
Een nieuwe technologie die momenteel grote
belangstelling geniet en als oplossing voor veel
problemen wordt gepresenteerd, is microtechnolo-

gie. De bedoeling ervan is processen zo klein te maken
dat bijvoorbeeld een chemische fabriek in een attaché-
koffer past. Het principe is dat de afstanden voor stof-
transport en warmteoverdracht zo worden verkleind dat
deze microprocessen vele malen effectiever verlopen.

In dat verband wordt wel verwezen naar de natuur waar

een boom voor de stofwisseling niet gebruik maakt van
één groot blad maar van vele kleine blaadjes. Ook een
melkzuurbacterie kan gezien worden als een effectieve
minifabriek van enzymen en nutriënten voor de productie
van melkproducten als yoghurt. Toepassing van micro-
technologie vertaalt zich naar de volgende algemene
voordelen voor de industrie:
– Minder productverliezen door kleinere schaalgrootte
per procesunit (minifabriek);
– Eenvoudige opschaling door parallelle schakeling van
procesunits;
– Lager risico op calamiteiten door kleine volumina per
procesunit;
– Mogelijkheid tot decentralisatie van productie-

faciliteiten, bijvoorbeeld dichtbij grondstofleveranciers of
afnemers van het product.

Productontwikkeling
De miniaturisering van processen is in de elektronica-
wereld al gerealiseerd. Een microprocessor in een PC
bevat miljoenen elektrische circuits. Populair gezegd: de
volgende stap is deze elektrische leidingen te vervangen
door vloeistofleidingen zodat bijvoorbeeld een zuivel-
fabriek op een bureautafel past of in het schap van een
supermarkt. Doordat de volumina klein zijn nemen de
productverliezen als gevolg van spoelen en reinigen af.
Ook kunnen door de kleine transportafstanden de proces-

sen sneller worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij het verhit-
ten. Wanneer een grotere capaciteit gewenst is, kunnen
eenvoudig units worden bijgeplaatst zonder gevolgen
voor verblijftijden en temperatuurprofielen in het produc-
tieproces. Wanneer iets fout gaat tijdens de processing
zijn de gevolgen zeer beperkt. In een zuivelfabriek waar
één van de 100 parallelle micropasteurs defect raakt, kan
de productie simpelweg met de overgebleven 99 worden
afgemaakt.

Het behoeft weinig voorstellingsvermogen om in te zien
dat voor implementatie van microverhittingstechnologie
op productieniveau nog een lange weg te gaan is. Op kor-
te termijn is de grootste winst te behalen in het gebruik
van microtechnologie bij productontwikkeling. Toekom-
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NIZO food research nam een experimentele microwarmtewisselaar in

gebruik waarmee verhittingsexperimenten zeer efficiënt kunnen worden

uitgevoerd. Door de juiste toepassing van microtechnologie in de

productontwerpfase lijkt de weg naar de markt substantieel te kunnen

worden verkort.
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Samenvatting
NIZO food research nam een experimentele microwarmte-

wisselaar in gebruik waarmee verhittingsexperimenten snel,

efficiënt en met weinig grondstof kunnen worden uitge-

voerd. Vastgesteld werd dat de verhittingssnelheid in de

microwarmtewisselaar vijf maal hoger is dan in conventione-

le pasteurs. De mate van vervuiling door eiwitneerslag bleef

beperkt en vormt geen belemmering voor verdere toepas-

sing. Microfabriekjes zijn nog ver weg maar door de juiste

toepassing van microtechnologie in de productontwerpfase

lijkt de weg naar de markt substantieel te kunnen worden

verkort.

Abstract
NIZO food research has developed an experimental device

based on a microheater. With this device experiments can be

performed in an efficient way with small amounts of pro-

duct. It was determined that the heating rate of the micro-

heater is five times higher than in conventional pasteurisers.

The fouling rate is very limited and is no bottleneck to per-

form experiments with, for example, milk. Factories on

micro-scale are not feasible yet but the right application of

microtechnology during the product development trajectory

appears to shorten the time-to-market substantially.

