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Technologie

IceCon is een vernieuwde, gepatenteerde methode voor vriesconcen-

treren. Het systeem voor het indikken van oplossingen vergt minder

investeringen en het energiegebruik is lager dan van het bestaande

vriesconcentratieproces. Bovendien is het toe te passen als onderdeel

van afvalwaterbehandeling. Niro Process Technology, onderdeel van de

GEA groep, ontwikkelde het systeem met steun van SenterNovem.

Vriesconcentreren dateert uit de jaren
zeventig. Het proces is vooral bedoeld
voor toepassingen in de voedingsmidde-
lenindustrie, zoals het indikken van sap-
pen, koffie en zuivel, en is een alternatief
voor indampen.
Aan de meest gebruikte methode om wa-
ter te onttrekken aan een oplossing met
behulp van een verdamper kleven namelijk
nadelen. Bart Schreurs, projectmanager bij

Niro Process Technology in Den Bosch:
“Bij verdampen ontsnappen ook vluchtige
bestanddelen. Bij producten als koffie en
sappen is dat ongewenst. Die vluchtige
bestanddelen vormen immers wezenlijke
onderdelen van de smaak. Bij afvalwater-
behandeling wil je niet dat eventuele scha-
delijke stoffen vrijkomen bij de verdam-
ping.”
Vriesconcentratie scheidt water uit een

oplossing af door het te laten
bevriezen. Schreurs: “Het is een
heel goede methode, waarbij
nagenoeg alle smaak- en geur-
stoffen in het concentraat ach-
terblijven. Bovendien is het een
energiezuinige en efficiënte
manier van concentreren.”

Prijs
Vriesconcentreerinstallaties
hebben ook een nadeel ten
opzichte van verdampers: de
prijs. Een conventionele (‘skid
mounted’) vriesconcentreerin-
stallatie die een voeding van
450 l/h splitst in 300 l/h
schoon water en 150 l/h con-
centraat, vraagt ongeveer
¤ 1.000.000 aan investeringen.
Een verdamper van gelijke
omvang kost circa ¤ 400.000,
inclusief benodigd leiding-
werk en appendages.
Niro-PT specialiseert zich in
het bouwen van de vriescon-
centreerinstallaties. Figuur 1
toont een schema van een
conventionele installatie. De
voeding, een verdunde oplos-
sing, stroomt door de gekoel-
de, geschraapte warmtewisse-
laar (de kristallisator) waar
kristallisatie plaatsvindt. Het

mengsel van concentraat en kleine ijskri-
stallen gaat naar een rekristallisatievat.
De ijskristallen groeien daar uit tot gro-
tere kristallen, die met een filter uit het
concentraat worden verwijderd. Het ge-
filterde concentraat wordt teruggeleid
naar de warmtewisselaar. In de rekristal-
lisator ontstaat een mengsel van steeds
meer grote kristallen en steeds verder
geconcentreerd concentraat. Zodra het
concentraat de gewenste samenstelling
heeft, wordt een mengsel van grote kris-
tallen en concentraat vanuit de rekristal-
lisator naar een speciale waskolom ge-

voerd. Daar worden ijs en concentraat
van elkaar gescheiden. Een hulpcircuit
van warm water laat het ijs smelten en
uiteindelijk wordt het als zeer zuiver wa-
ter afgevoerd.

IJsfilter
Een belangrijke oorzaak van de hoge kos-
ten van conventionele vriesconcentreer-
installaties is het ijsfilter in de rekristalli-
sator. Dat filter zorgt er voor dat de ijskri-
stallen in het concentraat voldoende
groot worden om de waskolom goed te
laten werken. Door de aanwezigheid van
dat filter komt de installatie onder druk
te staan. Zowel de warmtewisselaar als
de rekristallisator moeten daarom als
drukvaten worden uitgevoerd. Dit maakt
ze duur.
Niro-PT heeft nu een verbeterd proces
ontwikkeld dat dit nadeel niet kent. “Een
belangrijk duwtje in de rug bij deze ont-
wikkeling was de ondersteuning door
SenterNovem in het kader van het BSE-
programma”, zegt Schreurs.

Vriesconcentreren goedkoper

De gepatenteerde waskolom. Duidelijk zichtbaar is de scherpe schei-
ding tussen concentaat (onder) en schoon water (boven).

