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Het
H beh
heersen
n van een
e kiloometerrslangee trein kippen
n

Het
H verwerkken van slachtkippen geebeurt letterrlijk aan de lopende baand, met duiizenden per uur.
Voedselprodu
V
ducenten willlen een zo hoog
h
mogellijke bandsnnelheid, maaar dat verkoort de
leevensduur van
v de bandd en maakt storingen
s
waaarschijnlijjker. Wat is een geschikkt model om
m de
controle over een kilometerslange lopende ba
and te verbeeteren?
Het
H probleem
m dat Patricck Kruysen van Marel dit
d jaar bij de
d Studiegrooep neerlegt, bleek
verrassend
v
ccomplex. Maarel levert machines
m
enn complete productielij
p
nen voor dee verwerkinng
van
v vis, vleees en pluimvvee. In een moderne
m
fabbriek die kippen verweerkt tot prodducten voor de
su
upermarkt, hangen de van
v verenklleed en ingeewanden onntdane kippeen aan een in
i het rond
lo
opende bandd die tot weel vijfeneenhhalve kilom
meter lang kaan zijn. Diee lengte is heet gevolg vaan
tw
wee tegensttrijdige eisen
n: de produucent wil veeel kippen peer uur verw
werken, maarr de kippen
moet
m ook afggekoeld worden tot eenn temperatuuur waarop ze
z lang bew
waard kunnen worden, een
dat
d duurt tweee à drie uu
ur. Daarom moet
m er kiloometers lopeende band worden
w
'opggevouwen' in de
koelcel.
k
Als de band voll is, hangt eer ruim zestiig ton kip aaan de band.

Om
O de band in bewegin
ng te houdenn, is ongeveeer elke honnderd meter een elektroomotor op de
d
band
b
aangesloten. Uiterraard moetenn alle delen
n van de bannd met grotee nauwkeurrigheid evenn
sn
nel bewegenn, anders onntstaan er kinken en kaan hij vastloopen, of zelffs breken. En
E dat is,
vanwege
v
hett productiev
verlies, extreeem duur: elke
e minuut stilstand ko
ost rond de 250 euro.
Er
E zit een feeedback-systteem op de band om errvoor te zorggen dat alle elektromottoren de juisste
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aandrijfkrachht leveren en
e er niet te veel, maar ook niet te weinig spannning op dee band staat..
Marel
M
heeft echter
e
gemeerkt dat dit systeem teg
gen de grenss van zijn mogelijkhed
m
den aan zit.
Omdat
O
produucenten een
n steeds hoggere bandsneelheid willeen, moet hett feedback-ssysteem steeeds
meer
m spanninng op de baand zetten, maar
m hierdooor slijten dee schakels sneller
s
en neeemt de
leevensduur van
v de band
d als geheel af. De winsst door een snellere
s
pro
oductie dreig
gt dan verlooren
tee gaan doorrdat de band
d vaker vervvangen moet worden.
Aan
A de wiskkundigen de vraag, bij monde
m
van Patrick
P
Kruuysen: 'Is waat we vandaaag doen dee
sllimste maniier om de baand onder controle
c
te houden?'
h

Bijschrift:
B
De band bestaat uit over een rail rollende karretjes, diee verbonden zijn
z door een stukje kettingg van
on
ngeveer 15 ceentimeter. Aaan elke schakel kan een kip
p van anderhalf à twee killo hangen.

