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vakbeurs

Kwaliteit en  
efficiency
Industrial Processing: kwaliteit 
verbeteren en kosten besparen

Tijdens de Industriële Week 2012 bezoch-

ten 11.538 mensen Industrial Processing, 

13.736 Macropak en 12.770 Industrial 

De evenementen van de industriële Week lieten goede bezoe-
kerscijfers zien. De aangekondigde ‘beleving’ op de beursvloer 
werd ingevuld met live demonstraties en productpresentaties. 
nieuwe ontwikkelingen waren gericht op verbetering van de 
kwaliteit en procesvoering. Dit gaat samen met efficiency-
verhoging en kostenreductie, veelal door energiebesparing. 

Warmtewisselaar
Tetra Pak-directeur Ron De Keersmaeker 

toonde zich al na afloop van de eerste 

beursdag uitermate tevreden over Industri-

al Processing. Ondanks dat Tetra Pak kiest 

voor de internationale vakbeurs Anuga 

FoodTec, was hij met Tetra Pak Processing 

Systems exposant in Utrecht. Het wemelde 

van de ontwikkelingen. Deels waren deze 

vorig jaar in Keulen al te zien, maar voor 

veel Nederlanders nieuw. De FusionLine is 

zo’n innovatie, een warmtewisselaar die 

‘het gat’ opvult tussen de platen- en bui-

zenwarmtewisselaar en bestemd is om vis-

keuze producten met vaste deeltjes te 

behandelen, zoals vruchtensappen, soe-

pen, sauzen en desserts. De platen zijn zo 

ontworpen dat er een open flow plaats-

vindt in een kanaal van 4 tot 6 mm aan de 

productzijde en er geen contactpunten tus-

sen de platen zijn. Platen zijn toe te voe-

gen en te verwijderen, waardoor flexibili-

teit ontstaat in productievolume. De foot-

print is 30 tot 40% kleiner dan van 

buizenwarmtewisselaars. 

Reiniging en procesbeheersing
De Alcip cleaning-in-place (CIP) reini-

gingsinstallatie van Tetra Pak heeft een ver-

nieuwd automatiseringsplatform dat de 

instellingen doorlopend aanpast. Zo zijn er 

Automation & Drives (IA&D), waarbij onge-

twijfeld veel bezoekers een rondje over alle 

drie de beurzen maakten. Zij kwamen om 

op de hoogte te blijven van nieuwe ontwik-

kelingen en contacten te onderhouden met 

relaties, maar ook gericht op zoek naar 

apparatuur of producten omdat er concrete 

investeringsplannen zijn.

Foto’s VM
T

De nieuw ontworpen platen van de Fusionline 

warmtewisselaar voor viskeuze producten met vaste 

deeltjes, zoals soepen en sauzen. 

informatie op de verpakking van het zuivelproduct 

voert met Plantmaster terug naar de herkomst van 

de melk.

De Tandemdroger is leverbaar in capaciteiten van 

2,5 tot 34 m3/minuut en geschikt voor kritische 

processen. 
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een geleidingsregeling, die zorgt voor de 

nauwkeurigheid van de concentratie reini-

gingsmiddel, het vloeistofvolgsysteem, dat 

verschillende vloeistoffen in het reinigings-

proces volgt, en CIP-beheer voor de con-

trole van de reinigingsprogramma’s. 21% 

minder waterverbruik en tot 7% minder 

gebruik van reinigingsmiddelen zijn moge-

lijk. Verder werd op de stand onder meer 

nog de Tetra PlantMaster getoond, een pro-

cesbeheersingssysteem dat individuele 

machines en componenten zichtbaar 

maakt en volledige traceerbaarheid brengt. 

Zelfs de herkomst van de melk in een zui-

velproduct via de productcodes is te her-

leiden tot streek- en boerderijniveau. 

Culimaster
Terlet liet bezoekers gerechtjes proeven die 

waren bereid met de Culimaster, een turn 

key-unit voor de productie van (rode) sau-

zen en emulsies, zoals mayonaise en dres-

sings. Batchgroottes van 200, 500, 1000 en 

1500 liter zijn te bereiden met een snel-

heid van twee tot drie batches per uur. De 

unit bestaat uit een premixvat voor de 

vloeibare grondstoffen, poederintrektrech-

ter, die werkt op basis van vacuüm, en pro-

cesvat (eveneens vacuüm) met een aan de 

onderzijde aangedreven roerwerk. Verder 

zijn een positieve pomp, homogenisator 

en besturing, inclusief receptuurbeheer, 

onderdeel van de unit. Bram van Dongen, 

area salesmanager bij Terlet, wees op de 

plaatsing van het hoofdvat onder een hoek: 

“Hierdoor treedt ook bij een lagere vul-

lingsgraad goede menging op.” 

