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DSM Specialty Compounds NV in Genk 
hee� wederom een beroep gedaan op  
Bascules Robbe, opnieuw voor de rea-
lisatie van een vullijn. Ditmaal ging het 
om de levering van twee nieuwe, we-
gend opgestelde octabin vulstations.

De keuze van DSM Specialty Compounds 
NV voor Bascules Robbe uit Torhout (B) 
heeft te maken met de positieve ervaringen 
van het chemiebedrijf met deze specialist 
in weeg- en afvulsystemen. In 2016 heeft 
Bascules Robbe een octabin vulstation ge-
ïntegreerd in een geautomatiseerde vullijn. 
DSM was zeer tevreden over het ontwerp, de 
productie en de installatie van het systeem. 
Ook werd bij dit project de goede samen-
werking hoog gewaardeerd. 

Twee vulstations
Nu ging het om het ontwerp, de productie 
en installatie van twee nieuwe octabin vul-
stations; ditmaal echter niet als onderdeel 
van vullijnen met interne transportsyste-
men. De pallets met octabins worden met 
behulp van een vorkheftruck geplaatst en 
afgenomen. De wegend opgestelde stati-
ons zijn voorzien van een schaarlift, zodat 
octabins van verschillende hoogtes kunnen 
worden gevuld. Overigens is zoveel moge-
lijk aangesloten bij de technologie en bouw-
wijze van het vorige project. Dit draagt bij 
aan standaardisatie en een reductie van het 
aantal op voorraad te houden reservedelen, 
wat ook past in het contingency plan van 
DSM.

Vast en mobiel
Beide vulstations zijn zowel mechanisch als 
elektrisch in eigen huis ontworpen. Ook de 
plaatsing en opstart is uitgevoerd door VCA* 
gecertificeerde Bascules Robbe-technici.
Eén vulstation is vast opgesteld en het an-
dere is mobiel uitgevoerd. Het mobiele vul-
station zal dienst doen bij twee silo’s die een 
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tiental meters uit elkaar staan. Dit station 
wordt via een heavy-duty metalen connec-tor 
voorzien van spanning en perslucht. De keuze 
voor een mobiel vulstation betekent dat er 
voor beide silo’s slechts één nodig is, wat 
een aanzienlijke besparing oplevert.

Besturing
De dosering geschiedt met behulp van een 
vlinderklep die zich op het vulstation zelf 
bevindt. Een kooiladder verschaft toegang 
tot de bovengelegen buffersilo. Voor de be-
sturing is een Siemens Failsafe CPU met Si-
warex weegmodule geselecteerd. De elek-
tronica, software en de bediening van het 
touch screen komen overeen met die van 
het vorige project, zodat operators direct 
met het systeem vertrouwd waren.
Na proefdraaien werden beide 
vulmachines als AWI R61 Gravimetrische 
doseerautoma-ten geijkt. Ook de eerste 
ijking is volledig in eigen beheer door het 
Bascules Robbe-team uitgevoerd. ■

Afb. 2 Het mobiele octabin vulstation

Afb. 3 Tekeningen van het vaste en mobiele octabin vulstation
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