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SAMENVATTING 

KNP LEYKAM MAASTRICHT B.V., producent van hoogwaardig tweezijdig dubbel

gestreken papier bestaat uit 2 produktie-eenheden, elk met een eigen afwerkingsafdeling. In 

de afwerkingsafdeling worden moederrollen (brede papierroUen) tot bobines (smalle roll en) 

gesneden. Een automatisch rollentransport voert deze rollen vervolgens naar de snijzaal. Daar 

worden de rollen handmatig ingehangen in de afwikkelmolen van de vellensnijmachine, 

waarna het papier tot vellen van de gewenste afineting wordt gesneden. Deze yellen worden 

vervolgens geheel automatisch gesorteerd, gestapeld, verpakt en verzonden naar de expeditie

afdeling. 

Het handmatig beladen van de vellensnijmachine is een zeer arbeidsintensief proces. 

Vanwege de slechte procesbeheersing van het beladen, ontstaan vele storingen aan de 

afwikkelmolen. In het kader van deze afstudeeropdracht is het beladen van de 

vellensnijmachines onderzocht. 

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn: 

• Het beladen van de vellensnijmachine is volledig geautomatiseerd. 

• Het doorleiden van de papierbaan is gedeeltelijk geautomatiseerd. 

• Het lossen van de restrol / lege huls is volledig geautomatiseerd. 

• De huidige rolienbuffer kan als basis dienen voor een volledig geautomatiseerd 

rollenmagazijn. 

• Concept om de wisseltijd van ± 6 minuten (12% van totaaltijd) te reduceren naar 

maximale stilstandtijd ± 1 minuut (2% van totaaltijd). Ten gevolge van de snellere wissel 

kan een produktie toename van enkele procenten verwacht worden. 

Dit onderzoek is een uitstekende basis om een verantwoorde keuze te kunnen maken voor de 

aanschafvan nieuwe vellensnijmachines enlofbij modificatie van de huidige 

vellensnijma?hines. 
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SUMMARY 

KNP LEYKAM MAASTRICHT B.V., producer of high quality both sided and double coated 

paper, each with an own finishing department consists of two production mills. In this 

finishing department reels are processed to sheets. Finally the sheets will be automatically 

screened, reamed, wrapped and prepared for transportation. 

Loading sheet cutters by hand is a very time absorbing labour. 

Because of the bad loading process-control, many failures arise during the production 

process. 

The most significant results regarding this research are: 

• Loading the sheet cutters is fully automated. 

• Semi-automatic papertransportion from the unwinding section into the sheet cutter. 

• Removing the rest-reel is fully automated. 

• Opportunities to gain a fully automated reelstore at the finishing department. 

• Concept of a quick change of the paperreels. The reelchangetime can be reduced from 6 

minutes to at least two minutes. Because of this the production will increase. 

In case of acquisition of new sheet cutter or a modification regarding the unwinding section 

this research-report can serve as a excellent base. 
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VOORWOORD 

Dit verslag is het resultaat van een afstudeeropdracht verricht in opdracht van de vakgroep 

Werktuigbouwkundige Produktietechniek en - Automatisering van de Technische Universiteit 

Eindhoven. Het onderzoek werd uitgevoerd binnen de Technische Dienst van KNP 

LEYKAM te Maastricht. 

Voor het tot stand komen van dit verslag zijn een aantal mens en medeverantwoordelijk. 

Zonder hen was het nooit gelukt deze opdracht tot een goed einde te brengen. In het bijzonder 

wil ik dan ook de volgende personen met name noemen: 

Dhr. Laheye 

Dhr. Bijkerk 

Dhr. Hageman 

Dhr' van Bragt 

Dhr' Smals 

Dhr. Limpens 

Dhr. Veenstra 

Dhr. Ros 
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KNP LEYKAM, Management 

Technische Universiteit Eindhoven 

Technische Universiteit Eindhoven 

KNP MEERS SEN 

Veenstra Technische Agentuur 

WIFACBV. 

En ten slotte niet te vergeten: het personeel van de produktieafdeling Vellenafwerking Noord 

en de collega's van de Tekenkamer TSTD. 

Voor hun bijdrage wit ik hen, en aile anderen die ik hier niet genoemd heb, hartelijk danken. 
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1. INLEIDING 

1.1 Aigemeen 

K.N.P. LEYKAM Maastricht B.V., producent van hoogwaardig tweezijdig dubbelgestreken 

papier bestaat uit 2 produktie-eenheden, elk met een eigen afwerkingsafdeling. In de 

afwerkingsafdeling worden moederrollen (brede papierrollen) tot bobines (smalle rollen) 

gesneden. Een automatisch rollentransport voert deze roUen vervolgens naar de snijzaal. Daar 

worden de rollen handmatig ingehangen in de afwikkelmolen van de vellensnijmachine, 

waama het papier tot yellen van de gewenste afmeting gesneden wordt. Deze yellen worden 

vervolgens geheel automatisch gesorteerd, gestapeld, verpakt en verzonden naar de expeditie

afdeling. 

In bijlage 1 wordt het bedrijf, het produktieproces en het produkt uitvoerig beschreven. 

1.2 Problematiek 

Het handmatig beladen van de vellensnijmachines is een zeer arbeidsintensief proces. 

Vanwege de slechte procesbeheersing van het beladen ontstaan vele storingen aan de 

afwikkelmolen van de vellensnijmachines. Ook het verwijderen van de restrollen / lege 

hulzen is zeer storingsgevoelig. Vanuit de Technische Dienst bestaat er zodoende 

belangstelling om dit proces te verbeteren. 

1.3 Opdrachtsomschrijving 

In het kader van deze afstudeeropdracht wordt het beladen van de vellensnijmachines 

onderzocht. Daarbij zal getracht worden een automatisch transportsysteem te ontwikkelen, 

zodanig dat de vellensnijmachines automatisch van bobines worden voorzien. 

In bijlage 2 is de officiele opdrachtsomschrijving te vinden. 

De opdracht za1 worden uitgevoerd volgens de methode van de projectstrategie [van Bragt, 

1989]. 
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2. ORIENTATIE 

2.1 De Probleemanalyse 

?~ KNP • r!!VIIAAJI V y;. ftIIVY'1 

Bij het inventariseren van de bijzonderheden rondom vellensnijmachine kwamen de volgende 

problemen tevoorschijn: 

1. beladen van de vellensnijmachine is moeilijk beheersbaar 

2. beladen van de vellensnijmachines is zeer arbeidsintensief 

3. lossen van de restrollen storingsgevoelig 

4. rollentransport en rollenopslag is zeer arbeidsintensief en weinig flexibel 

5. lage benuttingsgraad vellensnijmachine 

6. opslagcapaciteit rollenvoorraad te klein 

7. produktiecapaciteit vellensnijmachines te klein 

8. doorleiden van de papierbanen in de vellensnijmachine is moeilijk en arbeidsintensief 

9. casse afvoer is arbeidsintensief 

10. verwijderen casse van de restrollen is arbeidsintensief 

11. casse-hoeveelheid is hoog (7%) 

12. baanspanningsproblemen waardoor kwaliteitsproblemen kunnen ontstaan 

13. krulproblemen bij de hogere gramgewichten 

Uit al deze punten blijkt dat de vellensnijmachine een grote impact heeft op zijn omgeving. 

Al deze punten zuHen nader uitgewerkt worden in de volgende paragraaf. 

In bijlage 3 is het orientatie verslag terug te vinden. Daarin wordt enige algemene achtergrond 

informatie vermeld betreffende het vellensnijden en de omliggende produktieprocessen. 

2.2 Uitwerking probleemanalyse 

ad 4,6,7,11: In het Sankey diagram in bijlage 5 worden de materiaalstromen van de 

papiermachine 6 (PM6 - bedrijfNoord) afgebeeld. Daaruit blijkt dat bij het 

'vellensnijden 6 % casse ontstaat. Dit betekent dat er per maand 900 ton casse 

handmatig verwijderd moet worden. Ook blijkt dat er gemiddeld 524 ton rollen 

opgeslagen zijn op de 3e etage. Het intern rollentransport is daardoor zeer 

problematisch. Vodral wanneer de bobineuse de hogere gramgewichten 

bobirteert, is de rollenproduktie zeer hoog, terwijl vellensnijcapaciteit dan zeer 

laag wordt. Daardoor ontstaat er een overcapaciteit aan rollen. Op dat moment 

raakt de rollenbuffer bij de vellensnijmachines verzadigt, en moeten de rollen 
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tijdelijk op de 3e etage opgeslagen worden. Ook het bufferen van de rollen op 

de afwerking is arbeidsintensief. 

Ad 8,12,13: Ten gevolge van de manier van afwikkelen en doorleiden van de papierbaan 

naar de vellensnijmachine kunnen baanspanningsproblemen ontstaan. Deze 

baanspanningsproblemen uiten zich in formaatlengteverschillen en in plooien. 

Andere veel voorkomende kwaliteitsfouten zijn krulvorming, snijvuil, en 

markeringen. Opmerkelijk daarbij is dat deze problemen vooral optreden bij de 

meest modeme machines. 

In bijlage 15 wordt de baanspanningstheorie besproken. Nagegaan wordt of de 

afwikkelmethode van invloed is op het snijproces. Uiteindelijk blijkt dat de 

formaatafwijkingen minimaal zullen zijn wanneer de parameters juist zijn 

ingesteld. 

Ad 1,3,8: Uit de storingsrapporten en -analyses betreffende de vellensnijmachines [Tenzer, 

1994; Martens, 1994] blijkt dat er veel storingen optreden aan de afwikkelmolen 

algemeen en aan de afwikkelstoel en spankoppen. 

Ad 2,5,8: In [Coorens, 1994; Martens, 1994] blijkt de benuttingsgraad van de 

vellensnijmachines zeer laag te zijn. Oorzaken daarvoor zijn vooral het omstellen 

en doorleiden on-line, waardoor een lange machine-stilstand wordt veroorzaakt. 

Aor;- en of voer von popl.er: 17% 

,.-Pouzet.l.jd: 4% 

Ploegenl<Jl.sseL: 8% 

TD l<Jerkzoomheden: 9% 

Figuur 1: De benuttingsgraad van een Vellensnijmachine. 
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2.3 Criteria 

~ ICNP • r!VII A.~ V 1.Iii'~~. 

Uit de probleemanalyse kunnen de volgende systeemeisen worden afgeleid waaraan iedere 

mogelijke oplossing uiteindelijk moet voldoen. 

Systeemeisen 

• tot 6 rollen 

• 115 - 350 gr/m2 

• rolbreedte: 400 - 1650 mm 

• roldiameter: 400 - 1270 mm 

• gewicht: max. 2700 kg 

• hulsdiameter: 76 mm 

• produktiesnelheid: 30 - 350 rnImin 

• changeren rol: ± 25 mm (axiale verplaatsing gehele rol) 

• enkelzijdige baanlengte-verandering: ± 25 mm 

• voldoen aan normen (CE markering; Machine-richtlijn) 

• per rol separate baanspanningsregeling 

• baanspanningsvariatie tussen 0.5 N/cm tot 5 N/cm 

• hulzenlrestrollen zelf lossend 

• rolbreedte-tolerantie 50 mm 

• veiligheidsafstand 40 mm bij positioneren van rol in rollenbok 

• veiligheidsafstand 200 mm voor rollen in rollenbok 

• veiligheidsafstand 500 mm bij automatisch rollentransport 

• volledig geautomatiseerde belading 

• handmatige bediening ten alle tijden mogelijk 

• de bobines worden middels een centraal transportsysteem aangeboden in de snijafdeling. 

Wensen 

Aan de hand van de probleemanalyse kunnen de criteria worden opgesteld waaraan de 

mogelijke oplossingen uiteindelijk getoetst kunnen worden. in 

Daartoe worden de criteria onderverdeeld in gewichtsfactoren. Deze gewichtsfactoren zijn in 

eerste instantie via paarsgewijze vergelijking vastgesteld en vervolgens zijn de verhoudingen 

subjectief aangepast op een waarderingsschaal van 1 tot 4. De gewichtsfactoren worden 

vermeld bij de verschillende criteria. 

De belangrijkste criteria zijn: 

• Het rechtstreeks, onbelemmerd verplaatsen van de rollen naar de juiste positie (2). 

- 11 -
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• Het eenvoudig en snel doorleiden van de papierbanen (3). 

• Het snel kunnen laden en lossen van (rest)rollen (4). 

• Het vermijden van gevaren voor arbeiders en apparatuur (4). 

• Het in minimale ruimte kunnen beladen van de vellensnijmachines (3), 

zonder daarbij personeel, machines of opslag-aktiviteiten te hinderen (3). 

• Het gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als hulpmiddel voor opslag (1). 

• Goede aanpassingsmogelijkheden in geval van grotere en zwaardere rollen (1). 

Mogelijkheid tot eenvoudige handmatige bediening (1). 

• Minimale baanlengte (4). 

• Geringe arbeidsintensiviteit (4). 

Weinig onderhoud (4). 

• Lage investering (4). 

AIle mogelijke oplossingen worden getoetst aan bovenstaande wensen. 

In het volgende hoofdstuk zal voor de gehele afdeling Veilenafwerking Noord bekeken 

worden welke vormen van automatisering en mechanisering gewenst zijn. 

- 12-
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3. PLANNING 

3.1 Automatiseringsmogelijkheden 

Omdat er vergevorderde plannen bestaan om de vellenafWerking uit te breiden, za1 allereerst 

de gehele afdeling VellenafWerking Noord geanalyseerd worden. Daarbij za1 onderzocht 

worden welke mogelijkheden er zijn om de produktie te automatiseren, waaronder het 

beladen van de vellensnijmachines. Vervolgens zal de opdracht specifiek worden toegespitst 

op het beladen van de vellensnijmachine. 

I 

Wat is ~enodigd voor een volledig geautomatiseerde produktie? 

SITUATIESCHETS AFDELING 
BEDRIJF NOORD 

r-------...,-------, 
I 
I 
I 

VELLENAFWER KI N G 
(1 e ETAGE) 

\ 
( 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

j-~========~~~~\ 
PM 6 ) 

C§)-t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~~~===:::;=~~ ( 5 RI MA'S I L.J-+- KALANDERS 

2. 1'· ,21 J'2
1
'3 J" .. I!---i .=~U£N 

lJlI---:::I----i'T-'Ir- VELLENSNIJMACHINES 

Ld-+-+--+-) BOBINEUSES 
( 
'-, 

.f-L-f-----'---- ___ ..1 

I tim tim F 

Figuur 2. 

De bobines w{)rden uitgestoten door de bobineuses. Daama worden de volgende processen 

doorlopen. 

A Transport van bobines. 

B Identificatie van bobines (bepalen van afmetingen en gewicht). 

C Transport van bobines. 
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D Identificatie van bobines (scanning). 

E Etiketteren van bobines. 

F Transport van bobines naar rollenmagazijn. 

G Identificatie van bobines (scanning). 

H Voorraadbeheer rollenmagazijn. 

I Transport van bobines naar de smalsnijmachines. 

J Automatische belading van de smalsnijmachines. 

K Automatisch doorleiden van de papierbanen. 

L Automatisch aftransport casse. 

() ICNP LmCANI 

M Volledig geautomatiseerde verwerking van de bobines op een van de zeven 

vellensnijmachines. 

In deze situatie dient ervoor gezorgd te worden, dat de machine altijd kan blijven produceren 

(continu en op optimale snelheid?). Er zal dus altijd voorraad voor de machine aanwezig 

moeten zijn. Verder dient ervoor gezorgd te worden dat de machine in optimale conditie 

blijft. Taken van de operators zijn onder andere procesbewaking; kwaliteitscontrole van het 

eindprodukt; administratie, om- en afstellen van de machine en het verhelpen van eenvoudige 

storingen. Tevens geven de operators via een computer de opdracht om de machine te 

beladen. Vervolgens worden de bobines volledig automatisch uit het rollenmagazijn gehaald 

en uiteindelijk wordt de vellensnijmachine volledig automatisch beladen. 

Voor de verschillende process en A tim L worden nu allerlei mogelijke oplossingen gezocht. 

Deze mogelijkbeden worden weergegeven in een morfologische overzicht. Dit morfologische 

overzicht wordt in figuur 3 afgebeeld. 

3.2 Keuze 

Het morfologisch overzicht wordt geevalueerd aan de hand van de belangrijkste parameters. 

Voor een volledig geautomatiseerde belading zijn dit "de laadunit" en "de belading van de 

laadunit". Mogelijkbeden voor de laadunit zijn: de huidige rollenbok; de zero-splice; de 

flying-splice; de rotatiebok en de enkelvoudige afwikkelaar. 

Stap voor stap worden nu de meest aanvaardbare oplossingen uitgewerkt en met elkaar 

vergeleken, zodat deze getoetst kunnen worden aan de in de orientatie gedefinieerde criteria. 
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4. MOGELIJKE OPLOSSINGEN 

4.1 De Rollenbok 

De rollenbok zoals afgebeeld in figuur 4 wordt momenteel gebruikt hij elke 

vellensnijmachine. De rollenbok bestaat uit een 2 vaste kolommen waarop 4 afwikkelstoelen 

bevestigd zijn. In totaal zijn er 4 rollenbokken (voor maximaal16 rollen) per 

vellensnijmachine. Daarvan zijn er steeds twee (maximaal 8 rollen) in produktie, terwijl de 

andere 2 rollenbokken off~line beladen kunnen worden met rollen. Zo wordt de omsteltijd 

geminimaliseerd. Al deze rollenbokken zijn geplaatst op een draaitafel, om de baanlengte van 

de rol tot de machine zo kort mogelijk te houden. De omsteItijd bestaat uit het draaien van de 

molen, en het doorleiden van de papierbaan. 

l.... 
Q) 
~ 

Q.) 

E 

6 meter 

Figuur 4: De Rollenbok. 

Momenteel wordt de rollenbok beladen door middel van handmatige bediening van de 

bovenloopkraan. Ten gevolge van de constructie van de huidige bovenloopkranen is een 

nauwkeurige positionering en daarmee een snelle belading niet mogelijk. Vanwege de slechte 

procesbeheersi!lg ontstaan vele storingen aan de afwikkelstoelen. 