Cuproerder
Terlet’s dochterbedrijf Jongia Mixing Tech-

nology was op dezelfde grote stand te vin-

den. Jongia ontwierp de innovatieve 

homogenisator voor emulsies en doet 

onderzoek naar de cuproerder. Een 

cupelement zorgt voor een dusdanige stro-

ming dat er een goede tankwandverversing 

optreedt; belangrijk voor de warmte-over-

dracht. Het roerelement bestaat uit twee of 

drie bladen die vrij ver van de as zitten en 

is ontworpen voor ‘shear stress’-gevoelige 

producten (vooral laagviskeuze vloeistof-

fen) en het mengen van schuim in een 

vloeistof.

5 processtappen in 1 mengunit
Een mengmechanisme voor poeders, kor-

rels en granulaten toonde Dinnissen met 

de nieuwe 5in1 Pegasus menger. Deze is 

ontworpen voor gearomatiseerde produc-

ten met een hoge hygiëne-eis en een fris-

zure smaaksensatie, zoals thee, cereals, 

(krokante) zoetwaren en snacks. Met de 

nieuwe variant, die voortborduurt op het 

dubbelassige mengmechanisme, zijn vijf 

processtappen uit te voeren. Naast het 

mengen kan de installatie worden gebruikt 

voor het vacuümcoaten, drogen, ontkie-

men en aanzuren van producten. 

Grote energiebesparing
Verlaging van het energieverbruik was de 

drijfveer voor Geveke Persluchttechiek bij 

de ontwikkeling van de Tandemdroger. De 

toegepaste Antares Tandem Technologie is 

een combinatie van een koeltechniek voor 

droging boven 0°C en adsorptiedroging 

voor droging tot ver onder 0°C. Doordat 

de droger een dauwpuntsafhankelijke 

besturing kent en uiteenlopende dauwpun-

ten aan kan, zijn energiebesparingen tot 

44% haalbaar.

Warmtepomp op fritesdroger
Ook GEA Grenco benadrukte de mogelijk-

heid tot grote besparing op de energiekos-

ten bij de Energy Enhancer, een warmte-

pomp voor koelinstallaties. Afvalwarmte 

van de koelinstallatie wordt omgezet in 

nuttige warmte die elders in het productie-

proces is in te zetten. Voor elke kW aan 

elektrische energie toegevoerd aan de 

warmtepomp, komt zo’n 5 kW warmte ter 

beschikking. 

De Kleijn Energy installeerde samen met 

GEA Refrigeration een warmtepompdroger 

bij McCain op een fritesdroger. Met een 

warmtepomp wordt een groot gedeelte van 

de proceslucht gerecirculeerd. Deze lucht 

wordt met de verdamper van de warmte-

pomp ontvochtigd door deze te koelen tot 

onder het dauwpunt. De warmte uit de 

verdamper wordt met een compressor in 

druk en temperatuur verhoogd, waarna de 

energie in de condensor weer wordt afge-

geven aan de proceslucht, die hiermee 

wordt verwarmd. Naast de forse energie-

besparing ontstaat een constanter droog-

proces. Dit komt de kwaliteit van de frites 

ten goede.

In een van de volgende uitgaven blikt VMT 

terug op Macropak en Industrial Automati-

on & Drives.

Nieuwe events

De Industriële Week 2014 wordt van 7 tot en met 10 
oktober 2014 gehouden in Jaarbeurs Utrecht. Gelijktij-
dig wordt dan het nieuwe event European Dairy Show 
gelanceerd. Organisator VNU Exhitions kondigde daar-
naast Foodpacking Event aan op 9 en 10 oktober 
2013. Maximaal tachtig standhouders presenteren zich 
op dit nieuwe event aan een publiek van specialisten, 
managers en ceo’s. 

De schuine stand van de mengketel zorgt bij de culi-

master van Terlet voor een betere menging.
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