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Wetenschap

Om poedereigenschappen af te stemmen op steeds hogere verwerkbaarheidseisen, moet het

sproeidroogproces nauwkeurig worden ingesteld. Om het aantal experimenten dat daarvoor

nodig is terug te dringen, is een computermodel ontwikkeld waarmee de procescondities en de

poedereigenschappen kunnen worden voorspeld. Ook kan worden berekend of de droger een

ander product of andere grondstoffen zou kunnen drogen. Zo worden tijd en kosten bespaard,

terwijl de poeders beter worden afgestemd op eisen als minder stof, een goede oplosbaarheid en

stevige agglomeraten.

De eigenschappen van een poeder (zoals
koffie- of melkpoeder) worden onder
andere beïnvloed door de manier waarop
de vloeistof wordt versproeid tot drup-
pels en hoe die druppels drogen door
verdamping van water of andere oplos-
middelen. Dit drogen gebeurt in sproei-
drogers en gefluïdiseerde bedden. Een
schematisch overzicht van een industrië-
le sproeidroger waarin geagglomereerd
poeder geproduceerd kan worden, is te
zien in figuur 1. Boven in de sproeikamer
wordt het product verneveld door middel
van een roterend wiel of een drukverstui-
ver (‘nozzle’). Hete lucht die ook aan de
bovenkant de droger wordt ingeblazen,
zorgt voor de verdamping van het water
uit het product waardoor de druppels
drogen tot poeder. De poederdeeltjes
verlaten de droger door de bodem van de
droogkamer en belanden in een gefluïdi-
seerd bed. De lucht verlaat de droger
door de luchtuitlaat. Fijne, droge poeder-
deeltjes die door de luchtuitlaat mee

naar buiten komen worden in een
cycloon afgescheiden van de lucht en
teruggevoerd naar de droogkamer (‘fines
return’) of het gefluïdiseerde bed.

Vervuiling
Het voornaamste doel van sproeidrogen

is het verwijderen van water. Bij optimale
procescondities is het poeder droog
voordat het de wand van de droger raakt.
Als het nog vochtig is, kan het aan de
wand blijven plakken, waardoor de dro-
ger vervuilt. Cruciaal hierbij is de baan
die de deeltjes door de droger afleggen.

Computermodel berekent optimaal ontwerp sproeidrogers

Poeders virtueel finetunen

Samenvatting
NIZO food research heeft samen met diverse industriële
partners en universiteiten een computertool ontwikkeld
waarmee poedereigenschappen en sproeidrooginstallaties
snel en goedkoop kunnen worden geoptimaliseerd. Door de
off-line toepassing van het computermodel is het niet nodig
de productie stil te leggen om verschillende procescondities
in te stellen en uit te proberen. De winst bestaat niet alleen
uit minder down-time, maar ook uit poeders met verbeterde
eigenschappen, zoals betere oplosbaarheid, beter ‘free flo-
wing’-gedrag, een uniform product bij veranderende grond-
stoffen, lagere productiekosten, minder vervuiling van de
droger en/of gelijke poeders uit verschillende installaties. 

Abstract
In cooperation with a number of industrial partners and uni-
versities, NIZO food research has developed a computer tool
that can be used to optimize the settings of spray dryers and
so improve a powder’s properties such as porosity, solubili-
ty and free flowing behaviour and reduce the production
costs. The modelling approach is based on standard Compu-
tational Fluid Dynamics (CFD) techniques to which new
models for drying and agglomeration of powders have been
added.
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Fig. 1   Schematisch
overzicht van een
sproeidrooginstallatie.
Bron: Anhydro A/S
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Bewegen de deeltjes rechtstreeks naar de
wand, dan zijn ze nog te nat en is de kans
groot dat ze blijven plakken. De bedoe-
ling is dat het poeder als het de wand
raakt, niet meer plakt, zodat het eraf rolt.
In het EDECAD-project is onderzocht hoe
de plakkerigheid afhangt van het vocht-
gehalte en de temperatuur van de afzon-
derlijke poederdeeltjes. Door het kiezen
van goede verstuivingskarakteristieken
en procescondities kan de deeltjesbaan
worden beïnvloed, zodat de deeltjes niet
meer plakken als ze de wand raken. Ver-
vuiling van de wand wordt hierdoor
geminimaliseerd, wat de standtijd van de
installatie verhoogt.

