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Thema: kanT-en-klaar

Superdroge sla
FTNON ontwikkelt supercentrifuge

consumenten kopen steeds vaker voorverpakte gewassen sla 
en spinazie. om twee keer zoveel te drogen zonder uit te hoe-
ven breiden, zou een groenteproducent kunnen investeren in 
een supercentrifuge waarmee het hele proces continu kan 
draaien.

gen kregen we allemaal antwoord.” Dat 
resulteerde in een tweede prototype (zie 
foto) met een capaciteit om 2.000 kilogram 
sla per uur te verwerken maar met een 
zeer klein oppervlak.

Minder beschadiging
De lucht wordt met meerdere 
ventilatoren op verschillende 
plaatsen in de trommel inge-
bracht. “We hebben meer lucht 
nodig als de diameter van de 

trommel toeneemt”, verklaart Fauth. De 
lucht wordt met een ventilator via een  
speciale luchtkamer ingebracht. “Het was 
zoeken naar de juiste perforaties van de 
trommel en de juiste plek om de lucht in  
te brengen.” De machine draait met 150 
omwentelingen per uur de sla droog. De 
huidige batch centrifuges hebben een 
omwentelingssnelheid van 400 tot 800 
omwentelingen per minuut. Door de lagere 
snelheid beschadigen de slablaadjes minder 
vergeleken met het huidige proces. “Dat 
was niet ons doel, maar is een mooi neven-
effect.” Ook zijn de blaadjes droger. “De 
lucht heeft twee functies: transport in de 
trommel en het losmaken van de sla van de 
wand. Hierdoor is het droogeffect groter.” 
De lucht zorgt niet voor het droogeffect. “In 
de slaverwerkingsfabriek is het constant 4 

“De huidige lijn voor de productie van voor-
verpakte sla is continu, op de centrifuge na”, 
vertelt Wilco Fauth, algemeen directeur van 
machinefabrikant FTNON, ontwikkelaar 
van de supercentrifuge. “Dat was onze  
motivatie om een continu draaiende  
centrifuge te ontwikkelen.” De 
centrifuge bevindt zich na het 
wasproces en voor de verpak-
kingslijn, beide continu proces-
sen. De ontwikkeling van een 
continu centrifuge was geen 
gemakkelijke klus. Fauth: “Centrifugeren is 
een complex proces, zowel qua onderhoud 
als bediening.”

Brainstorm
De machineproducent pakte het ontwikkel-
traject grondig aan. Anderhalf jaar geleden 
zocht FTNON contact met Hogeschool 

Twente om te brainstormen over hoe zo’n 
machine eruit zou moeten komen te zien. Ze 
waren er al snel uit dat het transport door de 
trommel met lucht moest plaatsvinden. De 
volgende vraag was hoe de gravitatiekracht 
met zo min mogelijk lucht was te overwin-

nen. Een conische trommel (zie afbeelding) 
was het resultaat. Door de taps toelopende 
trommel staat de centrifugaalkracht in een 
hoek op de luchtstroom. Elke keer als de 
luchtstroom de slablaadjes van de wand 
afblaast, vallen ze een stukje lager in de 
trommel om door de centrifugaalkracht 
weer tegen de wand te worden gedrukt. Zo 
vindt het transport in de supercentrifuge 
plaats. Na de brainstormsessies waren de 
eerste proeven veelbelovend. “We wilden het 
ontwikkelde proces simuleren, maar het 
bleek te complex. We besloten daarom om 
een prototype te bouwen”, legt Fauth uit. 
De experimenten met deze machine lever-
den waardevolle informatie op voor het 
project. “De hoek van de trommel, hoe 
rem je het product aan het einde af, hoe en 
waar brengen we de lucht in. Op deze vra-

‘ Spinazie reageert beter 
op lucht dan ijsbergsla’

Food Valley Award
De supercentrifuge van FTNON is  
genomineerd voor de Food Valley Award 
2013, de innovatieprijs in agri-, food-  
en feed-Nederland. De andere twee  
genomineerden zijn de pasteur sensor  
tag en de bioproductprocessor.
www.foodvalleyaward.nl
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graden. Bij die temperatuur kan lucht bijna 
geen water meer opnemen. De lucht zorgt 
ervoor dat de sla ‘los’ blijft in de trommel, 
zodat water beter kan ontsnappen.”

