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Testfase apparatuur ingekort bij Dinnissen

Apparatuur

Henk Klein Gunnewiek

Poedertester voor ‘lean’ ontwerpen
van procesinstallaties

Menigeen kent het fenomeen: nieuwe apparatuur, maar
het poeder stroomt niet lekker door. Bij Dinnissen Process
Technology, ervaren bouwer van procesinstallaties, maken
ze dat maar zelden mee. Met de juiste tests, waarbij het
gedrag van nieuwe poeders van klanten wordt bekeken,
blijkt de testfase van de apparatuur te kunnen worden
ingekort. En met de resultaten kan het ontwerp van de
procesinstallaties nog verder worden geoptimaliseerd.

Harold Linders is verantwoordelijk voor
het D-Innocenter van Dinnissen, het testcentrum annex ontwikkelcentrum van
het bedrijf dat is gevestigd in een apart
gebouw, los van de machinefabriek. Het
testcentrum is uitgerust met een veelheid
aan apparatuur voor diverse procesbewerkingen, in combinatie met allerlei
soorten poedertransport. Hierdoor kunnen voor (potentiële) klanten, in alle rust
en met de nodige discretie, allerlei tests
worden gedaan met diverse grondstoffen en eindproducten.
Linders legt uit dat het bedrijf in de loop
der jaren een schat aan ervaring heeft
opgebouwd over de eigenschappen
van veel poeders. “Maar van tijd tot tijd

komt er iets nieuws op ons pad. Een afnemer wilde bijvoorbeeld voor langere
tijd product opslaan in silo’s. Hiervoor
hebben we een externe partij metingen
laten uitvoeren op eigenschappen als
stromingsgedrag, shear en densiteit na
langere tijd compactie. Doordat onze
klanten steeds meer uiteenlopende producten gebruiken, ontstond bij ons de
behoefte om dergelijke analyses in-house
te kunnen maken en wilden we hiervoor
zelf een poedertester aanschaffen.”
Te weinig poeder
Linders geeft aan dat het voor een test
niet absoluut noodzakelijk is om alle
producteigenschappen exact in kaart

dezelfde eigenschappen heeft, zodat we
daarmee uitgebreid kunnen testen. Voor
pneumatisch transport heb je toch een
bepaalde hoeveelheid product nodig.”

Een gedeelte van de testhal
van Dinnissen

te brengen. “Maar voor een test met
pneumatisch transport is het wel handig
om van tevoren iets te weten over de
producteigenschappen. Aan de hand
van de meetresultaten kijken we dan
welk referentieproduct waarmee we al
praktijkervaring hebben opgedaan vergelijkbaar is. Dan weten we al met welke

opstelling we moeten beginnen en dat
scheelt tijd.”
Soms heeft een fabrikant bovendien
maar een kleine hoeveelheid poeder
beschikbaar voor een test, bijvoorbeeld
omdat het product nog in ontwikkeling
is. “En soms is dat té weinig. Dan is het
handig om te weten welk ander product

Het poedermonster
wordt aangebracht in
de binnenring

Na het afstrijken van
het poedermonster
wordt de binnenring
gewogen
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Harold Linders brengt het monster aan in de Brookfield Powder Flow Tester

De diverse hulpstukken voor de verschillende
metingen

’Lean‘ ontwerpen
Projectmanager Melvin van der Hilst geeft
nog een tweede reden voor de aanschaf
van de poedertester: “Bij het ontwerpen
van een procesinstallatie is onze doelstelling om het product aan zo min mogelijk
krachten bloot te stellen. En ook om de
installatie zo ‘lean’ mogelijk te ontwerpen: optimaal afgestemd op het poeder
of de poeders die er door- of ingaan. In
het proces willen we het product zo min
mogelijk bewerkingen laten ondergaan.
Dat scheelt niet alleen procestijd, maar de
kans op beschadigingen of veranderingen qua eigenschappen is dan minimaal.
Uiteindelijk levert dat een efficiënt proces
op, met lage kosten, bijvoorbeeld een
optimaal ontworpen silo, waarbij geen
trilbodem of beluchting nodig is. Dan is er
ook minder geluidsoverlast.”
Bovendien is door de tests meteen duidelijk wat de optimale hoek is van de hopper of de silo-uitloop en wat de ideale
diameter van de uitstroomopening is.
“En als dat optimale ontwerp qua beschikbare ruimte niet haalbaar is, weet je
ook op welke hoogte de klopper moet
komen. Niet alleen shear, maar ook bulkdichtheid is van belang, bijvoorbeeld bij
het bepalen van een maximale hoogte
van de silo.”
Een bijkomend voordeel van de vele metingen is dat er inmiddels een flinke database is opgebouwd met gegevens van
bekende producten. “Met die referentiedatabase van zo’n 100 producten willen
we onze eigen kennis verder uitbouwen
en kunnen we nieuwe poeders snel vergelijken met poeders die we al kennen.”
Keuze
De keuze voor de Brookfield is tot stand
gekomen na een gedegen oriëntatieproces. Van der Hilst: “We hebben onderzoek
gedaan naar aanbieders van dit soort
meetapparatuur en hebben collega-machinebouwers gevraagd welke metingen
zij regelmatig doen en met welke apparatuur. Zo kwamen we tot een primaire
keuze: de Brookfield Powder Flow Tester.

Powder Flow Tester
De Brookfield Powder Flow Tester is
eigenlijk een soort reologie-meter,
die niet de stromingseigenschappen
van een vloeistof analyseert, maar
van een poeder. De poedertester
kan stromingsfunctie, wandfrictie
(shear), tijdsafhankelijke stromingsfunctie en bulkdichtheid bepalen.
De testduur is ongeveer vijftien minuten per afzonderlijke test.

Daarna hebben we voor een bepaald
project eerst een aantal metingen laten
uitvoeren door de distributeur, Benelux
Scientific in Ochten. Daarna hebben we
de Brookfield een tijdje in bruikleen gehad en zijn we vervolgens tot aanschaf
overgegaan.”
Harold Linders is degene die in de dagelijkse praktijk de meeste tests uitvoert met
de Brookfield. “Ik heb één dag instructie

‘We willen onze installaties optimaal
afstemmen op de poeders die er inof doorgaan’
gehad, met name omtrent de interpretatie van de meetgegevens. Het gebruik
van het apparaat zelf is erg eenvoudig.”
De poedertester kan stromingsfunctie,
wandfrictie (shear), tijdsafhankelijke stromingsfunctie en bulkdichtheid bepalen.
Voor een goede testcyclus is ongeveer
een halve liter poeder nodig, de totale
testduur voor alle eigenschappen bedraagt ongeveer een uur.
“We meten de eigenschappen van het
aangeleverde poedermonster en vergelijken deze met de poeders in onze database”, legt Linders uit. “Dan weten we
meteen hoe het product zich gedraagt
in een silo of in de leidingen van pneumatisch transport. Vooral bij dit laatste is
het van belang om van tevoren de shear
te kennen. Dan weet je met welke test
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opstelling je moet beginnen.” ■
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