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Eén van de grote obstakels is het kunnen verwerken 
van teruggekeerde grondstoffen die vaak post  

consumer resins (pcr’s) worden genoemd.  Soms wor-
den  pcr’s via een extrusieproces geregranuleerd zodat 
er weer mooie pellets ontstaan die eenvoudig te ver-
werken zijn. Een andere keer worden deze materialen 
alleen vermalen tot grovere stukken die veel minder 
goed te verwerken zijn. Kunststofbedrijven die met 
deze grovere stukken werken, kiezen er vaak voor 
meerdere pcr’s van verschillende leveranciers tegelijk 
te gebruiken om op die manier te komen tot een 
gemiddelde kwaliteit. Want er kan nogal wat verschil 
zitten tussen de afzonderlijke materialen.  Door vier 
pcr’s onderling gemengd te gebruiken, vangt het ene 
materiaal het verlies in kwaliteit van het andere mate-
riaal op, zo is de redenering.

FGB-580
Om hier nu op een slimme manier mee om te gaan, 
ontwikkelde Ferlin Plastics Automation in 
Dedemsvaart zijn nieuwe doseermachine FGB-580 die 
volgens business manager Ernst-Joost van Holten in 
staat is vier grove materialen nauwkeurig en betrouw-
baar te doseren zonder dat deze gaat brugvormen. 
Behalve de vier grote doseertrechters heeft de nieuwe 
machine ook vier kleine trechters waardoor additieven 
of masterbatches kunnen worden toegevoegd. 
De doseermengmachine doseert vier verschillende 

Het recyclebaar maken van kunststof 
materiaal één ding maar om het daarna 
ook daadwerkelijk te recyclen, dat is 
vaak nog weer een ander verhaal. Om dit 
te bereiken, moet een aantal grote  
obstakels worden overwonnen waarbij 
materiaalkwaliteit een heel belangrijke 
is. Equipmentleverancier Ferlin ontwik-
kelde een nieuwe doseermengmachine 
die vier materialen van verschillende 
leveranciers tegelijk verwerkt tot een zo 
constant mogelijke kwaliteit. En de 
machine slaat bovendien alle data op 
voor een sterk verbeterde traceerbaar-
heid en reproduceerbaarheid.     

Data van belang bij moderne 
doseermengmachine recyclaat
Ferlin Plastics Automation installeerde zijn eerste nieuwe machine in Polen  
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Kunststofbedrijven die met grovere stukken werken, 
kiezen er vaak voor materiaal van verschillende 
leveranciers tegelijk te gebruiken
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Data van belang bij moderne 
doseermengmachine recyclaat
Ferlin Plastics Automation installeerde zijn eerste nieuwe machine in Polen  
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materialen ten opzichte van elkaar en hij weegt de vier 
steeds een voor een af. De gebruiker kan heel precies 
doseren en zal altijd precies weten wat de onderlinge 
verhoudingen zijn geweest want alle data worden 
opgeslagen. Zo kan de verwerker altijd nagaan of er 
fouten zijn opgetreden. Het wordt door de exacte data-
opslag ook gemakkelijker iets te reproduceren.  En het 
systeem is vooral ook gebruikersvriendelijker dan 
andere methodes van doseren, weet Van Holten. 
“Volumetrische dosering doe je met een schroef. Dan 
heb je een inhoud waar een bepaald gewicht aan mate-
riaal in kan en aan de hand van de vorm van dat  
materiaal klopt dat of klopt dat niet. Je moet vaak  
kalibreren. Dat hoeft bij onze machine niet want die 
kalibreert zichzelf.” 

Stortsnelheid 
Vier trechters bovenop de machine bevatten verschil-
lende materialen en er zit een schuif in die open gaat 
en materiaal doorlaat. Dan berekent de machine de 
stortsnelheid in grammen per seconde. Een voor een 
weegt de machine alle componenten af om die vervol-
gens te mengen tot een homogeen geheel. Vaak is het 
aangeleverde materiaal niet helemaal hetzelfde, een 
verwerker kan daarom bijvoorbeeld vier leveranten 
gebruiken waarbij soms de ene en soms de andere 
een betere kwaliteit levert. Met vier leveranten 
gebruikt hij bijvoorbeeld van elk tien tot vijftien procent 
dus ontstaat er veertig tot zestig procent gerecycled 
materiaal met een nagenoeg constante gemiddelde 
kwaliteit omdat de verwerker uit alle vier de producten 
één product maakt. Van Holten: “Je ziet dit steeds 
meer als gevolg van het plastic pact.  Soms kan ook 
honderd procent recyclaat worden toegepast maar wil 
je een kleur hebben dan zit je toch nog aan een mas-
terbatch vast. In e markt was vraag naar een machine 
zoals de onze want steeds meer klanten werken met 

