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BESCHADIGINGSONDBRZOEK BIJDEGREEFADBAAGTASSEMVULMACHINE
VOORFRUIT.
doorG.vanBelle.

Beschrijving van hetapparaat.
Demachine heeft eentransportband met eenretourband.
Aandetransportband zijn zijdelingsdrievulapparatengeplaatst.
Devruchtenworden toegevoerdviaeenloodrecht opdetransportband geplaatste stortbakwaaropdekistengeledigdworden.
Dehellende stortbakheeft een sterkversmalde toegangtotde
transportband.Bijelkvulapparaat isdirect bovendetransportband eendunnestripvangladrnetaalaangebrachtwaarlangs
devruchten zijdelingsnaardevulapparaten afgestrekenworden.
Isde ingangvanhetvulapparaat geslotendanwordendevruchtendoor
detransportband overdezekleinev/eerstandgedrukt naarhetvolgende
vulapparaat.Nahet laatstevulapparaat gaandenietvoorbewerkte
vruchtenviaeenretourbandweernaarhetbeginpunt.
Devulapparaten zijnuitgevoerdmet eenplateauwaaropde
eerstevruchten horizontaal indedraagtasrollen.Hetgewicht
vandevruchtenmoetdaarnahetplateaugeleidelijkdoenhellen
zodatdevruchtennooitwerkelijk opelkaarvallen.Het gewenste
vulgewicht isinstelbaar.Ishetvulgewichtbereikt dan sluitde
toevoeropeningvanhetvulapparaat.Dezeopent zichweer alshet
gevulde draagtasje isvervangen dooreenleeg.

Doelvanhetonderzoek.
Het doelvanhetonderzoek isgeweest nategaanof-enzoja
inwelkematehet fruit beschadigdwordt bijhetvulproces opeen
draagtassenvulmachine voor fruit enwaar eventueelde beschadiging
plaatsvindt.
Hetonderzoek isintwee fasenuitgevoerd.Eeneerstefase,
waarbijhetdoor defabrikant geleverde apparaat isgetest eneen
tweede fasenadat inhetapparaat doordefabrikant eenaantalgeadviseerdewijzigingen zijnaangebracht.
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Uitvoeringvanhet eersteonderzoek.
Devolgende delenvandemachine zijnonderzocht.
1.de invloedvandestortbak.
2.de invloedvanhet eerstevulapparaat.
3.de invloedvanhettweedevulapparaat.
( vulapparaat +overgangvan1weerstand).
4» de invloedvanhet derdevulapparaat.
( vulapparaat +overgangvan 2weerstanden).
5.de invloedvan deretourband bij1rondgangvanhet fruit,
(overgangvan 3weerstanden + 2keerpunten).
6.de invloedvan deretourband bij2rondgangenvanhetfruit.
( overgangvan 2 x 3 weerstanden + 2 x 2 keerpunten).

Tervergelijking isdoordefabrikant deeerste plateauvuller
vervangen door eenandertypevuiler,nl.éénwaarbijdevruchten
nietdirect indedraagtasterechtkomenmaarwaarbijhetgewenste
gewicht aanvruchten eerst ineentrechtervormige bakwordtopgevangen,diedaarnamethandkracht door eenkantelbeweging inde
draagtas geledigd moetworden.

Hetonderzoek isuitgevoerd op 21mei.Er isgewerktmethet
rasGoldenDelicious.Daarbijisuitgegaanvanvruchten,dieabsoluutvrijwarenvanbeschadigingen.Perobject is60kgfruitgebruikt.Detevullen draagtassen haddeneen inhoudvan 2kg.Na
debehandeling zijndevruchten drie dagenweggezet omdebeschadigingen zichtbaar tedoenworden.Decontroleheeftplaatsgehad op
24mei.Daarbijzijnzegescheiden ingaaf,lichtbeschadigd en
ernstigbeschadigd.