Nadelen van de huidige rollenbok zijn: 

• belading is arbeidsintensief 

• belading op verschillende posities 

• vaak positioneringsproblemen 

• lossen van de restrollen is storingsgevoelig 

• lange omsteltijd 
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• handmatig doorleiden is moeilijk 

• huidige kraan eist veel ruimte op 

Geautomatiseerde belading van de rollenbok is mogelijk door middel van een kraan, welke 

voorzien is van een positie- en hoogtemeetsysteem. De huidige bovenloopkranen daarvoor 

aangepast kunnen worden. Echter daarbij dient de kraan wei uitgerust te worden met een 

extra zuilgeleiding in de z-richting (bijvoorbeeId een telescoop-geleiding) om het 

positieverschil (ten gevolge van de massatraagheid) tijdens transport op te heffen. 

Een andere mogelijkheid is beladen met behulp van een heftafel. Een transportsysteem voert 

de rollen aan naar de heftafel. Deze heftafel voert de rollen vervolgens naar de juiste 

afwikkelstoel. Moeilijkheid daarbij is dat de rollen allen naar een andere positie gebracht 

moeten worden. 

Slotconclusie: Automatische helading van de huidige rollenhok is een mogelijke oplossing! 

4.2 De Flying-Splice 

De flying-splice zorgt voor een volledig automatische rolovemame waarbij de 

produktiesnelheid gehandhaafd kan blijven. Iedere rolovemame wordt off-line voorbereid 

(handmatig!), en vervolgens on-line uitgevoerd (volautomatisch). 

In bijlage 6 wordt het principe van de flying-splice (= automatische rolovemame) uitvoerig 

besproken; in figuur 5 is een 2-voudige flying-splice afgebeeld voor toepassing bij 

vellensnijmachines. 

Dit principe wordt momenteel toegepast bij de nieuwe coater (de zogenaamde NICO). Daar 

worden de moederrollen voorzien van een speciale coating-laag. Deze moederrollen hebben 

allen nagenoeg dezelfde afmetingen (breedte + diameter). 

De machine-lengte is ongeveer 6 meter. Voor de vellensnijmachines betekent dit voor een 6-

voudige uitvoering (voor 6 roUen) een benodigde lengte van 36 meter. AIle banen worden 

van boven doorgeleid, waarbij elke baan een aparte baanvoering he eft. 
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Figuur 5: 2-voudige Flying-Splice toepassing voor de Vellensnijmacbine. 

Voordelen van dit principe zijn: 

• continue verwerking van bobines 

• continu produktieproces 

• geen omstellen 

• automatisch doorleiden bij dezelfde snijserie 

• geen molenwisseltijd 

• tijdwinst 

• produktietoename 

• betere arbeidsomstandigheden 

• veiliger 

• handh~ving produktiesnelheid 

• minde~ omstelproblemen 

Echter toepassing van dit principe bij de smalsnijmachines Levert enkele grote problemen. Bij 

de snijmachines moeten namelijk meerdere rollen gelijktijdig verwerkt worden. Er kunnen 

maximaal () bobines gelijktijdig gesneden kunnen worden. Er zullen dan ook 6 flying-splice 

afwikkelunits benodigd zijn. Deze zouden dan achter elkaar geplaatst moeten worden wat 

wegens ruimtegebrek niet mogelijk is. 
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Door de grote lengte van de papierbaan tot de snijmachine kunnen baantrekproblemen 

ontstaan, waardoor de papierbaan naar een bepaalde kant kan gaan neigen. 

Ook varieert de bobine-breedte per snijserie. De snijmachines moet dan steeds opnieuw 

worden ingesteld, waardoor een snelle wisseling problematisch wordt. 

Per snijserie wordt vaak een verschillend aantal bobines gesneden. Dit kan problemen 

. opleveren bij de rolovemame. Er zal dan steeds opnieuw moeten worden doorgeleid. Flying

splices zijn vooral geschikt bij grote series waarbij telkens 2 of 3 rollen van een vast formaat 

verwerkt wordt. 

De gemiddelde ordergrootte bedraagt in Maastricht ongeveer 3 ton. Er worden ongeveer 2000 

verschillende produktsoorten geleverd. Ten gevolge van de grote diversiteit in het 

produktenpakket is een 6 voudige flying-splice voor de huidige situatie geen optie. 

De nadelen zijn dus: 

• Veel ruimte eisend bij toepassing ais meervoudige afwikkelaar 

• Moeilijke procesbeheersing i.v.m. baantreksturing (t.g.v. verlengen papierbaan met 

20 tot 30 meter). 

• Iedere (±) 45 minuten omstellen snijmachine benodigd Lv.m. andere order (ander 

formaat, ander gramgewicht, etc.) 

• Overgang op verwerking van meerdere bobines (ander gramgewicht: bijvoorbeeld 

verwerken van 3 i.p.v. 2 bobines); banen opnieuw doorleiden. 

• Casse toename. 

• Nog steeds werknemer benodigd voor het voorbereiden van de rollen ( aanbrengen 

van tape voor ovemame-procede). 

In de praktijk betekent dit een geringe produktietoename! 

Slotconclusie: De Flying-Sp/ice is in de Ituidige situatie geen goede oplossing! 

4.3 De Zero-Splice 

De zero-splice is in principe gelijk aan de flying-splice. AIleen de rolovemame vindt nu 

handmatig p}aats bij machinestilstand. In figuur 6 wordt een voorbeeid van een zero-splice 

(= O-speed splice) gegeven .. De rechterrol wordt afgewikkeld, waarbij de links 

afwikkelpositie beladen kan worden met een nieuwe rol. Vervolgens stopt de machine. De 

baanwissel verplaatst naar links alwaar de nieuwe baan handmatig aan de oude baan wordt 

gekleefd., Deze procedure moet voor elke rol herhaald worden. Dit heeft dus een lange 

omsteItijd tot gevolg. De afgebeeld afwikkelaar is uitgerust ais Pick-up afwikkelaar. Een 
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andere veel gebruikte toepassing is de met Teleskoop-Hangarme, waarbij de afwikkelstoelen 

kunnen scharnieren om de bovenkant van het frame. 

Figuur 6: De Zero-Splice. 

Het grote voordeel van dit principe is het automatisch doorleiden van de papierbanen bij een 

zelfde snijserie. De nadelen zijn vergelijkbaar met die van de flying-splice afwikkelaars, dus: 

• Veel ruimte eisend bij toepassing als meervoudige afwikkelaar 

• Moeilijke procesbeheersing Lv.m. baantreksturing (t.g.v. verlengen papierbaan met 20 

tot 30 meter). 

• Iedere (±) 45 minuten omstellen snijmachine benodigd i.v.m. andere order (ander 

formaat, ander gramgewicht, etc.). 

• Overgaan op verwerking van meerdere bobines (ander gramgewicht: bijvoorbeeld 

verwerken van 3 Lp.v. 2 bobines); banen opnieuw doorleiden 

• Casse toename. 

• Nog steeds werknemer benodigd voor overnemen van de rollen. 

Slotconclusie: Een zero-splice is voor de huidige situatie geen goede oplossing! 

4.4 De RoUenrotatiebok 

De rollenrotatiebok is een rollenbok waarbij de afwikkelstoelen op een rotatiemolen geplaatst 

worden. Middels rotatie passeert dan iedere afwikkelstoel een laad- en een losstation. Zo 

wordt telkens op een vaste plaats de "rotatiebok" beladen. De rotatiebok wordt afgebeeld in 

figuur 7 ... 

De rotatiebok wordt veel toegepast in de drukwereld. Daarbij wordt telkens hetzelfde 

(breedte )formaat bedrukt. De bestaande rotatiebokken zijn dan ook athankelijk van 1 vaste 

- 20-



o ICNP LEYICAM 
papierbreedte en worden steeds met dezelfde rolbreedte beladen. Deze rotatiebokken worden 

uitgevoerd met maximaal 3 afwikkelstoelen. 

BELAD N AFWIKKELEN 

Figuur 7: De Rotatiebok. 

Bij KNP LEYKAM worden rollen met verschillende breedtes verwerkt. De rotatiemolen zal 

dus fonnaat onafhankelijk moeten zijn. Daarbij moeten in totaal 6 rollen - met een minimale 

breedte van 400 mm tot een maximale breedte van 1650 mm - beladen kunnen worden. Om 

dit breedte-verschil (1250 mm) te kunnen overbruggen moeten de rotatiebokkolommen 

verstelbaar zijn. 

De rotatiebok wordt telkens - middels een hefunit - op 1 vaste positie beladen. Tijdens het 

afwikkelen van de rollen is de rotatiemolen gearretteerd. Het roterend deel dient dus allen 

voor het laden en lossen van de rollen. 

Voordelen van de rotatiebok zijn: 

• Belading altijd op 1 vaste plaats. 

• Automatische belading ~n positionering middels een heftafel. 

• V olledig geautomatiseerde en onbemande belading van de afwikkelstoelen. 

• Mogelijkheid tot het automatisch lossen van "lege" hulzen. 

• Mind~z: ruimte benodigd voor belading van rotatiebok. 

• Mee~ lllogelijkheden voor opslag van bobines in de ruimte voor de snijmachine. 

• Eenvoudige toevoer rollen. 

• Hoge laadsnelheid. 

• Gelijktijdig laden van nieuwe rollen en lossen van de restrollen. 

• Mogelijkheid voor het automatisch doorleiden van papierbaan. 

• Mogelijkheden voor het automatisch afvoeren van casse. 
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Problemen kunnen zijn: 

• Moeilijkheden bij het doorleiden van de papierbaan en de baanvoeringen. 

• Het overbrengen van de voedingen en de besturing van een vast naar een roterend dee!. 

• De hoogte en het gewicht van de rotatiebok. 

De omsteltijd 
De omsteltijd, bestaande uit de molenwisseltijd en papierdoorleidtijd, kan gereduceerd 

worden door het elimineren van de molenwisseltijd. Dit is mogelijk indien de twee 

rotatiebokken in een lijnopstelling geplaatst worden. In deze situatie kan de omsteltijd nog 

verder gereduceerd worden door gebruik te maken van een automatische baanovemame-unit. 

Na het doorslaan van de huidige papierbaan wordt deze baanovername-unit geactiveerd, 

welke de nieuwe papierbaan doorleidt naar de machine. Zo kan binnen 1 a 2 minuten 

gewisseld worden van rotatiebok en doorgeleid in de snijmachine. Indien dezelfde order 

gesneden wordt, is de snijmachine al vrij optimaal afgesteld. Na het automatisch verwijderen 

van de eerste wikkelingen van de nieuwe rollen , is het s~jproces weer in volle gang. De 

totale wisseltijd wordt flink gereduceerd en de produktie neemt toe. 

Wanneer er nog geen implementatiemogelijkheden zijn voor een geautomatiseerde 

papierdoorieiding, biedt dit concept nog steeds prima mogelijkheden. Echter met een 

geautomatiseerde doorleiding heeft dit concept nog meer voordelen. 

Voor- en nadelen van de lijnopstelling t.o.v. de draaiopstelling: 

+ zeer snelle wisseling (tijdwinst) 

+ lagere investeringskosten (geen draaimolen benodigd) 

+ produktietoename 

+ maar 1 laadunit benodigd voor belading van beide rotatiebokken 

- verienging van de papierbaan (± 5 meter) 

Siotconclusie: de rotatiebok is voor de huidige situatie een perfecte oplossing! 

4.5 De Enkelvoudige Afwikkelaar 

Het beladen van de afwikkelstoelen en het doorleiden enlofvoorbereiden van de rollen kost 

enkele minuten. De meeste afwikkelaars zijn dan ook uitgevoerd met reservestoelen, welke 

off- line "beladen kunnen worden. Op deze manier is de omsteltijd flink gereduceerd. 

Er zijn echter ook afwikkelaars, welke niet uitgerust zijn met reservestoelen. Deze 

afwikkelaars moeten dan on-li:t;le opnieuw beladen worden. Het behiden van een 6 voudige 
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afwikkelaar duurt al gauw 15 minuten. Deze afwikkelaars treft men vrijwel alleen aan bij de 

oudere vellensnijmachines. 

Vanwege de lange omsteltijd is deze toepassing voor de huidige vellensnijmachines dan ook 

niet aan te raden. 

Slotconclusie: De enkelvoudige afwikkelaar is geen goede oplossing/ 
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5. KEUZE 

Er zijn nu 5 mogelijke laadunits de revue gepasseerd. Dit zijn: de rollenbok; de flying-splice; 

de zero-splice; de rollenrotatiebok en de enkelvoudige afWikkelaar. 

Vit de beschrijvingen van de verschillende mogelijkheden is er een vermoeden ontstaan dat 

de rotatiebok waarschijnlijk de beste oplossing is voor BedrijfNoord. Om dit vermoeden te 

bevestigen zijn de verschillende mogelijkheden getoetst aan de in de orientatie gedefinieerde 

criteria. Ook uit deze toets blijkt, dat de rotatiebok het beste aan de criteria voldoet. De 

toetsingstabel is hieronder weergegeven. 

LAADUNIT 

! I ! 0:: I 

~ i I 
! w 

I :.: z :.: 

~ , ~ 0:: 

I CRITERIA 0 :.: ! « 
I- w zi w u J:i ~I 

w 12 « gl :.: w: U 
0 u. 0 o::! u ::::i 

0.. ;:) 

~ ~j w 
all :.:' 

~I IJf 0 
!l:!1 w, 

w w (!) w :> UJ u 1-' W QI ul
l 

f5 00 «I 0:: 0:: 0:: Z 0:: 

~ 01 0 1-1 0 
;;ii 

0 0 ~ ~ g 01 U U ~I u u 
(!) a::: UJ UJ (f) LI. (fj 

:BEWEGING ONBELEMMERD 2 4 I 8 1 2 2 I 4 3 I 6 2 4 
iQMSTELLEN EN DOORLEIDEN MAKKELlJK EN SNEL 3 3 I 6 3 I 9 3 I 6 1 I 3 1 1 3 1 , 3 
:GEMAK LAADTIJD (+ LOSTIJD) 4 2 I 8 3 ! 12 1 4 3 14 4 I 14 1 , 4 
VEILIGHEID GEVAREN VERMIJDENO 4 1 I 4 4 , 16 1 4 2 I 8 3 I 12 2 I 8 
RUIMTE MINI MALE RUIMTE 3 1 1 3 4 I 12 1 3 1 I 3 1 I 3 1 

3 1 : 3 4 I 12 1 3 1 I 3 1 I 3 1 ZONDER HINDEREN I 
GECOMBINEERDE AKTIVITEIT EXTRA HULPMIODEl 1 4 4 1 , 1 4 I 4 1 I 1 1 I 1 1 
FlEXIBILITEIT HANDMATIGE BEDIENING 1 3 I 3 4 I 4 3 3 4 I 4 3 I 3 3 3 

AANPASBAAR 1 3 I 3 2 I 2 3 I 3 4 I 4 4 4 4 I 4 
PROCESBEHEERSING MINIMAlE BAANLENGTE 

±±4' 16 
3 ; 12 4 ! 16 1 I 4 1 i 4 1 4 

WERKEN ARBEIDSINTENSIEF 3 i 12 I 4 3 I 12 4 I 16 1 , 4 

ONDERHOUD 2 I 8 i 3 12 1 4 3 ! 12 3 I 12 3 ! 12 
INVESTERING LAGE INVESTERING 4 2 I 8 I 1 4 4 I 16 I 1 4 1 i 4 4 : 16 

TOTAAlSCORE 152 I 80 1120 I 72 

~ 
85 69 

PLAATS 3 I I 1 I 5 2 6 

% VAN MAXIMUM I 53 I f 79 : 47 56 45 
% VAN NR 1 67 : 1 100 60 71 58 

Tabel 1: Criteria-analyse 

De gekozen oplossing, de rotatiebok, wordt vervolgens geevalueerd middels een risico

analyse. Voor aIle mogelijke problemen welke van buitenaf kunnen inwerken op het 

uiteindelijke functioneren van de rotatiebok, worden maatregelen getroffen zodat deze de 

uiteindelijke uitvoering niet meer kunnen beYnvloeden. De risico-analyse met bijbehorende 

maatregel~n wordt weergegeven in bij lage 7. 

In het volgende hoofdstuk zal de rotatiebok in lijnopstelling worden uitgewerkt, waarbij de 

maatregelen voortvloeiende uit de risico-analyse ingebouwd zuHen worden. 
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6. DE DEELPROJECTEN 

In dit hoofdstuk wordt de rotatiebok in lijnopstelling gespecificeerd. AIle randvoorwaarden 

worden vastgesteld en de verschillende deelprojecten worden gedefmieerd. 

De voornaamste handelingen die uitgevoerd moeten worden, zijn weergegeven in figuur 8. 

Met behulp van deze figuur kunnen de volgende deelprojecten bepaald worden: 

• de rotatiebok: het frame; de schijf; de aandrijving, de afwikkelstoel 

• het doorleiden, afwikkelen en de baanovername. 

• het rollentransport: waaronder de rollenbuffer en de hefunit. 

~ BELADEN RESERVE MOLEN 

'" LOSSEN HULZEN / RESTRDLLEN 

• RESERVE MOLEN KLAAR VOOR 
BMNOVERNAME 

Figuur 8: De voornaamste handelingen. 

