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Gericke zet deuren open tijdens bedrijfsbezoek

Mixen en pneumatis
Tekst en foto’s: Tom van der Meer

Wat is bij mixen het verschil tussen batch- en continu mixen? En wat zijn bij droge grondstoffen de
voor- en nadelen van pneumatisch bulktransport
via roterende kleppen en drukvaten? Dat demonstreerde het Zwitserse Gericke in Zürich, tijdens een
studiereis die het Nederlandse Technotrans had georganiseerd naar Zwitserland.

Een continu mixsysteem: voor doorlopend mixen in grote
hoeveelheden.

Een goede mix van de verschillende grondstoffen is voor het productieproces bij voedingsmiddelenbedrijven heel belangrijk. Maar
het blijft lastig te bepalen welk systeem daar
het best voor kan worden gekozen. Bij Gericke werd ingegaan op batch- en continue
mixsystemen. Qua homogeniteit van de mix
is er geen verschil tussen beide systemen,
vertelde Daniel Büchi van Gericke. Wel heeft
elk systeem voor- en nadelen. Zo kun je bij
een batchsysteem zoveel ingrediënten toevoegen als je maar wil. Bij een continu systeem bepalen de feeders en de grootte van
de feeders uiteindelijk het maximum. Dit
kunnen twee tot tien ingrediënten zijn. Batch
werkt verder flexibeler omdat relatief vaker
van recept veranderd kan worden. Ook zijn

Een batchmixer: flexibel en ook voor handinvoer.

kleinere capaciteiten mogelijk. Bij continue
systemen blijft het recept voor uren hetzelfde
en is de doorvoer minimaal tien kilo per uur
(samenhangend met de feeder). Daarnaast zit
het verschil in schoonmaken. Bij batch is
schoonmaak na elke batch mogelijk, bij continue systemen kan maar enkele keren per dag
worden schoongemaakt.
Het ruimtebeslag is bij batch relatief groter,
vooral als de capaciteit meer dan vijf ton per
uur is. Op het gebied van veiligheid is het risico op stofexplosies bij batch groter, met
name bij grotere volumes. Bij de lage volumes van de continue systemen is het risico
kleiner. Continue systemen zijn volledig geautomatiseerd, terwijl de batchsystemen flexibeler zijn door de variabele hoeveelheden, die
ook nog met de hand zijn bij te vullen (al
duurt dit langer dan bij geautomatiseerd bijvullen).
Bij grotere hoeveelheden en doorlopend
mixen is het volgens Büchi handiger om een
continu mixsysteem te hebben, omdat het
dan niet meer in batch te doen is. Bovendien
hoeft de machine niet elke keer schoongemaakt te worden.
Pneumatische conveying
Markus H. Gericke ging tijdens het bedrijfsbezoek in op pneumatische conveying systems
voor het transport van bijvoorbeeld melkpoeder of suiker. Dit zijn gesloten, flexibele syste-
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men die bulkdeeltjes in een bepaalde richting
transporteren. Ze kunnen ook naar verschillende ontvangstpunten worden gedirigeerd.
Het transport kan over een afstand van maximaal 1000 meter en met een capaciteit van
maximaal 200 ton per uur. “Ons maximum
ligt trouwens op 50 ton per uur en dat was al
heel veel.”
Belangrijk probleem bij bulktransport via deze
pijpleidingen is dat de deeltjes op de bodem
kunnen neerslaan en dus (net als op het
strand) duinen vormen en uiteindelijk zelfs zo
massief kunnen worden dat ze lastig verder
te vervoeren zijn en er drukverlies optreedt.
Dit is overigens mede afhankelijk van factoren
als de dichtheid van het product, temperatuur, vorm van de deeltjes, maar ook de diameter van de leiding en het aantal bochten
erin. Voor overdruk in de leidingen moet atmosfeer aangebracht worden. Dat heeft als
voordeel dat deeltjes er aan het uiteinde
makkelijker uitgaan. Nadeel is echter dat er
bij de inname ook druk moet zijn. Druk kan
worden toegevoegd met drukvaten of met
roterende kleppen.
Roterende kleppen (lean phase conveyor systemen) hebben als voordeel dat de doorstroom continu en met een hoge capaciteit
kan doorgaan. Wel zijn ze relatief rumoerig
en is er slechts een beperkt drukverschil mogelijk. Bovendien lekt lucht weg, waardoor
relatief meer lucht nodig is en de doorvoer
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tisch transporteren
van de bulk vermindert. De draaiende delen
(rotoren) kunnen bovendien de deeltjes stukmaken. Ook kunnen de rotoren zelf beschadigen, als ze tegen de behuizing aankomen,
en zo leiden tot productcontaminatie.
Drukvaten (dense phase conveying systemen)
die werken met gas zijn wat duurder in de
aanschaf en kunnen niet voortdurend werken, maar hebben wel lagere operationele
kosten en geen draaiende delen, terwijl ze de
bulkstoffen bovendien over grotere afstand,
met lagere snelheden (dus minder beschadiging) en onder hogere druk (tot 4 tot 6 bar)
kunnen vervoeren.
Pilot plant
De verschillen tussen roterende kleppen en
drukvaten werden gedemonstreerd in een
opstelling in Zürich. Eerst was de lage druk
via roterende kleppen (lean phase) aan de
beurt. Door de hoge snelheid (in de opstelling: 7 tot 10 Beaufort, dus 15 tot 25 meter
per seconde oftewel 55 tot 90 kilometer per
uur) is er een snellere doorstroming, maar
werden de deeltjes beschadigd. Bij dense
phase conveying (met drukvaten) is de snelheid lager en de druk hoger, waardoor de
granulaten heel bleven. Tijdens de demonstratie werd een snelheid meegegeven van 2
Beaufort (5 tot 10 meter per seconde, dus 20
tot 35 kilometer per uur).

