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Hygiënisch design 
en efficiëntie

Tijdens de exclusieve perstoer in het com-
petentiecentrum voor verticale zakkenvul-
machines waren de nieuwste ontwerpen  
te zien van Bosch, Yamato en Ishida en  

Hygiënisch ontwerp door balkonbouw creëerde een revolutie in 
verpakkingsmachines in de jaren negentig. Machineonderdelen 
werden toegankelijker voor schoonmaak en desinfectie. Het 
compleet wegwerken van motoren uit de verpakkingszone en  
de afronding en schuinstelling van horizontale vlakken tilde  
hygiënisch ontwerp naar een volgend niveau. Dat maakt een 
rondgang duidelijk bij Bosch Packaging Technology in Weert.

Verticale zakkenvullers en combinatiewegers  

Duidelijk werd dat in het primaire verpak-
kingsproces, waarbij voedselproducten  
direct in contact komen met verpakkings-
machines, grote stappen zijn gezet in veili-
ger en hygiënischer afvullen. Zo is Bosch 
erin geslaagd alle componenten voor de 
aan sturing van zijn verticale vorm-, vul-  
en sluitmachines (vvs-machines) in een 
aparte kast te integreren. Het woud aan  
bedradingen is in de nieuwe ontwerpen  
geminimaliseerd. Dat resulteert in machi-
nes met een open structuur, waardoor alle 
voedselresten in een mum van tijd met  
hogedruk zijn weg te spuiten. 
Bij de combinatiewegers voor komen afron-
dingen aan de bekers dat vuil zich hecht. 
Water parelt door verbeterd ontwerp altijd 
af, zodat er geen vuil achterblijft. Voor mo-
dulewijzigingen zijn bij geen van de machi-
nes nog gereedschappen nodig. Operators 
kunnen alle te reinigen of uit te wisselen 
machineonderdelen eenvoudig met de hand 
eruit lichten of met snelslui tingen los- en 
vastkoppelen. Bij Bosch kan zelfs de aan-
drijfriem door een hendel over te halen in 
enkele seconden worden gewisseld. Tot slot 
valt de flexibiliteit op. 
Met deze nieuwe generatie machines kun-
nen voedingsmiddelenbedrijven niet alleen 
meer producten afvullen en meer combina-
ties maken, maar ook meer verpakkings-
vormen op één machine draaien. Een  
investering in een tweede machine voor  
een specifieke verpakkingstoepassing kan  
zodoende achterwege blijven.    

dozenpakker CPS. De vier delen vaak hun 
expertise in voedselveilig en hygiënisch  
verpakken van verse en bevroren produc -
ten met volautomatische verpakkings lijnen. 

Bij de Franse fritesfabriek Mydibel bedient een operator een verticale vorm-, vul- en sluitmachine van Bosch voor zakken, 

die qua ontwerp helemaal in het teken staat van hygiënisch design. 
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Reuzensprong 
De nieuwe generatie vvs-machines en  
combinatiewegers is ontworpen met het 
oog op de steeds strengere eisen voor veilig 
en hygiënisch produceren. Dit proces is al 
ruim twintig jaar aan de gang. Een mijlpaal 
was de balkonbouw die in de jaren negentig 
sterk opkwam. De industrie maakte hier-
mee een reuzensprong voorwaarts, ver- 
gelijkbaar met de overstap van staande  
naar hangende toiletten. Daardoor ver-

beterde de toegankelijkheid van primaire 
procesonderdelen sterk. De primaire ver-
pakkingslijn werd van onder tot boven  
goed bereikbaar. Tegelijk werden dode  
hoeken in de machine aangepakt. Die 
maakten plaats voor afgeronde vormen. 
Vuil kon zich veel moeilijker nestelen en 
ophopen in toevoerkanalen en vulpijpen, 
en in de verpakkingslijn zelf. De opkomst 
van roestvast staal drong het corrosierisico 
terug en zorgde voor gladdere oppervlak-
ken. Dit alles verminderde sterk het risico 
van contaminatie en vereenvoudigde de  
reinigingsprocedure. 

