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EMT meng- en
verpakkingslijn voor Rwanda
EMT heeft in samenwerking met de
Nederlandse overheid een volledige
meng- en verpakkingslijn geleverd aan
kunstmestproducent ENAS in Rwanda.
Het Afrikaanse land met een bewogen
verleden zet hiermee een stap naar een
betere toekomst.

systemen zijn in 2019 geleverd en geïnstalleerd, waarna de fabriek in hetzelfde jaar
in bedrijf is gesteld. ENAS mengt diverse
soorten kunstmest en verpakt die in zakken van 5, 10, 25 of 50 kilogram. De kunstmest wordt afgenomen door distributeurs
die boeren in de regio bedienen.

Na de genocide in het midden van de jaren negentig en na de verkiezing in 2000
van generaal Paul Kagame tot president,
werkt Rwanda al weer geruime tijd aan
haar herstel. De huidige politieke situatie
in het land – midden in Afrika – is stabiel.
Het volk wil niet meer terugkijken, maar
vooruit. Zo zijn er initiatieven genomen
om de agro-industrie te verbeteren. Dit
heeft geleid tot een samenwerking tussen
kunstmestproducent ENAS en EMT voor
de opzet van een complete meng- en verpakkingslijn. Dankzij een subsidie van de
Nederlandse overheid is een zeer succesvol project gerealiseerd. EMT heeft de benodigde meng- en opzakmachines in eigen
huis geproduceerd en in de loop van 2018
en 2019 naar Rwanda verscheept, verdeeld
over zes container-zendingen. De laatste

Compleet programma
De afgelopen 30 jaar heeft EMT een compleet programma mengers ontwikkeld,
voor zowel batch- als continuprocessen.
Het gaat daarbij om 7 onderscheiden
mengsystemen, die alle een unieke naam
hebben meegekregen: Weighcont, Shamrock, Vertical, Tyler, Smitbuilt, Scroll en
– de meest recente toevoeging– de Paddle
Twin. Alle 7 systemen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen, maar hebben gemeenschappelijk dat ze bij uitstek geschikt zijn
voor de productie van grote volumes. Capaciteiten van 20 tot 200 ton zijn geen uitzondering.

Shamrock
De Shamrock is een batchmenger met een
licht hellend opgestelde, roterende trommel. Op de binnenwand van de trommel
zijn mengbladen geplaatst. Desgewenst
kan in de trommel een vloeistof worden
gedoseerd. De mengtijd bedraagt 3 tot 5
minuten. De menger wordt geleegd door
de trommel in tegengestelde richting te laten draaien, zodat het product weer via de
vulmond uitstroomt. De Shamrock is leverbaar voor charges van 4.5, 7, 9, 11.5 en 14
ton, wat neerkomt op capaciteiten van 20
tot 70 ton per uur.

Weighcont
De Weighcont die bij ENAS is geïnstalleerd
en ook de vergelijkbare Bag Input Blender

Vertical
De Vertical is een batchmenger met een
verticale vijzel die naar onderen taps toe-

Afb. 1 De EMT verpakkingslijn voor ENAS

Afb. 2 De Weigcont continumenger bij ENAS

zijn continumengers. De machine beschikt
over producthoppers die steeds worden
bijgevuld. Vanuit de hoppers wordt een
gecontroleerde hoeveelheid product op de
onderliggende transportband gedoseerd.
Een computer stuurt dit mengproces. De
Weighcont heeft een hoge productiecapaciteit: tot 200 ton/uur.
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Afb. 3 Een Shamrock (links) met verzameltrechter

loopt en daar een scheppende beweging
maakt. De Vertical wordt onderin vanuit
een vulbak aan de zijkant gevoed. De menger en vulbak staan samen op een weegsysteem. De machine wordt geleegd door
aan de onderzijde een schuif te openen.
De Vertical is vanaf 5,5 ton leverbaar voor
dezelfde chargegroottes als de Shamrock.
Tyler
De Tyler is een enkelassige paddle-menger
met een toerental van 5 rpm. De machine
is bij uitstek geschikt voor het mengen van
zware, vaste of natte producten. De Tyler
wordt aan de bovenzijde beladen. De inhoud van de menger kan worden afgelezen
op een weegindicator. Het gemengde product wordt gelost door aan de onderzijde
een schuif te openen. De machine verwerkt
charges van 7 ton en heeft een capaciteit
van 30 ton per uur.

Wereldwijd actief familiebedrijf
EMT in ’t Zand (Noord Holland) ontwerpt
en produceert complete meng- en coatinginstallaties,
verpakkingsmachines
en transportsystemen voor de wereldwijde agro-industrie. Inmiddels zijn in totaal
meer dan 500 projecten gerealiseerd in
meer dan 60 landen. Het familiebedrijf
staat onder leiding van Gustaaf en Janco
Zeeman, die de 4e generatie vormen. Inmiddels bereidt Zico Zeeman (5e generatie) zich voor om de activiteiten in de toekomst voort te zetten.
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Afb. 4 Een Vertical met geïntegreerde vulbak

Smitbuilt
De Smitbuilt is een compacte menger die
eenvoudig is te verplaatsen. In de mengtrechter bevindt zich een pijp met daarin een snel draaiende schroef. De vijzel
schept het product aan de onderzijde op en
verdeelt dit boven in de mengtrechter. De
machine wordt aan de bovenzijde gevoed.
Een typische toepassing is de menging van
vrijstromende granulaten. De menger kan
wegend worden opgesteld. De Smitbuilt
heeft een chargegrootte van 5 ton en een
capaciteit van 25 ton per uur.

Afb. 5 Een Tyler paddle-menger

Scroll
De Scroll is een continu-menger op basis
van een vijzel die staat opgesteld onder
een hoek van 25°. Het product dat in de
ontvangstrechter wordt ingevoerd wordt
zowel getransporteerd als gemengd. In de
Scroll kan ook een vloeistof worden gedoseerd. De Scroll kan ook worden ingezet als
onderdeel van een Weighcont-systeem.
Paddle Twin
De Paddle Twin is de meest recente toevoeging aan het EMT-programma. Het is een
dubbelassige paddlemenger met een hoog
toerental (40 rpm) en een zeer korte mengtijd (45 seconden voor een batch van 2000
liter). De Paddle Twin is bij uitstek geschikt
voor het mengen van poeders en het toevoegen van vloeistoﬀen. De productvriendelijke menger leegt snel en volledig in een
ondergelegen hopper, van waaruit bijvoorbeeld een verpakkingslijn van product kan
worden voorzien. ■

Afb. 6 Een Smitbuilt in bedrijf

Afb. 7 Een Scroll-menglijn in een container