FERLIN PLASTICS AUTOMATION

Ferlin in Dedemsvaart karakteriseert zichzelf als specialist in 
het ontwikkelen en vervaardigen van machines binnen de 
kunststofverwerkende industrie. Van silo tot de intrek op de 
verwerkingsmachine levert Ferlin zijn oplossingen voor 
blaasvorm-, extrusie- en spuitgietinstallaties. Het bedrijf richt 
zich op doseren, transporteren en drogen van granulaten en 
zoekt naar de balans tussen gebruiksvriendelijkheid, 
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en integreerbaarheid op een 
kostenbewuste manier.  Ferlin ontwikkelt en produceert al zijn 
machines in Dedemsvaart. 
Business manager Ernst-Joost van Holten: “Ferlin gebruikt 
vanaf de allereerste machine digitale dataverzameling.  Met 
deze machine is via dataverzameling vast te leggen wat er 
daadwerkelijk is gebruikt zodat niet alleen de 
reproduceerbaarheid en de traceerbaarheid enorm verbeteren 
maar dat ook het eindproduct eenvoudiger is te recyclen omdat 
immers uit de data heel nauwkeurig is vast te stellen wat er 
daadwerkelijk in het materiaal zit. 
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klant. Met het sys-
teem kan je alles 
koppelen: alle pro-
ductiegegevens, de 
stortsnelheid van 
trechter 1,2,3,4, de 
dosering, wat heeft 
hij gevraagd en wat 
heeft hij uiteindelijk 
geleverd, alles wat 
de machine maar 
aan data kan gene-
reren, komt in het 
systeem. Uit die 
data kun je bijvoor-
beeld statistische 
productiegegevens 
halen. Of je kan een 
maximaal toelaatbare procentuele afwijking instellen 
en zodra de machine buiten de lijntjes gaat kleuren, 
weet je dat ogenblikkelijk. Dit kan er bijvoorbeeld bij 
een materiaal voor een medische toepassing toe lei-
den dat de verwerker meteen stopt omdat hij geen 
enkel risico kan lopen.” 

Traceerbaar 
De traceerbaarheid is met behulp van de data ook 
enorm te verbeteren, benadrukt Van Holten. “Je weet 
namelijk precies wat er in ging en dat helpt bij het 
garantie kunnen geven aan klanten. Stel dat Audi bij 
een Nederlandse spuitgieter komt en een product wil 

bestellen dat aan allerlei eisen moet voldoen. Hoe gaat  
de spuitgieter dan waarborgen dat hij inderdaad ook 
altijd aan die eisen voldoet? Welnu, dat kan dus om te 
beginnen met het opslaan van machinedata, dan heb 
je bewijs.”

Polen
Van Holten zegt sterk te zijn in Noord-Europa en 
‘goed bezig’ te zijn in Zuid-Europa. “We gaan  nu pro-
beren ook Oost-Europa op gang te krijgen. Polen 
begint goed te lopen, daar doen men ook veel aan 
recycling. Onze eerste FGB-580 machine staat daar 
nu. Door deze ontwikkeling in Polen is deze nieuwe 
versie van de machine straks voor de Nederlandse 
markt beschikbaar. De machine was er anders mis-
schien wel niet gekomen vanwege de hoge kosten 
want de ontwikkeling heeft nog wel wat voeten in de 
aarde gehad.”   

Zie de machinewerking op de video op www.ferlin.nl
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Een illustratie van de nieuwe machine FGB-580

PLASTIC PACT

De afgelopen vijftig jaar heeft het gebruik van plastics een hoge 
vlucht genomen, de wereldwijde toepassing is 
vertwintigvoudigd. De grootschalige toepassing van plastics 
brengt ook nadelen met zich mee. Het gebruik van primaire 
(vaak fossiele) grondstoffen en energie oefent druk uit op het 
milieu. De verspreiding van plastic zwerfvuil en microplastics op 
het land en in de zeeën  resulteert in een groeiende vervuiling 
van ecosystemen. 
In het Plastic Pact stelden de Nederlandse industrie en overheid 
gezamenlijk doelen op weg naar circulariteit waarin 
grondstoffen volledig worden hergebruikt. Voor 2025 is het doel 
alle single-use verpakkingen van honderd procent recyclebaar 
materiaal te produceren. 

gerecycled materiaal. En steeds meer klanten werken 
dus ook met verschillende stromen gerecycled materi-
aal.” 

Wat moet je met data?
De machine FGB-580 van Ferlin verzamelt een schat 
aan data. Maar waarom eigenlijk? Ernst-Joost van 
Holten: “Ons softwareprogramma maakt een vertaal-
slag tussen onze software en de software van de 

‘Steeds meer klanten werken  
met verschillende stromen  

gerecycled materiaal’ 

Ernst-Joost van Holten
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