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BlILAGE 1: OFFICIELE OPDRACHTOMSCHRLJVING 

ElNDSTUDIEOPDRACBT 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 24- maart 1994 
Faculteit Werktuigbouwkunde 
Vakgroep WPA 

Student 
Hoogleraar 
Begeleiders 
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Onderwem 

L.A.I.M. Bax 
Prof. iT; I.M. van Bragt 
Dr. ir. F.L.M. Delbressine - TUB 
Dr. ir. I. W.M. Krikhaar - Calumatic 
7 februari 1994-
Innovatie van een sluitmachine (capper) 
voor de farmaceutische industrie 

Calumatic BV ontwikkelt en produceen hoogwaardige f:umaceutische vullijnen en 
machines. Een vullijn bestaac meestal uie machines die de tIessen wassen. steriliseren. 
vullen, afsIuiten en cappen. 

BlJLAGE 1 

De gevulde flessen worden met een rubberen stop afgesIoeen. Die afsIuiting moet 
aangedmkt. geborgd en verzegeId worden. De capper doet dit door een aluminium kapje 
om de hats van de tIes te feIsen. De kappen en de tIessen kunnen van formrult verschiIlen. 
De f:umaceutische industrie steIt steeds hogere eisen ten aanzien van ondermeer de 
kostprijs. (fa.rmaceutische) k-waliteic en produktiecapacireiL Om beter aan de eisen van 
iedere !dam le voIdoen moet de capper verbeterd worden. 
Tevens wil Caiumatic de machines modulair uitvoeren' om moduIair tesren. service geven, 
verbeteren en controleren mogelijk te maken. 

Opdracht 
Maak een verbeterd moduIair ontwerp van de capper dat IO goed mogelijk aansIuit op de 
behoeften van de farmaceutische industrie en Calumatic. De vOlgende aspecten dienen 
beschouwd te worden: (farmaceutische) kwaliteit, kostprijs, produktiecapaciteit. 
omste1lafsteltijd, maakbaarheid en testbaarheid. 

Verslag etc. 
Bij de secretaresse verkrijgbaar: 
1. "Richtlijnen arStuderen bij de onderwijsgroep produktiemiddelen' 
2. "Wat moet hoe en waar in het verslag?"door Drs.P. Westendorp 

y 
Prof.~. 1.M. van Bragt~ Delbressine Ddr. 1 W.M. ~~ 
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BIJLAGE 2 

BLJLAGE 2. BESCHRLJVING VAN HET CAPPERPAKKET VAN CALUMATIC 

B2.1. HET CAPPRINCIPE 
AIle cappers van Calumatic werken volgens hetzelfde principe. Bij dit principe felsen drie 
felsrollen die continu om de stilstaande fles roteren geleidelijk het onderste gedeelte van 
het aluminium van de cap om de kraag van de fles. Tijdens dit felsen wordt de cap via 
een stempel aangedrukt door een veer. Zie figuur 1. 

FIGUUR B21: het capprincipe 

B2.2. HET VERLOOP VAN HET CAPPROCES IN DETAIL 
Een sluitkop nadert de fles van boven met een niet roterende stempel en felsrollen die 
continu als satelieten om de stempel roteren. De stempel daalt op de cap neer en centreert 
die door middel van een zoekrand ten opzichte van de felsrollen. De sluitkop daalt verder 
en drukt zodoende een veer aan die aandrukkracht levert op de stempel, en dus ook op de 
stop. Op deze manier wordt de stop onder spanning gehouden tijdens het cappen. 

De felsrollen naderen vervolgens de cap en felsen het aluminium om de kraag van de fles. 
De bediening van de felsrollen en de verticale component van de felskrachten· zorgen voor 
extra kracht op de stop. De cap is op dit moment in principe aangebracht en zorgt ervoor 
dat de stop onder spanning blijft ook na het verlaten van de capper. 

De felsrollen blijven op het einde van hun slag even in hun uiterste stand staan. Dit 
nafelsen strijkt het aluminium glad op het glasoppervlak van de fles. Op deze manier 
wordt een gladde fels geproduceerd die goed op de fles aanligt. Dit is een belangrijke eis 
van klanten die vooral uit esthetische overwegingen voortkomt. 

Nu is de fels compleet en stijgt de sluitkop weer. De kracht op de fles neemt af en wordt 
nul op het moment dat de stempel de cap loslaat. Het krachtverloop bij loslaten is 
nagenoeg het spiegelbeeld van het krachtverloop bij aandrukken. 

Calumatic levert twee sluitkoppen. De sluitkop voor de SC2 heeft de kleinste diameter en 
is geschikt voor caps van 13 tot 30 mm. De andere sluitkop is voor de SCI en de SC3. 
Deze sluitkop kan caps met diameters van 20 tot 36 mm cappen. 

B2.3. VOOR HET OMSTELLEN BELANGRIJKE AFMETINGEN V AN DE 
VERPAKKING 

Op een machine moeten meerdere verpakkingsformaten gecapt kunnen worden. Daartoe 
moet de machine op de verpakking afgesteld kunnen worden. 
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BlJLAGE 2 

Onderstaande figuur is een afbeelding van een verpakking met aIle belangrijke afmetingen. 

3 

2 

FIGUUR B22: aile voor het omstellen van een capper beJangrijke afmetingen van de 
verpakking. 

Voor de bestaande sluitkoppen zijn vooral de halsdiameter, de capdiameter en de combina
tie van de kraag, stop en cap belangrijk. De halsdiameter bepaalt het einde van de slag van 
de felsrollen. Het verschil van de capdiameter en de halsdiameter bepaalt de slag van de 
felsrollen. De combinatie van de kraag, stop en caphoogte bepaalt de hoogteinstelling van 
de felsrollen ten opzichte van de stempel. 

De fIesdiameter en fleshoogte zijn vooral belangrijk voor het fIestransport. 

B2.4. HET FLESTRANSPORT DOOR DE MACHINE 
De SCI heeft een intermitterend fIestransport, de SC2 en SC3 hebben een continu 
fIestransport. 

B2.4.I. de SCI 

FIGUUR B23: flestransport van de SCI 

Het sterwiel van de SCI draait intermitterend, aangedreven door een maltezerkruis. Op de 
continu lopende transportband worden fIessen aangevoerd die in een rij op invoer in het 
sterwiel wachten. Tijdens felsen op positie 2 wordt op positie I een fIes ingevoerd en op 
positie 3 een fIes uitgevoerd. Daarna voIgt de Slap waarmee alle fIessen in het sterwiel een 
positie doorgezet worden. 
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BIJLAGE 2 

De SCI is leverbaar in twee uitvoeringen: De SCI-6 met een sterwiel met zes uitsparingen 
en de SCI-12 met 12 uitsparingen. De SCI-6 heeft een cyclustijd van rninimaal 1.2 sec 
(rust ± O.5s, stap ± 0.7s), de SCI-12 rninimaal 0.9 sec. Decapaciteiten van de SCI's zijn 
opgenomen in tabel B21. 

De hoogte van de ster en de diameter van de uitsparingen worden aan de fleshoogte en de 
flesdiameter aangepast. Dit maakt het sterwiel tot een wisseldeel per fles. 

B2.4.2. de SC2 

.-::-_______ flessentafel 

zijgelerdrng 

FIGUUR B24: j7estransport SC2 

Een SC2 bestaat uit een capcaroussel, een invoersterwiel en en uitvoersterwiel die continu 
roteren en met elkaar gesynchroniseerd zijn. De tailleplaat zorgt ervoor dat flessen niet uit 
de sterwielen geslingerd kunnen worden. De capcaroussel bestaat uit een flessentafel 
waarboven in de zogenaamde bovenbouw een aantal sluitkoppen bevestigd zijn. De 
sluitkoppen zijn op gelijke afstand verdeeld over de omtrek op een diameter van 200 mm. 

De flessen worden via de transportband aangevoerd en wachten aaneengesloten in een rij 
op invoer in het sterwiel. Het invoersterwiel is voorzien van uitsparingen met een 
invoerkantje (zie detail in figuur B24) om continue rotatie van het sterwiel mogelijk te 
maken. 

Het invoersterwiel brengt de flessen op steek en snelheid van de sluitkoppen boven de 
flessentafel. Zodoende is een fles in het sterwiel op het raakpunt van het sterwiel en de 
flessentafel precies onder een sluitkop gepositioneerd. De verticale beweging wordt door 
een curveschijf zodanig gestuurd dat de stempel van de sluitkop de fles in het raakpunt bij 
de cap pakt en zodoende dwingt de baan van de sluitkop te volgen.Vervolgens wordt de 
fles gecapt en door het uitvoersterwiel van de flessentafel gepakt en op de transportband 
gezet om afgevoerd te worden. 

De SC2 is er in twee uitvoeringen: De SC2-4 met 4 sluitkoppen en de SC2-7 met 7 
sluitkoppen. De capaciteiten van de SC2's zijn weergegeven in tabel B21. 

De sterwielen en de tailleplaat zijn wisseldelen per fles afhankelijk van de fleshoogte en 
diameter. De bovenbouw is in hoogte te verstellen om de sluitkoppen op fleshoogtes tot 
maximaal 145 mm af te stellen. 
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BlJLAGE 2 

B2.4.3. de SC3 
~ _____________ flessen~~ 

~ __________ taiUeplaat 

ultvoersterwlel 

----LL--~~7 / '--__ transportband+ 
zijgeleiding invOOIWorm Invoorsterwiel 

FIGUUR B25: flestransport van de SC3 

De principe opbouw van de SC3 is gelijk aan die van de SC2. De sluitkoppen bevinden 
zich echter op een diameter van 300 mm. Bovendien is voor het op steek en snelheid 
brengen van de flessen gekozen voor een invoerwonn en invoersterwiel. Dit 
om hogere snelheden en het invoeren van grote flessen beter mogelijk te maken. 

Voor hoge produktiecapaciteiten lopen de flessnelheden in de machine (en dus ook de 
omtreksnelheden aan de sterwielen en de flessentafel) op. Een sterwiel met invoerkantje 
versnelt de fles tijdens invoeren plotseling van 0 tot de omtreksnelheid van het sterwiel. 
De invoerwonn brengt de flessen daarentegen meer geleidelijk op steek en snelheid. 
Daarna neemt het sterwiel een fles uit de wonn en neemt een sluitkop op zijn beurt weer 
de fles over op de flessentafel. 

De SC3 is er in twee uitvoeringen: de SC3-4 met 4 sluitkoppen en de SC3-1O met 10 
sluitkoppen. De capaciteiten van de SC3's zijn weergegeven in tabel B21. 

De wisseldelen voor de SC3 zijn behaIve de tailleplaat en de sterwielen de invoerwonn. 

B2.5. DE CAPSELECTIE 
De selectiehopper is bovenop de bovenbouw van de capper gemonteerd en is gelijk voor 
aile SC's. Via een verticaIe goot worden geselecteerde caps van de hopper naar de 
capplaatser vervoert. De stop van de fles neemt een cap af dus als er geen stop aanwezig 
is dan is er ook geen capafname. De fles staat bij het afnemen stevig en stabiel in het 
invoersterwiel. , 

IN I 
L...Y._--I~ 

capselector selecUe
principe 

FIGUUR B26: de capseiectie; 
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BIJLAGE 2 

De omtrek van de selectieschijven is voorzien van het profiel zoals in het detail van figuur 
6 is weergegeven. Het profiel maakt een sluis zodat aileen goed georienteerde caps uit de 
selectieschijven geslingerd kunnen worden en in de goot vallen. 

De hopper is in principe geschikt voor aile caps volgens DIN, dus met een diameter van 
13 tot 36 nun. Een grote capdiameter geeft een lagere capaciteit. Flip offs (zie bijlage 6), 
de vormgeving van flip offs, de hoogte van de cap enz. kunnen een (nadelige) invloed 
hebben op de selectiesnelheid. 

De voomaamste omstellingen zijn het aanpassen van de afstand van de selectieschijven op 
de caphoogte en het vervangen van de capgoot 

B2.6. VOORNAAMSTE OPTIES 

B2.6.1. het reject systeem 
Voor de SC2-7 is een rejectsysteem geconstrueerd voor snelheden tot 300 flessen/ min. 
Daarbij kan gekozen worden om de flessen in een bak te laten vallen of op een tray te 
laden. 

Het rejectsysteem controleert op de aanwezigheid van een cap en van een stop. Indien 
geen cap en/of stop aanwezig is dan wordt de fles uitgesluist. Daarbij wordt de fles door 
een pneumatisch bediende poort gedwongen in het uitvoersterwiel te blijven en zodoende 
van de transportband afgevoerd. De besturing van de rejectpoort wordt verzorgd door een 
PLC. 

B2.6.2. veiligheidskooi 
In verband met de roterende sluitkoppen waarin kleding verstrikt kan raken en ter 
bescherming tegen rondvliegend glas kunnen de SC2 en SC3 voorzien worden van een 
kooi. De kooi is aan de omtrek van de capper bevestigd in gemaakt van lex an in een 
roestvrijstalen frame.In plaats van een veiligheidskooi zijn eventueel ook veiligheids 
kappen leverbaar die aan de onderkant van de bovenbouw bevestigd worden. 

B2.7. SAMENV ATTING VAN CAPACITEITEN V AN DE SC'S 
Onderstaande tabel geeft de capaciteiten van de SC's van Calumatic. 

SCI-6 SCI-12 SC2-4 SC2-7 

1: flesdiameter(mm) 13-135 13-60 13-60 13-60 

2: fleshoogte(mm) 38-245 38-245 tot145 1Ot145 

3: capdiameter(mm) 21-36 21-36 13-30 13-30 

4: caphoogte(mm) 5-25 5-25 6.5-15 6.5-15 

5: capaciteit 2 ml 170 300 
(flessen/min) 5 ml 

100 ml 135 230 
1000 ml 0-50 0-60 

TABEL B21: capaciteiten van de SC's van Calumatic 
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SC3-4 SC3-10 

21-135 

38-335 35-335 

21-36 13-30 

5-25 6.5-15 

500 
150 

300 
125 



BIJIAGE 3 

B3. CONSTRUCTIEVE MAATREGELEN VOOR EEN CONSTANTE 
SLUITKW ALITEIT 

Voor een constante en betrouwbare sluitkwaliteit is het van belang dat de ruimte die de 
stop krijgt tussen de cap en de fles minimaal is en dat de cap op plaats A aanligt bij het 
begin van loslaten. Zie onderstaande figuur. 

teveel ruimte 

A~dCl rID 
FIGUUR B31: be/angrijke aspecten voor s/uitintegriteit 

Ais de stop teveel ruimte krijgt kan het niet samendrukbare rubber langzaam in de 
beschikbare ruimte vloeien waardoor de RSF ongedefinieerd afneemt. Dit geeft in de 
toekomst een onzekere sluitkwaliteit. 

Ais de cap bij de eerste krachtvermindering door loslaten niet aanligt op de aangegeven 
plaats A kan de stop zich ontspannen met weer een ongedefinieerde vermindering van 
RSF als gevolg. 

De oorzaak van teveel ruimte voor de stop tussen de cap en de fles is een verkeerde 
belasting van de zijwand van de cap tijdens cappen (zie figuur B32). Tijdens cappen moet 
de wand door de wrijving van het gereedschap op de cap op trek en niet op druk belast 
worden. Ais de zijwand op druk belast wordt kan de zijwand bol gaan staan of zelfs 
"kreuken". 

Fw ~ 

goed fout 
Fw - wrijving van hat gereedschap op de cap 

FIGUUR B32 : goede en Joute be/asting vall de zijwand van de cap tijdens cappen 

De voornaamste oorzaak voor het niet aanliggen van de cap op plaats A is een te lage 
afstelling van het gereedschap. Die te lage afstelling kan ook veroorzaakt worden door 
hoogtetoleranties van de fles. Het is daarom belangrijk dat de hoogte van het 
felsgereedschap gerefereerd is aan het bovenvlak van de cap en niet aan de bodem van de 
fles. Zie figuur B33 . 

1: 35+-0.6 
tot 
238+-2..0 

2:7+-0.4 
tot 
18+-0.8 
(mm) 

FIGUUR B33: hoogterejerentie van het gereedschap 

11 



BIJIAGE 3 

Door deze keuze is het tolerantiegebied waarbinnen het gereedschap moet cappen kleiner 
en daardoor is de kans op een juiste hoogte van het gereedschap groter. Om de invloed 
van dit kleinere tolerantiegebied ook uit te schakelen moet het gereedschap (of de fles) een 
hoogtecompensatie maken. Op dit moment worden de felsrollen verend opgehangen zoals 
in figuur B34 is afgebeeld. Op die manier kan de felsrol hoger afgesteld worden opdat de 
felsrol de onderkant van de kraag van boven naar beneden kan volgen. Daardoor is het 
zeker dat de cap strak aanligt op de onderkant van de kraag. Bovendien is het daardoor 
ook zeker dat de zijkant van de cap niet op druk belast wordt 

FIGUUR B34 : huidige hoogtecompensatie door een felsrol 
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BIJIAGE4 

B4. INDIRECTE MEETMEmODEN VOOR SLUITINTEGRITEIT 

de torsieproef 
Bij de torsieproef wordt getracht de cap met de hand ten opzichte van de fles te 
verdraaien. Als verdraaiing mogelijk is wordt de sluiting afgekeurd. Een variant hierop is 
de meting van het draaimoment waarbij de cap ten opzichte van de fles verdraait 

De torsieproef is een test die vooraI in de produktie gebruikt wordt en is niet representatief 
voor de sluitintegriteit De wrijving tussen cap en fles zegt niets over de sluiting op het 
contactoppervlak en is een niet acceptabele, ongedefinieerde verstoring van de meting. 

meting van de RSF 
Er worden in de literatuur twee manieren genoemd om RSF te meten [Ii]. De West 
methode (WRSF) en de Instron methode(IRSF). 

West brengt een kracht aan op de cap (in axiale richting) en meet bij welke belasting de 
cap begint de zakken. De waarneming wordt door een operator met behulp van een 
microscoop gedaan. De gemeten kracht is gelijk aan de kracht (RSF) die in de stop 
aanwezig was. 

De Instron methode meet de spanning-rek relatie bij het aandrukken van de cap met 
constante snelheid. Als de RSF overtroffen wordt zaI de indrukking van de stop 
overheersen. Dit is merkbaar als een knik in de spanning-rekkromme. De Instron methode 
wordt het meest betrouwbaar geacht omdat de invloeden van de operator minimaal zijn. 