Tabel 1   Voor- en nadelen van de schaalgrootte bij het uitvoeren van experimenten

Table 1   Advantages and disadvantages of several scales for experiments

Pilot-schaal Labschaal Microschaal

+ continue procesvoering + kleine hoeveelheden + continue procesvoering

grondstof nodig per 

experiment

+ goed opschaalbaar + relatief snel (minuten) + in potentie goed

opschaalbaar

- grote hoeveelheden - batchgewijze procesvoering + kleine hoeveelheden

grondstof nodig per grondstof nodig per

experiment  experiment

- dure investering - slecht opschaalbaar + zeer snel (seconden)

- tijdrovend (uren) - gevoelig voor vervuiling - mogelijk ongeschikt voor 

viskeuze vloeistoffen

Fig. 1   Indicatie van de relatieve inspanning voor het

introduceren van een nieuw proces en product met en zonder

gebruik van microtechnologie.

Fig. 1   Indication of the efforts needed to introduce a new

process and product in the market with and without using

microtechnology.
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hnologie
stige productieprocessen kunnen op microschaal effectief
worden nagebootst en experimenten kosten daardoor
weinig tijd. Echter, belangrijke bottlenecks voor toepas-
sing van microverhittingstechnologie zijn de impact van
vervuiling op de kleine productkanaaltjes (<1 mm) en de
spreiding in procescondities en daarmee de producteigen-
schappen door de parallelle procesvoering. In dit artikel
worden de resultaten van een haalbaarheidsstudie samen-
gevat.

Sneller en beter
In tabel 1 en figuur 1 zijn de voor- en nadelen van het
experimenten op micro-, lab- en pilot-schaal kwalitatief
weergegeven. Naast het relatief groot aantal benodigde
experimenten kan ook de vertaalbaarheid van de experi-
mentele resultaten op lab- en pilot-schaal in industriële
schaal voor extra kosten zorgen. Bijvoorbeeld het vaststel-
len van de inactiveringscurve van een micro-organisme
kan in principe weliswaar op labschaal, maar de gebruikte
experimentele opstelling is dan vaak gebaseerd op batch-
gewijze procesvoering onder niet-stromende condities
(bijvoorbeeld het verwarmen van een cuvet in een water-
bad) terwijl het in de praktijk gaat om continue proces-
voering onder stromende condities. Hierdoor kunnen
afwijkingen ontstaan in de vertaalslag doordat geen reke-
ning is gehouden met inhomogeniteit, effect van ‘shear’
op producteigenschappen, opwarm- en afkoelingstrajec-
ten, et cetera.

Natuurlijk kunnen op pilot-schaal ook experimenten
onder stromende condities worden uitgevoerd. Deze
werkwijze stelt wel hoge eisen aan de uitvoering zoals het
realiseren van constante procescondities en een gedetail-
leerde procesbeschrijving van de experimentele opstelling
(afschuifspanning, verblijftijdspreiding) is noodzakelijk.
In combinatie met de toepassing van op industriële schaal
gevalideerde proces/productmodellen is hier wel een goe-
de vertaalslag mogelijk maar bij pilot plant-experimenten
zijn grotere hoeveelheden product nodig. Ze zijn kostbaar
en vergen veel tijd (hooguit enkele procesvariaties of
receptuurvarianten per dag). De voordelen van een ‘pilot
plant’ op microschaal zijn dat op kleine schaal wordt
gewerkt, zeer snel verschillende procesinstellingen kun-
nen worden geëvalueerd en dat onder stromende condi-
ties wordt gemeten.

Haalbaarheidsonderzoek
Een belangrijk winstpunt in het productontwikkelings-
proces zou worden behaald wanneer de experimentele
fase op microschaal zou worden uitgevoerd. Met bijvoor-
beeld een microwarmtewisselaar is het mogelijk met
enkele tientallen milliliters product binnen een minuut
een experiment af te ronden. Ter vergelijking: op pilot-
schaal is al snel 100 liter nodig om binnen een uur een
experiment uit te voeren. Een enorme reductie aan grond-
stofkosten en tijd. Hierdoor kunnen in korte tijd bijvoor-
beeld de inactiveringscurves van een micro-organisme
worden bepaald in een complexe grondstof. Gedacht kan
worden aan Mycobacterium paratuberculosis, een bacterie die
erg langzaam groeit en waarvan dus slechts erg weinig
materiaal beschikbaar is voor het uitvoeren van experi-
menten. Of het inactiveren van micro-organismen in fer-
mentatiemedia: met een micro-heater is hiervoor slechts
een liter materiaal nodig in plaats van de gebruikelijke
100 liter. Dure en moeilijke fermentaties kunnen dan een-
voudig op labschaal worden uitgevoerd.

