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Het energieverbruik bij droogproces-
sen is de afgelopen jaren al verlaagd 
door de introductie van innovatieve 
technologieën, zoals luchtontvochtiging 
met silica, beter ontwerp van drogers 
en meer kennis over het te drogen pro-
duct. Droogapparatuur heeft echter een 

lange levensduur, dus verbeteringen 
met gebruikmaking van de bestaande 
verwerkingslijn zijn essentieel. Een 
manier om het energieverbruik met de 
bestaande apparatuur te verlagen is door 
het verhogen van het drogestofgehalte 
van het naar de sproeidroger gevoerde 
product. Op basis van de ervaringen van 
NIZO is een combinatie van voorspel-

lende modellen, productmetingen en 
testen op proefschaal vereist om dit doel 
te bereiken.

Verhogen drogestofgehalte
Droogprocessen bestaan vaak uit (i) 
membraanconcentratiestappen (bijvoor-
beeld omgekeerde osmose) gevolgd door 
(ii) vallende-filmindampen en vervolgens 
(iii) drogen in een sproeidroger en (iv) 
een (vibrerende) fluid-bed droger. In de 
membraanconcentratiestap wordt het 
vloeibare product geconcentreerd tot een 
drogestofgehalte waarbij de flux door het 
membraan te laag wordt. Bij vallende-
filmindampen wordt het water verwijderd 
tot een concentraat is verkregen dat 
doorgaans door zijn viscositeit wordt 
beperkt. Ten slotte wordt het concentraat 
naar een sproeidroger gevoerd waar 
het tot een niet-plakkerig poeder wordt 
gedroogd en de laatste stap van het dro-
gen tot het vereiste vochtgehalte vindt 
vaak plaats in een (vibrerend) fluid-bed.  
De efficiëntie van het energieverbruik in 

het droogproces neemt af bij ieder van 
de bovengenoemde stappen, zoals weer-
gegeven in tabel 1. Daarom zal een ver-
hoging van het drogestofgehalte van het 
geproduceerde concentraat door middel 
van vallende-filmindampen tot aanzien-
lijke kostenbesparingen leiden. 
Dit wordt geïllustreerd door figuur 1, 
waarin het energieverbruik voor een 
hypothetisch droogproces wordt weer-
gegeven. Er wordt aangenomen dat een 
concentraat met een drogestofgehalte 
van 50% geproduceerd wordt op een 
bestaande indamper. In dit geval wordt 
een 1enkeltraps TVR voor de sproeidroger 
ingevoegd. 
Verhoging van het drogestofgehalte van 
het concentraat van 50 naar 60% door 
indampen leidt tot een verlaging van het 
energieverbruik van 4200 MJ/ton poeder 
tot 3100 MJ/ton poeder, een energiebe-
sparing van 26%. 
 Afgezien van de energiebesparing zal 
ook de capaciteit van de sproeidroger 
toenemen. Omdat meer water in de 
indamper wordt verwijderd, kan meer 
product naar de sproeidroger worden 
gevoerd. Indien de sproeidroger de 
beperkende stap in de gehele proceslijn 
is, betekent dit dat de capaciteit van de 
gehele droogketen wordt verhoogd (zie 
figuur 2).

Beperkingen
Het proces van concentreren en drogen 
wordt gekenmerkt door verschillende 
beperkingen. Een verhoging van het dro-
gestofgehalte van het concentraat leidt 
meestal tot een scherpe toename van de 
viscositeit van het product. Indampers 
zijn gewoonlijk niet geschikt voor pro-

De meeste op de markt verkrijgbare poederproducten worden met behulp van een 

sproeidroogproces geproduceerd. Droogprocessen staan bekend als de processen met het 

hoogste energieverbruik in de voedingsmiddelenindustrie. De Nederlandse zuivelindustrie 

verbruikt bijvoorbeeld zo’n 1,4 PJ/jaar bij het drogen van wei en melkpoeder. Verlaging van 

het energieverbruik zal in droogprocessen aanzienlijke kostenbesparingen, een betere CO2-

voetafdruk en een duurzamere productieketen opleveren.

Verlagen energieverbruik in 
droogprocessen

Tabel 1. Efficiëntie van het energieverbruik bij toepassing van verschillende 
systemen in het droogproces. Aangenomen wordt dat 1 ton stoom gelijk is aan 
2250 MJ.

