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A modificação melhora o congelamento 
e mantém o ponto de orvalho estável

Secagem de amido em secador de tambor

A modificação do amido o leva a uma mudança estrutural 
e é obtida por meio de aplicações físicas, enzimáticas e 
químicas (ou combinações das mesmas). O processo de 
modificação é ajustado às propriedades da matéria-
prima, que pode ser obtido a partir de batatas, cereais, 
arroz e assim por diante.

Dependendo da funcionalidade esperada em produtos 
como cereais infantis, doces e bebidas ou produtos como 
papel ou têxteis, o amido deve ser modificado de 
diferentes maneiras. 

Em estreita cooperação com parceiros experientes para o 
desenvolvimento de receitas, a ANDRITZ Gouda oferece 
soluções de processamento turn-key para modificação 
de amido, desde o projeto inicial, passando por testes de 
laboratório e engenharia, até a entrega dos 
equipamentos industriais necessários.

O PROCESS

Se o amido não estiver disponível na forma líquida, o 
amido nativo é misturado com água para formar uma 
suspensão com o conteúdo sólido total necessário. Na 
próxima etapa do processo, o amido é modificado. 

A escolha da modificação é baseada nos resultados dos 
testes correspondentes na planta piloto da ANDRITZ 
Gouda. 

Após a modificação do amido, o produto é seco no 
secador de tambor ANDRITZ Gouda. O secador de 
tambor ANDRITZ Gouda é o coração da instalação.

É constituído principalmente por um cilindro de ferro 
fundido que é aquecido internamente por meio de vapor 
saturado. O concentrado de amido modificado é 
alimentado entre os rolos aplicadores, permitindo fácil 
controle do abastecimento do produto. O efeito 
amassador dos rolos aplicadores evita a formação de 
grumos em produtos pegajosos. A distribuição perfeita 
em todo o comprimento do tambor torna o sistema ideal 
para o processamento de produtos pastosos ou 
pastosos. Além disso, os rolos permitem que uma camada 
fina seja construída na superfície quente do tambor.

No interior dos secadores de tambor, os cilindros são 
aquecidos com vapor saturado, que se condensa na 
parede interna do cilindro, permitindo a melhor 
transferência de calor possível. O condensado é extraído 
continuamente do interior do tambor, proporcionando a 
máxima superfície livre possível para a condensação do 
vapor dentro do secador de tambor. 

Os tambores são aquecidos por vapor em circuito 
fechado para que não haja contato entre o vapor 
aquecido ou seu condensado e o produto a ser seco.

Como resultado do contato do produto com a parte 
externa aquecida do cilindro do tambor, a água da 
película fina do produto evapora. Quando os cilindros 
giraram dois terços de uma revolução, a matéria sólida é 
raspada dos cilindros com uma faca.
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O processo, um sistema de 
vapor em circuito fechado

Secador de tambor ANDRITZ-Gouda

BENEF ÍCIOS

Processo de modificação de amido

PORTA-FACAS

O design inteligente do porta-faca garante pressão 
uniforme da faca em todo o comprimento do tambor. A 
utilização de materiais específicos evita vibrações 
decorrentes da raspagem e garante uma remoção 
uniforme do produto. A pressão da faca pode ser 
controlada facilmente de fora da área de processo.

TRANSPORTE DO AMIDO SECO 

Uma rosca de descarga e um sistema de transporte 
pneumático transportam o amido seco para as etapas 
posteriores do processo antes de ser embalado ou 
armazenado em um silo. O secador de tambor está 
disponível em uma variedade de tamanhos, de 0,75 a 28 
m2. Mais de 1.000 secadores de tambor ANDRITZ Gouda 
para esta aplicação estão operando em todo o mundo.
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• Solubilidade melhorada
• Qualidade organoléptica aumentada
• Estabil idade melhorada do 

congelamento e ponto de orvalho
• Menor sinerese de gel
• Aumento da turbidez de gel e fi lmes
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AFRICA
ANDRITZ Delkor (Pty) Ltd.  
p: +27 11 012 7300
separation.za@andritz.com

ASIA
ANDRITZ Singapore Pte. Ltd. 
p: +65 6512 1800
separation.sg@andritz.com

AUSTRALIA
ANDRITZ Pty. Ltd. 
p: +61 3 8773 4888
separation.au@andritz.com

CHINA
ANDRITZ (China) Ltd. 
p: +86 757 8258 6802
separation.cn@andritz.com

EUROPE
ANDRITZ Gouda BV
p: +31 182 623 723
gouda@andritz.com

NORTH AMERICA
ANDRITZ Separation Inc. 
p: +1 817 465 5611
separation.us@andritz.com

SOUTH AMERICA
ANDRITZ Separation Ltda. 
p: +55 47 3387 9100
separation.bra@andritz.com

QUAL É O SEU DESAFIO EM SEPARAÇÃO?

A ANDRITZ Separation é especialista em separação e líder mundial com 
o mais amplo portfólio de tecnologia e mais de 2.000 especialistas em 
40 países. Por mais de 150 anos, temos sido uma força motriz na evolução 
de soluções e serviços de separação para indústrias que vão desde o 
meio ambiente até alimentos, produtos químicos e mineração e minerais. 
Como OEM de muitas das marcas líderes mundiais, temos as soluções e 
serviços para transformar seu negócio para atender às demandas de 
mudança de amanhã - onde quer que você esteja e seja qual for o 
seu desafio de separação. Ask your separation specialist!
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