
 
 

Agglomeratie van instant-producten 
 
Hosokawa Micron heeft behalve haar bekende meng- en droogsystemen veel meer 

technologie in huis om custom made poeders te maken. De onderneming ontwerpt en 

levert complete productielijnen waarmee klanten eindproducten met specifieke 

eigenschappen vervaardigen. Ook als het gaat om geagglomereerde instant-producten. 

 

Mattijs Raadsen, Hosokawa Micron B.V. 

 

Hosokawa Micron is wereldwijd bekend om haar brede scala van vooral maal-, meng- en 

droogsystemen. Deze systemen hebben de afgelopen decennia hun sporen verdiend bij veel 

applicaties in alle denkbare markten. 

 

De onderneming beschikt over een schat aan ervaring in de processing van de meest 

uiteenlopende grondstoffen. Dit heeft geleid tot een diversificatie van het leveringsprogramma 

en de ontwikkeling van technologieën voor nieuwe toepassingen. 

 

Met het huidige leveringsprogramma worden complete productielijnen gebouwd waar klanten 

hun eindproducten direct de gewenste eigenschappen geven. Hierbij ondergaan grondstoffen 

en producten niet alleen mechanische en/of fysische behandelingen maar ook chemische 

bewerkingen. 

 

Expertises 
De Hosokawa Group telt 1600 medewerkers, productiefaciliteiten met diverse ‘centres of 

competence’ in vijf landen, 10 R&D- en testcentra, competente vertegenwoordigingen 

alsmede servicecentra in alle geïndustrialiseerde landen. Tussen de verschillende vestigingen 

wordt op alle niveaus nauw met elkaar samengewerkt. Voor malen en classificeren kan men 

terecht bij Alpine in Augsburg (Duitsland). Een andere Duitse vestiging is Alpine Compaction 

in Leingarten, waar men is gespecialiseerd in compacteren naar poeders met verbeterde loop-

eigenschappen of tot pellets of briketten. 

 

Tot de expertises van Hosokawa Micron B.V. in Doetinchem behoort behalve mengen en 

drogen al decennialang ook (instant)agglomereren; het vergroten van poeders tot goed 

oplosbare granulaten. 

 

Instant-eigenschappen 
Poeders worden geagglomereerd om de eigenschappen ervan te verbeteren met het oog op 

specifieke toepassingen. Een belangrijk voorbeeld is het verbeteren van de instant-

eigenschappen, met name de oplosbaarheid van poeders in een vloeistof (voor de bereiding 

van instant drinks). Andere redenen om te agglomereren zijn het verbeteren van 

loopeigenschappen en het ontstoffen van producten. Een stofarm, niet stuivend product 

verlaagt namelijk gezondheid- en veiligheidsrisico’s en voorkomt het optreden van storingen 

in productielijnen. 

 



Goede loopeigenschappen zijn van groot belang voor het doseren van de instant-producten 

in drankautomaten. Voorts is een goed stromend materiaal eenvoudiger in 

productieprocessen te verwerken, te transporteren en weer uit silo’s te onttrekken. 

 

Ontmenging 
Een andere belangrijke reden om te agglomereren is het voorkomen van ontmenging. 

Hierdoor blijft de kwaliteit van het productmengsel tot bij de eindgebruiker intact. Bovendien 

kan dankzij een uniform en homogeen product een constante stortdichtheid worden 

gegarandeerd. Dat laatste is nodig om verpakkingen steeds op het gewenste volume af te 

vullen. Zowel eindgebruikers als consumenten waarderen de kwaliteit van een 

geagglomereerd product. 

 

Granulatie-technieken 
Als eenmaal is vastgesteld welke 

kenmerken, eigenschappen en 

samenstelling een granulaat moet krijgen, 

dient te worden gezocht naar het optimale 

productieproces. Er is daarbij keuze uit 

diverse granulatie-technieken. Te denken 

valt aan bijvoorbeeld granulatoren, 

korrelpersen, extruders, sproeidrogers en 

de Hosokawa Flexomix (soms ook bekend 

als de Schugimix).  

