
vmt | 7 oktober 2005 | nr 2122

Technologie

Tijdens de in september gehouden DrinkTec lieten fabrikanten

van proces-, afvul-, en verpakkingsinstallaties zien wat er op

drankengebied nu en in de komende vijf jaar mogelijk is. Hoog-

tepunten van innovaties tijdens een week internationale dran-

kentechnologie.

Na vijf jaar had München weer de eer om
de grootste drankentechnologiebeurs ter
wereld te organiseren. Twaalf hallen vol-
gestampt met pasteurs, meet- en regel-
techniek, menginstallaties, blaasmachi-
nes voor PET, afvullers, palletiseerrobots,
krattenwassers, allerhande transportsy-
stemen en natuurlijk alles voor het brouw-
proces. Vooral op het gebied van PET

waren veel ontwikkelingen te zien, waar-
mee dit materiaal zijn steeds dominante-
re positie in de drankenmarkt bevestigt.

Rapid Heating & Cooling
TetraPak heeft met de lancering van een
nieuwe pasteurisatiemethode voor vruch-
tensappen minimal processing dichterbij
gebracht. De Tetra Therm Aseptic Sensa

breekt met het concept van warmtewisse-
laars en bekort de pasteurisatietijd (95°C)
van 90 tot 30 seconden. Dit is mogelijk
door toepassing van Rapid Heating &
Cooling Technology. Bij RHCT stroomt
sapconcentraat met een capaciteit van
3.000 tot 9.000 liter per uur door een bui-
zensysteem waarbij hete stoom via een
groot aantal minuscule gaatjes in de
vloeistof wordt geleid. Door condensatie
van de waterdamp bereikt het sap direct
de vereiste temperatuur. Onmiddellijk
wordt het sap teruggekoeld met ijskoud,
aseptisch water tot de juiste verdunning.
Door de korte hittewerking blijft de
vruchtensmaak beter behouden, maar
dat is niet het enige voordeel. Het sys-
teem is namelijk een stuk flexibeler dan
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Topdrukte op de Krones-
stand die een complete hal in
beslag nam. 
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traditionele pasteurisatiemethoden. CIP-
reiniging gaat vlotter dan bij warmtewis-
selaars, waar product aankoekt door con-
tact met de hete wand. Daar komt bij dat
er nooit meer dan 230 liter tijdens dit
continuproces in de buizen stroomt, zo-
dat er snel van product kan worden ge-
wisseld. Slechts een kleine, aseptische
buffertank scheidt de Sensa van de asep-
tische afvulmachine. Het product kan
hier maximaal 30 minuten in worden be-
waard, zodat er geen product verloren
gaat bij kortdurende verstoringen van het
verpakkingsproces.
Het pasteurisatieproces is uiteraard al-
leen geschikt voor het steriliseren van
sappen uit concentraten. Aldus gesterili-
seerd komt de smaak dichter bij ‘not
from concentrated’-kwaliteit, zoals Oran-
gina. Voor bedrijven die deze technologie
gaan inzetten wel iets om rekening mee
te houden. Een verbeterde smaak kan de
consument ook afschrikken. Wie over-
stapt op RHCT kan dit ondervangen door
een nieuw sapmerk in de markt te zetten
dat hoger in de markt gepositioneerd is.
Drie systemen zijn inmiddels verkocht: in
Spanje, Griekenland en Kazachstan.

Koude filtratie
AlvaLaval had vooral nieuws voor de
brouwerijwereld in petto. Zo is het bedrijf
door een samenwerking met membraan-
filterproducent Sartorius nu ook een spe-
ler geworden in de markt voor koude fil-
tratie. AlvaLaval, traditioneel sterk in
flash pasteurisatie, lijkt hiermee de con-
currentie met zichzelf aan te willen gaan.
Het bedrijf wijst er echter op dat mem-
braantechnieken de laatste jaren sterk
zijn verbeterd. Daarmee wordt koude fil-
tratie steeds meer een alternatief voor
het kortstondig verhitten van bier. Bij
weinig troebele bieren, zoals Heineken,
kan de techniek al concurreren met flash-

