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I.  INLEIDING 

A.  Ursa Benelux 

URSA is een toonaangevend producent van 
minerale wol en geëxtrudeerd polystyreen (XPS) 
die beschikt over een uitgebreid assortiment aan 
thermische en akoestische isolatieproducten voor 
duurzame isolatieoplossingen. 
 
Sinds 2017 is URSA onderdeel van Xella group, een 
toonaangevend internationale producent van 
duurzame bouwmaterialen. 

B.  Automatisch uitwerpen  

Minerale wol, ook wel glaswol genoemd, wordt 
geproduceerd door gesmolten glas in een snel 
ronddraaiende schijf te laten lopen. In deze schijf 
zitten er aan de buitenrand kleine gaatjes waardoor 
de centrifugale kracht dunne glasslierten uitkomen. 
Een grote ventilator blaast deze neerwaarts terwijl 
er lijm tussen gespoten wordt. Beneden vormt dit 
geheel een mat van glaswol die door een 
transportband verder gevoerd wordt voor verdere 
bewerkingen. 

Enkele meters voor de continue stroom glaswol op 
gepaste lengte gesneden wordt, staat de GreCon. 
Deze machine maakt gebruik van X-ray om de 
densiteit van de isolatie te meten. Dit is een 
belangrijk deel van de kwaliteitscontrole. De glaswol 
                                                           

 
 

wordt verpakt onder de vorm van platen (< 2 meter) 
of rollen (> 2 meter). Bij slecht geproduceerde 
platen neemt de operator deze van de band net na 
het kapmes. Aangezien de rollen gemaakt worden 
uit een stuk langer dan 2 meter, is dit niet meer 
mogelijk om van de band te nemen voor het 
opgerold is. Daarom wordt bij detectie van slechte 
kwaliteit het stuk verscheurd aan de zijkant. Nadat 
het opgerold is, kan een operator die na de 
oprolinstallatie staat, zien welk stuk verscheurd is 
(Figuur 1) en neemt deze rol van de band.  

 

Figuur 1: gemarkeerde rol 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze thesis is het wegnemen van 
slechte stukken van de band te automatiseren. De 
belangrijkste reden hiervoor is kwaliteit. Deze 
verhoogt door de menselijke fout of nalatigheid te 
verwijderen. Voor het project moet dus een manier 
gevonden worden om te onthouden welk stuk eruit 
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moet en hoe deze van de band kan gehaald 
worden. 

III.  RESULTATEN 

Een eerste optie is de positie van het stuk volgen aan 
de hand van de lijnsnelheid. Dit bleek al snel niet 
mogelijk te zijn omwille van een traag draaiende 
band gevolgd door een snel draaiende band die 
zorgt voor een afstand tussen de producten. Op dit 
punt treedt er slip op waardoor de lijnsnelheid niet 
op een betrouwbare manier kan gebruikt worden 
om het stuk te volgen. Een tweede mogelijkheid is 
om het stuk te markeren en zo te detecteren. Hierbij 
zijn verschillende opties voor het markeren: een 
brandmerk, een commercieel systeem met verf of 
inkt of zelf een systeem maken met verf of via een 
laser. Het nadeel van een brandmerk is dat het te 
allen tijde moet klaar staan om te markeren en dus 
steeds moet ingeschakeld zijn. Dit betekent een 
grote hoeveelheid gedissipeerd vermogen en 
energie. Daarnaast biedt een commercieel 
verfsysteem veel meer mogelijkheden dan nodig en 
vereist ook hele dure inkt (€50/l). Een zelfgemaakt 
systeem biedt het voordeel dat er meer vrijheid is 
voor het ontwerpen van de beste oplossing. Een 
laser is zeer duur in aankoop maar verbruikt weinig 
elektriciteit vermits deze niet vaak en lang moet 
markeren.  

