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Luchtdrogers verbeteren 
poederopbrengst

Overal in de voedingsmiddelenindu-
strie waar luchttemperatuur en lucht-
vochtigheid essentiële procesparame-
ters zijn, kunnen de luchtdrogers van 
Munters de opbrengst verhogen en te-
gelijk de kwaliteit van het eindproduct 

Afb. 1 Munters PureSystem luchtontvochtiger voor een sproeidroger
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duurzaam verbeteren. Dat geldt ook als 
het gaat om de stickiness (kleverigheid) 
van poeders uit sproeitorens.

Een van de specialismen van Munters is de 
beheersing van de drooglucht-kwaliteit bij 

het sproeidrogen van poeders. Dit is een 
industrieel proces dat plaatsvindt in een 
metershoge sproeitoren. Bovenin de to-
ren wordt onder hoge druk een oplossing 
of een suspensie van een vaste stof verne-
veld. De druppeltjes vallen in de toren naar 
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Afwijkende vochtigheid
Een te laag of te hoog vochtgehalte van 
de proceslucht kan desastreus zijn voor 
de ef�ciency van het droogproces en de 
kwaliteit van het geproduceerde poeder:

Te hoge vochtigheid:
• Kwaliteitsverlies product (plakkerig)
• Kortere houdbaarheid
• Microbiële groei
• Vervuilde procesinstallaties

Te lage vochtigheid:
• Kwaliteitsverlies product (stoffig)
• Lagere opbrengst
• Hoger energieverbruik
• Verhoogd brand- en/of explosiegevaar

Over Munters Group
Munters Group – met het hoofdkwartier 
in Kista, Zweden – houdt zich bezig met 
het ontwerp, de productie en installatie 
van energiezuinige oplossingen voor in-
dustriële luchtbehandeling en klimaatbe-
heersing. Het beursgenoteerde concern 
telt circa 3500 medewerkers en is met 17 
fabrieken en tientallen kantoren vertegen-
woordigd in meer dan 30 landen. De vesti-
gingen in België (Mechelen) en Nederland 
(Moordrecht) houden zich bezig met sales 
en services. 

Afb. 3 De stickiness-curve van een poeder. Bij een gegeven drooglucht-temperatuur veroorzaakt een 

toenemende luchtvochtigheid (de rode lijn) een sticky ofwel plakkerig product

beneden, tegen een opgaande stroom war-
me lucht in. De druppeltjes drogen aan de 
warme lucht die daardoor a�oelt en voch-
tig wordt. Van de druppeltjes blij� een vas-
te stof over die als een poeder neerdwar-
relt op de bodem van de sproeitoren. Dit 
poeder wordt nog vaak nagedroogd in een 
wervelbeddroger. De �jne deeltjes die met 
de drooglucht zijn meegevoerd, worden 
afgescheiden in een cycloon of sto�lter. 
Sproeidrogers worden onder meer ingezet 
voor de productie van zuivelpoeders (kin-
dervoeding) en detergenten (wasmidde-
len).

Uitgaande luchtstroom
“De kwaliteit van het gesproeidroogde 
poeder hangt direct af van de hoedanig-
heid van de toegepaste drooglucht”, zegt 
Marcel van den Berghe, manager business 
development bij Munters. “Met name de 
uitgaande luchtstroom uit de sproeitoren 
is een bepalende factor. Zowel een te lage 
als te hoge vochtigheid hee� een negatief 
e�ect op de procese�ciëntie en de eigen-
schappen van het geproduceerde poeder. 
Als de uitgaande lucht te droog is, wordt 
het poeder sto�g, daalt de opbrengst en 

Afb. 2 Processchema 

van een sproeidroger 

met wervelbeddroger, 

uitgerust met diverse 

luchtontvochtigers van 

Munters
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Afb. 4 Inkijkje in een wervelbeddroger waar een ‘sticky’ product de installatie heeft verstopt 

Afb. 5 Droogwiel van de Munters luchtontvochtiger

Sorptiedroging met rotor
De machines die Munters fabriceert voor 
de ontvochtiging van lucht zijn gebaseerd 
op het principe van sorptiedroging, waarbij 
een droogmiddel de waterdamp uit de lucht 
aan zich bindt. Het hart van de machine is 
een gepatenteerde, langzaam draaiende 
rotor van gegolfd materiaal waarop zich 
het droogmiddel – silica-gel – bevindt. De 
inkomende lucht stroomt haaks door een 
rotorsegment en geeft daarbij zijn vocht 
af aan de silica-gel. De gedroogde lucht 
wordt in het proces gevoerd. Het droogwiel 
draait langzaam door, waarbij het bevoch-
tigde segment in een hete luchtstroom 
komt die de silica-gel regenereert en het 
vrijkomende vocht afvoert. De rotor draait 
weer verder door om opnieuw proceslucht 
te drogen. Het Zweeds Instituut voor Voe-
ding en Biotechnologie heeft aangetoond 
dat dit droogprincipe bacteriedodende en 
fungicide eigenschappen heeft, waarmee 
het een bijdrage levert aan de voedselvei-
ligheid van een proces.
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ontstaat een risico van verbranding. Als de 
lucht te nat is, wordt het poeder ‘sticky’ of-
wel plakkerig en neemt de houdbaarheid 
ervan af. In veel gevallen is het dan niet 
meer voor de beoogde toepassing geschikt. 
Bovendien kan het poeder aankleven in 
procesinstallaties, wat leidt tot hoge on-
derhoudskosten.”

Geconditioneerde lucht
Om een poeder met het juiste eindvochtge-
halte te verkrijgen, dient de kwaliteit van 
proceslucht dus precies goed te zijn. Niet 
alleen het debiet, maar ook de tempera-
tuur [°C], de relatieve vochtigheid [%] en 
de absolute vochtigheid [g/kg] moeten 
kloppen. “Het is dan ook niet aan te beve-
len om de proceslucht zomaar uit de omge-
ving te betrekken. De weersomstandighe-
den kunnen per uur wisselen en daarmee 
ook de relatieve en absolute luchtvochtig-
heid. Veel beter is het om gebruik te maken 
van geconditioneerde lucht. Het droogpro-
ces is dan veel gemakkelijker te controle-
ren, waardoor continu een maximale op-
brengst kan worden gerealiseerd, zonder 
risico van oververhitting en zonder risico 
van stickyness. Door ook in het wervelbed 
gebruik te maken van geconditioneerde 
lucht kan de capaciteit nog verder worden 
verhoogd.”

Capaciteitsverhoging
De installaties van Munters vlakken de 
weers- en seizoen gebonden � uctuaties 

van de luchtvochtigheid uit en zorgen voor 
een constante kwaliteit droge lucht: “Onze 
lucht is te allen tijde zo droog als op een 
koude winterdag. Als vuistregel mag je 
aannemen dat elke kg water die je uit de 
lucht haalt, 1 kg extra product oplevert. Dit 
betekent dat het mogelijk is om met een 
luchtdroger de capaciteit van een sproei-
droger met tientallen procenten te verho-
gen. Tegelijk blij�  het energieverbruik bin-
nen de perken, omdat droogtijden worden 
verkort. Omdat geen � uctuaties meer op-
treden en de procesparameters vast liggen, 
verkrijgt men een consistente, premium 
kwaliteit product.”  
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