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Technologie & Techniek

Een bedrijf dat de techniek van het cryo
geen malen al tientallen jaren gebruikt, 
is Acatris. In Bunschoten staan twee 
maalinstallaties met een enorme capaci
teit. Acatris maalt uitsluitend food appro
ved ingrediënten als suikers, eiwitten, 
vezels, emulgatoren, stabilisatoren, 
zuren en complexe producten tot een 
deeltjesgrootte van zo nodig minder dan 
10 µm. “Malen is een heel intensief pro
ces waarbij veel warmte ontstaat”, licht 
algemeen directeur Eric van de Hoek toe. 
“Veel producten kunnen niet tegen die 

warmte. Het veroorzaakt schade of veran
dering van producteigenschappen. Door 
cryogeen malen kunnen we grondstoffen 
met een laag smeltpunt, die bij kamer
temperatuur al minder vast worden of 
smelten, of materialen met een hoge hit
tegevoeligheid makkelijker verwerken.”

Toepassing en voordelen
Cryogeen malen is verder een oplossing 
voor het verkleinen van stoffen die veel 
vetten en oliën bevatten en die bij het 
malen dus klonteren en plakken. Met 
cryogeen malen zijn daar wel fijne poe
ders van te maken.
Het gebruik van stikstof is een voordeel 
bij het malen van stoffen die worden aan
getast door zuurstof. Stikstof is een inert 
gas dat zuurstof ‘verdrijft’, waardoor een 

zuurstofloze omgeving ontstaat. Cryo
geen malen kan ook een rol spelen bij 
het behoud van smaak en geur. Daarom 
wordt het gebruikt bij de productie van 
kruiden en specerijen.
Verder is er een positief veiligheidsaspect 
aan cryogeen werken. Door het malen 
met stikstof wordt de kans op stofexplo
sies tijdens het maalproces tot een mini
mum beperkt.

Een miljoen
In Bunschoten staan twee maalinstalla
ties met een enorme capaciteit. Maar 
cryogeen malen is niet voor elk voedings
middelenbedrijf weggelegd. De tweede 
cryogene maalinstallatie, die Acatris in 
2009 in gebruik nam, vergde een investe

ring van een miljoen euro. De beide 
installaties verbruiken jaarlijks zo’n 2.500 
ton stikstof, die geleverd wordt door Air 
Products. De leverancier vult de voor
raadtank van 30 ton meerdere keren per 
week.
Air Products leverde de nieuwste maalin
stallatie niet, maar was wel intensief bij 
de bouw betrokken. Cryogeen malen is 
volgens Van de Hoek een lastig proces, 
waarbij de temperatuur en de constante 
aanvoer van stikstof kritieke factoren 
zijn. “Stikstof is bovendien een kostbaar 
gas. Het maakt ongeveer een kwart van 
de totale maalkosten uit. Een hoge effi
ciency in het systeem leidt dus al gauw 
tot een flinke kostenbesparing. De tech
nici van Air Products hebben zich met al 

Cryogeen malen wordt in de voedingsmiddelenindustrie relatief weinig toegepast. Toch biedt de 

techniek waarbij materialen met stikstof worden bevroren tot zeer lage temperaturen en als het 

ware ‘breken’, interessante mogelijkheden. De deeltjes worden namelijk aanzienlijk fijner en 

gelijkmatiger van vorm en zijn daardoor gemakkelijker te verwerken. Nieuwe ontwikkelingen 

maken cryogeen malen goedkoper en efficiënter.

Cryogeen malen:  
een fijne oplossing

‘De temperatuur en constante 
aanvoer van stikstof zijn 
kritieke factoren’

Cryogene maalinstallatie opgesteld bij Acatris, met detailopnamen van de schroeftranspor-
teur en pennenmolen.
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deze aspecten beziggehouden”, aldus de 
Acatrismanager.  

Proefinstallatie in Bobingen
Air Products wil meer bekendheid geven 
aan de voordelen van cryogeen malen. 
Om die reden werd onlangs in het Zuid
Duitse stadje Bobingen een proefinstalla
tie in gebruik genomen. De installatie is 
ontwikkeld in samenwerking met Micro
tec, een bedrijf dat ervaring heeft in fijne 
deeltjestechnologie. Air Products bracht 
kennis en ervaring van cryogene techno
logie en stikstof  in.
Klanten kunnen naar de proeffabriek 
komen om productieruns uit te voeren en 
zo tot de ideale samenstelling van een 