Een
E telkens ingekorte lopende baand
Al
A bij de preesentatie, maaar ook lateer in de weeek, blijkt dit het probleeem van de zes
z waar de
wiskundigen
w
n het moeilijjkst vat op krijgen.
k
De lopende baand met kipppen is een groot,
g
gecomplicee
g
erd systeem met veel veerschillendee onderdelenn, terwijl niiet meteen duidelijk
d
is
welke
w
onderdelen relevaant zijn vooor het probleeem van Maarel. Ook is het voor dee wiskundiggen
laastig om zicch het functiioneren vann zo'n lopen
nde band in de praktijk voor te stellen.
Er
E zijn ook kkleine misveerstanden: Kruysen
K
verrtelt in zijn presentatie,, in het Enggels, dat de
scchakels vann de lopendee band doorr slijtage lan
ngzaam uitreekken. Daarrom wordenn iedere week
een paar schakels 'removed'. Maar op
o den duurr, als de bannd te veel iss uitgerekt, moet
m hij tocch in
z'n geheel veervangen woorden.
Wat
W heeft heet voor zin om
o telkens een
e paar sch
hakels te vervangen, vrragen diversse mensen inn de
zaal zich af, daarmee voorkom
v
je toch
t
niet daat de band uitrekt? Het duurt even voordat meen
helder
h
heeft,, dat 'removeed' niet beteekent 'vervaangen', maarr 'weggehaaald'. De bannd wordt duss
ieedere week met een paaar schakels ingekort om
m het uitrekkken te comp
mpenseren.
Bij
B de eerstee bespreking
gen van de groep
g
– mett slechts driee wiskundiggen de kleinnste van de zes
- blijft het taasten en zoekken. Dat is niet ongebrruikelijk bij deze werkggroepen; in het begin iss het
vooral
v
zaak, de vraag du
uidelijker tee krijgen. De vertegenw
woordigers van
v Marel tekenen
t
opnieuw
o
eenn schema vaan het controolesysteem van de bandd op het wh
hiteboard, enn gaan verdder
in
n op de détaails.
Het
H feedbackk-systeem om
o de band strak te hou
uden maakt gebruik vann dancers. Een
E dancer is
een grote kattrol waar dee lopende baand in een lus
l omheen loopt. De dancer
d
kan langs
l
een
geleiderail
g
h
horizontaal
bewegen,
b
enn zo de lus langer
l
of koorter makenn, ter compeensatie als de
d
elektromotorr iets te snell, respectievvelijk te lan
ngzaam nieuuwe kippen aanvoert.
De
D dancer hooudt een constante spannning op dee band doordat er – via een kleine katrol - eenn
gewicht
g
aan hangt, zodaat de lus in principe
p
altijd strak blij
ijft. De posiitie van de dancer
d
regellt
ook
o de snelhheid van de motor: als dde lus langeer wordt, mooet de motor minder sn
nel draaien,
wordt
w
de lus korter, dan
n moet hij juuist sneller.
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Met
M het opvooeren van de
d bandsnelhheid steeg inn de praktijkk het benoddigde gewiccht om de
danser
d
in hett gareel te houden
h
van 50 naar 80 kilo. Dat exxtra gewichtt is nodig om
m de hogeree
pieken
p
in de kracht op de
d band op te
t vangen. Zulke
Z
piekkkrachten zijn
n moeilijk tee vermijdenn in
een kilometeers lange baand waar tonnnen slingerrende kippeen aan hangeen. Maar dooor die hogeere
piekkrachten
p
n slijt de ban
nd sneller.

Bijschrift:
B
schema van de lo
opende band met kippen, een master motor
m
(M1) diie de bandsneelheid bepaaltt, een
aaantal 'slaaf'-m
motoren (S1, S2,S3) die de band verderr doorvoeren, en na elke motor
m
een danncer.

Levensecht
L
model van een slachtkip
De
D eerste daag doet de grroep een pooging de bannd met kipppen te modelleren als eeen lange ketten
van
v gekoppeelde veren. Elke
E schakeel bestaat uit diverse sppiraalveren (omdat
(
daarrvoor een
siimpel verbaand tussen uitrekking
u
e trekkrachht geldt) en tussen
en
t
elke twee schak
kels zit ook een
e
veer.
v
Maar dde volgende ochtend woordt dit moddel weer verrlaten, omd
dat het tot zeeer
in
ngewikkeldde berekeninngen blijkt te
t leiden, waaarvan de reelevantie oook niet meteeen duidelijkk is.
Wat
W nu?
Gelukkig
G
hebbben de verrtegenwoorddigers van Marel
M
vandaaag een 1:1 schaalmoddel
meegenomen
m
n van een scchakel van de
d ketting, inclusief
i
eeen levensechhte, plastic slachtkip.
s
N
Nu
ze het basiseelement van
n de lopendee band letterrlijk in handden hebben,, krijgen de wiskundigeen
opeens
o
meerr gevoel vooor wat het pprobleem is.
De
D tweede ddag wordt men
m het snel eens over een
e nieuw model:
m
elke schakel meet kip is als het
h
ware
w een treiinwagonnettje (carriagee) dat over een rails rijdt, met een ketting naaar zijn
voorganger
v
een achterlig
gger. Als eenn ketting strrak staat, is de kracht aaan beide kaanten hetzelffde,
als de kettingg slap hangtt is die kraccht (vrijwell) nul.
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Bijschrift:
B
het model bekijk
kt in eerste innstantie één motor
m
met bijbbehorende danncer.

De
D groep bessluit om eerrst één sectiie van de baand te modeelleren, die loopt
l
van eeen motor tott
aan een danccer. Inmiddeels is men er
e ook van overtuigd,
o
daat het op deen duur uitreekken van de
d
ketting
k
tusseen de schakeels een belaangrijke oorzzaak van dee instabiliteiit van de baand is. Daarddoor
komt
k
er nam
melijk spelin
ng in de kettting als de schakels
s
dooor het tandrrad van de elektromoto
e
or
worden
w
opgeepikt en dooorgevoerd. Deze
D
spelin
ng moet dooor de dancerr voortdurennd uit de kettting
getrokken
g
w
worden om de
d band strakk te houdenn.
Lastige
L
verttaalslag
Na
N de valse start met heet verenmoddel, is dit inzzicht een dooorbraak bijj het bouween van een goed
g
model.
m
Dat hhet bij deze groep langeer duurde dan bij de annderen, kom
mt waarschijnlijk doordat
dit
d het meestt 'grofstoffeelijke' probleeem is. Wellke wiskundde moet je to
oepassen opp een lopendde
band
b
met duuizenden teggen elkaar aaan rammeleende onderddelen? Die vertaalslag
v
i een stuk
is
laastiger dan, bijvoorbeeld, bij een financieel
f
model
m
om dee rentestandd te voorspellen, dat al
bijna
b
pure w
wiskunde is.
Vivi
V Rottschhäfer van dee universiteiit Leiden, diie al vaker aan
a de Studiegroep Wisskunde en
In
ndustrie heeeft meegedaaan: 'We hebbben alledriie ook een natuurkunde
n
e-achtergronnd, dus aan ons
teechnisch inzzicht zal hett niet aan geelegen hebb
ben. Overigeens is het biij deze Studdiegroepen hheel
normaal
n
dat jje in het begin moeilijkk grip krijgtt op een proobleem.'

