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Op zoek naar  
innovaties

Tijdens de vier beursdagen van 30 septem-
ber tot en met 3 oktober bezochten 15.000 
professionals de Jaarbeurs, waar voor de 
eerste keer gelijktijdig met Industrial Pro-
cessing en Macropak ook de technologie-
vakbeurs WoTS (voorheen Het Instrument) 
plaatsvond. De meeste bezoekers namen 
een kijkje op meerdere beurzen. Het over-
grote deel kwam primair om zich te laten 
informeren over nieuwe producten en 
brancheontwikkelingen, zo bleek uit onder-
zoek van de Jaarbeurs. Daarnaast benutten 
de bezoekers de beurzen om in contact te 
komen met nieuwe leveranciers. Marktma-
nager Martijn de Weerd: “Bezoekers zijn op 
zoek naar nieuwe kansen. Er ontstaat een 
beeld dat bezoekende bedrijven zich aan 
het oriënteren zijn met het oog op licht 
positieve toekomstverwachtingen. Expo-
santen met echt nieuwe producten hebben 
veel nieuwe contacten gelegd.”

Industrial European Dairy Show
Een van de nieuwe activiteiten op de vak-

beurs Industrial Processing was de Indus-
trial European Dairy Show. Op een apart 
gedeelte van de beursvloer presenteerden 
bedrijven met een directe link naar de zui-
velindustrie hun kennis en noviteiten. Het 
was er soms rustig, maar de standhouders 
toonden zich tevreden over de hoge  
kwaliteit van de bezoekers. 

Kaas rijpen in folie
DSM toonde de ademende folie Pack-Age 
waarin kazen natuurlijk rijpen. Het product 
is al een paar jaar op de markt, maar nog 
niet toegepast in Nederland, vertelde Chris-
tiaan Hooft van DSM. “Het zit er wel aan te 
komen, we voeren veel testen uit op dit 
moment.” In Italië wordt de folie al wel 
gebruikt voor bijvoorbeeld provolone. Het 
niet hoeven toevoegen van conserveermid-
delen is een van de redenen voor de Itali-
aanse kaasmakers om de folie van DSM toe 
te passen. De verpakkingsafdeling van DSM 
ontwikkelde de speciale folie die doorlatend 
is voor vocht en dicht voor gassen zoals 

De vakbeurzen Macropak en Industrial Processing hebben  
vooral beslissers getrokken, zo meldt de organisatie. Zij  
kwamen om zich te laten informeren over nieuwe producten. 
Ook VMT bezocht de beurzen, eveneens op zoek naar inno- 
vatieve apparatuur en trends in technologie en verpakkingen  
en met speciale belangstelling voor de nieuwe dairy show.

Zuivelinnovaties en meer op  
Industrial Processing en Macropak

zuurstof. Het vochtverlies is ongeveer de 
helft vergeleken met rijping op planken, 
waar de kaas ongeveer 10% vocht verliest.

Robot paraffineert kaas
Innovatieve technologie een stapje eerder in 
het kaasproductieproces toonde Doeschot 
met het prototype van een robot die kaas 
paraffineert. De robotarm op de beursvloer 
zorgde ervoor dat het Italiaanse kaasje  
in een keer geheel van paraffine werd  
voorzien.

De robot paraffineert kaasjes 

geheel rondom in één keer.

Snijden bij dezelfde wrongelkwaliteit
Tetra Pak Processing Systems presenteerde 
op de Industrial European Dairy Show een 
nieuwe sensor voor de wrongelbereiding. 
De CoAguLite sensor bepaalt zeer 
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nauwkeurig het moment van het snijden 
van de gestremde melk, zodat alle batches 
worden gesneden met dezelfde wrongel- 
kwaliteit. Het proces is niet meer afhanke-
lijk van operators en kaasmakers. De sensor 
meet het laserreflectiesignaal en bepaalt zo 
het vlokpunt na toevoeging van het strem-
sel aan de melk en daarmee het voorspelde 
moment van snijden. De gemeten waarde 

wordt daartoe verwerkt via een uitgebreid 
algoritme dat Tetra Pak heeft ontwikkeld. 
De nieuwe sensor speelt in op de vraag naar 
lagere standaarddeviaties in het moderne 
kaasproductieproces. Tetra Pak rekent voor 
dat bij een melkverwerking van 700 miljoen 
liter per jaar de investering in de sensor  
van ruim €100.000 in een jaar wordt terug-
verdiend.