Met het doel om het potentieel van microverhittings-
technologie met het oog op versnelde uitvoering van
experimenten met voedingsmiddelen vast te stellen is
door NIZO food research een haalbaarheidonderzoek uit-
gevoerd. De volgende onderzoeksvragen zijn gesteld:
1. Resulteren de kleine transportafstanden in een effectie-
vere procesvoering dan bij conventionele verhittingsappa-
ratuur?
2. In hoeverre wordt de toepassing van microverhittings-
technologie belemmerd door vervuiling van de kanaaltjes?

Aanpak
Er werd een experimentele opstelling gebouwd waarbij
vloeibare voedingsmiddelen kunnen worden verhit in een
micro-heater van glas. Experimenten zijn uitgevoerd met
water en melk. In figuur 2 is de gebruikte experimentele
opstelling schematisch weergegeven. 

De micro-heater bestaat uit 2 x 5 parallelle kanalen met
een hydraulische diameter van circa 0,6 mm en een lengte
van 280 mm. Het warmtewisselend oppervlak bedraagt
0,00028 m2. De inhoud van het systeem bedraagt minder
dan 1 ml per kanaal.

Om de efficiëntie van de micro-heater te bepalen is met
waterexperimenten een warmteoverdrachtsmodel
bepaald. Dit model kan tevens worden gebruikt voor het
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Ook de hypothese dat 

het verhittingsproces op microschaal veel efficiënter

verloopt, blijkt te kloppen

Fig. 2   Schema van de

experimentele opstelling

micro-heater.

Fig. 2   Scheme of the

experimental device with

the microheater.
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Voorspellende kennis
De ervaring leert dat de inzet van computermodellen een succesvolle methode is om het

productontwikkelingsproces te versnellen, juist ook bij de toepassing van microtechnolo-

gie. Deze modellen leggen de relatie tussen de productsamenstelling en de procesvoe-

ring enerzijds en de producteigenschappen en productiekosten anderzijds. Hiermee

wordt de kennis tastbaar en kan vooraf inzicht worden gegeven in de gevolgen van keu-

zes in het procesontwerp op de producteigenschappen [1, 2, 3, 4].

Maar ook goede voorspellende modellen gebaseerd op fysische en chemische mecha-

nismen hebben hun beperkingen. Veelal zijn bij nieuwe ingrediënten de fysische para-

meters niet bekend of moeten in geval van ingrijpende wijzigingen in de grondstof- of

productsamenstelling de modelparameters eerst worden geijkt. Van sommige nieuwe

productconcepten kan zelfs blijken dat de voorspellende kennis gaten vertoont zodat

aangepaste of zelfs nieuwe modellen nodig zijn. In die gevallen zijn uitgebreide experi-

menten noodzakelijk, resulterend in aanmerkelijk hogere ontwikkelingskosten. Afhanke-

lijk van de mate van beschikbare voorspellende kennis bedragen de kosten van de expe-

rimentele fase 50 tot 95% van het totale technische ontwikkelingstraject



overbrengen van de resultaten naar industriële schaal.
Voor het vaststellen van de gevoeligheid van de micro-
heater voor vervuiling zijn experimenten met melk uit-
gevoerd onder condities waarbij maximale vervuilings-
snelheid optrad [5].

Resultaten
In figuur 3 zijn de resultaten van de experimenten met
water weergegeven. De behaalde verhittingssnelheid
bedraagt ongeveer 50 K/s. Dit is een factor vijf hoger dan
in conventionele warmtewisselaars (1-10 K/s). Hoewel de
stroming in de microheater in principe laminair is, neemt
Nusselt toe met toenemende Reynolds (zie ook kader Pro-
cesmodel). Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de boch-
ten in de kanalen waar, zeker bij hogere vloeistofsnelhe-
den, kleine turbulenties kunnen optreden. Met de gevon-
den Nusselt-relatie kunnen nieuwe specifieke ontwerpen
van microwarmtewisselaars worden gemaakt. Bijvoor-
beeld een warmtewisselaar die binnen enkele seconden
een temperatuursprong van 100 K kan realiseren. Met dit
type apparatuur kan dan nagenoeg elke industriële situ-
atie worden nagebootst met een experimenteertijd van
minder dan een minuut.

