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I.  INLEIDING 

A.  Almeco 

Almeco is een familiebedrijf te Moeskroen 

gespecialiseerd in industriële ventilatoren, 

koeltorens en droog- en afblaasoplossingen. De 

grootste troef waarover Almeco beschikt, is het op 

maat maken van constructies die voldoen aan 

specifieke noden van de klant. Deze masterproef 

situeert zich onder de Business Unit Droog- en 

Afblaasoplossingen. 

B.  Droog- en Aflbaasoplossingen 

Vier grote toepassingsgebieden waar droog- en 

afblaasoplossingen een belangrijk gegeven vormen 

zijn: de voedingsindustrie, drankindustrie, 

industriële toepassingen en afblazen van resten (stof, 

vuil, …). In de voedingsindustrie zijn droogsystemen 

niet meer weg te denken. Maar hier is nog ruimte 

voor groei waardoor Almeco hierop inspeelt en 

steeds op zoek is naar nieuwe technologieën die deze 

droogsystemen kunnen optimaliseren. 

 

De huidige systemen maken vooral gebruik van 

luchtmessen, JetPlates of blaasmonden. Op figuur 1 

is een luchtmes te zien dat over een gleuf beschikt. 

Deze dient als opening waaruit lucht wordt geblazen. 

Deze wordt opgewekt door een radiaal blazer. De 

lucht die uit de gleuf komt oefent een druk uit van 

40-100 mbar. Deze wordt gebruikt om de 

waterdruppels die zich op de producten bevinden af 

te blazen.  

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 
 

Figuur 1: Luchtmessen 

 

Sinds kort heeft Almeco zijn zinnen gezet op het 

gebruik van ultrasone geluidsgolven tijdens het 

droogproces. Dit is een reeds bestaande techniek, 

echter in een volledig nieuw toepassingsgebied. 

Vandaar de nood naar onderzoek hieromtrent. 

Ultrasone geluidsgolven worden opgewekt worden 

door een transducer. Deze genereert de ultrasone 

geluidsgolven en verstuurt deze verder door de lucht. 

Figuur 2 toont de transducer gebruikt tijdens deze 

master thesis. 

 

 
Figuur 2: Ultrasone transducer 

 

Ultrasone geluidsgolven zijn geluidsgolven met een 

frequentie hoger dan 20 kHz. Deze beschikken over 

dezelfde fysische eigenschappen als ‘normaal’ 

geluid met uitzondering dat deze niet hoorbaar zijn 

voor de mens. Ultrasone geluidsgolven worden 

gebruikt in vele verschillende sectoren zoals de 

medische sector, niet-destructieve testen, sonar, … 
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Deze ultrasone geluidsgolven bezitten enkele 

eigenschappen die een voordeel kunnen bieden bij 

het afblazen van waterdruppels. Allereest is de 

energie-inhoud die de golven bezitten belangrijk. 

Deze energie-inhoud kan de bindingen tussen de 

watermoleculen verzwakken of breken waardoor de 

adhesie krachten verkleinen. Dit leidt tot een 

verhoging van de stromingssnelheid waardoor het 

afblazen eenvoudiger verloopt [2].  

 

Een tweede eigenschap is het ontstaan van een 

drukgolf ten gevolge van de geluidsgolf. De 

gevolgen hiervan zijn tweeledig. Allereerst heeft een 

variatie in druk invloed op de viscositeit van het 

water [2]. Het tweede, en belangrijkste, effect is het 

ontstaan van een akoestische kracht. De 

waterdruppels die blootgesteld worden aan deze 

kracht worden weggeblazen [3]. 

 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van dit eindwerk bestaat erin om de 

voordelen, mogelijkheden en toepasbaarheid van 

ultrasone geluidsgolven in een droogapplicatie te 

onderzoeken. Na het uitvoeren van verschillende 

testen zullen concrete conclusies hieromtrent 

getrokken worden. Dit alles gebeurt op eenvoudige 

vormen zoals een dun plaatje of deksels van 

voedingswaren. Figuur 3 geeft hiervan enkele 

voorbeelden weer. Zo kan het bedrijf Almeco in de 

toekomst verder werken op deze masterthesis en 

deze techniek toepassen op zijn industriële 

applicaties. 

