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CONGRES

TECHNOLOGIE & TECHNIEK

GEA kiest voor 
voortrekkersrol
Duurzaamheid topprioriteit voor nieuwste technologie

Optimaal invriezen en herbenutten van warmte en koude in de 
voedingsindustrie waren de hoofdthema’s tijdens een GEA 
seminar in brouwerij Rodenbach. Ook de laatste designtrends in 
verpakken kwamen aan bod. Duurzaamheid loopt als een rode 
draad door de nieuwste technologische ontwikkelingen. 

Ann Cuylaerts, vicepresident sales bij GEA 
Westfalia Separator Group, vatte bondig de 
uitdagingen voor de voedingsindustrie 
samen. De wereldbevolking neemt snel toe, 
met een snel stijgende behoefte aan voedsel 
en energie als gevolg. Tegelijkertijd groeit 
de middenklasse in opkomende landen, 
waardoor de vraag naar kwalitatief hoog-
waardige voedingsmiddelen toeneemt.  
Stijgende energiekosten en strengere mili-
eueisen noodzaken de voedingsindustrie te 
kiezen voor efficiëntere productieprocessen, 
energiezuinige installaties en intelligente 
oplossingen. Het Duitse engineering- en 
technologieconcern – met 18.000 medewer-
kers en een omzet van circa 4,3 miljard 
euro in de procesindustrie – wil met zijn 
innovatieve oplossingen een voortrekkers-
rol vervullen. Cuylaerts: “De helft van al het 
bier en een kwart van alle melk wereldwijd 
gaat door installaties van GEA. Dit geldt 
ook voor een derde van alle instantkoffie.”

Warmtepompen
Dankzij het gebruik van een warmtepomp 
is het mogelijk om de warmte die in de pro-
ductie verloren gaat op te waarderen naar 

Verpakken en verleiden 
Voedingsbedrijven dienen bij verpakken en 
verpakkingen rekening te houden met 
steeds hogere consumenteneisen, logistie-
ke aspecten, een groeiende vraag naar 
kleinverpakkingen en het gebruik van ande-
re (biologische) materialen. Succesvolle 
verpakkingsinnovaties en efficiënt materi-
aalgebruik vereisen volgens productmana-
ger Smart Packers bij GEA Food Solutions 
Carla Verheijen een optimale samenwer-
king tussen alle schakels in de keten. 
Designinnovaties en de vorm van de ver-

pakking bepalen in belangrijke mate het 
onderscheidend vermogen in het winkel-
schap. Verheijen verwees naar de nieuwe 
Doystyle verpakking en andere stand-up 
verpakkingsstijlen, waaronder Blockbottom 
en Quatroseal staverpakkingen. Ze belicht-
te enkele duurzaamheidaspecten van dun-
nere folies, die zonder extra investeringen 
op bestaande machines gebruikt kunnen 
worden. Dunnere folie betekent meer 
meters per rol, minder opslag, minder  
wisseling en minder afvalstromen.

de compressor van de warmtepomp energie, 
maar deze is te verwaarlozen in het licht 
van de opbrengst. Volgens Eelen levert  
1 kW elektriciteit 5 kW warmte op. 
Omdat het prijsniveau van gas en elektrici-
teit elkaar steeds meer benadert, wordt het 
de komende jaren steeds rendabeler om 
warmte op te wekken door middel van elek-
trisch gedreven machines. Een terugver-
dientijd van één tot vijf jaar is geen uitzon-
dering, inclusief onderhoud. Essentieel  
voor een maximaal rendement is de juiste 
afstemming tussen koude en warmte in de 
fabriek. Eelen illustreerde dit aan de hand 
van een praktijkvoorbeeld: een diepvries-
groentebedrijf dat in hetzelfde proces 
groenten blancheert, koelt en invriest.  
Het realiseerde op jaarbasis een besparing 

een temperatuurniveau waardoor deze her-
bruikbaar is in het productieproces. In de 
meeste bedrijven wordt volgens Tom Eelen, 
salesmanager GEA Refrigeration Technolo-
gies België de restwarmte van bijvoorbeeld 
de koelinstallatie echter niet benut omdat 
de temperatuur hiervan te laag is. Vloeistof 
met laag-calorische warmte wordt in een 
warmtepomp met een compressor onder 
hoge druk gebracht en opgewaardeerd naar 
hoog-calorisch niveau. Natuurlijk gebruikt 
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‘ Het wordt steeds rendabeler 
om warmte op te wekken met 
elektrisch gedreven machines’

van 20% op elektriciteit en 60% op gas. 
Tevens daalde de CO₂-uitstoot met  
1.200 ton per jaar.