Probleem van deze metingen is de snelheid waannee ze uitgevoerd kunnen worden. De 
West methode is aileen geschikt om met de hand uitgevoerd te worden. De Instron 
methode werkt met lage reksnelheden (orde mm/min). 

procentuele indrukking van de stop direct na sluiten (pee) 
De procentuele indrukking van de stop direct na sluiten (Engels: Percent Closure 
Compression; afgekort PCC) wordt gedefinieerd als [2,1l]: 

l/CFT * [ (fleshoogte + CFT + capdikte)-(hoogte gecapte fles)]* 100 

eFT= Closure Flange Thickness = hoogte van de stop 

Dus door het meten van de hoogte van een gecapte fles en een ongecapte fles kan men de 
PCC bepaIen. Dit meten zou in proces kunnen gebeuren. 

meting van de aandrukkracht tijdens cappen 
BepaIend voor de uiteindelijke sluitintegriteit is de kracht die op de stop werkt tijdens 
cappen [2]. Die kracht op de stop is de resultante van een aandrukkracht in axiale richting 
en de verticaIe component van de horizontale gereedschapskracht. 

13 
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Als men door middel van de aandrukkracht op de stop tijdens cappen indirect 
sluitintegriteit wil kwantificeren kan men of zowel de aandrukkracht als de 
gereedschapskracht apart meten of de resultante van die krachten. De voorkeur gaat in 
verband met de kostprijs van de meting uit naar een meting in plaats van twee. De plaats 
van meting moet daarbij zorgvuldig gekozen worden opdat inderdaad de kracht op de stop 
geen andere kracht gemeten wordt. 

Nu is naar het meten van aandrukkrachten op cappers om sluitintegriteit te kwantificeren 
uitgebreid onderzoek gedaan door John T. Connor bij de fmna West [4,5]. Zijn onderzoek 
resulteerde in de Seal Force Monitor (SFM). 

De SFM registreert het krachtverloop tijdens cappen en vergelijkt dit krachtverloop met 
een voor een bepaalde verpakking juiste standaard curve. Wijkt het gemeten krachtverloop 
teveel af van de standaard curve dan wordt de verpakking uitgeworpen. Een afwijkend 
krachtverloop kan onder andere ontstaan door te hoge of te lage verpakkingen bij 
krachtinstelling door een veer of door ontbreken van verpakkingscomponenten zoals de 
cap of de stop. 

John T. Connor legt de nadruk op het feit dat de meting van de maximale aandrukkracht 
op een punt in de krachtcurve niet voldoende is om betrouwbaar sluitintegriteit te 
kwantificeren. Zelf signaleerde hij 12 kritische punten in de aandrukkrachtcurve. 

Door het meten van de krachtcurve tijdens cappen is het dus mogelijk om; sluitintegriteit 
te kwantificeren, het ontbreken van de cap of de stop te constateren en de aandrukkracht 
op de machine eenvoudig in te stellen. Vanwege deze extra mogelijkheden en vooral 
vanwege de registratie van de in te stell en grootheid op de machine wordt gekozen voor 
de aanadrukkrachtmeting op de machine en niet voor de meting van de PCC. 

14 
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B5. GOOD MANUFACTURING PRACTICE [6] 
In 1968 werd door de World Health Organisation (WHO) een document uitgegeven 
getiteld "Draft reguirements for Good Manufacturing Practice in the manufacturing, quality 
control of drugs and phannaceutical specialities". Het document bevatte richtlijnen en 
vereisten die fabrikanten van fannaceutische produkten minstens in acht moeten nemen om 
te komen tot een fannaceutisch verantwoorde produktie. 

Fannaceutisch verantwoorde produktie wil zeggen dat al het mogelijke gedaan wordt om 
geleverde produkten zuiver en steriel te houden tot en met het eindgebruik toe. Dat 
geleverde produkten niet een gevaar maar juist een bijdrage leveren aan de gezondheid 
van mens en dier. 

De oorspronkelijke tekst werd gewijzigd tot en met 1975. Sindsdien hebben zich 
ontwikkelingen voorgedaan in de fannaceutische industrie die er toe hebben geleid dat 
diverse instanties de oorspronkelijke tekst hebben geinterpreteerd. 

Er zijn interpretaties van: 
1: diverse officiele intemationale instanties, 
2: landen, 
3: bedrijven. 

1: De meest belangrijke instanties die een eigen tekst van GMP hebben opgesteld zijn: 

- World Health Oranisation (WHO), 
- Association of South East Asion Nations (ASEAN), 
- European Community, 
- Convention for the mutual recognition of inspection in respect of the manufacturing of 

phannaceutical products. 

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

Er is sprake van: 

- Intemationale eisen. Indien van toepassing die van the WHO. 
- Regionale eisen. Indien van toepassing die van de ASEAN, PIC, EC, FDA. 
- Nationale eisen. Indien van toepassing zijn de eisen per land verschillend en door het 

land zelf opgesteld. 

3: Buiten het feit dat de officiele GMP vereisten per land kunnen verschillen komt het ook 
voor dat fannaceutische bedrijven zelf zwaardere eisen aan hun produktie van 
fannaceutische produkten legt dan de GMP vereisten die in het betreffende land van 
toepassing zijn. Ze worden daarbij gedreven door het besef dat ieder slecht produkt 
directe negatieve invloed kan hebben op het welzijn van mens en dier en dat ieder 
schandaal door een slecht produkt fataal zijn voor de reputatie en verkoopcijfers van de 
producent 
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Door al deze verschillende interpretaties on staat de ondoorzichtigheid en oneenduidigheid 
in de regels voor leveranciers van onder andere vullijnen. 

B5.1. DE BESCHRIJVING VAN PRODUKTIERUIMTEN EN MACHINE EISEN 
VOL GENS DE DUPHAR INTERPRETATIE VAN GMP [11]. 

Hier voIgt een bescbrijving van de verschillende produktieruimten en machine-eisen indie 
ruimtes, volgens de Duphar interpretatie van GMP waarmee binnen Calumatic ook vaak 
gewerkt wordt. 

B5.1.1. De steriele of schone ruimte 
De clean room is geisoleerd van de omgeving. Binnen de ruimte staan de machines 
opgesteld onder een laminaire luchtstroom van sterlel gefilterde lucht, de zogenaamde 
LAF (Laminair Air Flow). De machines en bedienend personeel mogen de LAF niet 
verstoren. Person eel wordt door speciale kleding, mondbescherming en latex handschoenen 
zo goed mogelijk afgschermd van de omgevingslucht. Door die kleding wordt het 
personeel gehinderd in hun beweging en vastpakken van dingen. 

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

De machines worden aseptisch ontworpen; Dat wil zeggen dat de machines zodanig 
ontworpen zijn dat besmetting door de machine zelf voorkomen wordt. Eeen aseptisch 
on twerp is geen garantie dat besmetting van het produkt niet kan plaatsvinden. 

Een aseptische machine kent verschillende zones: 

- kritische zone; 

- uitwendige zone: 
- inwendige zone: 

gedeelte van de machine dat in direct contact komt met het 
produkt of gesteriliseerd verpakkingsmateriaal, 
uitwendig gedeelte behalve de kritische zone, 
ruimte die zodanig is afgesloten dat geen lucht hieruit de 
uitwendige of de kritische zone kan bereiken. Hierin 
bevinden zich vaak de aandrijvende componenten van de 
machine. Onderhoud hieraan moet bij voorkeur van buiten de 
steriele ruimte kunnen plaatsvinden. 

De vormgeving van een aseptische machine moet gebaseerd zijn op het in stand houden 
van de Iaminaire luchtstroom. Om hygienisch te kunnen werken moet de uitwendige zone 
vloeiende contouren hebben zonder naden, kieren, gaatjes en scherpe kanten. De 
bedieningsorganen van aseptische machines moeten zodanig uitgevoerd en gepositioneerd 
zijn dat er geen besmetting en doorkruising van de LAF plaatsvindt. 

B5.1.2. Buiten de steriele ruimte 
In deze ruimte staat de capper over het algemeen opgesteld. Het bedienend personeel 
draagt witte stofjassen, hoofdbedekking en schoenhoezen. De ruimte is betegeld. De 
machine en de vioer worden ten minste iedere dag met water en zeep gereinigd. 
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De machines in deze ruimte worden sanitaire machines genoemd en hebben een specifieke 
tweedelige opbouw: 

- uitwendig gedeelte: 
- inwendig gedee1te: 

het gedeelte dat in contact komt met schoonmaakvloeistoffen, 
het gedee1te dat niet in contact komt met schoonmaakmiddel, 
zoals bijvoorbeeld het gedeelte waarin de aandrijving zich 
bevindt 

Voor aseptische en sanitaire machines gelden speciale eisen ten aanzien van hygiene, 
materiaalgebruik, ruwheden, bevestigingstechnieken, smering en vormgeving. In de 
onderstaande tabel is hiervan een overzicht gegeven. 
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B6. FARMACEUTISCH ONTWERPEN 

Om toch concreet het ontwerp van farmaceutische machines te belichten worden een 
aanta! aspecten omschreven die speciale aandacht verdienen. Ze zijn gebaseerd op drie 
gedachten: 

- zorg dat de machine het produkt niet kan vervuilen, 
- zorg dat de machine eenvoudig schoon en/of steriel gemaakt kan worden, 
- zorg dat de machine schoon blijft. 

De aspecten zijn: 

a: Voorkom dat niet steriele of met vreemde deeltjes besmette lucht in aanraking kan 
komen met reeds gereinigd verpakkingsmateriaal en/of het produkt zelf. 

b: Voorkom dat door de machine zelf gegenereerde deeltjes van welk materiaal ook in 
het produkt of in de omgevingslucht daarvan kan komen. 

c: Zorg dat op kritische plaatsen in de machine geen infectiehaarden en stofnesten 
kunnen ontstaan. Denk aan spleten, kieren, open gaten, holtes, open schroefdraad 
etc .. Rond hoeken altijd af. 

d: Zorg dat alle machinedelen die in contact komen met het produkt of reeds 
gereinigd verpakkingsmateriaal voldoen aan het volgende: 

- gemakkelijk te demonteren (liefst zonder gereedschap), 
- goed te reinigen ( liefst op de machine zeIf), 
- steriliseerbaar. 

e: Zorg voor een betrouwbare werking van de machine. Iedere storing geeft een 
verhoogde kans op vervuiling en besmetting, zeker wanneer een menselijk ingrijpen 
vereist is. De mens is in farmaceutisch opzicht de grootste bron van vervuiling en 
besmetting. 

f: Maak tijdens het ontwerp een storingsanalyse en onderzoek de gevolgen van een 
storing. Zorg dat een storing met zo min mogelijk oponthoud, gevaar voor 
besmetting, gemorst produkt en gebroken glas verholpen kan worden. .' . 
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BULAGE 7 PARTIKELPROBLEMATIEK IN RELATIE TOT DE CAPPER 
Partikels zijn deeltjes van eindige afmetingen. In het geval van de capper zijn partikels 
vooral afkomstig van de aluminium caps. Ze ontstaan op drie plaatsen: 

- tijdens selectie in de capselector, 
- bij transport van de caps van de capselector naar de capplaatser, 
- tijdens cappen. 

Er zijn in de farmaceutische industrie met het oog op partikels drie benaderingen: 

1: de benadering volgens de Britisch Standard, 
2: de benadering volgens de FDA, 
3: de benadering volgens de "nieuwe benadering". 

1: Deze benadering is zeer geducht voor partikels. Volgens de Britisch Standard hoort de 
capper binnen de clean room thuis. De· motivatie daarvoor is tweeledig: 

A; Partikels gegenereerd door de capper kunnen op de stop van een ongecpte fles 
terecht komen. In een niet steriele omgeving en onder en niet steriele cap kan 
dat besmetting veroorzaken. Bovendien geven partikels op het opperv lak van de 
rubber stop extra kans op vervuiling tijdens het doorsteken van de injectienaald. 

B; In het geval van ROPP caps en lined seals (zie bijlage 8) zijn de flessen open 
wanneer ze de capper bereiken. Er is dan zelfs kans op aluminium deeltjes in 
het produkt zelf. 

2: De benadering volgens de FDA is precies tegen overgesteld. De fles is gesloten met de 
rubber stop en men meent dat er daarom geen risico meer be staat van vervuiling of 
besmetting. Volgens de FDA hoort de capper juist niet thuis in de steriele ruimte 
vanwege de aluminium partikels die de capper genereerd. 

3: De nieuwe, door verkoop gesignaleerde, benadering is een tussenvorm van 
bovenstaande benaderingen. Deze trend onderkent het gevaar van partikels op het rubber 
stop oppervlak maar stelt tevens dat de capper niet in de steriele ruimte thuishoort 
vanwege de partikelgeneratie tijdens cappen. De opstelling van de capper vindt dus 
buiten de steriele ruimte plaats. Er wordt daarbij tevens getracht de partikels richting te 
geven door de capper onder LAF op te stellen opdat de partikels niet richting de flessen 
zonder cap gaan. 

Onafltankelijk van de benadering van de partikelproblematiek van de klant wil Calumatic 
wil een capper kunnen leveren. Dit betekent dat bij het ontwerp van de nieuwe capper de 
partikelproblematiek aandacht verdient. 

19 



BIJI.AGE7 

B7.1. MAATREGELEN TEGEN PARTIKELS 

De maatregelen zijn onder te verdelen in passieve en actieve matregelen. Actieve 
maatregelen proberen partikelgeneratie te voorkomen, passieve matregelen proberen de 
invloed van al gegenereerde partikels te minimaIisereri. 

B7.1.1. Aktieve maatregelen 

De voomaamste fenomenen die bij partikelgeneratie een belangrijke rol spelen zijn 
wrijving, slijtage en het losspringen van de dunne, brosse oxidelaag op het aluminium. Een 
theoretisch onderzoek van de invloed van deze fenomenen op partikelgeneratie tijdens 
selectie, vervoer en felsen van de cap kan eventueel de partikelgeneratie voor een bepaalde 
capselector of voor een bepaald felsprincipe inschatten. 

Van farmaceutische klanten kan echter niet verwacht worden dat ze theoretische kennis 
hebben van deze verschijnselen. Daarom zullen eventuele theorieen over partikelgeneratie 
ondersteund moeten worden met praktijkproeven die hun een tastbaar bewijs geven. Dit 
zou betekenen dat voor verschillende felsprincipes daadwerkelijk de partikelpraduktie 
gemeten moet worden. Die experimenten zijn erg duur en moeilijk uit te voeren. 

Kortom, het onstaan van partikels is in dit stadium niet eenvoudig volledig te voorspellen 
en aan te tonen en omdat op dit moment gezocht wordt naar een nieuw ontwerp dat 
zonder veel inspanning een grote verbetering geeft wordt de aandacht niet gericht op 
aktieve maatregelen. 

B7.1.2. Passieve maatregelen 

Bij passieve maatregelen is het belangrijk dat de bran van partikelgeneratie gescheiden 
wordt van de flessen in aanvoer zonder cap. De bronnen van partikelgeneratie door 
aluminium caps zijn de capselector, het vervoer en het cappen van de caps. 

De capselector 
De capselector bevindt zich in verband met het capvervoer naar de capplaatser hoog boven 
de machine. Partikels die ontstaan in de capselector kunnen zich makkelijk over de gehele 
machine verspreiden. Het is daarom extra belangrijk dat die verspreiding voorkomen 
wordt. Dit kan eenvoudig door de selector op de· afvoer van geselecteerde caps na 
compleet af te sluiten van de omgeving. Dit is mogelijk door de selector gesloten uit te 
voeren of door de selector te isoleren door hem in een aparte ruimte (bv door afschermen 
door schotten) te plaatsen. Als extra rnaatregel kan eventueel binne dergelijk geisoleerd 
systeem in afvoer van gegenereerde partikels voorzien worden door middel van een 
laminaire lucht stroom (LAF). 

Het vervoer van caps 
Zeker als de capgoot voor een gedeelte over de flessen in aanvoer gat is het belangrijk dat 
het vervoer van caps geisoleerd wordt. Dit kan bijvoorbeeld door de capgoot in plaats van 
open helemaal gesloten uit te voeren. 
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Het cappen van de caps 

Het cappen gebeurt onder de opening van de fles. Partikels die ontstaan tijdens het cappen 
vallen naar beneden en veroorzaken liggend op het oppervlak van de machine geen 
schade. Probleem is echter dat door luchtturbulentie rond de fles het allereerst niet zeker is 
dat de partikels recht naar beneden gaan en ten tweede is het niet zeker of ze daar ook 
blijven liggen. 

Het streven is daarom om tijdens het felsen de locale turbulentie rond de fles zoveel 
mogelijk te vermijden. In het geval van een roterende sluitkop met drie roterende 
felsrollen die als een helicopter boven de fles hangt is van een dergelijk streven geen 
sprake. Beter is het, als een rotatie nodig is, de fles te roteren. Als de turbulentie beperkt 
is kan volgens de "nieuwe benadering" met LAF eventueel getracht worden de partikels 
in een bepaalde richting te forceren. 

Soms wordt als mogelijkbeid geopperd om de partikels af te zuigen. Het is belangrijk om 
dan rekening te houden met het feit dat alle partikels in de omgevingslucht naar het 
afzuigpunt gezogen worden. Dit betekent dat het afzuigpunt zorgvuldig gekozen moet 
worden. Dus bijvoorbeeld direct onder het capgereedschap afzuigen is een twijfelachtige 
oplossing omdat dan rond een ongecapte fles een verhoogde concentratie partikels ontstaat. 
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B8: VERPAKKINGSCOMPONENTEN 

Een infuus- of injectieverpakking bestaat uit een fles, een stop en een cap. 

B8.1. FLESSEN 
Er worden door klanten goede en slechte flessen gebruikt. Hier worden aIleen goede 
flessen beschreven. Goede flessen voldoen aan de betreffende DIN of ISO nonnen. De 
nonnen zijn in figuren B81, B82, B83 afgebeeld. 
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BS.2. STOPS 
Stops komen in vele verschijningsvonnen v~~r. Zowel de materiaaleigenschappen als de 
dimensies van de stop zijn belangrijk. Op de materiaaleigenschappen van stops wordt hier 
niet verder ingegaan. De artikels [13,14] geven meer infonnatie over de belangrijke 
materiaaleigenschappen en hun testmethoden. 

Van de dimensies is eigenlijk alleen de in figuut B85 aangegeven hoogte van belang. Deze 
maat varieert van 2.0 tot 4.0 mm voor een 13 mm stop, 

1.8 3.5 min 20 mm stop, 
3.5 5.0 mm 33 mm stop. 

(op basis van helvoet Phanna documentatie). 

FIGUUR B85: een voorbeeld van een stop 

BS.3. CAPS 
Er zijn grofweg drie soorten caps te onderscheiden: "nonnale" caps, caps met rubber 
sluitring (lined seals), en ROPP caps. De caps zijn gemaakt van aluminium. Voor de 
dimensies van de cap wordt aangenomen dat die op de fles en de stop aangepast zijn. 