Tabel 1: Tco vergelijking markeringstechnieken 

  CAPEX OPEX (per jaar) 

Brandmerken € 1 320,00 € 147,17 

Verf/inkt CM € 6 000,00 € 52 560,00 

Verf ZM € 200,00 € 413,47 

Laser € 15 000,00 € 36,29 

 

In Tabel 1 wordt er een overzicht gegeven van de 
kosten per markeringstechniek. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de aankoopkost (Capex) en 
de gebruikskost (Opex). Het zelfgemaakt 
verfsysteem heeft de laagste aankoopkost en een 
lage Opex. Vanuit Ursa kwam ook de vraag als een 
onzichtbare markering mogelijk is. Omwille van de 
lage aankoopkost en de onzichtbare markering 
werd gekozen voor het zelfgemaakt spuitsysteem in 
combinatie met een UV-verf. De gebruikte verfspuit 

is een standaard manuele verfspuit van Imes die 
werkt via het siphon principe en voorzien is van een 
verfvat. Dit wordt uitgebreid met een 
magneetventiel op de persluchttoevoer zodat de 
verfspuit ook van op afstand bestuurbaar is. 

Voor de UV-verf moet er gelet worden op de 
onzichtbaarheid ervan. De meeste UV-verven zijn 
echter UV-reactief, wat betekent dat ze fel oplichten 
in UV-licht maar niet per se onzichtbaar zijn in 
daglicht. Er is gekozen voor de “invisible blue water 
dye” van UV-gear. Dit is een vloeistof die moet 
gemengd worden met een grote hoeveelheid water 
waardoor deze UV-reactief wordt maar nog steeds 
doorzichtig blijft in gewoon licht.  

Om deze UV-verf te detecteren is er een geschikte 
sensor nodig. Zowel Sick als Leuze kwamen met een 
sensor als voorstel.  

De sensor van Sick (lut9) werd getest door 
markeringen aan te brengen met UV-verf op de 
glaswol zowel bij isolatie met een hoge densiteit als 
met een lage densiteit. Hierbij is er geen groot 
verschil vastgesteld. Daarnaast kan besloten 
worden dat een markering met weinig verf toch 
gedetecteerd wordt. 

 

Na detectie, moet deze nog automatisch van de 
band gehaald worden. Door verschil in lengte 
vereist de isolatie die verkocht wordt als rollen een 
andere aanpak dan de platen.  

Op Figuur 2 is de oplossing voor de rollen te zien. 
Deze bestaat uit een links-rechts sturing van de 
transportband net na de roll-up machine. Deze 
oplossing maakt gebruik van de al aanwezige 
infrastructuur in combinatie met een nieuwe links-
rechts sturing. De band staat dwars op de uitgang 
van de roll-up waarbij in de normale situatie de rol 
naar rechts beweegt en zijn weg vervolgt naar het 
magazijn. Indien er een slecht stuk gedetecteerd 
wordt, zal de band naar links draaien waardoor het 
stuk naast de band terecht komt. Hierna kan het 
stuk afgevoerd worden, dit valt echter buiten deze 
masterproef.  
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Figuur 2: oplossing rollen 

De geproduceerde platen worden machinaal 
gestapeld. Net na deze machine kan de stapel 
relatief eenvoudig van de band afgeleid worden. 
Daar bevindt zich een rollen- en bandensysteem dat 
de stapel in twee richtingen kan bewegen (Figuur 3: 
geel omkaderd). Als deze richting de zwarte plaat 
gaat, botst deze voorlopig ertegen maar deze kan 
vervangen worden door pneumatische vorken. Op 
deze manier kan de stapel van de band gehaald 
worden.  

 
Figuur 3: plaats om stapel van de band te smijten 

IV.  BESLUIT 

In dit project wordt een verfspuit gebruikt van Imes 
in combinatie met UV-verf om markeringen aan te 
brengen. De luminescentie sensor van Sick wordt 
gebruikt om de markering te detecteren. Dit 
gebeurt op de plaats waar het slechte stuk isolatie 
van de band gehaald wordt. Er is een 
marktonderzoek gebeurd en verschillende 
afzonderlijke testen uitgevoerd. Echter door 
omstandigheden is nog geen werkend geheel 
geïnstalleerd aan de lijn. Dit onder andere door de 
verhuis van de roll-up machine, met als gevolg dat 
heel elektrische bekabeling vernieuwd moet 
worden. Hiervoor was er geen tijd binnen het 

bedrijf. Ook hebben geplande en ongeplande 
stilstanden het project onverwacht afgeremd. 
Afgezien van deze ontwikkelingen is er een goed 
uitgewerkt concept bekomen waarbij de 
belangrijkste testen uitgevoerd zijn. 
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