Intelligente CIP-sensor
Noviteit op de stand van Tetra Pak Proces-
sing Systems was de nieuwe versie van de 
Tetra Therm AsepticFlex, een aseptische 
verwerkingsunit voor indirecte UHT-be-
handeling van zuivel en andere levensmid-
delen zoals sappen en sojamelk. De aan-
dacht ging vooral uit naar de geïntegreerde 
IntelliCIP, een innovatieve CIP-oplossing 
die door een sensor wordt bewaakt. Uit 
Zweden was specialist BengtEliasson over-
gevlogen om de werking ervan toe te lich-
ten. Essentie is dat de sensor de vervuiling 
meet en daar de reiniging op afstemt. Deze 

Hygiënische robot
Op Macropak waren meerdere 
robots te zien. Op de stand van 
Fanuc sprong de nieuwe hygiëni-
sche uitvoering van de robot spe-
ciaal voor de voedingsindustrie en 
clean room-toepassingen in het 
oog. Kenmerkend van deze vierde 
generatie is het ontwerp (afvlak-
king, rond), de witte epoxy-lak, 
inoxflens, gebruik van specifieke 
(voedings)vetten en de zeer hoge 
beschermingsgraad (IP69K). De 
LRMate 200i is in verschillende 
uitvoeringen leverbaar.

werkwijze leidt tot optimalisatie van de pro-
ductietijd en verkorting van de reinigings-
tijd en dus tot kostenbeheersing. Ook is er 
een positief milieu-effect doordat niet meer 
water, energie of reinigingsmiddelen wor-
den gebruikt dan daadwerkelijk nodig zijn.
De sensor bepaalt de druk in verschillende 
onderdelen van de installatie en vertaalt dit 
in een CIP-index. Belangrijk is namelijk om 
te weten waar er welk type vervuiling voor-
komt. Gaat het om eiwitten (afgezet in de 
sectie van de installatie waar de tempera-
tuur tussen de 80 en 110°C komt) of om 
mineralen, afgezet boven 110°C? De reini-
gingswijze voor deze typen vervuiling is 
verschillend. Het gebruikelijke reinigings-
programma met een duur van 2 uur kan 
volgens Tetra Pak worden teruggebracht tot 
circa 55 minuten. De sensor is met name 
relevant voor kleinere, flexibele productie-
runs en is daarom geïntegreerd in deze 
installatie. Bij een capaciteit van 15.000 l/h 
is de investering binnen een jaar terug- 
verdiend.

Pomp beperkt restproduct
Spin Pompen toonde op de stand onder 
andere de EHEDG-gecertificeerde Mouvex 
pomp. Met deze oscillerende zuigerpomp is 
het mogelijk om het verlies aan restproduct 
in een proces aanzienlijk te verminderen. 
Volgens het bedrijf worden bij de productie 
van levensmiddelen elk jaar miljoenen 
euro’s verspild. Bij elke batchwissel of aan 
het einde van de productie blijft een deel 
van het product in de zuig- en persleiding 
achter en wordt voor de CIP-reiniging weg-
gespoeld. De Mouvex pomp is zelfaanzui-
gend en heeft een compressoreffect aan de 
perskant. Het apparaat kan hierdoor de 
zuigleiding voor 90 tot 98% leegzuigen en 
de persleiding tussen de 50 en 90% leeg-
drukken. Bovendien kunnen voedingsmid-
delenproducenten met dit pompprincipe 
ook op hun spoelwater- en afvalverwer-
kingskosten besparen. “Dit type pompen 
bestaat al langer, maar staat nu in de 
belangstelling vanwege duurzaamheid en 
minder foodwaste”, vertelde Emile 

Robot in hygiënische uitvoering voor  

bijvoorbeeld de vleeswarenindustrie.

Demonstratie op de beursvloer van de CoAgulite 

sensor voor de wrongelbereiding.
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Koster van Spin Pompen. De Mouvex pomp 
(zie hierboven) heeft een afdichtingloos  
ontwerp met weinig slijtdelen en garandeert 
volgens Koster een constante capaciteit gedu-
rende de gehele levensduur van de pomp. 
Hierdoor bespaart de industrie ook op  
onderhoud- en energiekosten. 

Roerder zonder aparte seal
Jongia presenteerde een nieuwe magneet aan-
gedreven roersysteem dat wordt ingebouwd 
in de tank, waarbij de kop van de roerder 
draait. Door deze roerder te gebruiken is geen 
aparte seal meer nodig. Vooral voor het roe-
ren van sinaasappelsap is het een geschikt sys-
teem, omdat bij dit product – zuur en vezelig 
– de seal kan slijten. Dit roersysteem is wel 
duurder dan standaard roerders, maar  
volgens Jongia bespaart een gebruiker op  
sealwisselingen.
 
