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Mengen en drogen
Hosokawa Micron presenteert met 
de Conical Paddle Mixer/Dryer 
(CPM/CPD) een e�ciënte en breed 
inzetbare installatie.

Roterende zeef
De Cryloc is een roterende zeef voor 
de e�ciënte verwerking van meel, 
korrels en extrudaten op maallijnen 
in de graanverwerking.

Atex-training
De Atex-training van werknemers 
en derden vraagt om toegesneden 
instructie-materiaal.

Wegenwacht procesinstallaties
Silowacht hee� met haar service- 
en onderhoudsdienst veel ervaring 
opgebouwd in het oplossen van op-
slag-, transport- en doseerproble-
men.

Machevo Connect
Jort Kelder is dagvoorzitter van de 

Event in Ede is het risico van me-
chanische ontstekingsbronnen.

Droging cassave-cake
Ebbens Engineering hee� voor de 
droging van cassave-cake een mo-
biele  installatie ontwikkeld.

Pneumatisch transport
Gericke ontwerpt als system inte-
grator hoogwaardige turn key-pro-
jecten, ook als het gaat om pneu-
matische transportsystemen.

Energie-e�ciency
Blower- en compressorfabrikant 
Aerzen hee� een whitepaper gepu-
bliceerd over de potentie van een 
duurzamer persluchtverbruik.

Elektri�catie
Mattenfabrikant Rinos hee� haar 
gasgestookte droogovens vervan-
gen door elektrische installaties die 
werken op basis van zonnepanelen.

ALV van Machevo en het netwerke-
venement Machevo Connect.

Van Beek wint PIP
Van Beek hee� voor haar Twister 
verticale schroefwarmtewisselaar 
zowel de Vakprijs als de Publieks-
prijs van de Proces Innovatie Prijs 
(PIP) gewonnen. 

Vacuüm droger/coater
Lindor presenteert met de Capsule 
vacuüm droger/coater een installa-
tie die een groot aantal bewerkin-
gen e�ciënt kan combineren in één 
machine.

Thermische processen
Het jonge bedrijf TEMA Process 
BV kan bogen op een decennia-
lange ervaring met wervelbedsys-
temen en thermische procesin-
stallaties.

Atex Event
Een van de thema’s van het Atex 
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Bij de cover: Gericke ontwerpt en 
produceert als system integrator 
ook complete pneumatische 
transportsystemen inclusief de 
verbonden processen (pag. 36-37).
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16 november
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NWGD Symposium ‘Recent Advances in 
Industrial Drying’, Wageningen
27 november
www.processinnovation.nl

Atex Event, Ede
28 november
atexevent.nl

ALV + Machevo Connect, Utrecht
4 december
www.machevo.nl

CIP - Innovatieve reinigingstechnieken 
(2-daags), Utrecht
13-14 december
burggraaf.cc

2019

Exposolidos, Barcelona (Spanje)
12-14 februari
exposolidos.com

Zie verder 
www.bulkgids.nl/agenda

Size Reduction and Classi�cation, 
Rotterdam
30 oktober
www.solids-solutions.com

Intermodal Europe, Rotterdam
6-8 november
www.intermodal-events.com

Solids Dortmund (D)
7-8 november
www.easyfairs.com

EuroTier, Hannover (D)
13-16 november
www.eurotier.com

Particle Size Characterization, 
Wateringen
14-15 november
www.solids-solutions.com

Porosity and Surface Area 
Characterization, Wateringen
16 november
www.solids-solutions.com

Hygiënische Engineering - Droge 
processen, Utrecht
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Trias energetica
In deze editie veel aandacht voor duur-
zaamheid. Dat is te danken aan een aantal 
berichten en artikelen die gaan over pro-
cestechnologie en meer in het bijzonder 
industriële droging. Juist in die hoek is veel 
winst te boeken met de ‘trias energetica’: 
beperk de energiebehoe�e, zet duurzame 
energie in en benut die energie zo e�ci-
ënt mogelijk. Aerzen Nederland (pag. 40) 
stelt in een whitepaper dat in de industrie 
nog volop kansen liggen om 10% tot 30% 
energie te besparen. Verreweg het grootste 
deel van de totale lifecycle kosten van een 
blower of compressor betre� het energie-
verbruik. Dankzij nieuwe technologie is dit 
verbruik echter tot een minimum te redu-
ceren. Van industriële drogers is bekend 
dat het energieslurpers zijn. Het blijkt zeer 
de moeite te lonen om hiervoor duurzame 
energie in te zetten. Mattenfabrikant Rinos 
(pag. 42) hee� dit bewezen met de vervan-
ging van gasgestookte droogovens door 
elektrische installaties die werken op zon-
ne-energie. Het jonge bedrijf TEMA Process 
(pag. 30) weerspiegelt de e�ciency van 
haar �uid bed drogers in haar gasloze kan-
toorgebouw, opgetrokken uit duurzame, 
onderhoudsarme materialen en voorzien 
van passieve verwarmings- en koelinstal-
laties. Op dinsdag 27 november kunnen we 
deze thema’s verder uitdiepen, op het jaar-
symposium van de Vereniging Nederland-
se Werkgroep Drogen. Het thema is ‘recent 
advances in industrial drying’. Het gaat 
daarbij uiteraard ook om productkwaliteit 
en opbrengst, maar met een scherp oog 
voor e�ciency en duurzaamheid.

Jos Verleg
hoofdredacteur

Column

NMi-erkenning Bascules Robbe
Bascules Robbe uit Torhout 
(B), producent van weeg-
toestellen en afvulinstalla-
ties, is door NMi (Nationaal 
Metrologisch Instituut) als 
keurder erkend. Hiermee 
kan Bascules Robbe ook in 
Nederland instaan voor de 
eerste keuring van niet-au-
tomatische weegschalen 
en afvulinstallaties (R61). 
Dit betekent dat het bedrijf 
nieuwe installaties volle-
dig in eigen beheer kan 
leveren en opstarten, zo-
dat een turn key-oplossing 
wordt geboden. Daarnaast 
kan het bedrijf nu ook de 
herkeuring verzorgen van toestellen van zowel Bascules Robbe 
als andere producenten.

Cumapol neemt tuimeldroger in bedrijf
Recyclingbedrijf Cumapol Emmen heeft op 5 oktober 2018 tij-
dens de VNCI-jubileumbijeenkomst ‘Behind the Scenes@Em-
men’ een nieuwe tuimeldroger in bedrijf genomen. Met de in-
stallatie, gefabriceerd door Bouman Processes in Almelo, kan 
Cumapol nog meer producten in kleinere hoeveelheden in eigen 
beheer kristalliseren, drogen en/of nacondenseren. De droger 
is geschikt voor batches tot 20 ton. Volgens technisch directeur 
Marco Brons kunnen met de tuimeldroger complexere producten 
worden gemaakt met minder risico op off-spec en/of contamina-
tie. Cumapol recycelt flakes van PET flessen tot polyester grond-
stoffen.

Weeginstallatie Bascules Robbe

Bouman Processes tuimeldroger bij Cumapol

BULK / Artikel6 / Update
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3316 BG DORDRECHT
Tel.: 078-6183117
Fax: 078-6510560
E-mail:  info@boswieldrecht.nl
Website:  www.boswieldrecht.nl

•	 Zandtrechters
•	 Grindtrechters
•	 Overslaginstallaties
•	 Cementsilo´s
•	 Ontstoffing

•	 Pneumatische systemen
•	 Elevatoren
•	 Transportschroeven
•	 Transportbanden
•	 Hydr. kettingtestbanken

•	Zakkenvulmachines

•	Zakvacuumeerstations

•	Palletisers

RESULTAATGERICHTE
VERPAKKINGSOPLOSSINGEN
VOOR ELKE SECTOR

Arodo -	Advies,	ontwerp,	productie,	installatie	&	service +32	14672332arodo.com sales@arodo.com

Bouw Feed

Agricultuur En meer...

Chemie

Food

Arodo ontwerpt en produceert reeds decennialang 

zakken-vulmachines, vacuumeerstations, palletisers, 

rekhoesinstallaties en totale verpakkingslijnen

 voor bedrijven wereldwijd. Alles gebeurt 

in eigen beheer.

•	Rekhoesmachines

•	Big-bag	vulmachines

Wij bieden verpakkingsmachines mét resultaat 

voor bulkgoederen in o.a. deze sectoren: 

VERPAKKINGSOPLOSSINGEN
 SECTOR

service
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Motogroup transport- en sorteerinstallatie

Pilot testing bij Food Pilot

Rob van Zetten    Mario Jasper

oktober 2018 BULK / 6 / Update

DMN benoemingen
Per 1 september 2018 is Rob van Zetten aangesteld bij 
 DMN-WESTINGHOUSE in Noordwijkerhout als Senior Account 
 Manager voor de Benelux. Op 1 augustus 2018 trad Mario Jasper 
bij het bedrijf aan als Manager Service & Maintenance.

Food Pilot breidt uit met demohal
Op 6 november 2018 wordt de nieuwe demohal van de Food Pilot 
in Melle officieel geopend. De hal biedt een uitbreiding van de 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van procestechnologieën in 
de agrofood. Zo komen in de demohal drie nieuwe emulgeertoe-
stellen en een cryogene vriestunnel. Dit brengt het totale aantal 
toestellen voor demonstratie en pilot testing op meer dan vijftig.

SCE-project Libanon
SCE (Silo Construction Engineering) bouwt mee aan een fabriek 
in Libanon voor de productie van pluimveevoer. SCE levert hier-
voor modulair gebouwde, vierkante stalen silo’s. De fabriek heeft 
een ontwerpcapaciteit van 85 ton/uur.

Sorteerinstallatie voor recyclingmarkt
Lybover BULK (voorheen Motogroup) bouwt een transport- en 
sorteerinstallatie voor de recyclingmarkt. De installatie beschikt 
over een cabine waarin tot 8 personen het per bandtransporteur 
aangevoerde materiaal manueel kunnen uitsorteren. De verschil-
lende fracties worden via zes valpijpen in de verschillende con-
tainers gestort. De installatie heeft een instelbare capaciteit tot 
een debiet van 40 m³/uur. De instorttrechter heeft een volume 
van 7 m³.

Rotax positioneerkop maakt indruk
Op een drukbezochte Open Dag van SYMACH in Terneuzen, pro-
ducent van afzak- en palletiseermachines, heeft het bedrijf veel 
indruk gemaakt met de gepatenteerde Rotax positioneerkop; 
een technologisch nieuw concept met de potentie van een ‘game 
changer’. Het apparaat kan een zak van vier zijden ontvangen 
in plaats van traditioneel één zijde. Dit spaart veel rotaties uit, 
zodat de snelheid van palletiseren toeneemt. Waar een huidige 
palletizer tot 36 zakken per minuut stapelt, kan deze capaciteit 
met een Rotax positioneerkop worden opgevoerd tot 46 zakken 
per minuut, een toename van 25%. Die snelheid is voldoende om 
twee verpakkingslijnen bij te houden. De eerste vier palletisers 
met Rotax positioneerkop worden in maart 2019 bij een klant 
geïnstalleerd.
Op de Open Dag op 5 oktober 2018 presenteerde SYMACH ook 
de in 2016 geïntroduceerde FILLstar verpakkingsmachines. Er 
waren demonstraties te zien van een pet food afzakmachine met 
dubbele vulmond voor PE-PET en WPP zakken, en een suiker af-
zakmachine voor papieren en WPP zakken. De ruim 1.500 be-
zoekers waren afkomstig uit binnen- en buitenland, zelfs vanuit 
Rusland en Australië.
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Goeroe
Iedere organisatie die zichzelf serieus 
neemt, schijnt er een te moeten hebben: 
een goeroe. Liefst een van het soort dat 
kan worden gebruikt om naar klanten en 
media de reputatie van het bedrijf te ver-
hogen. Eigenlijk is het een gotspe; de van 
oorsprong alom gerespecteerde goeroe is 
gedegradeerd tot een onnuttig instrument 
van de marketingmix.
De kreten van de goeroes zijn meestal 
nietszeggend. Termen als ‘klaar voor de 
toekomst’, ‘big data’ en ‘internet of things’ 
zijn al even wazig als ‘oplossingen’ in de 
trant van ‘slimme algoritmen’, of ‘meer 
richten op kostenbeheersing en producti-
viteitsgroei’. Mooi hoor - en toen?
Het lijkt zo simpel; zorg ervoor dat iemand 
een Six Sigma-cursus hee� gevolgd en je 
hebt een eigen goeroe. Hoe minder iemand 
hem begrijpt, des te intelligenter komt hij 
over. Deze persoon mept zich als een ware 
san-kyu door de organisatie, daarbij alles 
wat in het verleden zorgvuldig op poten is 
gezet in puin achterlatend. 
Mijn ervaring leert dat er meer dan enkele 
organisaties zijn die wél een goeroe in huis 
hebben, maar nog nooit hebben nagedacht 
over meer banale zaken, zoals fatsoenlijk 
voorraadbeheer vanuit een simpele MRP- 
planning. Besef wel dat we deel uitmaken 
van een keten met alle daaraan verbonden 
beperkingen en mogelijkheden. Maak van 
uw leveranciers daarom liever partners 
dan horigen.
Ik wil niet bagatelliseren: de wereld veran-
dert en processen worden gecompliceerd 
en vooral sneller. Vooruitkijken en sturen 
met behulp van ICT zijn belangrijke fac-
toren bij optimalisatie en kostenreductie. 
Maar bedenk wel: uitspraken van goeroes 
zijn allesbehalve zaligmakend. U weet 
immers hoe het met de bekendste goeroe, 
Bhagwan Shree Rajneesh, is afgelopen…

Dick van Mourik, vestigingsmanager Wal-
ter Gondrom GmbH & Co. KG

Schenck Process neemt PCL over
Schenck Process in Darmstadt (D) heeft de Britse onderneming 
Process Components Ltd (PCL) en haar dochters, waaronder Ke-
mutec Group Inc. (USA), overgenomen. Merknamen van Kemutec 
Group zijn KEK – Gardner (maalmolens, zeefinstallaties en men-
gers), PPS (air classifiers), Kemutec (poeder processing syste-
men) en Mucon (diafragma-afsluiters). Onlangs heeft Kemutec 
een Nederlands verkoopkantoor geopend, waaraan Johan Lucas 
leiding geeft.