BS.3.1. normale caps 
Ook nonnale caps zijn zoals in figuur B86 afgebeeld is in vele uitvoeringen in gebruik. 
Meest gebruikte groep caps zijn de caps met "flip off'. Dit is een kunststof plaatje (flip 
off) boven op de cap dat het gat in de cap (dat later gebruikt wordt om de injectienaald 
door te steken) afsluit. Voor gebruik kan de flip off van de cap losgetrokken wordne. 
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FIGUUR B86: voorbeelden van caps 
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BS.3.2. caps met rubber sluitring (lined seals) 
Door de caps van een rubber sluitring te voorzien is een stop en dus ook de stopper 
overbodig. De capper krijgt in het geval van deze caps open flessen aangeleverd. 

BS.3.3. ROPP (Roll On PiIver ProoO caps 
Op een fles met schroefdraad wordt een aluminium cap gedaan. Een speciale sluitkop 
nadert in dezeIfde roterende beweging als voor II normale caps" de fles. Een rol felst het 
aluminium van de onder kant van de cap onder de ktaag van de fles. De twee andere rollen 
drukken het aluminium in het schroefdraad. Hierdoor on staat een schroefdop. Zie figuur 
B87. Bekende voorbeelden van deze sluiting zijn de hoestdrank- en jenever flessen. 

FIGVVR B87: ROPP cappen. 

BS.4. DE CAPACITEIT VAN DE SNELSTE VULMACHINE 
De snelste vulmachine van Calumatic heet de RLF (Rotary Liquid Filler). In figuur B88 
zijn de produktiecapaciteiten per DIN fles weergegeven. De capaciteit van de capper moet 
op deze machine afgestemd worden. 
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89: DE CAPPERS VAN DE CONCURRENTIE 

89.1. DE SCHAATSCAPPERS 
Schaatscappers zijn continue machines. Ze zijn uitgevoerd met een invoersterwiel, 
capcarrousel en een uitvoersterwiel. De capcarrotlsel bestaat uit een flessentafel met darop 
een aantal kleine vrij roterende rotatietafels. Boven iedere rotatietafel bevindt zich een 
gelagerde stempel. Er worden twee sooorten cappers geleverd: een binnenschaats 
(Groninger) en een buitenschaats (West, Bausch en Strobel, Zalkin). Zie onderstaande 
figuur. 

FIGUUR BBI: een binnenschaats en een buitenschaats 

Ais een fles door het invoersterwiel op een rotatietafel is geschoven wordt de fles tussen 
de rotatietafel en de stempel ingeklemd. In het geval van een buitenschaats is de schaats 
uitgevoerd als een ring die aan de omtrek van de fiessentafel is geplaatst en niet mee 
roteert. De binnendiameter van de ring neemt eerst af en daarna weer toe in diameter en is 
uitgevoerd als een soort meso De binnenschaats is als schijf uitgevoerd en is in het midden 
van de carrousel gemonteerd. De buitenomtrek is weer als een curve uitgevoerd. 

Ais de fles met ongecapte cap de schaats raakt gaat de vrij roterende fles zich via de cap 
afrollen langs de schaats. Omdat de schaats voorzieh is van het genoemde diameter 
verloop wordt de cap langzaam om de kraag van de fles gefelst. De schaats is dus zowel 
het felsgereedschap als de rotatieaandrijving van de fles. 

Nadat de cap gefelst is neemt het uitvoersterwiel de fles van de rotatietafel zet die op de 
transportband om afgevoerd te worden. 

De capselectie vindt meestal plaats door middel van trilvoeders. De trilvoeder is bij West 
op de bovenbouw van de capper geplaatst. Andere concurrenten plaatsen de capselector 
naast de capcarrousel op of naast het rnachineframe. 

89.1.1. Felskwaliteit 
Het schaatprincipe produceert in principe een goede felskwaliteit voor goede kwaliteit 
flessen (DIN flessen). Voor slechte flessen is de felskwaliteit slecht. 

Het roteren van de fles, de starheid van de schaats in radiale richting, het gebrek aan 
hoogtecompensatie van de fles door het fe1sgereedschap en de benadering vanuit 1 zijde 
zijn daarvan de belangrijkste oorzaken die tevens ook de kans voor een goede felskwaliteit 
voor goede flessen verlagen. Bijlage 11 geeft een verdere argumentatie. 
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Opgemerkt dient te worden dat de West schaatscapper weI is uitgevoerd met een 
hoogtecompensatie voor de fles. De stempel en de rotatietafel zijn voorzien van een 
veerconstructie die ervoor zorgt dat de fles als het ware vrij in de machine zweeft. Dit is 
echter een vrij gecompliceerde constructie die ook geen goede felskwaliteit voor slechte 
flessen produceert maar wellicht uit oogpunt van sluitkwaliteit voortkomt (zie bijlage 3). 

B9.1.2. Partikelproblematiek 
Omdat bij het schaatsprincipe de fles roteert is de luchitmbulentie rond de fles aanzienlijk 
minder dan bij de Calumatic cappers. De partikelstroom, gegenereert door het felsen, is 
daarom beter controleerbaar. 

Door de capselector naast de capcarrousel te plaatsen is vertic ale LAP over de 
capcaroussel beter mogelijk en kan de capselector inakkelijk geisoleerd worden van de rest 
van de machine. 

B9.1.3. Produktiecapaciteit 
De produktiecapaciteit van de schaatscappers is maximaal 710 flessen/minuut (Zalkin) en 
is daarmee aanzienlijk hoger dan die van Calumatic. Dit heeft de volgende oorzaken: 

De sIuitkoppen van de schaatscappers zijn door het ontbreken van de felsrollen erg slank 
en kunnen op een kleinere steek geplaatst worden. De flessnelheid in de machine (dus in 
de sterwielen en op de flessentafel) kan daardoor kleiner zijn bij gegeven 
produktiecapaciteit (immers de flessnelheid= steek * produktiecapaciteit). Een combinatie 
van invoerworm en invoersterwiel. of een invoersterwiel met invoerkantje kunnen, in een 
gegeven uitvoering. de fles een maximale versnelling geven en dus een maximale 
flessnelheid in de machine. Dus door de steek te verkleinen kan de produktiecapaciteit van 
het invoergedeelte van de flessen vergroot worden. 

B9.1.4. Omsteltijden en prijzen 
Voomaamste verschil met de Calumatic capper ten aanzien van het omstellen is het 
omstellen van het felsgereedschap op diameter van de cap en de gereedschapshoogte. Bij 
de Calumatic capper moet van de drie felsrollen per sluitkop in ieder gevaI apart de 
nadering en soms ook de hoogte versteld worden. Bij de schaatscappers worden alle 
sluitkoppen zowel in nadering van het felsgereedschap als in gereedschapshoogte centraal 
en met een handeling afgesteld door het vervangen van de schaats. Dit geeft niet aIleen 
een geweldige tijdwinst maar maakt het afstellen ook minder persoonsafhankelijk. 

Nadeel van het verwisselen van de schaats is de prijs van de schaats. Een West schaats 
kost volgens offerte $ 1518,-. Ais de capper voor meerdere flessen gebruikt wordt kan dit 
een aanzienlijke kostenpost vormen. 

B9.1.5. Kostprijs 
De schaatscappers zijn eenvoudig van opbouw. Ze hebben geen rotatieaandrijving van de 
fles nodig en de gecompliceerde constructie van drie felsrollen per sluitkop is vervangen 
door een eenvoudige schaats. Dit maakt de schaatscapper goedkoper. 
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B9.1.6. Rejectsytemen 
AIle genoemde concurrenten met schaatscappers leveren rejectsystemen als optie. Zonder 
uitzondering zijn die systemen ook in staat om een foutieve aandrukkracht te signaleren. 
De snelheid van het rejectsysteem is bij Caltimatic alleen van West bekend en bedraagt 
600 flessen lminuut. 

West levert de Seal Force Monitor (SFM). De SFM tegistreert het gehele krachtverloop 
tijdens cappen door de vervorming in de schaats met piezo elementen te meten [4]. Door 
het krachtverloop te meten is de SFM niet alleen in staat om een foutieve kracht te 
registreren maar kan ook fouten als geen stop. geen cap en gebroken glas detecteren. Een 
verdere bescbrijving van de SFM vindt U onder no 5 uit de literatuurlijst. 

B9.2. DE BOSCH CAPPER 
Relatief nieuw is de Bosch capper. Deze capper is eveneens een continu roterende 
machine voorzien van een invoersterwiel, flessentafel en uitvoersterwiel. Het 
invoersterwiel schuift een fles op een rotatietafel die op de flessentafel is gemonteerd. De 
fles wordt ingeklemd en in rotatie gebracht. Ben felsrol feIst vervolgens de cap om de 
kraag van de fles. Na het felsen neemt het uitvoersterwiel de fles uit het sluitstation en een 
transportband voert de flessen af. 

Capselectie vindt plaats door middel van een trilvoeder die op het frame naast de 
capcarrousel is geplaatst 

B9.2.1. Felskwaliteit 
De felskwaliteit is voor flessen volgens de DIN norm in orde. Echter slechte kwaliteit 
flessen geven een slechte felskwaliteit De precieze constructie van de capcaroussel is bij 
Calumatic niet bekend. WeI valt op te merken dat het roteren van de fles, de benadering 
vanuit een zijde van het felsgereedschap in ieder geval de felskwaliteit nadeJig 
beinvloeden. Wellicht dat de felsrollen van een hoogtecompensatie zijn voorzien en dat 
daardoor de kans op een goede felskwaliteit en sluitkwaliteit voor goede flessen is 
toegenomen. 

B9.2.2. Partikelproblematiek 
Ten opzichte van de schaatscappers is de roterende felsrol een extra bron van tUrbulentie 
die echter naar verwachting weinig extra turbulentie vetoorzaakt omdat die alleen om zijn 
eigen as draait. Het roteren van de fles is ten opzichte van de Calumatic cappers een 
belangrijke verbetering. 

B9.2.3. Produktiecapaciteit 
Sluitstations met cen felsrol zijn door een gunstige plaatsing van de felsrol op een kleine 
steek, vergelijkbaar met de schaatscappers te plaatsen. dit heeft eenzelfde gunstige 
uitwerking op de produktiecapaciteit als bij de schaatscappers is uitgelegd. De maximale 
produktiecapaciteit is niet bekend bij Calumatic. 

B9.2.4. Omsteltijden en prijzen 
Vanwege te weinig kennis over de constructie geen uitspraken hierover. 

28 



BIJLAGE9 

B9.2.5. Kostprijs 
Vanwege de extra felsrollen en de benodigde rotatieaandrijving is de kostprijs naar 
verwachting hoger dan die van de schaatscappers. Ethier door twee felsrollen minder per 
sluitkop zal de kostprijs naar verwachting lager zijn dan die van de drie felsrollen van 
Calumatic. 

B9.2.6. Rejectsysteem 
Bosch levert een rejectsysteem dat ook op sluitintegriteit test. Bovendien wordt het 
toerental van de stempel tijdens felsen gecontroleerd. Ais de fles niet roteert kan dat 
namelijk of een slechte felskwaliteit of een slechte sluiting betekenen. 
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BIO: HET EISEN EN WENSENPAKkEt "OOR DE NrEUWE CAPPERS 

In onderstaande tabel is het eisenpakket voor qe nieuwe cappers weergegeven. 

Genoemde eisen zijn minimale eisen waar de nietiwe cappers in ieder geval aan moeten 
voldoen. De eisen moeten toetsbaar zijn. 

Aan de wensen moet zoveel mogelijk tegemoet gekomen worden. Niet iedere wens is even 
belangrijk. Daarom is aan iedere wens een gewicht toegekend. Het gewicht van iedere 
wens wordt een hulpmiddel bij de keuze tussen verschillende alternatieven. 

Onder maximaal haalbaar is aangegeven in hoevefl'e de vaag omschreven wens te 
vervullen is. 

EIS WENS MAX. HAALBAAR 

CAPACITEIT 

produktiecapaciteit in aansluiting zo groot mogelijke produktiecapaciteit 
met de RLF(de snelste vulmachine 
van Calumatic). zie bijlage 8 

produktiecapaciteit traploos 
variabel 

alIe verpakldngen volgens alle farmaceutische verpakkingen ook ROPP cappen en lined 
- DIN 58361, seals (zie bijlage 8 ) 
• DIN 58363, 
- DIN 58366, 
(injectie en infuusflessen) 
moeten verwerkt kunnen worden. 

FARMACEUTISCHE EISEN 

goede sluitintegriteit 

machine geschikt voor gebruik machine geschikt voor gebruik binnen machine geschikt voor de 
onder sanitaire omstandigheden de clean room clean room 

zo min mogelijk turbulentie rond de nagenoeg geen turbulentie 
fles rond de fles 

goede felskwaliteit voor flessen goede felskwaliteit voor stechte flessen goede felskwaliteit voor 
volgens DIN slechte flessen 

WETTENI RICHTLUNEN 

machine moet voldoen aan de zo veilig mogelijk 
Europese machinerichtlijn 

OMSTELLEN 

omsteltijd korter dan huidige zo kort mogelijke omsteltijd 
cappers 
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EIS WENS MAX. HAALBAAR 

omstelkosten zo laag mogelijk 

zoveel mogeJijk automatische 
omstelling 

MACHINE 

zo min mogelijk onderhoud 

lage storingsgevoeligheid storingsvrij 

kostprijs zo laag mogelijk 

zo min mogelijk ruimtebeslag van de 
machine 

machine styling volgens nieuwe 
huisstijl 

REJECT 

rejectsyteem met signaIering: reject met signalering slechte reject op aIle variabelen die 
- no cap, felskwaliteit het capproces bepaIen 
- no stop, 
- foutieve aandrukkracht. 

registreren van aIle belangrijke 
gegevens van de capper per batch 

VOORNAAMSTE OPTIES 

PLC besturing 

veiligheidskooi om de capper 
gemonteerd op het frame 

ONTWERPEN EN 
ASSEMBLEREN 

modulaire bouw van de machine 

zoveel mogeJijk gebruik van bekende 
technieken 

machineontwerp moet veel ruimte 
bieden om in te spelen op nieuwe 
marktontwikkeiingen 

zo min mogeJijk engineerlngs 
inspanning om aan bekende specifieke 
klantwensen te voldoen 

eenvoudige montage 

goede testbaarheid in een vroeg 
stadium van realisatie 

TABJ::..L lJ1Ul: het elsen en wensen 'P akket 
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de volgorde van het belang van de wensen voor de nieuwe cappers 

WENS 

1: zo min mogelijk turbulentie rond de fles 
2: goede felskwaliteit voor slechte flessen 
3: zo kort mogelijke omsteltijd 
4: zo groot mogelijke produktiecapaciteit 
5: omstelkosten zo laag mogelijk 
6: mogelijkheid om ROPP caps te cappen 
7: kostprijs zo laag mogelijk 
8: machineontwerp moet veel ruimte bieden om in te spelen op nieuwe 

marktontwikkelingen 

BIJIAGEIO 

9: zo min mogelijk engineeringsinspanning om aan bekende specifieke klantwensen te 
voldoen 

10: zoveel mogelijk gebruik van bekende technieken 
11: zoveel als mogelijk automatisch omstellen van de machine 
12: eenvoudige montage 
13: goede testbaarheid in een vroeg stadium van realisatie 
14: lage storingsgevoeligheid 
15: zo min mogelijk onderhoud 
16: machine geschikt voor gebruik binnen de clean room 
17: zo veilig mogelijk 
18: zo min mogelijk ruimtebeslag van de machine 
19: reject met signalering slechte felskwaliteit 
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B11: BELANGRUKE ASPECTEN VOOR DE FELSKW ALITEIT 
Onder een goede felskwaliteit wordt een gladde onbeschadigde fels verstaan die goed 
aanligt op de onderkant van de kraag. De onderkant van de kraag is dan voor ongeveer 
driekwart bedekt door de cap. 

De huidige cappers hebben een goede felskwaliteit voor goede en slechte flessen. Iedere 
verrnindering van de felskwaliteit wordt gezien als een verlies en is onacceptabel. 

Een gedetaileerde beschouwing van de Calumatic sluitkop en een vergelijking met de 
schaats- en de Bosch capper leverde een aantal aspecten op die de kans op een goede 
felskwaliteit verhogen voor goede en slechte flessen; 

1) het roteren van de sluitkop in plaats van de fles, 
2) een centrering van de cap en de fles door een benadering van het felsgereedschap uit 

drie zijden, 
3) compensatie in radiale richting door felsgereedschap van onrondheden en decentrering 

van de fles, 
4) referentie van de hoogteafstelling van het felsgereedschap aan de stempelhoogte, 
5) hoogtecompensatie door felsgereedschap van toletanties op de fles, stop en cap, 
6) juiste aandrukkracht, 
7) voorkomen van slip tussen het gereedschap en de cap, 
8) minimaal aantal omwentelingen tijdens felsen, 
9) nafelsen in de cyclus. 

Aspecten 1,2, worden aIleen voor slechte flessen voor een goede felskwaliteit 
noodzakelijk geacht. Aspect 3 is gewenst voor slechte flessen. Aspecten 4,5 en 6 worden 
als zeer belangrijk ingeschat en hebben bovendien invloed op sluitintegriteit. Aspecten 
7,8,9 worden voor iedere fles van belang geacht. 

1. Het roteren van de fles in plaats van de sluitkop 
Trillingen van de fles tijdens felsen kunnen een slechte felskwaliteit veroorzaken. Als een 
fles geroteerd wordt met het massamiddelpunt buiten de rotatieas veroorzaakt dat trillingen 
die bij een bepaalde rotatiesnelheid een onacceptabele felskwaliteit veroorzaken. Bij welke 
snelheid dat is, is met name afhankelijk van de afstand van het massamiddelpunt tot de 
rotatieas. 

Schaatscappers en de Bosch capper roteren de fles. Goede flessen hebben het 
massamiddelpunt bij benadering op de hartlijn vari de fles en dus op de rotatieas liggen. 
De trillingen blijven daarbij blijkbaar binnen acceptabele grenzen omdat de schaatscappers 
en de Bosch capper een goede felskwaliteit leveren voor goede flessen. 

Bij slechte flessen is de kans groot door maat- en votmafwijkingen dat het 
massamiddelpunt niet op de rotatieas ligt. In dat geval ontstaan trillingen die in het geval 
van de schaatscappers en de Bosch capper tot eeri niet acceptabele felskwaliteit leiden. 
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Er is steeds uit gegaan van een goede centrering van de fles. Ais de fles niet goed 
gecentreerd is, bevindt ook voor goede flessen het massamiddelpunt zich niet op de 
rotatieas en wordt voor slechte flessen de excentriciteit gesuperponeerd op de al aanwezige 
onrondheden. Voor goede en slechte flessen wordt de kans op een goede felskwaliteit in 
het geval van rotatie door de fles daardoor verkleind. 

