (6) invullen in (7) levert:

-96,1<4><96,1

(5)

(-60<4><60) (6)

(7)

(8)

Dat gedeelte waar de TLD Idem zit kan dan beschouwd worden als een veer die

ingedrukt wordt. Deze veer heeft een potentieele energie van:

(9)

(7) en (8) invullen in (9) levert:

U.....e=.!*4,36*(l,8- ~,6 4» +l,8*Cos4>/ (-60<4><60) (10)
~- 2 cos 30-
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D "16 4 1,6 1 8 ..... (-1"10< ..... <-60 60<..... (120) (11)effHR=e. ,+ ( ) - , *cos... e. 'I' 'I'
COS 90-...

(5) en (11) invullen in (9) levert:

(12)

Afbeelding 24:zelfrichtdiagram

O-~180~-15O='"'"'-12O'!":"""".9~0 "":'-60.........-30...........0 .........30 ~60.......,.,.;9........0 ~12~0~15-0~180

c:::::::> hoet •

zelfrichten Vlln de TLD

3

2

5

Als de Upot tegen de hoek 4> wordt

uitgezet blijkt er een dip in de piek te

zitten, dit betekent dat het gebied

-14,7< 4> <14,7 stabiel is. Dit hond in dat

bij het inschuiven de TLD over dit

gebied niet zelfrichtend zal zijn. Dit

betekend dus dat de TLD klemt en blijft

klemmen. De klemkracht P dwars op de

TLD is maximaal als 4>= 14,7 of 4>=-14,7.

De doorbuiging van de TLD is dan 1,88 mm. P=k*f=4,36*1,88=8,2 N

De benodigde inschuifkracht Fis:

(13)

De factor twee omdat de reactiekracht van de oplegpunten ook wrijving veroorzaakt.

invullen Jj =0,2 en P =8,2 N levert:

Fis =3,28 N

Dit betekend dat per laag van 5 TLD's maximaal een kracht van

5*F. = 5*3 28 = 164 NIS , .'

nodig is om in te schuiven. Deze kracht treedt alleen op als de TID bijna geheel in

de honingraat zit.

Het gebied van -14,7 > 4> > 14,7 is wei zelfrichtend of niet klemmend. Er vanuit

gaande dat de verdeling van 4> over de 360 graden evenredig verdeeld is, betekend dit

dat in 92% van de gevallen de TLD niet zal klemmen.
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BIJLAGE 8:BELASTING VAN DE KOGELLEIBUSSEN

De belasting van dit liftmechanisme bestaat uit:

schatting: ten Ie 5 TLD's van maximaal230 gram, ten 2e een verpakking van ± 5 kg,

ten 3e drukkracht van de verpakkingsklem van ± 100 N, ten4e gewicht van het frame

± 30 kg, ten 5e TLD en verpakkings steunen ± 5 kg. De totale belasting Fbel is 510

N, deze treedt op in de hoogste stand, de hoogste belasting voor de kogelleibussen

treedt op in de laagste stand.

810 rrm 750 rrm
)( )(

750rrm

Afbeelding 2S:krachten op frame

In afbeelding 25 is een model van het liftframe afgebeeld

vertikaal kracht evenwicht:

sina*(Fa + Fb)=Fbel

a=30 Fbe1 =5l0 N invullen levert:

Fa+Fb=1020 N

stel Fa=Fb hieruit voIgt: Fa=5l0 N

horizontaal kracht evenwicht:

Fl+ 1'2= (Fa + Fb)*cosa

a=30 en Fa+Fb=1020 N invullen levert:

F1+F2=883 N

momenten evenwicht om 0:

(F1 +1'2)*300+F1*300+Fbel*156Q-l020*sin30*81Q-Fb*sin30*2310=0

hieruit voIgt:

F1=-194,5 N

hieruit voIgt: 1'2= 1077,5 N
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levensduur Lh

Lh =833/(H*n)*(C/P)"3

invullen

slaglengte H =0,185 m

frequentie van de heen en weergaande beweging n =5,33 minl'\._l

dynamisch draaggetal C=7500 N

belasting P= 1077,5 N

levert:

Lh=833/(0,185.5,33)*(7500/1077,5)1'\.3=308711 uur
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BIJLAGE 9:EXTRA BELASTING KOGELLEIBUSSEN

Stel de twee kniehefbomen staan niet betzelfde in hoogte afgesteld wat is dan de

extra belasting op de kogelleibussen?