pasteurisatie. De prijs kan zelfs iets lager
uitpakken. Zo rond de ¤ 0,1 per hectoliter
tegen ¤ 0,16 voor ‘flash’. Kostenvoorde-
len zitten in het lagere energiegebruik en
die worden met de stijgende energieprij-
zen alleen maar groter. Smaakvoordelen
zijn er ook. Tijdens de filtratie treedt
geen oxidatie op, zoals bij pasteurisatie.
Dat zorgt voor een versere smaak.
Energiezuinig is ook het roterende destil-
latiesysteem van Alva Laval dat kan wor-
den ingezet voor het alcoholvrij maken
van bier tot minder dan 0,05 vol.%. De
stripper van de ‘spinning cone column’
draait rond en veroorzaakt zo een dunne
turbulente film die de efficiency ver-
hoogt. Het verdampen van de alcohol
kost slechts eenderde van de energie die

brouwerijen normaliter voor dit proces
nodig hebben. Minstens zo belangrijk is
dat tests hebben uitgewezen dat het aro-
ma beter behouden blijft dan bij conven-
tionele systemen. Een eerste installatie is
sinds dit voorjaar in gebruik bij de Font
Salem-brouwerij in Valencia.

Modulaire blokken
Niet minder dan een complete hal had
Krones ingericht om zijn verbeterde in-
stallatieontwerpen te kunnen showen.
Uitgangspunt achter alle Krones-produc-
ten zijn modulaire blokken waarmee ma-
chines zonder transportbanen aan elkaar
geknoopt kunnen worden. Dankzij deze
compacte bouw is er minder ruimtebe-
slag in de productie en neemt de kans op

storingen af. Ook flessentransport in de
strekblaas- en afvulmachines loopt door
een soort tandwielenoverdracht zonder
lineaire transporteurs. Minder bewegen-
de delen derhalve en geen banden en ge-
leidingen die vies kunnen worden. Instal-
laties worden niet alleen gekoppeld,
maar ook op elkaar afgestemd voor een
gestroomlijnd proces. Dynamische buf-
ferzones zorgen er voor dat bij storingen

Sidel toont zijn gecombineerde blazer, vuller en dopper met doppentoevoersysteem dat dop-
pen altijd in de juiste positie oriënteert.

Tetra Therm Aseptic Sensa 
bekort de pasteurisatietijd van 
90 tot 30 seconden

Trends in PET 
Compactisering Kleinere installatie voor grotere prestatie
Modulariteit Uitbreiden in de tijd en flexibeler produceren 
Integratie Blazen, vullen en doppen ineen
Productieconcepten Hardware- en softwarematig koppelen van installaties

voor synergie
Flexibiliteit Snellere formaatwisseling, kleinere batches
Hygiëne Open ontwerp (dus toegankelijker), meer aseptische

zones en CIP-toepassingen 
Capaciteit Minstens 10% sneller produceren
Energie Tot 30% zuiniger produceren
Minder processing Betere kwaliteit en smaak
Materiaalbesparing Dunnere folie en betere wandiktebeheersing PET-fles
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niet direct alles stil staat. De AccuLoop is
in kleine buffer in de (verpakkings)ma-
chine. AccuLink (lege flessen), en Accuto-
wer (volle flessen) zijn torens waar fles-
sen via spiraalvormige banen of ophang-
systemen tijdelijk in kunnen worden
opgeslagen om bij opstart van bijvoor-
beeld een vulmachine weer versneld te
worden geleegd.
Krone’s aseptische vulmachine voor PET-

flessen is op tal van punten verbeterd. De
complete machineaansturing bij De PET-
Asept bevindt zich voortaan onderin de
machine, waardoor smeermiddelen bij-
voorbeeld niet meer op de flessen kun-
nen druppelen. Om te voorkomen dat er
na het steriliseren residuen waterstofpe-
roxide in de fles achterblijven, worden
deze voortaan eerst verwarmd tot een
maximum van 80°C en daarna met H2O2-
damp behandeld. Voordelen zijn volgens
Krones een langere inwerktijd en ver-
vluchtiging van behandelvloeistof waar-
door er nooit restjes achterblijven. Het
risico op krimp van de flessen door de
warmtebehandeling heeft het bedrijf
weten te minimaliseren. Flessen boeten
0,5% aan volume in.

