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Het project wordt uitgevoerd binnen het 
Green Dairy Team initiatief, een wereld-
wijd consortium van zuivelbedrijven 
dat door het ontwikkelen van nieuwe 
technologieën duurzame productie wil 
bewerkstelligen. De deelnemende bedrij-
ven zijn gemotiveerd om duurzaamheid 
en kostenreductie hand in hand te laten 
gaan: of het nu gaat om waterbesparing 
in landen waar water schaars is, het 

creëren van extra productiecapaciteit 
door efficiënter te produceren of het 
besparen van energie. In Nederland is er 
vooral interesse in het verbeteren van de 
energie-efficiëntie van processen om de 
Nederlandse meerjarenafspraken (MJA-
3) te halen. 
De Nederlandse zuivelsector heeft zich 
gecommitteerd aan een jaarlijkse ver-
betering van de energie-efficiëntie met 

2% met als eindresultaat een verbete-
ring van 30%, gerekend over de periode 
2005-2020. Het is de bedoeling dat twee-
derde van de beoogde energiebesparing 
wordt gerealiseerd door een verbeterde 
bedrijfsvoering. Het behoeft geen betoog 
dat het halveren van de hoeveelheid van 
vervuiling een belangrijke bijdrage levert 
aan deze doelstellingen. De Nederlandse 
Zuivel Organisatie (NZO) was de stuwen-
de kracht achter het uitvoeren van een 
haalbaarheidsstudie. 

Grote potentie 
Hittebehandelingen vormen een belang-
rijk onderdeel van de procesvoering in 
de zuivelindustrie. Pasteurisatie en/of 
sterilisatie wordt toegepast om melk 
houdbaar te maken voor consumptie 
of als voorbehandeling in een proces 
om melk te verwerken tot tal van eind-
producten en ingrediënten. Tijdens het 
verhitten vormt zich op het rvs-oppervlak 
binnen de warmtewisselaar een onge-
wenste afzetting die uit eiwitten, vetten 
en mineralen bestaat. Deze vervuiling 
leidt tot een afname van de warmteover-
dracht, een toename van de drukval en 
productverlies [1]. Daarnaast kunnen in 
onderdelen van de warmtewisselaar (het 
regeneratief) met een temperatuur van 
32 tot 45°C thermofiele bacteriesoorten 
zoals Streptococcus thermophilus hechten 
en groeien. Dit kan tot herbesmetting 
van de gepasteuriseerde melk leiden 
[2]. Om vervuiling te verwijderen moet 
verhittingapparatuur regelmatig worden 
gereinigd. Dat kost water, energie en 
chemicaliën. Bovendien wordt het pro-
ductieproces stilgelegd. In Nederland 
verhitten we jaarlijks al 11,7 miljard kg 
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melk minimaal eenmaal op deze wijze 
[3]. 92% van deze hoeveelheid wordt 
zelfs nog een tweede maal verhit, hoofd-
zakelijk voor weiverwerking (67%) en 
verwerking tot condens, koffiemelk en 
melkpoeder (25%) [4]. Het is duidelijk 
dat met deze aantallen het terugdringen 
van vervuiling en daarmee de productie-
kosten een grote impact heeft.
Na het uitvoeren van een aantal eerste 
oriënterende experimenten bleek dat 
er grote potentie van ultrasound bij het 
voorkomen van deze vervuiling is. Niet 

alleen ter voorkoming van allerlei pro-
ductafzettingen aan apparatuurwanden, 
maar ook het aantal gehechte bacteriën 
bleek met de helft gereduceerd. Deze 
kennis leidde tot het initiëren van een 
haalbaarheidsonderzoek gericht op de 
concrete toepassingen van ultrasound 
om vervuiling in warmtewisselaars te 
verminderen. 

Ultrasone trillingen
Het menselijk gehoor kan geluid detec-
teren met een frequentie tussen de 16 

Hz en 18 kHz. Geluid met een hogere 
frequentie heet ultrasoon geluid. Het 
ultrasoon gebied begint vanaf 20 kHz en 
loopt door tot in de MHz, waar het gebied 
boven 1 MHz soms wel het megasoon 
gebied genoemd wordt. Bij het toepas-
sen van ultrasoon technologie maken 
we onderscheid tussen diagnostische en 
power ultrasoon technologie [5]. Diag-
nostische ultrasoon technologie is bekend 
van de echografie die wordt gebruikt om 
het ongeboren kind te onderzoeken. Voor 
deze toepassing wordt gebruik gemaakt 
van een relatief hoge frequentie (5 – 10 
MHz) en lage vermogens (<1 W/cm2). 
Daarentegen maakt power ultrasound, 
denk aan het ultrasoon reinigingsbad in 
veel laboratoria, gebruik van relatief lage 
frequenties (20 – 100 kHz) en hoge vermo-
gens (10 – 1000 W/cm2).
De basismechanismen die van belang 
zijn bij toepassing van ultrasoon geluid 
zijn akoestische cavitatie en akoesti-
sche stroming. Cavitatie kan optreden 
als gevolg van de voortplanting van 
geluidsgolven door vloeistoffen (figuur 
1). Cavitatie is een complex, niet-lineair 
fenomeen dat uitvoerig beschreven staat 
in de literatuur [6]. Vermogen, frequen-
tie en belgrootte zijn de belangrijkste 
parameters die het ontstaan van cavitatie 
beïnvloeden. De grootte van de resone-
rende bellen hangt af van de frequentie 
van de geluidsgolven. De pulserende 
beweging van de oscillerende cavitatie-
bellen leidt tot microstromingen – ofwel 
lokaal sterke afschuifkrachten – die de 
fysische, chemische en/of biologische 
eigenschappen van het systeem kun-
nen beïnvloeden [7]. Bovendien kunnen 
microstromingen warmteoverdracht- en 
massatransportprocessen bevorderen, 
bijvoorbeeld het voorkomen van neer-
slaan van vervuiling op oppervlakken. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat 
milde power ultrasoon technologie het 
massatransport (diffusie) en de schuif-
spanning in een systeem verhoogt. Inte-
ressante toepassingen als voorkomen 
van vervuiling van oppervlakken, ver-
hoogde efficiëntie van warmtewisseling 
en ontluchten van levensmiddelen liggen 
voor de hand. Bij hogere vermogens 
kan door cavitatie zelfs radicaalvorming 
optreden die chemische reacties stimu-
leert [7]. In de voedingsmiddelenindu-
strie is dat uiteraard ongewenst.