In afbeelding 26 is bet liftframe

gemodelleerd.

Punt 1 is kogelleibus l.

Punt 2 is kogelleibus 2.

Punt 3 is bet aangrijpingspunt van de

linkse kniehefboom.

Punt 4 is bet aangrijpingspunt van de

rechter kniebefboom.

L3L2

Fl~ <D
F2

'---=--.,..----=---".

111
1121

<Dl::ogellelbUSl q III
(Z) l::ogelleibus2 q I I

-------7<--~~c..:...:....:..'___,

Atbeelding 26:modellift frame
Lll=300 mID, L12=300 mID, U=810

mID en 13 = 1500 mID. Stel deel 1 en 2 zijn star en uit deel 3 moet alle flexibiliteit

komen om het boogteverschil te overbruggen.

u4 =(F4*13A 3)/(3*E*I) = (F4*1500A 3)/(3*210000*251800) =0,0213*F4

Stel bet boogte verschil tussen de linkse kniebefboom en de recbtse kniebefboom is

1 mID, u4 = 1 mm. Invullen levert: F4 =46,95 N

vertikaal kracht evenwicht: F3 +F4 =°
F3 =-F4 =-46 95N,

borizontaal kracht evenwicht: Fl+ F2=0

mo~ent evenwicht om 2: (Fl+F2)*300+Fl*60Q-(F3+F4)*810+F4*1500=0

Fl = 1500/300*F4

F4 =46,95 invullen levert:

Fl =5*46,95 =234,75 N

invullen levert: F2=-234,75 N

Deze kracbten t.g.v. boogteverschil tussen de twee kniebefboommechanismen zijn

toelaatbaar qua levensduur van de kogelleibussen.
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RULAGE 11: POSITIENAUWKEURIGHEID

OORZAKEN VAN cSftrp en cSTIJ)

Wat zijn de oorzaken van de cSverp en cSno? En is er eventueel iets aan te doen.

OORZAAK 1:kromheid van de TLD

De afwijking door kromheid van de TLD is athankelijk van de afstand tussen

oplegpunt en huls: a.

Afbeelding 27:afwijking door kromheid TLD

d=sinu*a (14)

De kromheid kr is maximaal 1,2 mm per 1000. Bij een 5feet lamp is kr dus maximaal

1,8 mm.

a is klein dus geldt:

tanu = 0 I ~*L (15)

kr = 1,8 en L =1500 invullen levert

a = 0,138

stel: a = 50 mm

invullen in 1 levert:

d = 0,12 mm

De afwijking d is athankelijk van de afstand a. Het is daarom zaak zeker te weten dat

dit rechtse oplegpunt van de TLD zich zo dicht mogelijk bij de ingang van de

verpakking bevindt.
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Albeelding 28:TLD op draagprofiel

In afbeelding 28 is links een situatie

waarbij de afwijking d het grootste is

afgebeeld. Afwijking d ligt in de orde

van grote van afstand kr. Dit is een te

grote afwijking die voorkomen moet
verhoging

worden. Dit kan m.b.v. een verhoging in

de V groef van 1 mm zodat de situatie

rechts bewerkstelligd kan worden. Op

deze manier wordt een situatie gecreeert waarbij zeker is dat de afstand a klein is.

OORZAAK 2: nauwkeurigheid van de raakvlakken van de V groeven in het

draagprofiel

OORZAAK 3: afwijkingen door slijtage van de verpakking

OORZAAK 4: afwijking door slijtage van de raakvlakken van de V groeven in het

draagprofiel

OORZAAK 5: vuil op de draagprofieIen, dit vuil zakt in de V groef en blijft beneden

in de V groef liggen, zonder dat dit gevolgen veroorzaakt. Indien dit te veel vuil

wordt kunnen ze schoon worden gemaakt.

