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Technologie
Beurs

Geïntegreerde ICT-oplossingen, voedselveiligheid & milieu en

upgrading van bestaande procestechnologie. Hot topics tijdens

de internationale voedingsmiddelentechnologiebeurs IPA die

net als in 2000 en 2002 werd gecombineerd met de verpakking-

sexpositie Emballage. Daar leverde de ‘nieuwe’ hal met op vloei-

stoffen gerichte proces- en verpakkingstechnologie een fraaie

PET-show op.

Liever bestaande concepten optimalise-
ren dan totaal nieuwe dingen presente-
ren. Dat was de teneur tijdens IPA/Embal-
lage. De industrie kijkt de kat uit de
boom als het gaat om nieuwe technolo-
gieën, zeker nu de economie wat achter-
blijft. Machinebouwers nemen geen risi-
co’s en maken bestaande processen lie-
ver efficiënter dan zich met ‘doorbraken’
op glad ijs te begeven.

ICT-paraplu
Illustratief waren Key Technology en
Tetra Processing die na een grondige
evaluatie van hun hard- en software met
een verbeterde ‘blauwdruk’ voor hun
achterliggende technologie kwamen. Key

Technology, bekend van zijn sorteerders,
heeft het met zijn zesdegeneratieappara-
tuur gezocht in standaardisatie. Voortaan
werkt alle apparatuur met dezelfde com-
ponenten (Camera Link, FireWire, Ether-
net) en is de grafische presentatie iden-
tiek van opbouw. Alles is Linux-geba-
seerd, dus stabieler, en door minder
bekabeling is de apparatuur eenvoudiger
te onderhouden. Standaardisering heeft
tevens gezorgd voor een hogere output
en betere resolutie.
Tetra Pak Processing introduceerde een
totaal vernieuwd automatiseringsplat-
form, waardoor alle geleverde systemen
nu onder één ICT-paraplu vallen. Tetra
PlantMaster strekt zich uit van grondstof- planning (ERP) tot procescontrole op

operatorniveau. Afhankelijk van de klant
werkt dit automatiseringsplatform met
oplossingen van Siemens, ABB, Allen
Bradley of Rockwell, waarmee 85% van
de ICT-markt wordt afgedekt. Met het
oog op de General Food Law-eisen zijn de
S88/S95-standaarden voor tracering uit
de farmacie in de software doorgevoerd

voor food-omgevingen. Hierdoor zijn nu
alle fases in het productieproces te vol-
gen, ook in continubedrijven waar dit van
oudsher op bijvoorbeeld tank-, pasteur-
of operatorniveau qua exacte timing las-
tiger is.

Roterend pasteuriseren
Milde conserveringstechnieken staan in
de belangstelling – of toch niet? In Parijs

Hoogtepunten IPA/Emballage 2004

Upgrading houdt bewezen te

Effectiviteit is minimaal tien keer zo
hoog als voor conventionele
desinfecteermethoden

Compacte, modulaire vulcarrousel van Serac. 

Gespiegelde beursgan-
gers in glimmend RVS.
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was er niets dat op een doorbraak van
bijvoorbeeld pulsed electric fields of
hogedruktechnieken duidde. Er waren
vergeleken met 2002 zelfs minder fabri-
kanten die zich met dit soort technologie
profileerden. Emmepiemme stond er wel
weer met zijn Ohmische verhittingsin-
stallatie die vloeibaar ei, bloed en zuivel
in seconden opwarmt zonder ze te laten
stollen. De installatie laat de kwaliteit
van viskeuze producten zo veel mogelijk
in tact en voorkomt verkleving met de lei-
dingen. Vreemd genoeg staat de markt-
introductie van de installatie gepland
voor 2005, terwijl de applicatie ook al
twee jaar geleden te zien was.
Meer beweging zit er in de verbetering
van traditionele conserveringsmethoden.
Korter pasteuriseren zonder in te boeten
op de houdbaarheidstermijn is bijvoor-
beeld de meerwaarde van de Roterende
Pasteur van Food Technology Noord-
Oost Nederland. De installatie is geschikt
voor viskeuze producten, zoals sauzen en
soepen. De verankerde potten draaien
rond in de machine waar ze gepasteuri-
seerd worden door middel van sproeien,
beregening, onderdompeling of stoom.
Omdat de inhoud van het product conti-
nu in beweging is, vindt een snellere
warmte-uitwisseling plaats. De totale
pasteurisatietijd is daardoor met 30%
bekort. De kans op overpasteurisatie
neemt af en dat komt de geur, kleur en
smaak ten goede.
Op de stand stond een kleine uitvoering
van het apparaat waarmee klanten kun-
nen testdraaien. Deze kan gehuurd wor-
den of er kan op locatie mee geëxperi-
menteerd worden.  Voor het beladen en
ontladen van het systeem is een toe- en
afvoersysteem ontwikkeld.