A B 
C D 

• DOORLEIDEN BAAN 

" BMNOVERNAME 
" MOGEUJK AFVOEREN RESTPAPIER 

(MIDDELS APARTE INTREKPAR11J) 

Voor ieder deelproject worden de randvoorwaarde ten opzichte van de andere deelprojecten 

vastgesteld. Deze deelprojecten kunnen vervolgens onafhankelijk van elkaar worden 

uitgevoerd. Per deelproject worden de criteria vastgesteld en mogelijke oplossingen gezocht. 
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7. DEELPROJECT: DE ROTATIEBOK 

7.1 De randvoorwaarden 

De systeemeisen 

• tot 6 rollen 

• rolbreedte: 400 - 1650 mm 

• roldiameter: 750 - 1270 mm 

• maximaal rolgewicht: 2500 kg 

• minimaal rolgewicht: 300 kg 

• uitwendige hulsdiameter: 76 mm 

• changeren roI: ± 25 mm (axiale verpiaatsing gehele rol) 

• enkelzijdige baanlengte-verandering: ± 25 mm 

• per rol separate baanspanningsregeling 

• baanspanningsvariatie tussen 0.5 N/cm tot 5 N/cm 

• hulzenlrestrollen zeif lossend 

• rolbreedte-tolerantie 50 mm 

• veiligheidsafstand 40 mm bij positioneren van rol in rollenbok 

• veiligheidsafstand 200 mm voor rollen in rollenbok 

• de rotatieschijven dienen synchroon te roteren. 

• voeding, besturing en pneumatiek benodigd op roterende schijf 

• de afwikkelstoei wordt als gehele module gemonteerd op montageplaat 

• de rollen worden gepositioneerd middels een heftafel of soortgelijk constructie-element 

• straal montagepiaten op rotatieschijf op 1000 mm 

• produktiesnelheid: 30 - 350 mlmin 

• voldoen aan normen (CE markering; Machine-richtlijn) 

• volledig geautomatiseerde belading 

• de breedte-verstelling gebeurt altijd in onbelaste toestand. 

• handmatige bediening ten aIle tijden mogelijk 

• de bobines worden middels een centraal transportsysteem aangeboden in de snijafdeling. 

De wensen 

De criteria waaraan de mogelijke rotatiebokken beoordeeld zullen worden zijn: 

• bedrijfszekerheid 

• veiligheid 

• onderhoud 
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• technische realiseerbaarheid 

• eenvoud 

• flexibiliteit: grote rolbreedte-tolerantie voor beladen 

De criteria hebben allen een gelijke gewichtsfactor gekregen omdat alle aspecten ongeveer 

even zwaar wegen. 

7.2 Mogelijke oplossingen 

De basisfuncties van de rotatiebok zijn het roteren van de molen; het afstellen op de 

specifieke rolbreedte en het dragen van het geheel. Deze functies kunnen vanuit het hart van 

de schijf (=inwendig!) ofvanuit de omtrek van de schijf (=uitwendigl) gerealiseerd worden. 

De basisvormen welke zo ontstaan worden afgebeeld in figuur 9. 

DRAGEN VAN DE ROTERENDE MASSA 

\lANUlT DE: I.s \IAN DE ROTATIESCHIJf 
(1N'H£NIlI<: I) 

1 i 

-,+-
I 

18 

Figuur 9: Basisvormen van de Rotatiebok. 

De Mogelijkheden 

151 

• De e~elzijdit;;e ophangingvan nr. 1 en 2 is mogelijk tot roldiameters van maximaal 900 

mm. Deze mogelijkheid valt dus af voor het huidige systeem. 

• In mogelijkheid 12 wordt de breedteverstelling gerealiseerd do~r verstelling van de 

rotatieschijven en in mogelijkheid 4 door verstelling van de kolommen. 
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• In mogelijkheid 3 dient de afstand tussen de draagkolom en de rotatieschijf groot genoeg 

te zijn zodat de afwikkelstoel de benodigde axiale verplaatsing kan uitvoeren. In 

mogelijkheid 12 is dit probleem niet aanwezig. 

• In mogelijkheid 18 en 19 wordt de breedteverstelling in zijn geheel uitgevoerd door de 

afurikkelstoelen afzonderlijk. In die situatie kunnen per snijserie aile mogelijke rolbreedtes 

beladen worden. Bij de andere systemen is dit niet het gevaI. 

AI deze oplossingen zijn weer beoordeeld aan de hand van de keuze criteria. Deze toets is 

weergegeven in figuur 10. Daaruit blijkt mogelijkheid 4 het beste te voldoen aan de criteria. 

Er is dan ook besloten deze mogelijkheid verder uit te werken. 

CRITERIA 

BEDRIJFSZEKERHEID 

VEILIGHEID 

ONDERHOUD 

REAUSEERBAARHEID 

EENVOUD 

FLEXIBIUTEIT 

TOTAALSCORE 

PLMTS 

% VAN MAXIMUM 

% VAN NR. 1 

~ 1--r--1-----r---;------,------,-A_L.,-T_ER NA TI EVE N 
t..l 

~I--+-+---+--+---+-t-:-I-:-
!.!) 

Figuur 10: De Criteria-analyse. 
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7.3 Speciflcatie van de rotatiebok 

In figuur 11 wordt een ontwerpschets afgebeeld van de rotatiebok. ' 

ONTWERPSCHETS ROTATIEBOK 

DE ROTATIESCHIJF 

3.4 METER 

SP.lNKOPZWOE LElOKOPZI.(JE 

Figuur 11: Ontwerpscbets van de Rotatiebok. 

De gekozen basisvorm (figuur 11) be staat uit twee identieke delen (de spankopzijde en de 

leidkopzijde), welke beiden vrijwel even zwaar belast worden. Deze beide delen zullen 

identiek uitgevoerd worden. 

De volgende onderdelen kunnen worden geconstateerd: 

,1. lagerhuis spindel-as 

2. rechtse spindelmoer 

3. rechtgeleiding 

4. frame bewegend over de rechtgeleiding 

5. 'links spindelmoer 

6. spindel met linkse spoed 

,7. sp~ndelaandrijving (voor breedte-aandrijving) 

8. absolute hoekcodeur 

9. rotatieschijf-aandrijving 

10. standaard lagerhuis (voor tweerijig tonlager met trekbus) . . 

11: sleepringlichaam (borstels aan frame bevestigd) 

12. afwikkelstoel spankopzijde 
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13. rol 

14. afwikkelstoelleidkopzijde 

15. rotatieschijf 

16. as 

Deze onderdelen zullen nu afzonderlijk behandeld worden. 

De rotatieschijf 

Mogelijke oplossingen worden afgebeeld in figuur 12. Besloten is om mogelijkheid A uit te 

werken omdat deze vakwerkconstructie de beste sterkte- en stijfbeidseigenschappen bezit. 

Figuur 12: MogeJijkheden voor de Rotatieschijf. 

De gekozen profielen zijn: 

• de omtrekstaven: U profie160*140*60*4 

• de spaakstaven: INP 140 profiel 

De rotatieschijf wordt op de as bevestigd middels een dubbele spieverbinding. De specifieke 

berekeningen worden vermeld in bij lage 9. 

De aandrijfas 

De minimale-asdiameter wordt 246 mm_ Ten gevolge van de gewenste lagerafmetingen (zie 

verderop) wotdt de asdiameter 260 mm. lndien een holle as gewenst is, kan deze worden 

open geboord tot een maximale binnendiameter van 208 mm. Tot die binnendiameter wordt 

de minimale asstijfbeid en assterkte gewaarborgd. 

N.B. Een,holle as kan eventueel benodigd zijn voor het toevoeren van Iucht. 
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De lagers 

Na overleg met de fIrma SKF is besloten voor beide lagers het type tweerijig tonlager met 

trekbus en standaard lagerhuis te kiezen. SpecifIcaties worden in de bijlage vermeld. 

De aandrijving 

Deze aandrijving zorgt ervoor dat de rotatieschijf steeds een rotatiestap kan maken zodat aile 

de afvvikkelstoel beladen kunnen worden. 

Na overleg met de fIrma Flender is besloten de aandrijving uit te rusten met een dubbele 

wormwielkast (zelfremmend; met minimale flankenspeling) en een 3 fase 

draaistroomremmotor. SpecifIcaties worden in de bijlage vermeld. 

De breedte-verstelling 

De rotatiebok dient rollen van verschillende breedtes te kunnen laden. Dit wordt bereikt door 

het verplaatsen van het frame. Bij verplaatsing van het frame wordt de afstand tussen de span

en leidkoppen kleiner of groter. 

In de huidige situatie rusten de vaste rollenbokken op 2 rechtgeleidingen waarover zij 

verplaatst kunnen worden middels een centrale aandrijfspindel. Deze spindel heeft voor de 

linkerkolom een linkse spoed en voor de rechterkolom een rechtse spoed en zijn in het 

midden verbonden middels een flexibele koppeling. De verplaatsing van de beide kolommen 

is daardoor altijd tegengesteld van elkaar en is altijd even groot. De maximaIe verplaatsing 

per kolom is 650 mm. De toegepaste rechtgeleidingen zijn opgebouwd uit bronzen 

leidstrippen en leidplaten. In fIguur 11 is deze verstelling globaal weergegeven. 

Dit principe kan ook toegepast worden voor de rotatiebok. Voor de rechtgeleidingen zijn er 

echter tegenwoordig vele betere systemen standaard verkrijgbaar. Momenteel wordt overleg 

gepleegd met de fIrma THK over mogelijke toepassing van een dubbele rechtgeleiding met 

daarop 4 LM wagens. De aandrijving kan gerealiseerd worden met een motorreduktor 

(voetuitvoering)en twee kogelomloopspindels met linkse en rechtse spoed. 

Op de motorreduktor dient een hoekcodeur geplaatst te worden, waarmee de breedte

afstelling ge~eel automatisch bepaald kan worden. De gewenste snelheid is 15 mmls. 

Het frame te~.slotte kan direct op de 4 loopwagens opgebouwd worden. 

De Fotatie 

De beide schijven dienen synchroon te roteren. De beide aandrijvingen worden daarom 

elektrisch (een zogenaamde "elektrische rotatie-as") gekoppeld. Daarbij is een aandrijving de 

drijver en de andere aandrijving de volger. 
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De positiebepaUng 

De rotatiesehijf is uitgerust met 6 afwikkelstoelen, welke elk onder een hoek van 60 graden 

staan. Deze afwikkelstoelen worden telkens op een vaste positie beladen met rollen. 

Het positioneren van de afwikkelstoelen is te realiseren door het plaatsen van een absolute 

hoekeodeur op de aandrijfas of op de aandrijfmotor. Deze codeur geeft zeer nauwkeurig de 

absolute rotatiehoek weer. De hoek wordt daarbij verdeeld in een aantal gelijke stukken. 

Gebruikelijke uitvoeringen zijn van 256; 1024 tot 4096 stappen. 

Het volledig automatisch fixeren van de rol vereist een positienauwkeurigheid van ± 2.5 mm. 

AIleen dan za1 de rol zonder horten of stoten volledig automatisch gefixeerd kunnen worden. 

Bij een herhaal~nauwkeurigheid van 2 mm mag de rotatieafwijking aan de aandrijfas 0.099 

graden be drag en. Wanneer de hoekeodeur op aandrijfas geplaatst is, voldoet de 4096 stappen 

uitvoering. De rotatie-afwijking ter plekke van de afwikkelstoel bedraagt dan bij + of ~ 1 stap 

maximaal 2.22 mm. 

Wanneer de hoekcodeur op de aandrijfmotor geplaatst wordt, dient men de gekozen 

asuitvoering door de overbrengingsverhouding te delen. Zo is dan ook de vereiste uitvoering 

bekend voor plaatsing op de aandrijfmotor. 

De afwikkelstoel 

De afwikkelstoel be staat uit twee zijden: de leidkopzijde en de spankopzijde. De koppen 

zorgen ervoor dat de rol gefixeerd blijft tijdens het afwikkelproces. De leidkop kan vrij 

roteren. Eehter de spankopzijde kan afgeremd worden, waardoor de baanspanningsregeling 

mogelijk wordt. De spankop zorgt er dan voor dat de rol niet kan slippen over de afwikkelas 

Een mogelijke uitvoering wordt afgebeeld in figuur 13. 
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Rol (huls) over leidkop sehuiven 
middels plotenbond HRt~" - " 3 "t:::::,Ft-==:lO' 

I 
Spankop verplootsen 
Rol gefixeerd in mochines os 
Geen axiole druk op leidkop 

(N.B. Wei Lg.v. huls-afstoter) 
Stijfheid huls-afstoter kleiner dan 
stijfheid ehangeer-mechaniek 

Changeren rechts 
Spanzijde verplaatst naar reehts (+2 em) 
Extro oxiole druk op leidkop (-F) 

Changeren links 
Spanzijde verploatst naar links (-2 em) 
Extra oxiole druk op leidkop (+F) 

I 

lRrt€-" ~" -" 3~-[t==fiJn' 
I 

18 t ~i- 3¥~=t:PQ ' 
I 

sponkopzijde leidkopzijde 

Figuur 13: Laadmethode afwikkelstoel. 

Ret principe is als voIgt: 

• Wanneer de breedteverstelling is afgesteld op de juiste rolbreedte, kan de rol toegevoerd 

worden. De rol wordt daartoe middels het rollentransportsysteem op de gewenste positie 

gepositioneerd. 

• Vervolgens wordt de roi over de ieidkop geschoven. Dit wordt bijvoorbeeld gereaiiseerd 

door een in de heftafel aanwezige transportband. 

• De rol wordt nu opgesloten door de spankop te verplaatsen zodat deze in de huls 

binnendringt. De rol is nu gefixeerd, en de rol kan afgewikkeld worden. 

• In deze situatie is alleen voeding en besturing benodigd voor de axiale verplaatsing van de 

spankop, en voor de heftafel. De leidkop is geheel mechanisch geconstrueerd en behoeft 

dus geen yoeding of besturing. 

In deze situatie is de leidkop op een vast positie gemonteerd op de rotatieschijf. De spankop 

is uitgerust met een rem. Het geheel is op een rechtgeleiding geplaatst welk aangedreven 

wordt door een " 

Tijdens het produktieproces kan het voorkomen dat de papierbaan n~ een kant dreigt te 

verlopen. Ret is dan benodigd de roi zodanig terug te verpiaatsen dat de baan weer de juiste 
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weg aflegd. Dit changeren van de rol is benodigd over + of - 2 cm. Het changeren wordt 

gerealiseerd door de spankop axiaal te verplaatsen. Daarbij voIgt de leidkop de beweging van 

de spankop. De rol zal dus altijd gefixeerd blijven. Deze verstelling vindt plaats tijdens de 

produktie. 

• De volgerbeweging van de leidkop kan verkregen worden door een elektromotor, door een 

gas veer of door een mechanische veer. 

Tijdens het produktieproces is het ook mogelijk dat de baanspanning varieert over de 

papierbaanbreedte. Dit uit zich in fladderen, waardoor uiteindelijk plooien in de papierbaan 

kunnen ontstaan. Dit probleem kan verminderd worden door de rol aan een zijde te verstellen 

zodat de baanspanning over de baanbreedte weer constant wordt. Ook deze verstelling wordt 

uitgevoerd tijdens het produktieproces. 

• Deze enkelzijdige verstelling kan verkregen worden door de spankop te verplaatsen; de 

leidkop te verplaatsen; of door een pendelwals op de papierbaan te plaatsen. 

• De spankop verstelling wordt in dit geval mogelijk gerealiseerd middels een 

kruisgeleiding. Dit systeem wordt momenteel besproken met de firma TIIK.. 

• De leidkopverstelling kan gerealiseerd worden met een rechtgeleiding. Aangezien de 

fijnafstelling vanafhet bedieningsbordes uitgevoerd moet kunnen worden dient deze 

rechtgeleiding elektrisch aangedreven te worden. Dit is een groot nadeel, want dan zou 

aIleen voor deze verstelling voeding en besturing op de roterende schijf overgedragen 

moeten worden. Aangezien een kruisgeleiding voor de spankop mogelijk is vervalt deze 

optie. 

• Een andere mogelijkheid is door een pendelwals in de baan te plaatsen. In bijlage 11 wordt 

de zogenaamde "Web Tamer" afgebeeld. Deze wals bestaat uit twee delen welke met een 

bepaalde voorspanning in de papierbaan drukken. Baanspanningsvariatie over de 

baanbreedte wordt hierdoor meteen vereffend. Fabrikant van dit systeem is "Double E 

Company". 

Wanneer de rol verwijdert moet worden zal de spankop een axiale beweging uitvoeren terug 

naar zijn uitgangspositie. De leidkop zal de spankop volgen totdat ook deze zijn 

referentiepositie bereikt. Vervolgens zal door middel van een automatische hulsafstoter, de 

restrol mechanisch uit de leidkop gedrukt worden. De spankop is ook uitgerust met dit 

systeem en de restrol zal dus altijd geheel automatisch verwijdert worden. 

Enkele spankop-uitvoeringen worden in bijlage 10 getoond. 
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Voordelen van deze afwikkelstoel zijn: 

• Slechts aan een zijde besturing benodigd. 

• Slechts aan zijde voeding benodigd. 

• Automatisch lossen van de restrol. 

• Eenvoudige constructie 

• Eenvoudige bediening 

• Goedkoop 

• Changeennogelijkheid 

• Enkelzijdige stelmogelijkheid 

• Elk type baanspanningsrem mogelijk 

Dit systeem wordt momenteel verder onderzocht. 

De baanspanningsregeling 

De afwikkelstoel dient uitgerust te worden met een baanspanningsrem. Mogelijkheden 

daarvoor zijn de schijfrem, de blokkenrem, de werveIstroom rem, en de rem generator. 

De blokkenrem en de schijfrem zijn mechanische remmen welke pneumatisch bediend 

worden. Deze systemen vereisen dan ook een remregeling. De baanspanning wordt daarbij 

gemeten en vervolgens teruggekoppeld naar de rem. Zo wordt de rem tijdens het afwikkelen 

van de rol degressief teruggeregeld. 

De wervelstroomrem en de remgenerator zijn motoren welke als generator aangesloten 

worden. Het remmoment op de afwikkelas as is dan ook precies bekend, waardoor voor deze 

systemen slechts een remsturing benodigd is. Deze sturing zou gerealiseerd kunnen worden 

door het toerental van de as te meten en produktiesnelheid van de snijmachine te meten. Met 

deze gegevens kan de rem dan teruggeregeld worden zodat de baanspanning tijdens het 

afwikkelen constant zal blijven. 

Echter vanwege een minimaal benodigd toerental is de wervelstroomrem niet erg praktisch. 