OORZAAK 6: afstelnauwkeurigheid van de verpakkingssteunen t.o.v. de

draagprofielen die de TLD's dragen

Alleen oorzaakl veroorzaakt een afwijking die voorkomen moet worden, de andere

afwijkingen zijn relatief klein of kunnen indien ze optreden verholpen worden.
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BULAGE 12:BEREKENING GATSCHARNIERPLAAT

De verpakkingsIdem drukt met een kracht van 100 N op de verpakking, 25 TLD's

wegen 5,75 kg en de verpakking weegt 5 kg. Stel dit wordt uitsluitend door de rollen

gedragen. Dit geeft een belasting van 207,5 N. Hiervan wordt door de twee rollen

207,5 N gedragen. Ben rol draagt dus 103,75 N. Dat betekent dat een

gatscharnierplaat een kracht van 51,875 N draagt. Dit betekent dat een scharnier in

de lengte belast wordt met 25,9 N. De rol moet een afwijking van 0,5 mm op kunnen

vangen. In een gatscharnierplaat zitten vier gatscharnieren. Voor een gat scharnier

geldt volgens [12]:

(16)

D=10 mm L=50 mm h=0,5 mm t=10 mm invullen geeft:

Cd =4,36 N/mm

de stijfheid van de plaat Cp is twee maal twee veren paralel geschakeld dus:

de stijfheid van de rol Cr die aan twee gatscharnierplaten is opgehangen is dus:

invullen levert Cr =34,88 N/mm

(18)

Afbeelding 29:krachten verpakkingqollen

1I2*F1d

Fd

11 2*R:: I Dit voldoet omdat minimaal17,44 N

opgebracht moet worden om de rol te

verplaatsen. Er vanuit gaande dat de

kracht op de rollen Fk( alleen door de

Idem wordt veroorzaakt (slechtste

situatie), geldt linksstaande situatie.

invullen levert: Fd =28,87 N

1-*FkF _ 2
d ~t-a-n-:'6-:-0
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STERKTE BEREKENING

De stijfheid in lengte richting van een scharnier is:

(20)

invullen levert:

Ct =225395 N/mm

dit voldoet.

De maximaale hoek van een gatscharnier bij een verplaatsing van 0,5 mm van de rol

is:

~=tan-l( 0,5)
L

invullen levert: ep =0,01 rad

bij deze hoek treedt een buigspanning ub =272,3 N/mm~

de buig kerffactor bij h/D=0,05 is 1,01 (zie tabel in [12])

hieruit volgt:ub =275 N/mm~

ut =10,375 N/mm~

de trek kerffactor bij h/D=0,05 is 1,03 (zie tabel in [12])

hieruit volgt:ut =10,7 N/mm~

u=ub +ut =285,7 N/mm~
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RULAGE 13:BEREKENING OVERBELASTINGSBEVEILIGING

De kracht hoek karakteristiek van de beveiliging is zo dat als de maximale belasting

voor de lamp is bereikt deze snel afneemt met de hoek van stootplaat. De plaat

wordt door twee veren op de plaats gehouden, zie tekening in bijlage 21.

Fv

Fl

-t •..... ·1··j- - - , I

E '- - - - - - ..!

5? E
. . ... f5

wegklapbare stootplaat

Atbeelding 3O:stootplaat

moment evenwicht:

F1=F/sin20*40/60

Kies maximale belasting voor een lamp 10 N opdat de pennen niet beschadigen.

hieruit voIgt Fv =43,85 N

kies Fv=50 N

Deze 50 N wordt door twee veren aangebracht, dit betekent dat elke veer 25 N moet

opbrengen.
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BULAGE 14:BEREKENING MOTOR VAN DE STOTER

v=0,4 m/s

Fbel=±100 N

P=Fbel*v= 100*0,4=40 Watt

VERSNElLEN

m=25 kg

T1 =0,2 sec (zie voor T1 afbeelding 71 in het verslag)

a=v/T1=0,4/0,2=2 m/sz

F=m.a=25*2=50 N

P=50*0,4=48 Watt

Kies een Kobold KOD 689-1AMB/G85 motor

P=0,25 kW M=31 Nm ~m=16 Nm n=72omw/min

REM

M..em=16 Nm

a= M..em/m =16/25=0,64 m/sz

T2=dv/a=0,3/0,64=0,47 sec

T3=dv/a=0,1/0,64=0,16 sec

T4=dv/a=0,4/0,64=O,625 sec
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BULAGE 15:BEREKENING KOGELLEIBUSSEN VAN DE STOTERGELEIDING

o
o
'"