Milieuvriendelijke desinfectie
Ook voedselveiligheid was een thema. Of
het nu gaat om een compleet T&T-dos-
sier met een druk op de knop (CBS Sys-
tems), het ontdekken van ijzerdeeltjes in
aluminiumverpakkingen met een metaal-
detector (Sartorius) of non-destructieve
CO2-lekdetectie voor gasverpakkingen
(PBI Dansensor). Naast soft- en hardwa-
rematige oplossingen voor traceerbaar-

heid waren er nieuwe systemen te zien
voor reiniging en desinfectie. Het Franse
Avipur viel op met een naar eigen zeggen
doorbraaktechnologie voor waterbehan-
deling. Hier is 30 jaar technisch onder-
zoek en analyses aan voorafgegaan. Het
resultaat is een systeem dat alle conven-
tionele reinigings- en desinfecteermetho-
dieken in de schaduw zou stellen en het
milieu minimaal belast. Ovipur werkt vol-
gens het principe van omgekeerde osmo-
se en gebruikt uitsluitend water waaraan
een klein beetje zout wordt toegevoegd.
Tot zover niets nieuws. Wel nieuw is dat
de productie van een negatief geladen
reinigingsvloeistof en een positief gela-
den desinfecteeroplossing een volledig
alternatief biedt voor gangbare reini-
gings- en desinfecteermethoden. Samen
zorgen ze volgens opgave voor een gron-
dige schoonmaakbeurt van industriële
systemen met aanhangend restwater en
verwijdering van alle denkbare micro-
organismen als bacteriën, virussen,
schimmels, gisten en ziektekiemen. Ook
algen pakt het middel aan, waardoor
bestaande biofilms in maximaal drie

maanden tijd opgeruimd zijn.
Hart van het systeem is een waterbehan-
delingskast waarin zich een reactor
bevindt met een negatief en positief gela-
den kamer, gescheiden door een mem-
braan. Het volautomatische systeem
brengt een 0,002% zoutoplossing in de
reactorkamers waarna zich tussen de
anodische en katodische kant een nieu-

we elektrolytisch evenwicht instelt. De
anodische reactor krijgt een sterk nega-
tieve redoxpotentiaal tot -800 mV, de
kathodische een sterk positieve redoxpo-
tentiaal tot +1.300 mV. De resulterende
OVI- en OVI+-vloeistof werken zo snel en
effectief dat ze volgens de leverancier alle
conventionele reinigingsmiddelen voor
industriële omgevingen overbodig
maken. De alkalische OVI- ontdoet alle
oppervlakken en materialen van vuil, laat
metaalresten uitvlokken en neutraliseert
toxische zware metalen. De oxidatieve
OVI+ werkt antibacterieel, antiviraal en

echnologie springlevend

Korter pasteuriseren zonder in te
boeten op de houdbaarheidstermijn

Blikvangers tijdens Emballage,
waar meer dan ooit de opmars
van PET bevestigd werd. 
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doodt algen, schimmels en (ziektever-
wekkende) sporen. Vanwege de hoge
redoxpotentiaal (meer dan het dubbele
van de 600 mV voor de hypochloorzuur)
en de zeer snelle inwerktijd is de effecti-
viteit van de desinfectie volgens Avipur
minimaal tien keer zo hoog als voor con-
ventionele desinfecteermethoden met
chemicaliën als choordioxide, waterstof-
peroxide, thermische ontsmetting of UV-
bestraling. Zo worden na ingebruikname
van het systeem geaccumuleerde bacte-
riën en Legionella’s binnen zes weken
totaal vernietigd. Ook de bekende resis-
tentieproblemen tegen deze middelen
zouden zich niet voordoen en de lastige
gechloreerde organische verontreiniging
verdwijnen ook rap uit installaties.

PET in de hoofdrol
Het nieuwe beurscluster Food & Bevera-
ge weerspiegelde de wereldwijde ver-
schuiving naar kunststofverpakkingen.
Niet voor niets had de beursorganisatie
tientallen totaalleveranciers op het
gebied van flessenblazen, transport van
kunststofflessen, (aseptisch) afvullen en
eindverpakken bij elkaar gezet. Want

zowel glas als blik wordt in de dranken-
sector volgens een Emballage-rapport in
het defensief gedrongen. In 2006 zal 30%
van alle dranken in PET worden gebot-
teld. Meer biertoepassingen zullen dit
segment sterk laten groeien.
Voor PET-technologie was dus een hoofd-
rol weggelegd. Goed voor een beurson-
derscheiding was een roterende vuller en
dopper voor plantaardige olie in PET-fles-

