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Technologie

Carels in Goes is producent van fruithou-
dende halffabrikaten die bijvoorbeeld 
bakkerijen gebruiken voor taarten en die 
de zuivelindustrie toevoegt aan vruchten-
yoghurts en ijsproducten.  Deze geleiach-
tige producten worden geleverd in roest-
vast stalen vaten van 200 tot 1000 liter. 
Als de vaten van de klant terugkomen, 
zijn er altijd restanten van het product in 
te vinden of zijn ze zelfs nog helemaal vol 
als de houdbaarheidsdatum gepasseerd 
is. Daarom is altijd een behandeling 
nodig in een vatenreinigingsinstallatie 
(afb. 1). De eerste fase is het zuigen van 
het restproduct uit de vaten en de tweede 
het persen naar een centrale tank van 75 
m3. Aanvankelijk werd het product daar-
na op het riool geloosd, maar dat bracht 
veel kosten met zich mee. Daarom zocht 
het bedrijf naar een aantrekkelijker eind-
bestemming. Omdat suiker in het rest-
product de groei van bepaalde bacteriën 

bevordert, wordt het residu tegenwoor-
dig toegevoegd aan waterzuiveringsin-
stallaties om daar het omzettingsproces 
constant te laten verlopen. 
Tijdens het transport van de vloeistof 
uit de spoelstraat naar de opslagtank 
kunnen bijvoorbeeld wormpompen en 
slangenpompen nog wel eens vastlopen, 
vooral vanwege de hoge viscositeit en 
vreemde voorwerpen in het restproduct.  

Afzuigen onder vacuüm
Op zoek naar een oplossing kwam een 
projectbureau van Carels op het idee om 
het residu niet meer te verpompen, maar 
voortaan met een vacuümpomp af te 
zuigen. Om dat mogelijk te maken werd 
de spoelruimte uitgerust met slangen die 
met een melkkoppeling aan de uitloop 
van de vaten werden aangesloten. In de 
slangen bevinden zich pneumatische 
afsluiters die op afstand zijn te openen. 

Zodra de afsluiter opengaat stroomt de 
geleiachtige vloeistof naar een roest-
vast stalen (304) verzameltank van 3 m3 
die speciaal daarvoor is geplaatst en 
geschikt is voor onderdruk en overdruk 
(afb. 2). Vroeger werden de vaten met 
de hand gespoeld, maar door de nieuwe 
installatie is de aanvoer op een transport-
band mogelijk en vindt het afzuigen in 

een continu proces plaats. Carels heeft 
gekozen voor een vloeistofringvacuüm-
pomp. Deze is vrijwel ongevoelig voor 
verontreinigde media (afb. 3). Als er een 
calamiteit optreedt en er gelei of jam 
in de vloeistofringvacuümpomp mocht 
komen, heeft de pomp daarvan niet te 
lijden. 
Om al te grote verontreinigingen tegen 
te houden is in de aanzuigleiding voor 
de pomp wel een fijnfilter geplaatst. 
Bij vloeistofringvacuümpompen zijn 
verschillende spervloeistoffen mogelijk, 
maar bij deze toepassing is gekozen voor 
(food grade) olie omdat daarmee lagere 
zuigdrukken mogelijk zijn en er geen 
waterverbruik is. Echt noodzakelijk is 
food grade niet, want de olie komt niet 
in aanraking met voedingsmiddelen. 
Omdat de vacuümpomp het volume van 
de afgezogen damp verkleint, kan zich in 
het oliesysteem condenswater vormen en 

Voor neutrale vloeistoffen zijn verdringerpompen goed te 

gebruiken, maar soms komen ze eigenschappen tekort. Zoals bij 

een hoogviskeus restproduct van voedingsmiddelen dat door het 

bedrijf Carels in Goes wordt verpompt. Waar verdringerpompen 

het lieten afweten, werkte een vloeistofringvacuümpomp naar 

behoren. 

Vacuümpomp reinigt vaten
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Afb. 1   In de spoelstraat vindt de reiniging van de teruggekomen vaten plaats. Afb. 2   Afgezogen resten gelei komen terecht in het verzamelvat van 
3 m3 dat tegen de achterwand van de vatenreiniging is geplaatst. 
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om dat te voorkomen is de bedrijfstemperatuur verhoogd tot 85 
°C. Gevaar voor condenswater bestaat ook in de luchtstroom die 
via de afvoerpijp door het dak naar buiten verdwijnt en daarom 
is hierin een waterafscheider geplaatst. Het enige nadeel van 
deze pompen is een ongunstiger energieverbruik ten opzichte 
van andere typen pompen. Sowieso kost het in stand houden 
van de vloeistofring energie, maar bovendien gaat een deel van 
die vloeistof door de onderdruk over in damp en ook dat ver-
oorzaakt verliezen. Om in de toekomst uitbreidingen mogelijk 
te maken, is ruimte voor een tweede vloeistofringvacuümpomp 
vrijgehouden. 

