
Flashmix mengt poeders en 
vloeistoffen snel en effi ciënt
Bij het mengen van poeders en vloeistoff en worden we regelmatig geconfronteerd met producten met een hoge 
viscositeit, zoals gomachtige stoff en, bindmiddelen, zetmeel en andere functionele ingrediënten. We ontwikkelden 
hiervoor een zeer effi  ciënte oplossing, die door de aangepaste rotor geen extra centrifugaalpomp nodig heeft . 
Uit tests bleek dat zelfs lastig mengbare poeders met een constant hoge snelheid door de nieuwe mengmachine 
worden opgenomen.

ADVERTORIAL

High shear in-tank of batchmengers worden gezien als effectiefste 
oplossing voor het mengen van hoeveelheden tot 1.000 liter met 
een viscositeit van maximaal 10.000 centipoise (afhankelijk van de 
productspecifi caties). Voor grotere hoeveelheden en het mengen 
van producten met een hogere viscositeit is aanzienlijk meer ver-
mogen vereist. Een rotorstatormenger met een ankerroerder/
schraper in de bodem van de tank is dan een effi ciënte oplossing. 
Deze confi guratie wordt veel gebruikt voor het mengen van crèmes 
en beslag met een hoge viscositeit. De rotorstatormenger zorgt voor 
de benodigde wrijving die het product homogeniseert, terwijl een 
roerder/schraper voorkomt dat het product klontert. Ook zorgt het 
voor de warmteoverdracht.

High shear in-line mengmachine
Voor grotere batches is een high shear in- line mengmachine de 
ideale oplossing. In de mengkamer worden de stoffen blootgesteld 
aan een intense wrijvingskracht. Omdat het vermogen is afgestemd 
op de kleine hoeveelheid in de mengkamer, kan deze relatief kleine 
mengmachine een batch verwerken waarvoor normaal gesproken 
een grotere tankmenger nodig is. Een in-line mengmachine is 
bovendien geschikt voor componenten met een hogere viscositeit 
(afhankelijk van de productspecifi caties). In combinatie met een 
extra pomp kan deze mengmachine ook worden gebruikt voor 
producten met een viscositeit hoger dan 20.000 centipoise.
Veel mengmachines voor poeders en vloeistoffen combineren een 
in-line high shear mengmachine of ‘wrijvingspomp’ met een centri-
fugaalpomp om het vereiste debiet te bereiken. Soms is een aan-
voer- en afvoerpomp nodig om het debiet te kunnen handhaven. 
De praktijk toont aan dat een dergelijk mengsysteem lastig te 
bedienen is en dat de operator over zeer geavanceerde kennis 
moet beschikken. Bovendien verbruiken deze systemen veel energie 
en zijn ze lastig te reinigen.

Aangepaste rotor
We wilden de intense wrijvingskracht behouden door het aanpassen 
van de standaard high shear-rotor. Hierdoor neemt het vloeistofde-
biet met ruim 30% toe in vergelijking met de standaardrotor, zonder 
dat daar een extra centrifugaalpomp voor nodig is. Vervolgens ont-
wikkelden we een prototype met een eenvoudige toevoerpoort in 
de inlaat van de in-line mengmachine, zodat het poeder via een 
trechter net vóór de bewerkingskop aan de vloeistofstroom wordt 
toegevoegd. Aanvankelijk werd er door de buitenwereld sceptisch 
gereageerd op deze oplossing. Uit een eerste test met poeder (een 
guargom) bleek echter dat het relatief snel door de mengmachine 
werd opgezogen en, belangrijker nog, dat het poeder met een con-
stante snelheid werd toegevoegd naarmate de viscositeit toenam. 
De consistentie was uitstekend, zelfs na een korte circulatieperiode. 
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Om de limieten van ons prototype te testen, voegden 
we nog een 1%-guargomoplossing via de trechter toe. 
Deze oplossing werd door de machine met vergelijkba-
re snelheid opgenomen. Deze bemoedigende resultaten 
vormden het uitgangspunt voor verdere tests met de lastig 
mengbare poeders waar we regelmatig mee werken, zoals 
xanthaangom, johannesbroodpitmeel, cacaopoeder en carbopol. 
Ook andere poeders werden in verschillende hoeveelheden met een 
constant hoge snelheid door de nieuwe mengmachine opgenomen.