Figuur 4 laat de resultaten zien van de vervuilingexperi-
menten. In alle gevallen was de vervuiling beperkt en kon
langer dan zes uur achtereen worden verhit. Dit betekent
dat de opstelling zeer geschikt is voor het uitvoeren van
reeksen korte experimenten die binnen een minuut zijn
afgerond, zelfs met vervuilende vloeistoffen zoals melk.
Op basis van deze eerste experimenten kan worden

geconcludeerd dat de vervuilingsnelheid toeneemt met
een toename van het vetgehalte van de melk, de tempera-
tuur en de stroomsnelheid. Dat de vervuiling toeneemt
met de stroomsnelheid van het product is in tegenspraak
met de ervaring bij conventionele warmtewisselaars
(macroschaal). Wel is bekend dat bij laminaire stroming
de aangroei van de vuillaag wordt uitgesteld. Verstoringen
van de laminaire stroming in de bochten van de micro-
heater (vooral bij hogere vloeistofsnelheden) stimuleert
mogelijk de aangroei van de vervuiling.

Gevolgen
Op basis van de resultaten van de haalbaarheidsstudie
wordt verder gegaan met de ontwikkeling van een ‘micro
pilot plant’. Toepassingen zijn:
– Vaststellen van het effect van temperatuur, tijd en shear
op de afdoding en hechting van micro-organismen in
apparatuur;
– Vaststellen van het vervuilinggedrag van grondstoffen
van onder andere levensmiddelen;
– Experimenten met dure en complexe grondstoffen of
moeilijk opkweekbare of pathogene micro-organismen
(benodigd volume voor één experimentele conditie
bedraagt minder dan 100 ml);
– Snel bepalen van modelconstanten voor toepassing in
modellen voor nieuwe producten (bijvoorbeeld: in hoe-
verre draagt eiwit x bij aan de stabiliteit van het nieuwe
product y, of: hoe is de inactiveringsconstante van vitami-
ne y in een specifieke receptuur).

Met name de laatstgenoemde toepassing zal de product-
ontwikkeling in belangrijke mate kunnen versnellen.

Conclusies
Hoewel microverhittingstechnologie op industriële schaal
in de voedingsmiddelenindustrie nog vooral een techno-
logie voor de toekomst is, blijkt uit deze studie dat ook nu
reeds nuttige toepassingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld
het uitvoeren van experimenten op microschaal is snel,
efficiënt en kost weinig grondstof. Daarbij blijkt dat ver-
vuiling geen bottleneck hoeft te zijn.

Ook de hypothese dat het verhittingsproces op micro-
schaal veel efficiënter verloopt, blijkt te kloppen. Vastge-
steld is dat de verhittingssnelheid van melk met deze
micro-heater vijf maal zo snel is als met een conventione-
le pasteur. Wanneer de experimenten worden gebruikt
voor het bepalen van de modelconstanten, zoals stofover-
drachtscoëfficiënten, in- en activeringsconstanten et cete-
ra, voor toepassing in modellen kan met micro-
technologie het ontwikkelingstraject van nieuwe produc-
ten aanzienlijk verder worden verkort. ■
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Fig. 4   Effect van stroomsnelheid, temperatuur en vetgehalte

op de mate van vervuiling in de micro-heater.

Fig. 4   Effect of the liquid velocity, temperature and fat

content on the amount of fouling in the microheater.
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Procesmodel
De warmteoverdracht in de micro-heater is gekarakte-

riseerd met behulp van de volgende algemene Nusselt-rela-

tie:

Nu = a • Reb • Prc

met

en r de dichtheid (kg m-3), v de snelheid (ms-1), η de viscosi-

teit (Pa s), Cp de soortelijke warmte (J kg-1 K-1), λ de warm-

tegeleidingcoëfficiënt (J s-1 m-1 K-1) van het product, α de

warmteoverdrachtscoëfficiënt (J s-1 m-2 K-1) en dh de

hydraulische diameter van het kanaal (m). De waarde van

constanten a, b en c zijn middels de experimenten met

water bepaald. Met behulp van de relatie kan de snelheid

van verhitten worden uitgerekend in relatie tot de stro-

mingscondities (Re) en de producteigenschappen (Pr).

Pr = 
η • Cp
λ

, Nu =
α • dh
λ

, Re =
ρ • υ dh

η

Fig. 3   Resultaten van de warmteoverdrachtsmetingen met de

micro-heater.

Fig. 3   Results of the heat transfer measurements with the

microheater.
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