~ stootp~at

FI

"", 165 )'

Afbeelding 31:horizontale krachten

FL=50 N

horizontaal evenwicht levert:

Faandr=50 N

vertikaal evenwicht levert:

F1=F2

moment evenwicht levert:

F2=121 N

2"'F3

Afbeelding 32:vertikale krachten

levensduur Lh

Lh= 833/(H*n)*(C/P)"'3

invullen

I

F4

Fzw=250 N

vertikaal evenwicht levert:

F3=62,5 N

slaglengte H = 1,5 m

frequentie van de heen en weergaande beweging n =5,33 min"'-l

dynamisch draaggetal C =3200 N

belasting P=F2+F3=121+62,5=173,5 N

levert:

Lh =833/(1,5.5,33)*(3200/173,5)"'3 =653699 uur
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BIJLAGE 16:TLD INWOP BEREKENINGEN

Atbeelding 33:inlopen in ketting

cST is de tijd die beschikbaar is voor een TLD om in de ketting te lopeno

/:,. T= /:,.x
v

(23)

invullen v=O,3 m/s x=O,03175 m levert:

6T=O,106 s

Er vanuit gaande dat de TLD alleen door de zwaartekracht in de ketting valt geldt:

(24)

(25)

invullen levert:

Tabel IV

8 (0) XI (mm)

10 9.7

20 1902

30 28.1

Kies a=30°, dit voldoet omdat de TLD maar 26,4 mm hoeft te verplaatseno
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BULAGE 17: BEREKENING MOTOR TLD KETTING

VERSNELLEN

massa:

25 TLD's: 25*0,23 =5,8 kg

4 kettingen (17,85 m): 17,85*0,95 = 16,96 kg

kettingopbouw (schatting): 16,96 kg

totale massa 39,8 kg

v=0,3 m/s

diameter tandwiel =96,45 mm

v=a*t

a=v/Tl =0,3/0,2= 1,5 m/s2 (zie voor Tl afbeelding 73 in het verslag)

F=m*a=39,8*1,5 =59,7 N

M=F*r=59,7*O,048=2,9 Nm

WRUVING TUSSEN KETTING EN KETTING GELEIDING

25 TLD's: 5,8 kg

4*2 meter ketting: 8*0,95 =7,6 kg

4*2 meter kettingopbouw: 7,6 kg

Illgel 21 kg

Fzw= Illgel*g =21*10=210 N

Fwr = J1.*Fzw=O,2*210=42 N

P=Fwr*v=42*0,3= 12,6 Watt

Kies motor KOD 325-1MB/F54 met wormwielkast

P=0,12 kW M=6 Nm Mrem=2Nm n=70 omw/min
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REMMEN

F=Mrem/r=2/0,048=41,5 N

arem=F/m=41,5/39,8= 1,04 m/s2

T2=dv/a=0,2/1,04=0,2 sec

T3 =0,1/1,04=0,1 sec
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BULAGE 18: BEREKENING MOTOR VERPAKKINGSKETTING

VERSNELLEN

massa:

10 verpakkingen:

4 kettingen (4*7,4375 m):

kettingopbollw (schatting):

totale massa

v=0,0635 m/s

diameter tandwiel =96,45 mm

v=a*t

10*10= 100 kg

4*7,4375*0,95 =28,26 kg

28,26 kg

156,5 kg

a=v/T1=0,0635/0,5=0,127 m/s 2 (zie voor T1 afbeelding 74 in het verslag)

