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Uitdagingen in fijnmalen

Afb. 1 Lessine maallijn voor gips

proces en vaak een proceslijn op zich. Er 
moet namelijk met veel parameters reke-
ning worden gehouden. Denk bijvoorbeeld 
aan de vochtigheid, temperatuurgevoelig-
heid, abrasiviteit en bulkdichtheid van het 
te verwerken materiaal, maar ook aan de 
te bereiken deeltjesgrootte, deeltjesgroot-
teverdeling en homogeniteit van het pro-
duct. Maar geen zorgen, voor elke toepas-
sing is er een oplossing.

Homogeniteit
Bij het bereiken van een zeer �jne deeltjes-
grootte wordt men vaak geconfronteerd 
met een niet-homogeen product op het ni-
veau van de chemische samenstelling. Dat 
geldt vooral voor natuurlijke materialen, 
zoals mineralen en voedingsgrondsto�en. 
Sommige deeltjes in de grondstof bevatten 
meer of minder van een bepaalde compo-
nent dan andere deeltjes. Deze afwijkingen 
zorgen ervoor dat de betre�ende deeltjes 
onder invloed van de toegevoerde maal-
energie verschillend breken. Hierdoor zal 
ook in het maalgoed niet elk deeltje dezelf-
de samenstelling hebben.

Deeltjesgrootte
Een ander e�ect van de verschillen in sa-
menstelling is dat ook de uiteindelijke 
deeltjesgrootte in het product niet geheel 
uniform zal zijn. Inderdaad blijkt dit uit de 
Gauss-verdeling van de deeltjesgrootte. Af-
hankelijk van de productspeci�caties en de 
toegepaste maaltechnologie zal deze curve 
vlakker of steiler zijn. Als een poeder een 
zekere �jnheid moet hebben, wordt het 
aandeel ervan in het product uitgedrukt 
als een percentage dat beneden die bepaal-
de deeltjesgrootte valt (bijv. d80, d90, d95, 
etc.). Als de Gauss-verdeling te vlak is, kan 
dit leiden tot een over-maling. Dat houdt 
in dat het materiaal extra �jn moet worden 
gemalen, om ervoor te zorgen dat in elk ge-
val het gewenste percentage beneden de 
vereiste deeltjesgrootte wordt bereikt.

Afscheiding
De overmaatse deeltjes kunnen na het 

In de mineralen-, chemische- en voedings-
middelenindustrie komt het veel voor dat 
grondsto�en zeer �jn moeten worden ge-
malen met het oog op de verdere verwer-
king. In het algemeen spreken we van ‘�jn-
malen’ als het gaat om het verkleinen van 
deeltjes tot onder 100 micron (0,1 mm). 
Met dergelijke �jnheden is de maalstap 
een kritisch onderdeel van het productie-

Het �jnmalen van grondsto	en tot 
deeltjes kleiner dan 100 micron stelt 
bedrijven soms tot onvermoede uitda-
gingen. Veel factoren bepalen name-
lijk de kwaliteit van het geproduceerde 
poeder, onder meer in termen van deel-
tjesgrootteverdeling, homogeniteit en 
vochtgehalte. Inzicht in deze materie is 
de sleutel tot oplossingen.
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Afb. 3 Kogelmolen met dynamische windzifterAfb. 2 Installatie voor micronisering van mangaanoxide

maalproces met behulp van een geschik-
te technologie uit het product worden ver-
wijderd. Conventionele zeven – waarbij de 
scheidingsgrens wordt bepaald door de 
maaswijdte van het zeefgaas – komen mee-
stal niet meer in aanmerking. Bij dergelijke 
�jnheden hebben zeven een te lage capaci-
teit en zijn ze niet voldoende e�ciënt. De 
beste oplossing is de inzet van een wind-
zi�er ofwel ‘air classi�er’. Bij deze techno-
logie worden kleine deeltjes gescheiden op 
basis van het evenwicht tussen enerzijds 
de sleepkracht van de luchtstroom en an-
derzijds de massakracht van de deeltjes.

Dynamische windzi er 
Dynamische windzi�ers zijn voorzien van 
een zi�wiel (een schijf met schoepen) 
waarin zich een luchtstroom van buiten 
naar binnen beweegt. In het zi�erhuis 
vindt een grove voorscheiding plaats, 
waarbij de lichte fractie aan het draaiende 
zi�wiel wordt aangeboden. De �jnste deel-
tjes zijn in staat om met de luchtstroom het 
zi�wiel binnen te dringen en worden mee-
gevoerd. De grovere deeltjes worden afge-
wezen en via de bodem van de windzi�er 
afgevoerd. Het typische scheidingsbereik 
is 150 tot 5 micron. Er zijn echter uitvoerin-
gen waarmee een scheiding kan worden 
gerealiseerd op 1 micron. De windzi�er 
‘snijdt’ de Gauss-verdeling zodanig af dat 
over-maling wordt vermeden.

Vochtigheid
Het vochtgehalte van een grondstof (of het 

nu vrij of ‘gebonden’ water is) hee� een 
grote invloed op het maalproces. Soms be-
driegt hierbij de schijn. Een gro�orrelig 
materiaal met een hoog vochtgehalte voelt 
mogelijk droog aan. Toch kan het bij ma-
ling snel in een slik veranderen. Vocht kan 
ook in andere opzichten een gif voor het 
maalproces zijn. Een deel van het beschik-
bare maalvermogen gaat namelijk verloren 
in de verdamping van het aanwezige water. 
Het vermalen van vochtig materiaal kost 
dus meer energie dan het vermalen van 
hetzelfde materiaal in droge toestand. Om 
op e�ciënte wijze een mooi, vrijstromend 
poeder te produceren, dient het vochtge-
halte van de grondstof lager te zijn dan cir-
ca 0,5%.
Overigens is het mogelijk om een niet al 
te vochtig materiaal tijdens het malen te 
drogen. De verkleinde deeltjes drogen ge-
makkelijker, vanwege het grotere contact-
oppervlak en de kortere migratietijd voor 
het intern vocht naar het oppervlak van 
de deeltjes. Soms kan ook tussen de maal-
molen en de windzi�er  nog een droging 
plaatsvinden.

Andere factoren
Behalve het vochtgehalte, deeltjesgroot-
te(verdeling) en homogeniteit spelen ook 
veel andere factoren een rol bij het �jnma-
len van grondsto�en. Elk daarvan kan in 
speci�eke toepassingen een speciaal aan-
dachtspunt worden. Zo kan bij het malen 
van een grondstof het volume ervan sterk 
toenemen. Het komt ook voor dat een zeer 

�jn product zich �uïde gaat gedragen. 
Soms dient met name op de abrasiviteit 
van het product worden gelet en het e�ect 
daarvan op de slijtage van apparatuur. Het 
vereist de nodige expertise om de moge-
lijke knelpunten te onderkennen én daar-
voor adequate oplossingen aan te dragen, 
niet alleen wat betre� de maalmolen, maar 
ook voor de omringende apparatuur.
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