product te komen. “Dat hangt natuurlijk 
af van het te malen materiaal, maar ook 
van de uiteindelijke toepassing van het 
gemalen product”, vertelt Neil Hansford, 
cryogenic application specialist bij Air 
Products. “Na afloop van de tests krijgt 
de klant een rapport met ontwerp en 
processpecificaties voor de eigen instal
latie, afgestemd op de gestelde eisen aan 
de fijnheid van het product en de deel
tjesgrootteverdeling maar ook op de pro
ductieomstandigheden en gewenste 
capaciteit van de installatie. Via een 
simulatietool worden ook de kosten per 
ton product berekend.” 
Voor analytisch deeltjesonderzoek werkt 
Air Products samen met de materiaal
technologieafdeling van het Fraunhofer 
Instituut. Het instituut maakt desgewenst 
analyses van de deeltjesgrootteverdeling 
en onderzoekt de vorm en het oppervlak 
van de deeltjes. Tevens kunnen de mate
rialen chemisch worden geanalyseerd, 
zowel voor als na het cryogeen malen.

PolarFit molen
Het hart van de installatie in Bobingen is 
een PolarFit  molen, met een doorsnede 
van 40 centimeter. De capaciteit van de 
molen is zo’n 3.000 ton product per jaar 
bij een deeltjesgrootte van 300 µm. De 
molen draait met een snelheid van 6.000 
toeren per minuut en is zo ontworpen  
dat het bevroren materiaal door de bot
sing met de rotor, door wrijving tussen 
de rotor en de behuizing en door botsing 
met andere deeltjes, sterk wordt ver
kleind. De grondstof wordt aangevoerd 
via een schroeftransporteur, waarin  
vloeibare stikstof met een temperatuur 
van 197°C wordt gespoten. De schroef
tansporteur is een paar meter lang om 
het materiaal goed en gelijkmatig tot de 
gewenste temperatuur te bevriezen en de 
overtollige stikstof weer af te voeren. Met 
de verstelbare maalkop is een deeltjes
grootte te bereiken tussen 45 en  
240 µm en in sommige gevallen zelfs  
tot 10 µm.

Door toepassing van luchtclassificatie 
worden kleine en lichte deeltjes direct na 
het malen verwijderd. Te grote deeltjes 
worden met behulp van een zeef uit het 
gemalen materiaal gehaald en opnieuw 
in het proces gebracht. Daardoor wordt 
het proces efficiënt en is er nauwelijks 
uitval. “De richtprijs voor een installatie 
als in Bobingen is ongeveer €100.000, 

maar het exacte bedrag hangt natuurlijk 
af van diverse factoren”, vertelt Hans
ford.

Verbetering concept
De technologie van de cryogene maalin
stallaties is door Air Products flink verbe
terd. De verstelbare rotor, die ultrafijne 
deeltjes kan malen, en de hoge efficiency 
zijn de belangrijkste verbeteringen. Bete
re isolatie en een kleinere motor maken 
dat er veel minder warmte wordt gegene
reerd, waardoor minder stikstof nodig is 
en het malen goedkoper wordt. Een 
belangrijk aspect is bovendien dat de 
machine bijna geheel in roestvast staal is 
uitgevoerd en in een paar uur is te 
demonteren en reinigen. “Daardoor is er 
sneller om te schakelen naar andere pro
ducten en neemt de totale stilstandtijd 
sterk af”, aldus cryogeenspecialist Hans
ford.

Cryogeen malen:  
een fijne oplossing

Theo Snijders
Th. Snijders, Wisse Kommunikatie, Arnhem

‘Stikstof maakt ongeveer  
een kwart van de totale 
maalkosten uit’

Acatris in Bunschoten is specialist in het cryo-
geen malen van grondstoffen voor de voedings-
middelenindustrie. Onder de merknaam Pecta-
con wordt een eigen lijn stabilisatoren gefabri-
ceerd voor bijvoorbeeld bakkerijproducten, 
dranken, ijs, zoetwaren en sauzen. Acatris is 
daarnaast Benelux-distributeur van andere 
grondstoffen. Malen, zeven, mengen en ompak-
ken van grondstoffen zijn belangrijke activitei-
ten. Dat gebeurt op contractbasis, maar er 
wordt ook capaciteit geleverd in piektijden of 
voor de opvang bij calamiteiten.

Acatris

Proefinstallatie voor cryogeen malen in 
Bobingen. De lange, verticale buis is de 
schroeftransporteur, rechtsonder bevindt 
zich de molen. Inzetten: Installatie in 
gebruik bij de lage temperaturen en detail-
opname van de rotor. 

Kaneel voor en na 
cryogeen malen.

_VMT_2511_EB   27 24-11-2011   12:08:59