Gevoelstemperatuur
Een belangrijke innovatie in vriestechnolo-
gie is het gebruik van moderne simulatie-
technologie voor het optimaal ontwerpen 
van vriestunnels en spiraaltorens. “Twee 
aspecten zijn hierbij maatgevend: capaciteit 
en energiekosten”, weet Marcel van der 
Hagen, salesmanager GEA Refrigeration 
Nederland. Vooral van belang is de lucht- 
dynamica in de 
vriezer die ervoor 
zorgt dat de kou-
de-overdracht 
naar de levens-
middelen optimaal 
is. Hij maakte de 
vergelijking met 
de lagere gevoelstemperatuur die men 
ervaart zodra de windkracht toeneemt. Dat 
er een duidelijk effect op de temperatuur 
door luchtwerveling optreedt, kwam naar 
voren uit metingen van de warmteover-
dracht-coëfficiënten bij het invriezen van 
frieten bij een luchtsnelheid van 1 meter 
per seconde en 2 meter per seconde. Hoe 
hoger de snelheid, hoe hoger het coëfficiënt 
en hoe korter de duur van het vriesproces. 
Inmiddels installeerde GEA meer dan  
honderd vriestunnels voor frieten, ruim 
zeshonderd voor groenten en zeker  

duizend spiraaltorens in de voedings- 
industrie wereldwijd.

Meerwaarde waswater- en  
slibbehandeling
“Als we het afvalkostenplaatje van een aard-
appel-, groenten- en fruitbedrijf bekijken, 

dan zien we dat 30% van het totaalbedrag 
vloeit naar afvalwaterzuivering”, weet Jake 
Deighton, directeur GEA Westfalia Separa-
tor Belgium. Hij wijst op twee plaatsen waar 
GEA een rol kan spelen om de kosten signi-
ficant te reduceren: 1. door deeltjes te ver-
wijderen voordat ze de waterzuivering 
ingaan en 2. door slib te ontwateren tot een 
steekvaste massa. 
Door reeds in de voorbufferinstallatie van 
de afvalwaterzuivering een decanter in te 
zetten, worden vaste deeltjes verwijderd, 
waardoor de belasting van de zuiverings- 

installatie daalt en de operationele kosten 
dalen. Dit afval – ook primair slib genoemd 
– wordt doorgaans als veevoeder gebruikt, 
maar wanneer het een hoogwaardig pro-
duct betreft zoals ontwaterd zetmeel, kan 
dit zelfs extra inkomsten genereren door 
biogasproductie.
Omdat onbehandeld slib zo’n 45% van de 
kosten van afvalwaterzuivering bedraagt, 
adviseert Deighton om zo vroeg als moge-
lijk in het afvalwaterzuiveringsproces een 
decanterinstallatie in te zetten die water en 
slib van elkaar scheiden. Hiermee kunnen 
de totale slibafvoerkosten herleid worden 
tot 15% van de oorspronkelijke operationele 
waterzuiveringskost. Er zijn nog additionele 
voordelen, zoals een stabielere slibhuishou-
ding, slibafvoer het hele jaar door en in 
sommige gevallen kan een lager nutriënten-
gehalte bereikt worden, waardoor de 
lozingskosten dalen. Voor dergelijke toe-
passing winnen decanters aan populariteit 
omdat ze sterke prestaties leveren en volau-
tomatisch opereren. In België zijn inmid-
dels 125 afvalwaterdecanters van GEA in 
bedrijf. 

• YVES DE GROOTE •

Optimaal invriezen en herbenutten van warmte  

en koude in de voedingsindustrie waren de 

hoofdthema’s tijdens het GEA seminar.

Dankzij een warmtepomp is het mogelijk om de warmte die verloren gaat op te waarderen waardoor  

deze herbruikbaar is in het productieproces.
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