Troubleshooting on demand
Bosch Technology tuigt een afdeling op die 
klanten met defecten in hun verpakkings-
proces ondersteunt met technologische  
expertise. Dit gebeurt in samenwerking  
met de folie leveranciers Dow en Amcor.  
Patrick Lagarde, manager engineer en  
design, demonstreerde hoe een producent 
van melkpoeder door microscopisch onder-
zoek van zijn lekke verpakkingen afkwam. De 
lekkage kwam slechts sporadisch voor en 
kon in steekproeven worden gemist. Zo kon 
het gebeuren dat een hele batch er door-
heen glipte en teruggehaald moest worden. 
De technici lokaliseerden het lek door de 
verpakking in een watertank met negatieve 
druk te leggen. Uittredende luchtbellen ver-
raadden de plek. Door het lek in de sealnaad 
50 keer microscopisch te vergroten en een 
roterende lens te gebruiken, konden technici 
in detail naar het manco kijken. Na overleg 
met de verpakkingsontwerper was in enkele 
minuten bekend wat er loos was. Met een 
sterkere vergroting werd op micrometer-
niveau bestudeerd was er mis was met de 
las. Bij de overgang van een PE-OPP-seal 
waren luchtgaten te zien. Bij inspectie op 
locatie bleek dat de reinigingsprocedure van 
de sealbout niet was opgevolgd. Werken 
volgens de richtlijnen bleek de oplossing. 

‘  Alle oppervlakken hebben 
nu een lichte hellingshoek’

Hoezo hygiënisch?
Valt er anno 2015 nog wat te verbeteren? 
Jazeker. Vooral in de vormgeving van de  
bekasting en de positie van aandrijvingen 
en bedradingen is winst te behalen. Veel  
machinemodellen lijken nog steeds op 
blokkendozen, met hun rechte vlakken  
die niet goed afwateren. Motoren met 
aandrijfriemen zijn een sta-in-de-weg  
en bedradingen beperken de toegang. In  
de praktijk blijven voedselresten bij het 
schoonspuiten gemakkelijk liggen of ze  
komen klem te zitten tussen de kabels. 
Water met voedselresten spat tijdens het 
afspuiten vanaf de vloer weer tegen de  
machinepoten aan. Hoezo hygiënisch? 
Deze problemen zijn aangepakt, bleek  
tijdens de toer. 
In de nieuwe machine ontwerpen die  
werden getoond, is vorming van ‘vieze  
plasjes’ niet meer mogelijk. Zo heeft de 
nieuwste verticale zakkenvulmachine van 
Bosch, de SVC 4020, geen enkel horizontaal 
vlak. Alle oppervlakken waarop water kan 
blijven staan, hebben een lichte hellings-
hoek. Daardoor vloeit al het water met 
voedselresten af. Het lijkt een simpele  
exercitie, maar voor machinebouwers is 

de stap van kubus- naar 
trapeziumvormen een 
grote verandering.  
Viezigheid rond de  
poten komt ook niet 
meer voor. De vorm-, 
vul- en sluitmachine 

van Bosch staat nu op kegelvormige voetjes 
waar het water van afvloeit. De vacuüm-
pomp en motor zijn van de verpakkings-
zone naar een aparte kast verhuisd. In de 
open machine kan alles met hogedruk  
worden afgespoten. 

Verticaal zippen
Hygiëne is één ding, maar flexibiliteit is 
voor de industrie zeker zo belangrijk. De 
continue vvs-machine van Bosch verwerkt 
onder meer pillowpacks, blokbodemzak-
ken, fullcorner bags en de razend populaire 
doypacks. De nieuwste versie kan 

Uit hygiënisch oogpunt ontworpen machinedelen.

Doypack met zipper, die nu voor het eerst van de rol op een  

continue verticale zakkenvulmachine kan worden gemaakt. 
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De nieuwe SVC-4020, waarvan onderdelen als motoren en vacuümpompen zijn weggewerkt in een aparte 

kast naast de machine.

deze stazakken, bekend van bijvoorbeeld 
Soep in Zak, voorzien van een zipper. De 
sluitstrip wordt als strook op de folierol  
gelast in een continu proces. Bijzonder, 
want normaal kan dit alleen met kant-en-
klare doypacks op intermitterende, verticale 
vvs-machines of op een horizontale verpak-
kingsmachine. Hiertoe heeft Bosch enkele 
slimmigheidjes bedacht, zoals een verticaal 
meebewegende sealbout die de zipper aan 
de bewegende foliehuls vastlast. In één 
vloeiende verpakkingsflow kunnen tot  
honderd hersluitbare doypacks per minuut  
worden geproduceerd. De kwaliteit is ver-
gelijkbaar met die van horizontale zakken-
vullers die met carrousels werken. Bij dit 
proces worden zakken hangend gevuld en 
daarna verzegeld. 
De oplossing van Bosch scheelt de klant  
ruimte en een investering in een horizon-
tale verpakkingsmachine voor zipzakken.  
Bij demonstraties van de nieuwe machine 
maakte de meerprijs tot 25 procent voor 
deze zipperoptie klanten niet minder  
enthousiast, claimde Bosch.  
De opkomst van doypacks vraagt overigens 
om een ander sealsysteem. Een stazak van 
PE zakt in. Nodig is bijvoorbeeld PP of  
PET met een heatseal. Ook hiervoor is bij 
dit vvs-systeem een oplossing bedacht:  
operators kunnen het sealsysteem op de 
sealarm zonder gereedschap wisselen. Bij 
een overstap op doypacks is de downtime 
dus minimaal. 