De afwikkelas zou versneld moeten worden om het minimaal benodigde toerental te kunnen 

bereiken. V oor dit systeem is dan ook een extra overbrenging benodigd. 
" . 

In bijlage II'worden enkele baanspanningsregelingen getoond. 

Wanneer de rem pneumatisch geregeld wordt, danwelluchtgekoeld wordt, dient de lucht 

toegevoerd te worden naar de rotatieschijf. Dit kan verwezenlijkt worden door de lucht toe te 

voeren via de holle-as en vervolgens via een roterende koppeling naar de rotatieschijf te gaan. 
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De voedingsoverdracht 

De voedingsoverdracht van het vaste frame naar de roterende schijfkan gerealiseerd worden 

middels een energieketting; een sleepring-lichaam; of een schakelaar. 

Omdat de voeding slechts benodigd is tijdens het afwikkelproces en tijdens het laden en 

lossen van de rollen, en dus niet bij rotatie van de schijf, kan op 6 vaste posities een 

schakelaar worden geplaatst. Deze schakelaar wordt alleen tijdens stilstand van de molen 

geactiveerd. 

De energieketting heeft als nadeel dat de rotatie van de schijf sIechts beperkt is tot 1 

omwenteling. 

Wanneer de voedingsoverdracht verwezenlijkt middels het toepassen van een 

sleepringlichaam is de schijf niet rotatie gebonden. Deze flexibiliteit kan zeer praktisch zijn 

bij het handmatig doorleiden van de papierbanen. 

De sleepringen zuHen op de as gemonteerd worden en de borstels zullen bevestigd worden 

aan het frame. 

De storingsgevoelig van de sleepring is minimaal omdat de schijf 10 slechts 10 

omwentelingen per uur zal maken, is zeker niet. Om inbranding van de ring te voorkomen 

dienen de sleepringen eventuee1 speciaal uitgevoerd te worden. Met de firma Luckerath wordt 

deze toepassing momenteel uitgewerkt. 

De datacommunicatie 

De overdracht van de besturingssignalen van het stilstaande naar het roterende deel kan 

gerealiseerd worden met een sleepringlichaam; een coax-kabel met roterende koppeling; een 

roterende trafo; een energieketting; of ultrasoon. 

Met de firma ABB is momenteel contact om de datacommunicatie ultrasoon over enkel 

centimeters te realiseren. Daarbij wordt de het systeem bestuurd door de hoofd p.c., welke op 

het bedieningsbordes van de snijmachine geplaatst is. Op de roterende schijfworden slechts 

de benodigde PLC's geplaatst om de verschillende bewegingen aan te sturen. 
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8. DEELPROJECT: DOORLEIDEN, AFWIKKELEN EN 

BAANOVERNAME 

8.1 Doorleiden en Afwikkelen 

In figuur 14 worden verschillende afwikkelmogelijkheden getoond. Daarbij is de rotatiebok 

maximaal beladen. Onderzochtmoet worden of formaatafwijkingen kunnen ontstaan t.g.v. 

de gebruikte afwikkelmethode. Vit bijlage 15 blijkt, dat de afwijkingen minimaal zuHen zijn, 

wanneer er gelijktijdig, met zo min mogelijk lagen papier, zo minimaal mogelijk omspannen 

bogen doorlopen worden. Ideaal is per laag een aparte baanvoering tot het moment van 

dwarssnijden. Echter wanneer meerdere lagen gelijktijdig verwerkt worden, is het zeer 

moeilijk dit ideaal te verwezenlijken. 

A B 

D E F 

Figuur 14: AfwikkelmogeJijkbeden. 

Een eis is, dat het papier in ieder geval handmatig doorgeleid kan worden. Bijlage 12 toont 

aan op welke manier de mogelijkheden A tim D handmatig gerealiseerd kunnen worden. Het 

handmatig doorleiden van de mogelijkheden E en F is problematischer. 

Omdat voor mogelijkheid C geldt dat de banen maximaal 1 maal via een andere rol geleid 

worden, en omdat deze mogelijkheid eenvoudig handmatig te verwezenlijken is, wordt deze 

afwikkelmethode als de meest ideale beschouwd. Omdat de te doorlopen omspannen bogen 

minimaa~ zijn, zuHen de snelheidsverschiHen en baanspanningsverschillen ook minimaal zijn. 

Deze methode is analoog aan de momenteel toegepaste methode. Hoewel de huidige methode 
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niet optimaal is, wordt ondanks dit probleem, het produkt toch ruim binnen de vereiste 

maattolerantie geproduceerd. 

Indien noodzakelijk kan deze afwikkelmethode ook toegepast worden bij een per laag aparte· 

baanvoering. Dan zullen er voor elke rol aparte leidwalsen geplaatst moeten worden 

Een nadeel daarvan is dat de moeilijkheidsgraad en de arbeidsintensiviteit van hetdoorleiden 

exponentieel za1 toenemen. 

Voor afwikkelmethode C kan nu onderzocht worden of en hoe deze methode (semi-) 

automatisch gerealiseerd kan worden. 

8.2 De Baanovername 

In figuur 15 wordt de baanovemame-unit getoond. De baanovemame-unit wordt geplaatst 

tussen de voorste rotatiebok en de breeksectie. Via die plaats worden namelijk de banen van 

zowel de voorste- als de achterste laadunit geleid. 

POSITIE BAANOVERNAME 

BAANOVERNAM E 

ElOVENSTE ElMNTOEVOER 

BESTEMO VOOR \IIISSELUNIT 
BANEN VNl lMOUNfT A ~~~ _ 

'" 

BESTEMD VOOR 
BANEN VNl lMOUNIT B 

MAAR ONDERBMN VSU 

ONDERSTE 8MNTOEVOER 

Figuur 15: De Baanovername. 

. . 

Een probleem bij de baanovemame is de baanbreedte waarover de baan geplakt moet worden. 

De baanbreedte ligt tussen 40 en 1650 mm. In een groot aantal gev~llen zal de baan dus over 
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een grote breedte toegevoerd en overgenomen moeten worden. Bekeken moet worden in 

hoeverre de baantoevoer en de baanovemame geautomatiseerd kan worden. Voora! voor de 

eigenlijke baanovemame is een volledig automatische ovemame gewenst. Zodoende kan de 

wisseltijd (=stilstandstijd) geminimaIiseerd worden. 

De "baantoevoer" bestaat nit twee delen, een boven- en een onderbaandeel. De lagen van de 

bovenbaan worden via de bovenste langssnijder geleid en de banen van de onderbaan via de 

onderste langssnijder. De onderste baantoevoer is bestemd voor de lagen van de voorste 

rotatiebok; de bovenste baantoevoer is bestemd voor de lagen van de achterste rotatiebok. 

De invoerbaan bestaat uit slechts een enkele laag, welke terugwaarts uit meerdere lagen kan 

bestaan. Er behoeft dus maar 1 laag te worden overgenomen om zodoende de hoven- of 

onderbaan geheel door te leiden. 

Wanneer de banen geheel voorbereid zijn, kan de baanovemame volautomatisch 

plaatsvinden. In de afgebeelde situatie is de reserve bok (hier: achterste bok) geheel 

voorbereid en klaar voor ovemame. 

Tijdens het afwikkelen van de huidige baan wordt de reservebaan handmatig / (semi) 

automatisch toegevoerd naar de ovemame-unit. Wanneer de actieve molen geheel 

afgewikkeld is, wordt de machine gestopt. De baanstop treedt in werking en de beide banen 

worden gekapt. Vervolgens verplaats de wissel naar de reservebaan waar de oude baan aan de 

nieuwe baan geplakt wordt. De machine wordt gestart, waarbij vervolgens de eerste meters 

uitgesluist worden. Ten slotte wordt op formaatnauwkeurigheid en fouten gecontroleerd en na 

goedkeuring wordt de sluis gesloten. 

De wisselunit verplaatst zich on-line naar de nieuwe baan. De banen worden vervolgens op 

elkaar gedrukt (overlap-verbinding), waardoor de baanovemame gerealiseerd is. On-line zal 

dit een produktiestop van maximaal 2 minuten betekenen. 

Handmatig doorleiden (vanaf de breeksectie naar de intrekpartij) is aileen nog benodigd bij 

een grote produktiestop (bijvoorbeeld t.g.v. onderhouds- ofpoetswerk:zaamheden). 

De overname~verbinding 
De ovemame verbinding kan tot stand gebracht worden via overlapverbinding, enkelzijdige 

stompverbinding of dubbelzijdige stompverbinding. Het aanbrengen van de tape zou ook 

tijdens d~ ovemame (on-line) kunnen plaatsvinden. De tape/lijm welke gebruikt wordt voor 

het verbinden van de banen dient geschikt te zijn om aIs casse te kunnen afvoeren. Tevens 

mag de tape/lijm de loopvlakken van de leidwaIsen en snijmessen niet beinvloeden. Het 
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kappen van de baan kan gebeuren d.m.v. kapmes ter grootte van de baanbreedte of een 

vliegend mes welk van links naar rechts beweegt. De invoerbaan kan gefixeerd worden 

middels "vacufun trekken" (maximaal mogelijk voor llaag). De oude baan kan gefixeerd 

worden door een baanstop. 

Algemeen 
De breeksectie en de langssnijsectie zijn naar boven verplaatst zodat de hoogte van het 

loopbordes tot aan de afwikkelaar gelijk is. Het bordes bij de rotatiebok ligt 3 traptreden (600 

mm) hoger en is dus makkelijk en snel bereikbaar. russen de afwikkelaar en de breeksectie is 

een baanovemame-unit gepiaatst om snel van papierbaan te kunnen wisselen. 
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9.DEELPROJECT:ROLLENTRANSPORT 

9.1 Eisen 

• 1 tot 6 rollen 

• Rolbreedte: 400 - 1650 mm 

• Roldiameter: 750 - 1270 mm 

• Maximaal rolgewicht: 2500 kg 

• Minimaal rolgewicht: 300 kg 

• Laadpositie in molen op 

• Ter hoogte van de vellensnijmachine is het minimaal mogelijke 1 reserve belading te 

bufferen. De minimale buffergrootte is 6 rollen. 

• AIleen rollen met goede rolkwaliteit. Rollen zijn klankhard. Automatisch doorrollen bij 

hellingshoek 1.5 graden is 98% verzekerd. 

• Rollen mogen maximaal 5 meter rollen in de wikkelrichting. Dit in verband met mogelijke 

luchtinsluiting, waardoor de buitenste wikkelingen los kunnen raken. 

• AIleen rollen geproduceerd op bobineuse 9, 11 en 12. 

• Geen rollen geproduceerd op korrelpers, vanwege slechte rolkwaliteit en te kleine 

roldiameter 

• Perfect toevoeren en positioneren van de rol op de laadpositie zodat uiteindelijk de rol-as 

en de afwikkelstoel-as zullen samenvallen. 

• Geen rolbeschadigingen tijdens rollentransport 

• Begin van de rol moet tijdens transport aan de rol geplakt blijven; mag niet uit zichzelf los 

raken waardoor zich een sleep kan ontstaan 

• Perfect ronde roIlen: onrondheid kleiner dan 3 mm 

• Hellingshoek vloer voor automatisch doorrollen: 1.5 graden 

• Veiligheidsafstand 40 mm bij positioneren van rol in rollenbok 

• Veiligheidsafstand 200 mm voor rollen in rollenbok 

• Veiligheidsafstand 500 mm voor rollen op rollentransportband 

• De rotatieschijven dienen synchroon te roteren. 

• Voeding, -oesturing en pneumatiek benodigd op roterende schijf 

• De afwikkelstoel wordt als gehele module gemonteerd op montageplaat 

• Automatisch rollentransport geheel afgebakend middels hekwerken en kettinggordijnen 

• Rolle~ .moeten binnen maximaal 15 minuten vanuit het automatisch rollenrnagazijn naar 

de rollenbuffer getransporteerd kunnen worden 

• Beladen van de rotatiebok in maximaal15 minuten 
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• De roHen worden gepositioneerd middels een heftafel of soortgelijke constructie-element 

• Geen noemenswaardige rolbeschadigingen ten gevolge van het transportsysteem 

• De aanvoer van de rollen verloopt volledig automatisch vanuit een geautomatiseerd 

roHenmagazijn. 

• De rollen komen op afroep uit dit rollenmagazijn en worden geheel automatisch door het 

rollentransportsysteem vaar de betreffende vellensnijmachine uitgestoten. 

• Voor de vellensnijmachine is voldoende ruimte aanwezig om minimaal 1 vsm-beladingen 

te bufferen. De rotatiebok kan maximaal met 6 follen beladen worden; de buffercapaciteit 

dient dus minimaal 6 roHen groot te zijn. 

• De vellensnijmachine worden vooraf centraal ingepland. Dit is mogelijk omdat er een 

grote roUenopslag aanwezig is. 

Wensen 

• Compacte ruimte 

• Rollentransport over minimale afstanden 

• RoUen snelleverbaar op afroep uit automatisch rollenmagazijn 

• RoUen snel kunnen laden in rotatiebok 

• Transportmiddelen zoveel mogelijk weggewerkt in de vioer 

9.2 Lay-outvariatie 

Na analyse van een aantallay-outmogelijkheden is de mogelijkheid die het beste aan de 

criteria voldoet afgebeeld in figuur 16. 

Daarin is voorzien in een tweerrijige rollenbuffer per vellensnijmachine. Het grote voordeel 

van deze configuratie is de compacte opstelling. 
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1. Rotatiebok 
2. Ral 
3. Vellensnijmachine 
4. Papierboo n 
5. Rollenstop (opbouw) 
6. Tronsportband 
7. Rallenstop (inbouw) 
B. Tweerijige Rollenbuffer 
9. Tronsportbond 

10. Afstoter 

Figuur 16: Lay-outopstelliog Rolleobuffer en Rotatiebok. 

9.3 Mogelijke opJossingen 

Mogelijkheden om de rollen te verplaatsen in de buffer zijri: 

• hellend vIak met daarin rollenstops 

• transportketting/ platenband 

• rolwagen 

• uitwendig duwmechaniek 

Gekozen wordt het principe met toepassing van het hellend vIak met rollenstops. Dit principe 

wordt al op vele plaatsen toegepast in BedrijfMaastricht (bijvoorbeeld ter plekke van de 

bobineuses op Noord en de rollenlift op Zuid). Dit principe voldoet uitstekend. 

Samen met de fmna VonRoll is dit concept verder uitgewerkt. 

9.4 Procedure en specificaties 

Aan de hand van de laadprocedure worden de voomaamste aspecten van het uitgewerkte 

concept besproken. In figuur 17 voIgt een overzichtstekening van het gehele 

rollentransportcoricept. 
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Het Mecaroll-systeem 

• De vellensnijmachines worden vooraf centraal ingepland. Dit is mogelijk omdat er een 

grote rollenopslag aanwezig is. 

• De aanvoer van de rollen verloopt volledig automatisch vanuit een geautomatiseerd 

rollenmagazijn. 

• Voor de vellensnijmachine kunnen maximaal 6 rollen gebufferd worden. Dit komt overeen 

met minimaal 1 vsm-belading. 

• De rollen komen op afroep uit dit rollenmagazijn en worden geheel automatisch door het 

"rollentransportsysteem (nr. 1)" voor de betreffende vellensnijmachine uitgestoten, 

middels een "afstoter (nr. 2)" . 

• De rol komt terecht op een "hellend vlak (nr. 3)" en roIt automatisch verder tot een 

"rollenstopper". Bij een lege buffer roIt de eerste rol door naar de "rolwagen A (nr. 5.4)". 

Op deze manier worden alle rollen (minimaall vsm-belading) in de buffer opgeslagen. 

• Wanneer de rolwagen beladen is verplaatst deze zich direct naar het "richtstation (nr. 

5.2)". Middels een hefunit belandt de rol op twee balansrollen, waardoor deze vrijkomt 

van de rolwagen. 

• Vervolgens gaat rolwagen A een nieuwe rol halen, terwijl rolwagen B zich begeeft naar 

het richtstation en de desbetreffende rol belaadt. 

• Er zijn dus twee rolwagens: rolwagen A verzorgt het transport van de buffer naar het 

richtstation; rolwagen B verzorgt het transport van het richtstation naar de rotatiebok. 

• Wanneer de rotatiebok opnieuw beladen moet worden, voert rolwagen B de eerste rol aan 

naar het "schuif-hefplateau (nr. 5.3)". Het midden van de rol wordt gepositioneerd op de 

machine-as van de vellensnijmachine. 

• Ondertussen verplaatst rolwagen A de volgende rol naar het richtstation. 

• Het schuifplateau schuift naar de gewenste rotatiebok. 

• Het hefplateau brengt de rolomhoog. Bij het heffen passeert de rol een sensor (niet 

afgebeeld), welke de rol-as kan identificeren. De afstand van de sensor tot de laadpositie is 

een vaste afstand. Bij het bereiken van de sensor dient de rol die bepaalde afstand nog te 

overbrugg.en, waarna de rol perfect gepositioneerd is. 

• Door de D:auwkeurige belading van de rol op de rolwagen, middels het richtstation, zijn de 

afwikkelstoel-as en de rol-as samenvallend. Vanwege het parallel zijn van deze assen is de 

sensor slechts aan een zijde benodigd. Deze sensor is bevestigd aan het frame van de 

rotatiebok. 

• Wanrieer de rol scheef op de rolwagen terecht was gekomen, zouden de rol-as en de 

afwikkelstoel-as niet samenvallen. Ten gevolge van de balansrolltm wordt een scheve 

ligging op de rolwagen voorkomen. De beide assen liggen daardoor nu parallel. 
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• De rol kan nu zonder problemen geheel automatisch gefixeerd worden in de afwikkelstoeL 

De rol wordt gefixeerd middels de span- en leidkop (zie ook laadprincipe afwikkelstoel § 

6.xx). 

• Het schuifheiplateau verplaatst terug naar zijn uitgangspositie, tussen de beide 

rotatiebokken. 

• De rotatiebok roteert zodat de volgende afwikkelstoel de laadpositie bereikt. 

