
Peter Kwasny GmbH is een Duitse producent van spuitlakken met een productievolume 
van 30 miljoen spuitbussen per jaar. Het bedrijf levert voornamelijk aan industriële 
klanten. Door het uitgebreide aanbod van producten is een hoge automatiseringsgraad 
vereist. Voor de optimalisatie van de productielijn heeft Kwasny geïnvesteerd in nieuwe 
automatiseringstechnologieën en -apparatuur, waaronder een geavanceerd inline 
controleweegsysteem van METTLER TOLEDO.

Compliance met de aerosolrichtlijn en verpakkingsvoorschriften 
Als verwerker van aerosolproducten moet Kwasny voldoen aan de Duitse regelgeving voor  
eindverpakkingen (FVPO), zodat gewichtsafwijkingen binnen de wettelijke vereisten blijven.  
De aerosolrichtlijn (ADD) schrijft voor dat het maximale afvulvolume van een spuitbus 90% 
moet bedragen bij een temperatuur van 50 graden Celsius.

Spuitbussen staan voortdurend onder druk waardoor controles op de afdichtingsintegriteit  
verplicht zijn. Daarnaast wordt elke spuitbus ondergedompeld in een warmwaterbad. Door  
de druk die hierdoor ontstaat, stijgt het volume van de spuitlak in de bus naar 100% van  
de toegestane afvulhoeveelheid. Bij overvulling kan de spuitbus verderop in de productielijn, 
in de distributiekanalen of, in het ergste geval, in de handen van de consument ontploffen.

Peter Kwasny GmbH
Kettingcontroleweger
Naleving van de regelgeving

Dubbele compliance 
Controleweging van aerosolen
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De kettingcontroleweger biedt maximale stabiliteit  
voor nauwkeurige weegresultaten.
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De controleweger speelt dus een 
belangrijke rol in het afvulproces. 
Door de nauwkeurige bepaling  
van de boven- en ondergrenzen 
van de afvulhoeveelheid is Kwasny 
in staat om te voldoen aan de  
FVPO en ADD. Niet-conforme  
producten, die afwijken van de 
vooraf bepaalde waarden, worden 
uitgeworpen. De oorzaak van  
afwijkingen in de afvulhoeveelheid 
kunnen direct worden onderzocht, 
zodat corrigerende maatregelen 
kunnen worden geïmplementeerd. 
 
Voordelen van het overstappen 
van statisch op inline 
controlewegen, voor 100% 
kwaliteitscontrole 
Naast de naleving van wettelijke 
vereisten biedt de inline controle-
weger nog meer voordelen ten  
opzichte van de handmatige  
steekproeven op statische weeg
schalen. Zo kunnen verbeteringen 
in de Overall Equipment  
Effectiveness (OEE) van de  
productielijn worden behaald  

Een ketting, in plaats van een conventionele transportband, gecombineerd met transportbanden met zijgrepen zorgen 
voor een vlot producttransport (afbeelding links). Door het scannen van de barcode worden productparameters uit de 
database in de controleweger geladen (afbeelding rechts).

en kan het systeem 100% van  
alle geproduceerde producten  
inspecteren. Voor de toepassing  
van de dynamische weeg
technologie werden gewichtsafwij
kingen alleen via een steekproef  
gedetecteerd. Bij de detectie  
van een gewichtsafwijking werd  
elk product uitgepakt en afzonderlijk 
gewogen op een statische  
weegschaal. 

“De inline controleweger speelt  
een belangrijke rol bij ons kwali
teitsbeheer”, zegt Michael Seidler, 
Plant Engineer bij Peter Kwasny 
GmbH. “Door niet-conforme  
producten uit te werpen, zorgt  
de controleweger ervoor dat elk  
product dat onze productie verlaat, 
voldoet aan de vereiste normen.  
Het uitvoeren van handmatige 
steekproeven komt niet meer voor. 
Hierdoor besparen we kostbare  
tijd, wordt uitvoerige herbewerking 
van producten aanzienlijk  
beperkt en verbetert onze algehele 
productkwaliteit”, besluit hij.

Een standaardoplossing  
voor specifieke vereisten 
Het inline controleweegsysteem 
moest geschikt zijn voor snelle 
productwisselingen vanwege het 
grote aantal producten en de kleine 
batchgroottes. In samenwerking  
met de ITafdeling van Kwasny  
bood METTLER TOLEDO een flexibele 
oplossing die de productdatabase 
van de klant verbindt met de  
controleweger. Na het scannen  
van de barcode van het product 
worden de parameters opgeslagen 
in het controleweegsysteem en 
wordt de productie voortgezet.

Een andere uitdaging was de 
verwerking van de spuitbussen. 
Spuitbussen zijn meestal hoog  
en hebben een klein oppervlak,  
wat het geheel wankel maakt. 
Stabiliteit is echter cruciaal voor 
het behalen van nauwkeurige 
weegresultaten. METTLER TOLEDO 
leverde een kettingcontroleweger, 
een speciale oplossing die een 
transportketting gebruikt in plaats 
van de klassieke transportband.

“Dit project was voor ons een  
groot succes. We hebben de eerste 
van de vier lijnen nu voorzien van 
een controleweger van METTLER 
TOLEDO. De aankooporders voor 
de andere controlewegers zijn al 
verzonden en de implementatie op 
de andere lijnen begint binnenkort”, 
voegt Michael Seidler eraan toe.

Meer informatie:

 www.mt.com/pi-kwasny

http://www.mt.com/pi-cinfa

