
Eurogrit optimaliseert
afzaklijn met 
Symach-palletizer

Eurogrit in Dordrecht, producent van straalmiddelen, heeft begin dit jaar haar verpak-

kingslijn geoptimaliseerd. Hiertoe is geïnvesteerd in een zeer snelle palletiseer-installa-

tie van Symach Palletizers BV uit Terneuzen. De machine stapelt 50 kg-zakken in een

tempo van maar liefst 1500 zakken per uur. Dit stelt Eurogrit in staat om ook de pieken

in de productie op te vangen.

Bedrijfsreportage

Afb. 1  Een wiellader brengt 

de smeltslak naar de ontvangsttrechter

Voor een zwaar industrieel productiebedrijf is

het buitenterrein met grote hopen gitzwarte

smeltslak opvallend schoon en bovendien zorg-

vuldig ingedeeld. Het wordt mij dus niet toege-

staan om mijn auto zomaar voor het kantoor te

zetten, ook al zijn de parkeerplaatsen bezet. In dat

geval is elders enige parkeergelegenheid beschik-

baar. Plant-manager Ben Albers legt uit dat Euro-

grit moet woekeren met de ruimte: “De grenzen

van het bedrijfsterrein vormen ook een zekere be-

perking voor de uitbreiding van de productieca-

paciteit. Dit betekent dat we ons productieproces

zo efficiënt mogelijk moeten inrichten.”

Smeltslak

Het hoofdkantoor van Eurogrit is gevestigd in Pa-

pendrecht op zo’n tien minuten afstand van de fa-

briek aan de Kilkade in Dordrecht, waar men zich

concentreert op de productie van smeltslakgrit;

een aluminiumsilicaat. De grondstof  is smeltslak

dat vanuit Duitse kolencentrales per schip wordt

aangevoerd. “De smeltslak is toen het nog warm

was in water afgeschrikt en daarbij gesprongen in

deeltjes met een grootte van 0-15 mm”, legt Ben

Albers uit. “Het gaat om een amorf, scherp en hard

materiaal. De grondstof wordt nat aangevoerd en

in hopen op het opslagveld gestort.”

Buiten zien we hoe een wiellader de smeltslak op-

schept en in een stortbak dumpt. Het materiaal

wordt vanuit de stortbak op een bandtransporteur

opgevoerd naar een binnen opgestelde fluid-bed

droger van Ventilex.

Zeeffracties

Na de fluid bed-droging wordt het granulaat ge-

zeefd op twee lijnen met elk twee Rotex-zeven. Deze
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EUROGRIT ONDERDEEL VAN SIBELCO-GROEP
De Sibelco-groep, waarvan Eurogrit onderdeel uitmaakt, is met meer dan 250 productie-eenheden we-

reldwijd een belangrijke speler op het gebied van de winning, productie en distributie van mineralen

voor industriële toepassingen. Het programma van Eurogrit omvat éénmalige straalmiddelen zoals

smeltslakgrit, maar ook meermalige straalmiddelen. Deze producten worden wereldwijd toegepast

bij onder andere het stralen van staal in bijvoorbeeld de petrochemie en scheepswerven. Het leeu-

wendeel van de export gebeurt in 20 ft containers. Deze worden in Dordrecht beladen en over de weg

naar Rotterdam getransporteerd. Daarnaast kunnen schepen aan de eigen kade in Dordrecht worden

geladen. Het is ook mogelijk om partijen tot 35 ton in bulkwagens aan te leveren. Daarnaast biedt Eu-

rogrit een scala aan verpakkingsmogelijkheden, variërend van bulkzakken tot zakgoed.

zeefinstallaties bevinden zich direct boven de pro-

ductsilo’s, waarin vier fracties worden opgevangen:

0,2-0,5 mm

0,5-1,0 mm

1,0-1,5 mm

1,5-2,2 mm

De bovenmaat gaat naar een centrifugaal breker.

Het materiaal wordt daar vermalen en weer terug

gevoerd naar de zeefinstallaties.