• De volgende rol wordt aangevoerd naar het schuifplateau en het gehele proces herhaald 

zich totdat de gewenste rollen in de rotatiebok zijn ingehangen. 

• Eventuele restrollen of verkeerde rollen kunnen worden afgevoerd via de rolwagen. De 

rolwagen verlaat de rotatiebok daarbij aan de "niet-buffer-zijde". Vervolgens kan de rol 

handmatig op de "centrale transportband (nr. 1)" worden gebracht. 

• Zo blijft het altijd mogelijk rollen naar een andere vellensnijmachine te verplaatsen. Bij 

langdurige storingen aan de vellensnijmachine kan de bewuste order toch verwerkt worden 

op een andere snijmachine. Ook wanneer de verkeerde roHen zijn aangevoerd kunnen deze 

alsnog naar de juiste plaats worden verplaatst. 

• "De transportband (nr. 1)" kan alleen rollen vanuit het rollenmagazijn naar de 

vellensnijmachines transporteren. Deze band draait continu en met constante snelheid 

v = 0.2 mls). 

• De afstoters, de rollenstoppers, het richtstation en het schuifheiplateau werken allen 

pneumatisch. 

• Richtprijs Mecaroll-laadsysteem met tweerijige buffer, voor 1 vellensnijmachine: CHF 

212.550,-- (f 280.000,--) 

Slotconclusie: Het Mecaroll-systeem is een systeem wat prima toegepast kan worden voor 

de A/werking Noon!. 

In bijlage 13 wordt nog een variant op deze oplossing gegeven. Daarbij zijn de rolwagens 

vervangen door transportbanden (platenbanden). Het grote voordeel van dat systeem is dat 

deze transpot:tbanden de rollen in beide richtingen kunnen transporteren. Via deze 

transportbanC:ien is het zelfs mogelijk de rollen helemaal terug te verplaatsen naar het 

rollenmagazijn. Waarschijnlijk kan de molen in dit systeem ook iets sneller beladen worden. 

Echter dat systeem is dan ook twee maal zo duur dan het Mecaroll-systeem. 

- 46-



OICNP~ 

10. HET ROLLENMAGAZIJN 

Een volledig geautomatiseerde belading is alleen zinvol als ook de tussenvoorraad 

geautomatiseerd kan worden. Wanneer de rollen namelijk handmatig gebufferd worden en 

vervolgens handmatig aangeboden worden aan het volledig geautomatiseerde laadsysteem. 

blijft de rollenaanvoer zeer arbeidsintensief. In paragraaf2.3 is dan ook gesteld dat de rollen 

volledig automatisch uit het rollenmagazijn worden gehaald, en vervolgens getransporteerd 

worden naar de gewenste vellensnijmachine. 

Momenteel worden de rollen handmatig gebufferd voor de snijmachines. In totaal zijn er ± 20 

personen (verdeeld over 5 ploegen) in dienst om de bobines te bufferen en de snijmachines te 

beladen. 

Bij het verwerken van de hogere gramgewichten (boven 170 gr/m2; 40% van de totale 

produktie) is de opslagcapaciteit voor de snijmachines te klein. De rollen dienen dan tijdelijk 

op de 3e etage opgeslagen te worden. 

Indien de follen opgeslagen worden in een geautomatiseerd rollenmagazijn dient de 

opslagcapaciteit groot genoeg te zijn, zodat aIle rollen in illt nieuwe magazijn opgeslagen 

kunnen worden. De benodigde rollencapaciteit zal bepaald moeten worden. De benodigde 

ruimte is afhankelijk van de gekozen opslagmethode. 

Vervolgens moet de juiste plaats van dit rollenmagazijn gezocht worden. Deze ruimte kan 

gecreeerd worden middels: 

• het optimaliseren van de indeling van de huidige snijzaa1; 

• het uitbreiden van de snijzaal d.m.v. nieuwbouw; 

• het verplaatsen van produktiemiddelen op of nabij de snijzaa1' 

Bij het kiezen van de plaats van het rollenmagazijn dient uitgegaan te worden van optimaal 

en minimaal intern transport. Tevens dient de keuze en plaats van het geautomatiseerde 

rollenmagazijn niet los gezien te worden van de op termijn voorzienbare uitbreiding (o.a. 

uitbreiding van de snijzaal en expeditie). 
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11. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

11.1 Conclusies 

• Het beladen van de vellensnijmachine is volledig geautomatiseerd. 

• Het doorleiden van de papierbaan is gedeeltelijk geautomatiseerd. 

• Het lossen van de restroi/lege huls is volledig geautomatiseerd. 

• De huidige rollenbuffer kan in z'n geheel benut worden ais automatisch rollenmagazijn. 

• Reductie van de stilstandtijd van ± 6 minuten (12% van totaaltijd) naar maximale 

stilstandtijd ± 1 minuut(2% van totaaltijd). Ten gevolge van de snellere wissel kan een 

produktie toename van enkele procenten verwacht worden. 

• Het gehele concept behoudt zijn waarde, ook wanneer eventueel in de toekomst 

overgegaan wordt naar 4 voudige afwikkelaars. Het enige verschil is het verminderd aantal 

afwikkelposities. Het voordeel is dat ailes eenvoudiger wordt. 

• Rollendraaistation na bobineuse overbodig. 

11.2 Aanbevelingen 

• Onderzoek de mogelijkheden voor het realiseren van het afwikkelstoel-concept. 

• Onderzoek de mogelijkheden voor het realiseren van de baanovemame-unit. 

• Onderzoek de gevolgen voor het personeel, vanwege de toename van de werkdruk, de 

taken en de verantwoordelijkheden. 

• Onderzoek de gevolgen van produktietoename, waaronder een hoger pallet-output na de 

vellensnijmachine 

• Onderzoek de mogelijkheden voor het realiseren van een automatisch rollenmagazijn. 

• Onderzoek de mogelijkheden voor het automatisch afvoeren van casse. 

• Onderzoek de mogelijkhedenvoor het automatisch (off-line) afdraaien van de restrollen. 

• Onderzoek de mogelijkheden voor het automatisch doorleiden tot aan de baanovemame

unit. 
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Bijlage 1: Het bedrijf, het produkt en het produktieproces 

Als apart bijlage-katem is de brochure "KNP Maastricht, een bedrijf dat gezien mag 

worden!" bijgevoegd. Deze brochure is gemaakt ter ere van een open dag in bedrijf 

Maastricht in 1989. In deze brochure zijn de volgende hoofdstukken opgenomen: 

• Welkom! 

• Maastricht, de bakermat van KNP. 

• P APIER, van China tot hier ... 

• Van 16mmelefebrik tot KNP Maastricht. 

• Nog een brokje historie .. 

• Van hout tot papier ... 

• Zo wordt gezuiverd. 

• Op wandeling door het bedrijf. 

Wanneer men niet bekend is met het bedrijf en met het produktieproces is het zeer raadzaam 

deze folder te bestuderen. 
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Bijlage 2: Opdrachtsomschrijving 

EINDSTIIDJEOPDRACHT 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
Faculteit Werktuigbouwkunde 
Vakgroep WPA 

Student 
Hoogleraar 
Begeleider TUE 
Begeleider bedrijf 
Bedrijf 
Start 
Einde 
Titel 

Ondetwet:p 

Beckers R.N.A. 
prof.ir. I.M. van Bragt 
ir. A.T.l.M. Smais 
ing. P.F.M. Laheye 
K.N.P. LEYKAM 
28 februari 1994 
september 1994 
Het beladen van de smalsnijmactrines 

8 maart 1994 

K.N.P. Maastricht B. V., producent van hoogwaardig ~eezijdig dubbelgestreken papier 
bestaat uit 2 produktie eenheden, elk met een eigen afwerkingsafde1ing. In de afwerkings
afdeling worden de moederrollen (brede papierrollen) tot bobiDes (smalle rollen)' 
gesneden. Een automatisch rollen-transport voert deze rolIen vervolgeus naar de snij:maJ.. 
Daar worden de rollen handmatig ingehangen in de afwikkeImolen van de vellensnijma
chine, waama het papier tot yellen van de gewenste afmeting WOldt gesneden. Deze yellen 
worden vervolgens gehee1 automatisch gesorteerd, gestapeld, verpakt en verzonden naar 
de expeditie-afdeling. 
Het handmatig inhangen van de rollen is een arbeidsiJ1tensjef proces. Teveus ontstaan ten 
gevolge van het inhangen vaak storingen aan de afwikkelmolen. Vanuit de Technische 
Dienst bestaat er zodoende beJangslelling. om dit proces te verbeteren. 

Qpdracht 
In het kader van deze afstudeeropdracht wordt het beladen van de smalsnijmachines 
onderzocht. Daarbij zal getracht worden een automatisch u:ansponsysteem te ontwikkelen, 
zodanig dat de vellensnijmachines automatisch van bobiDes worden voorzien. 
Bij de uitvoering van deze opdracht zal te werk worden gegaan volgens de methode van 
de projectstrategie. 

Veniag etc: 
Bij de secretaresse verkrijgbaar: 
1. Richtiljnen afstuderen bij de onderwijsgroep .. Produktiemiddelen If 
2. Het memorandum" Afstuderen in de Produktietechnologie ell Automatisering lf 

3. Wat moet waar en hoe in het verslag?· door drs. P. WesteDdorp. 

prof. ir. I.M. van Bragt 

Y·:'" . I . 

i 
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Bijlage 3: Het orientatieverslag 

PROJECT: HET AUTOMA TISCH BELADEN V AN DE SMALSNIJMACHINES 

Wat is de precieze doelstelling van deze opdracht? 

• Onderzoek de mogelijkheid om het beladen van de vellensnijmachines te automatiseren. 

• Onderzoek de mogelijkheid om de rollen geheel automatisch op te slaan in de snijzaal. 

Wat is het beoogde resultaat? 

• De vellensnijmachines geheel automatisch van bobines te voorzien. 

• De rollen geheel automatisch in de snijzaal te bufferen. 

Waarom is deze opdracht geformuleerd? 

• Het beladen van de smalsnijmachines is een arbeidsintensief proces. Het handmatig 

beladen van deze machines heeft vele storingen tot gevolg. 

• Ook het positioneren van de rollen in de buffers is een arbeidsintensief proces. 

• Het automatiseren van deze processen is dan ook zeer gewenst. 

Welke problemen moeten met deze opdracht opgelost worden? 

• Het inhangen van de rollen in de rollenbok is qua positionering een vrij moeilijk proces. 

Door foutieve positionering kunnen al snel storingen ontstaan. 

• Het doorleiden van de papierbanen is zeer moeilijk en arbeidsintensief. 

• Een ander probleem is het ruimtegebrek. Op bepaalde dagen, wanneer het rollenaanbod 

erg groot is, is het moeilijk om de geproduceerde bobines te bufferen in de snijzaal. 

• Wanneer de produktie van een bepaalde machine plotseling stokt, is het zeer moeilijk om 

de bobines te verplaatsen naar een andere snijmachine. 

Welke storingen worden geconstateerd, en wat zijn de oorzaken ervan? 

• Storingen aan de span- en leidkoppen ten gevolge van positioneringsproblemen aan de 

rollenbok. 

• Het verwijderen van de lege hulzen uit de rollenbok geeft regelmatig problemen. Deze 

storing ontstaat omdat de hulzen vastklemmen in de spankoppen. Het gevolg is dat deze 

hulzen alleen lossen d.m.v. wrikbewegingen, waardoor de afwikkelstoel extra belast 

wordt. 

Wie zijn. de opdrachtgevers van dit project? 

• De technische dienst van het bedrijfK.N.P. LEYKAM Maastricht. 
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Wie zjjn de klanten waarvoor dit project uitgevoerd wordt? 

• De produktie: afdeling Vellenafwerking Noord (snijzaal), K.N.P. LEYKAM Maastricht. 

Zijn er relaties met andere projecten of orga.nisaties? 

• Bij de K.N.P. Meerssen is het beladen van de smalsnijmachines al geheel geautomatiseerd. 

Echter in Meerssen is geen ruimtegebrek, waardoor het bufferen en beladen van de 

snijmachines makkelijker te automatiseren was. 

Wat zjjn de systeemgrenzen t.a.v. het resultaat? 

• Voor het totale project moet het vooronderzoek afgerond zijn. De deelprojecten moeten 

gespecificeerd zijn en indien mogelijk zijn al een of meerdere deelprojecten uitgewerkt. 

Wat zijn de systeemgrenzen t.a.v. deze opdracht? 

• Globaal weergegeven, wordt het gehele gebied bekeken vanaf de plek waar de bobines op 

de kettingtransporteur worden geplaatst, tot en met de plek Waar de bobines ingehangen 

worden in de rollenbok. Binnen dit gehele gebied worden alle, voor deze opdracht 

belangrijke aspecten hieronder in alfabetische volgord-e beschreven. 

1e. verdieping 

De smalsnijmachines zijn gesitueerd op de 1 verdieping, afwerking Noord. In onderstaande 

figuur is een overzicht gegeven van de produktiemiddelen, welke zich bevinden op en nabij 

de smalsnijmachines. 

5r-~------~ __ ~ 

20 19 12 13 15 16 1. Rollenbuffer 
21 t5 

~ 2. Transportband 

I.[) 3. Rollenbok 
(0 

4. Vellensnijmachine 

5. Riemeninpakmachines 

.1 
Figuur 18: Vellenafwerking ,Ie etage Noord. 
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3' verdieping 

Ruimte welke gebruikt wordt om de mogelijke overcapaciteit aan bobines (van afwerking 

Noord) tijdelijk op te slaan. De bobines worden hier horizontaal (op het cilindrische vlak) en 

verticaal (op het kopse vlak: blokstapeling) opgeslagen. Verticaal kunnen debobines 

maximaal3,60 meter hoog gestapeld worden. Dit betekent dat er dan 2,3 of 4 bobines hoog 

gestapeld kan worden (afhankelijk van de rolafmetingen. De totale opslagcapaciteit op deze 

verdieping bedraagt ongeveer 880 ton. De bobines worden middels 3 rollenliften 

getransporteerd tussen de Ie en de 3e verdieping. 

N.B. Op de 2~ verdieping staan andere produktiemiddelen waaronder de korrelpers en 

bobineuse 12 .. 

Bobine (rol papier c.q. rol) 

De afmetingen van de bobines zijn variabel, maar deze dienen weI tussen de volgende 

minima en maxima te liggen .. 

Minimale bobinebreedte: 

Maximale bobine-wameter: 

Maximale bobinebreedte: 

Minimale bobine-diameter: 

Maximaal bobine-gewicht: 

Gemiddeld bobine-gewicht: 

400mm. 

1270 mm. 

1650 mm 

750mm 

2700 kg. 

800 kg. 

Op de bobine is tevens een etiket aanwezig met daarop specifieke informatie over deze 

bobine. 

Voor het automatisch beladen zal een minimale roldiameter van 750 mm aangehouden 

worden. Het overgrote rollenaanbod heeft een grotere diameter dan 750 mm. Voomamelijk 

de roUen welke geproduceerd worden op de korrelpers hebben vaak een kleinere diameter. 

Deze roUen hebben ook een zachtere wikkeling waardoor deze slechte doorrol eigenschappen 

hebben. Dit type roUen zal verwerkt op een handmatig te bedienen systeem 

Bobineuse (=. rollensnijmac/line) 

Bobineuse 9 kan maximaal 6 bobines snijden. Gemiddeld worden er 3 of 4 bobines 

gelijktijdig gesneden. 

Bobineuse 11 kan maximaal 7 bobines snijden. Gemiddeld worden er geUjktijdig 4 of 5 

bobines gesneden op deze machine. 

Per serie (meestal 3, 4 of 5 bobines, maar 6 of 7 is ook mogelijk) worden de bobines 

uitgestoten uit de bobineuses. Voordat de bobines op de kettingtransporteur geplaatst worden, 
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wordt het einde van de bobine met dubbelzijdige tape vastgeplakt aan de bobine (zodat het 

papier niet kan afrollen tijdens het transport). Vervolgens worden deze bobines middels een 

omkeerinstallatie een voor een gedraaid en op de kettingtransporteur geplaatst. De bobines 

worden middels de kettingtransporteur getransporteerd naar de snijzaal. AIleen wanneer de 

rollenopslag in de snijzaal verzadigd raakt worden de rollen naar de 3~ etage getransporteerd 

alwaar ze tijdelijk worden opgeslagen. De bobines dienen gedraaid te worden zodat de 

gewenste papierzijde altijd goed ingevoerd wordt in de snijmachine. 

De bobineuses stoten per uur maximaal 4 series uit. Dat betekent dat er gemiddeld per 

bobineuse ieder kwartier 3 of 4 bobines uitgestoten worden. 

Casse 

Papier dat uit de produktie genomen wordt (slechte kWaliteit, overtollig; afval). Dit papier 

wordt weer hergebruikt in de papierproduktie. De casse wordt verzameld in casse-kooien, 

welke zich bij iedere produktielijn bevinden. 

Dagproduktie 

24 uur; 3 ploegen per dag (5 ploegendienst). In bedrijfNoord wordt gemiddeld 550 ton papier 

per dag verwerkt tot veIl en van aIle mogelijke afmetingen. Dit komt neer op ongeveer 600 

bobines per dag (± 25 bobines per uur). Jaartonnage 178400 tonljaar, d.w.z. 1321 

tonlj aar/man. 

Etiketten 

Bij de bobineuses worden etiketten handmatig op de bobines geplakt. Op deze etiketten staan 

het ordemummer; het klantnummer; papiersoort; breedte bobine; goed voor breedte. Deze 

gegevens worden tevens vermeld op de aanwezige barcode. De voorwerker / planner plant 

middels deze etiketten de bobines in op een van de zeven produktielijnen. De smalsnijder 

controleert uiteindelijk m.b.v. deze etiketten of de juiste bobines ingehangen werden in de 

afwikkelmolen. 

Hijskraan 

Er zijn in totaaJ 7 hijskranen (type bovenloopkraan) die de bobines in de afwikkelstoelen 

hangen. Deze kranen kunnen ± 90 % van de opslagruimte bereiken. De met de kraan niet te 

bereiken ruimte be staat uit een extra opslaggebied en uit de ruimte gelegen tussen twee 

kranen. 

