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I.  INLEIDING 

A.  Ursa 

Ursa is een multinational en wereldspeler in de 
productie van isolatiematerialen. Verspreid over 13 
Europese sites produceert Ursa glaswol en XPS-
producten voor thermische en akoestische isolatie. 
Sinds 2017 maakt Ursa deel uit van de Duitse 
bouwgroep Xella. Deze masterthesis gaat door op 
de site van Ursa Benelux in Desselgem.  

B.  Studie en ontwerp van de herinplanting van 
verpakkingslijn 

De site van Ursa Desselgem bevindt zich langs twee 
zijden van een openbare weg: langs de ene zijde 
bevindt zich de productieafdeling en langs de 
andere zijde de magazijnen. Wanneer glaswol op rol 
wordt geproduceerd, worden deze rollen via een 
brug over de openbare weg getransporteerd. Deze 
rollen worden vervolgens in het magazijn verpakt en 
gepalletiseerd. Wanneer er glaswolplaten en 
blaaswol worden geproduceerd, worden deze 
producten gepalletiseerd in de productieafdeling 
waarna deze paletten met heftrucks overgebracht 
worden naar de magazijnen. Dit is een groot nadeel 
omwille van:  

• Extra manuren voor de heftruckchauffeurs  

• Extra kilometers en brandstof voor de 

heftrucks  

• Groot risico op ongevallen gezien de 

openbare weg moet gekruist worden. 

                                                           
 

De vraag van Ursa is om het vorkheftruckverkeer te 
elimineren en om zoveel mogelijk plaats in de 
productieafdeling vrij te maken voor toekomstige 
projecten. Bijkomend dienen de wijzigingen met 
een beperkt budget uitgevoerd te worden en is 
gevraagd om het stilleggen van de productie tot een 
minimum beperken. 

II.  DOELSTELLINGEN 
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Het doel van dit eindwerk is het onderzoeken van de 
mogelijkheden om isolatieplaten op een 
automatische manier te transporteren van de 
productieafdeling naar de magazijnen en zo het 
heftrucktransport uit te schakelen en plaats in de 
productieafdeling vrij te maken. 

Hierbij worden verschillende scenario’s bestudeerd. 
Ofwel worden de isolatieplaten plaat per plaat, 
ofwel in pakketten, ofwel in volledige palletten naar 
de overkant getransporteerd. Afhankelijk hiervan 
moet de verpakkingslijn helemaal of gedeeltelijk 
verhuisd worden. Een bijkomende uitdaging in dit 
project is om het transport van blaaswol in dit 
project te verwerken. Ten slotte wordt voor ieder 
uitgewerkt concept een economische studie 
opgesteld. 

III.  RESULTATEN 

In Desselgem produceert Ursa 3 glaswol producten 
respectievelijk glaswol op rollen, glaswol in 
plaatvorm en blaaswol. 
 

 

Figuur 2: Productie flowchart, deel 1 

 

Figuur 2 en Figuur 3 zijn een summiere 
samenvatting voor het volledige productieproces 
van deze 3 producten.  

 

Figuur 3:Productie flowchart, deel 2 

 

Gebaseerd op de studie van de huidige situatie en 
de gekozen basiscriteria uit Tabel 1 zijn uiteindelijk 
2 concepten uitgewerkt: 

 

Tabel 1: Geselecteerde basiscriteria 

  

Brug Manier van transport 
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Eind- 
concept 1   X X X   

Eind- 
concept 2 X       X 

 

Het eerste concept is een concept waarbij het 
gebruik van de bestaande brug geoptimaliseerd 
wordt door de pakketten met platen op één van de 
bestaande transportbanden naar het magazijn te 
transporteren. In het magazijn worden de pakketten 
gestapeld en gepalletiseerd. Voor dit concept zijn 
twee versies uitgewerkt. In de eerste versie worden 
de pakketten met platen via een hellende 
transportband naar omhoog gebracht, in de tweede 
versie wordt een lift gebruikt. 

Het tweede concept is een concept waarbij een 
volledig nieuwe brug wordt gebouwd naast de 
bestaande brug. Deze brug is voorzien van 2 rails die 
volledige palletten naar de overkant transporteren. 
Voor de bouw van deze brug dient een 
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stabiliteitsstudie gemaakt te worden door een 
gespecialiseerd studiebureau en dient bij de stad 
Waregem een bouwvergunning aangevraagd te 
worden. Door de tijdrovende vergunningsprocedure 
heeft Ursa beslist om niet verder te gaan met het 
tweede concept. 

Voor het eerste concept is een kostenraming van 
het project opgesteld gebaseerd op de ontvangen 
prijsoffertes. De kosten voor het concept met 
hellende transportband worden geschat op +/- € 
267.000 en op +/- € 283.000 voor het concept met 
lift. De besparing op arbeids- en brandstofkosten 
wordt geschat op € 16.300 per jaar De rendabiliteit 
van de investering is berekend op 3 verschillende 
manieren via: 

• De statische terugverdientijd. 

• De verdisconteerde terugverdientijd.  

• NAW (Netto Actuele waarde) 

Tabel 2: Terugverdientijden per versie 

Hellende transportband 

Statische terugverdientijd 15 

Verdisconteerde terugverdientijd 31 

NAW (10 jaar) -135000 

Lift 

Statische terugverdientijd 16 

Verdisconteerde terugverdientijd 36 

NAW (10 jaar) -150000 

 

De resultaten uit tabel 2 bevestigen dat beide 
versies van concept 1 economisch niet rendabel zijn. 
In dit project wegen de moeilijk becijferbare 
doelstellingen, zijnde veiligheid en het vrijmaken 
van plaats in de productieafdeling door op de finale 
beslissing. Daarom heeft Ursa beslist om concept 1, 
versie 1 uit te voeren. In dit concept wordt het 
gebruik van de bestaande brug geoptimaliseerd en 
transporteert een hellende transportband de 
pakketten met platen naar de eerste verdieping. 
Een bijkomende motivatie voor de eerste versie is 
dat een hellende transportband minder snel leidt 
tot bottlenecks in het transportsysteem door zijn 
continu karakter. 

IV.  BESLUIT 

Alle doelstellingen zijn bereikt. Na het vastleggen 
van de huidige situatie, het uitwerken van 2 
concepten op basis van de doelstellingen en een 
economische studie is een concept naar voren 
geschoven. Mits bijkomend onderzoek kan de 
verpakkingslijn de blaaswolproductie naar het 
magazijn verhuizen. Andere gegevens zoals de 
productie- en lijnsnelheden kunnen in later 
projecten dienen om de verschillende delen van het 
intern transport op elkaar af te stemmen. 
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