Z-Conveyor voor bierbrouwer
Poeth heeft aan een bierbrouwerij in Algiers (Algerije) haar groot-
ste en hoogste Z-Conveyor tot dusver geleverd. De installatie, 
die een alternatief vormt voor de explosiegevoelige bekereleva-
tor, voert grondstoffen op naar een silo-opslagsysteem. De 30 
meter hoge Z-Conveyor voor malt en gerst heeft een capaciteit 
van 30 ton/uur. De transportsnelheid blijft ruim beneden 1 m/s. 
Met de investering voorkomt de brouwer kostbare investeringen 
in explosiebeveiliging. De Z-Conveyor is bovendien energiezuinig 
en vermijdt productbreuk. Naast het transportsysteem leverde 
Poeth ook het silogebouw met een opslagcapaciteit van 5700 
m³, een Sea Container Tilting Unit, inline wegers, reinigingssyste-
men, vonkdetectie en de elektronische besturing en bekabeling. 
Binnenkort bouwt Poeth vergelijkbare installaties voor dezelfde 
brouwer in Nigeria en Cambodja.

UW partner voor Industriële ontstoffi ng

• Ontstoffi ngs installaties

• Ontwerp

• Nieuwbouw

• Emissiemetingen

• ATEX installaties

• Service / Onderhoud

• Optimalisaties

Zuidbaan 587 | 2841 MD Moordrecht
0182-379 222 | 06-51 043 809 | info@transtech.nl | www.transtech.nl
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Heroverwegen
Wat wordt in 2018 het Woord van het Jaar? 
Een kanshebber lijkt mij ‘tsunami’. De me-
dia staan er bol van: een tsunami van wets-
voorstellen, asielzoekers en bijgebouwde 
melkfabrieken. Ook populair nog steeds 
is ‘sel�e’; het winnende Van Dale-woord 
in 2013. En ik zíe ze ook genoeg. Laatst op 
LinkedIn een tsunami van sel�es van blije 
standhouders op vakbeurzen. Enigszins 
vermoeiend vind ik die social media dan 
wel. En mijn indruk is dat veel sel�esticks 
alweer in de prullenmand belanden. 
Wat vind je van het woord ‘heroverwegen’? 
Ik heb er in elk geval in de alledaagse prak-
tijk veel mee te maken. “We gaan een fa-
briek bouwen. O nee, bij nader inzien toch 
maar niet. De groeiverwachting is naar 
beneden bijgesteld.” Terwijl begin dit jaar 
nog een besluit tot uitbreiding was geno-
men. De ‘low cost’ investering was uitge-
zocht en uitgekauwd. Een ombouw zonder 
procesrisico’s was mogelijk, daarover geen 
discussie. Maar bij de aanvang van de rea-
lisatiefase krijg je plotsklaps te maken met 
‘heroverwegen’ en wordt de boel stilgezet.
Zo is begin dit jaar ook de introductie van 
een nieuw eiwit met veel bombarie en sub-
sidiegeld aangekondigd. De investeerders 
zijn enthousiast en hebben hoge verwach-
tingen. Niet lang daarna leidt wat graaf-
werk tot heroverwegen. Als ze zien in welk 
avontuur is gestapt, wordt een pas op de 
plaats gemaakt. Dag eiwit.
Heroverwegen is verstandig. Het pakt niet 
altijd leuk uit, maar is van alle tijden; een 
blijvertje.

David Hollestelle; 
e-mail david@ipdexperts.com

Column

Powtech 2019 loopt vol
Meer dan 80 procent van de standruimten van Powtech in Neu-
renberg is al geboekt. De beursorganisatie meldt registraties uit 
27 landen en werkt aan de ontwikkeling van landen-paviljoenen 
voor Japan, China en Spanje. Het evenement voor de procesindu-
strie – met een accent op poedertechnologie – vindt plaats van 
9 t/m 11 april 2019 in zes hallen van de Messe Nürnberg. Er ko-
men twee expertforums en een interactieve kenniszone. Ook vin-
den dagelijks live explosie-testen plaats. Tijdens Powtech wordt 
tevens het Partec-congres gehouden.

Bezoekers Powtech 2017

BULK / Artikel6 / Update

Zuivelfabriek voor TH Group
Bilfinger Tebodin heeft voor de Vietnamese TH Group een zuivel-
fabriek ontworpen die wordt gebouwd in Kaloega, zo’n 200 km 
zuidwestelijk van Moskou (Rusland). De fabriek met een vloer-
oppervlak van 40.000 m2 zal naar verwachting in 2021 volledig 
operationeel zijn. De totale investering in het project bedraagt 
155 miljoen dollar. De productiecapaciteit wordt in drie fasen (in 
2019, 2020 en 2021) opgevoerd tot uiteindelijk 1500 ton/dag 
aan melkproducten, waaronder kaas, boter en yoghurt. Het wordt 
daarmee de grootste fabriek in zijn soort in Rusland.

Maintenance Manager Award
De Belg Marc De Kerf, werkzaam als global maintenance mana-
ger bij BASF petrochemie (Antwerpen), heeft de European Main-
tenance Manager Award gewonnen. De prijs is overhandigd tij-
dens de Euromaintenance 4.0 conferentie, georganiseerd door 
de Belgian Maintenance Association (BEMAS). Andere finalisten 
voor de Award waren Mario Cikojevic van Cemex (Croatia), Jimmy 
Öberg van Kopparberg (Zweden) and Antonio Ros Pau van Seat 
(Spain). De tweejaarlijkse European Maintenance Manager Award 
is een initiatief van de European Federation of National Main-
tenance Societies (EFNMS) en de Salvetti Foundation. De prijs 
is een erkenning van uitzonderlijke prestaties op het gebied van 
onderhoud bij de toepassing van nieuwe concepten, technologie-
ën en ‘best practices’. 
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 ViPower zeefmachine

Consistent recepteren is een uitdaging

Umicore investeert in Polen en België
Umicore, met het hoofdkantoor in Brussel, heeft besloten om 
een fabriek voor de productie van kathodematerialen voor elek-
trische auto’s te bouwen in het Poolse Nysa. De fabriek, die tot 
400 banen zal opleveren, zal naar verwachting eind 2020 ope-
rationeel zijn. De Umicore-vestiging in Olen (België) wordt uitge-
breid met een Proces Competentie Centrum. Het centrum gaat 
zich bezig houden met de ontwikkeling van energie-efficiënte pro-
ductieprocessen voor herlaadbare batterijen. Het centrum wordt 
eind 2019 operationeel en biedt werkgelegenheid aan een twin-
tigtal onderzoekers.

Twee verhuizingen
Top Silo Constructions (TSC) in Aalten is verhuisd van de Tweede 
Broekdijk nr 7 naar nr 3. Op een steenworp afstand van de oude 
locatie is een gloednieuw kantoor betrokken. De verhuizing naar 
het ruimere pand maakt het mogelijk om de ontwikkeling van 
het bedrijf voort te zetten. TSC maakt al jaren een gestage groei 
door, zowel in omzet als in personeel.
Kotraco Plastic Machinery is wegens de groei van het bedrijf ver-
huisd van Pakketboot 47 naar een nieuwe, ruimere locatie aan 
Korte Schaft 23 op industrieterrein De Schaft in Houten. Kotraco 
is specialist in de levering van machines en installaties voor de 
kunststof verwerkende industrie in Nederland en België.

Handboek NIBHV over (brand)veiligheid
Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) in 
Rotterdam heeft het handboek ‘Bewust omgaan met (brand)risi-
co’s’ uitgegeven. Directeur NIBHV Koos Pulleman reikte het eer-
ste exemplaar uit aan de auteurs René Hagen en Louis Witloks. 
Het kennisdocument, opgesteld in samenwerking met de Brand-
weeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), behan-
delt de inrichting van een bhv-organisatie aan de hand van scena-
rio’s voor brand- en letselongevallen. Het handboek is gebaseerd 
op onderzoeksrapporten en (wetenschappelijke) publicaties uit 
binnen- en buitenland en de nieuwe versie van het boek ‘Basis 
voor Brandveiligheid’. Hierbij is ruimte gegeven aan de verander-
de inzichten op het gebied van brandveiligheid. 

Naamswijziging ViPower
ViPower Europe BV, sinds december 2016 toebehorend aan een 
investment group, is door de voormalige eigenaren Mark van El-
dik en Michel Schouwenaar teruggekocht. Tevens is de naam van 
het bedrijf gewijzigd in ViPower International BV. Onder licentie 
van het Canadese BM&M Screening Solutions fabriceert ViPo-
wer International schudzeven voor de Europese markt. Daarnaast 
ontwerpt men trilgoten en natuurlijke frequentie schudgoten. Vi-
Power wordt in België vertegenwoordigd door Aleha bvba.

eBook over recepteren
Het eBook ‘Formulation Solutions’ van Mettler Toledo behandelt 
manieren om consistent te recepteren. De publicatie geeft hand-
vatten voor het realiseren van nauwkeurige, foutloze en repro-
duceerbare receptuurprocessen. Zo wordt behandeld hoe ope-
ratorfouten, herbewerking en slechte batches kunnen worden 
voorkomen, maar ook hoe men een proces kan versnellen en te-
gelijkertijd het gegevensbeheer verbeteren. Ook gaat het eBook 
in op de keuze van software, weegschalen en accessoires om 
processen te monitoren en optimaliseren, om te allen tijde te 
voldoen aan track & trace-richtlijnen. Een ander onderwerp is de 
automatisering van de productie. Daarbij vormen sequencing en 
realtime monitoring van sensoren een uitdaging. Andere thema’s 
zijn preventief of voorspellend onderhoud, GWP Verification en 
audit-proof certificering. In het eBook staan voorts links naar bij-
voorbeeld een white paper over de integratie van kwaliteit in het 
productieproces, een checklist van kritieke succesfactoren voor 
een batchcontrolesysteem en een selector voor componenten 
voor het wegen van tanks of silo’s. 

12
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Ontwerp
“De CPM/CPD dankt zijn ontstaan aan 
onze inspanningen om de bestaande Nau-
ta-vacuümdroger te verbeteren”, zegt dr.ir. 
Peter van der Wel, manager R&D. “We wil-
den deze menger en droger eenvoudiger, 
sneller en compacter maken.”
Uiteindelijk hee� dit geleid tot een ont-
werp dat nogal afwijkt van de Nauta co-
nische schroefmenger, waarbij een trans-
portschroef aan een draaiende arm langs 
de binnenwand van het conische mengvat 
roteert. Zo is gebruik gemaakt van elemen-
ten van de Cyclomix high shear impact 
mixer van Hosokawa Micron.

Concept
“We hebben het vat van een Cyclomix ge-
nomen en hierin een verticale, centrale ro-

CPM/CPD 
allround in 
mengen en drogen

Na jarenlang onderzoek hee� Hosoka-
wa Micron uit Doetinchem met de Coni-
cal Paddle Mixer/Dryer (CPM/CPD) een 
e�ciënte en breed inzetbare installatie 
ontwikkeld voor een breed scala aan 
meng-, droog- en reactieprocessen.

De Conical Paddle Mixer/Dryer (CPM/
CPD) is een e�ciënte, compacte en snelle 
installatie voor een reeks van toepassin-
gen in allerlei industriële sectoren. Uitge-
breide testen hebben aangetoond dat de 
CPM/CPD in veel meng-, droog- en reac-
tieprocessen superieur is aan andere in-
stallaties die hiervoor op de markt zijn. 
Drie leden van de werkgroep CPM/CPD 
van Hosokawa Micron vertellen over de 
ontwikkeling van deze indrukwekkende 
machine.

Afb. 1 De mengrotor met schoepvormige paddles
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Specificaties 
Enkele kenmerkende speci�caties van de 
CPM/CPD:
 •  Volume 5 - 15.000 liter
•  Vathoek 25°
•  Aandrijfvermogen 0,5 - 100 kW (bij 1 

m/s)
•  Rotortipsnelheid 1 - 4 m/s
•  Max. werktemperatuur 325°C
•  Max. druk -1 tot 6 bar

Producten
De CPM/CPD is ingezet voor de verwer-
king van een reeks van producten, waar-
onder:
•  API’s
•  babyvoeding
•  cacao
•  enzymen
•  katalysatoren
•  kunststoffen
•  metaalpoeder
•  specerijen
•  zetmeel
•  zwavelcarbonaat

tor met een taps toelopend lint geplaatst”, 
legt Van der Wel uit. “Dit concept beperkt 
het aantal bewegende delen in het meng-
vat. Ook is maar één afdichting nodig, wat 
het risico van productcontaminatie mini-
maliseert en het onderhouden van een va-
cuüm bevordert. Het bleek echter dat het 
menglint zijn beperkingen hee� en daar-
om voor onze doelstellingen niet geschikt 
was.”

Paddle-rotor
Daan Goris, teammanager Food, voegt toe 
dat de studies met het menglint het team 
hebben uitgedaagd om een rotorontwerp te 
ontwikkelen waarmee producten met uit-
eenlopende eigenschappen e�ciënt zijn te 
mengen: “Dat was niet zo eenvoudig. Voor 
het behalen van optimale mengresultaten 
spelen veel parameters een belangrijke 
rol. Na jaren van studie, ontwerpen en tes-
ten hebben we een ideale con�guratie be-
paald. En dat hee� geresulteerd in de hui-
dige rotor met schoepvormige paddles.”