Gebruikt systeem Energieverbruik (verschillende 
systemen)

Herberekend energieverbruik 
(MJ/ton verwijderd water)

Membraanconcentratie 5-10 kWh/ton permeaat 20-40

TVR-indamper 1/(aantal stappen + 1,5 aantal 

thermocompressoren) ton stoom/ton 

verdampt water

3-traps TVR-indamper 0,22 ton stoom/ton verdampt water 500

MVR-indamper 15 kWh/ton verdampt water 55

Sproeidroger 1,5-2 ton stoom/ton verdampt water 3500-4500

Fluid-bed droger 2-4 ton stoom/ton verdampt water 4500-9000

‘Testen op pilot plantschaal 
wordt aanbevolen’

VMT_014-016.indd   14 27-01-2011   14:34:16



vmt | 4 februari 2011 | nr 3/4 15

ducten met een hoge viscositeit, omdat 
deze producten bijvoorbeeld moeilijk 
verpompbaar zijn en de indamper moei-
lijk bevloeien.
Daarnaast wordt het concentraat na 
indampen altijd opgeslagen om het 
indamping- en sproeidroogproces te 
ontkoppelen voor starten en stoppen. 
Een toename van het drogestofgehalte 
in de buffervaten kan resulteren in kris-
tallisatie of ‘age thickening’, een proces 
waarbij de viscositeit van het product 
stijgt door veranderingen in de eiwit-
structuur. 
Ten slotte beïnvloedt een hoger dro-
gestofgehalte van het concentraat het 
sproeidroogproces. Vaak wordt waar-
genomen dat een toename van de vis-
cositeit leidt tot grotere druppels bij de 
verstuiver. Bij zuivelproducten drogen 
deze grote druppels langzamer en dit 
leidt tot poeders waarvan een groter deel 
niet oplost. Dit wordt hoogstwaarschijn-
lijk veroorzaakt door ongecontroleerde 
aggregatiereacties in de te drogen poe-
derdeeltjes door oververhitting. Daar-
naast kan de sproeidroger vervuilen, 
omdat de deeltjes de wand van de droger 
al raken wanneer ze nog nat zijn en aan 
de wand plakken. De draaitijd van de 
sproeidroger neemt sterk af.

Premia modelplatform
De beperkingen zijn onderzocht door 
gebruik te maken van een combinatie 
van testen op pilot plantschaal en labora-
toriumanalyse samen met voorspellende 
modellen voor het ontwerpen van een 
robuust, efficiënter industrieel proces. 
Omdat het viscositeitsgedrag van het 
concentraat zowel de indamper als de 
sproeidroger beïnvloedt, is het zinloos 
om uitsluitend het indampproces of 
het sproeidroogproces te onderzoeken. 
Op industriële schaal zijn aanzienlijke 
investeringen in hardware vereist met 
de bijbehorende grote testhoeveelhe-
den. Het testen garandeert echter geen 
succes. Op laboratoriumschaal is geen 
representatieve vallende-filmapparatuur 
beschikbaar en drogers op laboratori-
umschaal zijn niet representatief voor 
industriële sproeidrogers. Daarom wordt 
testen op pilot plantschaal aanbevolen. 
De hoeveelheden zijn beheersbaar, het 
proces is relatief flexibel en de resultaten 
zijn representatief voor industriële toe-
passingen. 
Laboratoriumfaciliteiten zijn belangrijk 
voor het genereren van betrouwbare 
gegevens met betrekking tot de gepro-

duceerde concentraten en poeders. Veel 
tussenproducten zijn nogal instabiel en 
dus is snelle analyse na de productie 
vereist om onomkeerbare veranderingen 
in de producten te voorkomen. Daarom 
moeten de analyses in de nabijheid van 
proeffaciliteiten worden uitgevoerd.
Computermodellen zijn nodig om toe-
gang te krijgen tot de analysegegevens 
en tot de van de proeffaciliteiten ver-
kregen gegevens. Het Premia® model-
platform combineert gegevens van de 
producteigenschappen en procesinstel-
lingen voor proeven en kan instellingen 
op industriële schaal voorspellen. Door 
deze berekeningen tijdens de experimen-
ten heen en terug uit te voeren, kan snel 
vooruitgang worden geboekt.
Met de bovenstaande faciliteiten kan een 

nieuwe procesopstelling worden ontwik-
keld met: 
– Productaanpassingen: de voorbehan-

deling of de pH-waarde wijzigen;
– Aanpassing van de procesinstellingen: 

aanpassing van de procestemperatu-
ren of stroomsnelheden;

– Hardwaremodificaties: gebruik van 
alternatieve verstuivers, pompen, aan-
tal spuitmonden, opslagsystemen

Afgezien van het vaststellen van de kos-
ten en baten moeten noodscenario’s 
worden bedacht voor het geval storingen 
optreden in pompen en andere voorzie-
ningen. Deze moeten een geïntegreerd 
onderdeel van de nieuwe opstelling 
vormen. NIZO heeft ervaring in de vele 
beschikbare opties, waarbij beper-
king van de investeringskosten tot het 

Wetenschap

Verlagen energieverbruik in 
droogprocessen Figuur 1. Energieverbruik vereist voor een extra indamper, het sproeidrogen en het totale 

energieverbruik als een functie van de drogestofgehalte van het concentraat na indampen. 
Het vochtgehalte van het poeder is 3%.Het energieverbruik van de extra enkeltraps TVR-in-
damper bedraagt 0,5 kg stoom/kg verdampt water en het energieverbruik van de sproeidro-
ger bedraagt 2 kg stoom/kg verdampt water. Hierbij is uitgegaan van 1 ton stoom = 2250 MJ. 