De bovenl90pkraan (de kraanbanen!) steunt in zijn geheel op de kolommen. Deze kolommen 

zijn (volgens een raster) iedere 8 meter geplaatst. 
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De rollenklem klemt de bobine aan twee zijden op het cylindrische vlak en wordt door middel 

van 4 kabels gehesen. Door de massatraagheid van de bobine is de positie van de hijskraan 

tijdens transport niet geJijk aan de positie van de bobine, waardoor de bobine nog even heen 

en weer slingert. Daardoor ontstaan regelmatig kleine botsingen van de bobine tegen de span

en leidkoppen van de afwikkelstoelen. 

De bediening van de kraan en rollenklem vindt plaats vanaf de loopvloer door middel van 2 

hangdruk:knopkasten. 

Hulzen 

Kartonnen "as" waarop papier gewikkeld wordt; het geheel vormt de bobine. 

Binnendiameter van de huls is 75,5 mm; de buitendiameter is 105 mm. De binnendiameter is 

gelijk aan de diameter van de span- en leidkop. De lengte is gelijk aan de breedte van de 

bobine. Lege hulzen worden handmatig ingelegd in de bobineuse. De hulzen worden in de 

hulzenwerkplaats op de gewenste maat gezaagd. Na afwikkeling op de afwikkelmolen wordt 

de huls handmatig (indien mogelijk) ofm.b.v. de hijskraan (indien er zich nog een flinke 

hoeveelheid casse op de huls bevindt) uit de afwikkelsto~! gehaald. De casse wordt van de 

huls verwijderd en verdwijnt in de casse-bak. De lege hulzen worden verzameld in de 

hulzenbak. Meestal wordt de bobine gewikkeld op 1 huls, maar bij grote bobine-breedtes 

wordt de bobine vaak gewikkeld op 2 tegen elkaar aan geplaatste hulzen. De totale breedte 

van de twee hulzen samen dient dan gelijk te zijn aan de bObine-breedte. 

Bij de bobineuse worden de bobines namelijk naast elkaar (en tegen elkaar aan, zonder enige 

overmaat!) opgewikkeld uit de moederrol. 

Kettingtransporteur (= platenband = slatconveyor) 

De bobines worden via een kettingtransporteur aangeboden in de snijzaal. De bobines worden 

na het bobineren op deze kettingtransporteur geplaatst. De rollen worden handmatig of met 

een eenvoudige "uitduwcylinder" van deze rollenbaan geduwd. De duwcylinder wordt niet 

altijd gebruikt omdat handmatig uitduwen ook mogelijk is. 

De kettingtransporteur draait continu met een snelheid van 0.06 mls (= 210 m/hr). Iedere 25 

seconden kan·een bobine afgeleverd worden op de snijzaal (uitgaande van de 

transportsnelheid (0.06 mls), de minimale bobinebreedte (0,4 m), de veiligheidsafstand tussen 

de bobines (0.5 m) op de conveyor). 

Mesbelasiing 

De mesbelasting is een maat voor het maximaal te snijden gramgewicht per vierkante meter. 

Voor smalsnijmachine 21 geldt een maximale mesbelasting van ± 800 gr/m2. Maar voor de 
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overige snijmachines ( 12, 13, 15, 16, 19 en 20) geldt een maximale mesbelasting van 700 

gr/m2. 

In onderstaande tabel is voor de snijmachines aangegeven hoeveel bobines maximaal 

ingehangen kunnen bij een bepaald papiergewicht (met inachtname van de maximale 

mesbelasting). 

PAPIERGEWICHT 

[gram/m2] 

80 
90 

100 
110 
115 
120 
135 
150 
170 
200 
220 
250 
275 
300 

Opsiagruimte 

(bufferruimte, buffer) 

MOLENBELADING 
[aantal bobines] 

COUPEUSE 12;13;15;16;19;20 COUPEUSE21 

8 -
7 -
7 -
6 -
6 6 

5/6 6 
5 6 
4 5 

3/4 4 
3 .- 4 

2/3 3 
2 3 

112 2 
1 2 

5 uitduwers/takelaars controleren en beheersen de bobine-voorraad (5 ploegendienst: totaal 

25 man). De voorwerker/planner van de snijzaal bepaalt het produktieschema (5 

ploegendienst: totaal 5 man). Het produktieschema geeft de produktievolgorde en de 

produktielijn aan, waar de bobines uiteindelijk verwerkt zullen worden tot yellen. De 

bufferruimte is beperkt. Het komt dan ook regelmatig voor dat er een overcapaciteit aan 

bobines is, waardoor de buffer volraakt. De bobines worden dan middels een rollenlift 

verticaal gettansporteerd en op de 3!; etage opgeslagen. 

De totale rollenopslagcapaciteit is ongeveer 500 ton, wat overeenkomt met een produktietijd 

van ongeveer 18 uur). Het opslaggebied is verdeeld over de 7 smalsnijmachines. Meestal is 

de buffervoorraad ongeveer 400 ton groot (ongeveer 9 uur produktie). De bobines worden 

momentee~ gebufferd voor de snijmachine waar ze verwerkt worden. De bobines worden op 

het cylindrische (rollende) vlak gebufferd. 
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Rollenbok (= afwikkelmolen; Ie bok, 2e bok) 

De takelaars hangen de "2e bok" (reserve unit) in met bobines. 

Per molen kunnen maximaal 8 rollen (afuankelijk van de mesbelasting) 1ngehangen worden .. 

Per molen zijn er dan ook 8. Deze afwikkelstoelen bestaan uit een spankop, een leidkop en 

een remtromrnel. De afwikkelstoelen zijn bevestigd aan kolomrnen welke op de draaimolen 

geplaatst zijn. Deze kolomrnen kunnen in axiale richting versteld worden. Zo kunnen er dan 

bobines met verschillende breedtes beladen worden. 

De bobines worden middels de span- en leidkoppen gepositioneerd en geflxeerd. De spankop 

zorgt ervoor dat tijdens de produktie de ro! niet slipt over de spankop. Vervolgens kan de 

baanspanning geregeld worden door de rol-as meer ofminder afte remmen. In flguur 19 

wordt de rollenbok afgebeeld. 

1)---+--4~,---------T:-lrr~-~ _____ ~~~: _________ _ 

2. Rollenbok (4* 
1. Draoitofel (h} 

3. Afwikkelstoel 16*) 
4. Rol 
5. Popierboon 
6. Breeksedie 
7. Langssnijsectie 
8. Intrekpartij en Dwarssnijsectie 
9. Vellensnijmachine 

10. Reserve-bokken 
11. "Produktie-bokken" 

Figuur 19: De Rollenbok. . 
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Smalsnijmachine (= veiiensnijmachine = coupeuse) 

Er zijn 7 smalsnijmachines geplaatst in de snijzaal afwerking Noord. Deze worden bediend 

door in totaal ± 20 smalsnijders (c.q. bakmannen / assistenten / palletklasseerders). De 

smalsnijders controleren middels het op de bobine aanwezige etiket of de juiste bobines in de 

molen werden ingehangen. De smalsnijders voeren de papierbanen handmarlg naar de 

snijmachine. De eerste wikkelingen van de rol worden vervolgens afgescheurd en worden 

gedeponeerd in de casse-kooien. 

Per uur worden gemiddeld 2 series verwerkt op de snijmachinestot yellen. D.w.z. dat 

gemiddeld iedere 30 minuten de rollenbok leegloopt. Per snijserie worden gemiddeld 4 

bobines gesneden. 

De bobines kunnen op iedere machine gesneden worden, maar er zijn weI voorkeuren voor 

bepaalde snijmachines. 

Coupeuse 12: langzame machine; ingelopen op smalle bobines; gemiddeld 800 mm breed. 

Coupeuse 13: dezeIfde specificaties als coupeuse 12; alleen in spiegelbeeld opgesteld t.o.v. 

coupeuse 12; gemiddeld 800 mm. 

Coupeuse 15: van oudsher brede bobines; gemiddeld 1250 mm. 

Coupeuse 16: dezelfde specificaties als coupeuse 15; alleen in spiegelbeeld opgesteld t.O.v. 

coupeuse 15; gemiddeld 1250 mm. 

Coupeuse 19: snelle machine; vaak smalle bobines (!); gemiddeld 1000 mm; [4750 ton/mnd] 

Coupeuse 20: snelle machine; gemiddeld 1000 mm; [5500 ton/mnd]. 

Coupeuse 21: supersnelle machine; vaak brede bobines; gemiddeld 1000 mm; topproduktie !; 

[7600 ton/mnd]. 

In bijlage 4 worden de verschillende secties van de vellensnijmachine besproken. 

Snijcapaciteit 

Wanneer 'karton' (karton> 170 gr/m2) gesneden wordt, treden er snel capaciteitsproblemen 

op. In verband met de mesbelasting kunnen er dan minder bobines ingehangen worden, 

waardoor dus per tijdseenheid minder bobines verwerkt worden door de smalsnijmachines. 

Echter de produktie van de bobineuses is veel hoger, want de bobine bereikt (o.a. door het 

hogere gramgewicht en dus dikkere papier) sneller zijn gewenste diameter. Het gevolg 

hiervan is dat de buffer snel volloopt, waardoor de bobines op de 3e etage opgeslagen moeten 

worden. 

Uitbreiding 

Uitbreiding van de buffercapaciteit is zeer gewenst, omdat daarmee ~et ruimteprobleem 

opgelost kan worden. Uitbreiding van de afwerkingsafdeling kan gerealiseerd worden door 
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verplaatsing van bepaalde machines, of door nieuwbouw. Er is al een studie verricht naar 

mogelijke uitbreiding in de vorm van nieuwbouw. De in deze studie voorgestelde uitbreiding 

betreft nieuwbouw op het braakliggende terrein aan de westzijde van afwerking Noord. 

Uitbreiding aan de zuidzijde van afwerking Noord is problematischer, want daar is de 

toegang voor het vrachtverkeer naar de op de begane grond gelegen expeditie. 

SITUATIESCHETS AFWERKING NOORD 

UITBREIDINGS MOGELlJKHEDEN 

BEDRIJF NOORD 

KANAAL 

MMS 

HOOFDINGANG HOOFDSTRAAT 

.~~;:::I--- BEDRIJF ZUID 
PORTIER 

EXPEDITIE NOORD EN ZUID 
LOOPBRUG (2e ETAGE) 

Figuur 20: Situatiescbets Bedrijf Noord, KNP Maastricbt. 

Vloer 

De maximaal te dragen belasting is 2500 kg/m2. Deze belasting is verdeeld in het totaal van 

de vloerbelasting en de eronder liggende plafondbelasting. 

Weeg- en omkeerinstallatie 

De bobines worden middels een omkeerinstallatie gedraaid om alvast de juiste 

inhangorientatie te verkrijgen. Vervolgens wordt de bobine middels een opvangcilinder heel 

langzaam naat de kettingtransporteur geleid (waardoor het papier niet beschadigd zal 

worden). 

De bobines worden middels een korte transport band van de bobineuse naar de 

omkeerinstallatie geleid. Iedere bobine moet gedraaid worden, omdat de bobines volgens 

tegenges~~ld patroon gewikkeld worden op de bobineuse. 
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Bijlage 4: De Vellensnijmachine 

In deze bijlage worden de verschillende onderdelen van de snijmachine beschreven. 

In de onderstaande figuur is de vellensnijmachine schematisch weergegeven. In bijlage 16 

wordt de rollenbok met een deel van de snijmachine afgebeeld. 

SNIJDEN MET ENKELE LANGSSNIJSECTIE 

VS M 1 2, 1 3 , 1 5, 1 6, 1 9, 20 

SNIJDEN MET DUBBELE LANGSSNIJSECTIE 

VSM 21 

F:guur 21: De Vellensnijmachine schematisch weergegeven 

Ad 1. De Breeksectie 

1. De Breeksectie 

2. De ColI-detector 

3. De Langssnijsectie 

4. De Baanstop 

5. De Intrekpartij 

6. De Dwarssnijsectie 

7. De Papierbaan 

8. De Aflegger 

De functie van de breeksectie is om het papier te ontkrullen. Omdat het papier op rollen 

gewikkeld wordt ontstaat een bepaalde kromming in het papier. Deze kromming is groter 

voor het papier wat korter op het hart van de ro} gewikkeld is. Bij kleine diameter heeft het 

papier een groter krul dan bij een grote diameter. 

De problemen die kunnen optreden zijn: 

• overgang"sproblemen vanaf de intrekpartij tot aan de aflegger (opstropping en opstuwwing 

van papier in de snijmachine) 

• problemen bij het stapelen van de vellen op de stapel van de aflegtafel 

• grote, en veel restrollen welke als cass gec1assificeerd worden 

• bij eensterk produkt kan het voorkomen dat de stapel niet te verwerken is door de drukker 
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Om problemen met de vlakligging te voorkomen is het zinvol een aantal vuistregels te 

hanteren: 

• hulsdiameter groter dan 150 tot 200 maal de produktdikte. 

• diameter van de biegestange circa 40 maal de produktdikte. 

Daarbij dient in gedachten te worden gehouden dat de mogelijkheid om een blad te strekken 

afhankelijk is van: 

• de tijdsduur dat het produkt op de rol zit voor het verwerkt kan worden 

• de baanspanning 

• het vochtpercentage van het produkt: hoe hoger het vochtpercentage, hoe makkelijker de 

baan te richten is. 

De taak van de breeksectie (Planrichtpartie) is dus het vlak maken van de baan. 

Een aantal problemen kan voorkomen worden door aileen het onderste vel vlak te maken, 

waardoor het totale pakket vlak door de machine loopt. Ais de overige yellen naderhand op 

de stapel de tijd krijgen, en de mogelijkheid hebben om vlak te worden zullen er voor de 

drukker geen problemen meer optreden. 

De problemen worden opgelost door een "biegestang" in b~paalde mate in de papierbaan te 

drukken, waardoor de papierkrulling vermindert. Het papier wordt aIs het ware vlak gemaakt. 

Omdat de roldiameter tijdens het produktieproces steeds kleiner wordt, za1 de biegestang 

steeds meer in de baan gedrukt worden. 

Een nadeel van de huidige breeksectie is de slechte bereikbaarheid in verband met het 

handmatig doorleiden van de nieuwe papierbanen. 

Ad 2. De Coll-detector 

De ColI-detector constateert wanneer een las in de papierbaan aanwezig is (capacitieve 

werking). Een las verbindt twee papierbanen met elkaar. De tape die daarvoor gebruikt wordt 

is tevens geschikt om als casse af te voeren. 

De lassen worden gemaakt bij de "Bobineuse" ofbij de "Omroller". 

Wanneer een las geconstateerd wordt, wordt direct de·sluis geopend. De papierbaan wordt 

dan automatisch naar de casse-kooi geleid. Wanneer de las in de casse-kooi terecht is 

gekomen wordt desluis gesloten en wordt het papier weer naar de aflegger getransporteerd. 

Bij het lassen van twee papierbanen kunnen plooien in de baan ontstaan. Wanneer de las door 

de CoIl-detector geconstateerd wordt, moet de sluis mete en geopend worden vanwege (de 
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plooien waren de las al gepasseerd!) het afwikkelen van het papier. De ColI-detector moet dus 

ver van de sluis geplaatst worden om deze sluis wanneer nodig tijdig te kunnen baansturen. 

De ColI-detector constateert tevens wanneer de papierbaan naar een kant dreigt te verlopen. 

De rol dient dan gericht te worden zodat de papierbaan aan beide zijkanten getrimd wordt. 

Trim is het verwijderen van 1 it 1.5 em van de zijkanten van de rol. De rollen worden altijd 2 

it 3 em breder dan de gewenste breedte geproduceerd, om de vervuilde zijkanten te kunnen 

verwijderen. De trim wordt bij de langssnijsectie automatiseh afgezogen en verdwijnt 

uiteindelijk in de "pulper" of in de "balenpers". 

Ad 3. De Langssnijsectie 

De langssnijsectie snijdt de papierbaan in de lengterichting. De langssijsectie bestaat uit een 

drietal messets welke de baan eontinu snijden. Per set een rond onder- en bovenmes. De 

buitenste messen snijden een baan van 1 it 1.5 cm van de zijkant van de rol (randrognure). 

De nieuwste snijmaehine (m. 21) is uitgerust met een dubbele langssnijsectie. De papierbaan 

wordt daarbij gesplitst in een boven- en een onderbaan. 

Voordelen van een dubbele langssnijseetie zijn: 

• verhoging van de standtijd van de langsmessen 

• hogere mesbelasting mogelijk, waardoor de produktiecapaciteit toeneemt 

Het doorleiden van de papierbanen is echter moeilijker dan bij een enkele langssnijsectie. 

Ad 4. De Baanstop 

De baanstop zorgt ervoor dat, bij een snelstop de papierbaan niet terug uit de machine dreigt 

te lopeno De banen blijven daarbij onder voorspanning zodat het produktieproees weer snel 

hervat kan worden. 

Ad 5. De Intrekpartij 

De papierbaan wordt handmatig ingevoerd tussen de walsen van de intrekpartij. De onderste 

wals drijft de papierbaan aan zodat het papier doorgeleid zal worden naar het dwarsmes. De 

normaalkracht van de bovenste wals dient groot genoeg te zijn, zodat de papierbaan niet zal 

slippen over de intrekwalsen. Meer hierover in bijlage 15 welke handelt over de 

baanspanningstheorie. 

Ad 6. De Dwarssnijsectie 

Het dwarsmes kapt de papierbaan, waardoor een vel ontstaat van de gewenste afmetingen. De 

yellen wo!den afgevoerd via de bandenpartij naar de aflegger. 

Ad 8. De Aflegger 

In de aflegger worden de yellen gestapeld op pallets. 
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BijJage 6: De Flying-Splice 

Figuur 23: De Flying-Splice. 

In bovenstaande figuur wordt een automatisch rolovemame uitgevoerd. 

1. Rol A wikkelt af. 

Restrol B wordt afgevoerd. 