Agglomeratie
Sommige poedereigenschappen (zoals
‘free flowing’-gedrag en oplosbaarheid)
kunnen worden gerelateerd aan de voch-
tigheid, de agglomeratiegraad en het
tijd-temperatuurtraject dat een poeder
heeft doorlopen. Agglomeratie is een
proces waarin de grootte van de deeltjes

toeneemt: kleine deeltjes hechten aan
elkaar en vormen een grotere, relatief
permanente en poreuze structuur, waarin
de oorspronkelijke deeltjes nog steeds te
herkennen zijn (figuur 2). In een sproei-
droger kunnen agglomeraten ontstaan
door botsing van de druppels/deeltjes uit
een of meerdere sprays (figuur 1). Door
gebruik te maken van een ‘fines-return’
en een goede afstelling van de nozzles,
kan de agglomeraatgrootte worden beïn-
vloed en daarmee ook de poedereigen-
schappen. Door sturing van de agglome-
raatgrootte kunnen bijvoorbeeld verbe-
terde oploseigenschappen (snel oplossen
zonder klonten), weinig stofvorming en
stevige agglomeraten gecreëerd worden.
Oploseigenschappen hangen nauw
samen met een open poriestructuur,

waardoor water gemakkelijk in het
agglomeraat kan indringen en doordrin-
gen tot de afzonderlijk kernen van de
deeltjes. Stofvorming wordt tegengegaan
door te zorgen dat er weinig niet-geag-
glomereerd poeder in het eindproduct
zit. De sterkte van het poeder heeft te
maken met de snelheid waarmee de poe-
derdeeltjes elkaar raken voordat ze
agglomereren.

Design tool
In het EDECAD-project zijn CFD-model-
len ontwikkeld (zie kader Computational
Fluid Dynamics) met nieuwe mogelijkhe-
den voor het optimaliseren van het
sproeidroogproces en de poedereigen-
schappen. Met behulp van deze compu-
termodellen kan een voorspelling wor-
den gedaan over de deeltjesbanen in de
droger. In figuur 3b is hiervan een voor-
beeld gegeven. De luchtstroming in de
droger wordt berekend, zodat de gas-
snelheid exact bekend is. Door het ver-
dampen van water uit de deeltjes te kop-
pelen aan de luchtstroming kan de lucht-

vochtigheid (figuur 3a) en de lokale gas-
temperatuur (figuur 3c) in de droger wor-
den berekend. Met deze detailinformatie
kan ook de diameter, de temperatuur,
het drooggedrag en de agglomeratie-
graad van de poederdeeltjes worden uit-
gerekend. Het droog- en agglomeratie-
model dat hiervoor wordt gebruikt, is een
essentiële uitbreiding op bestaande
modellen die in commerciële CFD-soft-

Fig. 2   SEM-foto van een aantal gesproeidroogde poede-
ragglomeraten. (SEM: Scanning Electron microscope)

Fig. 3a   Luchtvochtigheid [g/m3]. Fig. 3b   Deeltjesbanen (100 deeltjes). Fig. 3c   Temperatuurprofiel [°C].

Computermodel maakt veel trial-and-
error werk overbodig 

In 2001 werd een door de EC gespon-
sord project gestart: EDECAD (Effi-
cient DEsign and Control of Agglome-
ration in spray Drying machines)
gecoördineerd door NIZO food
research. Doel van dit project was het
ontwikkelen van een industrieel geva-
lideerd CFD-model dat de poederei-
genschappen, waaronder agglomera-
tie, van gedroogde poeders in sproei-
drogers kan voorspellen.
Agglomeratie is het proces waarbij
poederdeeltjes samenklonteren tot
een groter deeltje. Hierdoor onstaat
een poederstructuur die van belang is
voor o.a. het oplos- en ‘free flowing’-
gedrag. In sproeidrogers vindt agglo-
meratie plaats vlak bij de ‘nozzle’. Het

beheersen van de poedereigenschap-
pen is moeilijk door de complexe
interactie van de procesvariabelen:
het verstuiven, het opmengen van
hete lucht en poederdeeltjes, het
drogen van de druppels en het botsen
en al of niet agglomereren van de
deeltjes. Hierdoor is sproeidrogen
altijd een ‘trial-and-error’-proces
geweest.
EDECAD heeft een computermodel
opgeleverd dat kan worden ingezet
om drogers te karakteriseren.
EDECAD (Efficient DEsign and Control
of Agglomeration in spray Drying
machines), http:/www.edecad.com,
contract nummer G1RD-CT2000-
00340 Growth FP5). 

EDECAD
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warepakketten beschikbaar zijn. Het
nieuwe model houdt namelijk rekening
met de interne vochtverdeling in de deel-
tjes en dat is van belang omdat het
agglomeratiegedrag afhangt van de
eigenschappen van de buitenkant van
het poeder. Deze buitenste laag droogt
heel snel. De kern van de deeltjes blijft
langer vochtig. Als zou worden uitgegaan
van de gemiddelde waarden, zou de
agglomeratie verkeerd worden voor-
speld.
De CFD-modellen die in het EDECAD-
project zijn ontwikkeld bieden de moge-
lijkheid om off-line de invloed van de
procescondities op de agglomeraatvor-
ming te bestuderen. Hierdoor is het
mogelijk het ontwerp van de droger en
de procescondities te sturen om het pro-
duct te optimaliseren.