Mengvat
Een andere verbetering in het ontwerp 
was een aanpassing van de geometrie van 
het mengvat. “Door bovenop het conische 

Afb. 3 Een CPD 1000 Afb. 4 Het 

werkingsprincipe van 

een CPM/CPD

Afb. 2 De presentatie van de CPM/CPD op de 

Powtech 2016

deel een cilindrisch deel te plaatsen, nam 
de volume/hoogte-verhouding van de CPM 
/ CPD toe”, vertelt Goris. “Dat is een andere 
manier om te zeggen dat een compacte in-
stallatie is gerealiseerd.”

Menging
De centrale rotor beweegt de productdeel-
tjes in het mengvat willekeurig in alle rich-
tingen, waardoor een intensieve menging 
ontstaat. Hierbij geleiden de schoepen het 
product behoedzaam langs de wand van 
het vat naar boven, waarna de deeltjes ver-
spreid terugvallen in het centrum van de 
menger om daar weer door de schoepen 
te worden opgenomen. Dit waarborgt een 
continue beweging van de volledige batch 
gedurende de gehele mengcyclus, zelfs 
bij lage toerentallen. Het mengproces kan 
middels een aanpassing van het toerental 
verder worden geoptimaliseerd.

Verscheidenheid
De CPD blijkt extreem korte droogtijden te 
bewerkstelligen. Zowel in atmosferische, 
vacuüm als druktoepassingen, en dat over 
een groot temperatuurbereik. Met de in-
stallatie kan een grote verscheidenheid 
aan productvormen worden verwerkt, zo-
als poeders, �lterkoek, viskeuze slurries 
en met name brosse materialen. De moge-
lijkheid om in de CPD diverse processen in 
één vat te combineren, levert volgens sales 
engineer Pieter Andela een reeks van ap-
plicaties op: “Enkele voorbeelden daarvan 
zijn vacuümdroging met vloeisto�erug-
winning, chemische processen, polyme-
risatie, sterilisatie, pasteurisatie en kris-
tallisatie. We hebben in ons testcentrum 
units beschikbaar in diverse maten voor 
het uitvoeren van testen. Zo overtuigen we 
onze klanten van de mogelijkheden van de 
CPM/CPD voor hun speci�eke processen. 
We blijven daarmee werken aan een verde-
re uitbreiding van het aantal toepassingen 
voor deze machines.” ■

?
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Kenmerken Cryloc
Ondanks de hoge capaciteiten (20 tot 180 
ton/uur) is de Cryloc roterende zeef een 
compacte machine. De machine is robuust 
gebouwd. Dankzij een trillingvrije werking 
kan de draagconstructie licht worden uit-
gevoerd. De Cryloc is leverbaar in Atex-ge-
certi�ceerde uitvoeringen (Zone 20, 21, 22 
alsmede combinaties hiervan). De Atex-uit-
voering kenmerkt zich door antistatische, 
vonkvrije materialen, potentiaalvereffening, 
temperatuurbewaking op lageringen en 
een koppelbewaking op de aandrijving.

16 6 / Zeeftechniek Tekst: Jos Verleg

De Cryloc van Wynveen International 
BV is een roterende zeef (zowel in en-
keldeks- als dubbeldeksuitvoering) die 
belangrijke besparingen oplevert bij de 
verwerking van meel, korrels en extru-
daten op maallijnen in de graanverwer-
kende industrie.  

Een van de kenmerkende toepassingen van 
de Cryloc is de afzeving van een materiaal-
stroom, alvorens die in een hamermolen 
wordt vermalen. De scheiding van het gruis 
uit de materiaalstroom betekent dat de ha-
mermolen minder zwaar wordt belast. Dit 
scheelt in de energie- en onderhoudskosten 
van de maallijn en verhoogt tevens de netto-
capaciteit van de hamermolen. 

Werkingsprincipe
De materiaalstroom wordt centraal en 
verticaal de Cryloc ingevoerd. Om een ge-
lijkmatige, centrale invoer te verkrijgen, 
volstaat een 400 mm hoge valpijp.  Het 
product verdeelt zich hierdoor gelijkma-
tig over het zeefdek. Het grove product zal 
zich, onder invloed van de centrifugale 
kracht, sneller naar de rand van het zeef-
dek bewegen dan het lichte gruis. Het gruis 
is kleiner dan de zeefperforatie en valt di-
rect door het zeefdek. De Cryloc werkt 
of als voorzeef of als korrelzeef. De voor-
zeven kunnen producten met maximaal 

40% gruis verwerken. Het product dat de 
zeefmachine verlaat en de hamermolen in-
gaat bevat dan maximaal 10% gruis. Bij de 
korrelzeef geldt dat op basis van 10% inko-
mend gruis, maximaal 1% gruis resteert. 
De hoge snelheid waarmee het product 
over het geperforeerde zeefdek beweegt, 
maakt het mogelijk gebruik te maken van 
zeefperforaties die tot wel 30% groter zijn 
dan de korreldiameter. Hierdoor zal de zeef 
niet snel dichtslibben.

Regeling zeefproces
De Cryloc wordt ook ingezet voor het afze-
ven van grondsto�en, korrels, extrudaten 
en kruimels (gebroken, geperste korrels). 
Bij granulaten zijn de verschillen in deel-
tjesgrootte tussen het granulaat en het 
gruis voor elke toepassing anders. Om 
die reden kunnen de instellingen van de 
Cryloc worden aangepast. Zo is de machi-
ne te voorzien van een frequentieregeling 
om de rotatiesnelheid te controleren. Het 
zeefdek is leverbaar met verschillende 
diameter perforaties. Mogelijke opties zijn 
een kluitenspiraal voor het afvoeren van 
aan elkaar gekoekte brokken, een centra-
le meeldoorvoer (het product wordt dan 
niet gezeefd), een keuze voor dubbeldek, 
een speciale bouwvorm voor combinatie 
met een bulkweger en een afzuiging op de 
gruisuitloop.  ■

Procesoptimalisatie 
met Cryloc-zeef

Een Cryloc dubbeldeks 

roterende zeef van 

Wynveen International
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Veiliger werken 
met doeltreffend 
lesmateriaal  

Bedrijven waar explosieve atmosferen 
kunnen voorkomen, moeten voldoen 
aan de eisen uit de Atex 153 Richtlijn. 
Een daarvan is het voorlichten van 
werknemers en derden over de aanwe-
zige risico’s. Elke doelgroep vraagt hier-
bij zijn eigen benadering. Dat vraagt om 
e   ciënt instructie-materiaal.

Bedrijven stellen externe partijen – zoals 
bezoekers, uitzendkrachten en aannemers 
– van de aanwezige explosierisico’s veelal 
op de hoogte door middel van een poort-
instructie. Op de werkvloer zijn bovendien 
waarschuwingsborden, plattegronden en 
belijning aanwezig die aangeven waar de 
gevarenzones zich bevinden. A� ankelijk 
van de werkzaamheden die in de gevaren-
zone plaatsvinden, zijn aanvullend een 
werkvergunning, deelname aan overleg-
gen (toolboxen) of certi� caten vereist.  
Interne partijen – zoals operators en mon-
teurs – ontvangen meestal werkinstruc-
ties, werkvergunningen en toezicht op de 
arbeidsplaats. Aan de voorlichtingseisen 
van de Atex 153 Richtlijn kan mede worden 
voldaan door periodiek trainingen explo-
sieveiligheid te verstrekken.

Training
Voorafgaand aan een training explosievei-
ligheid moet worden vastgesteld welke on-
derwerpen er worden behandeld. Dit ver-
schilt uiteraard per doelgroep. In de gids 
voor de Atex 153 Richtlijn (én in AI-blad 34) 
is een niet-uitputtende lijst met onderwer-
pen opgenomen die bij een training aan 
bod kunnen komen:

•  De explosiegevaren binnen het bedrijf
•  De maatregelen die zijn getroff en om het 

explosierisico te beperken
•  Het juiste gebruik van aanwezige ar-

beidsmiddelen
•  De wijze waarop werkzaamheden veilig 

kunnen worden uitgevoerd
•  Bedrijfsinstructies ten aanzien van ex-

plosieveiligheid
•  Persoonlijke veiligheidsuitrusting ten 

aanzien van explosieveiligheid

Certi� cering
Soms is het wenselijk om werknemers te 
certi� ceren. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

Afb. 1 Kennis nemen van de kracht van een explosie tijdens een demonstratie 

op Powtech 2017 in Neurenberg
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aannemers die het opleidingsniveau van 
hun werknemers aan klanten willen aanto-
nen. Sommige klanten stellen dit zelfs als 
eis voor betreding van het bedrijfsterrein! 
De bekende certi�ceringssystemen voor 
werknemers zijn IECEx, CompEx of Stich-
ting ATEX.

Kiezen
De ervaring leert dat trainingen explosie-
veiligheid regelmatig worden geassocieerd 
met docenten die monologen afsteken die 
niet onderdoen voor Shakespeares ‘Othel-
lo’. De reden is waarschijnlijk dat voor de 
interpretatie van het plenaire eisenpakket 
ten aanzien van explosieveiligheid kennis 
is vereist van onder meer natuurkunde, 
scheikunde, elektrotechniek, wiskunde, 
werktuigbouwkunde én wet- en regelge-
ving. Maar een operator hee� er weinig aan 
om te weten dat de NEN-EN-IEC 60079 se-
rie betrekking hee� op elektrische instal-
laties in explosieve atmosferen, terwijl een 
engineer niet veel kan met de procedures 
voor de reiniging van een arbeidsplaats. 
Om een training te doen slagen, is het van 
belang vooraf weloverwogen de te behan-
delen onderwerpen te kiezen.

Betrokkenheid
De herkenbaarheid van het lesmateriaal 
wordt vergroot door dit af te stemmen op 
bestaande situaties. Zo kan een actueel 
vraagstuk of een geldende procedure wor-
den toegelicht. Ook kunnen foto’s en vi-
deo’s op de arbeidsplaats worden gemaakt 
om daar vervolgens vraagstukken aan te 
koppelen. Dit vereist meer voorbereiding, 
maar vergroot de betrokkenheid van de 
cursisten.

Integrale benadering
Het geven van trainingen is niet de eni-
ge manier om uitvoering te geven aan het 
explosieveiligheidsbeleid. Daarvoor is 
een integrale benadering nodig. Het the-
ma dient regelmatig onder de aandacht te 
worden gebracht. Taken en verantwoorde-
lijkheden moeten duidelijk zijn. Er is toe-
zicht nodig op de naleving van regels. Bij 
afwijkingen is het nodig te corrigeren. Een 
training is niet meer dan één van de instru-
menten waarmee beleid ten uitvoer wordt 
gebracht.

E�ectiviteit
De effectiviteit van de training kan worden 
gemeten door cursisten zichzelf te laten 
beoordelen. Wat hebben zij geleerd? Was 
de training effectief? Wat gaan zij met de 
opgedane kennis doen? Ook is het moge-
lijk om de cursist theoretisch of in de prak-
tijk te toetsen. Een ervaren collega kan be-
oordelen of de cursist de opgedane kennis 
op een juiste wijze in de praktijk brengt, en 
waar nodig ondersteuning bieden.

KPI’s
Een meer abstracte methode voor het me-
ten van effectiviteit is het vaststellen van 
Key Performance Indicators (KPI’s). Zo kan 
een training bijvoorbeeld invloed hebben 
op het aantal gemelde afwijkingen. Deze 
kunnen toenemen omdat het kennisniveau 
is vergroot óf juist afnemen omdat men 
zich bewuster is van de risico’s en veiliger 
werkt. Een voorbeeld van een KPI is het 
aantal storingen van een installatie. Ge-
trainde monteurs kunnen meetbaar bijdra-
gen aan een lager storingsniveau. ■

Risicobeoordeling
Bedrijven zijn niet verplicht om werknemers 
op het gebied van explosieveiligheid te trai-
nen of te certificeren. Een werkgever moet 
wél de aanwezige explosierisico’s op een 
gedegen wijze beoordelen en dit schriftelijk 
vastleggen in een explosieveiligheidsdocu-
ment. Op basis hiervan moet worden be-
paald op welke wijze werknemers het beste 
kunnen worden voorgelicht en geïnstrueerd. 
Zo kan in bedrijven met een zeer beperkt ex-
plosierisico aan de eis van voorlichting en in-
structie worden voldaan door periodiek tool-
boxen te verstrekken.

Afb. 2 Een groep onderhoudsmonteurs volgt een training explosieveiligheid Afb. 3 Waarschuwingsbord explosieve atmosferen
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gen in de procesindustrie is voor mij de cir-
kel rond. Mijn vader had vroeger namelijk 
een silobouwfabriek.” 
De 24/7 oproepbare service- en onder-
houdsdienst van Silowacht houdt zich 
niet alleen bezig met het herstellen van 
gebreken en het oplossen van siloperike-
len, maar is ook specialist in voorspellend 
onderhoud ter voorkoming van opslag-, 
transport- en doseerproblemen. “De de-
cennialange ervaring met optimalisatie 
van processen maakt ons ook tot een be-
trouwbare partner voor het ontwerp en de 
installatie van productielijnen met silo’s, 
bigbag-stations, transport- en doseersyste-

Silowacht hee� met haar eigen service- 
en onderhoudsdienst in een tijdsbestek 
van 30 jaar een schat aan ervaring op-
gebouwd in het oplossen en voorkomen 
van opslag-, transport- en doseerpro-
blemen. Het bedrijf installeert dan ook 
compleet geautomatiseerde productie-
lijnen in de food- en feedindustrie.

“Van elke klant weten wij precies welke 
silo’s zij hebben en wanneer deze onder-
houd of inspectie nodig hebben”, vertelt de 
kersverse directeur Jules Plevier. De men-
senmens voelt zich thuis op zijn nieuwe 
stek. “Na een eigen IT-bedrijf en ervarin-

Afb. 1 Silowacht zuigt restproducten uit een silo 

waarna deze wordt gereinigd met warm water

Dé wegenwacht 
voor 
procesinstallaties
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men”, aldus Plevier. “We leveren compleet 
geautomatiseerde processen, zowel in de 
food- als de feedindustrie.”