sen van Serac. In het model zijn alle
bewegende delen bovenin de machine
verwerkt. De canopy 810, verwijzend naar
het bovenliggende ‘bladerdak’, is
gemakkelijker te reinigen dan het tradi-
tionele ontwerp, waarbij mechanische
componenten zich aan de onderzijde van
het systeem bevinden. Ook de 27 spuit-
mondjes dragen hier aan bij. Ze maken
geen contact meer met de fles en drup-
pels worden onderin opgevangen in een
toegankelijke, platte bak. De doseerpun-
ten zitten ook dichter op elkaar, mogelijk
gemaakt door een effectievere doseer-
technologie (Dynaflow) die de stroming-
snelheid in grammen per seconde exact
bijhoudt. Al met al heeft dit volgens Serac
geresulteerd in een veel compactere
machine met een capaciteit van 18.000
literflessen per uur. Het bedrijf spreekt
van een halvering van het vloeroppervlak
ten opzichte van concurrerende afvulcar-
rousels. Met alles bovenin is Serac over-
gestapt op flessentransport via de nek.
Dus geen transportbanden meer, maar
een flexibel systeem dat met een druk op
de knop op een neer kan bewegen. De
omsteltijd bedraagt hooguit vijf minuten.
Bij een zelfde flessenhalsdiameter kun-
nen zo alle flessen van 200 ml tot twee
liter in dezelfde machine gebotteld wor-
den.

Veiliger aseptisch afvullen
Stork Food & Dairy Systems lanceerde
zijn nieuwe systeem ‘Asep-Tec’ voor het
aseptisch afvullen van vruchtensappen
en zuivel in HDPE-, PP- en PET-flessen.
Ontwerptechnisch bouwt de lineair ope-
rerende machine voort op ervaring die is
opgedaan met de eerste drie generaties
aseptische afvulmachines, vooral de FDA-
uitvoering van de derde generatie diende
als voorbeeld. In de ‘Asep-Tec’ zijn alle
bewegende delen en componenten als
stromingsmeters en ventielen buiten de
steriele kamer gehouden. Dit verkleint de
kans op non-steriliteit en maakt het
mogelijk om het aseptische machinege-
deelte compacter uit te voeren.
Het ontwerp biedt gebruikers de moge-
lijkheid om het toepassingsgebied
modulair uit te breiden. Zo is de Asep-Tec
voorzien van extra ruimten om, als de
vraag zich aandient, eventueel een extra
set ventielen toe te voegen voor produc-
ten met afwijkende afvuleigenschappen
of stikstofdosering. Ook biedt de vuller
de keuze om aseptisch geblazen geslo-
ten, dan wel open flessen of een combi-
natie daarvan te gebruiken. Open flessen

krijgen een in- en uitwendige behande-
ling met waterstofperoxidedamp. Voor
gesloten flessen beperkt dat zich tot de
buitenzijde nabij de hals. Belangrijk voor
de productveiligheid is de geforceerde
luchtstroming in de aseptische kamer.
Die zorgt voor een permanent, neer-
waarts gerichte laminaire beweging. Dit
principe uit de cleanroom-technologie
voorkomt dat eventuele verontreinigin-
gen in de fles kunnen geraken.
Flexibiliteit is een ander kenmerk. Dank-
zij nektransport is het wisselen van fles-
senformaat eenvoudig te regelen met
een druk op de knop. Dezelfde machine
kan in principe alle formaten tussen 0,2
en 1,5 liter afvullen, maar efficiënter is
het om een keuze te maken tussen 0,2 en

1,0 en/of tussen 1,0 en 1,5 liter omdat
anders de capaciteit bij grote volumes
wel erg sterk terugloopt. De huidige
capaciteitsrange is 12.000 flessen per uur
en 18.000 flessen per uur. Op termijn kan
dit omhoog naar 24.000 units per uur.
Van het systeem zijn er inmiddels drie
verkocht, waarvan een aan Hero voor het
afvullen van Fruit2day. Afgevuld op de
nieuwe lijn is de vruchtendrank voortaan
een half jaar houdbaar buiten de koeling
en hoeven de flesjes niet meer in een
gesloten koelketen gedistribueerd te
worden.
Door zijn ontwerp is de machine inherent
veilig, stelt Stork. De machine maakt de
normale incubatietijd voor aseptische
producten in principe zelfs overbodig.
Geen vijf dagen, maar nul dagen voor de
vrijgave dus? Zo ver durft marketing- en
verkoopdirecteur Gert Hemmes nog niet
te gaan, al sluit hij dat in de toekomst
niet uit.

Vincent Hentzepeter
Drs. V.J.H. Hentzepeter is freelance journalist.

Geen vijf, maar nul dagen voor 
de vrijgave? 

Roterend pasteuriseren voor een
betere geur, kleur en smaak. 
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Impressie van
Storks ‘Asep-
Tec’.
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