Eigen warmtewisselaar
In de beperkte relevante literatuur zijn 
de experimenten gericht op het terug-

Figuur 2. Schematische weergave van de door NIZO ontworpen warmtewisselaar met ultra-
soon technologie voor het stromend verhitten van de modelvloeistof op laboratoriumschaal.
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Figuur 1. Schematische weergave van het ontstaan van een akoestisch geïnduceerde cavita-
tiebel, aangepast uit Mason (2008).
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ultrasoon en een producent van proces-
apparatuur. 

Meer informatie over participatie in dit project: 
info@nizo.nl, www.nizo.com
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dringen van vervuiling met ultrasound 
grotendeels uitgevoerd onder statische 
omstandigheden. Deze resultaten kun-
nen echter niet worden vertaald naar 
industriële omstandigheden waar het 
product stromend wordt verhit. Tijdens 
de haalbaarheidstudie is daarom op 
laboratoriumschaal een warmtewisselaar 
ontworpen waarbij onder stromende 
condities een vloeistof in de warmtewis-
selaar en heethouder met ultrasound 
behandeld kan worden (figuur 2). Een 
gedeelte van de warmtewisselaar en de 
heethouder is uitgevoerd als een rvs-
stromingscel. Hierdoor is het mogelijk 
om het afzetten van vervuiling op het 
oppervlak te onderzoeken onder proces-
condities die het industriële proces simu-
leren. Bovendien konden verschillende 
ultrasoon condities, zoals frequentie en 
vermogen, worden getest. 

Minder vervuiling
Met de nieuwe testapparatuur is een 
geconcentreerd zuivelproduct behan-
deld. De resultaten waren verrassend 
goed: het toepassen van ultrasoon geluid 
leidde tot een reductie in vervuiling, 
variërende van circa 10 tot bijna 70% ten 
opzichte van de referentie (figuur 3). De 
reductie bleek sterk afhankelijk van de 
gekozen ultrasound condities. Daarnaast 
werd de warmteoverdracht verbeterd. In 
de stromingscel werd bovendien geen 
corrosie waargenomen.

Uit analyse van het behandelde product 
bleek dat geen productdegradatie optrad 
bij de gekozen ultrasoon condities; de 
denaturatie van eiwitten was gelijk aan 
die van de referentie. Ook de zogenaam-
de stremtijd van het product, belangrijk 
voor de kaasbereiding, bleek niet te zijn 
beïnvloed.

Grote besparingen
Wanneer de vervuiling met meer dan 
60% kan worden voorkomen, betekent 
dit grote kostenbesparingen en positieve 
milieueffecten voor de industrie. Kosten-
besparingen worden gerealiseerd door 
minder vaak te reinigen en een hogere 
capaciteit van de beschikbare appara-

tuur. De positieve milieueffecten bestaan 
bijvoorbeeld uit lagere emissies, ener-
gieverbruik en CO2-uitstoot door minder 
productverliezen en een hogere warmte-
overdracht in de warmtewisselaars.
Met gebruik van de experimentele resul-
taten uit de haalbaarheidsstudie is een 
inschatting gemaakt van de potentie voor 
de Nederlandse zuivelindustrie op het 
gebied van milieu en kostenbesparing. 
Zelfs bij een geringe vermindering van 
de vervuiling van 10% kunnen jaarlijkse 
besparingen van ¤5 miljoen per jaar wor-
den verwacht, oplopend tot ¤36 miljoen 
bij 70% minder vervuiling. Naast kosten-
besparingen realiseert de implementatie 
van de nieuwe ultrasoon technologie 
ook een aanzienlijke energiebesparing 
van jaarlijks 0.5 PJ. Daarmee wordt een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de 
MJA-doelstellingen. 

Industriële schaal 
De positieve resultaten uit dit haal-
baarheidsonderzoek geven aanleiding 
tot het voortzetten van dit project naar 
het ontwikkelen van een opschaalbare 
experimentele opstelling waarbij het 
ultrasoon geluid als een zogenaamde 
‘add-on’ op de warmtewisselaar kan 
worden geplaatst. Nu de effectiviteit van 
ultrasound op het terugdringen van ver-
vuiling is bewezen, vormt opschaling van 
de technologie naar industriële schaal de 
grootste uitdaging. 
Het vervolgonderzoek wordt uitgevoerd 
onder de vlag van de NIZO food research 
Green Dairy Team, in samenwerking met 
de Nederlandse zuivel vertegenwoordigd 
door het NZO, internationale levensmid-
delenproducenten, experts op gebied van 

Figuur 3. Effect van het toedienen van ultrasoon geluid op de opbouw van vervuiling na 150 
minuten verhitten van een geconcentreerd zuivelproduct. 
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