Innovatie
De combinatie van enerzijds service en on-
derhoud en anderzijds nieuwbouw maakt 
Silowacht een aantrekkelijke partij voor 
zowel kleine bakkerijen als grote produc-
tiebedrijven. Service en onderhoud hangt 
er niet bij en wordt volledig met eigen men-
sen uitgevoerd. De overwegend ervaren 
medewerkers zijn allen gecerti�ceerd. Veel 
werkzaamheden zijn gevaarlijk. Plevier: 
“De reiniging van silo’s vraagt soms om 
riskante capriolen. Daarom wordt gebruik 
gemaakt van professioneel materieel. Voor 
het verwijderen van restproducten uit si-
lo’s beschikken we over geavanceerde ap-
paratuur.”
Ook wordt uitgelegd hoe klanten op onder-
houd kunnen besparen: “We zetten daarbij 
in op innovatie. Zo voeren wij veel modi-
�caties uit om het klimaat in silo’s te ver-
beteren. Onze specialistische adviezen en 
onderhoudstechnieken bieden een belang-
rijke meerwaarde.”  

Complete productielijnen
De laatste vij�ien jaar hee� Silowacht zich 
ook toegelegd op het engineeren en instal-
leren van complete productielijnen met be-
sturing. Desgewenst kan men het produc-
tieproces bij de klant op afstand volgen en 
zo nodig daarop ingrijpen. 
De assemblage van de installaties vindt 
zoveel mogelijk plaats in de eigen Zwolse 
fabriek. Eigen IT-specialisten zorgen voor 
een gestroomlijnd proces.  Daarmee biedt 
het bedrijf totaaloplossingen onder één 
dak.

Pneumatisch zuigtransport
Een van de specialismen van Silowacht is 
pneumatisch transport. “Ten opzichte van 
traditionele transporteurs waarborgt een 
pneumatisch zuigtransport de hygiëne van 
het proces. Het is een gesloten systeem met 
een hoge bedrijfszekerheid waardoor een 
constante deegkwaliteit kan worden be-
werkstelligd. Dit verbetert de procesgang 
en vooral ook de kwaliteit van het eindpro-
duct”, aldus Plevier.  

Bakkerijsector
Al jaren concentreert Silowacht zich op de 
bakkerijsector, waar deegrecepten worden 
bereid met bloem, gist, zout, water, bak-
middelen, et cetera. Voor het automatise-
ren van de dosering is veel expertise nodig. 
Silowacht hee� zelfs een baktechnisch 
adviseur in dienst. Hij kan aangeven wel-
ke invloed wijzigingen van recepturen en 
productieprocessen hebben op het eind-
product. Met als doelstelling de hoogst mo-
gelijke broodkwaliteit. Hiertoe organiseert 
Silowacht regelmatig tweedaagse work-
shops voor haar (potentiële) relaties. 

Samenwerking
Plevier ziet vooral toekomst in een verre-
gaande samenwerking met klanten: “Sa-
men streven naar een continue verbetering 
van het productieproces. In combinatie 
met een 24/7 hulpdienst bieden wij techni-
sche ontzorging én compliance met de toe-
nemende wettelijke eisen, voor álle food-
sectoren.” ■

Afb. 3 Silowacht ontwikkelt procesoplossingen 

voor bakkerijen

Afb. 2 De service- en onderhoudsdienst 

van Silowacht beschikt over gecerti�ceerde 

specialisten

Afb. 4 Silowacht productielijnen met doseerunits 

voor poeders en vloeistoffen, inclusief besturing 

Speerpunt Voordeeg
Eén van de innovaties van Silowacht voor 
de bakkerijsector is het speerpunt Voor-
deeg. Dit concept behelst het toevoegen 
van een procesdeel in de bakkerij om op 
een ‘natuurlijke’ wijze meer ambachtelijke 
bakkerijproducten te kunnen produceren. 
Het voordeeg (subdeeg), dat één of twee 
dagen eerder in productie moet, fermen-
teert in opslagtanks voordat het wordt ge-
mengd met het hoofddeeg. Het procesdeel 
is bruikbaar voor alle typen broden. “Bak-
kers kunnen hiermee meerwaarde bieden 
aan consumenten die steeds bewuster le-
ven”, aldus directeur Jules Plevier. “Men 
wil verantwoorde en smaakvollere broden. 
Het speerpunt Voordeeg opent hiervoor de 
deur, dankzij onze jarenlang opgebouwde 
expertise.”
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Afb. 1 Het Evoluon in Eindhoven

Afb. 3 Jort Kelder

Afb. 2 Jan Terlouw

De Machevo & Bulk Vereniging hee� 
grootse plannen voor de viering van het 
60-jarig jubileum tijdens de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) op dinsdag-
middag 4 december 2018 in het Evoluon 
te Eindhoven. Zoals gebruikelijk wordt 
de ALV gecombineerd met het netwerk-
evenement Machevo Connect. Uit vori-
ge edities wordt meegenomen wat goed 
is bevallen en bovendien zal sprake zijn 
van een verfrissende vernieuwing.

Contacten leggen is vooral interessant als 
dat zich niet beperkt tot oude bekenden. 
Daarom mag iedere genodigde voor de 
Machevo Connect vijf introducés meene-
men. Wel hoopt het bestuur op introducés 
die het bestaande netwerk voor de proces-
industrie verder kunnen versterken. Ook 
vinden tijdens het evenement prikkelende 
voordrachten plaats.

Help, een inkoper!
Hoe kiest een inkoper zijn leverancier? Die 
vraag is toevertrouwd aan praktijktrainer 
Fred Westerveld van de vereniging voor in-
koop- en supply management NEVI. Inza-
ge hierin biedt bedrijven voordelen in het 
contact met hun klant, maar kan ook (on-
bewuste) zaken verhelderen die spelen bij 
hun eigen inkoopproces.

Jan Terlouw
Een andere trekker is schrijver (Oorlogs-
winter), politicus (D66) en wetenschapper 
(kernfusie) Jan Terlouw. Hij ziet spreken 
als een kunstvorm, en daarbij past hem 
geen PowerPoint. Terlouws thema’s zijn 
onder meer klimaat, energiebeleid, econo-
mie en moraal. Zaken die ook de procesin-
dustrie raken.
 
Jort Kelder
Van de verschillende dagvoorzitters die de 
afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd, 
is Jort Kelder bijzonder in de smaak ge-
vallen. In 2015 wist hij de spanning erin 
te houden met humor, snedige opmerkin-
gen en originele hersenspinsels. Hij is uit-
genodigd deze taak wederom op zich te ne-
men. ■
 
Inl.: www.machevo.nl

ALV met 
Machevo 
Connect 
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Van Beek wint PIP Vak- én 
Publieksprijs

Afb. 1 Juryvoorzitter Yves Willems (l) en Perry Verberne (directeur Van Beek) met de oorkondes van de 

PIP Vakprijs én PIP Publieksprijs

6 / Nabeschouwing

De operator kan ook voor-gecon�gureerde 
commando’s terug sturen. Deze opdrach-
ten worden vertaald in een bruikbaar pro-

of menselijke fouten tot het verleden. Voor-
gecon�gureerde signalen uit het veld wor-
den daarbij vertaald in spraakberichten. 

Van Beek hee� voor haar Twister ver-
ticale schroefwarmtewisselaar zowel 
de Vakprijs als de Publieksprijs van de 
Proces Innovatie Prijs (PIP) gewonnen. 
Jury-voorzitter Yves Willems reikte tij-
dens de vakbeurs Industrial Processing 
de Awards uit aan Perry Verberne, di-
recteur Van Beek.

Industrial Processing 2018, onderdeel van 
World of Technology & Science (WoTS), 
bracht van 2 t/m 5 oktober in Jaarbeurs 
Utrecht 107 deelnemende bedrijven sa-
men. Op de ruim opgezette beursvloer wa-
ren twee paviljoens ingericht: de Machevo 
Hotspots en Pump Plaza. De ruim 22.000 
WoTS-bezoekers konden kiezen uit 10 se-
minars met meer dan 40 sprekers, op de 
vakbeurs Industrial Processing (IP) een 
Virtual Reality-ervaring beleven of een In-
novatie Tour maken langs de genomineer-
den voor de Proces Innovatie Prijs (PIP). 
Op woensdag 3 oktober, de tweede beurs-
dag, zijn op de Machevo Hotspots de PIP 
Vakprijs en PIP Publieksprijs uitgereikt.

PIP Vakprijs
In totaal hebben zeven bedrijven – Agi-
dens, Bil�nger Tebodin, Dinnissen, Pro-
centec, Quality2Process, Tetra Pak en Van 
Beek – 14 inzendingen gedaan voor de Pro-
ces Innovatie Prijs (PIP), een initiatief van 
Machevo & Bulk Vereniging. Na rijp beraad 
besloot de jury, onder voorzitterschap van 
bestuurslid Yves Willems, vier bedrijven te 
nomineren voor de Vakprijs, namelijk Agi-
dens, Quality2Process, Tetra Pak en Van 
Beek.

Agidens – Atalk
Bij de Atalk veiligheidstechnologie van 
Agidens worden kritische alarmmeldin-
gen uit een procescontrolesysteem (PCS) 
automatisch en direct naar de walkietal-
kies van de verantwoordelijke operators 
verzonden. Hierdoor behoren vertragingen Agidens – Atalk
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Afb. 2 De Machevo Hotspots op de vakbeurs Industrial Processing 2018

tocol voor het PCS en vervolgens gebruikt 
om instrumenten in het veld direct te be-
dienen.

Quality2Process – Analyzer
De on-line proces-analyzer van NDC Tech-
nologies voor de (snack)foodindustrie, 
voorgedragen door Quality2Process, is een 
contactloos instrument voor de meting van 
niet alleen vocht- en vetpercentages, maar 
nu ook de kleur en bedhoogte van produc-
ten in de (snack)foodindustrie. De MM710e 
DOB stelt fabrikanten in staat om bakpro-
cessen nog beter te beheersen. De letters 
DOB (Degree Of Bake) staan voor het real 
time meten van de bruining van producten 

als gevolg van  Maillard-reacties. De sensor 
draagt bij aan een verhoging van product-
kwaliteit en voedselveiligheid.

Tetra Pak – Extrusiewiel
Het extrusiewiel van Tetra Pak – een van 
de zeven (!) inzendingen van dit bedrijf – 
is een apparaat om ijsjes te verrijken met 
bijvoorbeeld koekkruimels, aardbeien-
stukjes, noten en chocoladevlokken. Het 
volcontinu draaiende extrusiewiel zorgt 
ervoor dat deze grove deeltjes met een 
hoge capaciteit (200 ijsjes per minuut) ho-
mogeen in het product worden verdeeld. 
Debet hieraan is onder andere een nieuw 
wiel-ontwerp en een gepatenteerd systeem 

om de stokjes in de ijsjes te plaatsen. Bo-
vendien is voor deze technologie niet lan-
ger een kostbaar en complex, op stikstof 
gebaseerd koelsysteem nodig. Een elektri-
sche aansluiting is voldoende.

Van Beek - Twister
De Twister verticale schroefwarmtewisse-
laar van Van Beek is een alternatief voor 
geschraapte warmtewisselaars. De innova-
tie, die is ontwikkeld in samenwerking met 
Kapp (specialist in warmteoverdracht), 
betre¢ het vergroten van het warmte-over-
dragend oppervlak, het verlagen van de 
operationele kosten en het verlagen van de 
storingsgevoeligheid. De Twister bestaat 

Quality2Process – Analyzer

Tetra Pak – Extrusiewiel Van Beek - Twister
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uit een verwarmde binnenbuis die in een dubbelwandige buiten-
mantel staat. De ruimte tussen de binnenbuis en buitenmantel 
wordt gevuld met product, dat onder druk (circa 16 barg) door de 
installatie wordt geperst. Een asloze schroef om de binnenbuis 
schraapt het aanklevende materiaal zowel van de binnenbuis als 
de binnenzijde van de buitenmantel. De verblij¢ijd van het pro-
duct kan worden geregeld op basis van het toerental en de draai-
richting van de schroef.

Dinnissen – Monstername-carrousel
De nominatie van deze vier inzendingen betekent niet dat de ove-
rige inzendingen ver achterbleven, integendeel. Zo gooide ook 
Dinnissen hoge ogen met een volledig con�gureerbaar systeem 
voor het automatisch nemen van monsters. Het risico van externe 
contaminatie is nihil. De monsters worden in een carrousel gebuf-

Dinnissen – Monstername-carrousel

Afb. 3 Veel belangstelling voor de uitreiking van de Proces Innovatie Prijs

??

6 / Nabeschouwing

Leden van de PIP vakjury
De vakjury voor de Proces Innovatie Prijs (PIP) 2018 telt vijf 
leden:
Voorzitter Yves Willems; bestuurslid Machevo & Bulk Vereniging, 
oprichter en zaakvoerder van Optyl bvba. Na een technische op-
leiding en enkele omzwervingen in de procesindustrie, heeft hij 
zich gespecialiseerd in industriële stof- en gasmetingen.
Ing. Peter Brekelmans; engineering & maintenance manager Be-
nelux bij BASF Construction Chemicals Benelux in Oosterhout. 
Hij is ervaren in productie-innovatie en plant performance in de 
chemische industrie.
Ir. Daan Hoogwater; bestuurslid Machevo & Bulk Vereniging. Na 
zijn opleiding Scheikundige Technologie aan de TU Delft hield 
hij zich bezig met onderzoek en onderwijs. Later werd hij con-
tractmanager t.b.v. de samenwerking tussen industrie en TU 
Delft. Sinds zijn pensionering is hij actief voor zijn adviesbureau 
Hoogwater Consultancy.
Ing. Jos Verleg; hoofdredacteur van BULK. Na zijn chemiestudie 
en journalistieke opleiding was hij (hoofd)redacteur bij onder an-
dere de VNCI, VMT (voedingsmiddelentechnologie), Industrieel 
Onderhoud en Industriële Energie.
Drs. Ing. Jos van de Werken; operations manager Ruitenberg In-
gredients BV. Hij heeft als ICT-specialist veel ervaring opgedaan 
met de implementatie van ERP-systemen, als ontwikkelaar en 
projectleider. Inmiddels is hij verantwoordelijk voor de vier pro-
ductielocaties van Ruitenberg Ingredients in Nederland.
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Afb. 4 Machevo-voorzitter Tom Pruymboom (l) met Petra Theunis en Peter 

Ordelmans van Typhoon Roertechniek, winnaars van de Hartong Trofee

Afb. 5 De met de Hartong Trofee bekroonde stand van Typhoon Roertechniek

ferd, zonder tussenkomst van een operator. De monster-carrousel 
werkt accuraat en is dankzij de slimme constructie vrijwel altijd in 
te passen in zowel nieuwe als bestaande installaties.