 

Elk van deze technieken leidt tot producten met een bepaald bereik in deeltjesgrootte en –

vorm en andere eigenschappen. Met het oog op de instant-eigenschappen valt de keuze dan 

al snel op de Hosokawa Flexomix. Daarbij kan men tevens profiteren van de uitstekende 

stromingseigenschappen van de stofvrije granulaten die deze installatie maakt.  

 

Hosokawa Flexomix 
De Hosokawa Flexomix is een compacte installatie voor het continu mengen en agglomereren 

van poeders. Hierbij ontstaan deeltjes met een ‘framboosachtige’ structuur, met typische 

deeltjesgrootte 0,2 tot 1,2 mm. De capaciteit kan variëren – afhankelijk van de toepassing – 

van 50 tot 25.000 kg/uur. De installatie wordt door middel van een doseerunit gecontroleerd 

met poeders en vloeistoffen gevoed. 

 

In de Hosokawa Flexomix worden vloeistoffen en poeders 

intensief gemengd, waarbij deeltjes aan elkaar plakken en 

een granulaat vormen. De verhouding 

poeders/vloeistoffen en de procesomstandigheden 

bepalen de grootte van de granulaten. In de meeste 

gevallen wordt het granulaat opgevangen in een fluid bed 

droger en –koeler, waarna het granulaat wordt gezeefd 

en uiteindelijk verpakt. Hosokawa Micron verzorgt ook de 

ontstoffing en besturing van het complete proces. 

  

> Voorbeeld van een agglomeraat: jus-poeder 

>  Flexomix: drie op een rij 



Zelfreinigend 
De Hosokawa Flexomix bestaat uit een verticale rotor met mengelementen die op hoge 

snelheid draait in een flexibele buis. Om te voorkomen dat zich product hecht aan de 

binnenkant van de buis, wordt deze aan de buitenkant continu gemasseerd. De mengkamer 

blijft hierdoor gegarandeerd schoon; een voorwaarde voor een stabiel proces en een 

constante productkwaliteit. De vulgraad van de mengkamer bedraagt slechts enige procenten. 

De verblijftijd van het product in de mengkamer bedraagt 0,2 tot max. 1 seconde. Afhankelijk 

van de specifieke toepassing kunnen de rotor, mengelementen en flexibele buis uit diverse 

materialen worden vervaardigd. Ook het aantal mengelementen en de geometrie ervan wordt 

op de applicatie afgestemd. 

 

Kenmerkend voor de Hosokawa Flexomix is dat een aantal verschillende poeders en 

vloeistoffen in één stap kunnen worden verwerkt. De hoeveelheid ingebrachte energie is met 

het toerental van de rotor nauwkeurig te regelen en door de korte verblijftijd beperkt. De 

installatie is eenvoudig toegankelijk voor inspectie en reiniging. 

 

 

R&D testcentrum  
Hosokawa Micron heeft in Doetinchem een R&D 

testcentrum waar men de beschikking heeft over 

diverse soorten batchmengers en –drogers van 1 

liter tot 6000 liter, en tevens diverse soorten 

directe en indirecte droogsystemen. 

 

Voorts is er een complete agglomeratie pilot-plant 

gebouwd. Deze omvat behalve een Schugi 

Flexomix ook vloeistof-doseerstations, 

poederfeeders en een fluid bed droger en -koeler. 

Voorts kan de Hosokawa Group voorzien in maal- 

en compactie-processen. Samen met de 

theoretische kennis en praktische expertise van 

de procestechnologen van Hosokawa Micron 

kunnen voor alle toepassingen adequate 

oplossingen worden ontwikkeld. 

 

 

 
 

 

 

Meer informatie: 

 

Gildenstraat 26 

7005 BL  Doetinchem 

0314 373 333 

www.hosokawamicron.nl 

>  Flexomix-systeem in het R&D 
testcentrum van Hosokawa Micron B.V. 