Bijschrift:
B
eenn belangrijk cooncept bleek 'speling' (slack) in de bannd. De kettingg rekt door slij
ijtage op den duur
eeen klein beetjje uit, waardo
oor die niet meer
m strak vann het tandrad van de elektrromotor af koomt.

Het
H treintjesmodel
Het
H model van treinwag
gonnetjes veerbonden dooor kettingeen is relatieff simpel in wiskundige
w
vergelijkinge
v
en te vatten. Voor elk wagonnetje
w
afzonderlijkk - en voor een treintje van wagonns
met
m strakke ketting
k
ertu
ussen - geldden de beken
nde beweginngswetten van
v Newtonn die ook opp de
middelbare
m
sschool behaandeld wordden. De oplo
ossingen daarvan in dezze situatie zijn
z allang
bekend.
b
Watt de zaak compliceert, is
i dat er tusssen de motoor en de dan
ncer telkens
'g
gebeurtenisssen' plaatsviinden waarddoor de verg
gelijkingen veranderenn: er komt een wagon bij,
b
err gaat een w
wagon af, dee ketting tusssen elk paaar wagons kan
k van strakk in slap veeranderen off
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omgekeerd,
o
en twee waagons kunneen botsen (ddat is een faaalmoment waarop
w
de hele
h trein woordt
sttopgezet). D
Dat vergt eeen nauwkeurrige adminiistratie van alle
a mogelijjkheden op elk momennt,
maar
m dat is voor
v
een com
mputersimuulatie in prinncipe geen probleem.
p
Niettemin,
N
hhet moet nog
g wel als coorrect werkeende numeriieke code worden
w
opgeeschreven. Bij
B
het
h diner op woensdag zit
z ik toevalllig naast Thhomas de Joong, die hierraan werkt. Telkens alss het
gesprek
g
evenn stokt, gaatt zijn blik op oneindig: hij zit in ziijn hoofd co
ode te tikken
n voor het
model
m
van dde kippen-ex
xpress. 'Gistteravond heeb ik tot laatt in de avonnd doorgeweerkt,' zegt hij.
'A
Als ik aan een wiskunddig probleem
m bezig ben
n, vind ik heet moeilijk om
o die knop
p om te draaaien.
Dan
D ben ik er
e in mijn hooofd voortddurend mee bezig.'

Bijschrift:
B
Sim
mulatie van heet gedrag vann een stuk bannd tussen een motor en eenn dancer. Zo is
i het minimaale
gewicht te beppalen dat aan de dancer mooet hangen om
m de band strrak te houden
n. Hier is dat gewicht
g
nvoldoende; er ontstaat lin
nks een file van
v karretjes waartussen
w
dee ketting slap
p hangt.
on

De
D simulatiee van de kiippentrein
Eind
E
van de week kan de
d groep eenn simulatie van
v de kipppentrein presenteren diee laat zien wat
w
err gebeurt alls de dancerr te weinig trekkracht
t
leevert: dan oontstaat er na
n de motor een file vann
wagons
w
waarrtussen de ketting
k
slap hangt, die steeds
s
langeer wordt. Do
oor die trekkkracht stapjje
voor
v
stapje tte vergroten
n en de simuulatie opnieuuw te draaieen, kun je uitvinden weelk gewicht er
minimaal
m
aann de dancerr moet hanggen om de kippentrein
k
s
strak
te houuden.
De
D eerste reaactie van Paatrick Kruyssen van Marrel is positieef: 'De simuulatie vertooont inderdaaad
het
h gedrag ddat we ook inn de praktijk zien.'
Voor
V een reaalistische sim
mulatie vann de hele loppende band is nog meerr onderzoekk nodig. In deze
d
siimulatie zijnn belangrijk
ke fysische parameters,, zoals hoevveel wrijvin
ng de karretjjes
ondervinden
o
n, nog geschhat. Ook mooet nog ondeerzocht worrden, in hoeeverre het geedrag veranndert
als meerderee secties vann een motorr met dancerr achter elkaaar gezet worden.
Terugkijkend
T
d op de weeek concludeeert Rottschääfer: 'We heebben een mooie
m
eerstee stap gezet,,
waarmee
w
Maarel zeker verder gaat.'
In
nmiddels zij
ijn deelnemeers aan dezee werkgroepp opnieuw bbij Marel laangs geweesst, en men iss al
aan een vervvolgproject begonnen.
b
****