Tetra Pak - Encapt technology
Een andere goede kanshebber was de energiezuinige separator 
van Tetra Pak, ontwikkeld op basis van de Encapt-technologie. 
Deze technologie houdt in dat de installatie wordt gevacumeerd 
om de luchtwrijving bij het draaien van de kom tot een minimum 
te reduceren. In combinatie met de AirTight-technologie wordt zo 
een uiterst energie-e¥ciënte separator gerealiseerd.

Jury-uitslag
De jury hee¢ uit de nominaties uiteindelijk Van Beek geselecteerd 
als de winnaar van de Vakprijs. Niet zonder enige discussie, omdat 
ook de andere innovaties sterke papieren hebben. Daarbij komt 
dat een objectief oordeel nauwelijks is te vellen. Dat geldt zeker 
voor de Proces Innovatie Prijs, waar de inzendingen zich tot elkaar 
verhouden als appels en peren. Om toch tot een zo eerlijk mogelij-
ke afweging te komen, hee¢ de PIP-jury vier criteria gehanteerd: 
innovativiteit (40%), marktwaarde (20%), business potential 
(20%)  en functionaliteit (20%), waarbij de percentages de weeg-
factoren zijn. Het belangrijkste criterium is dus innovativiteit, met 
als harde maatstaf dat de inzending pas is geïntroduceerd ná 1 juli 
2016. Het criterium ‘functionaliteit’ is het minst hard. Het gaat dan 
om zaken zoals milieu, energieverbruik, duurzaamheid, ergono-
mie en gezondheid & veiligheid.

PIP Publieksprijs
De toekenning van de PIP Publieksprijs vroeg minder hoofdbre-
kens. Hierbij gaat het er eenvoudig om te bepalen op welke in-
zending de meeste stemmen op de website van de vakbeurs zijn 
binnengekomen. Wel is so¢warematig een beperking gesteld op 
het aantal stemmen dat van één ip-adres of één e-mail-extensie 
a¬omstig is. Bij het verstrijken van de deadline voor de stemming 
hadden meer dan 400 personen een stem op hun favoriet uitge-
bracht. De meeste van deze stemmen gingen naar de Twister verti-
cale schroefwarmtewisselaar, zodat (ook) de Publieksprijs toeviel 
aan Van Beek. ■
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Tetra Pak - Encapt technology

Typhoon Roertechniek wint Hartong Trofee
Typhoon Roertechniek heeft op Industrial Processing de Har-
tong Trofee 2018 gewonnen voor de meest aansprekende 
standpresentatie. De Hartong Trofee is een initiatief van de 
Machevo & Bulk Vereniging. Sales & marketing manager Petra 
Theunis en directeur-eigenaar Peter Ordelmans van Typhoon 
Roertechniek namen de sculptuur aan uit handen van vereni-
gingsvoorzitter Tom Pruymboom. De jury onder leiding van Jan 
Neggers (industrieel vormgever) roemde de stand vanwege de 
rustige en ruime uitstraling, het kleurgebruik en de duidelij-
ke uitleg, inzichtelijkheid en tastbaarheid van de producten. 
De jury was ook onder de indruk van de stands van de ande-
re twee genomineerden, AZO en Dinnissen. In de jury zaten 
behalve Jan Neggers ook Cynthia Meijer (CM Communication 
Support) en marketeer Elmar Hilkmann van Verder Liquids, het 
bedrijf dat de wisseltrofee in 2016 won. De trofee is genoemd 
naar wijlen ir F.L. Hartong, grondlegger van de toenmalige Ma-
chevo-vakbeurs en destijds voorzitter van de vereniging. De 
wisseltrofee is een kunstwerk ontworpen door wijlen kunste-
naar Nico van Lierop.
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Capsule voor 
vacuüm drogen 
én coaten

Lindor presenteert met de Capsule va-
cuüm droger/coater een installatie die 
een groot aantal bewerkingen e�  ciënt 
kan combineren in één machine.

De Capsule is bij uitstek geschikt voor het 
snel en e� ectief drogen van farmaceutische 
componenten, het coaten van granulaten, 
het impregneren van katalysatoren of het 
uitvoeren van chemische processen. Het 
vacuüm verlaagt de verdampingstempe-
ratuur van vloeisto� en, zodat men op een 
lagere temperatuur kan drogen. Dit is van 
groot belang voor het behoud van de kwa-
liteit van warmtegevoelige producten. Het is 
echter ook mogelijk om bij onderdruk een 
product bij hogere temperatuur sneller te 
drogen. Het vacuüm kan worden geregeld 
tot circa 50 mbarg. De dubbele wand van de 
Capsule is te verwarmen met water, glycol 
en thermische olie. Hierdoor is een tempe-
ratuurbereik mogelijk van -10 tot + 180 gra-
den Celsius. Sensoren meten in de trommel 
procesparameters zoals druk en tempera-
tuur.

Afb. 1 De Lindor capsule combineert bewerkingen in één machine

Afb. 2 De inlaatzijde met een rotary joint voor het 

medium (rechtsonder) en daarboven een vacuüm-

aansluiting

Hygiënisch mengen
De vacuüm drogers/coaters voldoen aan 
alle hygiëne- en veiligheidseisen die in de 
farma, food en chemie aan procesinstalla-
ties worden gesteld. De productcontactde-
len zijn vervaardigd uit roestvaststaal (rvs 
316). Desgewenst kunnen de installaties 
worden voorzien van een intrekbare inlaat 
en uitlaat (QSR) voor een snelle en een-
voudige reiniging. De roterende trommel 
bevat zes vaste schoepen. De geometrie 
van deze schoepen én hun plaats in de 
trommel zorgen ervoor dat, na het openen 
van de pneumatisch gestuurde uitlaat-
klep, de trommel volledig leegstroomt (> 
99,8%). Productiemachines hebben een 
batchgrootte vanaf 350 liter. Voor R&D-toe-
passingen worden kleinere installaties in-
gezet, voor een batchgrootte tussen 10 
en 200 liter. De vacuüm drogers/coaters 
kunnen worden uitgerust met vloeisto� n-
jectie-systemen.

Concept
De machine is gebaseerd op het beproefde 
concept van de Lindor-menger met een ro-
terende trommel en vaste schoepen. Onder 
invloed van de draaibeweging en zwaarte-
kracht stroomt poeder of granulaat gelijk-
matig door de trommel. Omdat er geen ge-
bruik wordt gemaakt van een roerwerk of 
agitator, worden op de deeltjes praktisch 
geen afschui� rachten uitgeoefend. Dit be-
tekent dat deeltjes niet of nauwelijks be-
schadigen.

Constructie
De trommel hee�  een dubbele mantel met 
een isolatielaag en is voorzien van speciale 
afdichtingen. Een railconstructie met uit-
rijdbare in- en uitlaat maakt het mogelijk de 
machine veilig en eenvoudig te onderhou-
den. De Capsule kan worden geleverd voor 
diverse batchgroottes. Bijbehorende appa-
ratuur zoals warmwaterunit, olieverwar-
mer, vacuümpomp, � lters en vloeisto� njec-
tie kunnen als integraal onderdeel van het 
systeem worden aangeboden. ■
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TEMA Process; warm 
aanbevolen

Afb. 1 Een wervelbed droger voor lactose, in 3D ontworpen (a) en in roestvaststaal gebouwd (b)

den (ofwel �uidbed systemen) en thermi-
sche procesinstallaties.

Wervelbedsystemen
De speerpunten in het programma zijn de 
continue wervelbed drogers en koelers. 
De continue systemen worden geleverd 
in dynamische (schuddende) en statische 
uitvoeringen, al dan niet met een directe 
of indirecte verwarming. De statische dro-
gers of koelers zijn ook leverbaar met inge-
bouwde, ondergedompelde warmtewisse-
laars. De continue systemen draaien vaak 
24/7, waardoor ze maximaal betrouwbaar 
moeten zijn.
De continue drogers en koelers worden 
vooral toegepast in kritische toepassin-

verwarmings- en koelinstallaties. Naast 
het kantoor is een 8000 m2 bedrijfshal 
gerealiseerd. De locatie biedt bovendien 
voldoende ruimte voor toekomstige uit-
breidingen.

Groei
Het bedrijf dankt zijn sterke groei aan het 
consequent leveren van adequate consul-
tancy, procesverbeteringen en e�ciënte 
maatwerkoplossingen voor een scala aan 
industriële sectoren, waaronder de food, 
feed, chemie, mineralen en recycling in-
dustrie. In samenwerking met eindklanten 
en system integrators ontwikkelt en reali-
seert TEMA Process complete proceslijnen, 
waarbij het zwaartepunt ligt op wervelbed-

Het jonge bedrijf TEMA Process BV (op-
gericht in 2010) kan bogen op een de-
cennialange ervaring met het ontwerp 
en de productie van wervelbedsyste-
men en thermische procesinstallaties. 
Het team bestaat namelijk uit ervaren 
medewerkers die in deze disciplines 
hun sporen hebben verdiend.

De e�ciency van de wervelbed drogers, 
koelers en bijbehorende randapparatuur 
van TEMA Process weerspiegelt zich in 
het hypermoderne pand dat het jonge be-
drijf in 2017 in gebruik hee� genomen. 
Het gasloze kantoorgebouw van 1800 m2 is 
opgetrokken uit duurzame, onderhouds-
arme materialen en voorzien van passieve 
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gen. Bijvoorbeeld in de chemische indu-
strie, waar de verblij�ijd/spreiding en de 
producttemperatuur kritische parameters 
zijn. De keus voor een bepaald droog- of 
koelproces hangt volledig af van de aard 
van het te verwerken materiaal en de ver-
eiste procescondities. Het drogen van 
bijvoorbeeld een kleverig poeder in de 
voedingsmiddelenindustrie stelt geheel 
andere uitdagingen dan het torre�ceren 
van biomassa.

Fysische en thermische processen
Wervelbedsystemen worden ingezet voor 
een reeks van fysische en thermische pro-
cessen. Tot de fysische processen behoort 
bijvoorbeeld agglomereren; het binden 
van deeltjes door in een wervelbed een 
vloeistof in het product te sproeien. Een 
ander fysisch proces is het ontsto�en van 
granulaten (windzi�en). Maar wervelbed-
systemen worden vooral ingezet voor ther-
mische processen, zoals:
•  Drogen (om vloeistof uit product te ver-

wijderen door verdamping)
•  Koelen (meestal na een droogproces, zo-

dat de droger en koeler vaak in één in-
stallatie kunnen worden geïntegreerd)

•  Calcineren (een chemisch proces om 
kristalwater uit product te verwijderen)

•  Roosteren (om de smaak, geur en textuur 
van producten te verbeteren)

•  Torreficeren (een vorm van pyrolyse om 
bijv. biomassa een betere brandstof-kwa-
liteit te geven)

•  Puffen (ofwel poppen om bijv. rijst en 
graan beter te kunnen ontsluiten en op 
een lager stortgewicht te brengen)

•  Steriliseren en pasteuriseren (om de 
houdbaarheid van producten te verlen-
gen)

•  Blancheren (om schillen te verwijderen 
of enzymen te deactiveren)

•  Strippen (om oplosmiddelen met behulp 
van stoom of inert gas uit product te ver-
wijderen)

Testfaciliteiten
Om te bepalen welke technologie voor een 
speci�eke toepassing het meest geschikt 
is, voert TEMA Process BV onderzoek uit. 
Daarbij wordt veelal gebruik gemaakt van 
de uitgebreide testfaciliteiten waarover het 
bedrijf beschikt. Zo kunnen in het eigen la-
boratorium diverse experimenten worden 
uitgevoerd. Voor de productie van kleine 
hoeveelheden product kan gebruik worden 
gemaakt van proe�nstallaties. Ook is het 
mogelijk om op industriële schaal te proef-
draaien op een pilot plant. Desgewenst 
kan het onderzoek ook worden uitgevoerd 
in een installatie op locatie van de klant. 
Steeds kan daarbij worden gerekend op de 
ondersteuning van ervaren specialisten. ■

Conglomeraat van technologiebedrijven
TEMA Process BV in Wapenveld behoort 
deels  tot de TEMA Holding N.V., die met 
16 bedrijven en in totaal zo’n 250 mede-
werkers wereldwijd actief is in procestech-
nologie en machinebouw. Zo zijn er vesti-
gingen in de USA, UK, Frankrijk, Spanje, 
Australië, Korea en China. Daarbij maken 
de TEMA-�rma’s deel uit van een conglo-
meraat van ondernemingen, waaronder de 
Duitse bedrijven Hein Lehmann, Siebtech-
nik en Steinhaus, alsmede de Zuid-Afri-
kaanse Multotec Group. Dit internationale 
netwerk is in bijna 100 jaar uitgegroeid tot 
meer dan 50 ondernemingen met in totaal 
circa 3.000 medewerkers. TEMA Process 
BV is hierdoor in staat om maatwerk-oplos-
singen te leveren op basis van gespeciali-
seerde technologie. 