F=m*a= 156,5*0,127 = 19,9 N

M=F*r=19,9*0,048=0,96 Nm

WRUVING TUSSEN KETTING EN KETTING GELEIDING

10 verpakkingen: 100 kg

4*3,2 meter ketting: 4*3,2*0,95 = 12,16 kg

4*3,2 meter kettingopbollw: 12,16 kg

lllgel 124,32 kg

Fzw= mgel*g = 124,32*10= 1243,2 N

F = H*F =02*12432=2486 Nwr'-zw' , ,

P=F *v=2486*00635=158Wattwr " ,

Kies motor KOD 325-1MB/F54 met wormwielkast

P=0,12 kW M=9 Nm Mrem=2Nm n=13 omw/min

REMMEN

F=Mrem/r=2/0,048=41,5 N

~m=F/m=41,5/156,5 =0,265 m/s2

T2= dv/a = 0,042/0,265 =0,16 sec

T3 =0,021/0,265 =0,08 sec
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BIJLAGE 19

databaselijstsamenstelling kratvulmachine

tekening:samenstelling kratvulmachine
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QUANTTTY ~ DESCRIPTION CODE
::; SH.-ASSY E - COMPo
~ REMARK REMARK ITEM

16 8T KOGELLAGERBLOK

'"A-....-
8T SAM LIFT 5E LAAG

ST SAM LIFT 4E LAAG

8T SAM LIFT 3E LAAG

() () () () .... () () 0 .-. () 0 () :::. ,oj

00{)O - O() 0-..-(It:) 0,3'j

()o (.) 0 .... ()() 0 .,., () () (-) -4 'I

.-:.,,-

7

8T SAM LIFT iE LAAG

O()(')()~-()()O""()O"i 3"j

I. -.I .;,

14

4 8T GELEIDING8PROFIEL T8C315

4 8T GELEIDING8PROFIEL T8C315

4 ~3T I<ETTINGI,..,IIEL

O()(jO ..··()()I;J·..·OO'i ()i

~i'")

.-:.....;..

8T REMMOTOR A8YNCH.MET WORMK. 0000-000-00211
0,121<1.•.1

'1-1
.':.. '...'

~ 8T Ohl({iSTINC 0000-·00')-00221 24

thut-----:-;.=-+~~~------+-----__+__+-___1I__-__+____I
ST OMKASTING 0000-000-00231 25

INV.-NO. LIST
Di;TAB,~f3EL. I J~:;T

ORDERED BY I DATE ORDER - NO. QUANT.
1

DESCRIPTION
S,::;j"1 KHATVULMt,CH

NAME DATE SH.

OOOO·_·O()o·_·oo~~ 1 1

GR.NO.

§ __~_"N_.V._._PH_I_L1_P_:_):_-·~_~_:_I·~_~~_·: P_E_N_~_A_BR_I_EK_E_N_.....,j,,_R_E_M_A_RK__~_}4_._

o

•

r

_.}-_?-_"_1,,_..,) r_./:_? 1_2_()_.... _O_.j.....

2822 100 05902



l:::

QUANTTIY ~ DESCRIPTION CODE
~ SH.-ASSY E - COMPo
~ REMARK REMARK ITEM

............ r. .....••. ," -' -': !::'
!.:.J 1.:) t,) !.:.! •.•. i:.!! '.; t"; .... :.: '.;.: .~':. _. '

() (: ::,) (.) .... (-) () () .... (-) (', .,.'.~ ("j 'j 'j O.... ()j

-...-:I:
A

11m t---+---t---------------+----------+---+----/-------+--I

INV.-NO. LIST
[itiT ~iB(:'!::3EL.:r.J::::T

ORDERED BY / DATE
2·4····0·?····1 {.y192

ORDER-NO. QUANT.
't

DESCRIPTION
(j(}()O ..··OOO····()()() 'I -1

GR.NO.SH.DATENAME

§ L..._~_··N_._V._P_H_IL_IP_S_~_;:_:~_~l_:_::_~i_:_P_EN_F_A_B_R_IE_K_E_N_.....L_R_E_M_A_R_K__:_·?-_·~·_... _0_'7_...._.1_0::.:_.S'_:'~_! ::? 1'_.?_O_...._O_2--'