2. Een nieuwe rol wordt geladen in afwikkelstoel B. Deze rol is voorbereid met tape om de 

rol-ovemame volledig automatisch te bewerkstelligen. 

3. De molen draait naar de ovemame-positie. De nieuwe wordt daarbij gepositioneerd op de 

ovemame-positie. De Flying-Splice is nu stand-by en klaar voor rolovemame. 

4. De diameter van rol A is nu zo klein geworden dat de huidige baan vervangen kan worden 

door de baan van rol B. Daartoe wordt rol B aangedreven totdat de omstreksnelheid van 

Rol B gelijk wordt met de huidige baansnelheid. 

Vervolgens beweegt leidwals C naar de papierbaan, zodanig dat er nog enkele centimeters 

spelen is tussen de papierbaan en rol B. 

5. Leidwals~. beweegt naar de rol toe, en drukt de huidige papierbaan tegen de rol. De 

papierbaan kleeft vervolgens tegen de rol, waama het begin van de rol meegenomen wordt, 

en samen met de huidige baan in de machine verdwijnt. 

6. De huidige papierbaan wordtgekapt. 

De baan van rol B is nu de afwikkelende baan. 

De molen draait door naar de uitgangspositie zodat een nieuwe ro! kan worden ingehangen 

in afwikkelstoel A .. 
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Bijlage 7: De risico-analyse 

Potentieel probleem Gevolg Kans Ernst Kans· Emst Maatregel 
sport Slechte bereikbaarheid van de Moeilijkheden bij transporteren van de 

1 0,8 0,8 
Isnijzaal produktiemiddelen naar de snijzaal 

ucht Geen persluchl aanwezig Machine werkt niet 0,2 1 0,2 Compressor plaatsen 
Capaciteit persluchl Ie laag Ontstaan van stonngen tijdens produklie 0,8 0,6 0.48 

Capaciteit verhogen door extra of 
nieuwe compressor te plaatsen 

;ting Overschrijden vloerbelasting op Niel of maar gedeeltelijk megen plaatsen van 0,5 0,3 0,15 
IVerstevigen van de vloer 

!gewensle plaals het produktiemiddel 
evingscondit Doorleiden van trillingen naar andere Afwijkingen in produktieproces ITrillingsreduklie door 
dens produktiemiddelen tijdens gebruik 0,3 0.4 0,12 produktiemiddel(enj Ie isoleren 
lik rotatiebok 
eOOk 

Opname van trillingen uit omgeving Baanverloop tijdens afwikkelen van rol 0,3 0,4 0,12 
Trillingsre<:!uklie door 
produktiemiddel(en) te isoleren 

Veranderen van luchlvochtigheid Veranderen van papiercondities 0,2 0,3 0,06 
Aanpassen omgevingsconditie via 

lijdens gebruik rotatiebok luchtbehandelingsinstaUatie 
Verhoging omgevingstemperatuur Veranderen van papiercondities ~ 0,09 ~en omgevingsconditie via 
tijdens gebruik rotatiebok handelingsinstallatie 
Verhoging geluidsniveau tijdens Onaangenamere werkomgeving 0,4 0,6 0,24 

lsoleren van produktiemlddel 
gebruik rotatiebok 

ankelijkheid Obstakels op gewenste plaats Niet of gedaeltelijk niet kunnen plaalsen van ' 
0,8 0,7 0,56 

De gewenste plaats c.q .. ruimte 
produktiemiddelen nieuwe produktiemiddelen vrijmaken 

meel Geen personael aanwezig Storingen worden niet qesignaleerd 0,7 0,5 0,35 Sloringssignalatie (lamp, bel) 
Personael onvoldoende Produktie Ioopt niet naar wens 0,7 0,9 0,63 

Personeel opleiden 
Igekwalificeerd 
Meer werk voor het personeel Personeel heet! te weinlg tljd om al zijn taken IAnalyseer de taken van he! 

I te kunnen verrichten 0,8 1 O,B 
lpersoneel .Analyseer de 
Ipersonele bezetting van he! 
systaem 

Geen (storingenlhandleiding Storing en kunnen mogelijk minder snel worden 0,7 0,7 0,49 
Handleiding bij machine 

aanwezig olXlelost 
ing Geen 220 V en/of 3BOV aanwezig Machinedelen (werkenl niet 1 1 1 AUes op 500 V of lrafo gebruiken 

Stroomuilval Onveilige situaties kunnen ontstaan 0,5 1 0,5 
1 Verkeerde rollen aangevoerd 

0,2 1 0,2 ~ing op juiste rollen naar 
i produktieliinen 

Er worden geen rollen aangevoerd Produkliestilstand 0,6 1 0,6 
Onderzoek het 
rollentransportsysteem 

, Verkeerde rollen ingehangen 
0,4 1 0,4 

Rollen moeten kunnen worden 
!gelosl 

heid Geen goede afbakening van Onveilige situaties Plaalsen van hekwerken; 
bewegende delen 0,6 1 0,6 afbakenen van bewegende en 

laevaariijke delen 
lmst Grotere series; grotere roldiameters; Beladingsproblemen Onderzoek de 

grotere hulZen 0,5 0.4 0,2 aanpassingsmogelijkheden voor 
dezetoekomstplannen 

::Iten Grotere produktiecapaciteit Meer arbeid voor personeel; Onderzoek de gevolgen van deze 
Palletafvoerproblemen; Ruimleproblemen 0,5 1 0,5 problemen en geef indien mogelijk 

oplossingen 
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BijJage 8: De basisafmetingen van de rotatiebok 
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Bijlage 9: De berekeningen 

In onderstaande figuur worden de extreemste situaties weergegeven. De rotatieschijf is 

daarbij beladen met 6 rollen van maximaal gewicht. Wegens symmetrie-eigenschappen kan 

de berekening vereenvoudigd worden. Met behulp van de staafkrachtenberekening. volgens de 

snedemehode van Ritter zijn de reactiekrachten in de staven bepaald. Uit de berekeningen 

voIgt een maximale belasting van 27 kN voor de "spaakstaven", en 15 kN voor de 

"omtrekstaven". Deze berekeningen zijn vervolgens geverifieerd met behulp van het 

software-pakket Raamwerk-berekeningen. Deze belastingen zijn zowel trek- als druk: 

belastingen, omdat iedere staaftijdens rotatie elke positie zal innemen. 

SITUATIE A SITUATIE B 

F 

F 

F F 

~ 

F 

F 

F' F 

Figuur 24. 

Vervolgens zijn de benodigde traagheids- en oppervlaktemomenten bepaald met behulp van 

de formules: 

Ibenodigd = 0.193 * F max. * e 
Aben= Fi14 + 0.58 * k * e 
Voor de onitrekstaven wordt dit een Ibenodigd van 6.08 cm

4 
en een Aben van 8.4 cm2

. Gekozen 

wordt een U - profiel (60*140*60*4). 
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Voor de spaakstaven wordt dit een Ibenodigd van 10.96 cm4 en een Aben van 9.2 cm

2
. Gekozen 

wordt een INP 140 profiel (140*66*5.7*8.6). 

Deze profielen zijn vervolgens nog gecontroleerd middels specifieke berekeningen op trek als 

op drukbelasting (knikberekening). Zij blijken daaraan ruimschoots te voldoen 

Uitgaande van de meest extreme situaties worden de buigende en wringende momenten op de 

aandrijfas bepaald. Voor het wringend moment wordt uitgegaan van de situatie in figuur 

25. In die situatie is het moment om het middelpunt het grootst. Het maximale wringende 

moment wat op de aandrijfas wordt uitgeoefend is 40 kNm ! 

Voor het buigend moment geldt een beladen van alle 6 de afwikkelstoelen met maximale 

rolmassa's. Het maximale buigende moment wat op de as uitgeoefend wordt is 64 kNm. 

Figuur 25: 

Vervolgens wordt het ideele buigende moment bepaald en uiteindelijk voIgt een minimale 

asdiameter van 246 mm. Ten gevolge van de gewenste lagerafinetingen (zie verderop) wordt 

de asdiameter 260 mm. Indien een holle as gewenst is kan deze worden open geboord tot een 

maximale binnendiameter van· 208 mm. Tot die binnendiameter wordt de minimale 

asstijfheid en assterkte gewaarborgd. 

de lagers 

De eisen waaraan de lagers moeten voldoen zijn: 

• maximale radiale lagerbelasting vast-lager (aandrijfzijde): 106 kN 

• maximale radiale lagerbelasting loslager: 212 kN 

• ax~ale belasting is te verwaarlozen 

• het astoerental is maximaal 2 omwentelingen per minuut 

• de as draait maximaal15 omwentelingen per uur 
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• de as roteert voomamelijk met rotatiestappen van 60 graden 

• de statische lagerbelasting is maatgevend 

• minimale asdiameter is 246 mm 

Na overleg met de firma SKF is besloten voor beide lagers het type tweerijig toniager met 

trekbus en standaardlagerhuis te kiezen. 

Specificaties 

• tweerijig toniager: 2 maal type 23156 CCKlW33 

• trekbus: 2 maal type OH 3156 H 

• staand lagerhuis: 2 maal type SD 3156 TS 

• stelring: 2 maal type FRB 10/460 (voor vast-lager constructie) 

• labyrinth-ring: 4 maal type TS 56 

• o-ring: 4 maal type 4*870 

• AIle lagergegevens zijn vermeld in de SKF Hoofdcatalogus 1990 op pagina 496 en 

823. 

de aandrijving 

De eisen waaraan moet voldoen zijn: 

• minimale rotatiestap: 60 graden 

• maximaal koppel: 40 kNm 

• minimaal koppel: 315 Nm 

• maximaal vermogen: 7.7 kW 

• minimaal vermogen: 41 W 

• maximaal astoerenta1: 2 omwentelingen per minuut 

• maximale staptijd: 10 seconden 

• hoekversnellingl-vertraging: 0.065 radialen per seconden 

Na overleg met de firma Flender is besloten de aandrijving uit te rusten met een dubbele 

wormwielk~t (zelfremmend; met minimale flankenspeling) en een 3 fase 

draaistroomr.emmotor. 
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COMPANY,INC., ALL RIGHTS RESERVED. 
2. REMINDER: DO NOT USE SIDE ARM PRESSURE Willt 
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NEW-!;TYLE 100mm DF-BODD [17036] 
!;ELF-NEUTRALIZING FLANGE MOUNT PART!; LI!iT 

ITEM 
NUMBER 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

3.890 DlA. 

PART 
NUMBER 

111514 

107596 

113338 

107595 

107597 

107039 

339301·1 

110300 

110308 

999·400·0457 

999·561·0416 

999-462·0005 

999·400·0S13 

107048-36 

QUANTITY 

3 

2 

6 

3 

6 

6 

6 

2.97 .J '.19 

6.47 

B.66 

DESCRIPTION 

Mounting Plate 

Hex 

Jaw RetaIner 

Jaw 

Roller Cage 

Roller 

End Cap 

Inner Spring Post 

Outer Spring Post 

'1/2-13 NC x 11/4" S.H.C.S. 

F.L. Ext. Spring 

Spiral Pin, HD; .375" DlA. x 1.25· LG 

5/8·11 NC x 3.5" S.H.C.S 

Thrust Washer 

7.900.0 . 

. 06 x4S' I 
2.501 I 2.506 DlA. 

I 
.BI 

L- 1.67 

REMINDER: DO NOT USE SIDE ARM PRESSURE WITH DOUBLE E CORE CHUCKS 
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ELIMINATE WA§TE AUTOMATE ROLL HANDLING REU!!iE CDREs . 

WHAT mE 
CORE Ii[CHER DOES: 

The OF·lOUD Core 

• Kkk .. r is lI.e lall":".1 in tile 

line of Lorque actlv;lfed 

shafil~ss core drudlS from Ih" 

DO\1ble f C(llIll'aoy. 1)0\[111,' 

E i ~ the ~ckn{)wk'dged [(:u.kl 

. in sltarlle~ core "hud;~ 

~mulld.he world. 

The Cure Kicker d~si£1I 

borrows moot of il.!> lII:tjor 

componCl1IS lrom OUI pro\'ro 

OP-2000. The cluldl ;1Il10' 

llI"llaily nn,1 <: .. "':~mricall~ 

grips Ute iUlier .Iiamclu of 

any core p)illclial ~nd .::a11 he 

used in lh~ light e:;l '0 hC3vi· 

eSllens;on aJ1I'/i,~~lion:s. The' 

m"\'(:SI rcalur.~ of I Ills .Icsir,ll 
Illcor(lOl~lIeS lilt: QP~billl)'.,1 

aUlOlI1alkally t.>.1(pdliug 
(fIIpl, cor5 from Ihe chucx 

as well as relurning dw. roue 1<. • 

La 3.IlUl:lrall."'Cd po3ilioo. 

This 'coml'ieLely sdr-c:on· 

laln~d. bclc-<ln unit facilit:ll5 

lhe latesL \nnowuons in 

auwmatic rollll3lKlling 
sb:l£tkss b:lJ:kstands. 

The Gore Kida:[5,' e",ol\lllon-
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d«trical <:onnecuuns and is 
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ground ,u:ei milch Ill<,cilani

callv hnkrd In Ira,·e! iJ hi' 

uiTccli"nal rnmp .:u.ucd IIr 
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,,'mer h"~"'l:ullal "am This 

l'ut(lUed .Ir.S'1\1I aU""", th(' 

JACI(ING NUT 

EXl!ii11/1/& CHUCIUi: 

• D.wm:.tgt: ceres. 
• f1;u-c I ..... dllra!,iUty. 

• An: ,liInclilt " ... 1 e"l'<:n~ive 1<'1 m:linllliu. 
• A.~ ltnnlilolJlt in r~I""5Ing cor;:$. 

• n"'III''''' e.xl.n."h' .. Rt>1I Slnnd motiiD(';I.tion_ 

"TlTe Core liicl4er'.!!i s;prillg luaded 
ejectur pravide.a !§uflTcielll:. finre 

-ro pugh off t:he core aft.e,. the 
rul/ !!itand ig opened. ~, 

PLAIN HEABING 

THE DF-BOOO CDRE-KIlCKER 

chuck 10 actually lirr and 

eenle>' du: roll Juring opera· 

Lioll. In addition, Ihe syn

.:hrooized rOlllnl'l"ctwll 

signiliantly "duces fliclton 

.. ntl w~ar III tbe lo\\'e!>( pos· 

~ililc level, III comparison, 

ulher lorq"e acltvaled chucks 

use illlcmd sli ding aroon to 

cxp;md. TIlis <':1US5 a tre· 
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!iPRINfi CUP 

INNER !iPRJNIi PD!iT 
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.. 
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lDDrnrn DF-ii!OOO CORE-KICKER £170151 
FLANGE MOUNT PART!iLI!iT 

ITEM PART 
NUMBER NUMBER QUANTITY DESCRIPTION 

113283 Mounting Plate 

2 113247 Hex 

3 113284 Jaw Retainer 

4 113285 1 Core Erector 

5 113286 4 Spring Cup 

6 113288 2 Jacking Nut 

7 113289 4 Plain Bearing 

8 113287 2 Inner Spring Post 

9 110308 4 Outer Spring Post 

10 107595 3 Jaw 

11 107597 2 Roller Cage 

12 107039 6 Roller 

13 17016 2 M12·1.75 Threaded Rod ASs·y. 

14 339301·1 End Cap 

15 999·563-1050 B Dayton DIe Spring 

16 999·561·0416 4 Extension Spring 

17 999·402·1510 M16·2 x eOmm LG SHCS 
18 999·402-1414 6 M12·1.75 x 80mm LG SUCS 
19 999·402·1201 4 M8·1.25 x 12mm LG SHCS 
20 999·461·0562 4 Dowel Pin; .5" DlA. x 3.5" LG 

21 999·462·0005 Splrol Pin, HO; .375" OIA. x 1.25" LG 
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Bijlage 11: De baanspanningsregeling 

TER
lNCE 

PILLOW BLOCK 
BEARING 

CANTlLEIIEREO 
ROLLER A§§'Y. 

THE WEB TAMERTM 
PATENT APPUED FOR 
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Sensor Transducers 

Load Cell Control System 

The load Ceil compr~s 0: strOln gouge and on 
(onJrotier wilh on 8edtkol $Ignol prapot1ionollo 
tKlu(,tl fenSlon with the ~~I poioi tension, and adjusls 

-l 
'-0 

lOAD CELL 

/~. 
CONTROL CABiNeT 

In Operation 
Set point tension is set at the desired level usina the 
"+" and "-" bullons and may be adjusted 
before and during a run. 

'Stort-up, mid-reel stops and fast stops are handled 
completely outomoticoll)! 

Tension and pressure display units can be set as 
desired in SI or imperial units. Diagnostic 
routines including switch and display checks, Brake 
output pressure, sensor and web tension selling 
checks are provided. 

Operating parameters can be quickly modified 01 
Ihe conlrol panel - siandby pressure, fa 
pressure and soft slorl detoils can all be 

Operolional Proflles:-
lhe illustrations show a stort-up and a mid-reel 
slop. Times and broke pressure levels may be sel 
and reset 10 su~ your application precisely. 

.KE 

~(.~:'-~~ 

\~~P:~ 'tl 
1 Dancer-Roll Control System 

Adlng on the plVoJed dQocer Ofm ore two opposU\g fcm:es' Ihe set pOInt force from the 
pneumoh< c~lOder and the web tension force ftom the duncer roll The Controller mOtlif()ts 
the pos,lron of I~e dancer orm ond adjusts the 1enStOOmg brake in order 10 keep the- doncer 
arm dose k> Ih centraJ balance positIOn, and in $0 :romg, rrmmtams the web lenSlot'l at 1150 

pre-!oet 1e'¥(>1 

Q> ~/:;r 
~~) 

~ 
C~TRffi~~ 

~ 
INTE~fACE 

aRAd t SfANOO~ \ DElA" .AMP I (OMlOr """"'. ·-·~I 
, AUTOMATIC tJlj T-~:: 

MII(HI""f 
S'A"Tl)P 

II""'" 1"...-~I~-.... , t MAN08~ • _ 
~SSimt .. 