Gazellen Award
TEMA Process BV heeft na de oprichting in 
2010 onder de directie van Henk Dijkman 
en Hans van Delden een sterke groei door-
gemaakt. Zo ontving het Gelderse bedrijf 
in 2013 een Gazellen Award voor de snelst 
groeiende ondernemingen uit de regio. 
Deze prijs, een initiatief van het Financi-
eel Dagblad, wordt uitgereikt aan bedrijven 
die over drie boekjaren een onafgebroken 
groei van tenminste 20% laten zien. 
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Een van de thema’s van het Atex Event 
van IAB Ingenieurs op woensdagmid-
dag 28 november 2018 in De Reehorst in 
Ede is het risico van mechanische appa-
ratuur als ontstekingsbron.

Om de veiligheid in explosiegevaarlijke 
omgevingen te maximaliseren is ruim 25 
jaar geleden de Atex-richtlijn gepubli-
ceerd. De praktijk leert dat bedrijven na 
twee decennia nog steeds worstelen met 
vragen op het gebied van explosieveilig-
heid. Het is nog onvoldoende bekend dat 
niet alleen open vuur en elektrische appa-

ratuur een explosie kunnen veroorzaken. 
De afgelopen jaren is gebleken dat ook me-
chanische apparatuur veelvuldig een ont-
stekingsbron is. In feite is álles wat genoeg 
energie kan afgeven om een brandbaar 
mengsel van stof en lucht te ontsteken, een 
potentiële ontstekingsbron.

Warmte
Zo dient men bedacht te zijn op bijvoor-
beeld de risico’s van warme oppervlakken 
van mechanische apparatuur. Vaak ont-
staat deze warmte als gevolg van wrijvings-
energie, bijvoorbeeld bij het aanlopen van 
draaiende delen. Een ander risico is vonk-
vorming wanneer metalen delen elkaar 
met hoge snelheid raken. Denk bijvoor-
beeld aan een situatie waarbij een bout on-
verhoopt in een menger terecht komt. Als 
de omtreksnelheid van het mengwerktuig 
relatief hoog is (> 1 m/s) bestaat het risico 

dat voldoende warmte wordt geproduceerd 
voor de ontsteking van het mengsel.

Inspectie
“Het meenemen van mechanische appara-
tuur tijdens inspecties is dan ook net zo be-
langrijk als het controleren van elektrische 
ontstekingsbronnen”, aldus Andries Brak-
ke van IAB Ingenieurs. “De wetgever maakt 
dit echter niet eenvoudig. Daar waar de in-
spectie van elektrische apparatuur goed is 
vastgelegd in de norm IEC 60079-17, is die 
voor mechanische apparatuur minder een-
duidig.”
Op het Atex Event is daarom een demon-
stratie te volgen van zowel de inspectie 
van een elektromotor als de aangedreven 
pomp. Daarnaast komen in diverse voor-
drachten ook veel andere thema’s aan bod, 
waaronder de risico’s van smartphones als 
ontstekingsbron. ■

Naast een elektromotor kan ook mechanische 

apparatuur een potentiële ontstekingsbron zijn 

Atex Event en 
ontstekings-
bronnen

32_atex-event.indd   32 15-10-18   14:58



70
 Y

EARS OF INNOVATION
1948-2018

ENGINEERED 
& BUILT BY 
DINNISSEN

Uw product getransporteerd, gemeten, verkleind, gezeefd en gecontroleerd.
Nagenoeg geen productieverlies door semi-automatische zeefwissel van de Hamex® Hamermolen.
Uw complete maalapplicatie “engineered and built by Dinnissen”.
Uw product vermalen in verschillende stappen.
Geen verrassingen achteraf door testen bij Dinnissen vooraf (bij Dinnissen of on-site)

We staan voor U klaar tijdens Solids 
Dortmund 2018, stand C18-4.

Meer informatie www.dinnissen.nl

Projectpartner voor onder 

andere het drogen van 

waardevolle producten.

Complete drooginstallaties met 

tevens voor- en nabehandeling 

van product met de benodigde 

infrastructuur.

Het geheel opgebouwd 

in een container op een 

trailer voor een optimale 

mobiele inzet. 

ebbens engineering 

ingenieursbureau bv 

Hoeflingweg 8

7241 CH Lochem 

Telefoon 0573 250777 

Telefax 0573 250505 

E-mail info@ebbens.nl

www.ebbens.nlU moet de droger van ebbens hebben

Mobiele drooginstallatie

advertentie bulk  02-10-2018.indd   1 02-10-18   17:26



34 oktober 2018 Tekst: Jos Verleg6 /  Droogtechnologie

Mobiele productie 
cassave-zetmeel

Ebbens Engineering hee� voor de ver-
werking van cassavewortels tot een 
hoogwaardig zetmeel een mobiele 
droog- en verpakkingsinstallatie ont-
wikkeld en geproduceerd. Het auto-
noom werkende systeem is onderge-
bracht in containers en kan op opleggers 
worden verplaatst. 

De ‘containerized’ drooginstallatie van Eb-
bens Engineering, ontworpen en geprodu-
ceerd in samenwerking met Dadtco Philaf-
rica*, maakt onderdeel uit van een mobiele 
verwerkingslijn voor cassavewortels. Het 
proces is ontwikkeld voor de productie 
van hoogwaardig cassavezetmeel. De eer-
ste toepassing wordt gerealiseerd in Mo-
zambique, maar uit andere landen is ook 
al belangstelling getoond. De procesinstal-

cassavecake gedroogd tot een bloem, die 
vervolgens in zakken wordt verpakt voor 
verder transport. 

Slurry
De cassave-wortels worden vanuit de om-
geving (een gebied met een straal van circa 
200 km) in vrachtwagens naar de mobiele 
productielijn aangevoerd. Hier worden de 
wortels gelost en in palletboxen gedaan, 
om ze met behulp van een he�ruck in de 
AMPU te kunnen doseren. In de AMPU 
vinden vijf processen plaats: wassen, 
schillen, snijden (met een installatie van 
Klinkenberg), raspen en ontwateren (met 
behulp van een decanteercentrifuge). De 
rasp bestaat uit een 1400 kg zware, roest-
vaststalen cilinder welke is voorzien van 
120 raspbladen. De cilinder draait met 

laties zijn ondergebracht in containers en 
kunnen op trailers worden verplaatst. De 
verwerkingslijn is daarom �exibel in een 
uitgestrekte regio in te zetten. 

Drie units
De complete cassavewortel-verwerkings-
lijn bestaat uit drie aan elkaar gekoppelde 
eenheden:
•  AMPU (Autonomous Mobile Processing 

Unit)
•MRU (Mobile Refinery Unit)
•MDU (Mobile Drying Unit).

Eerst verwerkt men de cassavewortels in 
de AMPU tot een zetmeelrijke slurry. De 
slurry wordt geraffineerd in de MRU, waar-
bij een cassavecake wordt gevormd. In de 
MDU van Ebbens Engineering wordt de 

Afb. 1 Een 3D-ontwerp van de Mobile Drying 

Unit (MDU)
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Duurzame productie
De mobiele verwerkingslijn voor cassave-
wortels is vergeleken met een centrale fa-
briek kleinschalig. Dit betekent dat de druk 
op het milieu minimaal is, ook al omdat de 
lijn na elke 3 tot 4 maanden verhuist naar 
een andere locatie. De procesinstallaties 
zijn ontworpen voor een zo ef�ciënt moge-
lijk verbruik van grondstoffen en water. Zo 
wordt het waswater grotendeels middels 
reiniging teruggevoerd. Een klein gedeelte 
van het waswater wordt gebruikt voor ir-
rigatie van omliggende landbouwgronden.

een toerental van 2400 rpm, waarbij de 
raspbladen de celwanden van de cassave 
openen. Hierbij komt zo’n 98% van de zet-
meelgranulen uit de plantcellen in de slur-
ry terecht.

Vezels
In de ruwe slurry bevindt zich, behalve het 
cassavezetmeel, ook een groot aandeel ve-
zels. Dit aandeel dient omlaag te worden 
gebracht, onder meer om de droogkosten 
van het proces te reduceren. Hiervoor is de 
MRU ontwikkeld. Deze installatie verdunt 
de ruwe slurry, waarna een centrisieve cir-
ca 70% van de vezels uit de slurry haalt. 
In een tweede centrisieve wordt uit de af-
gescheiden vezels het nog overgebleven 
zetmeel gerecupereerd. De slurry wordt in 
twee hydrocyclonen geconcentreerd, waar-
bij ook de fijne vezels worden afgeschei-
den. De vezels kunnen worden ingezet als 
grondstof in de voedingsmiddelenindu-
strie. De slurry wordt teruggepompt naar 
de AMPU decanteercentrifuge die 50% van 
het water uit de slurry haalt, zodat zich een 
cassavecake vormt.

Poeder
De cassavecake gaat naar de MDU (Mobile 
Drying Unit) van Ebbens Engineering. De 
installatie is gehuisvest in een samenstel 
van een 40 � en 30 � container. De cake 

wordt middels een opvoerende ketting-
transporteur en vervolgens een transport-
schroef boven in een wervelbed gedoseerd. 
Als energiedrager wordt LPG gebruikt. De 
materiaalstroom beweegt zich over het 
schudbed door de installatie. Hierbij wordt 
het materiaal eerst gedroogd en vervolgens 
gekoeld. Bij het verlaten van het �uidized 
bed wordt het poeder via een transport-
schroef naar de afzakeenheid gevoerd. 
Deze is voorzien van een roller mill om een 
constante productkwaliteit te waarborgen. 
Het cassave zetmeel wordt afgezakt in zak-
ken van 25 kg. Het is dan een fijn, wit poe-
der met een vochtgehalte van maximaal 
13%, een zetmeelgehalte van 85% en een 
vezelaandeel van minder dan 2%.

Transport
Na de verwerking van de plaatselijke oogst 
kan de complete verwerkingslijn zonder 
speciale gereedschappen worden gede-
monteerd en in containers worden opge-
slagen. Voor het transport zijn drie trailers 
benodigd. De verwerkingslijn is vervolgens 
binnen een tijdsbestek van twee weken op 
een nieuwe oogstlocatie weer op te stellen.

* Dadtco Philafrica is een sociale onderne-
ming die stree� naar armoedebestrijding 
met een zakelijke insteek. ■

Afb. 2 De MDU opgesteld

Afb. 3 De installatie kan voor transport compact 

worden opgeslagen
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Kenmerkende voordelen van pneuma-
tisch transport zijn het gesloten, con-
taminatievrije systeem en de grote vrij-
heid in de trajectkeuze. Elke toepassing 
stelt echter bijzondere eisen aan het 
systeem. Een adequaat ontwerp vraagt 
om veel kennis, ervaring en vaak ook 
experimenteel onderzoek. Maar dan 
gaat het transport ook voor de wind.

Gericke ontwerpt en levert als system in-
tegrator turn-key projecten voor het e�-
ciënte transport en de veilige verwerking 
van droge sto�en. Een van de vele compe-
tenties van Gericke is de engineering van 
pneumatische transportsystemen voor een 
breed scala van toepassingen. Vaak gaat 
het daarbij om transporten over grote af-
standen en in grote hoeveelheden.

Productkwaliteit
Een pneumatisch transport is voor het 
behoud van de productkwaliteit een aan-
trekkelijke oplossing. Het transport vindt 
namelijk plaats in een gesloten systeem, 
zodat de omgeving het product niet kan 
contamineren. Omgekeerd zijn medewer-
kers, milieu en installaties beschermd te-
gen het vrijkomen van (soms gevaarlijk) 
product of hinderlijke stofontwikkeling. 
Een ander kenmerkend voordeel van een 
pneumatisch transport is de grote vrijheid 
in trajectkeuze. Ten opzichte van ande-
re transporteurs is het aantal bewegende 
delen klein en zijn de investerings- en on-
derhoudskosten laag. Daar staat tegenover 
dat de energiekosten per ton getranspor-
teerd product relatief hoog zijn.

Zuig- of blaastransport
A�ankelijk van de toepassing en de aard 
van het te transporteren product kan men 
opteren voor een zuigtransport (onder-
druk) of een blaastransport (overdruk). 
Een zuigtransport maakt het mogelijk om 
producten vanuit diverse plaatsen naar 
één bestemming te halen. Een blaastrans-
port kan producten vanuit één punt naar 
diverse bestemmingen brengen. Boven-
dien kunnen hogere drukken worden gere-
aliseerd dan bij een zuigtransport. Dit be-
tekent dat met een blaastransport langere 
trajecten mogelijk zijn.

Een transport dat  
voor de wind gaat

Afb. 1 Het Gericke testcentrum in Regensdorf (nabij Zürich), Zwitserland

Afb. 2 De zendvaten van een Gericke pneumatisch transportsysteem
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Onderscheidende toepassingen
Gericke slaagt erin om de voordelen die 
een pneumatisch transportsysteem in 
principe heeft, in de praktijk te verzilveren. 
Hiertoe beschikt de onderneming over 
veel kennis en ervaring, niet alleen wat be-
treft het transport van het product, maar 
ook als het gaat om de verbonden proces-
sen, zoals mengen, malen en zeven. Dit 
maakt het mogelijk om onderscheidende 
toepassingen te realiseren.
De voordelen van een Gericke pneuma-
tisch transportsysteem in het kort:
•		Hygiënisch	 transport	 (geen	productcon-

taminatie)
•		Gesloten	 transport	 (geen	 productver-

lies, schone werkvloer)
•		Productvriendelijk	transport	(geen	deelt-

jesattritie)
•		Vastgesteld,	laag	luchtverbruik	(energie-

zuinig)
•		Flexibel	traject	(minimaal	ruimtebeslag)
•		Complete	procesintegratie	 (turn	key-op-

lossingen)

Over Gericke
Gericke, met het hoofdkantoor in Regens-
dorf (nabij Zürich), Zwitserland, ontwikkelt 
en produceert al meer dan 120 jaar hoog-
waardige componenten en systemen voor 
de stortgoed verwerkende industrie. De 
klanten bevinden zich in vrijwel alle indu-
striële	sectoren,	waaronder	de	food,	che-
mie, farmacie, cosmetica en bouwstoffen. 
Gericke heeft wereldwijd elf vestigingen, 
waarvan drie met productiefaciliteiten. 
Het leveringsprogramma omvat onder an-
dere maalmolens, mengers, zee�nstalla-
ties, doseerapparaten en transportsys-
temen. Als system integrator ontzorgt 
Gericke klanten met de turn key-realisatie 
van complete proceslijnen.