Onder lichtbeschadigdwerdverstaan:kleine

oppervlakkige kneuzingen ofkrasjesdiedehoudbaarheid nietbeïnvloeden endie inbeperktemate toelaatbaar zijn inklasse I.Ernstig beschadigdwerden devruchten genoemdmetgrotere endiepere
kneuzingen die schilverkleuring totgevolghebben ofv/aarvande
schil ernstig beschadigdwas,almetalvruchten dieminderhoudbaar zijn en inklasse IIIondergebracht moetenworden.

Resultatenvanhet eerste onderzoek.

Tabel 1.Beschadiging van vruchten opdeGreefa draagtassenvuller.

•

behandeling

folicht

/oernstig

$ licht

bescha- beschadigd

bescha- bescha-

digd

alleen storten

13,-

9,-

storten+Ie

26,5

22,-

vuiler (trech-

%ernstig

digd

invloedvantrechter-

digd

13,5

13,-

14,5

9,5

10,5

5,-

12,5

8,5

13,-

8,5

vuilermetafstrijker

tervuller)
storten+ 2e

27,5

18,5

invloedvan 2evuiler

vuller(plateau-

metafstrijke +1

vuiler)

weerstand

storten+3e

23,5

14,-

invloedvan 3evuiler

vuiler (pla-

met afstrijker+2

teauvuller)

weerstanden

storten+ êên

25,5

17,5

invloedvan éénre-

retourgangmet

tourgang (zonder vui-

passeringvan

ler)

3weerstanden
storten+twee

26,-

17,5

invloedvantweere-

retourgangen

tourgangen (zonder

met passering

vuiler)

van 2 x 3 weerstanden
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Conclusies.
Uitdeverkregen cijfersblijkt duidelijk,dathet percentage
beschadigde vruchtenopallepuntenveeltehoogis.
Deplaatsenwaar devruchten beschadigd zoudenkunnenworden
zijndaarnagelocaliseerd,waarnadevolgende adviezenaandefabrikant zijnuitgebracht:

1.Dehellende stortbakmetversmaldeuitvoerkanbeterwordenvervangen door eenvlaklopendetransportband. Indeversmallingvan
de stortbakbotsen devruchtenvrijhardtegen elkaar,metals
gevolgernstigekneuzingen.
2.Deoverbrengingenvan detoevoeropdetransportband bijvoorkeur
ca.4 cm.lagerbevestigen.Devalhoogte opdetransportband iste
groot.
3.De bodemplaatvan detransportband overdevolle breedtevande
toevoerverwijderen,zodatdevruchten opeenverende ondergrond
vallen.
4.De onbeschermde afdekplaatopde eindenvandetransportbanden,zowel bijde invoeralsbijdekeerpuntenmetrubberbekleden.
Bijdekeerpuntenkomenallepasserendevruchten enbijde invoer
eendeeldervruchtenmetdeonbeschermde plaat inaanraking.
5.Detransportband terplaatsevandehaakse invoertot 2/3 versmallen
omruimtetemakenvoorhet invoegenvandevruchtendievanderetourbandkomen.Opditpuntkomennupraktischallevruchtendievan
deretourbandkomen oponzachtewijzefrontaal inbotsingmet deingevoerdevruchten.
6.Het"terugvoerenkansoepelerverlopen doorbijdeomkeerpuntende
band ietsschuin teleggen.
7.Debevestigingvandedunneafstrijkstripsaandezijdevande
vulapparaten zodanigwijzigen datdevruchten bijhetpasserenvan
deze stripsnietmeermetdeonbeschermde bevestigingen inaanrakingkomen.

-58.Deplateausvandevulapparaten teterafstelbaar maken zodat
zetijdenshetvulprocesmeergeleidelijkreagerenopde inhoud
vandedraagtas.Nustaandeze plateausna inbrengenvaneendrietalvruchtenreeds inverticalestand zodattijdensdeverdere
vullingallevruchten opelkaarvallen.

De trechter blijkt eenmoeilijkhanteerbaar instrument te zijn.Bij
het ledigenvandetrechtervormige bak indedraagtas,raken steeds
eenaantalvruchtenklem indevernauwdeuitgangv/aardoor stagnaties
optreden.