Uitgebreide voorzieningen
In de tank van 3 m3 zijn diverse beveiligingen aangebracht, 
onder andere niveauschakelaars die de installatie uitschakelen 
zodra de vloeistof in de buurt van de pomp dreigt te komen en 
thermostaten die bij vorst een alarm geven. De vacuümpomp 
schakelt op een signaal van een niveauschakelaar die voor de 
zekerheid dubbel is uitgevoerd. Als de vacuümtank vol is wordt 
de zuigleiding gesloten en wordt op de leiding perslucht van 2,5 
bar gezet die de inhoud van de tank van 3 m3 met grote snel-
heid naar de voorraadtank van 75 m3 perst. Om stilstand door 
een storing te voorkomen is een extra aansluiting aangebracht 
voor een membraanpomp die het product rechtstreeks naar de 
tank van 75 m3 kan pompen. De keteldruk is op afstand uitlees-
baar en een spoelinstallatie is aangebracht om het vat van 3 m3 
inwendig te reinigen. 
De pompsectie bestaat uit een vloeistofringvacuümpomp van 
7,5 kW met een capaciteit van 300 m3/h en een drukbereik van 
10 mbar absoluut, voorzien van leidingwerk, een vacuümtank 
en de besturing. De vacuümpomp werkt gewoonlijk bij een 
druk van 300 mbar en heeft voldoende capaciteit om gelijktijdig 
twee vaten leeg te zuigen. De installatie is nu een jaar in bedrijf 
en voldoet aan de verwachtingen. De kostenbesparingen zijn zo 
groot dat de investering binnenkort is terugverdiend. 
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Afb. 3   Vloeistofringvacuümpompen met olie als spervloeistof zijn 
met een gesloten systeem uitgerust.

Meetcellen voor waterzuivering 
Geleidbaarheidsmeetcellen die volgens het 4-elektrode-
principe werken zijn ook bruikbaar in inductieve systemen. 
Deze techniek is ontwikkeld door Jumo. Naast geleidbaar-
heid kunnen de sensoren ook de temperatuur meten door 
een geïntegreerde temperatuursensor. De meetcellen 
bevatten twee elektrodeparen van roestvrij staal. Het ene 
paar meet de stroom die door de meetvloeistof heengaat; 
het andere de spanning van de meetvloeistof. Met een 
meetcel kan het bereik van 5μS/cm tot 500mS/cm worden 
gemeten.
 www.jumo.nl

Geïntegreerde online conditiebewaking 
SKF heeft door het ‘aptitude 
asset management system’ 
integratie van software met 
hardware verkregen. Gebrui-
kers krijgen daarmee een 
volledig beeld van de condi-
tiebewaking.  
Het hart van het systeem 
is de monitoring suite, een 
gemeenschappelijk platform om gegevens van alle SKF-
technologieën weer te geven en te analyseren. De gemeen-
schappelijke look en lay-out maken het makkelijk om te 
schakelen tussen online informatie en periodieke resulta-
ten. De suite werkt met een gemeenschappelijke database-
manager. Een Oracle of Microsoft SQL Server databasema-
nager zorgt voor een makkelijker systeembeheer.
 www.skf.com

Container voor vloeistoffen
Orca containers heeft een goedkope contai-
ner ontwikkeld voor vloeistoffen. De Orcacon 
kan 1.000 liter vloeistof bevatten en kost €45. 
De container weegt minder dan 20 kilo en is 
volgens Orca door één persoon in minder dan 
10 seconden op te zetten. Ingeklapt neemt de 
container weinig ruimte in. Het is mogelijk de 
containers in te leveren bij het recycledepot van 
Orca. Voor elke ingeleverde container wordt 
€10 retour gegeven.
 www.orcacontainers.com

Röntgenfoto’s van voedsel
Robots die in producten kijken. Dat kan met 
röntgenstralen. Twee Australische bedrijven, Zen 
Automation en Applied Sorting, maken samen 
robots die röntgenfoto’s van producten maken. 
Met deze machines is het mogelijk om bijvoor-
beeld schade door insecten of ziektes op te 
sporen in producten en kan sla gescand worden 
op stenen. Metaal en botten kunnen makkelijk 
worden opgespoord in worst. Volgens Zen Auto-
mation is de techniek nog nieuw, maar zijn er 
legio mogelijkheden.
 www.zat.com.au, www.appliedsorting.com.au

Meer technisch nieuws: www.vmt.nl