Figuur 2. Capaciteit van sproeidroger als een functie van het drogestofgehalte van het con-
centraat na indampen, waarbij de capaciteit bij 50% droge stof voor de toevoer gelijk is aan 
100%.
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en een bescheiden energieverbruik. 
Installatie van extra systemen voor CIP 
(cleaning in place) is echter doorgaans 
vereist. Bovendien is de membraan-
markt relatief versplinterd en zijn geen 
standaardtestprotocollen beschikbaar, 
de afmetingen variabel en de optimale 
gebruiksomstandigheden zeer mem-
braanspecifiek. Daarom is het echt 
nodig om een aantal testen uit te voe-
ren. 
NIZO heeft een minimembraansysteem 
ontwikkeld dat verschillende membranen 
(MF, UF, NF, RO, DF) van verschillende 
leveranciers kan testen (zie foto). Het 
systeem is volledig SCADA-gestuurd 
(supervisory control and data acqui-
sition), CIP te reinigen, vereist kleine 
hoeveelheden product en genereert 
tegelijkertijd representatieve gegevens 
voor systemen op industriële schaal. Dit 
betekent dat duurzaamheidstesten kun-
nen worden uitgevoerd en in de industrie 
relevante omstandigheden kunnen wor-
den toegepast. Bovendien is het systeem 
op een rek gemonteerd en op afstand 
bestuurbaar, zodat uitgebreide testen op 
de locatie van de fabrikant kunnen wor-
den uitgevoerd.

proceslijn. Hierbij gaat het om de bestu-
ringen, de instellingen van de indamper 
en de sproeidroger of optimalisatie van 
de voorbehandeling van het product 
(voorafgaande aan de concentratie). 
Ten tweede kan een TVR na de bestaande 
indamper worden ingevoegd. Het voor-
deel van deze methode is dat de reeds 
beschikbare indamper niet hoeft te wor-
den aangepast en dus relatief eenvoudig 
is. Deze methode brengt echter wel 
aanzienlijke investeringen met zich mee, 
waardoor een economische haalbaar-
heidsstudie is vereist.
Ten slotte is het mogelijk om een MVR-
systeem of een omgekeerd osmose-
systeem (RO) vooraan in de procesketen 
te plaatsen. Deze kan vooraf veel water 
uit het product verwijderen, waardoor 
overcapaciteit in de bestaande indamper 
ontstaat die is te gebruiken voor verho-
ging van het drogestofgehalte van het 
concentraat. Vooraf moet worden bere-
kend of de bestaande vallende-filmin-
damper goed werkt bij een aangepast 
drogestofgehalte van de toevoer. Het is 
bijvoorbeeld nodig om te controleren of 
de indamper nog goed bevloeid wordt, of 
de verdeelplaat geschikt is voor de toe-
voer van een hoog drogestofgehalte en of 
het vermogen van de pompen toereikend 
is. NIZO heeft een speciaal simulatiepro-
gramma ontwikkeld voor het uitvoeren 
van deze berekeningen, EvaSim. Figuur 3 
geeft een voorbeeld van EvaSim.

Minimembraansysteem
De voordelen van membraanprocessen 
zijn het relatief lage investeringsniveau 

minimum in wisselwerking staat met 
aanzienlijke capaciteitsverhogingen en 
energiebesparingen. Door toepassing 
van de bovenstaande methode werd 
een energieverlaging van 6% en een 
capaciteitsverhoging van 9% bereikt met 
minimale aanpassingen aan de proceslijn 
van de klant.

Industriële implementatie
In het algemeen kunnen drie methoden 
worden bedacht voor verhoging van het 
drogestofgehalte van het concentraat. 
Allereerst wordt aangeraden om de hui-
dige instellingen van de proceslijnen te 
controleren. Vaak kan in de praktijk het 
drogestofgehalte enkele procenten wor-
den verhoogd door optimalisatie van de 

– De optimale oplossing voor een proceslijn 
is sterk afhankelijk van de specifieke eigen-
schappen, zoals indeling van het huidige pro-
ces, fysieke beperkingen, automatisering van 
het proces, producteigenschappen. 

– Naast een membraansysteem kan een MVR 
of TVR nog grotere besparingen opleveren, 
maar dit vereist meer testen, aanpassingen 
en investeringen. 

– Het testen van het proces voor het specifieke 
product voorafgaande aan de implementatie 
is van cruciaal belang. 

– Een combinatie van testen op pilot plant-
schaal en laboratoriumanalyse met voorspel-
lende modellen maakt het ontwerpen van 
een robuust en efficiënter werkend indus-
trieel proces mogelijk. Dit bleek uit een pro-
ject, waarbij met minimale aanpassingen aan 
de proceslijn van de klant een energieverla-
ging van 6% en een capaciteitsverhoging van 
9% werd behaald.

Conclusie

Het minimembraansysteem voor het testen van indus-
triële membranen.
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Figuur 3. Een selectie van de verschillende factoren die zijn berekend voor een meertrapsvin-
damper in Evasim (Premia® module).
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