Beladingsgraad
Bij zowel een zuig- als blaastransport kan 
de beladingsgraad van het systeem worden 
aangepast aan de toepassing. Zo is het mo-
gelijk een ‘dunne fase’ ofwel vliegtransport 
te realiseren. In dat geval is de concentra-
tie van de deeltjes in de lucht- of gasstroom 
laag en is de transportsnelheid hoog (tot cir-
ca 20 m/s). Bij een ‘dichte fase’ ofwel prop-
pentransport is de deeltjesconcentratie juist 
hoog en de transportsnelheid laag (3-5 m/s). 
Bij kwetsbare deeltjes verdient een dichte 
fase-transport vaak de voorkeur.

Food
Gericke ontwerpt en levert pneumatische 
transportsystemen voor zowel de food- als 
chemiesector. In de foodsector is het voor-
al van belang dat het transport hygiënisch 
plaatsvindt en dat de productdeeltjes in-
tact blijven. Het gesloten karakter van een 
pneumatisch transport biedt hier duidelij-
ke voordelen. Om deeltjes-attritie tot een 
minimum te beperken, wordt vaak geko-
zen voor een lage transportsnelheid, dus 
een dichte fase-systeem.

Chemie
In de chemische industrie dient pneuma-
tisch transport op de eerste plaats veilig te 
zijn. Sto�en die gevaarlijk zijn voor de ge-
zondheid mogen niet uit het systeem ont-
snappen. In zo’n geval is een zuigtransport 

aan te bevelen. Bij een onverhoopte lekka-
ge zal als gevolg van de onderdruk geen 
product naar de omgeving vrijkomen (wel 
kan het product als gevolg van aangezo-
gen lucht worden gecontamineerd). Explo-
siegevaarlijke sto�en kunnen met stikstof 
worden getransporteerd in plaats van met 
lucht. Investeringen in dure systemen om 
explosies te onderdrukken of te ontlasten 
kunnen dan achterwege blijven. Het stik-
stofverbruik is te beperken door de stikstof 
te recirculeren. De besturing van dergelijk 
hoogtechnologische systemen vraagt de 
nodige kennis en ervaring.

Testcentrum
Voor het realiseren van succesvolle pneu-
matische transportsystemen zijn praktijk-
testen in veel gevallen onontbeerlijk. Met 
representatieve monsters kan worden be-
paald hoe een product zich in een systeem 
gedraagt en hoe het transport kan worden 
geoptimaliseerd. Gericke BV beschikt in 
Hoevelaken over een testcentrum waar op 
kleine schaal proeven kunnen worden ge-
daan met zowel zuig- als blaastransporten. 
Het uitgebreide testcentrum bij Gericke’s 
hoofdkantoor in Regensdorf biedt moge-
lijkheden voor testen met capaciteiten tot 
50 ton/uur en over afstanden tot 230 meter. 
Het is hierdoor zelfs mogelijk om systemen 
1 op 1 te testen. Een betere manier om klan-
ten te overtuigen is er niet. ■

Afb. 3 Speciale slijtbochten voor het transport van abrasieve producten
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Blower- en compressorfabrikant Aerzen 
hee	 een whitepaper gepubliceerd over 
de prestatieladder energiebesparing en 
de potentie van een duurzamer pers-
luchtverbruik. Er liggen in de industrie 
nog volop kansen om 10% tot 30% ener-
gie te besparen.

De auteur van het whitepaper ‘Hoe hoog 
staat u op de prestatieladder’ is ir. Siert 
Wiersema, adjunct-directeur van Aerzen 
Nederland. Hij presenteerde het document 
op de vakbeurs Industrial Processing in 
Jaarbeurs Utrecht, tijdens zijn voordracht 
op het seminar Energy E�ciency. 

Roadmap
Wiersema beschrij� op basis van het Ener-
gieakkoord en de Klimaatwet een roadmap 
naar een energie-e�ciënte fabriek. Daarbij 
gaat hij in op de beperkte betekenis van de 
inzet van hernieuwbare energiebronnen en 
het toenemende belang van energiebespa-
ring. “Als de industrie 10% energie weet te 
besparen, dan is dat het drievoudige van 

wat in 2017 uit hernieuwbare bronnen aan 
energie is opgewekt”, aldus Wiersema. “Er 
liggen voor de procesindustrie nog volop 
kansen om 10% tot 30% op energie te be-
sparen. Denk daarbij aan de Trias Energe-
tica. Beperk het energieverbruik, zet waar 
mogelijk duurzame energie in en gebruik 
die energie vervolgens zo e�ciënt moge-
lijk.”

Perslucht
Blowers en compressoren kunnen volgens 
Wiersema vaak een belangrijke bijdrage 
leveren aan energiebesparing in bedrijfs-
processen. “Het energieverbruik maakt 
verreweg het grootste deel uit van de tota-
le lifecycle kosten van een blower of com-
pressor. Maar er is de laatste jaren innova-
tieve technologie ontwikkeld die de kosten 
van persluchtproductie tot een minimum 
terugbrengt. Het gaat daarbij om de opti-
male dimensionering van systemen, de 
toepassing van geavanceerde besturingen 
en het benutten van slimme mogelijkhe-
den voor warmteterugwinning.” ■

Whitepaper 
energie-efficiency

Afb. 1 Besparingspotentieel van een compressor

40 oktober 2018 BULK / Artikel Tekst: Jos Verleg6 / Energiebesparing

Afb. 2 Trias Energetica

Trias Energetica
In het Aerzen whitepaper wordt gesteld 
dat de grootste reductie van de CO2-uit-
stoot niet is te verwachten uit de inzet van 
hernieuwbare bronnen, maar uit energie-
besparing. Hierbij wordt gewezen op het 
concept van de Trias Energetica die wijst 
op het belang van de combinatie van een 
zo laag mogelijk energieverbruik (1), het 
opwekken en gebruiken van duurzame 
energie zoals zon- of windenergie (2) en 
een zo slim mogelijke benutting van die 
energie (3). 
De eerste stap rendeert vaak het meest. 
Daarom zet Aerzen voor haar blowers en 
compressoren vooral in op energiebespa-
ring en warmteterugwinning.
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Onderzoek naar - en ontwikkeling van  
(Nieuwe) hiërarchische poreuze structuren 
Optimalisatie van bestaande materiaaleigen  
    schappen ter verbetering van hun prestaties 
Referentie materialen 
(Onderzoeks)technieken en apparatuur 

Kennisoverdracht door middel van 
Cursussen (open en in-company) 
Seminars 
Tentoonstellingen en andere bedrijfs- 
     evenementen 
Publicaties en nieuwsbrieven 

Trouble-shooting 
Technische marketing 
Kwaliteitscontrole 
Validatie 

Delft Solids Solutions, een ‘center of excellence’ gespecialiseerd in de fysische karakterisering van vaste materie, (vaak) in de vorm van  
poeders en granulaten. Wij beschikken met ons onderzoekslaboratorium over een zeer breed scala aan technieken, waarbij de nadruk ligt op 
fysische parameters van vaste stoffen als specifiek oppervlak, porositeit, dichtheid, sterkte en slijtage, chemische samenstelling, deeltjesgrootte 
en deeltjesvorm van vaste stoffen, maar ook sprays en aërosolen.  
Op basis van onze expertise bieden wij een breed scala aan unieke diensten, variërend van de karakterisering en het testen van monsters op  
bepaalde individuele eigenschappen tot aan innovatieve onderzoeksprojecten op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe- en optimalisatie 
van bestaande materialen. Van consultancy op het gebied van poedertechnologie tot het organiseren van (expert)cursussen, seminars en  
evenementen over al deze onderwerpen. 
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Porositeit en  
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Grootte en vorm 
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42 oktober 2018 Tekst: Peter Quaak, EnerQ; Erik Esveld, WFBR6 / Droogtechnologie

ven droogprocessen succesvol kunnen 
worden geëlektriceerd.

De televisieuitzending ‘De doorbraak van 
duurzaam’ van VPRO Tegenlicht op 13 
maart 2016 hee� veel kijkers het belang 
doen inzien van het gebruik van verant-
woorde energiebronnen. Het werd duide-
lijk dat zonnepanelen niet alleen veel be-

Nee, er zijn voor ons 
andere 

mogelijkheden
zoals: geothermie, 
biomassa, biogas

Nee, de technologie 
is nog niet 

uitgekristalliseerd

Nee, de 
infrastructuur is er 

nog niet op 
toegerust

Ja, warmtepompen 
en mechanische 

damprecompressie 
bieden voldoende 

mogelijkheden!

Ja, de productie-
voordelen zijn 

groot!

Van het gas af betekent niet 
direct elektrificatie.  Als de 

locatie geschikt is voor 
geothermie, biogas 

(nabijgelegen RWZI) of 
biomassa pellets, kan dat ook 

overwogen worden

De overheid is tot nu toe 
onbetrouwbaar gebleken in het 

uitvoeren van energie beleid. 
Ook zijn er nog geen 

ondersteunende 
subsisieregelingen; EIA en DEE 

zijn niet van toepassing

Nee, 
overheidsbeleid is 

onduidelijk

geen subsidie

Er zijn geen kant en klare 
oplossingen. En simpel denken 

betekent niet altijd simpel 
doen. Installateurs willen geen 
risico's nemen. Het is lastig om 

de verschillende 
toeleveranciers te verbinden 

aan één oplossing

De elektrische vermogens 
nemen toe. Binnen het bedrijf 

moet de elektrische 
infratructuur verzwaard 

worden. Vaak ook buiten het 
bedrijf: nieuwe aanvoerkabels 

en trafokasten zijn kostbaar

Door eigen PV systemen of 
door gebruik van groene 

stroom wordt een enorme 
verduurzamingsslag gemaakt. 

Dit leidt tot een goed gevoel bij 
de medewerkers, een goed 

imago en helpt bij het 
aantrekken van nieuwe jonge 

medewerkers

Ja, gecombineerd met 
eigen zon-PV of 

inkoop van groene 
stroom: goed voor het 

imago!
. 

Technologien als: 
weerstandsverwarming, 

infrarood stralers en microwave 
bieden mogelijkheden om 

gericht, lokaal en met een korte 
responsietijd warmte toe te 

voeren. Kwaliteit en kwantiteit 
nemen toe!

Een goede aanleiding is 
vervanging of groot onderhoud 
van apparatuur. Een natuurlijk 
moment om te investeren in 
iets nieuws, de extra kosten 

kunnen meevallen, zelfs kan de 
investering lager uitvallen!

(hoge temperatuur) 
warmtepompen en 

mechanische 
damprecompressie bieden een 

hoog conversierendement.  
Mechanische damp-

recompressie kan nu al tot over 
20 bar. 

Ja, onze apparatuur is 
aan vervanging toe. Er 

moet toch geinvesteerd 
worden! Dan ook 

toekomstbestendig!

Elektrificeren 
nu!

Naar
NRC

Handelsblad
"de kwestie"

Elektrificatie 
drogers inspireert 
industrie
Vanuit het ISPT1-project ‘GRIP op dro-
gers’, in samenwerking met de NWGD2, 
is deze zomer een expertmeeting ge-
houden over het thema elektricatie. 
De gastheer was mattenfabrikant Rinos, 
waar gasgestookte droogovens voor 
de ‘curing’ van de matten zijn vervan-
gen door elektrische ovens. De experts 
doordachten hoe ook bij andere bedrij-

Afb. 1 Samengevat resultaat parallelsessies 

(elektri�ceren nu)

Afb. 2 Bijeenkomst van NWGD droogexperts bij 

Rinos in Genemuiden

“Zo hebben wij het 
voor elkaar gekregen”

Stimulansen ? 
Barrièrres ?

Rondleiding
Innovatie

Belangrijkste 
factoren bij jou

Vertel jouw 
situatie

Combinatie van 
ervaringen en 
mogelijkheden.

Gesterkte Visie en 
Kennis Netwerk

Expert meeting: professional learning community with action dialog
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Leerpunten Rinos
De elektri�catie van droogovens met pho-
tovoltaic (PV) zonnepanelen heeft bij ko-
kosmattenproducent Rinos een aantal 
leerpunten opgeleverd:
•		Kijk	opnieuw	naar	het	basisproces	(an-

ders is soms beter)
•		PV	 wordt	 voordeliger	 (China	 richt	 zich	

meer op Europese markt)
•		Combinatie	 van	 energietransitie	 en	 PV	

is sterk
•		Energiekosten	van	productie	dalen
•		Na-ijlende	 voordelen:	 marktpositie	 met	

groene producten, beter bedrijfsimago
•		Bijdrage	 aan	 duurzame	 wereld	 (Maat-
schappelijk	Verantwoord	Ondernemen)

•		Overwin	 barrières	 zoals	 ontwikkelings-
kosten, onzekerheid over termijn ener-
gietransitie en onduidelijkheid van over-
heidsregelingen

Ervaringen bij andere bedrijven
In parallelsessies is het thema met een 
aan	intervisie	ontleende	werkvorm	(afb.	3)	
nader	 besproken	 waarbij	 ook	 de	 ervarin-
gen	van	andere	bedrijven	naar	voren	kwa-
men. Het resultaat daarvan is samenge-
vat in afbeelding 1. 
Naast de inzet van zonnepanelen voor de 
opwekking	 van	 elektriciteit,	 biedt	 het	 ge-
bruik van elektriciteit ook de mogelijkheid 
om de (droog)processen energiezuiniger 
te maken.
In plaats van gas te verbranden om stoom 
te	verkrijgen	wordt	ook	gedacht	aan	de	in-
zet van infrarood, ultrasoon (lassen), mi-
crogolf	 (magnetron),	warmtepomp	en	me-
chanische dampcompressie. Zo biedt de 
warmtepomp	 mogelijkheden	 om	 energie-
zuinig op lagere temperaturen te drogen, 
wat	interessant	kan	zijn	bij	het	drogen	van	
bijvoorbeeld groenten of gist.
In	de	gesprekken	kwam	verder	naar	voren	
dat	elektrificatie	niet	plaats	vindt	wanneer	
gewacht	wordt	totdat	een	machine	bouwer	
met een panklare oplossing komt. Nodig 
zijn:	 een	 toegewijde	 eigen	 procestechno-
loog,	 een	 nauwe	 interactie	met	 de	 tech-
nologie leveranciers en zeker ½ tot 1 jaar 
engineeringstijd	om	tot	een	nieuw	proces	
op	maat	te	komen.	De	toewijding,	samen-
werking	 en	 doorzettingsvermogen	 waren	
bij Rinos in ieder geval een belangrijke 
factor voor hun succes.

ter zijn voor het milieu, maar dat duurzame 
energie op termijn bovendien goedkoper is 
op te wekken dan fossiele energie. Deze 
uitzending was voor Gerrit Wiggers, pro-
ductiedirecteur bij Rinos in Genemuiden, 
een trigger om de verduurzaming van de 
mattenfabricage voortvarend ter hand te 
nemen: “De droogovens in onze kokosmat-
lijnen waren toe aan renovatie of vervan-
ging. Ik vond het een interessant idee om 
het droogproces te elektri�ceren met be-
hulp van zonnepanelen.”