2 Het aantal zijden van waaruit benaderilig door het felsgereedschap plaatsvindt 
Tijdens het felsen drukt het felsgereedschap de felsrollen via de cap tegen de fles en wordt 
de bovenkant van de cap in de stempel gedrukt. De cap kan nauwelijks bewegen in de 
stempel en is dus altijd gecentreerd in de stempel en ten opzichte van het felsgereedschap. 
De cap en de fles zijn aanvankelijk alleen aan elkaar gekoppeld door een stop die zeer 
elastisch en daardoor makkelijk te vervormen is. 

Ais er een resulterende kracht van het felsgereedschap op de fles werkt bestaat de kans dat 
de fles onder invloed van die kracht gedecentreerd wordt ten opzichte van de stempel en 
het felsgereedschap. Dit kan gebeuren door verschuiven van de fles over de flessentafel of 
door kanteling van de fles. De stop wordt daarbij scheef gedrukt. Dit kan vooral bij lage 
aandrukkrachten en zeer elastische stops voorkomen. 

De drie felsrollen van Calumatic centreren de fles automatisch ten opzichte van de 
stempel. Er is geen resulterende kracht op de fles. De schaatscappers en de Bosch capper 
felsen echter vanuit een zijde en oefenen dus een resulterende kracht uit op de fles. In 
kombinatie met de rotatie door de fles is dit voor goede flessen blijkbaar geen probleem, 
voor slechte flessen weI. 

3 Compensatie in radiale richting door het felsgereedschap van onrondheden en 
decentrering van de fles 

Onrondheden van de kraag en decentrering van de fles ten opzichte van stempel kunnen 
tot gevolg hebben dat de afgestelde uiterste nadering van het felsgereedschap in een 
omwenteling afwisselend te ver en te kort is. Als het felsgereedschap star is in radiale 
richting kan dat tot gevolg hebben dat de fles stuic gedrukt wordt of delen van de omtrek 
van de fels half gefelst worden. 

Bij de Calumatic capper wordt in het gevai van een SC3 sluitkop door middel van 
veerdruk tegendruk gegeven om de felskrachten te beperken. De ophanging van de 
felsrollen van een SC2 sluitkop is in radiale richting slap genoeg om de compensatie te 
leveren. Een schaats is in radiale richting ontzettend stijf en kan onrondheden absoluut niet 
compenseren. 

4 Hoogteafstelling van het felsgereedschap ten opzichte van de stempelhoogte 
Het is belangrijk dat het felsgereedschap de cap op de juiste hoogte felst. Te laag kan in 
een fels resulteren die niet goed aanligt op de kraag van de fles, te hoog kan tot gevolg 
hebben dat de fles kapot gedrukt wordt of dat de stop door toedoen van de vertic ale 
component van het felsgereedschap te hard aangedrukt wordt. 

34 



BIJIAGEll 

De hoogte van het feIsgereedschap kan aan twee vIakken van het verpakkingsmateriaal 
gerefereerd worden. Of aan de bovenkant van de cap of aan de bodem van de fles. Zie 
onderstaande figuur. 

2 

1 

1: 35+-0.6 
tot 
238+-2.0 

2: 7+-0.4 
tot 
18+-0.8 
(mm) 

FIGUUR BIll: rejerentie van de hoogte van het je/sgereedschap 

am de kans zo groot mogelijk te maken dat het felsgereedschap op de juiste hoogte felst 
moet de hoogte van het feIsgereedschap gerefereerd worden aan de bovenkant van de cap, 
dus aan de onderkant van de stempel. Consequentie van die referentiekeuze is dat als de 
stempel verticaal beweegt het felsgeeedschap ook verticaal mee moet bewegen. 

5 Hoogtecompensatie door bet felsgereedscbap van toleranties op de fles en cap 
Ondanks dat het tolerantiegebied zo klein mogelijk is bij referentie van de 
felsgereedschapshoogte aan het bovenvIak van de cap is het bij de Calumatic sluitkoppen 
nodig om de toleranties te compenseren door de felsrollen verend op te hangen. Het 
verhoogt de kans op een goede fels zowel voor goede als voor slechte flessen. 

Voor het schaatsprincipe is een hoogtecompensatie niet voldoende om voor slechte flessen 
een goede fels aan te brengen. Dit blijkt uit de schaatscapper van West die voorzien is van 
een hoogtecompensatie door de fles maar niet in staat is om slecht glas van een goede feis 
te voorzien. De motivatie voor de hoogtecompensatie van West is wellicht het verkrijgen 
van een goede sIuitkwaliteit zoals in bijIage 3 uitgelegd wordt. 

6 te boge of te lage aandrukkracbten 
Een te hoge aandrukkracht kan als gevolg hebben dat het aluminium van de fels niet meer 
onder de kraag past, naar beneden weg krult en zodoende een onacceptabele fels 
produceert. Een te Iage felskracht kan ervoor zorgen dat het aluminium van de fels niet 
ver genoeg om de kraag van de fles koml. De cap kah daardoor makkelijk Iosschieten. 

7. voorkomen van slip tussen bet gereedscbap en de cap 
Slip tussen het gereedschap en de cap kan de cap beschooigingen en kan door sIijtage van 
de cap extra partikels genereren. Voor de schaatscapper, waarbij de cap afrolt over de 
schaats zonder aandrijving is slip onvermijdelijk. 
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8. bet minimum aantal omwentelingen tijdens felseh 
Yoor een SC2 met drie felsrollen worden ongeveer twee omwentelingen gebruikt om te 
felsen. Een schaatscapper heeft slechts 1 3/4 omwenteling nodig [8]. Hoeveel 
omwentelingen nodig zijn is moeilijk theoretisch te benaderen en is bovendien afhaokelijk 
van de cap (dikte en hardheid). Aanname is dat 2 1/2 omwenteling voor iedere cap 
voldoende is, ook voor de bena ,dering vanuit een zijde. Latere proeven kunnen deze 
aanname verifieren. 

9. bet nafelsen 
Connor [5] beschrijft het felsproces in zijn artikel. Daarin rept hij over een fase in het 
feslproces die de cosmetische kwaliteit van de cap bepaald. Daarbij staat de felsrol even in 
de uiterste stand. In de curve van de huidige SC2 capper is dit ook terug te vinden. 
Daarbij staat de felsrol ongeveer een halve omwenteling in de uiterste stand. Yoor de 
benadering vanuit een zijde heeft deze fase aileen zin wanneer een volledige omwenteling 
tijdens nafelsen toegepast wordt. 
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B12. VERGELIJKING VAN CONTINUE EN INTERMITTERENDE 
FLESTRANSPORTEN 
Allereerst wordt voor het huidige flestransport met sterwielert en capcarrousel de versnelling 
en produktiecapaciteit, atbankelijk van bet aantal sluitstations berekend. Bij die berekende 
versnelling wordt de produktiecapaciteit voor een aahtal intermitterende flestransporten voor 
een gelijk aantal sluitstations. Hoe hoger de produktiecapaciteit bij gelijk aantal sluitstations, 
hoe beter. De vergelijking vindt plaats onder een aantal aannamen. 

Aannamen: 
- De voor het continue flestransport berekende versnellingen zijn ook voor het intermitterende 

flestransport mogelijk, 
- Er is geen sprake van botsingen, 
- De minimale steek tussen de sluitstations wordt op 75 mm vastgesteld. Die steek is voor 

continu en intermitterend flestransport gelijk, 
- De vergelijkingen worden gemaakt voor een 2ml fles. De aanname is dat een grotere 

produktiviteit voor een 2 ml fles ook geldt voor een grotere fles. 

B12.1 CONTINU FLESTRANSPORT MET STERWIELEN EN CAPCAROUSSEL 
De kritische maximale versnelling in verband met morsen van het produkt is de centrifugaal 
versnelling van de fles in het invoersterwiel. Voor het continue flestransport worden een 
aantal aannamen gedaan op grond van de gegevens van de huidige cappers. 

Aannamen: 
- Het maximale toerental van de capcaroussel is 50 omw/min zoals voor de SC3, 
- De maximale flessnelheid is 48 m/min zoals voor de SC3, 
- De diameter van het invoersterwiel is minimaal 200 mm. De diameter wordt vergroot als 

het aantal sluitstations dit noodzakelijk maakt, 

Formules: 

Amax = maximale flesversnelling (m/s2
) 

Viles = flessnelheid (m/s) 
R"ter = straal invoetsterwiel (m) 

S = steek (m) 
P = produktiecapaciteit (flessen.min) 

P=n*N N = aantal sluitkoppen (-) 
n = toerental capcaroussel (omw./min) 
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N R S P Vo• ~ax 
(mm) (mm) (flessen/min) (m/min) (m/S2) 

2 100 314 100 31.4 2.7 
4 100 157 200 31.4 2.7 
6 100 105 300 31.4 2.7 
8 100 78.5 400 31.4 2.7 
10 125 78.5 500 39.3 3.4 
12 150 78.5 600 47.1 4.1 
14 175 78.5 611 48.0 3.7 

TABEL B121: produktiecapaciteit ajhanlcelijk van het aantal sluitkoppen voor continu 
/lestransport 

BI2.2. INTERMITTERENDE FLESTRANSPORTEN 
Omdat voor intennitterende machines de aanvoer van eleetriciteit, signalen van opnemers of 
pneumatiek eenvoudiger is, zijn de mogelijkbeden van intennitterende machines onderzocht. 

Voor het flestransport kan er sprake zijn van een wordingsbaan of een vertakking van de 
wordingsbaan in meerdere banen. Meerdere banen heeft als voordeel dat handelingen als 
aanvoeren, afvoeren, plaatsen en uitnemen voor verschillende stations tegelijk kan 
plaatsvinden. Het verdelen van de flessen over meer dan twee banen bij de gevraagde 
produktieeapaciteit geeft echter een aanzienlijk risico ten aanzien van het omvallen van 
instabiele flessen. Bovendien za1 het positioneren van de flessen in de verschillende banen per 
capbaan extra wisseldelen of omstellingen naar flesformaat geven. Een belangrijke wens was 
juist om de omsteltijd en -prijs te venninderen. Daarom wordt de wordingsbaan niet vertakt. 

De sluitstations kunnen in principe in een reehte baan en een gekromde baan opgesteld 
worden. Echter bij gelijke produktieeapaciteit, gelijke steek van de sluitstations en gelijke 
steekstraal van de sluitstations za1 de maximale snelheid, en daardoor ook de maximale 
centrifugaal versnelling op de fles, altijd groter zijn voor intermitterend als voor continu 
flestransport. Daarom gaat de voorkeur uit naar een reehtlijnig flestransport. 

Er zijn vijf handelingen te verrichten door het flestransport: cappen, aan- en afvoeren van 
flessen, vullen en leegmaken van de sluitstations. Het cappen gebeurt in de rusttijd van de 
cyclus. In het geval van niet vertakt flestransport moet dan het vullen en leegmaken van de 
sluitstations in de staptijd van de cyclus gebeuren. Het aan- en afvoeren van de flessen kan 
tegelijkertijd gebeuren in de rust- of in de staptijd van de cyclus. 

De eerste uitvoering van rechtlijnig. niet vertakt flestransport is in figuur B121a weergegeven. 
In de staptijd wordt een batch aangevoerd en geplaatst in de sluitstations. De voorgaande 
batch wordt tegelijkertijd uitgenomen en afgevoerd. 
Figuur B121b geeft de tweede uitvoering. Tijdens cappen worden de flessen aangevoerd 
terwijl geeapte flessen afgevoerd worden. Als dit langer duurt dan het cappen dan wordt de 
rusttijd bepaald door het aan- en afvoeren van de flessen. De staptijd wordt gebruikt om 
tegelijkertijd nieuwe flessen in de sluitstations te plaatsen en geeapte flessen uit te nemen. 
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BIJIAGEl2 

Ook voor het intennitterende flestransport worden een aantal aannamen gedaan: 
Aannamen: 
- In verband met positioneemauwkeurigheid wordt de scheve sinus als bewegingsfunctie 

gekozen voor het intennitterend flestransport, 
- In de rusttijd wordt gecapt. De captijd is zoals nti gebruikelijk 0.5 s .. 
- Alleen de in figuur B 121 afgebeelde manieren van flestransport worden beschouwd 

Formules: 

Amax = 2 *pi *Hm I Tm2 Hm = stap (m) 
Tm = staptijd per beweging (s) 

Tc = Ts + Tr Tc = cyclustijd (s) 
Tr = rusttijd (s) 
Ts = totale staptijd (s) 

P = N *60/Tc p = produktiecapaciteit (flessen/min) 
N = aantal sluitstations (-) 

Rechtlijnig, niet vertakt flestransport met stilstaande sluitstations 
De rusttijd wordt benut door te cappen. In de staptijd van de totale cyclus worden in een 
beweging de flessen aan- en afgevoerd en de sluitstations gevuld en geleegd. De stap Hm is 
die daarvoor afgelegd moet worden is gelijk aan S * N. Tabel B 122 geeft de 
produktiecapaciteiten bij verschillend aantal sluitstations. 

N Hm Amax Tm=Ts Tr Tc P 
(-) (mm) (rn/s2

) (s) (s) (s) (flessen/min) 

2 150 2.7 0.59 0.5 1.09 110 
4 300 2.7 0.83 0.5 1.23 195 
6 450 2.7 1.02 0.5 1.52 236 
8 600 2.7 1.18 0.5 1.68 285 
10 750 3.4 1.17 0.5 1.67 360 
12 900 4.1 1.17 0.5 1.67 431 
14 1050 3.7 1.33 0.5 1.83 460 

TABEL B122: produktiecapaciteit ajhankeJijk van aantal sluitkoppen voor intermitterend 
j7estransport; rechtlijnig, niet vertakt, met stilstaande sluitstations. 
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Rechtlijnig, niet vertakt flestransport met "scbuir' 

De rusttijd wordt benut door het cappen en het aan en afvoeren van flessen. De staptijd wordt 
benut door het vullen en leegmaken van de sluitstations door de "schuif'. 
De stap voor het aan en afvoeren is gelijk aan Hml = N*S. De stap voor het vullen en 
leegmaken van de sluitstations is gelijk aan Hm2 = 75 mm. Tabel B 123 geeft de 
produktiecapaciteit voor verschiUend aantal sluitstations. 

N Amax Tml=Tr Tm2= Ts Tc P 
(-) (m/s2

) (s) (s) (s) (flessen/min) 

2 2.7 0.59 0.4 0.99 121 
4 2.7 0.83 0.4 1.23 195 
6 2.7 1.02 0.4 1.42 253 
8 2.7 1.18 0.4 1.58 303 
10 3.4 1.17 0.35 1.52 394 
12 4.1 1.17 0.34 1.51 480 
14 3.7 1.33 0.35 1.68 500 

TABEL B124: Produktiecapaciciteit afhankelijk van het aantal sluitstations voor 
intermitterned j7estransport: rechtlijnig, niet vertakt j7estransport met "schuif' en stilstaande 
sluitstations 
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B13: RELATIES VOOR HET FLESTRANSPORT MET STERWIELEN EN 
CAPCAROUSSEL 

De produktiecapaciteit en de geometrie van eeil combinatie van invoersterwiel, capcarrousel 
en uitvoersterwiel wordt weergegeven door de volgende relaties: 

V fles = produktiecapaciteit * S VOes = flessnelheid (m/min) 
S = steek tussen de flessen (m) 

produktiecapaciteit = n * N n = toerental capcarrousel (omw/min) 
( = capaciteit capselectie) N = aantal sluitkoppen 

Om de overgang tussen sterwielen en de capcaroussel zonder problemen te laten verlopen 
moeten de volgende relaties voor de overbrengverhouding tussen de ster en de carrousel altijd 
gelden; 

R..ter = steekstraal flessen in sterwiel 
~arrousel= steekstraal sluitstations in carrousel 
Wcarrousel= hoeksnelheid carrousel (radls) 
Wster = hoeksnelheid ster ( radls) 
Nster = aantal pockets in sterwiel 

Om het aantal sluitkoppen vrij te kunnen kiezen wordt de overbrengverhouding tussen de 
sterren en de carrousel 1:1 genomen. 

Voor het sterwiel zonder worm is de haalbare omtreksnelheid afhankelijk van de snelheid 
waarmee een fles in een pocket van het sterwiel geduwd kan worden. Deze snelheid is 
afhankelijk van de constructieve uitvoering en kan alleen praktisch betrouwbaar bepaald 
worden. Voor het sterwiel met invoerworm is de omtreksnelheid afhankelijk van de 
versnelling die de worm de fles kan, en moet geven om de flessen op steek te brengen. Door 
de worm te verlengen kan bij gegeven maxima Ie versnelling de omtreksnelheid echter 
vergroot worden. 

Voor een maximale produktiesnelheid van 600 flessen/min moet inderdaad de steek van de 
flessen in de machine teruggebracht kan worden bij de ontwikkeling van de nieuwe 
capmodule naar minstens 78 mm kunnen de bestaande flesplaatsers gebruikt worden. Dit 
verdient de voorkeur boven de ontwikkeling van een volledig nieuwe flesplaatser. Voor het 
huidige drie felsrolprincipe kan echter op die manier geen capaciteitsverbetering geboden 
worden. Dit is echter geen ramp omdat voor slechte flessen de andere machines in de vullijn 
een capaciteitsvermindering vertonen. 
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CAPPRINCIPES 

BIJIAGE14 

Deze bijlage hoort bij de beschrijving en vergelijking van de capprincipes op pagina . . Z,1 
van het hoofdverslag. 

lucbtturbulentie '. 
Om een fles te cappen is er sprake van capgereedschap en een te cappen fles. Het 
gereedschap of de fles kunnen tijdens het cappen roteren. De rangschikking naar 
luchtturbulentie wordt is als voIgt: 

zeer weinig: 
weinig: 
veel: 
zeer veel: 

omstellen 

zowel de fles aIs het gereedschap roteren niet. 
de fles roteert en het gereedschap roteert niet. 
het gereedschap roteert maar is "aerodynatnisch" uitgevoerd, 

het gereedschap roteert en is ruet "aerodynatnisch" uitgevoerd. 

Het omstellen moet bij wisseling van de cap plaatsvinden. De oms telling betreft een 
oms telling voor de caphoogte en capdiameter. De wisseling van de stempel wordt niet in 
de vergelijking meegenomen omdat die voor ieder principe nodig is. 

De rangschikking naar omsteltijd is als voIgt: 

zeer kort: 
kort: 
lang: 

omstellen kan voor ieder sluitstation centraal in ~~n handeling plaatsvinden, 
omstellen kan per sluitstation in ~n handeling plaatsvinden, 
omstellen kan per sluitstation in meerdere handelingen plaatsvinden. 

De rangschikking naar omstelkosten is als voIgt: 

zeer hoog: 
hoog: 
laag: 

er zijn wisseldelen per sluitstation noodzakelijk, 
er is ~n wisseldeel voor aIle sluitstations noodzakelijk, 
door afstelmogelijkheden kan zonder wisseldelen omgesteld worden. 

de felskwaliteit en sluitkwaliteit 
De kriteria uit bijlage 3 en 11 zijn hierbij gehanteerd. 

koslprijs 
De aanname is; hoe meer bewegingen/functies in de machine daadwerkelijk aangedreven 
moeten worden, hoe duurder de machine wordt. Tevens is aangenomen; hoe complexer de 
uitvoering van de sluitstations is, hoe duurder de machine. 

