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vakbeurs

techNologie & techNiek

Drukke  
editie  
Solids
begin oktober kwam de stortgoedindustrie 
samen op de vijfde editie van de vakbeurs 
solids. De belangrijkste thema’s waren: 
duurzaamheid, energie-en productie- 
efficiëntie en explosieveiligheid.

Zonder pneumatisch transport
Dinnissen Process Technology introduceerde 
het Lean Mixing-concept met een geïnte-
greerd transportsysteem dat beter inpasbaar, 
behoedzamer en goedkoper is dan bijvoor-
beeld pneumatische transportsystemen die nu 

veel worden toegepast. Het Lean 
Mixing-concept maakt een com-
pleet mengproces mogelijk zon-
der pneumatisch transport en de 
bijbehorende nadelen zoals moge-
lijke productbeschadiging, hogere 
energiekosten en contaminatie- 

risico en extra handling. Lean Mixing maakt 
gebruik van big bags, waarin grondstoffen 
slechts eenmaal omhoog worden gebracht. 
Vanaf het omhoog takelen van de grondstof-
fen, worden de big bags via een automatisch 
routegeleidesysteem naar de juiste lospositie 
op het transferstation gestuurd en afgezet. 
Daar koppelt de procesoperator de big bags 
stofvrij aan op losstations, met daaronder de 
door Dinnissen zelf ontwikkelde FeederValve. 
Deze doseerklep zorgt voor het nauwkeurig 
afwegen van de grondstoffen met een capaci-
teitsrange van 6 kg tot 50 ton per uur.

• Dionne irving •

Solids is een beurs waar contact met klan-
ten een belangrijke reden is om er te gaan 
staan. Solids 2013 vond parallel met 
Pumps&Valves plaats. Ook deze vijfde  
editie was goed gevuld met standhouders. 
Over het aantal bezoekers waren de stand-
houders ook tevreden. Op  
de beurs stonden diverse aan-
bieders van analyse- en meet-
apparatuur voor onder  
andere de foodindustrie.

Meten en analyseren
Endress+Hauser, een van de trouwe stand-
houders op Solids, toonde nieuwe software 
om meer informatie uit de niveaumeters te 
halen. Bovendien zijn de procesaansluitin-
gen aangepast. De meters zijn beter te 
bedienen en zelf te controleren. De kern-
taak is het ontsluiten van informatie voor 
bijvoorbeeld voorraadbeheer. 
Quality2Process toonde de Infralab e-Series 
analyzer voor vlees. Deze is speciaal ont-
wikkeld  om labmethoden in de vleesver-
werkende industrie te vervangen. Omdat 
het geen speciale kennis vereist bij routine-
gebruik, maakt de analyzer het volgens Q2P 
mogelijk om snel monsters te analyseren 

om de belangrijkste parameters voor vlees – 
vet, vochtgehalte, eiwit en hydroxyproline 
(collageen) – te bepalen. Het bedrijf liet ook 
de InfraLab Manager software tool zien. 
Deze tool biedt een contactloze, non-des-
tructieve vochtmeting bij bulkgoederen. 

Het is een methode waarmee het vocht- 
gehalte van monstermateriaal, van poeders 
tot granulaten, binnen maximaal tien 
seconden met een hoge meetnauwkeurig-
heid en reproduceerbaarheid wordt 
bepaald. Inventech Benelux legde dit jaar de 
nadruk op het meten van deeltjesgrootte, 
-vorm en -lading met behulp van de analy-
sers van Microtrac. Deze analysers maken 
gebruik van de technologie van lichtver-
strooiingsmetingen voor deeltjesgrootte-
analyse. Via deze techniek kan de grootte-
verdeling van deeltjes in een colloïdaal sys-
teem of in een dispersie volgens Inventech  
snel en correct worden gemeten. 

‘ Een compleet mengproces  
is mogelijk zonder  
pneumatisch transport’