Scania
Een bezoek aan Scania in Zwolle bewees 
de potentie van zonnepanelen. De truck-
fabrikant hee� met 21.000 zonnepanelen 
het grootste industriële zonnedak van Ne-
derland. Het bedrijf draait voor bijna 70% 
op zonnekracht. Dat klinkt interessant. 
Bovendien kan de subsidie ‘Stimulering 
Duurzame Energieproductie’ (SDE) van 
RVO helpen om een investering aantrekke-
lijk te maken. “Verder zijn banken bereid 
om zonnepanelen voordelig te �nancie-
ren”, aldus Wiggers. “Wel is het raadzaam 
om zo’n traject in te gaan met een adviseur 
omdat er allerlei verschillende contract-
vormen met panelenleveranciers en elek-
triciteitsproducenten mogelijk zijn.”

Elektricatie
De elektri�catie van de ovens was volgens 
Wiggers minder gemakkelijk dan gedacht: 
“We hebben simpel gezegd grote strijk-
ijzers nodig, maar die moesten nog wel 
worden ontworpen en geproduceerd. Die 
ontwikkeling hee� Rinos zelf ingezet met 
enkele leveranciers die in eerste instantie 
niet van een goede uitkomst waren over-
tuigd. Maar na een week intensief overleg 
in een soort boiling room setting is toch 
een oplossing bedacht.”

Afb.	3	Beelduitleg	van	de	werkvorm	tijdens	de	parallelsessies	(visual	Erik)

Businesscase
De businesscase voor de elektri�catie van 
de droogovens bij Rinos ziet er goed uit, 
mede omdat zonnepanelen steeds voor-
deliger zijn geworden. In de periode tus-
sen de eerste budgetraming en de reali-
satie, een periode van ¾ jaar, was er een 
prijsdaling van 20%. De investering in de 
zonnepanelen bedroeg slechts 20% van de 
aanschaf van een nieuwe gasoven. Van die 
investering is 20% benut voor prototyping, 
en nog eens 20% voor het aanleggen van 
de elektrische infrastructuur binnen de fa-
briek. De terugverdientijd van de zonnepa-
nelen bedraagt 4,8 jaar. Zonder subsidie. 
“De overheid loopt met subsidies voor dit 
soort projecten achter”, vindt Wiggers. “De 
bestaande regelingen werden niet van toe-
passing geacht.”

Klimaatneutraal
Rinos hee� voor 200 kW aan verwarmings-
vermogen geïnstalleerd. Het nominaal 
verbruik bedraagt circa 70 kW. De zonne-
panelen leveren op een zonnige dag circa 
280 kW op. De warmte wordt precies daar 
gebracht waar die nodig is. Rinos is wat 
betre� de kokosmatproductie klimaatneu-
traal geworden. De emissies van verbran-
dingsgassen zijn verminderd, waardoor 
het werkklimaat een stuk is verbeterd. 
Voorts is in de productiehal energiezuini-
ge LED-verlichting aangebracht. Rinos is 
de enige producent van kokosmatten in 
Europa. De grote concurrentie zit in India. 
“Maar die vormt geen bedreiging”, aldus 
Wiggers. “Onze kwaliteit is verbeterd, de 
productiecapaciteit kan omhoog en we 
verbruiken minder energie”

1 ISPT - Institute of Sustainable Process 
Technology
2 NWGD – Vereniging Nederlandse Werk-
groep Drogen ■
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De GS 

Centrifugal 

Sifter MK4 

Paddle-menger met vier 
choppers
Munson (USA) heeft de paddle-
menger HD-510-MS uitgerust met 
vier choppers. De hoogtoerige ro-
tors breken kluiten en/of disper-
geren vaste stoffen in pasta’s of 
slurries. Een mengarm (met een 
56 kW motor) zorgt ervoor dat het 
product in het bereik van de chop-
pers wordt gebracht, zodat klon-
ten worden gebroken en de deel-
tjes homogeen over het product 

Scheurdetectie voor zeefgazen
Envea, vertegenwoordigd door Is-
tec, heeft een systeem ontwikkeld 
om gaten en scheuren in het zeef-
gaas van industriële zeefmachines 
direct te detecteren. De ‘Paddy’ 
(afgeleid van Particle Detection 
Device) geeft een alarmsignaal zo-
dra in een productstroom te grote 
deeltjes worden gedetecteerd.

eBook over Industry 4.0
Mettler-Toledo, specialist in weeg-
oplossingen, heeft een eBook 
gepubliceerd over Industry 4.0 
basisprincipes voor een verbete-
ring van de procesef�ciëntie. Het 
eBook gaat in op voorspellend on-
derhoud, conditie-controle en de 
voordelen van ‘plug & measure’. 
Ook wordt de overgang besproken 
naar een gedecentraliseerde or-

Slijtvaste manchetventielen
Adbulco Trading BV presenteert 
een serie slijtvaste manchetven-
tielen van het fabricaat Isoschall. 
De ventielen uit synthetisch rub-
ber (SBR) zijn met name geschikt 
voor de verwerking van abrasieve 
materialen.

Sneller reinigbare centrifugaal 
zeven
Gericke UK introduceert de snel 
reinigbare serie GS Centrifugal 
Sifter als een doorontwikkeling 
van het bestaande programma 
centrifugaal zeven. Het nieuwe 

ontwerp is gebaseerd op een 
evaluatie van operationele machi-
nes wereldwijd. Hierbij is onder 
meer gekeken naar functionele 
eigenschappen, maar ook de on-
derhoudsbehoefte in allerlei pro-
cesomstandigheden. De analyse 
heeft geleid tot een serie beter en 
sneller reinigbare GS Centrifugal 
Sifters. Zo kan de zeefkorf 360° 
in-situ worden geïnspecteerd en is 
de korf sneller in en uit de machi-
ne te plaatsen. Het basisprincipe 
is niet aangepast. Een paddle ro-
teert in een zeefkorf, waarbij het 
te verwerken materiaal onder in-
vloed van de centrifugaal kracht 
over de zeef wordt geleid.

ganisatie waarin het eindproduct 
communiceert met productieap-
paratuur. Intelligente sensoren le-
veren daarbij real-time statusinfor-
matie over producten, apparaten 
en processen.

Vlokkenwals verwerkt granen 
tot �akes
Van Mourik Group presenteert voor 
de diervoederindustrie de VMG 
Flaker vlokkenwals. De machine 
is ontwikkeld voor het verwerken 
van granen en zaden, onder toe-
voeging van warmte en vocht, tot 
�akes. Een automatische rolver-
stelling maakt het mogelijk om de 
�ake-grootte te variëren zonder het 
productieproces stop te zetten. De 
VMG Flaker kan ook worden inge-
zet voor het winnen van plantaar-
dige oliën uit zaden en gewassen.

worden verdeeld. Elke chopper is 
voorzien van een luchtgespoelde 
lagerafdichting en wordt aange-
dreven door een 5,6 kW motor. De 
speling tussen de mengerarm en 
het mengvat bedraagt slechts 1,6 
tot 3,2 mm, zodat bij leging een 
minimale hoeveelheid restproduct 
achterblijft. De installatie verwerkt 
batches met volumes tot 5,7 m3. 
Munson wordt in Europa vertegen-
woordigd door EuroBulkSystems 
in Granada (Spanje).

Munson paddle-menger
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Vlint BFM �ttingSlimme draaipijpverdeler

Tester voor slijtvastheid pellets
WEMO-techniek presenteert met 
de Kempink tester een apparaat 
voor de betrouwbare bepaling 
van de slijtvastheid van pellets. 
De Kempink tester voorspelt de 
slijtage van pellets als gevolg van 
de mechanische belasting die tij-
dens het vervolgtransport plaats-
vindt. Het apparaat is daarmee 
een belangrijk hulpmiddel voor de 
kwaliteitsborging in de diervoeder- 
en biomassa-industrie. De tester 
bestaat uit een stalen cilinder 
waarin twee ventilatoren draaien 
met tegengestelde schoepen. Een 
frequentie-geregelde motor zorgt 
voor een gecontroleerde belasting 
van de pellets, waarbij het slijta-
gebeeld wordt vastgelegd met be-

Sto�lter met snel vervangbare 
patronen
Schenck Process introduceert 
het Vertical Cartridge Filter (VCF) 
voor industriële stofafzuiging. De 
installatie maakt gebruik van een 
klemsysteem waarmee de �lterpa-
tronen eenvoudig zijn te vervan-
gen. De VCF is voorzien van een 
drukvalsensor die is gekoppeld 
aan de timer van het reinigingssys-
teem. Dit resulteert in een lager 
persluchtverbruik en een langere 
standtijd van de cartridge. De radi-
ale inlaat zorgt voor een optimale 
afscheiding van grovere deeltjes 
bij gematigde luchtvolumes, terwijl 
de optionele, hoge invoeropening 
de verwerking van grote luchtvolu-
mes toelaat. De installaties, die 
in de Verenigde Staten worden ge-
bouwd, kunnen worden geleverd in 
explosieveilige uitvoering.

Draaipijpverdeler met slimme 
besturing
VDL Industrial Products presen-
teert een nieuwe JACOB draai-
pijpverdeler met een geavanceer-
de besturing voor een ef�ciënte 
productie. De draaipijp kan zowel 
‘met de klok mee’ als ‘tegen de 
klok in’ draaien. Dit bekort de 
schakeltijden en daarmee de pro-
cesstilstand; het systeem kiest 
altijd de kortste weg. De draai-
pijp wordt volledig PLC-gestuurd, 
zodat geen eindschakelaars zijn 

benodigd. Het wegvallen van de 
eindschakelaarkast betekent dat 
de installatie nu minder ruimte in 
beslag neemt.

hulp van een speciale zeef. “Dit 
principe levert reproduceerbare re-
sultaten op”, aldus Bob Bles, ver-
koopmanager bij WEMO-techniek. 
“Zo is de kwaliteit eenvoudig te 
vergelijken; niet alleen tussen ver-
schillende productiecharges maar 
ook tussen verschillende produc-
tielocaties.”
Een groot voordeel van de tes-
ter is het bedieningsgemak. Zelf 
zeven is niet nodig, omdat dit in 
het apparaat al gebeurt. Het kan 
zelfs nog eenvoudiger, en wel met 
de in-lijn tester. Dit apparaat, een 
door-ontwikkeling van de bestaan-
de tester, maakt het voor het eerst 
mogelijk om de meetresultaten 
ook te vergelijken met die van de 
laboratorium tester.

Flexibele connectoren
Vlint presenteert een serie BFM 
�ttingen voor een schoon, veilig 
en ef�ciënt productieproces in 
de solids handling industrie. De 
‘snap-in’ �exibele connectoren 
waarborgen een stof- en lekvrije 
verbinding. Ze zijn leverbaar in 
diverse uitvoeringen, onder meer 
voor voedselveilige, CIP, vacuüm 
en Atex-toepassingen. De hygiëni-
sche connectoren zijn gemakkelijk 
en zonder gereedschap te plaat-
sen.
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Delicate voedingsstoffen vragen om een zachte behandeling. En wanneer 
het gaat om het transformeren van dierlijke bijproducten in nieuwe proteïne 
poeders, dan geeft niets u een meer consistente hogere kwaliteit en betere
resultaten dan de ANDRITZ Gouda walsdroger.

Hoe we dat weten? Doordat we klantinnovaties testen in onze proeffabriek 
en elke dag nieuwe manieren vinden om de voedingswaarde te behouden 
en energie te besparen. Vraag onze specialisten op de HI EUROPE om meer 
informatie over ANDRITZ Separation en ’s werelds breedste portfolio van 
scheidingsoplossingen.



Van Beek wint Vakprijs én Publieksprijs

De operationele kosten liggen dan
ook vele malen lager. Ook is het gelukt 
om het warmte- overdragend oppervlak 
te vergro ten zonder dat de machine 
aanzienlijk in volume toe nam. Voor 
producen ten is de Twister daarom 
een aantrekkelijk alternatief. 

Wilt u meer informatie? 
Bel dan +31 (0)416 37 52 25 of 
mail naar info@van-beek.nl.

De Twister is een verticale schroef warmte-
wisselaar en speciaal ontworpen voor het 
verwerken van viskeuze pro duc ten in de 
voedsel- en petro chemische industrie. 
Onze R&D heeft de Twister ont wikkeld 
in samenwerking met Kapp, specialis ten 
in warmteoverdracht en warmte wisse-
laars. Baanbrekend is het ver lagen van 
de storings gevoeligheid en onder houds-
behoefte vergeleken met de bestaande 
geschraapte warmte wisselaars. 

Twister wint 
Proces Innovatie 

Prijs

WWW.VAN-BEEK.NL
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