Verpakkingslijnen

De vier basisfracties kunnen gewogen uit de silo’s

worden onttrokken, waarna ze worden gemengd

tot diverse productkwaliteiten. Aan het begin van

de verpakkingslijnen bevindt zich een vulsilo. Van-

uit deze silo gaat één pijpleiding naar een weeg-

hopper die zich direct boven een FIBC-vulstation

bevindt. De hopper weegt de gewenste hoeveel-

heid product af en lost die in een bulkzak. De bulk-

zak wordt vervolgens met behulp van een heftruck

weg gezet. Vanuit de vulsilo gaat een andere pijp-

leiding naar een set Haver & Boecker-weegschalen.

Hier wordt het product gewogen en vervolgens af-

gezakt in een Binder vulmachine met automati-

sche zakopsteker. Het product wordt daarbij ver-

pakt in papieren open mond-zakken met een in-

houd van 25 of 50 kg. Bovenin de zakken moet wat

ruimte worden gelaten. Dit betekent dat ze aan die

zijde wat platter zijn als ze horizontaal worden ge-

legd om te worden gepalletiseerd. Na het palleti-

seren worden de pallets van een krimphoes voor-

zien en naar de buitenopslag gevoerd.

Bottleneck

“In deze verpakkingslijn was tot voor kort de pal-

letizer de bottleneck”, aldus Ben Albers. “Dat had

vooral te maken met de capaciteit van de installa-

tie. Toen ik op de Macropak in 2008 de palletizer

van Symach uit Terneuzen zag, was mijn belang-

stelling gewekt. Hoewel ik niet direct overtuigd

was van het Symach-concept, wist ik wél dat een

klassieke palletizer voor ons geen oplossing zou

zijn. Met het simpel aanschuiven en aanduwen

van zakken kan in onze toepassing geen strakke

pallet worden gevormd. Ook robot-palletizers vol-

doen niet omdat het tempo ervan te laag ligt. Dat

heeft te maken met de relatief lange afstanden

die de robotarm bij elke beweging maakt. Boven-

dien is een robot in mijn optiek voor onze toepas-

sing niet robuust genoeg.”

Symach-palletizer

De Symach-palletizer is in staat om zware zakken

(50 kg) in een zeer hoog tempo te stapelen; tot

1500 zakken per uur. Dat kan omdat de zakken

met behulp van een bandtransporteur tot vlak

boven de pallet worden gebracht.

“Elke zak wordt dus over een zeer kort traject ge-

manipuleerd, wat ten opzichte van een robot-pal-

letizer veel tijd scheelt”, verklaart Ben Albers. “Bo-

vendien kan de Symach-palletizer de zakken zoda-

nig positioneren dat in een laag de platte uitein-

den van de zakken op elkaar komen te liggen. Hier-

door kan een compacte, stabiele en strakke pallet

worden gevormd waarmee 20 ft containers beter

zijn te vullen. Dat is voor ons van groot belang

omdat het leeuwendeel van de export in deze con-

tainers plaatsvindt. Een bijkomend voordeel is dat

de relatief kwetsbare uiteinden van de zakken naar

binnen zijn gericht. De Symach-palletizer is daar-

bij robuust en onderhoudsvriendelijk gebouwd en

dat telde zeker mee. Onze keuze voor de Symach-

palletizer werd verder bepaald door de mogelijk-

heid om de installatie aan onze wensen aan te pas-

sen. Deze maatwerk-benadering en de lokale aan-

wezigheid van Symach hebben zeker geholpen om

ons over de streep te trekken. De machine draait

inmiddels naar volle tevredenheid. Nu gaan we de

verpakkingslijn in het voortraject optimaliseren,

want daar zit de nieuwe bottleneck.” 

J.H.C. Verleg
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Afb. 2 Boven in de palletizer brengt een vulbak de zakken in positie op laadschuiven boven de pallet

Afb. 3 De Symach-palletizer stapelt 50 kg-zakken met

een snelheid van 1500 zakken per uur
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