 
Figuur 3: Voorbeelden van geteste producten 

III.  RESULTATEN 

Het gebruik van ultrasone geluidsgolven wordt tot op 

heden niet toegepast bij industriële droog-

applicaties. De voor- en nadelen van een transducer 

kunnen opgesteld worden t.o.v. bestaande 

luchtmessen.  

Tabel 1: Voor- en nadelen van ultrasone geluidsgolven 

Voordelen 

    - Geluidisolatie goedkoper 

    - Energiebesparend 

- Constant evoluerende technologie 

 

Nadelen 

- Hoge initiële aankoopprijs 

- Nieuwe technologie 

- Verder onderzoek nodig 

 

 

Om de effecten van ultrasone geluidsgolven op een 

droogsysteem te onderzoeken, worden enkele 

verschillende testen uitgevoerd. Na elke reeks 

metingen kan een belangrijke conclusie 

geformuleerd worden. 

Een eerste factor die een rol speelt bij het 

droogproces, is de ophanging van de transducer. 

Afhankelijk van de hoek zal de opgewekte 

akoestische kracht variëren wat rechtstreeks een 

gevolg heeft op de hoeveelheid afgeblazen 

waterdruppels. Dit wordt voor drie verschillende 

hoeken weergegeven in figuur 4. 

 

Figuur 4: Invloed ophanging van de transducer 

 

 

 



 3 

De transducer, die tijdens deze masterthesis gebruikt 

wordt, is niet krachtig genoeg om de producten zelf 

volledig te drogen. Hierdoor is het van groot belang 

om deze transducer te gebruiken in combinatie met 

een bestaand luchtmes. Figuur 5 toont de stijging in 

efficiëntie die de transducer met zich meebrengt.  

Figuur 5: Combinatie transducer en luchtmes 

Almeco ondervindt bij het droogblazen van enkele 

specifieke producten, zoals kaas of de lipjes van een 

blikje, wat problemen. Het toepassen van ultrasone 

geluidsgolven in deze situaties wordt alsook verder 

onderzocht. In zo een situatie zijn er twee mogelijke 

oplossingen. Allereest kan door toevoeging van de 

transducer de oorspronkelijke druk verlaagd worden. 

Figuur 6 toont deze drukdaling. Dit brengt een 

energiebesparing van 0.41 kW met zich mee, alsook 

een daling van uitgezonden lawaai.  

Figuur 6: Drukverlaging luchtmes 

 

 

 

Als tweede kan, bij eenzelfde druk, door toevoegen 

van de transducer procentueel meer waterdruppels 

afgeblazen worden. Figuur 7 geeft deze stijging weer 

bij een gegeven druk van een klassiek luchtmes. Dit 

is voornamelijk interessant bij toepassingen die een 

hoge gedroogde waarde vereisen.  

Figuur 7: Stijging afgeblazen waterdruppels 

IV.  BESLUIT 

De gevolgen, mogelijkheden en toepasbaarheid van 

ultrasone geluidsgolven bij droogapplicaties worden 

duidelijk. De voordelen zijn tweeledig. Door 

combinatie transducer en luchtmes kan de druk van 

deze laatste verlaagd worden. Dit zorgt allereerst 

voor een verlaging van het energiegebruik. Als 

tweede kan, door toevoegen van de transducer, de 

druk van het klassieke luchtmes verlaagd worden. 

Bijgevolg produceert deze minder lawaai. In de 

toekomst kan op deze thesis verder gewerkt worden. 

Zo kan deze methode geoptimaliseerd en toegepast 

worden bij industriële applicaties. De doelstellingen 

die vooraf opgesteld werden, zijn behaald. 
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