In de verbeterde opzet is de
rekristallisator vervangen door een
mengvat zonder ijsfilter
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Drukloos
Het verbeterde proces, IceCon genoemd, is afgebeeld in figuur
2. Het maakt gebruik van een verbeterde waskolom die het
mogelijk maakt een goede afscheiding te krijgen met kleinere
ijskristallen dan vroeger. Daardoor kan het filter in de rekristal-
lisator vervallen. In de nieuwe opzet is de rekristallisator vervan-
gen door een speciaal mengvat zónder ijsfilter. Mengvat en
warmtewisselaar blijven nu drukloos en het IceCon-systeem is
daardoor aanzienlijk goedkoper. Bovendien maakt de IceCon,
in tegenstelling tot veel oudere installaties, gebruik van terug-
winning van warmte uit de koelinstallatie met behulp van een
plaatwarmtewisselaar. Daardoor is het energiegebruik terugge-
bracht. De IceCon-installatie gebruikt voor een voeding van 450
liter 26 kWh aan elektrische energie. In de centrale moet daar-
voor 6,6 m3 aardgas worden verstookt. Een conventionele ver-
damper vraagt voor dezelfde productie 23 m3 aardgas.
Niro-PT verwacht dat het voordeel in operationele kosten in
combinatie met de verlaagde investering zal leiden tot een ver-
dere marktpenetratie van de vriesconcentreertechniek.

Personalia

Atkins Nutritionals
Atkins Nutritionals Inc. (ANI) heeft Neil Harrison aangesteld als
Chairman of the Board en Chief Executive Officer. Tegelijkertijd
meldt het bedrijf dat Paul Wolff en Scott Kabak, sinds 2000 Chair-
man/CEO en President, actief zullen blijven als lid van de Board of
Directors. Ze zullen echter niet meer in een operationele rol voor
Atkins Nutritionals optreden. Mark Rodrigues, huidig General
Manager ANI Noord Amerika, zal de positie van President van ANI
Noord Amerika gaan bekleden.

Wageningen Universiteit
Hoogleraar Humane Voeding prof. dr. Martijn Katan
van Wageningen Universiteit is door de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot
Akademiehoogleraar. De president van de Akademie,
Pim Levelt, heeft dit vanochtend persoonlijk in Wage-
ningen bekendgemaakt. Het Akademiehoogleraar-
schap betekent dat de KNAW gedurende vijf jaar
¤ 200.000 per jaar beschikbaar stelt zodat de hoogle-
raar zich volledig aan onderzoek kan wijden en tevens
zijn opvolger kan aanstellen en inwerken. Katan richt
zich bij zijn onderzoek onder meer op de relatie tussen voedings-
stoffen, zoals vetzuren en bestanddelen van koffie, en de effecten
ervan op het hart.

Alumnus Award
Floor van Leeuwen heeft van Wageningen Universiteit de Outstan-
ding Alumnus Award gekregen. Van Leeuwen studeerde in 1981
cum laude af in Wageningen in de humane voeding, op een afstu-
deeronderzoek naar de relatie tussen voeding en kanker. Zij pro-
moveerde in 1994 aan de Vrije Universiteit en werd in 1998, naast
haar werk aan het Nederlandse Kanker Instituut, hoogleraar aan
deze universiteit. De jury zegt haar te roemen om de grote weten-
schappelijke inzet en zorgvuldigheid, in combinatie met een uit-
gesproken maatschappelijke betrokkenheid. Van Leeuwen richt
haar onderzoek nu voornamelijk op kanker.

Fri-Jado
Hans Raaijmakers, directeur van de Fri-Jado Installa-
tiegroep in Etten-Leur, legt na een dienstverband van
ruim 40 jaar zijn functie neer. Hij gaat met de VUT.
Raaijmakers was bij het bedrijf verantwoordelijk voor
de activiteiten Bedrijfskoeling, Foodservice en Horeca-
automatisering. Hij wordt opgevolgd door Ton Rutten.
Rutten is de huidige directeur Bedrijfskoeling. Raaij-
makers is de zoon van de oprichters van Fri-Jado. Het
bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produce-
ren en installeren van apparatuur voor het bereiden,
bewaren en presenteren van levensmiddelen.

CSM
Gerard Hoetmer (48) wordt per 1 mei de nieuwe bestuursvoorzit-
ter van suikerbedrijf CSM. Hij is momenteel senior vice president
supply chain bij Unilever. Hij volgt bij CSM Jaap Vink op. Vorig
jaar oktober werd het vertrek van Vink bekend. Met hem zal ook
bestuurder Frans Olieman terugtreden. Olieman gaat in decem-
ber met pensioen. Per 1 mei zal de Raad van Bestuur bestaan uit
Hoetmer en financieel directeur Roelof Hendriks.

Ewoud van der Koogh
Ir. J.E. van der Koogh is freelance journalist. 

Fig. 1   Conventionele vriesconcentreerinstallatie.
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Fig. 2 De gepatenteerde IceCon-installatie.
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