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Bedrijfsreportage

Losstation snoepfabriek
elimineert stofontwikkeling
Om het productieproces aan de gang te houden, moesten operators van de Noorse
snoepjesfabriek Nidar 25-kg zakken met zetmeel handmatig openen en in hoppers
lossen. Hierbij trad veel stofontwikkeling op. Ondanks de beperkte ruimte in de fabriek
is Flexicon Europe erin geslaagd een losstation voor bigbags te ontwerpen, waardoor

bruik maken van transportinstallaties,
zoals flexibele en rigide schroeftransporteurs en pneumatische transportsystemen. Deze installaties zijn geschikt voor
kleine, besloten ruimten en bieden het
voordeel van een stofdicht transport. Dat
laatste gold echter niet voor het lossen
van onze zetmeel-grondstoffen.”

het ‘zaklopen’ nu tot het verleden behoort. Van stofontwikkeling is geen sprake meer.

D

e Noorse zoetwarenfabrikant Nidar
AS produceert 150 soorten snoep voor 35
merken op 10 productielijnen. Bij de onderneming werken 350 mensen, waarvan
er 250 procesoperator zijn. De jaarproductie bedraagt 15.400 ton. De productielocatie in Trondheim dateert uit 1950
en is sindsdien regelmatig gerenoveerd,
om zowel de productiviteit als de kwaliteit van de werkomgeving te verbeteren.

In totaal is de fabriek van vijf verdiepingen (inclusief de kelder) sinds haar bestaan zes keer uitgebreid. “Zoals vaker
met oude gebouwen, was de indeling
niet altijd optimaal voor een modern productie-apparaat”, zegt Tor Ove Kvingedal,
een van de drie onderhoudstechnici van
Nidar. “Zo is het niet mogelijk om grondstoffen op zwaartekracht door het proces
te leiden. Dit betekent dat we veel ge-

Stortkabinet
In het verleden werd het zetmeel in twee
verschillende types aangevoerd in 25 kgzakken. De zakken werden door medewerkers van de derde naar de vierde verdieping gesjouwd. Hier bevonden zich de
stortkabinetten waar de zakken werden
geopend en de inhoud werd gestort in
twee verschillende hoppers, elk met een
capaciteit van 200 tot 300 kilogram.
“Aangezien het proces om zo’n 100 kg
zetmeel per uur vraagt, moesten vier zakken per uur worden aangesleept, ofwel

Afb. 1 Ingrediënten zoals melkpoeder, suiker en coatingpoeders worden aangeleverd in bulkzakken en waar mogelijk op zwaartekracht in het proces geleid
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Afb. 2 Een operator trekt de uitloop van de bulkzak over een ‘Spout-Lock’ klemring om een stofdichte verbinding te waarborgen. Na het losknopen van de uitloop wordt
deze gestrekt, om een probleemloze en volledige leging te waarborgen

32 zakken per dag”, vertelt Kvingedal.
“Om de hoppers gevuld te houden, moesten de operators dus veel traplopen.
Daarbij kwam dat het handmatig openen
en lossen van de zakken veel stofontwikkeling veroorzaakte. Weliswaar is zetmeel
een onschadelijk product, maar de stofontwikkeling is onplezierig en gaf bovendien aanleiding tot een sterke vervuiling
van de werkomgeving. Zetmeel kan namelijk nogal plakkerig zijn.”
Bigbags
Al geruime tijd worden de meeste grondstoffen bij Nidar niet meer aangevoerd in
25 kg-zakken, maar in bigbags. “Om de
stofontwikkeling tegen te gaan is destijds
overgeschakeld naar bigbag-losstations”,
aldus Kvingedal. “Grondstoffen zoals
melkpoeder, suiker en coatingpoeders
komen binnen in bulkzakken van 1,1 ton.
Deze bulkzakken worden geleegd in bigbag-losstations, waarvan er zes zijn gele-

verd door Flexicon Europe Ltd. De losstations besparen veel op arbeid, en hebben
de stofontwikkeling van de diverse producten tot een minimum gereduceerd.”
Vanuit deze losstations gaan de grondstoffen via flexibele schroeftransporteurs
het proces in.
Tweeling-unit
Onlangs is er ook een oplossing gevonden voor de handling van het zetmeel,
waardoor het gesleep met de 25 kg-zakken tot het verleden behoort. Nidar heeft
namelijk geïnvesteerd in een tweelingunit (‘half frame’) van Flexicon Europe
voor het legen van bulkzakken. “Ondanks
de beperkte ruimte op de vierde etage
staat daar nu een losstation, waarmee
twee bigbags met verschillende typen
zetmeel naast elkaar kunnen worden geleegd”, vertelt Kvingedal.
Flexicon’s agent in Noorwegen, Maskiner
& Pulver Teknologi AS, adviseerde een 1,2

Afb. 3 Nidar heeft onlangs een tweeling-unit van Flexicon Europe in gebruik genomen, om twee bulkzakken
tegelijk in een beperkte ruimte te kunnen legen

meter hoog frame waarin twee bulkzakken direct naast elkaar hangen. Het lage
ontwerp stond het toe om gebruik te
maken van een kraan, waarmee de bulkzakken in het losstation worden gehangen. De ‘twee in een’-opstelling maakte
het mogelijk om de uitlaten voldoende
dicht bij elkaar te houden, om een relocatie van de bestaande valpijpen met
schuifafsluiters te voorkomen. Wel moest
worden voorzien in een perslucht-aansluiting om het losstation te bedienen. De
uitstroom van het zetmeel uit de bulkzakken wordt bevorderd met behulp van de
Flow-Flexer, die de bodem van de zak in
een steile V-vorm brengt.
“Met twee bulkzakken in het losstation
kunnen we het proces twee of meer
dagen van zetmeel voorzien. Het station
scheelt een berg werk en van stofontwikkeling is geen sprake meer.” BULK
Jos Verleg

Afb. 4 Als het niet mogelijk is om grondstoffen op
zwaartekracht door het proces te leiden, maakt Nidar
onder andere gebruik van flexibele schroeftransporteurs van Flexicon Europe
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