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Trends in aseptisch afvullen
aseptisch afvullen wint aan populariteit. Drinktec 2013, de  
vakbeurs voor de drankenindustrie, toont van 16 tot en met  
20 september in münchen de laatste trends en een overzicht 
van het aanbod.

4. Enhanced Hygienic Filling (EHF)
Een goedkoper alternatief voor aseptisch 
afvullen is enhanced hygienic filling (EHF) 
dat machinefabrikanten aanbevelen voor mild 
en sterk zure dranken. “Gecombineerd met 
een geïntegreerde unit voor blow moulding 
en aseptisch afvullen, desinfecteert deze 
methode de PET preform en niet de verpak-
king”, zegt Kahlert. Door sterilisatie van de 
preform kan er worden afgevuld onder ultra-
clean condities en dit levert besparingen op. 
Ook hierbij zijn er mogelijkheden om te   
werken zonder gebruik van chemicaliën.

5.  Aseptische systemen voor kleinere 
capaciteiten

Systemen met kleinere capaciteiten en grote 
flexibiliteit zijn in opmars doordat ook het 
mkb aseptisch wil werken. Korte omstel- en 
reinigingstijden zijn daarbij een vereiste. De 
lijn moet compact zijn met een kleine asepti-
sche zone waar de verpakkingen worden 
gesteriliseerd en afgevuld.
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Aseptische vultechnieken bieden de moge-
lijkheid voor een mildere hittebehandeling 
en daarmee verbeterde smaak van het pro-
duct. Naast de consument is ook de retail 
tevreden met de langere houdbaarheids-
termijn die door deze techniek wordt      
verkregen en koelen is niet altijd nodig.  
Wat zijn de trends bij aseptisch afvullen?

1.  Significant lager gebruik van  
reinigings- en desinfectiemiddelen 

Operators willen af van het klassieke nat-
aseptisch werken met perazijnzuur of droge 
sterilisatie met waterstofperoxide, vertelt 
For Holger Kahlert van machinefabrikant 
Krones en gespecialiseerd in (aseptische) 
afvultechniek. Systemen die zonder chemi-
caliën werken, zoals het gebruik van stra-
ling of ionisatie, krijgen de voorkeur. 
Bovendien voorkomt droogreinigen      
groei van en contaminatie door micro- 
organismen. Daarmee verbetert deze wijze 
van reiniging en desinfectie het hygiëne-
niveau. “Daarnaast verlaagt het de TCO, 
total cost of ownership”, aldus Kahlert.

2. Integratie vormer en vulsysteem
Het blazen van de vormen tot een kunststof 
verpakking wordt geïntegreerd in het asepti-
sche systeem. Dit leidt tot een besparing op 
kosten en ruimte. Bovendien is het microbio-
logisch gezien veiliger door een verminderde 
kans op contaminatie. De integratie van blow 
moulding en het vulsysteem in één unit is te 
realiseren door gebruik van geavanceerde 
beheerssystemen, die in geval van een machi-
nestoring de ontbrekende stretchbuffer tussen 
(voorheen) de twee machines opvangen.

3.  Aseptisch afvullen van producten 
met (fruit)stukjes

Sappen die stukjes fruit bevatten worden 
meestal heet afgevuld. Dit gebeurt als één 
product, of sap en fruitstukjes worden apart 
verhit. Maar ook producenten van deze 
vruchtensappen willen hun product een mil-
dere hittebehandeling geven. Wat is er moge-
lijk? Zijn er al afvulkleppen en vulsystemen 
beschikbaar die deze producten aseptisch  
verwerken? Drinktec toont de laatste stand 
van de techniek.

Reis naar de Drinktec
Drinktec 2013 wordt gehouden van 16 tot 
en met 20 september in München. Grond-
stoffen, verwerking, afvullen, verpakken, 
maar ook de marketing van dranken komen 
aan bod. Het grootste gedeelte van de 12 
hallen die de beursvloer telt, is gewijd aan 
de technologie voor de productie van   
dranken.
VMT organiseert een reis naar de Drinktec 
in München. Voor meer informatie:  
www.vmt.nl