Conische behuizing
Bij combinatiewegers is een soortgelijke 
ontwikkeling te zien. Bij Ishida’s nieuwe 
modellen zitten de motoren niet meer in 
een cilindervormige, maar in een conische 
motorbehuizing. De omsluiting watert zo 
uitstekend af. Schroeven en bouten zijn  
netter afgewerkt, met doppen afgeschermd 
of door slimmer ontwerp helemaal niet 
meer nodig. Dit is ook bij concurrent  
Yamato te zien. De producent wijst erop  
dat een eenvoudiger ontwerp met minder 
bewegende delen ook bijdraagt tot een  
hygiënischer en voedselveiliger machine. 

De emmers hebben bij beide fabrikanten 
afgeronde hoeken gekregen. Extra voedsel-
veiligheid bieden metaaldetectoren die in 
de machine geïntegreerd kunnen worden. 
Nog beter is het hieraan X-ray-detectie te 
koppelen voor kwaliteitscontrole van afge-
vulde producten. Ishida heeft deze markt 
met succes betreden en is een van de snelst 
groeiende leveranciers van röntgenappara-
tuur in de voedingsindustrie. 
Met de apparatuur kunnen fijne metaaldeel-
tjes in de eindverpakking ook in lengterich-
ting gedetecteerd en uitgestoten worden. 
Dat geldt eveneens voor plastics, rubber, 
porselein, stenen en glas en bijvoorbeeld 
insecten. Volgens Ishida is er geen X-ray- 
apparaat in de markt dat zo’n hoge reso- 
lutie haalt.  
Belangrijk is ook de software die van  
elke verpakking de beel  den opslaat. Zo 
kan de historie bij recalls tot op verpak-
kingsniveau worden bekeken. 

Sneller, net zo accuraat
Naast voedselveiligheid en hygiëne blijft 
snelheid een continu verbeterpunt. Zo zijn 
de combinatiewegers uit Ishida’s topserie  
15 procent sneller geworden en net zo  
accuraat. Bedieningsgemak zorgt ook  
voor minder oponthoud bij de omstelling 
en reiniging: alle bekers van één model  
zijn gemakkelijk uit te wisselen – zonder 

gereedschap. De operator kan ze er simpel 
uitlichten om aan de waswand te hangen 
voor cleaning in place (CIP). Medewerkers 
op de productievloer kunnen de interne 
machine in kale uitvoering prima bereiken 
en vloeistoffen en vaste stoffen wegspuiten. 
Productinstellingen gaan sneller door een 
simpel vijfstappenplan op basis van EAN- 
code en het energieverbruik tot 20 procent 
omlaag in de lagesnelheidsmodus. 
Ook concurrent Yamato heeft dit soort  
verbeteringen doorgevoerd. De combinatie-
wegers zijn sneller geworden door verbete-
ringen aan de stappenmotor. Ze worden 
ook steeds accurater. Verhoging van de  
amplitude van de vibratoren geeft een  
meer continue doorvoer. In combinatie  
met de nieuwste motoren maakt dat de  
weging tijdens het verdelen exacter. Met 
deze nieuwste combinatiewegers kunnen 
producenten voedselverspilling terugdrin-
gen. Stuksartikelen, zoals groentestronkjes, 
bevroren vissen en snoepmixen die niet 
binnen een bepaald verpakkingsgewicht 
kunnen worden gecombineerd, haalt de 
machine terug naar de toevoer. De kans  
is groot dat ze bij een tweede poging wel 
matchen. Zo vallen er bij het afwegen zo 
min mogelijk producten uit de boot. 

• VINCENT HENTZEPETER •

Vincent Hentzepeter, freelance journalist 
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