Degeadviseerdevoorzieningen genoemd indepunten 2t/m 8zijnop
kortetermijn doorde fabrikant aangebracht.Betreffende punt 1was
defabrikant vanmeningdatwanneer indepunten 2en3wasvoorzien
de stortbaknietdooreentransportband vervangen behoefde teworden.
Het onderzoek isdaarnaop1juliherhaald,nuechtermetde
gewijzigdeuitvoeringvandevullers.

Uitvoeringvanhettweede onderzoek
Inde eersteplaats isgelijktijdiggewerktmetdrieplateauvullers.Detrechtervuller isdaarnaafzonderlijkgetest.Dit opverzoekvandefabrikant omdatnaar zijnmeningonervarenheid eengrote
rol zouspelen.Hijstuurde hiervoor eenbedieningsmanrnetervaring
omaandevuilertewerken.Verder is,omde invloedvandeafstrijkstripste controleren ,deretourband getestmet-enzonderdezeweerstanden.Inbeidegevallenmetgeslotenvulapparaten.
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Tabel 2.

Beschadiging vanvruchten opdegewijzigdeGreefa
draagtassenvuller.
% licht joernstig
beschadigd

behandeling

2,-

alleenstorten

storten+Ieplateauvuller

13,-

4,5

6,5

7,-

storten+ 2eplateauvuller +
1 weerstand

storten+ 3eplateauvuller+
2weerstanden

5,-

7,5

14,5

storten+ trech15,5
tervuller(le vuiler)

%licht fernstig
beschadigd
invloedvanhet storten

2,-

4,5

invloedvanIevuiler
+ afstrijker

11,-

2,*

invloedvan 2evuiler
metafstrijker+1
weerstand

invloedvan 3evuiler
metafstrijker+2
weerstanden

invloedvantrechtervuilermet afstrijker

9,5

5,-

0,5

12,5

3,-

13,5

3,-

storten + 2retour-12,5
gangenmet passering
van 2 x 3 weerstanden

5,5

invloed alleenvande
2 x 3 weerstanden

geen

1,5

storten+ 2
13,retourgangen zonder
weerstanden

4,-

invloed vandetwee
retourgangen

11,-

geen

Conclusies tweede onderzoek
Uit deverkregen cijfers blijktdatalsgevolgvandeaangebrachte
voorzieningen dehoeveelheid ernstigbeschadigdevruchtenopallepunten
belangrijkminder isdan bijdeeerste beproeving (vgl tabell)
Zowel bijderetourband alsbijdeplateauvullerskunnenwe
stellendat,gezien degevoeligheid vandevruchtenvanwegehetgevorderde seizoen,debeschadiging binnenredelijke grenzenblijft.

-7Opvallend ishetgeringepercentage beschadigdevruchten hijde
2evuiler.Devermoedelijke oorzaakhiervan is,datdezevuiler bediend
isdoordeman diehiermee ervaringhad.Ditwekt deverwachting datook
bijhetoverigebedienende personeel,na eeninwerkperiode,hetwerk
soepeler zalverlopenmetalsgevolgminder beschadigdevruchten.De
trechtervoller isookdoordezepersoonbediend.Wanneer devruchten
bijhet ledigenvandetrechtervormige bakklem liepen,hadhijeenmethodeomde stagnatiemet zijnvingersopteheffen.Wekunnen echter
stellendat dezemethode ongewenst isendat indemeeste gevallenhet
klemlopenvandevruchten bezwaarlijk zalblijven.Omdezereden en
omdat deplateauvullers minder beschadigingveroorzaken moetaande
laatstgenoemde devoorkeurv/ordengegeven.Nude beschadiging isteruggebracht doordeaangebrachtevoorzieningenveroorzaakt destortbakrelatiefnogdemeeste ernstigbeschadigdevruchten.Ditondankshetfeit
datdekistenmetmeerdannormalevoorzichtigheid zijngeledigd.
Defabrikant isdaarom geadviseerd nogmaals inoverweging tenemen
de stortbaktevervangen door eenvlaklopende transportband zonder

Wagenirtgen, 25 j u n i 1971
GB/JK/hl