Storingsvrij blazen en vullen
Sidel, die in jaren negentig als eerste met
gecombineerde blaas- en vulmachines
kwam, toonde zijn nieuwe Combi-gene-
ratie. Voor vormblaasstrekken en vuller
als één blok te integreren is maar één
operator nodig voor de bediening en ver-
valt het flessentransport van blazer naar
vuller. De veelvoorkomende storingen tij-
dens dit transport behoren dankzij de
integratie tot het verleden. Machinetype
Combi Select 20 FMw 90/15 C voor het
afvullen van niet-koolzuurhoudende
dranken, in het bijzonder mineraalwater,
is compacter dan zijn voorganger en een
stuk pittiger. Per station worden nu per
uur 1.800 flessen geblazen, 13% meer
dan vroeger. Formaatwisselingen gaan
sneller en het energieverbruik is met 15%
teruggebracht. Het hygiënisch ontwerp is
verbeterd dankzij snel reinigbare ventie-
len die bovendien geen contact maken
met de fles tijdens het afvullen. Opval-
lend detail is dat de machine geen vloei-
stofopvangtafel en geen aandrukcilinders
heeft. Daarmee loopt Sidel voorop in de
markt, want Krones demonstreerde een

prototype van een dergelijke machine-
ontwerp op zijn stand. De vulinstallatie is
helemaal open aan de onderzijde en fles-
sentransport vindt uitsluitend via de nek
plaats. Dit verkleint de kans op contami-
natie aan de onderzijde van de PET-fles,
terwijl de open constructie het reinigen
van de machinedelen vereenvoudigt.
Alleen bij zeer grote flessen beveelt Sidel
zekerheidshalve nog aandrukcilinders
aan, omdat er anders bij het vullen wel
erg veel gewicht aan de flessenhals komt
te hangen. 
De opgestelde machine was uitgevoerd
met een doppentoevoersysteem van een
Amerikaanse zusteronderneming dat af-
rekent met opgehoopte doppen en ver-
stoppingen. Een knelpunt dat tot wel 4%
van de downtime bij afvulmachines kan
veroorzaken. Het toevoersysteem van
Sidel werkt heel anders dan het traditio-

nele doppentransport. In plaats van dop-
pen via een buis omhoog te blazen en
van bovenaf in de machine te voeren,
schuift een oriënteermodule de doppen
keurig in vakjes. Rij boven rij en juist
gepositioneerd worden ze recht omhoog
getransporteerd (zie foto). Op het hoog-
ste punt vervolgen de doppen via een rail
hun weg richting vulmachine met als
eindstation de dopper. Zekerheidshalve
voorziet het systeem in een tweede trans-
portrail die in actie komt, mocht er toch
een storing optreden.

Snelle wissel
Flexibel kunnen wisselen van het ene naar
het andere flessenformaat wordt steeds
belangrijker, nu er steeds meer verpak-
kingsformaten op de markt komen. Runs
worden kleiner en bottelaars willen zo min
mogelijk tijd kwijt zijn met het wisselen
van formaatdelen. Hoe snel dat kan, toon-
de SIG overtuigend op zijn stand. Met het
Speed-Loc snelwisselsysteem kan er in
twee minuten van flessenformaat worden
gewisseld. Dit lijkt onmogelijk, maar een
operator bewees zijn gelijk tijdens een
demonstratie. Met een klein hefboompje
wordt eerst de buitenmal vrijgemaakt. Dit
geeft toegang tot de caviteit in de binnen-
mal. Met hetzelfde instrumentje kan dit
vormdeel waarin de fles wordt geblazen in
een beweging uit de basismal worden ver-
wijderd zonder schroeven los te draaien.
Vervolgens kan de (nieuwe) caviteit erin.

Verwisseling van de verstrekker vanwege
een nieuwe flessenhoogte of basisgeome-
trie is niet langer nodig. De operator kan
dit onderdeel met een schroef aan de
nieuwe caviteit aanpassen. Afhankelijk
van het aantal blaasstations is de machine
na een ongeveer een half uur klaar voor
gebruik. De hele operatie is ‘monkey-
proof’’. Wordt er een handeling vergeten
dan sluit de basismantel niet en kan de
carrousel niet draaien.

Vincent Hentzepeter

Alles over nieuwe technologie voor vruchtensappenproductie op de stand van Tetra Pak.

Koude filtratie steeds meer een
alternatief voor het kortstondig

verhitten van bier