Duurtesten
De machine kan alle slasoorten verwerken; 
zowel harde soorten zoals ijsbergsla, als 
zachte, fragiele soorten zoals spinazie. De 
capaciteit voor de twee soorten sla is op de 
nieuwe machine gelijk, aangezien lucht een 

Glad oppervlak
Het oppervlak van de supercentrifuge is 
behandeld met een nieuwe techniek, 
genaamd ViwateQ Finishing. Om een glad 
oppervlak te krijgen wordt normaal het 
oppervlak gebeitst, gestraald of gepolijst. 
ViwateQ Finishing staat voor een nieuwe 
gepatenteerde manier van oppervlaktebe-
handeling. Hoewel ViwateQ Finishing geen 
beitsproces is, haalt het wel de oxidehuid 
weg om zo alle ongewenste contaminaties 
en verbrande laszones grondig te verwijde-
ren. Na deze actie ontstaat door een natuur-
lijke passivatie een nieuwe oxidehuid. Door 
deze techniek kleeft er minder product aan 
de binnenwand waardoor de machine mak-
kelijker schoon te maken is. Het product 
loopt beter van de wand naar beneden; 
tevens raakt het product minder beschadigd. 
Voor sla heeft Fauth geen cijfers, maar ze 
hebben experimenten uitgevoerd met 
gekookte rijst. Zonder ViwateQ Finishing 
bleef 60 tot 70% van de rijst aan de wand 
plakken. Door de machine met ViwateQ te 
behandelen bleef slechts 2% rijst achter. De 
technologie is ontwikkeld in een Europees 
consortium. TNO heeft geconcludeerd dat 
ViwateQ Finishing in vergelijking met 
bestaande technieken het best reinigbare 
oppervlak heeft. FTNON is een van de 
bedrijven die deze techniek toepast.

Kwaliteit vanaf de werkvloer
Iedereen in een organisatie levert zijn bijdrage aan kwa-
liteit: van operator tot directeur. Tijdens de bijeenkomst 
‘Kwaliteit vanaf de werkvloer’, die Stichting PAVO en 
VMT organiseren, delen managers uit de voedingsmid-
delenindustrie hun ervaringen om mensen in deze ener-
verende tijden te ondersteunen, te motiveren, te werven 
en op te leiden. Cases illustreren hoe verschillende 
instrumenten helpen om de medewerkers te enthousi-
asmeren en om kwaliteit te realiseren. Aan het einde 
van de dag gaan bezoekers naar huis met nieuwe  
kennis en praktijkervaringen die direct in het eigen 
bedrijf zijn toe te passen. Zie ook pag. 43.
Datum: 4 oktober 2013
Locatie: Kameryck, Kamerik (Woerden)
Informatie en inschrijven:  
www.vmt.nl/kwaliteitvanafdewerkvloer

beter effect heeft op losse bladeren. De hui-
dige centrifuges kunnen voor zachte slasoor-
ten maar ongeveer 50% van de capaciteit 
aan. “Spinazie reageert beter op lucht dan ijs-
bergsla. Daardoor is de droogcyclus voor 
spinazie korter in de continu machine”, licht 
Fauth toe. Uiteindelijk zal voor verschillende 
producten een verschillende hoeveelheid 
lucht worden gebruikt.
Het tweede prototype gaat de volgende fase 
in. “We hebben alle slasoorten getest. Nu 
gaan we de machine belasten en duur- en 
houdbaarheidstesten uitvoeren.” Deze testen 
voert FTNON uit samen met een klant. “De 
machine zal de huidige productie van deze 
klant verwerken, alles wat wordt geprodu-
ceerd, gaat over deze machine.” 
Het enthousiasme bij andere mogelijke klan-
ten is groot. “Slaverwerkers over heel de 
wereld zijn komen kijken. We kregen veel 
positieve reacties uit de Verenigde Staten, 
Australië, het Midden-Oosten. Vooral tech-
nici waren onder de indruk. Ze vinden dat 
we echt iets nieuws hebben gemaakt”, vertelt 
Fauth trots. De klanten zijn vooral enthousi-
ast dat de productielijn automatisch is waar-
door minder handen aan de lijn nodig zijn. 
“Dit zorgt voor minder kwaliteitsverlies.” Ze 
roemen ook dat het apparaat makkelijker 
schoon te maken is en dat het simpeler is om 
om te schakelen naar een ander product.

Prijs
“Een ander voordeel is dat een gebruiker op 
hetzelfde vloeroppervlak twee keer meer kan 
produceren.” Volgens Fauth zullen vooral 
klanten die te maken hebben met flinke 
groei, een oude machine en ruimtegebrek 
geïnteresseerd zijn.” Fauth kan nog geen 
inschatting van de prijs maken, want de ont-
wikkeling van een prototype is altijd duurder 
dan de echte machine. De directeur ver-
wacht wel dat de prijs marktconform zal zijn. 
In vergelijking met andere machines heeft de 
supercentrifuge wel meer ontwikkelingswerk 
gevraagd. “De lager is uit één stuk waardoor 
die lang mee gaat. We hebben dat afgekeken 
van de off-shore industrie.”  

• Dionne irving •

Tweede prototype van de supercentrifuge. 3D-weergave van de supercentrifuge van FTnon.