De rangschikking naar kostprijs is als voIgt: 

laag: 
hoog: 
hoog: 
zeer hoog: 

weinig bewegingen/functies behoeven een aparte aandrijving, geen complex gereedschap, 
weinig bewegingen/functies behoeven een aparte aandrijving, complex gereedschap, 
veel bewegingen/functies behoeven een aparte aandrijving, geen complex gereedschap, 
veel bewegingen/functies behoeven een aparte aandrijving. complex gereedschap. 
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DE KNIJPERS 
De knijpers hebben geen rotatie nodig van het gereedschap ten opzichte van de fles. Dit is 
gunstig in verband met de vermindering van de luchttutbulentie en de kostprijs. De 
knijpersegmenten zijn in de vorm van de fles vormgegeven en zijn daardoor wisseldelen 
per fles. Omstellen moet daardoor in een handeling per sluitstation te realiseren zijn. De 
verwachting is echter dat door de speciale vormgeving en eventuele 
materiaalbehandelingen van de segmenten het omstellen duur is. 

de knijper 
Op de plaats waar de segmenten bijeenkomen ontstaat opeenhoping van materiaal. Dit 
geeft een niet acceptabele vermindering van de felskwaliteit voor slechte en goede flessen. 

de gesloten knijper 
De gesloten knijper voorkomt de opeenhoping van rriateriaal op de plaats waar de 
segmenten bijeenkomen. Echter omdat tijdens cappen de zijwand van de cap op druk 
belast wordt is de sluitintegriteit twijfelachtig (zie bijlage 3 ). 

de knijper met rubber tussenelement 
Door gebruik van het rubber tussenelement wordt beschadiging van de cap geheel 
voorkomen. Door een juiste vormgeving van het tussenelement en de knijpsegmenten kan 
ervoor gezorgd worden dat naar verwachting aan alle criteria voor goede sluitintegriteit 
(bijlage J ) en felskwaliteit (bijlage 11 )voldaan wordt. 

De te bereiken sluitintegriteit en felskwaliteit zijn echter niet 100 % zeker. Ook de 
farmaceutische kwaliteit van het flexibele tussenelement is twijfelachtig. Is het 
tussenelement voldoende be stand tegen slijtage, kan het gesteriliseerd worden, etc .. Dit 
soort zaken moeten eerst bewezen worden voordat de klant het nieuwe principe accepteert. 

DE FELSPRINCIPES 
Voor de felsprincipes is een rotatie noodzakelijk van het het felsgereedschap ten opzichte 
van de fles. Daartoe kan of het gereedschap, of de fles roteren. In verband met de reduktie 
van de turbulentie rond de fles moet de fles roteren. Uit bijlage 11 blijkt echter dat het 
roteren van de fles tevens de felskwaliteit voor slechte £lessen in een onaanvaardbaar 
gevaar brengt. Daarom gaat een reduktie van de luchtturbulentie rond de fles niet samen 
met een goede felskwaliteit voor slechte flessen! 

het drie felsrolprincipe met roterende slu'tkop 
Voor slechte flessen is dit het meest betrouwbare concept. Het omstellen kan langzaam en 
goedkoop gebeuren door afstellen van iedere felsrol apart. Het afstellen van een sluitkop 
vergt ongeveer 5 minuten. Sneller maar aanzienlijk duurder is het verwisselen van de 
sluitkop. Het drie felsrolprincipe is een zeer duurprincipe. De sluitkop is een complexe 
constructie waarbij de rotatie van de sluitkop en de nadering van de felsrollen aandrijving 
behoeven. 
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bet relsroJprincipe met roterende Des 
Het roteren van de fles gaat ten koste van de felskwaliteit voor slechte flessen maar is 
zoals eerder vermeld noodzakelijk ivm de turbulenrle rond de fles te venninderen. Omdat 
een felsrol sneller om te stellen is als meer felsrollen en bovendien goedkoper is 
(besparing ongeveer fl 500,-- per felsrol) wordt in het geval van het felsrolprincipe 
gekozen voor een felsrol ipv twee of meer felsrollen. 

Het een felsrolprincipe met roterende fles is in ieder geval snel en nagenoeg kosteloos met 
een handeling af te stellen. De nadering van de felsrollen en de rotatie van de fles vergen 
een aandrijving. 

De scbaatscappers 
Voor de schaatscappers is de schaats vast opgesteld en moet de fles roteren. De caps 
rollen zich af tegen de schaats zodat geen rotatieaandrijving nodig is. In de schaats is een 
curve verwerkt zodat er geen aandrijving van de felsbeweging nodig is. Het omstellen 
gebeurd centraal, in een handeling door wisseling van de schaats. Zoals uit ervaringen van 
klanten blijkt is de felskwaliteit goed voor goede flessen en slecht voor slechte flessen. 

Om een goede fels te maken is een bepaald aantal omwentelingen van de fles ten opzichte 
van het felsgereedschap noodzakelijk. Volgens Beswick[8] minstens 1 3/4omwentelingen. 
Dit aantal is echter afuankelijk van de capkwaliteit. Nu is de contacttijd van de cap met de 
schaats voor een buitenschaats principieel groter als voor een binnenschaats. Voor een 
buitenschaats zijn meer omwentelingen mogelijk zodat de kans op een goede felskwaliteit 
groter is. Daarom gaat in het geval van een schaats de voorkeur uit naar een 
binnenschaats. 

de boepel 
De felskwaliteit voor goede flessen is voor een hoepel twijfelachtig. Tijdens felsen kan 
glijden van het felsgereedschap over de cap, de cap beschadigen. In het geval van een 
hoepel is het contact van het felsgereedschap extreem conform waardoor het 
felsgereedschap meer over de cap glijdt dan rolt 

44 



BlJIAGE15 

BLILAGE 15: DE AANDRUKKER 
De aandrukker bestaat uit twee onderdelen. Een mechanisme dat een geprogrammeerde 
verticale beweging verzorgd en een krachtinstelling. 

B15.1 DE KRACHTINSTELLING AFHANKELUK V AN DE STOP 
De krachtinstelling dient ervoor de aandrukkracht aan te passen aan het materiaal van de 
stop. Een zachte stop bijvoorbeeld. heeft een kIeinere aandrukkracht nodig als een harde 
stop en kan ook kIeinere aandrukkrachten verduren. 

In de huidige sluitkop van de SC2 is de aandrukkracht slechts instelbaar door vervanging 
van de aandrukveer. De aandrukkracht van de huidige SC3 sluitkop is zeer gebrekkig per 
sluitkop in te stellen door wijziging van de voorspanning van de veer. 

De aandrukkrachtinstelling moet instelbaar zijn van minstens 60 N tot 350 N. (volgens 
eigen metingen en [4]). De voorkeur gaat uit naar een centrale instelling voor alle 
sluitstations. van de aandrukkracht om de snelheid en persoonsonafhankelijkheid te 
bevorderen. 

De mogelijke manieren van instellen zijn: 

1: met een veer door de voorspanning te wijzigen. 
2: pneumatisch met een drukregelaar. 
3: hydraulisch. 

Manieren twee en drie bieden eenvoudig de mogelijkheid de aandrukkracht centraal in te 
stellen door een centrale drukinstelling. Ze zijn in tegenstelling tot de veerinstelling 
bovendien ongevoelig voor fleshoogteverschillen. Een pneumatische krachtinstelling is 
gemakkelijk te voeden via het persluchtnet dat bij de meeste kIanten aanwezig is. 
Hydrauliek is in dat opzicht moeilijker. Daarom wordt gekozen voor een pneumatische 
krachtinstelling. 

BI5.2. DE VERTICALE BEWEGING DOOR DE FLES 
Er is gekozen de fles de verticale beweging te laten maken om vetsmering in de 
uitwendige zone te vermijden. In de gekozen construktie (figuur 24 uit het hoofdverslag. 
of bijlage 20) stuurt de verticale beweging de functies remmen. rotatieaandrijving. feisen, 
aandrukken en overpakken aan. De verticale beweging is daartoe in zes fasen op te delen: 

- fase 1: terugbrengen leeg sluitstation 
- fase 2: overpakken en aandrukken 
- fase 3: starten rotatie 
- fase 4: felsen 
- fase 5: remmen 
- fase 6: loslaten 

BI5.2.1. De maximale indrukking van bet sluitstationboven 
Het streven is een sluitstation voor alle flessen. Kritisch voor de vertic ale beweging door 
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de fles in de gekozen uitvoering van het sluitstation is het ontbreken van een fles of het 
breken van een fles tijdens cappen. Het bovenstation mag het onderstation dan niet raken. 
Figuur B15l geeft de situatie weer voor de laagste fles volgens DIN. het 2R flesje. 

26mm 

FIGUUR B151: be paling van de maxima/e indrukking van het s/uitstationboven 

De maximale indrukking wordt bepaald op 25 mm. Hiermee moet rekening gehouden 
worden bij de bepaling van de verticale slag voor het aandrukken. de rotatieaandrijving en 
het felsen. 

BI5.2.2. rase 1; terugbrengen van lege sluitstations 
In deze fase wordt de de rotatietafel geremd. De nokvolger is in de laagste stand. de 
rotatietafel op glaslijnniveau. 

FIGlJUR B152: hoek x l'oor Jase 1 

De hoek x wordt minimaal gewenst om tijd te creeren voor het felsen. Bepalend voor deze 
hoek is de minimale afstand tussen de sterwielen zoals aangegeven is in de figuur. Deze 
afstand is gelijk aan 2* sterstraal + 2 * flesstraal + 40 mm . De 40 mm is de minimale 
dambreedte van de tailleplaat in verband met de stabiliteit van de tailleplaat. 

De hoek wordt voor alle ster- en carrouseldiameters gelijk aangenomen. Deze hoek wordt 
vastgesteld op minimaal 48°. Tabel B15l geeft een overzicht van de haalbare flesdiameters 
bij steekstralen van de sterren en de carrousel van 200 tot 300 mm. 

steekstraal maximale flesdiameter 

200mm 60 mm, goed voor aile flessen die 600/min vereisen 

250mm 80 mm, goed voor aile flessen behaIve voor 1000 ml flessen 

300mm 105 mm. goed voor aile flessen 

TABEL B151 : haa/bare jlesdiameters voor verschillende steekstra/en 
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Zo kan voor alle steekcirkeldiameters een range van flesdiameters gehanteerd worden in 
overeenstemming met het huidige assortiment. Indien nodig kan voor speciale gevallen 
(kleinere flesdiameters) een kleinere hoek gekozen worden opdat meer felstijd gecreerd 
wordt 

BlS.2.3. rase 2:overpakken en aandrukken 

overpakken 
Voordat de fles de invoerster verlaat moet de fles door een sluitstation ingeklemd zijn om 
omvallen te voorkomen. Het probleem is het voorkomen van een botsing tussen de 
naderende fles en de naderende sluitkop. Er is rond het raakpunt maar een klein gebied 
waar de stempel en eventueel bet gereedschap over de cap kan zakken zonder te botsen. 
De grootte van dit gebied wordt vergroot door een grotere overmaat van de 
stempeldiameter ten opzichte van de cap. Aanname is dat in het ergste geval na het 
passeren van bet raakpunt de fles in de ster blijft. 

FlGUUR B153 : situatie rond het raakpunt van de steekcirkeldiameters van de ster en de 
capper 

In het geval van het een felsrolprincipe (en bv de schaatscappers) kan de felsrol zodanig 
opgesteld worden dat de baan van de cap niet snijdt met de baan van de felsrol. Zodoende 
is de benodigde verticale beweging tijdens overpakken alleen nodig om de cap in de 
stempel te drukken en niet om het felsgereedscbap te passeren. Om botsingen van de 
stempel met de fles/cap te voorkomen moet de heffing minimaal 6 mm zijn. Drie 
millimeter daarvan wordt gebruikt om de cap tot de onderkant van de stempel te heffen. 
Daarmee is rekening gebouden met de hoogtetolerantie van maximaal 2 mm voor een 
1000 ml fles. De andere drie millimeter is nodig om de cap dmv de centreerrand te 
centreren, totdat de cap de stempel net raakt. Deze afstand is in overeenstemrning met de 
huidige stempelgeometrie. 

Het beginpunt van fase 1 wordt uitgedrukt in de hoek voor en na het raakpunt van de 
steekdiameters van de ster en de capper. Het overpakken mag veiligheidsbalve pas 
beginnen als de fles geheel op het hefplateau staat. Dit is met zekerheid het geval op het 
raakpunt van de steekdiameters. Het overpakken moet minstens voltooid zijn 5 graden na 
het raakpunt om botsingen te vermijden. Dit gegeven is volgens figuur B153 bepaald en 
geldt voor een overmaat van de stempel van 3 mm en steekcirkeldiameters tot 300 mm. 

hetaandrukken 
Voordat de rotatie start moet de fles maximaal aangedrukt zijn om een maximaal koppel 
in de oplegvlakken te bereiken. Daartoe wordt de fles nog 4 mm opgeduwd. Dit zijn 
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tevens de eerste 4 mm van de indrukking van de dlinder. 

BIS.2.4. rase 3:starten van de rotatie 
Volgens de huidige felsrolconstruktie is er ongeveer 7 mm nodig om te felsen. Dit 
betekent dat er voor het starten van de rotatie 14 mm van de maximale 25 mm 
beschikbaar is. in deze fase moet de rem losgelaten worden en het aandrijfkoppel 
opgebouwd worden. 

Deze hefting mag pas doorlopen worden als de rotatietafel niet meer onder de ster is. De 
maximale heffing onder de ster is 13 mm. Deze hefting wordt bepaald door de minimale 
sterdikte en de schouderhoogte van de fles. Figuur B154 geeft de situatie weer voor de 
fles met de laagste schouderhoogte (2R DIN fles). Met een schouderhoogte van 23 mm en 
een minimale sterdikte van 17 mm blijkt dat de ruimte onder de ster maximaal 15 mm is. 
Met een marge van twee millimeter vanwege hoogteslingering van de ster is de maximale 
hefhoogte 13 mm. Deze hefhoogte geldt zolang het hefplateau onder de ster is. Dit is tot 
42 graden na het raakpunt het geval (grafisch bepaaJd). Dit geldt voor sterren met een 
diameter van 200 tot 300 mm en rotatietafels met diameter tot 110 mm. 

FIGUUR B154: de maximale ruimte onder de ster l'oor een 2R fles 

Om de opbouw van het rotatiekoppel zo snel mogelijk te laten plaatsvinden is gekozen de 
14 mm heffing met maximale contacthoek te laten plaatsvinden. Deze contacthoek wordt 
op 45 graden gesteld en is mogelijk als aandacht besteedt wordt aan het niet schranken 
van de nokvolger. Dit betekent dat fase 3 van 90 tot 100 graden plaatsvindt. 
Op 100 graden staat de felsrol op het punt te felsen. 

BIS.2.S fase 4; bet felsen 
Zoals gezegd is voor het felsen 7 mm heffing nodig bij gebruik van de huidige 
construktie. Vanaf 100 graden tot 250 graden kan er gefelst worden. Dit is 25 graden meer 
dan voor de construktie van de SC2. 

BIS.2.6. rase S; bet remmen 
In deze fase moet de fles afgeremd worden tot stilstand. Dit betekent een daling van 
ongeveer 21 mm. Voor deze daling is de hoek van 250 tot 270 graden ingeruimd. 

BIS.2.7. rase 6; bet loslaten 
In deze fase moet de fles losgelaten worden en tot glaslijnniveau teruggebracht worden. 
Dit vraagt 10 mm daling. Op 312 graden moet de fles op glasJijnniveau terug zijn. 
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De cylinder moet krachten kunnen produceren van 60 tot 400 N. Dit vraagt bij 6 bar een 
effectief zuigeroppervlak van 583 mm2. Dit komt overeen met een diameter van 27 mm. 
Bellofram levert standaardcylinders (Small Bore), enkelwerkend, met een effectief 
oppervlak van 1062 mm2. Deze hebben een slag van 25 of 44 mm. (types 980-008 en 980-
077) Standaard (uit voorraad leverbare) Bellofram membraan, dubbelwerkend zijn 
leverbaar met een effectief oppervlak 660 mm2 en een slag tot 44 mm (type Qass 4, bore 
1.25). De voorkeur uit naar een zelfbouwcilinder. Daardoor kan het effectief oppervlak 
beter op het benodigde oppervIak aangepast worden, kan de cilinderwand van een curve 
ten behoeve van de felsrolbediening voorzien worden en kan de cilinder farmaceutisch 
bevestigd worden aan de bovenbouw. 

BlS.3.2. de drukregeling 
Er zijn standaard drukregeIaars in de handel. De gevraagde specificaties zijn: 

effectieve werkoverdruk 
minimale eff. uitgangsdruk 
maxim ale eff. uitgangsdruk 
maximale luchtsnelheid 
nauwkeurigheid 

6 bar 
1.1 bar 
5.3 bar 
6 m3/hr (geschat;0.16 liter per sluiting, bij 6 bar) 
+/- 5% (aanname) 

Verschillende leveranciers leveren drukregelaars die binnen deze specificaties vallen. 
Voorbeelden zijn: 

handbediend; 

PLC aangestuurd; 

Bellofram type 51FR Air filter Regulator : prijs: F1 99,--/stuk 
: F1 26,-- drukmeter 

Festo MPP3 1/8 : FI 425,--

In principe kunnen de pneumatische cilinders direct op de drukregeIaar aangesloten 
worden. Echter met een centraal drukvat en/of snelontluchters kan de regeling verbeterd 
worden. 

Een centraal drukvat 
Een centraal drukvat bernst op de wet van Boyle: 

p * V = constant; bij constante temperatuur 

dit is gelijk aan: 

pl/p2 = V2Nl 1; tijdstip 1 
2; tijdstip 2 

p = absolute druk [N/m2] 
V = volume [m3

] 

Een indrukking van een cilinder geeft een volumeverandering van het systeem. Door de 
cilinder op een drukvat aan te sluiten is de procentueIe volumeverandering, en daardoor de 
procentuele drukverandering kleiner. Het drukvat kan onder het frame geplaatst worden 
mits de leiding van de cilinders naar het drukvat voldoende groot zijn, opdat de weerstand 
in de leidingen klein is. De aanname is dat de situatie het meest kritisch is voor 4 
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sluitstations met een gezamelijk volume van 1.0 * to"" m3
• De maximale 

volumeverandering is bij benadering twee sluitstations in volledige indrukking. dit geldt 
bij aanloop van de machine. 

zonder drukvat: 
drukvat 5 1: 
drukvat 101: 

snelontluchters 

pl/p2 = 0.5 
pl/p2 = 0.97 
pl/p2 = 0.98 

Snelontluchters vergelijken in feite de ingangsdruk met de druk in de cilinder. Is de druk 
in de cilinder groter dan de ingestelde druk dan blaast de snelontluchter af totdat de 
ingestelde druk: weer bereikt is. Dit is de meest nauwkeurige manier van krachtinstelling. 