Gericke toonde in Zürich ook de pilotplant om
cycle times te testen. Het gaat daarbij om de
totale duur van een proces: van vullen, via
mixen naar lossen en uiteindelijk weer tot
stilstand komen. Hier staan batch- en continue mixers opgesteld. Voor het mixen van
kleine hoeveelheden wordt eerst het lab gebruikt. In een soort keukenmachines worden
onder meer de grootte van deeltjes en componenten geoptimaliseerd. Van het lab gaat
het naar grotere hoeveelheden in de pilotplant naar de uiteindelijke productie. In dit
proces van opschalen van klein- naar grootschalig kunnen allerlei aspecten worden beoordeeld, zoals stroomgedrag, fluïdisatie en
dichtheid van de vaste deeltjes en de verdeling van de grote en kleine deeltjes. Daarbij
wordt gewerkt onder verschillende condities,
bijvoorbeeld met verschillen in temperatuur
en vochtigheid.
In de pilotplant wordt de mix- en processingtijd gemeten en geanalyseerd. Ook bekijken de medewerkers wat de invloed is
van de meetnauwkeurigheid van verschillende ingrediënten. Er wordt gewerkt met
speciale mixers, bijvoorbeeld dubbelwandige
mixers om de warmte vast te houden. Bovendien wordt getest met het toevoegen
van vloeistof via spray nozzles. Maar Büchi
benadrukt dat het geen mixers voor vloeistoffen zijn.

Proefopstelling voor het variëren van druk en snelheid tijdens conveying.

Niet veel veranderd
Het Zwitserse Gericke is gespecialiseerd in de handling van poeder tijdens processing. Het gaat dan om pneumatisch transport,
feeding- en lossystemen en mixlijnen. Daarnaast heeft het bedrijf apparatuur voor het verkleinen van producten tot kleinere
korrels en voor het zeven.
Het kan bij de bulkproducten gaan om grove en fijne poeders en
granulaten, granen, noten, bonen, bloem, melkpoeder, suiker,
zout, kleurstoffen, dextrose in allerlei gradaties en mengvormen,
en zelfs om precaire producten als tabletten en capsules. Afnemers zijn onder meer Cadbury, Cargill, Dr. Oetker en Ritter Sport.
Behalve een pilotplant in Zürich heeft het bedrijf ook testcentra
in Frankrijk, Engeland en Singapore. De Nederlandse vestiging
van Gericke zetelt in Hoevelaken.
Het bedrijf is in 1894 in Zürich gestart in de meelindustrie, oorspronkelijk voor het malen van graan. De principes van de machines zijn in de loop der tijd niet eens zo veel veranderd. Zo
waren er toen al schroefconveyors en mixers, al waren deze gemaakt van… hout.
Qua homogeniteit van de mix is er geen verschil, stelde Daniel Büchi.
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