. Il::ur FROM~T~~Y 
I 

uaro.-", 

Start 

SIGNAL WITH 

I'M' -

ConlroJ .start (on be achieved either ttrQugh the (ot"roHer's 
Ollklm<)lK pulse routine (upper diogroml or hom Q machine 1lOrl 

~r dlogram). A delay con t-e ~et belo,e the Micro 
romps up to 'he f",Hy (onl1clled web 'em:ion 

AAKE 

'r,'~ 
';If;~ 

t 
~ 

~ Sonic Control System 

The Sorlie Head prOVides the Controtte, wffh an eJeclrICw slgnaJ pro~ to .he reel 
diameter. With this Signot the ContfoUer cokuloies the- broke pressure required fo ~ the 
set lenSlon. There IS no physl(oI conlce! with th~ web moterioj. 

.... , 
f'RfS$VIH 

MACMIN{ . "" SIQP 
O(CflfAAflON 

:::Uf!f r 
(ONtR()t ltA.M!l STOP l-j7--'· 

"Of> 
SrGN,f,t 

Mid-reel slop 

B::-_:CHEAO 

SU,N08'f 

MID·REU STOP 

---_ .. HMf 

S''''''''''' 

FAST STOP 

" ... 
The MICro Confroner holds the set tef'JSfon during machine 
dKeierQhon vnlJ the machine tS sto"~. After 0 preset delay 
th~ CQfrirofier will (evert 10 the Stondby mode. 

Fasl stop 
Fo' losl <_oiled ,lopping wdhov' doma9" 10 .he web, th. "
of the slop romp, the slOpp*"g pressure o'ld lhe durotion 0' Ihe 
fouhne (on 011 be adjusted 
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I Machine Type , 

. 7J'Vc<vs St/J'lder/. per rol 
i(!2 SpliCe ~ 2 >-' 

00 
o 5 

Mnterinnl 
G Fl n (f'lI'i) F (N) D 

(glM") (N/M) Min. Mo.x. Min. Mo.x. Hin.(d) 

?cyple'r /00 ~OJ~ L;()O Ao 'fb 
f-b.;1ley.. Jro CP J-, 16,j"o If). 'i 

{/1 3 //,so I..lq~ 

\ selek'2;e oI/erte. . II T,k,,,,,,,,, , 

frildie Hllierinnl HS uitvoerlng Multy Ro.nge loerenin\ qrener Ventilo.tor. 

Sto.nd.1 LC Jo. I Nee Jo. I Nee Jo. Nee Jo. I Nee 

f= Trekspo.nning. Fl'"lln. = F 1 X Bl'1iO. = N Opncrklngcn' 

B= Rolbreeclte. Fi'llX. = F 1 X B I'lo.x. = N 
D= Rolclio.Me'ter. Ms rUn. F !'lIn. X cI = NI'1 V= Bo.o.nsnelheicl. 2.000 
p= SlipWo.rM'te Ms F no.x. x D:: Np\ 
0:: ReMtoerento.\. I\QX, 2.000 
Ms= ReMMOMeot P _ F nax.X V I'IQ.X. = \(W 
1"\= Rolgewicht. 60.000 

V!'Iin.X 1.000 ::.; nn-l J= Ro\p\o.sso.tro.o.gheid. np\il'l. 
3,14 x D " (2 2) V I\Ox.X 1.000 :: IID-l J_ 118M n + d = k9p\2 nJfl~x. 

1000
2 3,14 x d 

\ t= J x 0,105 x n = Sek. ngl!l'I. 2 xV>: 1.000 :: no-I 
3,14X(D+d) 

MSMX,(Rel"l) 
-_.- _ ... - - _._ .. __ .... _ ... -

(MM) Ms (NI'"l) V (l'l/f'lin.) P n (f')in-l) Rol 
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Bijlage 12: Het doorleiden van de papierbaan 

Een eis is, dat het papier altij d handmatig doorgeleid kan worden. In figuur 26 wordt 

aangetoond op welke manieren de mogelijkheden A tim D handmatig gerealiseerd kunnen 

worden. 

B c E F (l 

DOORLEIDING • 8UITENOM" DOORLEIDING "BINNENIN~ VOORBEELD 

H 

PAPIERLOOPRICHT1NG ., PAPIERLOOPRICHTING ., DOOR LEIDING "BINNENIN" 

PAPIERLOOPRICHT1NG ., OF PAPIERLOOPRICHTING ., OF 

D 

OVERLAPVER81NDING OVERI..APVERBINDING 

T~ .. 

c D E F 

Figuur 26: Handmatig Doorleiden van de Papierbanen. 

Het principe van doorleiden is voor doorleiding "binnenin" of doorleiding "buitenom" 

identiek. Herbegin van de onderste ro1 wordt via overlap-verbinding aan de bovenliggende 

rol geplakt.. Vervolgens draait de molen en wordt deze handeling opnieuw uitgevoerd. Het 

voorbeeld rechtsboven toont (voor doorleiding binnenin) aan hoe de lagen zich zuHen 

gedragen. Door nu gebruik te m~en van dit principe kunnen de mogelijkheden A tim D 

gerealis.eerd worden. Het handmatig "overplakken" kan telkens voor alle rollen op 1 vaste 

plaats uitgevoerd worden. Het handmatig doorleiden van mogelijkheid E en F is 

problematischer. 
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Depanemem Maschlnen und F6rdenechnlK 

FOrderanlage fUr Papierrollen 

Variante 1, nach Zeichnung Nr. 768'797 - Mecaroll 

Pos.1.) 1 Plattenbandforderer, Typ TP 30/40 

nach unserem Massblatt Nr. T3-28622 0 

Achsabstand AA = 
Plattanbreite B = 
Kettenteilung t = 
Fordergeschwindigkeit v = 

160mm 
300mm 
400mm 
0,2 mls 

Kettenlaufrollen mit Spurkranz und Kugellagern. 

Antriebsleistung - ausgelegt fur kontinuieriicha Forderung 
der Rollen mit ca. 3 m Abstand, N = 7,5 kW:'ohne aI. Steuerung. 

Grubenabdeckungen bei Antriebs- und Spannstation. 

1I011R011 
950303AC 

Gewicht ca. 42000 kg Preis: CHF 705'300.-

1 m Mehr- oder Minderfange : 
Gewicht ca. 240 kglm Preis: CHF 

Beschickungseinrichtung fUr einen Querschneider 

bestehend aus : 

Pos.2.) 2 Abstossvorrichlungen, uberflur, Typ EJS5-150-R175 

in SpeziafausfUhrung zur Obergabe der Rollen auf die 
geneigten Rampen Pos. 3). 

Abstossrolle 150 mm 0 x 1500 mm Lange 

Betatigung mit Druckluft. 

Von Roll AG. Depart_enl Maschinen und Fordartechnik. CH·2800 Daleman! 
Telaton 066 21 1211. Teletax066 2224 95 
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1I0IIR011 
Departement MaSChInen unci F&dartecIvIIk 

960303AC 

. Pos. 3.) 2 Rampen. 5,1 m lang mit Integrierten Puffervorrlchtungen Typ BE3-100, 
UnterflurausfOhrung 

Pos.4.) 

Betatigung mit Druckluft. 

2 Pufferbeladevorrlchtungen Oberflur, Typ A653-100 

Betatigung mit Druckluft. 

POS.5.1) 8,5 m Mecaroll.schienen, Typ MR13 

nach unserem Massblatt nr. 768'461/462 

mit 3 Antriebs- und Spannstationen 

Fordergeschwindigkeit v=0,2 mls 

POS.5.2) 1 Rollen-Hub- und Ausrichtestatlon, Typ LA3-MR13-1QO..PNEU 

mit Druckluft betatigt. 

Pos.5.3) 1 SchiebebOhne, Typ SBRAHSM-210 

mit 5,8 m Fahrschiene und flexibler Kabelzutahrung 

Breite der Schiebebtihne 2100 mm 
Hub max. 650 mm 
Hubkraft max. 2600 kg 

Pos.5.4) 2 Rollwagen, Typ WA4-MR13-2-110 

nach unserem Massblatt Nr. 768'464 

Plattformlange 1100 mm, mit 4 Achsen 

Antrieb tiber Friktionskufen. 

Von Fioll AG. Oepartament Maschlnen un<! Flirdartechnik, CH·2800 Oetemont 
Telelon OSS 21 12 II, Tete/ax 066 22 24 95 
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Total Pos. 2.) • 5.4) : 

Gewicht ca. 5900 kg 

Pos.6.) Elektrische Steuerung fOr eine 
Beschickungseinheit 

Gewicht ca. A50 kg 

Richtpreis fOr 1 Beschickungseinheit : 

Gewicht ca. 6350 kg 

QICNPLmCAM 

lIollftoll 
950303AC 

Preis: CHF 118'550.-

Preis: CHF 94'000.·· 

Preis: CHF 212'550.-
==================== 

Unsere Preise verstehen sich ab unserem Werk. ohne Mehrwertsteuer, ohne Montage 
und Bauarbeiten. 

Von Roll AG. Departemem Maschinen und FOrdertechnik. CH·2S00 Delemont 
Telelon 066 21 1211. Telefax 066 22 24 95 
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Bijlage 14: Het automatische rollenmagazijn 

Rollen-Satelliten-Lagertechnik 
Problemstellung 
Fur die Rollen herstellende und 
verarbeitende Industne besteht das Problem 
der platzsparenden Lagerung mit schneller 
und sicherer Zugriffsmoglichkelt auf die 
einzelnen RoUen. wobel auf die schonende 
Behandlung der Rollenware geachtet 
werden mu!l 

Rollenlager mit RFZ 

Doer Satell!t (SAT) 

•• R..g~fahrzeug (RFZ) 

- 86-

Problemlosung 
Ein Einfahrlager mit Satellit ermoglicht die 
schonende Kompaktlagerung. die Raum und 
damit Investitionskosten spart. 
Eine systemangepaf3te EDV-Steuerung 
realisiert den Materialfluf3 fehlerlos und 
gestattet einen permanenten Uberblick uber 
den Lagerbestand. 
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Funktionsbeschreibung 

Mittels elnes Transporteurs. z. B. 
Regalfahrzeug (RFZ) oder 
Quertransportwagen (QTW). wird der Satellit 
vor einem Kanalgang positioniert und fiihrt 
ansehlief3end in das Regal ein. 
EDV-gesteuert erreieht er den naehsten 

Rollenlager mit RFZ 
:Jie piatzsparendste Lbsung ist die Lagerung 
der Rollenln elnem Hoehregallager naeh dem 
Kompaktlagerprinzip. 
Mit dem Satelilten konnen 500 kg bls 2500 kg 
sehwere Rollen mittels eines Standard
Regalfahrzeuges (RFZ) automatisch eln- oder 
ausgelagert werden. 

- 87-

verfugbaren Platz. fiihrt unter die Rolle und 
hebt diese mit einer gepolsterten 
Tragesehiene sehonend an. 
Dadurch wird die Rolle auf der ganzen Lange 
unterstutzt. was den sicheren Transport 
gewahrleistet. 

Rollenlager mit QTW 
Schwere Rollen werden mit Hilfe elnes 
Quertransportwagens (QTW) in einer Ebene 
gelagert. 
Dabet kbnnen Rollen mit elnem Gewleht von 
500 kg bis 7500 kg sieher bewegt werden. die 
der Satellit an den vorgegebenen Platzen 1m 
Lager aufnimmt oder abgibt. 

RolJenlager mit QTW 

o Oer Sateil,' (SAT\ 

II Quertranscortwagen rQT\\; 
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Bijlage 15: Theorie Afwikkelen 

Theorie over het gedrag van papier over leidwalsen, breedstrekwalsen, breekstangen 

(biegestangen) en intrekwalsen. 

SAMENVATTING 

1. De papierbaan wordt handmatig ingevoerd in de intrekpartij en vervolgens wordt het 

papier automatisch doorgevoerd. De papierbaan wordt aangedreven door de onderste 

intrekpers. 

2. De krachtsoverdracht bemst op wrijving tussen de papierbaan en de intrekpers en tussen 

de papierbaan onderling. 

3. In bepaalde gevallen za1 de baan slippen over de intrekwals. In de praktijk treedt altijd 

slip op, zowel tussen de baan en de intrekpers, als tussen de banen onderling. 

4. De intrekpers bepaald de produktiesnelheid. De verhouding van de toerentallen van de 

intrekpers t.o.v. het dwarsmes bepaalt de formaatlengte. 

5. De baansnelheid is :::; aan de omtreksnelheid van de intrekwals. De omtreksnelheid van de 

intrekwals wordt overgedragen op de papierbaan wanneer de normaalkracht van de 

bovenste wals op de (onderste) intrekwals groot genoeg is. 

6. Mogelijk praktijkprobleem: Ondanks dat de baanspanning is ingesteld op zijn optimale 

waarde, kan het voorkomen dat de baan nog steeds fladdert. Dit verschijnsel treedt op, 

wanneer er over de breedte gezien verschil in baanspanning ontstaat. Dit probleem kan 

worden opgelost, door de rol te richten, d. w.z. de rol enkelzijdig radiaal te verstellen (in 

papierbaanrichting) zodat de baanspanning over de gehele baanbreedte gelijk wordt. 

Dit probleem doet zich voor bij rollen van slechte rolkwaliteit. Daarmee wordt bedoeld 

een slechte wikkeling van de rol, profielfouten in de baan 

7. Baanspanning is noodzakeljjk om leidwalsen, breedstrekwalsen en buigstangen te 

kunnen laten functioneren. 

8. Wanneer in de papierindustie wordt gesproken over baanspanning wordt eigenlijk de 

spankracht in de baan bedoeld. De baanspanning wordt uitgedrukt in [N] of [N/cm] . 

. Voor 11,5. tot 350 grams papier varieert de baanspanning tussen de 3 en 6 N/cm. Hoe 

. hoger het papiergramgewicht (uitgedrukt in [gr/m2]) is, hoe hoger de baanspanning 

ingesteld kan worden. Maatgevend daarbij is het aantal kracht-overdragende vezels (en 

dus niet de papierdikte!). IIi het algemeen geldt, dat het aantal kracht-overdragende 

vezels groter wordt wanneer het gramgewicht toeneemt. 
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9. In verband met de maattolerantie dient de baanspanning zo laag mogelijk gehouden te 

worden. 

10. De papierbaan dient minimaal iedere 2 meter ondersteunt te worden middels leidwalsen. 

Dit wordt gedaan om de papierbaan te dragenlleiden, waardoor de baanspanning in de 

papierbaan zo constant mogelijk blijft. 

11. Wanneer een enkele laag over een leidwals geleid wordt, zal deze laag de leidwals 

aandrijven zodanig dat de omtreksnelheid van de WalS gelijk wordt aan de baansne1heid. 

Daarbij is aangenomen dat de lagerwrijving van de leidwals verwaarloosd kan worden. 

Er treedt in dit geval dus geen slip op tussen de leidwals en de papierbaan, zelfs geen 

micro-slip! 

12. Wanneer meerdere lagen via een Ieidwals geleid worden (en een omspannen boog 

doorlopen), is er alleen sprake van microslip tussen de lagen onderling. Voor de direct 

aanliggende laag geldt voorgaande situatie. 

13. Wanneer meerdere banen gelijktijdig verwerkt worden dienen de baansnelheden en de 

baanspanningen ter hoogte van de intrekpers voor iedere baan gelijk te zijn, zodat de 

formaatafwijkingen minimaal zullen zijn. 

14. Kleinste vel heeft minimaal de gewenste formaatlengte; er wordt aItijd gesneden met een 

+ tolerantie. 

15. Papier wordt ingevoerd in de intrekpartij. Daarbij staat elke laag onder een bepaalde 

baanspanning. Na de intrekpartij is het papier spanningsvrij. 

16. Wanneer de elastische rek nu geheel verdwenen is voordat de lagen het dwarsmes 

bereiken, zullen de formaatafwijkingen minimaal zijn. Voorwaarde is weI dat aile lagen 

ter hoogte van het dwarsmes een gelijke baansnelheid hebben. 

17. Het uitoefenen van een groter remmoment op de papierrol-as, zal aileen invloed hebben 

op de baanspanning, en niet op deafwikkelsnelheid. 

18. Ten gevolge van het grote dragende wrijvingsoppervlak zullen bij horizontaallopende 

banen geen onderlinge snelheidsverschillen optreden. Snelheidsverschillen zullen aIleen 

optreden wanneer meerdere banen over een cilindrisch object bewegen (en daarbij een 

omspatll].en boog doorlopen). 

19. Wannee~ een laag papier over een andere afwikkelende papierrol geleid wordt, zal tijdens 

het doorlopen van de omspannen boog de baansnelheid afnemen. Ten gevolge van dit 

snelheidsverschil zal ook de baanspanning afnemen. 

Wanneer meerdere lagen over een leidwals geleid worden, treedt dit verschijnsel ook op 

tussen de lagen onderling. Daarbij dienen de lagen dus weI een omspannen boog te 

doorlopen. 
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20. De baanspanning neemt af naarrnate de het papier verder van de rol geraakt. 

21. Omdat de snelheidsvariatie klein is, oefent de massatraagheid van de papierrol geen 

noemenswaardige invloed op het afwikkelproces. 

22. 

Vintrek 
~~¥f!!!f!!!!!!!r-

Laagdikte: t 

Straal (tot midden van de afwikkelende laag): R 

Er geldt nu: 

• Na de boog hebben aile banen een gelijke snelheid Vintrek 

• Voor de boog zijn de baansnelheden: 

1 = Vintrek 

R+t . k 2=--*Vmtre 
R 

R+t+t 
3= R *Vintrek 

• De snelheid in de banen neemt dus af naarrnate deze korter bij de vellensnijmachine 

komen. 

• Ten gevolge van deze snelheidsafname zaI de baanspanning in de banen ook afuemen. 
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Bijlage 16: De rollenbok t.o.v. de rotatiebok 
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Bijlage 17: Enkele 3 dimensionale impressies 

KNP LEYKAM 
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