Geleen, 22 oktober 2009

Chemelot Colloquium

“Microreactoren, een intensieve en innovatieve productiefaciliteit”
Door Raf Reintjens, competence manager process intensification, DSM,
22 oktober 2009

Proces Intensificatie heet het. Een leidend thema in de procesindustrie. Sinds de jaren
zeventig is het een hot item. Een methode om processen en producten substantieel te
verbeteren – in ieders belang – en winstmarges te vergroten. Reductie van de fabrieksgrootte
met een factor 100 en een verschuiving van batch naar continu processen waren toen
uitgangspunten. Inmiddels wordt op internet gesproken van een factor 1000 kleiner, van 60%
kapitaalkosten reductie, 70% vermindering van energiekosten en meer dan 99% afname van
reactorvolume. Proces Intensificatie neemt revolutionaire vormen aan. En DSM loopt voorop.
Onder andere met de ontwikkeling van microreactor technologie. Na jarenlange R&D in het
laboratorium past DSM – als een van de weinige ondernemers ter wereld – het op industriële
schaal toe. Chemie bedrijven verandert.

Grenzen verschuiven
MICROREACTOR TECHNOLOGIE (MRT)
Chemelot, 22 oktober 2009. We schreven er al eerder over op deze site. Toen Microreactoren dit voorjaar het onderwerp van gesprek waren tijdens de ledenvergadering
van MinacNed – de vereniging voor microsystemen en nanotechnologie – op
Chemelot. Nu was het de beurt aan Raf Reintjens, Competence Manager Process
Intensification bij DSM. Een man die de succesvolle opschaling van MRT bij DSM
begeleid heeft. In dit colloquium plaatst hij de ontwikkelingen in een groter perspectief.
In het kader van ‘duurzaamheid’. Met aspecten als schaarse energie en grondstoffen,
afvalmanagement, de steeds kritischer wordende noodzaak voor kostenefficiency, de
veiligheid van de processen en de toenemende afhankelijkheid van het ‘public image’.
De wereld vraagt om duurzamer producten en processen. En DSM ontwikkelt veelbelovend mee aan Proces Intensificatie (PI), dat fundamenteel kan helpen haar productieprocessen structureel duurzamer te maken. En met Microreactor technologie – een
volwassen PI-technologie – lijkt DSM een grote stap gemaakt te hebben. Intern en
extern neemt de interesse voor MRT snel toe. En Raf Reintjens zet zich in om de
adoptie en implementatie ervan te bevorderen. In zijn drang om bij de ontwikkeling van
chemische productieprocessen de grenzen te verschuiven van ‘equipment limits’ naar
‘the limits of chemistry and physics’.
En dat is een mooie uitdaging voor de gemiddelde DSM-er. Apparatuur en instrumenten die
niet langer een drempel vormen voor vooruitgang, maar die juist toestaan – en de technoloog
juist stimuleren – om de grenzen te verleggen en de ontwikkeling van innovatieve materialen,
medicijnen en voeding tot op het kleinste moleculaire niveau te beheersen... en duurzame
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producten te ontwikkelen die de kwaliteit van het leven verbeteren. Dat drijft de wetenschap.
Dat drijft de bèta, hier. En microreactor technologie creëert voor hen een nieuwe wereld van
mogelijkheden.
Voordelen
MRT, een ‘laboratorium op een chip’ is het ook wel genoemd, wordt vooral toegepast in de
farmacie en in de fijnchemie. Met MRT kunnen chemische processen – mengen, reageren en
scheiden – vele malen verkleind worden. Een tank van 10 liter maakt plaats voor bijvoorbeeld
een serie glazen chips ter grootte van een simkaart. In zo'n reactor zijn kanaaltjes aangebracht met een diameter van 10 tot enkele honderden micrometers waardoor reactieproducten, te midden van kanaaltjes voor koeling of opwarming, stromen en reageren. In een
zeer efficiënt en beheersbaar proces, zodat de productie en het testen van nieuwe verbindingen, veel nauwkeuriger plaats kan vinden. Veel sneller ook. Waar reacties in conventionele
reactoren tot soms 2 dagen duren, is de ‘verblijftijd’ in een microreactor hooguit enkele
minuten. Bovendien is de warmte afvoer capaciteit van een micro reactor een factor 1000
hoger zodat ook explosieve reacties veilig kunnen worden uitgevoerd. MRT is daarnaast in
veel gevallen ‘selectiever’. Waar in de conventionele technologie de reacties telkens opnieuw
in meerdere stappen moet worden uitgevoerd om met een lage efficiëntie voldoende ‘product’
te leveren, levert deze technologie in veel gevallen minder dan één procent ‘afval’. In een
continu proces. En dan hebben we het nog niet over het lagere energieverbruik dat bereikt
zou kunnen worden. MRT biedt ruimte. Fysiek, maar vooral ook ruimte voor innovatie.