Validatie
In een aantal validatieberekeningen zijn
numerieke resultaten vergeleken met
experimentele waarden uit pilot-plant-
drogers en drogers op industriële schaal.
Figuur 3 laat resultaten zien voor de tem-
peratuur en de luchtvochtigheid van de
drooglucht. In figuur 4 is een voorbeeld
van een berekende en een gemeten deel-
tjesgrootteverdeling te zien. De paarse
lijn is de deeltjesgrootteverdeling van de
druppels zoals experimenteel vastgesteld
nabij de verstuiver. De gele lijn geeft de

experimentele waarden van het poeder-
product weer en de blauwe lijn geeft het
berekende poederproduct weer. Het is
goed te zien dat de verschuiving in de
grootteverdeling (ten gevolge van agglo-
meratie van het poeder en coalescentie
van de druppels) redelijk goed wordt
voorspeld. Deze grotere deeltjes leveren
de verbeterde poedereigenschappen op.
Alle modellen zijn door NIZO food
research geïntegreerd in het CFD-pakket
Star-CD. Als input voor de CFD-modelle-
ring is het noodzakelijk de stofeigen-
schappen en de sproeikarakteristieken
van de nozzles te meten. De output
bestaat uit een ‘steady-state’ tempera-
tuur en luchtvochtigheidsprofiel en ver-
schillende gegevens van het poeder zoals
deeltjesgrootteverdeling, agglomeraat-
grootte, vochtverdeling en
temperatuur/tijdhistorie.

Toegankelijk
Om CFD toegankelijk te maken, hebben
CD-adapco, leverancier van een commer-
cieel CFD-pakket, en NIZO food research
samen een Expert Systeem (ES-Spraydry)
ontwikkeld waarmee het drooggedrag en
de vervuiling van sproeidrogers kan wor-
den berekend. Door middel van een een-
voudige grafische interface wordt de
gebruiker langs alle stadia van het opzet-
ten van een berekening geleid: product-
karakteristieken, het instellen van de

procescondities
en het genere-
ren van een
‘grid’ voor de
berekeningen.
Ook de simula-
ties en de ver-
werking van de
resultaten kun-
nen in dit ES-
Spraydry pakket
worden uitge-
voerd. Het kan
worden
gebruikt voor
het ontwerp van

sproeidrogers of om te controleren of een
bepaalde droger geschikt is voor het
drogen van een ander poeder. Ook geeft
het de mogelijkheid de procescondities
te variëren en te zien welke effecten dit
heeft op het drogen en/of vervuilen van
het apparaat. Zo kan ‘off-line’ een droger
worden ontwikkeld of aangepast zodat
die een optimaal product produceert.
Producteigenschappen zoals deeltjes-
grootte, vochtgehalte, temperatuur en
agglomeraatgrootte kunnen uit dit
model worden afgeleid en geoptimali-
seerd. Hierdoor wordt veel ‘trial-and-
error’-werk overbodig. Met het model
kunnen droger en procesinstellingen ook

energiezuinig ingesteld worden, wat kos-
ten bespaart. En tot slot kan ‘on-site’
worden berekend of een oude droger kan
worden aangepast voor een nieuw pro-
duct.
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CFD is een numerieke methode waar-
mee de stroming, druk en tempera-
tuur van vloeistoffen en/of gassen in
een ruimte kan worden berekend. Dit
gebeurt door de ruimte (in dit geval
de droger) op te delen in kleine een-
heden (cellen). Alle cellen samen wor-
den het ‘grid’ genoemd. Voor iedere
cel worden parallel de massa-,
impuls-, componenten- en energieba-
lansen opgelost. Als de luchtsnelhe-

den bekend zijn, kunnen bewegingen
van de druppels en de deeltjes, die
worden beïnvloed door de luchtstro-
ming, worden berekend. Omdat ook
de luchtvochtigheid en de tempera-
tuur in iedere cel bekend zijn, kan ook
de verdamping van vocht uit de deel-
tjes worden berekend. Zo ontstaat
een compleet beeld van het proces in
de droger.

Computational Fluid Dynamics (CFD)

Validatieberekeningen laten zien dat
de verschuiving in de deeltjesgrootte
goed wordt voorspeld

Fig. 4   Vergelijking van de gemeten en de berekende deeltjesgrootte-
verdeling.


