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Van Zuid-Afrika tot Italië, ongeveer 170 
bezoekers uit heel de wereld waren geïn-
teresseerd in de droogtechnieken voor 
voedingsmiddelen. De grootste uitda-
ging bij drogen is de energie-efficiëntie, 
vertelde Stef van Laar van Hosokawa. 
Hoge inlettemperaturen en hergebruik 
van energie, direct of indirect, zijn moge-
lijke oplossingen. Net als verbeteren van 
de warmte-overdracht en een gelijkma-
tige toevoer van product.
Van Laar lichtte flash drogen toe. Dit is 
een droogprincipe waarbij snel wordt 
gedroogd door contact van het product 
met de hete transportlucht. De DMR van 
Hosokawa is zo’n flashdroger. Deze dro-
ger is geschikt om natte poeders, filter-
koeken, pasta’s en plakkerige materialen 
te drogen. Volgens Van Laar is de DMR 
geschikt voor food omdat het apparaat 
goed schoon te houden is, geschikt is 
voor warmtegevoelige producten en 
kostenefficiënt is: met minder dan 1 kilo-
watt aan energie is 1 kilogram water te 
verdampen. Bovendien is de droger veilig 
in het gebruik. 

Explosies voorkomen
Explosiegevaar is een ander risico bij dro-
gen. Stof draagt daar aan bij. Ake Har-

manny van ISMA legde uit dat je explosies 
kunt voorkomen door explosieve meng-
sels en ontstekingspunten te vermijden. 
Explosieve mengsels kunnen voorkomen 
worden door geen stofwolken te laten 
ontstaan. Ook het verlagen van de zuur-
stofconcentratie is een mogelijkheid. 
Machines waaruit geen stof ontsnapt en 
ze onder een lichte onderdruk plaatsen, 
vermindert de kans op explosies.
Harmanny raadt bedrijven aan om ook 
het personeel bewust te maken van 
gevaarlijke situaties en om de boel 
schoon te houden door zachte bezems 
of een centraal vacuümsysteem in plaats 
van hogedruk lucht of waterjets. 

Agglomereren
Agglomeratie helpt om stofvorming 
tegen te gaan, om de productkwaliteit 
te verbeteren en om de stromingseigen-
schappen van het poeder te verbeteren. 
Een geagglomereerd poeder heeft een 
betere oplosbaarheid dan een granule. 
De Flexomix van Hosokawa is een conti-
nue agglomerator voor natte producten.
Voor een goede werking is van belang 
om de belangrijkste parameters op 
elkaar af te stemmen. Deze parameters 
zijn: droogtemperatuur, luchtstroming, 
debiet, rotorsnelheid, zeeffractie en de 
productlaag. Op de locatie in Doetin-
chem staat een pilotopstelling van dit 
systeem. Typische producten waarvoor 
agglomeratie wordt toegepast zijn: lac-

tose, cacao, suiker, zetmeel, thee, kleur-
stoffen en zuivelingrediënten. 

Om het drogen heen
Behalve de droogstap zelf zijn diverse 
voor- en nabewerkingsstappen noodza-
kelijk. Tijdens de dag liet het bedrijf Volk-
mann zien welke toevoersystemen het 
in het assortiment had. Volkmann levert 
vacuümconveyors voor het transport van 
bijvoorbeeld poeders, stof, kleurstoffen. 
De meeste conveyors van het bedrijf wor-
den gebruikt bij applicaties met capaci-
teiten van 100 kilogram per uur tot drie 

ton per uur. De afstand waar de poeders 
over worden getransporteerd is vijftien 
meter ver en tien meter hoog.
Eriks toonde onder andere veilige slan-
gen. DMN Westinghouse ontwerpt en 
produceert verschillende soorten kleppen. 
De kleppen zijn volgens de richtlijnen van 
EHEDG vervaardigd, zijn bestand tegen 
drukken tot tien bar en brandveilig.

Droogexpert Hosokawa 

Micron organiseerde op de 

locatie in Doetinchem een 

Powder Processing Experience, 

waar geïnteresseerden 

zich lieten bijpraten over 

de laatste ontwikkelingen 

op het gebied van drogen. 

De droogtechnieken 

van het Japanse bedrijf 

stonden centraal. Partners, 

toeleveranciers en instituten 

presenteerden hun diensten 

en producten. 

Drogen in de belangstelling
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Hosokawa toonde geïnteresseerden de pilothal met verschillende droog- en mixtechnieken. 

 ‘De grootste uitdaging bij 
drogen is de energie-efficiëntie’
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