Onderschrift: Rik van der Heijden van Chemtrix – on-campus producent van microreactoren –
demonstreert tijdens het colloquium de Labtrix, een microreactor voor gebruik in een
laboratoriumomgeving.

2/3

Open innovatie
En daar kan een chemisch procestechnoloog enthousiast van worden – getuige de vragen
die door de deelnemers van dit colloquium gesteld worden – hoewel ook state-of-the-art MRT
zijn grenzen heeft. De technologie is bijvoorbeeld niet geschikt voor reacties die langzaam
verlopen en voor reacties waarvan vaste stoffen deel uit maken. De huidige microreactor is
ook nog niet geschikt om met zogenaamde ‘slurries’ – een suspensie van vaste deeltjes in
een vloeistof – om te gaan en voor wat betreft het energieverbruik en verbetering van de
selectiviteit liggen er nog stevige uitdagingen . Bovendien, en dat is voor de adoptie van de
technologie misschien wel de grootste drempel, microreactoren zijn duur. Het zijn precisie
instrumenten die meestal nog, voor een bepaalde toepassing ontwikkeld worden. Behoorlijke
investeringen zijn vereist.
Raf Reintjens licht daarbij toe dat DSM haar PI-kennis verder, en sneller, wil vergroten door
die kennis – over bijvoorbeeld constructiematerialen en constructiemethoden voor microreactoren – te delen in grotere netwerken. Intern, door synergie te creëren met de DSMbrede toepassing van MRT, maar ook extern. DSM beschikt over een omvangrijke databank
van bedrijven die zich met de ontwikkeling en productie van microreactoren bezig houden, of
bezig zouden kunnen houden. En ze zoeken voortdurend naar nieuwe kandidaten om, met
de expertise die DSM op dit terrein graag ter beschikking stelt, bij te dragen aan de externe
ontwikkeling (en standaardisering) van reactoren die economisch haalbaar en toepasbaar zijn
voor meer processen. Lagere investeringskosten met een hogere productiviteit. En DSM
neemt daarbij de leiding om deze volgende stap in Proces Intensificatie te maken. Want, zo
realiseert zich DSM, de ontwikkeling van een brede industriële toepassing van dit soort
technologie, vereist een nauwe samenwerking met leveranciers en de inzet en combinatie
van de verschillende disciplines. Open innovatie. Over de ‘oude grenzen’ heen. Voortvarend.
PPP
En dan is Microreactor technologie slechts een van de ‘enabling technologies’ voor Proces
Intensificatie. DSM beweegt zich veel breder op dit terrein. 72 van dit soort technologieën
worden voortdurend gemonitord en beoordeeld op hun potentie bij te dragen aan duurzamer
productie en producten. Zowel op het gebied van apparatuur als op het terrein van de
productiemethodes. Met termen als ‘Supersonic gas/liquid reactors’, ‘Membrane distillation’,
‘Solar energy’ en ‘Plasma technology’ – om maar eens een paar kreten te noemen die er in
zo’n presentatie voorbij komen – wordt de toekomst ruw geschetst. Erg interessant. Een
aantal daarvan is het embryonale stadium voorbij en bevindt zich in de groei- en volwassenheidsfase. Ze sluiten aan bij de actuele behoeften van het bedrijfsleven. En daar houdt DSM
zich nog intensiever mee bezig. Actief, leidend. Gedreven en gedegen. In de ontwikkeling van
wetenschap die, tot ver achter de komma, aan een duurzamer maatschappij werkt. People,
Planet, Profit op de werkvloer. We houden u op de hoogte.
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