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Wetenschap

Branden en explosies in

sproeidrogers worden in 80%

van de gevallen veroorzaakt

door smeulend poeder. Bij dit

smeulproces komt koolmo-

noxidegas (CO) vrij. Smeulen

kan al in een vroeg stadium

worden gedetecteerd door de

CO-concentraties in het uit-

gaande procesgas te meten.

Een gevoelig en betrouwbaar

CO-detectiesysteem kan het

ontstaan van branden en

explosies voorkomen.

Smeulen, of zelfontbranding, kan ont-
staan bij blootstelling aan warme of hete
lucht. Door exotherme reacties (Maillard-
reacties) wordt het poeder heter dan de
omgevingstemperatuur. Vervolgens lei-
den oxidatie en pyrolyse tot volledige ver-
branding van het poeder (figuur 1). In
sproeidrogers kunnen productafzettin-
gen in de buurt van de verstuivers of aan
het plafond gaan smeulen. Als een smeu-
lende kluit poeder in de toren of op het
vloeistofbed valt, kan brand of een explo-
sie ontstaan. Ook poederlagen in filters
en zakfilterbehuizingen kunnen gaan
smeulen en door hun fijnere deeltjes-
grootte, veranderde samenstelling en
langere verblijfstijd, zelfs bij een lucht-
temperatuur onder de 100°C.

CO-detectie gevoeliger
Om brand en explosies te voorkomen,
moet smeulen dus vroegtijdig worden
gedetecteerd. Temperatuurmeting is
daarbij geen goede optie. Als bijvoor-
beeld één kilo poeder gedurende één uur
smeult in een toren met een luchtstroom
van 100.000 kg/uur, stijgt de temperatuur

slechts 0,19 K.
Koolmonoxidede-
tectie is een beter
systeem. In het
hiervoor genoemde
voorbeeld is de
CO-productie 1
ppm, wat betrouw-
baar gemeten kan
worden. Wel moet
daarbij vooraf pre-
cies worden be-
paald waar in de

droger en onder welke condities smeulen
kan optreden en of de CO-productie van
een bepaald poeder wel voldoende is
voor vroegtijdige detectie. Smeuleigen-
schappen kunnen namelijk verschillen,
afhankelijk van bijvoorbeeld de deeltjes-
grootte van het poeder, het vochtgehalte,
het vetzuurprofiel en het aanwezige type
eiwitten en koolhydraten. NIZO food
research doet laboratoriumexperimenten
om de smeuleigenschappen te bepalen
(zie foto’s).

Traag
Smeulen is een traag proces. De tijd tus-
sen het begin van smeulen (en het vrijko-
men van CO) en de volledige verbranding
biedt dus ruimte voor detectie en ingrij-
pen. Hoe snel het smeulproces precies
verloopt, hangt af van de kluitafmeting
en de luchttemperatuur. Figuur 2 en 3

CO-detectie als brandpreve

Brand in de buurt van het luchtinlaatkanaal als gevolg van productafzettingen die smeulen
veroorzaakten.

Fig. 1   Opeenvolgende reacties bij zelfontbranding met indicatieve
temperaturen.
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laten standaard CO- en temperatuurpro-
fielen zien voor grote en kleine smeulen-
de kluiten melkpoeder onder experimen-
tele omstandigheden. De werkelijke CO-
concentraties in droogtorens hangen af
van de kluitafmeting en de drooglucht-
stroom.

Compenseren voor fluctuaties
CO-detectie kan echter niet worden ge-
baseerd op het meten van de CO-concen-
tratie in het uitgaande procesgas. De CO-
concentratie in de omgevingslucht en dus
in de ingaande lucht, fluctueert namelijk
van dag tot dag. Gewoonlijk variëren de
waarden tussen 0,1 en 2 ppm, maar op
dagen met smogvorming kunnen waarden
van wel 8 ppm gemeten worden. Het
alarmniveau (meestal 0,5 ppm voor het
eerste alarm) moet dus worden gebaseerd
op het verschil in CO-concentratie tussen
inlaat- en uitlaatlucht.
Behalve voor deze dagelijkse fluctuaties
moet het systeem ook rekening houden
met kortdurende fluctuaties als gevolg van
CO-emissies in de buurt van de droog-
installatie, bijvoorbeeld door passerend
verkeer. Zo kan een voorbijgaande vracht-
wagen een toename van de CO-concen-
tratie van 1 naar 8 ppm veroorzaken. Ook
een schoorsteen van een boiler of een los-
platform voor vrachtwagens direct in de
buurt van de luchtinlaat kunnen grote
invloed hebben. Figuur 4 geeft een voor-
beeld van dergelijke schommelingen.

Vals alarm voorkomen
Zelfs met deze compensaties volstaat het
niet om het verschil tussen de CO-con-

centratie in de inlaat- en uitlaatlucht te
gebruiken als alarmniveau. Elke piek in
de inlaatlucht zal dan immers leiden tot
foute resultaten en valse alarmmeldin-
gen. Bij het vergelijken van de CO-con-
centratie in inlaat- en uitlaatlucht moet
rekening worden gehouden met de ver-
blijftijd in de sproeitoren (over het alge-

meen 30 tot 40 seconden) en met het
mengeffect van de toren. Een CO-piek in
de inlaatlucht treedt de toren binnen als
een scherpe piek en verlaat de toren met
een verdeling om de gemiddelde ver-
blijfstijd (figuur 5). Dat betekent dat de
responstijd van een CO-detectiesysteem
nooit korter kan zijn dan de gemiddelde

ventie

Minimale zelfontbrandingtemperatuurtest
van een grote kluit zuivelpoeder, nadat de
kluit gebroken werd. Geen zelfontbranding
onder deze condities.