De snelontluchters zijn er in twee typen; Klep en membraan bediend. De membraan 
bediende ondervinden bij bedienen geen (nauwelijks) invloed van wrijvingen reageren 
daardoor gevoeliger op drukverschillen. Een membraansnelontluchter van Sempress (Fl 
4O,--/stuk) is toepasbaar. 

De toepassing met het drukvat is de meest elegante; nauwelijks luchtverbruik, geen geluid 
bij afblazen. Is echter een zeer nauwkeurige regeling nodig dan kan de snelontluchter 
gekozen worden. Beide mogelijkbeden zijn in het concept in te passen. 

DI5.3.3. De persluchtovergang van de vaste wereld naar de roterende sluitstations 
In principe is alleen een aanvoer van perslucht nodig. Echter afgeblazen lucht moet in 
verband met farmaceutische eisen opgevangen en afgevoerd worden. Er is dus een 
persluchtovergang nodig van en naar de vaste wereld. Een verdeelschijf met meerdere 
kanalen kan hierln eenvoudig voorzien. 
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BULAGE 16: DE ROTATIEBEWEGING DOOR DE FLES 
Om turbulentie rond de fles te reduceren is gekozen voor een rotatie van de fles bij 
stilstaand gereedschap. Op het moment dat de fles op de rotatietafel geschoven wordt mag 
die niet roteren om uitslingeren van de fles en overmatige slijtage aan de fleswisseldelen 
te voorkomen. Dit schept de volgende situatie: 

LMT ~ MNDRIJVlNa 

•• ~ ........ _ •••• __ ........ II:":7I""-:-1 '""l<:'7I 

1.---+--.1 ................... _ ........ 18 ........ . 

........ 
... ~ ............................... ,---'---+---'---r ........................ !.~!!!!!!! . 
.. ~ ...........•................... 

"-'t-..o....t.-" ....................... __ .• _ ••... !~.~ 

FIGUUR B161: de rotatie van de fles 
BI6.1. DE AANDRUVING VAN DE ROTATIE 
De rotatieaandrijving kan op drie manieren dmv wrijving op de fles overgebracht worden: 
via de onderkant, de zijkant of de bovenkant van de fles. Via de bovenkant (dus via de 
cap) aandrijven geeft een klein aandrijfkoppel ten opzichte van aandrijven van de 
flesbodem vanwege de meestal kleinere capdiameters dan flesdiameters. De zijkant van de 
fles aandrijven vergt een extra afstelling of extra wisseldelen. Verder is het in 
farmaceutisch opzicht beter om de rotatieaandrijving af te sluiten van de ongecapte flessen 
(zie bijlage 5). Dit is met een rotatieaandrijving van de flesbodem weI en met een 
aandrijving van de zijkant niet mogelijk. Daarom wordt gekozen voor het aandrijven van 
de flesbodem. 

De aandrijving van de rotatie is op te delen in drle deelaandrijvingen: 

1: aandrijving van de versnelling van de stempel, 
2: aandrijving van de versnelling van de fles en de stempel en van het felskoppel, 
3: totale aandrijving. 

Op de raakvlakken van de rotatietafel/ fles en de cap / stempel mag geen slip optreden. 
Slip geeft het risico dat de er niet genoeg omwentelingen gemaakt worden om goed te 
kunnen felsen en geeft kans op beschadiging van de bovenkant van de cap. 
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1: aandrijving van de versnelling van de stempel 
De stempel wOrtit aangedreven door het wrijvingskoppel van de cap op de stempel. De 
volgende relaties gelden: 

• 
Tcap = ISlempei '" W,ot + T1ager 

= wrijvingskoppel van cap op stempel 
= massatraagheidsmoment van de stempel 
= hoekversnelling van to tale systeem 
= koppel ten gevolge van lagerwrijving 

[Nm] 
[Kgm2

] 

[rad/s2
] 

[Nm] 

(B 161) 

(B 162) 

PI = wrijvingscoefficient tussen cap/stempel [-] 
Faandruk = aandrukkracht [N] 
Deap = capdiameter [m] 

2: aandrijving van de versnelling van de fles en het felskoppel 

De geldende relaties zijn: 

• 
T rot.tafel = (Jslempel + IoeJ '" Wtot + Tfek + T1ager 

Trot.tafel = wrijvingskoppel van rotatietafel op de fles 
lacs = massatraagheidsmoment van fles 
TCek = koppel tengevolge van felsen 

T rot.tafe! = 0.5 '" P2 '" F aandruk '" Dnes 

(B 163) 

[Nm] 
[Kgm2] 

[Nm] 

(B 164) 

P2 = wrijvingscoefficient tussen rotatietafel/fles [ -] 
Docs = flesdiameter [m] 

Het felskoppel is niet constant in de tijd. 

3: de totale aandrijving 

De geldende relatie is: 

• 
T aandrijC = I tot '" W,ot + Tfek + T1ager tot 

Taandrijc = aandrijfkoppel 
I tot = JrottaCel + Jocs + J&lempel 
Tlagertot = totaal wrijvingskoppel tgv lagerverliezen 

(B 165) 

[Nm] 
[Kgm2

] 

[Nm] 

De aandrijving dringt het to tale systeem van rotatietafel, fles en stempel een bepaalde 
hoekversnelling op. Ais die hoekversnelling te groot wordt, wordt het haalbare 
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wrijvingskoppel in de oplegvlakken overschreden en ontstaat de niet toegestane slip. Het 
haalbare wrijvingskoppel is ook afhankelijk van de aangebrachte aandrukkracht. 

BI6.2. DE BESCHIKBARE AANDRUFKOPPELS EN EEN BOVENSCHA TTING 
VAN HET FELSKOPPEL 
Voor de voomaamste capdiameters (13. 20 ,31 mm) worden de aandrijfkoppels berekend. 
Het wrijvingskoppel is onder andere afhaokelijk van de aandrukkracht. De benodigde 
aandrukkrachten verschillen per capdiameter: 

13 mrn cap: 
20 mrn cap: 
31 mrn cap: 

60 tot 150 [N] 
60 tot 220 [N] 
100 tot 350 [N] 

(deze gegevens zijn afkomstig van informatie van I.T. Connor [4] en van metingen 
van Calumatic en gelden voor het drie felsrolprincipe). 

BI6.2.1. minimaal wrijvingskoppel van de cap op de stempel 
Het materiaal van de cap dat in aanraking is met de stempel kan aluminium en in het 
geval van een flip off plastic zijn. De (statische) wrijvingscoefficienten zijn: 

Pl. ruu 
Pl. plastic 

= 0.3 (minimale gevonden waarde 
= 0.3 (minimale gevonden waarde 

: bron polytechnisch zakboek) 
: bron polytechnisch zakboek) 

Hieruit en uit de gegeven aandrukkrachten volgen via vergelijking B 162 de minimale 
beschikbare wri jvingskoppels: 

T..,.l3mm 

T..,. 20 mm 

T..,.31 mm 

= 0.12 [Nm] 
= 0.18 [Nm] 
= 0.47 [Nm] 

BI6.2.2. minimaal beschikbaar wrijvingskoppel van de rotatietafel op de Des 
De materialen in contact met elkaar zijn roestvrij staal en glas. De statische 
wrijvingscoefficient is Jl2 = 0.5 (minimale gevonden waarde, bron:[9]). 

De minimale flesdiameters volgens DIN bij de gegeven capdiameters zijn: 

DIlel,13mm 

Do.., 20 mm 

Do.., '1_ 

= 13 [mm] 
= 21 [mm] 
= 47 [mm] 

(uitzondering votgens recente order) 

Uit deze gegevens en de gegeven aandrukkrachten volgen via vergelijking B 164 de 
minimaal beschikbare koppels: 

Trot. _ 13 1l1li 

Trot._20mm 

Trot._ 31 am 

= 0.2 [Nm] 
= 0.3 [Nm] 
= 1.18 [Nm] 
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BI6.2.3. een bovenscbatting van bet felskoppel 
In de huidige situatie met stilstaande fles en roterende sluitkop zijn de wrijvingskoppels in 
de oplegvlakken van de fles op de flessentafel en de cap in de stempel voldoende om de 
fles niet te laten roteren. Dus : 

Uit bovenstaande berekeningen voIgt dat: 

S 0.32 {Nm] 
S 0.48 {Nm] 
S 1.65 {Nm] 

In het geval van het een felsrolprincipe is de verwachting dat de felskoppels lager zijn. 

BI6.3. SCHATTING VAN DE MAXIMAAL HAALBARE HOEKVERSNELLINGEN 
ZONDER SLIP 

BI6.3.1. maximale rotatieversnelling van de stempels zonder slip: 
(op grond van huidige construktie stempel SC2) 

Capdiameter J......,.l[Kg m21 T""p [Nml 

13 mm: 3.2 • 1<r met 0.12 voIgt uit B161 
20mm : 8.6 • 1<r met 0.18 voIgt uit B161 
36 mm: 2.9. to-5 met 0.47 voIgt uit B161 

B 16.3.2. maximale rotatieversnelling van de flessen : 

• 
W mu; [rad/s21 

37500 
20930 
16207 

(aanname: vulling water; de gegevens gelden voor de kritische flessen per capdiameter) 

zonder felsko2l!el 

Capdiameter J_ [Kg m2] J_.[kg m2
] T ro~ lard [Nm] • W mu; [rad/s2] 

13 (4R) 3.2. to·7 
3.5 • 1<r met 0.2 voIgt uit B163 57142 

20 (l00H) 6.3· lW 7.2· H)"' met 0.77 voIgt uit B 163 10694 
36 (tOoo ml) 2.0. 10-3 2.0. 10-3 met 2.4 voIgt uit B 163 1200 

met maximaal felsko~~el 

• capiiameter J_ [Kg m2] JO-.q>d[Kg m2
] Tro~ lafd - T kI.[Nm) W mu; [rad/s2] 

13 (4R) 3.2. lO"7 3.5 • 1<r met -0.12 voIgt uit B163 -34285 
20 (5H) 1.0· 1<r 9.8 • 1<r met -0.17 voIgt uit B 163 -17708 
36 (50 ml) 2.7· 1W 5.6· 10-" met -0.45 voIgt uit B 163 -7857 

De negatieve versnellingen betekenen dat er slip ontstaat op het raakvlak van de fles met 
de rotatietafel. 
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B16.3.3. maximale rotatieversnelling van de flessen zonder slip 

Uitgaande van het berekende maximale felskoppel en de maximale T rotlafel is geval 1 voor 
sornrnige flessen van toepassing (voor alle R flessen, H flessen tot 20H en infusieflessen 
tot 250 rnI). Dit is een situatie waarbij slip voorkomt in het raakvlak van de fles met de 
rotatietafel. De rotatiesnelheid van de fles wordt daarbij verkleind. Dit is niet toelaatbaar. 
T rot.lafel moet minstens verhoogd worden naar T fels' 

Omdat de flesdiarneter en de aandrukkracht door het verpakkingsmateriaal bepaald worden 
is de enige mogelijkbeid de wrijvingscoefficient tussen de rotatietafel en de fles te 
verhogen naar minstens 0.8. Concurrent Bosch gebruikt hiervoor rubber oppervlakken. Uit 
[10] blijkt dat hierrnee de wrijvingscoefficient verhoogd kan worden naar ongeveer 1.0 in 
het geval van een droog oppervlak. Belangrijk is dat er een oppervlak gekozen wordt dat 
farrnaceutisch toelaatbaar is. Voor de nu meest kritische flessen zijn de maximale koppels 
van de rotatietafel op de fles en versnellingen van de fles met een wrijvingscoefficient 1.0 
als voIgt: 

zonder fe]skoppel 

capdiameter[mm] 

13 (4R) 
20(100H) 
31(1000 mI) 

3.5 ,.. 1<r 
7.2'" 10·$ 
2.0 ,.. l()"' 

met maximaal felskoppel 

capdiameter[mm] 

13(4R) 
20(100H) 
31(1000 mI) 

lo-.[Kg m2
] 

3.5 ,.. 1<r 
7.2'" lif 
2.0 ,.. 1()"' 

0.48 
1.54 
4.8 

0.16 
1.1 
3.15 

• 
W max. [rad/~] 

137142 
21388 
2400 

45714 
14722 
1575 

Er treedt geen slip meer op. Voor de R en H flessen is de maximale hoekversnelling van 
de stempel de kritieke versnelling voor het totale systeem van stempel, fles en rotatietafel. 

Dit geeft de volgende maximale lotaal versnellingen en de voor die versnelling geschatte 
benodigde aandrijfkoppels: 

.. 
capdiameter[mm] W-.[rad/~] I"'L[Kg m2](geschat) Taandriif,IDU[Nm] 

13 37500 2.1 ,.. Hr' 78 
20 20930 2.1 ,.. l()"' 44 
31 2400 5.0 ,.. }()"l 12 

Ret aandrijfkoppel op de rotatietafel en de versnelling van het totale systeem mag volgens 
deze schattingen deze waarden niet overschrijden. Binnen deze beperkingen zal gestreeft 
moeten worden naar een maximalisering van het aandrijfkoppel van het totale systeem en 
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een minimalisering van de massatraagheidsmomenten van de rotatietafel en de stempel. 

B16.4 IS DE MAXIMALE HOEKVERSNELLINGIVERTRAGING VOLDOENDE ? 
Uitgaande van een lineaire hoekversnelling zijn de volgende relaties bekend: 

• W = 
W = 
oc: = 

cpnstant 
W*t o 

0.5 * W * r 

• W = hoekversnelling 
W = hoeksnelheid 
oc: = aantal omwentelingen 

[rad/s~ 
[rad/s] 
[rad] 

Uit bijlage 15 blijkt dat er 150 graden beschikbaar zijn voor het felsen. 
Met de aanname dat 2.5 omwentelingen voldoende zijn voor een goede fels bij een 
toerental van 50 omw/min van de carrousel is een gemiddelde hoeksnelheid van de fles 
nodig van 300 omw/min. 

Er is 5 graden (= 0.016 s) beschikbaar om de fles te versnellen van 0 tot 300 omw/min en 
10 graden (= 0.033 s) om te vertragen van 300 naar 0 omw/min. Dit vraagt een 
versnelling/vertraging van 1900/950 rad/s2

• Bij een to tale maximale massatraagheid van 2.1 
* 10-3 kgm2 vraagt dit een aandrijf/remkoppel van 4/2 Nm. 

Voor flessen groter dan 250 ml is slechts een capaciteit nodig van 100 fiessen/min. bij 
minstens 4 sluitstations is slechts een toerental van de carrousel nodig van 25 omw./min. 
De gevraagde hoeksnelheid van de fles is 150 omw/min. Bij een totale massatraagheid van 
5.0 * 10-3 kgm2 vraagt dit een aandrijf/remkoppel van 2.3/1.15 Nm. De rem/koppeling 
combinatie wordt met enige marge ontworpen op 5 Nm. 

B16.5. DE KEUZE VAN DE ROTATIEAANDRUVING 
De aandrijving van de rotatiebeweging kan per sluitstation apart plaatsvinden of voor aIle 
sluitstations centraal. Voorbeelden van een aparte aandrijving zijn stappenmotoren. 
electrische motoren met reductor of pneumatische of hydraulische motoren. Deze aparte 
aandrijvingen leveren echter problemen op in verband met de omvang (de minimale steek 
van 78 rnm; allen) of de besturing (stappenmotor). 

Voor de centrale aandrijving zijn er vormgesloten en krachtgesloten aandrijvingen of een 
combinatie daarvan. Onderstaande figuur geeft de overwogen mogelijkheden. 

wrrngMIoIan 1aw:I'dgNIota. 
~ Mndrijvl ..... 

'~I t;~ ~ ';:~:".... y.~i.,\ ~ -G 
~ t ~ f) ~ j l$ .. ¢l t' ~ "', 

···1: .. •• ,,:.), -"0"-
. ..................... 

!'T:I=
gecombIneerde .......... 
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Probleem van de vonngesloten centrale aandrijvingen is het reaHseren van de niet continue 
beweging van de fles zonder botsingen. schokken of slip te veroorzaken. 

Probleem van de alleen krachtgesloten aandrijvingen ( de vlakke riem en het 
wrijvingswiel) is het beperkte koppel dat overgedragen kan worden. De vlakke riem kan 
maximaal 2 a 3 Nm overdragen door de beperkte voorspankracht in de riem en de kleine 
"omslagen hoek" rond de poelies. Het wrijvingswiel tegen de stilstaande wand is bivendien 
niet na te stellen als er slijtage van het wrijvingsoppervlak optreedt zodat gaandeweg 
verlies aan koppel optreedt 

Daarom wordt gekozen voor de tandkrans in combinatie met een koppeling/rem 
combinatie. Standaardoplossingen tot een koppel van 5 Nm met een doorsnede kleiner dan 
78 mm zijn niet gevonden. Er moet een eigen construktie ontworpen worden. 

BI6.6. DE CONSTRUKTIE V AN DE ROTATIEAANDRIJVING 
De construktie bestaat uit een tandwieV tandkrans construktie en een rem/koppeling 
combinatie. 

BI6.6.1. de tandkrans met tandwiel 
Het tandwiel roIt zich af langs de stilstaande tandkrans. In de beschikbare 150 graden om 

. te felsen moet het tandwiel 2.5 omwentelingen maken. Dit vraagt een overbrenging van 
1 :6. Er geldt: 

Dsteek,tandkrans = Dsteek.carrousel + Dsteek,tandwiel 

Dsteek.tandwiel = 1/6 ... Dsteek.tandkrans 

Daaruit voIgt dat Dsteek,tandkrans = 6/5 Dsteek,carrousel 

Dus: 
carrouseldiameter[ mm] 

200 
250 
300 

tandkransdiameter[ mm] 
240 
300 
360 

tandwieldiameter[mm] 
40 
50 
60 

BI6.6.2. de rem/koppeling combinatie 
De rem/koppelingcombinatie wordt ontworpen voor een koppel van 5 Nm en een 
maximale diameter van 75 mm. Zie ook bijlage 20 voor een uivoering van de koppeling. 

het koppel 
Voor een vlakke ronde plaatkoppeling wordt het over te dragen koppel gegeven door: 

TY'ak = 0.5 ... P ... Fax ... d TYlak = koppel dat vlakke plaat kan overbrengen [Nm] 
p = wrijvingscoefficient [-] 
Fax = aandrukkracht van de koppeling [N] 
d = diameter van de koppeling [m] 
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Om de aandrukkracht te beperken ten behoeve van een lagere lagerbelastingen en 
carrouselbelasting (hoofdkolom) kan het koppel bij gelijke aandrukkracht vergroot worden 
door gebruik van een serieschakeling van koppelingen (lamellen) of door een 
kegelkoppeling. Gekozen wordt voor een kegelkoppeling vanwege de eenvoud van 
construktie. Het over te dragen koppel voor de kegelkoppeling is: 

Ttegel = 0.5 * u * Fax/sin(oc) * dgem. Ttege, = koppel dat een kegel kan overdragen [Nm] 
oc = instelhoek van de kegel [graden] 
dgelll. = gemiddelde diameter van de kegel [mm] 

Het koppel wordt dus met lIsin (oc). Bij het ontwerp van deze kegelkoppeling zijn de 
toelaatbare vlaktedruk en de losvoorwaarde kritisch. 