MES in opmars
System Integrator Actemium signaleert meer 
aandacht voor Manufacturing Execution Sys-
tem (MES). MES vermindert de productie-
kosten, verkort de turnaround tijden en  
verhoogt de kwaliteit. Steeds meer bedrijven 
willen gecentraliseerde productiedata, coördi-
natie tussen productie en ERP en als het kan 
een papierloze fabriek.
ProLeit liet de nieuwe versie 9 van het soft-
waresysteem Plant iT systeem zien. “Deze ver-
sie bevat procesvisualisatie, de mogelijkheid 
tot het maken van video’s en analyse en rap-
portage, vertelde Christian Weersink, mana-
ging director bij Proleit. Ook ProLeit ziet dat 
de foodindustrie MES steeds meer omarmt. 
Het geïntegreerde softwareplatform Plant iT 
van ProLeit is al langer op de markt. Het inte-
greert functies, van automatisering van pro-
cestechnologie en productiedatamanagement 
tot interfaces met ERP-systemen. “We bieden 

alles in één systeem aan, van ERP tot en met 
de levelswitch in pompen.” Eén systeem voor 
alle automatisering heeft als voordeel eendui-
dige informatie. “Om beslissingen te nemen, 
hoeft een manager zich niet te verdiepen in 
verschillende systemen. Bovendien zijn de 
kosten lager.” Maar is zo’n overall systeem niet 
kwetsbaar? “We hebben veel technologen in 
dienst die snappen hoe de processen werken. 
Zij kunnen het systeem aanpassen op de 
behoefte van de klant.”

Meerdere inspectiedisciplines  
in één apparaat
Macropak toonde een ruim aanbod inspec-
tie-apparatuur, waarbij de tendens is om 
meerdere inspectiedisciplines te combineren 
in één apparaat. Dit bespaart tijd maar vooral 
lijnruimte. Zo presenteerde Loma de combi-
natie van een metaaldetector en controlewe-
ger. Het apparaat is voorzien van een dubbel 
uitwerpsysteem voor zowel producten die niet 
voldoen aan het gestelde gewicht als waarin 
metaal wordt gedetecteerd. Om de machine 
klein te houden, is er een uitvoering waarbij 
de twee bakken van de uitwerpsystemen niet 
naast maar tegenover elkaar zijn geplaatst. 
Nieuw is het ‘fail safe’-systeem, dat maakt dat 
de bak met uitgeworpen producten niet zo 
maar te openen is en daarmee voorkomt dat 
abusievelijk deze producten weer terug in de 
lijn worden geplaatst. Ook gaat het systeem in 
storing indien de uitwerpbak vol is. “Essentie 
is”, vertelde Guido Duquesnoy van Loma, “dat 
we de mazen in het net – plaatsen waar het 
ondanks alles mis kan gaan – steeds meer 
dichten.” Hij sprak van ‘supermarkt-specifica-
ties’. Zo is ook het traject op de machine van 
metaaldetector tot aan de uitwerpbak over-
kapt. Verder is het apparaat uitgerust met een 
PVS: performance validatiesysteem. Daarmee 
wordt het behalen van ingestelde gevoelig- 

‘ De tendens is om meerdere 
inspectiedisciplines te  
combineren in één apparaat’

heden getest. De nieuwe Dymond reeks X-ray 
apparatuur van Satorius combineert rönt-
gendetectie met productcontrole. Naast de 
detectie op vreemde voorwerpen vindt 
gewichtscontrole plaats, producttelling, con-
trole op de aanwezigheid van bepaalde com-
ponenten, op volledigheid, productafmetin-
gen, vulniveau en op misvormingen.

Controle seal, etiket en bedrukking
De PacInspect van Sealpac is een multifuncti-
oneel inspectiesysteem voor verpakkingen. 
Via de scancheck wordt de bedrukking op de 
bovenzijde op de verpakkingsfolie gecontro-
leerd, de positie van het etiket en de bedruk-
king op de rand. De labelcheck controleert het 
etiket op de folie aan de boven- en onderzijde 
van de verpakking inclusief de barcode, ver-
melde datum en ingrediëntenvermelding. Via 
een zogenoemde pressurecheck wordt de 
sealkwaliteit en vervuiling van de seal geïn-
specteerd en ook beschadigde verpakkingen 
gedetecteerd. De capaciteit bedraagt tot 200 
verpakkingen per minuut. Er zijn drie uit- 
voeringen beschikbaar.

•  CARINA GRIJSPAARDT 

& DIONNE IRVING •

Een dubbel uitwerpsysteem met bakken aan weers-

zijde van de band voor de combinatie van metaalde-

tectie en controleweging.
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