Criteria voor de nieuwe menger
Op de eerste plaats wilden we een serie mengmachines ontwikke-
len waarmee klanten de gewenste batches kunnen verwerken. 
Daarnaast hebben we de machine met zo veel mogelijk producten 
getest. Tot slot wilden we de mogelijkheden onderzoeken voor het 
gebruik bij hoge temperaturen. De tests werden tijdens een onder-
zoeks- en ontwikkelingsprogramma uitgevoerd door een stagiaire 
chemische scheikunde. Gedurende dit programma hebben we onder 
meer de rotor aangepast, zodat de machine een hogere 
NPSH (Net Positive Suction Head) kan leveren in grotere 
tanks. Dankzij de zorgvuldig gekozen productietechnieken 
voldoet het ontwerp bovendien aan de hygiënische 
normen en is het in de meeste gevallen geschikt voor 
Cleaning-In-Place (CIP).

Hogere temperaturen
Uit de tests bleek ook dat het poeder bij hogere temperaturen in 
de mengmachine werd gezogen, wat niet het geval is bij meng-
machines die afhankelijk zijn van een vacuüm. Normaal gesproken 
werken deze laatste machines niet effi ciënt bij temperaturen van 
60 ˚C en hoger. Omdat het poeder dankzij de verhoogde pompcapa-
citeit in de Flashmix wordt gezogen, werkt de machine ook effi ciënt 
bij temperaturen tot 80 ˚C. Daardoor is deze mengmachine een 
prima oplossing voor het mengen van producten die bij hogere 
temperaturen worden verwerkt.Een ander voordeel van high shear 
mengen is dat suikers op effectieve wijze kunnen worden opgeno-
men. Een mengmachine van Silverson kan bij omgevingstemperatu-

ren bijvoorbeeld een oplossing tot 66 brix produceren, dankzij de 
energie die de machine door wrijving overbrengt op het product. 
Producten worden hierdoor veel sneller en kosteneffi ciënter op-
gelost. Het is vaak lastig om suiker te verwerken met vacuüm-
systemen, omdat de lucht door de kristalstructuur wordt gezogen. 
Het duurt daarom langer voordat de suiker is toegevoegd, waarbij 
de kans bestaat dat er lucht in het product terechtkomt. Om dit te 
voorkomen, wordt in de trechter boven de suiker een ander poeder-
vormig ingrediënt toegevoegd dat als ‘plug’ dient of wordt de suiker 
direct in de tank gestrooid. In het laatste geval voorkomt een con-
ventioneel roerwerk dat er klonten ontstaan, terwijl een in-line high 
shear-mengmachine ervoor zorgt dat de suiker sneller oplost. 
Tijdens de tests is gebleken dat de Flashmix de suiker met een ho-
gere snelheid dan verwacht aanzuigt. Daarnaast is het eenvoudiger 
om met de Flashmix suiker op te lossen, omdat de gebruiker grotere 
hoeveelheden poeder via de trechter kan toevoegen. De FMX 75, 
het grootste model uit deze serie, kan meer dan 10.000 kg suiker 
per uur toevoegen en in aangepaste vorm worden gebruikt voor 
bulkverwerkingsinstallaties bij de grootschalige productie van siroop.

Voor meer informatie surf naar: 
www.adejongth.nl

FMX 50-opstelling met 100l-hopper.

Voordelen
•  + 30% hoger vloeistofdebiet
•  Geen extra centrifugaal nodig
•   Effi ciënte menging bij temperaturen tot

80 ˚C
•   Constante aanvoer lastig mengbare 

poeders
•  Veelal geschikt voor CIP-reiniging
•  Tot 10.000 kg suiker/h toe te voegen