Iosvoorwaarde 
tan oc ::;;; p 

De wrijvingscoefficient is afhankelijk van het materiaal waarmee de koppeling uitgevoerd 
wordt. Typische waarden v~~r wrijvingsmaterialen zijn voor de wrijvingscoefficient 0.3 en 
de toelaatbare vlaktedruk 0.7 N/mml (wrijvingsmateriaal onder de handelsnaam Ferodo 
DM6). Het materiaal wordt bij voorkeur geklonken en anders gelijmd. 

Hieruit voIgt dat oc ~ 15°. 
En met dgCIII. = 55 mm voIgt Fax = 160 N. 
Voor de toelaatbare vlaktedruk is een oppervlak van de kegel vereist van 885 mml. 
Voor de gekozen afgeknotte kegel met instelhoek 15°,een hoogte van 15 mm en een dgelll. 
van 55 mm is het oppervlak 2683 mml. Dit is genoeg voor axiale krachten Fax tot 480 N 
en koppels tot 15 Nm. 

Door de instelhoek van 15° is de invloed van slijtage van het koppelingsmateriaai wordt 
echter ook met 4 keer vergroot. Dus 1 mm slijtage maakt een 4 mm langere weg 
noodzakelijk. Een nastelmogelijkheid van de koppeling en rem wordt hierdoor 
noodzakelijk. Deze is niet in bijlage 20 getekend. 
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BJJLAGE 17: DE FELSBEWEGING DOOR EEN FELSROL 

BI7.1. BET BEGIN EN EINDPUNT VAN FELSEN 
De situatie is als voIgt: 

1 :capdiameter 
2: felsroldiameter 
3: felsarm 
4: hart-hart afstand 

FIGUUR Bl71 : het begin en eindpunt van felsen 

BIJIAGEl7 

Om extreem hoge belastingen op de ophanging van de feisrol en de fles te vermijden is 
het verstandig de aangegeven hoek a niet te groot en niet te klein te nemen. Daartoe wordt 
als referentie de configuratie van de huidige sIuitkoppen gehanteerd. 

De huidige SC2 sluitkop blijkt voor het maximale capdiameterbereik van 13 tot 30 mm 
een hoek van ongeveer 40 tot 75 graden te doorlopen. De huidige SC3 sluitkop dooorloopt 
een hoek van ongeveer 40 tot 66 graden voor het maximale bereik van 20 tot 36 mm. 

De felsrol in de nieuwe sIuitkop mag een hoek van 40 tot 75 graden doorlopen. De 
voorkeur gaat uit naar een sluitkop voor het complete bereik van capdiameters van 13 tot 
36 mm. In de uiteindelijke uitvoering is (zie figuur BI7I) de hart/hart afstand 38 mm, de 
felsroldiameter 40 en de armlengte 30 mm gekozen. Daarbij wordt een hoek van 42 tot 
71 graden doorlopen voor het bereik in capdiameter van 13 tot 36 mm. 

BI7.2. BET OMSTELLEN VAN EEN FELSROL BJJ WISSELING VAN 
FLES/STOP/CAP COMBINATIE 
Het omstellen van de sluitstations moet snel, persoonsonafhankelijk en goedkoop 
plaatsvinden. Waar mogelijk wordt gezocht naar een automatische afstelling. Voor een 
maximale snelheid van omstellen moet het aantal enlof de tijdsduur van de 
omstelhandelingenl afstellingen minimaal zijn. De voor het omstellen van de felsrol 
belangrijke verschillen van het verpakkingsmateriaal zijn: 

Bij wisseling van cap/stop 

1: hoogteverandering van de kraag/ stop/ caphoogte, 
2: diameterverandering van de cap, 

Deze veranderingen worden bij voorkeur centraal in een handeling uitgevoerd. 
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1: Voor de huidige uitvoeringen van de SC2 en SC3 sIuitkop kan op twee manieren deze 
hoogteverandering ingesteld worden. Of door per feisrol de hoogte af te stellen, of door 
de stempel te vervangen door een stempel met een andere hoogte. Vooral de 
hoogteafstelling van een felsrol is tijdrovend en zeer persoonsafbanelijk. Daarom wordt 
ook voor het nieuwe een felsrolprincipe gekozen voor het vervangen van de stempel. Er 
moet rekening gehouden worden met maximale cap! stop! kraag hoogten van 7 tot 18 
mrn. 

2: De diameterverandering van de cap maakt twee omstellingen noodzakelijk; De nadering 
van het feisgereedschap en de centrering van de cap met de fles in het sluitstation. 

Voor het centreren van de cap in het sluitstation wordt gekozen voor een eenvoudige en 
goedkope zoekrand in de stempel. Daartoe moet weI bij wisseling van de capdiameter de 
stempel vervangen worden. De wisseling van de stempel past het sluitstation dus zowel 
op de cap diameter aan aIs op de gecombineerde cap! stop! kraag hoogte. 

Bij verandering van de capdiameter moet ook het begin en eindpunt van de nadering van 
de felsrol afgsteld worden. Voor de huidige sluitkoppen moeten daartoe aile drie de 
felsrollen apart tegen een kaIiber afgesteld worden. Het kaIiber heeft de maat van de 
uiterste nadering van de felsrol. De caps varieren van 13 tot 36 mm. De te maken slag 
van het felsgereedschap tijdens felsen is maximaal 5 mm. Deze laatste handeling wordt 
in de volgende paragraaf apart beschouwd. 

B17.3. HET AFSTELLEN VAN DE FELSROL OP EEN ANDERE CAPDIAMETER 
Deze kritische handeling moet naar snelheid en kosten geoptimaliseerd worden. 
Dat kan op de volgende manieren: 

1: centraaI aile sluitstations in een handeling afstellen, 
2: centraal aile sluitstations in een handeling omstellen door gereedschapswissel toepassen, 
3: per sluitkop in een handeling afstellen, 
4: per sluitkop in een handeling omstellen door gereedschapswissel toepassen. 

B17.3.1. centraal aile sluitstations in cen handeling afstellen, 
Deze manier van omstellen kan het best concurreren tegen de schaatscapper. In 
vergelijkbare tijd, maar weI kosteloos kan omgesteld worden. 

De volgende varianten zijn beschouwd: 

A B 

FIGUUR BI72: moge/ijkheden om centraa/ ill een handeling af te ste/len 
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Variant A, de excentrische curve, is echter niet mogelijk gezien het felsverloop dat nodig 
is voor een goede felskwaliteil Voor een goede felskwaliteit is het nodig dat de felsrol 
even in de uiterste stand staal Door de curve excentrisch te plaatsen is het slechts even 
mogelijk deze uiterste stand te handhaven. 

Variant B, de in hoogte verstelbare curve is wellicht mogelijk maar vraagt een zeer 
complexe curve die moeilijk te produceren is. De kostprijs is naar verwachting daardoor te 
hoog. 

B 17.3.2. centraal aIle sluitstations in een handeling omstellen door gereedschapswissel 
toepassen, 
Deze methode kan gebruikt worden voor een schaatscapper maar is niet voor het een 
felsrolprincipe geschikl 

B 17.3.3. per sluitkop in een handeling afstellen, 
Deze methode is in principe kosteloos. De volgende mogelijkbeden zijn in overweging 
genomen: 

FIGUUR B173: moge/ijkheden om per s/uitstation of te ste//en 

Het afstellen tegen een kaliber zijn eigenlijk meerdere handelingen. Het kaliber moet 
geplaatst worden, de bout losgedraaid, afstellen tegen het kaliber en de bout vastdraaien. 
Deze handelingen kunnen naar ruime schatting in minder dan 3 minuten per sluitkop 
plaatsvinden. Omdat er slechts sprake is van een afstelling van de felsrol ten opzichte van 
de fles en niet ten opzichte van de andere felsrollen, is de afstelling minder 
persoonsafhankli jk. 

De nonius van figuur B173b geeft de mogelijkheid om de afstelling op de machine te 
controleren en invloeden van personen te vennijden. Deze meerwaarde wordt echter te 
gering geacht om de hoge kostprijs van het syteem te verantwoorden. 

BI7.3.4.per sluitkop in een handeling omstellen door gereedschapswissel toepassen. 
Het wisselen van de arm met felsrol met een snelsluiting is een zeer snelle en 
persoonsonafhankelijke omstelmethode. De kosten zijn naar schatting Fl 200,-- per 
sluitkop. Ais optie is deze methode bruikbaar. 
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BULAGE IS: DE AANDRUKKRACHTMETING TIJDENS FELSEN 

De aandrukkrachtmeting tijdens felsen dient ervoor om sluitintegriteit te kwantificeren en 
op papier vast te leggen. De aandrukkrachtmeting kan zonder verlies aan produktie in 
proces, voor iedere fles plaatsvinden. Belangrijk is het feit dat de aandrukkrachtmeting 
gecorreleerd wordt aan directe testen die de lekdichtheid van de fles beproeven. Ook het 
ontbreken van verpakkingscomponenten zoals stops en caps kan door meting van het 
krachtverloop opgemerkt worden. 

Voor de kwantificering van de sluitintegriteit en voor het opmerken van ontbrekend 
verpakkingsmateriaal is het belangrijk niet alleen de maximale kracht op een punt in het 
krachtverloop maar de gehele krachtcurve (of meerdere kritische punten) tijdens felsen te 
registreren [4]. 

BlS.l. DE PLAATS VAN DE KRACHTMETING PER SLUITSTATION 
De aandrukkracht op de stop wordt bepaald door de verticale aandrukkracht van de 
aandrukker en door de verticale component van de felskracht. De plaats van de 
krachtmeting moet zodanig zijn dat de invloed van beide krachten gemeten wordt. Er zijn 
drie plaatsen waar de kracht direct gemeten kan worden; 1: direct onder de fles, 2: in het 
gereedschap of 3: direct boven de stempel. Zie figuur BlS1. 

aandrUk-D 
kracht 

1 A: rot at i etafe I 
1 B: lagersteun 
2: felsgereedSChap 
3: stempelhuis 

felskracht 
(verticale component) 

FIGUUR BIBI: drie plaatsen voor de aandrukkrachtmeting 

B1S.1.1. de krachtmeting direct onder de fles 
Direct onder de fles meten is in het geval van een roterende fles moeilijk. Als de opnemer 
in de rotatietafel aangebracht wordt (geval la) moet de opnemer meeroteren. Dit schept 
problem en voor de signaaloverdracht naar de vaste wereld. De opnemer kan echter ook in 
het lagerhuis van de rotatietafel geplaatst worden en roteert dan niet (geval Ib). Echter 
omdat de rotatieaandrijving van onder de fles aangedreven moet worden (zie bijlage 16) 
moet er plaats blijven voor een doorgaande rotatieas. Er zijn geen manieren gevonden die 
die plaats bieden. 

B IS.I.2. de krachtmeting in het gereedschap 
De aandrukkrachtmeting in de felsrol of de ophanging daarvan is in verband met 
inbouwen van de opnemers om praktische redenen niet mogelijk (geval 2). 
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BI8.1.3. de krachtmeting vlak boven de stempel 
Omdat de aandrijving van onder de fles plaatsvindt is boven de f1es geen doorgaande as 
nodig voor de rotatieaandrijving. De krachtopnemer kan op plaats 3 weI geplaatst worden. 
Omdat slechts door een felsrol gefelst wordt moet alert gebleven worden op eventuele 
belasting van de krachtsensor door dwarskrachten en momentbelasting. 

BI8.1.4. altematieve methoden voor de krachtmeting 
Buiten de bovenstaande directe metingen van de kracht op de stop kan ook indirect 
gemeten worden. Daarbij is gedacht aan drukmeting van de krachtinstelling en de meting 
van de vervorming in de curve. Zeker bij deze indirecte metingen moet erop gelet worden 
of zowel de invloed van de aandrukkracht en de felskracht gemeten wordt en dat er niet 
teveel invloed is van wrijving. De indirecte metingen kunnen eventueel gekalibreerd 
worden naar krachten. Dit is echter niet perse nodig omdat de meting bedoeld is voor 
correlatie met de lektesten. 

de drukmeting van de krachtinstelling 
Omdat de verticale aandrukkracht pneumatisch ingesteld wordt biedt dit tevens de 
mogelijkheid om door een drukmeting een indirecte meting van de sluitintegriteit te 
verkrijgen. Dit stelt echter weI speciale eisen aan de construktie van de aandrukker in 
verband met wrijving. Een construktie is denkbaar waarin de stempel gelagerd is met 
luchtlagers en zowel een translerende als roterende beweging kan maken. Het is dan een 
wrijvingsvrije en slijtagevrije construktie. 

In het geval van de aandrukking van de stempel echter mag de felsrol niet verbonden zijn 
aan de stempel omdat anders de drukmeting niet de invloed van de felskracht meet. Dit 
zorgt ervoor dat de hoogte van de feIsrol niet gerelateerd is aan de stempelhoogte. Oit 
geeft zoals in bijlage 11 vermeld is een risico voor de sluit~ en felskwaliteit 

In het geval van de aandrukking van de rotatietafel onder mag de aandrijving van de 
rotatie van de fles niet aangrijpen op de roterende as van de aandrukker omdat dit een niet 
gedefinieerde storing geeft in de aandrukkracht. Voor het een felsrolprincipe waarbij de 
rotatie van onder de fles moet aangedreven worden is de construktie niet mogelijk. Voor 
de schaatscapper waarbij de fles vrij roteert is deze aandrukker weI mogelijk. 

de kracht van de nokrol 0D de curve 
Oe meting van de kracht van de nokrol op de curve kan eenvoudig geschieden door de 
vervorming van de curve te meten door middel van piezoelementen. Connor ontdekte voor 
de schaatscapper 12 kritische punten tijdens felsen [4]. De verwachting is dat ook voor het 
feIsrolprincipe zoveel kritische meetpunten nodig zijn. 

Voordeel van de meting van de kracht van de nokrol op de curve is het feit dat er geen 
signaaloverdracht nodig is van de roterende sluitstations naar de stiistaande 
meetapparatuur. Oit scheelt in kosten en vermindert de kans op fouten bij de 
signaaloverdracht naar de vaste wereld. 
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Een probleem is echter de geleiding van de nokvolger. Gewone glijlagers of 
kogelrechtgeleidingen geven teveel wrijving om een reproduceerbare meting mogelijk te 
maken. Een oplossing kan het gebruik van luchtlagers zijn die (nagenoeg) geen wrijving 
vertonen. Of de translerende beweging kan gecombineerd worden met een rotatie opdat in 
de translerende (verticale) richting de wrijving nagenoeg opgeheven wordt. 

Nadeel van het meten van 12 kritische punten is het feit dat ongeacht het aantal 
sluitstations twaalf opnemers nodig zijn. Dit maakt een krachtmeting voor kleine aantallen 
sluitstations (schatting ongeveer minder dan 8) relatief duur. ' 

B 18.1.5. conclusie voor de plaats van krachtmeting 
De aandrukkrachtmeting zal vlak boven de stempel plaatsvinden omdat daar ruimte is. Op 
deze plaats wordt zowel de invloed van de vertic ale aandrukkracht als de invloed van de 
felskracht gemeten. De kosten van de meting per sluitstation groeien met een stijging van 
de produktiecapaciteit mee. 

B18.2. SOORTEN KRACHTOPNEMER 
Gekozen wordt in verband met betrouwbaarheid en verkrijgbaarheid (ivm service) voor 
een standaard krachtopnemer. Deze krachtopnemers zijn leverbaar in verschillende 
meetprincipes; rekstrookopnemers, piezoelementen, capacitatieve en inductieve opnemers. 
De capacitatieve en inductieve elementen zijn erg gevoelig voor trillingen, zijn kwetsbaar 
en moeilijk te verkrijgen. Daarom wordt de keuze beperkt tot piezoelementen en 
rekstrookopnemers. 

B18.2.1. piezoelementen 
Piezoelementen geven een bepaalde hoeveelheid electrische lading af wanneer druk op het 
element wordt uitgeoefend. Omdat het niet eenvoudig is om kleine ladingen te meten moet 
gebruik gemaakt worden van een ladingversterker die lading in spanning omzet en het 
spanningssignaal versterkt. 

Een piezoelement kan als een soort condensator beschouwd worden die opgeladen wordt 
door krachten op het element Van een condensator is bekend dat die zich in de tijd 
ontlaadt Dit geeft een afname van de geregistreerde kracht (drift). De tijdsduur dat toch 
betrouwbaar gemeten kan worden hangt af van de grootte van de opgewekte lading. de 
isolatieweerstand van het systeem en de toelaatbare meetfout. In praktijk blijkt bij juiste 
installatie van het meetsysteem de ladingversterker bepalend voor de drift Daarbij onstaat 
een onnauwkeurigheid van ongeveer 0.01 N/s. De drift kan "nul" gesteld worden door een 
resetsignaal aan de versterker. Echte statische metingen zijn echter niet mogelijk. 

Piezoelementen kenmerken zich door een zeer grote stijtheid, uitstekende geschiktheid 
voor dynamische metingen, compacte bouw en een grote gevoeligheid. 'ZJ::, zijn echter duur 
in aanschaf, stellen hoge eisen aan de gebruikte versterker en bekabeling (ivm 
ladingverlies) en zijn gevoelig voor installatiefouten (ladingverliezen door vuile of vette 
aansluitingen, versterker schade door niet ontladen kabels aan te sluiten). 
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B 18.2.2. rekstrookopnemers 
Het principe van een rekstrook is dat vervonningen onder belasting in het meetobject 
overgedragen worden op een aan het meetobject bevestigde electrische geleider, de 
rekstrook. Onder deze vervorming verandert de electrische weerstand van de rekstrook. De 
meting van deze weerstandsverandering is een maat voor de aangebrachte kracht bij 
gegeven meetobject. De gevoeligheid van de meting wordt vergroot door de vervorming 
van het lichaam zo groot mogelijk te maken, met verlies aan stijfheid! De meting met 
rekstroken kan zowel statisch als dynamisch zijn. 