2822 10005902



BULAGE20

databaselijst:samenstelling lift Ie laag

tekening:samenstelling lift Ie laag

126



!:::

QUANTiTY ~ DESCRIPTION CODE
~ SH.-ASSY E - COMPo
~ REMARK REMARK ITEM

>< ··~·j('!····Ol

~3'I DRAAGAS TS\~W40 INA O() ()()····O()()····O:? () 0'1 i

2 81' KC}GE:LL.E:IBLJS KGNC: 40 INA
....,
..:.:

() () ()() .... ()Ot) ..- () 2() ::::: 'I

ST SAM POSITIONEERMECHANISME 0000-000-02061
'"A-...-

, - 'r r-··v, !.' '. I T \... , J I'" ,.- p' (- roo • ( I.' •.. o··.v ., t" C··) I! ::j I .::i Fir I " I~ .1. ::.1', .:: r ..' .h..! ('\ ~.r. 1'\ ::.... ,. O()OO ·..·00.)0···· (>20~~'f

:z::
A

2 ST SAM DRAAGPROFIEL

8T SAM DRAAGPROFIEL 2

OOOO····O()Ci ····02071

() (1 0 () .... 000 .... () ~~;) E:')

'7
1

8T SAM RC1L.. l_.E:NGEL.. EIDIN(;

':;;T T PROF I EL

RT ENKELW 8CHARNIER

~::;T CIL..Ii··!:OE::::;:. C·'~()

15

2 8T KOGEL8CH INW LINKS
'I {:'

17

11~t---+----+--------------+--------+-+-----+-----+---I

INV.-NO. LIST
DATi:'iBtiEFL.. I ..J~~;T

ORDERED BY / DATE ORDER - NO.
:~.~4····07····i 992

QUANT.
i

DESCRIPTION
S(.·ii·'\ L.IFT i·E L.(.':if::1G OOOCi-·OC)O····0008·j

GR.NO.SH.DATENAME
L ':::: CHI NCl< ~) 4 _. 0 "",7 .... 19 ':f 2 'I ;? 0 -- 0 i

§ REMARK
~ NV. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN

a....---_------.l. _______
2822 10005902



BQLAGE21

databaselijst:samenstelling stoter

tekening:samenstelling stoter
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QUANTITY ~ DESCRIPTION CODE
~ SH.-ASSY E - COMPo
~ REMARK REMARK ITEM

:::( 'j 'j ';:;""()'j

2 8T KOGELLEIBUS INA K~N
,"'t
A':'

1ft
A.

-4 c:'"''
....1 :

(:)
,-.,..
.:) i

~2 ~:;T

I<ETTINGWIEL.

OO()()_·OOO-··(:! i 03 'l

·4500
4

-....- f;:;T f:;TEUN

~)T MOTOF;~SL.EDE

TYPE tl
~;T T~'iNDI1..\I EL.l< i~l 8 T

8T REMMDTCR A8YNCH.

8T SAM RDLLENGELEIDING

f;;T T F'PCFIEI..

OO()l:j-O()O····() 1 ()·4 i

~.~4 i 3·-- i i 9-'000::;6

o() O() .... () () () .... (} "j 0 '/:j

00 (>() .... (-)0 () .._() "j ()::::; i

"l

8

'i 3

'I 4

110t---+----+--------------+--------+--+---~----_+_____l
INV.-NO.

DESCRIPTION

LIST
Di~~T (';,Bi~;SE LI Jf;;T

ORDERED BY / DATE ORDER - NO. QUANT.
i

NAME DATE SH. GR.NO.

§ Iooo-_~-_N_.V_._PH_I_L1_PS_':_':_·~1_01_:I_~A_·::~_(P_E_N_~_AB_R_I_EK_E_N_......_R_E_M_A_RK__:_:';'_4.__.,_)._7_.... _'I'_7)r_7)_;;~ i _:2_0_..-_0_'1.......

2822 10005902



BIJLAGE 23

tekening:schema horizontaal positioneren
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