Minimale zelfontbrandingtest onder lucht-
uitlaatcondities. Product vertoonde zelfont-
brandingeigenschappen en ontbrandde.

Heteplaattest om de CO-productie van
smeulend poeder te bepalen.

Niet alle poeders vertonen smeulgedrag:
sommige worden een teerachtige substan-
tie, zonder dat daarbij CO vrijkomt.

Fig. 2   CO- en temperatuurprofiel van 200 gram poeder, verwarmd in
een oven bij 180°C, luchtstroom 1.400 kg/uur.

Fig. 3   CO- en temperatuurprofiel van 950 gram van hetzelfde poe-
der, verwarmd in een oven bij 180°C, luchtstroom 1400 kg/uur.
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verblijfstijd van de lucht in de sproeito-
ren.

Vroegtijdige detectie
Omdat smeulen een traag proces is dat
uren duurt, heeft een lage detectiegrens
en een nauwkeurige vergelijking van de
metingen veel meer effect op het vroeg-
tijdig detecteren dan de responstijd van
het systeem zelf. Dit is te zien in figuur 6
die de toename van de gedetecteerde
concentratie CO in een sproeidroger
weergeeft, wanneer een kluit van 500
gram melkpoeder begint te smeulen. 
Over het algemeen wordt een waarde van
0,5 ppm CO gebruikt als eerste alarmni-
veau. In dit voorbeeld betekent dit dat
het zes tot zeven minuten duurt voor het
poeder zelf ontbrandt. Als smeulen be-
trouwbaar gedetecteerd zou kunnen wor-
den bij 0,3 ppm CO, zou het alarm in dit
voorbeeld zelfs 18 minuten voor zelfont-
branding afgaan, wat de kans op brand
of explosie aanzienlijk zou verkleinen.

Zolang de responstijd van het systeem,
die bepaald wordt door de verblijfstijd in
de sproeidroger en de werkelijk benodig-
de tijd voor bemonstering, significant
kleiner is dan deze waarde, geniet zo’n
systeem de voorkeur boven een snellere
respons bij een hoger detectieniveau.

Nicosys
Op basis van deze principes hebben NIZO
food research en Hobré Instruments een
CO-detectiesysteem ontwikkeld dat ze
Nicosys doopten. Dit systeem meet niet
rechtstreeks het verschil tussen de inlaat-
en uitlaatconcentraties CO, maar bere-
kent het CO-concentratieverschil op basis
van de actuele inlaat- en uitlaatconcen-
traties. Systemen die rechtstreeks meten,
zullen steeds een negatieve CO-piek
(COin > COuit) detecteren voor elke piek
in de inlaatlucht, gevolgd door een uitge-
rekte positieve piek (COin < COuit) als dit
CO de droger weer verlaat. Om een vals
alarm te voorkomen, moet zo’n meet-

systeem na detectie van een negatieve
CO-piek net zo lang onderdrukt worden
tot de positieve CO-piek de droger weer
heeft verlaten. Dit kan enkele minuten
duren, dus naarmate die onderdrukking
vaker en langer voorkomt (bijvoorbeeld in
een omgeving met veel CO-pieken), kan
een gevaarlijke situatie ontstaan. Een
langzame toename van de CO-concentra-
tie als gevolg van het smeulen van poeder
kan dan immers onopgemerkt blijven.
De Nicosys-methode meet echter absolu-
te CO-concentraties en berekent vervol-
gens het CO-concentratieverschil over de
droger met behulp van speciaal ontwik-
kelde software die rekening houdt met
het dynamische gedrag van de toren en
fluctuaties in de mengverhoudingen.
Positieve pieken over de droger als gevolg
van CO-concentratiepieken in de uitlaat-
lucht worden zo voorkomen zonder dat
alarmmeldingen onderdrukt hoeven wor-
den.

Extreem grote sproeidrogers
In extreem grote sproeidrogers (met een
capaciteit van meer dan tien ton per uur)
wordt het meten van geringe toenames
van de CO-concentratie bemoeilijkt door
het verdunnende effect van de enorme
hoeveelheden verplaatste lucht. In deze
gevallen moeten andere, meer selectieve
componenten van de gasfase worden
gebruikt voor de detectie. NIZO food
research en Hobré Instruments ontwik-
kelen op dit moment een oplossing om
smeulen in extreem grote drogers te
detecteren.

Ruud Verdurmen, Geertje Huijs, Gert van
Houwelingen, Barry Blommestein
Ir R.E.M. Verdurmen, ir. G. Huijs, G. van Houwelingen, ing.

B. Blommestein, NIZO food research, Ede,  0318-659511,

info@nizo.nl.

Fig. 4   CO-achtergrondmeting: fluctuaties in de inlaatlucht van een
industriële drooginstallatie.

Fig. 5   CO-signaal in de inlaat- en uitlaatlucht.

Fig. 6   Toename van CO-concentratie in een sproeidroger (26.000 kg lucht/uur, waterverdam-
pingscapaciteit 1.000 kg/u, gebaseerd op experimenten in een pilot-drooginstallatie met een
capaciteit van 250 kg/u), waar een kluit van 500 gram melkpoeder in de buurt van de verstui-
vers (hoge temperatuur, ‘worst case’-scenario) begint te smeulen.
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