Bekend van rekstroken is de gevoeligheid voor temperatuurveranderingen. In 
standaardkrachtopnemers is in een temperatuurcompensatie voorzien door plaatsing van 
vier rekstroken in een wheatstone brog. Ook rekstrookopnemers hebben een versterker 
nodig om het signaal te versterken voor verdere verwerking. De versterker is echter niet 
kritisch. Er zijn dan ook rekstrookopnemers leverbaar met ingebouwde versterker of met 
miniatuurversterker in de bekabeling. 

Rekstrookopnemers hebben een ingebouwd vervonnend meetlichaam. De 
inkrachtopnemers voorkomende meetlichamen hebbell veel verschijningsvonnen 
afhankelijk van de te meten krachten, inbouwmaten, belasting door dwarskrachten, aard 
van de belasting etc .. 

BI8.3. DE BEDRUFSOMSTANDIGHEDEN VOOR DE KRACHTOPNEMER 
De meetnauwkeurigheid van de krachtopnemer kan op verschillende manieren verminderd 
worden; de temperatuurverandering tijdens meten, en de krachtinleiding op de opnemer. 
Het beschadigen van de opnemer kan komen door verschillende oorzaken: overbelasting 
en dwars of momentbelasting. 

BI8.3.1. de temperatuurverandering tijdens meten 
De krachtopnemers zijn gekalibreerd op een referentietemperatuur. 
Temperatuurveranderingen geven toevallige afwijkingen in de meting. Aanname is dat als 
de machine eenmaal in bedrijf is, de temperatuur niet belangrijk verandert. 

B 18.3.2. de krachtinleiding op de opnemer 
Zowel piezo als rekstrookopnemers dienen zuiver centrisch belast te worden zonder dat de 
opnemer belast wordt door een dwars- of momentbelasting. AIleen dan is men zeker van 
de specificaties van de opnemer. 

De opnemer wordt in het geval van het een felsrolprincipe belast door zowel een 
dwarskracht als een momentbelasting. De grote van deze krachten is niet bekend en moet 
experimenteel vastgesteld worden. Speciale maatregelen zijn noodzakelijk. Onderstaande 
figuur geeft de overwogen maatregelen: 
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A B c 

FIGUUR B182 : maatregelen ter voorkomillg vall moment- en dwarskrachtbelasting op de 
krachtopnemer 

In figuur B182a wordt een ge1eiding aangebracht voor het lagerhuis van de stempel. Dit 
kan een kogelgeleiding of een glijbus zijn. Probleem van deze opJossing is een 
onvermijdelijke wrijving tussen lagerhuis en geleiding. Dit geeft een onvoorspelbare 
toevaillige afwijking in de metingen. 

in figuur B182b wordt een glijbus aangebracht voor de stempel. De stempel roteert en 
daardoor wordt de wrijving in de verticale translatierichting nagenoeg opgeheven. De meet 
onnauwkeurigheid is naar verwachting verwaarloosbaar. De wrijving echter tussen de 
stempel en de glijbus geeft echter een onvermijdelijke slijtage met bijbehorende 
partikelgeneratie! In farmaceutisch opzicht is dit niet toelaatbaar. 

In figuur B182c wordt het lagerhuis opgehangen in dunne stalen ringen (membranen). De 
membranen vormen een elastische (en dus wrijvings- , slijtage- en partikelloze) 
rechtgeleiding voor de stempel. De membranen zijn in het vlak van de plaat erg stijf en 
loodrecht op de pIa at erg slap. Zodoende is de geleiding in staat dwarskrachten en 
momentbelasting door het felsen te ondervangenen neemt het geringe kracht op in 
verticale riehting. Deze eigenschappen maken de geleiding het meest geschikt voor de 
beoogde toepassing. 

BI8.3.3. beschadiging door overbelasting van de krachtopnemer 
Overbelasting kan ontstaan op twee manieren: te hoge aandrukkrachten. dynarnische 
invloeden en dwars- en momentbelasting. De dwars- en momentbelastingen zijn al 
besproken en worden ondervangen. 

Een te hoge aandrukkraeht kan ontstaan door een verkeerde krachtinstelling, een verkeerde 
fleshoogteinstelling enz .. Een aanslag voor het lagerhuis van de stempel kan overbelasting 
voorkomen. 
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De dynamische invloeden komen vooral voor tijdens het overpakken van de fles van het 
invoersterwiel in het sluitstation. Daarbij is er een zeer korte peri ode (tot 5 graden na het 
fictieve raakpunt van de ster met de carrousel) beschikbaar. Het overpakken geeft een 
sprong in de snelheid en daardoor een aanzienlijk grotere belasting van de krachtopnemer. 
Daarom moet tijdens het overpakken het bewegingsverloop zo geleidelijk mogelijk 
verlopen om een botsing te voorkomen. De middelen daartoe zijn het verkleinen van de af 
te leggen weg en het vergroten van de beschikbare tijd voor overpakken (door overmaat 
van de stempeldiameter op de capdiameter). 

BlS.4. DE KEVZE VAN DE KRACHTOPNEMER 
Voor de keuze van de krachtopnemer is documentatie geraadpleegd van Depex, Hottinger 
Baldwin Messtechnik, Philips, Koning en Hartmann, FMS (Hubner), Transducers World 
ea. Er is overleg gepleegd met de firma's Geveke Werktuigbouw bv (Kistler piezo 
elementen, Contactpersoon Dhr. B. Link), Bienfait (rekstrookopnemers AST, 
Contactpersoon Dhr. Gazenbeek) en KuHte (rekstrookopnemers Kulite, Contactpersoon 
Dhr. K. Bruijn). 

Vit een eerste selectie op grond van krachtbereik en inbouwmaat zijn drie krachtopnemers 
met versterker gekozen: 

1: piezoopnemer Kistler type 9132A, met versterker type 5039, 

2: rekstrookopnemer AST type KAM-E met ingebouwde versterker, 

3: rekstrookopnemer Kulite type TC2000 met in de kabel ingebouwde versterker. 

In onderstaande figuur is de plaatsing van de krachtopnemers weergegeven. 

}(AM-£ 

FIGUUR B183: De selectie van krachtopnemers en hun plaatsing 

Verschil van de KAM-E met de andere twee opnemers is het feit dat het stempelhuis niet 
verbonden is met de krachtopnemer. 
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Een vergelijking van de specificaties: 

CRITERIA KISTLER 9132A + AST KAM met KULITE TC 2000 met 
versterker 5039 ingebouwde versterker kabelversterker 

inbouwmaten D·h 12·3 [mm] 40·25[mm] 50·25 [mm] 
[mm) 

krachtbereik [N] 10.000 [N] 500 [N] 445 [N] 

meetweg (500 N) nihil 0.05 mm 0.02mm 
[mm] 

gevoeligheid van 60mV/N 20 mV/N of IOmV/N 
opnemertversterker O.04mNN 
combinatie [ m V IN] 

lineariteitsfout < 2% FullScale < 0.1 % full Scale < 0.5 % fullScale 
% FuIlScale 

hysterese % < 1 % gekalibreerd < 0.1 % fullScale < 0.1 % fullScale 
fullScale deelbereik 

kosten opnemer en 9132 A F1 983,-· KAM-E FL 933.- TC2000 FL 1490,-
versterker [gld] 5039 F1 730.- versterker FL 250,-

Uit deze vergelijking blijkt dat de AST KAM-E krachtopnemer qua kosten en 
nauwkeurigheid duidelijk de betere is. Verder vergt de ingebouwde versterker geen 
inbouwruimte op de carrousel. De meetweg van 0.05 mm beinvloedt de positionering van 
de fles ten opzichte van het felsgereedschap. Echter bij een ingestelde kracht is de 
meetweg constant en kan gecompenseerd worden door de stempeL 

Wat uiteindelijk de haalbare nauwkeurigheid is zal experimenteel bepaald moeten worden 
vanwege de krachtopname van de membranen. Of de dan gehaalde nauwkeurigheid 
voldoende is, is afhankelijk van de uit de lektesten volgende vereiste nauwkeurigheid. 
Opgemerkt dient verder dat de krachtopname van de membranen indien nodig 
softwarematig gecompenseerd kan worden. 

Omdat het stempelhuis los is van de opnemer vraagt de plaatsing van de KAM-E in 
verband met het dynamisch gedrag aandacht. Er is in feite sprake van een massa
veersysteem met een relatief lage eigenfrequentie. Door plotsing loslaten van de de fles of 
door trillingen in de machine kan het stempelhuis losraken van de opnemer met later 
mogelijk een botsing als gevolg. 

De schets op de volgende pagina toont een oplossing. Daarbij wordt het stempelhuis door 
de opnemer tegen een aanslag gedrukt. Dit maakt een hoogteafstelling van de opnemer 
noodzakelijk. De hoogte kan ook door vulplaatjes afgesteld worden. 
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FIGUUR B184: voorkomen van botsingell tegen de krachtopnemer 

Het is een vrij kritische construktie vanwege de korte meetweg van 0.05 mm. Echter de 
specificaties en de prijs van de opnemer maken de toepassing interresant. Als blijkt dat de 
oplossing te duur is dan kan de toevlucht genoemen worden tot de Kulite opnemer met 
vergelijkbare membraan construktie. 

BI8.5. DE SIGNAALOVERDRACHT NAAR DE CARROUSEL 
De krachtopnemers worden gemonteerd op de carrousel. Er is daarom een signaaI 
overdracht nodig naar de vaste wereld. In principe kan dit gedaan worden met sleepringen 
of telemetrie (radiografische) systemen. Sleepringen zijn voor rekstrook toepassing 
voldoende storingsvrij en veel goedkoper. De gekozen rekstrookopnemer kan tevens een 
versterkt 4-20 rnA signaaIleveren. Op die manier worden aIle storingen op het signaaI 
door electrische weerstandsverandering van de sleepringen vermeden. 

Er is een centrale sleepring nodig voor de voeding en een voor de aarding van de 
opnemers. Verder is per opnemer een sleepring nodig voor het meetsignaal. 
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B19. DE ONTWERPSPECIFICATIES, INTERFACES EN BLACK-BOX VAN DE 
CAPPER(module) OP BASIS VAN nET EEN FELSROLPRINCIPE 

De capcarrousel heeft in het modulair systeem te maken met: 

- de flesplaatser (invoersterwiel), 
- de flesuitnemer (uitvoersterwiel). 
- hoofdaandrijving. 
- frame. 
- capselector (hopper) , 
- capplaatser (capgoot). 

De black-box en interface afspraken moeten in het ontwerpstadium de latere realisatie en 
werking van de modulen en de totale machine garanderen. 

B19.1 BEPALING VAN DE BLACK-BOX EN DE INTERFACES 
De situatie is als voIgt: 

I 
I 
iE 

o 

1- f1espiaatser. 
2-capper 
3- ne.ultnemer 

F 

9 
==r.::;:::-r.:;:::::.LW----,.......................................... . ..... . 

AA 
FIGUUR B191: plaatsing carrousel in het modulair systeem 
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B19.1.1 de black-box 
Voor de black-box bepaling is de doorsnede AA kritisch. In deze doorsnede is links de 
steraskolom met sterwiel en rechts de blackbox voor de de capcarrousel weergegeven. 
De aangegeven maten zijn als voIgt; 

A: vrij te kiezen afhankelijk van de ruimte benodigd voor het rejectsysteem en de 
capcarrousel. 

B: 250 mm met een 30 mm dikke bedplaat. 
C: 220 mm. in overeenstemming met de RLF ten behoeve van een gelijk uiterlijk. 
D: niet kritisch. 
E: vrij te kiezen, minimaal gewenst, 
F: vrij te kiezen, minimaal gewenst, 
G: afhankelijk van de fleshoogte, verstelbaar voor flessen van 35 tot 238 mm, 
H: 120 mm, voIgt uit huidige capper, 
I: < 2*J-H 
J: 2*R 

De kritische maat van de blackbox is maat I. I = 280 mm voor R = 100 mm, 
I = 380 mm voor R = 125 mm, 
I = 480 mm voor R = 150 mm. 

Onder de aandrijving tot de grond is aIle ruimte beschikbaar voor de capcarrousel. 

B19.1.2. de interfaces 
De interfaces met de capselector en capplaatser moeten in een later stadium vastgelegd 
worden en zijn op dit moment niet kritisch. 

Ook de afspraken voor de scheiding van de flesbaan tussen de carrousel en het in en 
uitvoersterwieI, het gatenpatroon in de bed- en afdekplaat en de hoogte van de aandrijving 
kunnen in een later stadium gemaakt worden. De hoogte van het aandrijfniveau ten 
opzichte van de glaslijn, afstand A is bij voorkeur gelijk aan 298 mm, in overeenstemming 
met de RLF(de meest verkochte vulmachine). De interfaces met het frame zijn in dit 
stadium nog vrij te kiezen. 

WeI is het noodzakelijk de hoek x af te spreken, in verband met de te hanteren 
flesformaten per steekcirkeldiameter. Deze hoek wordt minimaal gewenst om tijd te 
creeren voor het felsen. Bepalend voor deze hoek is de minimale afstand tussen de 
sterwielen zoals aangegeven is in de figuur. Deze afstand is geJijk aan 2* sterstraal + 2 * 
flesstraal + 40 mm . De 40 mm is de minimale dambreedte van de tailleplaat in verband 
met de stijfheid van de tailleplaat. 

1: cIarnI:ned1e taIII.pIaat 

FIGUUR B192 : de hoek van de sterwielen 
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De hoek wordt voor alle ster- en carrouseldiameters gelijk aangenomen. Deze hoek wordt 
vastgesteld op minimaal 48°. Tabel BI91 geeft een overzicht van de haalbare flesdiameters 
bij steekstralen van de sterren en de carrousel van 200 tot 300 mm. 

steekstraal maxlmale Oesdiameter 

200mm 60 nun. goed voor aile flessen die 600/min vereisen 

250mm 80mm 

300mm 105mm 

TABEL B191 : haalbare flesdiameters voor verschillende steekstralen 

Zo kan voor alle steekcirkeldiameters een range van flesdiameters gehanteerd worden in 
overeenstemming met het huidige assortiment. Indien nodig kan voor speciale gevallen 
(kleinere flesdiameters) een kleinere hoek gekozen worden opdat meer felstijd gecreeerd 
wordt. 

BI9.2. DE ONTWERPSPECIFICA TIES 

algemeen 
flessen range : AIle flessen volgens DIN 

steek : 78 mm of minder, bij huidige maximale flessnelheden. 
van sluitstations 

produktie : in aansluiting met de snelste vulmachines 
capaciteit 
sluitstations 

minmaal : 50 omw/min, 25 omw/min voor flessen groter dan 250 ml 
toerental carrousel 

wetgevinglnormen 
voldoen aan CE norm. 

felskwaliteit 
zie criteria bijlage II. 

sluitkwaliteit 
zie criteria bijlage 3. 

omstellen 
Omsteltijd en omstelkosten minimaliseren. Waar mogelijk automatiseren. 
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instelling van de aandrukkracht 
bereik : 60 tot 350 N 
nauwkeurigheid : +/- 5% aanname. Proeven gere]ateerd aan lektesten moeten in een 

later stadium duidelijkheid geven. 
kostprijs 
zo laag mogelijk. Niet hoger dan die van de huidige cappers. 

VOORNAAMSTE OPTIE 

aandrukkrachtmeting 
waar : meting voor ieder sluitstation 

: invloed meten van aandrukkracht en felskracht 
meetbereik : 50 tot 400 N 
nauwkeurigheid 

MODULARlTEIT 

: +/- 5% aanname; pro even gerelateerd aan lektesten moeten 
later duidelijkheid geven 

- Inbrengen van opties per module, 
- Montage per module, 
- Testen per module, 

MA TERIAALKEUZE/RUWHEID/BEVESTTGING/SMERING 
Volgens tabel B51, bijlage 5, overeenkomstig sanitaire eisen. 
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820: nET SLUITST ATION 

FIGUUR B201: het sluitstationboven 
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FIGUUR B202: het sluitstationonder 
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BULAGE 21: PRODUKTIECAPACITEIT EN VALIDATIE VAN DE EEN 
FELSROL CAPPER 

B21.1. PRODUKTIECAPACITEIT 

aantal sluitstations maximale flessnelheden 
[m/min] 

4 6 8 10 12 

2ml 200 300 400 500 600 46.5 
100 ml 150 200 280 350 350 27 
1000 ml 125 175 22 

steek [mm] 177 125 96 77.3 77.6 
carrousel 250 250 250 250 300 
diameter[mm] 

T ABEL B211: produktiecapaciteit [f/essenlminJ afhankelijk vall het aantal sluitstations, 
met invoerworm 

aannamen: 
maximale flessnelheden op grond van huidige prestaties (bron :verkoopfolder) 
maximaal toerental carrousel 50 omw./min 
steek voor flesdiamters groter dan 50 mm minimaal 120 mm. 

aantal sluitstations maximale flessnelheden 
[m/min] 

4 6 8 10 12 

2ml 145 200 270 330 330 26 
100ml 110 160 205 255 255 27 
1000 ml 22 

steek [mm] 177 125 96 77.3 77.6 
carrousel 250 250 250 250 300 
diameter[mm] 

TABEL B212: produktiecapaciteit [f/essenlminj afhallkelijk vall het aantal sluitstations, 
zonderinvoerwonn 

aannamen: 

maximale flessne1heden op grond van huidige prestaties (bron :verkoopfolder) 
maximaal toerental carrousel 50 omw./min 
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steek voor flesdiamters groter dan 50 mm minimaal 120 mm. 

De produktiviteit van de sluitstations zonder invoerwonn is verminderd doordat de 
minimale steekcirkeldiameter van de carrousel 250 mm in plaats van 200 mm is. 

B21.2. V ALIDATIE 

B21.2.1 controle op de machine 

- aanwezigheid stop, 
- aanwezigheid cap, 
- juiste aandrukkracht tijdens cappen. met correlatie naar directe lektesten. 
- felskwaliteit, 
- juiste rotatiesnelheid op kritische punten ivm slip tussen de fles en oplegvlakken en 

slecht functioneren wrijvingskoppeling, 
- controle op reject. 

B21.2.2. registratie van gegevens 

- aantallen goede flessen. 
- aantallen slechte flessen (eventueel uitgesplitst naar fout), 
- aantallen flessen die de capper binnen gaan. 
- statistische gegevens over de aandrukkracht 

B21.2.3. standaardprocedures 

- onderhoudsprotocol: denk aan wrijvingskoppeling. 
- kalibratie meetapparatuur. 
- omstelprocedure. 
- schoonmaakprocedure. 

B21.2.4. overigen 

- partikelproblematiek analyse. Aktief; waar ontstaan partikels en met welk partikelniveau; 
passief; hoe is de luchtstroming rond de fles (rooktesten). 

- controle voor de machine op binnnenkomend verpakkingsmateriaal: 
flessen 
stops 
caps ? en eventueel controle op partikelniveaus aan de cap? 
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