
Woord vooraf 
 
Het instituut voor landbouw en visserijonderzoek of kortweg ILVO genoemd, is eind vorig 
jaar overgegaan tot de aankoop van een nieuw toestel, namelijk het M4E toestel. Dit toestel, 
wat voluit Magnetic for Emulsions heet, wordt gebruikt voor het maken van emulsies en 
suspensies. Hierbij wordt een lage hoeveelheid energie verbruikt in vergelijking met andere 
toestellen die deze producten maken. Het werkingsprincipe van het toestel berust op 
magnetisme en het Venturi effect. Het toestel werd ontwikkeld door de Katholieke 
Universiteit Leuven en werd als spin-off project op de markt gebracht. Voor de technische 
uitwerking van dit toestel wordt er samengewerkt met het bedrijf Cegelec.  
 
Het toestel maakt deel uit van de pilootfabriek dat het ILVO uitbaat. Dit is een fabriek waarin 
veel industriële zuivel- en vleesverwerkende toestellen op kleine schaal geïnstalleerd zijn. 
Hierop wordt in opdracht van klanten onderzoek gevoerd of kunnen klanten zelf testen 
komen uitvoeren. Het voordeel van de pilootfabriek is dat de testen in kleine hoeveelheden 
worden uitgevoerd. Wat resulteert in minder benodigd testvolume in vergelijking met 
industriële installaties. Dit zorgt niet alleen voor een besparing op de grondstoffen maar ook 
besparing van energie en het minimaliseren van afval.  
 
Het uitvoeren van een bachelorproef kan je als student niet alleen. Hiervoor kan je rekenen 
op de hulp en steun van heel wat mensen. Eerst en vooral wil ik mijn stagementor Katleen 
Coudijzer (manager food pilot) bedanken voor de goede ondersteuning en begeleiding 
tijdens het gevoerde onderzoek. Hierbij wil ik ook dr. Lieve Herman (afdelingshoofd ILVO 
eenheid technologie en voeding) bedanken dat ik voor hen dit onderzoek mocht voeren. 
Verder wil ik de onderzoekers van het bureau en de verschillende laboratoria, en de 
medewerkers van de Food Pilot bedanken voor de goede begeleiding en paraatheid om mij 
altijd te helpen bij een vraag of probleem.  
Tot slot wil ik ook mijn dank richten tot mijn stagebegeleidster Mevrouw De Man I. voor de 
goede eindwerkbegeleiding en het opvolgen van dit eindwerkverslag. 
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Abstract 
 
De voedings- en cosmetica-industrie zijn op zoek naar een energievriendelijke manier om 
suspensies en emulsies te maken. De oplossing hiervoor is het gebruik van een plaatselijk 
permanent magnetisch veld al dan niet in combinatie met een Venturi. Magnets for 
Emulsions (M4E) ontwikkelde dergelijk toestel dat gebruik maakt van beide technieken.  
In de farmaceutische industrie kent dit toestel al enkele toepassingen maar voor de 
voedingsindustrie is dit ongekend. Dit toestel kan een voordeel bieden voor het maken van 
suspensies en emulsies door zijn snelheid, energiezuinigheid en zachtheid voor de 
ingrediënten.  
In deze bachelorproef wordt nagegaan als het M4E-toestel ook mogelijke toepassingen kent 
in de voedingsmiddelenindustrie en welke de voordelen van dit toestel zijn. Na overleg met 
de eindwerkmentor mevr. Coudijzer K. en de contactpersoon van M4E is besloten om dit na 
te gaan van drinkyoghurt, dressing (40% olie), ganache en dispersie van Axos.  
Alvorens deze testen op voedingsmiddelen uit te voeren, wordt eerst een standaard 
bedienings- en reinigingsprotocol voor dit toestel opgesteld. Alsook zijn de verschillende 
basis parameters geanalyseerd. Dit om het toestel op een energie efficiënte manier en 
zonder veel product verspillen te kunnen gebruiken.  
De vergelijking van de producten wordt altijd gemaakt tussen de standaard 
productiemethode en deze duurzame productiemethode. Dit wordt niet alleen tussen 
verschillende toestellen gedaan maar ook tussen verschillende productieprotocols zoals een 
verschillende dispersie- en additiemethode, snelheid van toevoegen en in welke fase het te 
dispergeren poeder wordt toegevoegd.  
Op basis van de resultaten van de verschillende testen wordt besloten welke methode 
optimaal is voor de productie van dat bepaald product. Ook worden de voor- en nadelen van 
het M4E-toestel t.o.v. de huidige productiemethode van naderbij bekeken.  
 
Verder onderzoek kan gedaan worden door na te gaan welke andere toepassingen er in de 
voedingsindustrie mogelijk zijn. Ook kan worden nagegaan op welke ingrediënten, van het 
voedingsmiddel, de magnetische krachten invloed hebben.  
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Lijst met afkortingen en Symbolen 
 
AI: Absorptie Index 
cP: centiPoise 
CIP: Cleaning In Place 
C: Coulomb (elektrische lading) = Ampère.seconde 
Η of η: viscositeit (Eta) 
HPLC: High Pressure Liquid Chromatography 
ILVO: Instituut voor Landbouw en VisserijOnderzoek 
KULeuven: Katholieke Universiteit Leuven 
λ: golflengt (Lambda)  
M4E: Magnet for emulsion  
MPa: Mega Pascal  
μm: micrometer (10-6 meter) 
mm: millimeter (10-3 meter) 
nm: nanometer (10-9 meter) 
N: Newton: (eenheid van kracht) = kg.(m/s²) 
ν: frequentie (Nu) 
NV: Naamloze Vennootschap 
Pa: Pascal (druk) 
PBM: Persoonlijke Beschermings Middelen 
Q.S. Quantum Satis 
RI: Refractie Index 
Re: Reynoldsgetal 
ρ: Rho (dichtheid) 
Rpm: rotations per minute 
T: Tesla (magnetische fluxdichtheid; sterkte van het magnetisch veld)  
TSI: Turbiscan Stability Index 
UHT: Ultra High Temperature 
 

: Symbool voor pomp 

: symbool voor de magneet 

  



Technische fiche stagebedrijf 
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Bachelorproef: Exploratie van de toepassingsmogelijkheden van het M4E toestel Jarno Becarren 

Doelstelling 
 
De voeding- en farmaceutische industrie zijn op zoek naar een methode om op een energie 
vriendelijke manier suspensies en emulsies te maken. Door de KULeuven is een methode 
ontwikkeld die een mogelijke oplossing kan bieden voor dit probleem. Deze ontwikkelde 
methode wordt M4E of Magnets for Emulsions genoemd. 
De doelstelling van deze bachelorproef is om na te gaan of deze methode effectief toepasbaar 
is voor het maken van suspensies en emulsies binnen de voedingsindustrie. Dit wordt bepaald 
door het maken van verschillende emulsies, zowel koude als warme emulsies. Ook worden 
suspensies gemaakt die al of niet in een geëmulgeerd product aanwezig zijn. De verkregen 
producten worden op basis van verschillende parameters, zoals deeltjesgrootte, stabiliteit, 
viscositeit en hardheid, met elkaar vergeleken. Uit deze vergelijking kan besloten worden welke 
methode het meest voldoet aan de eisen van de klant of vergelijkbaar zijn met de referentie.   
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Inleiding 
 
Dit eindwerkverslag kan in vijf grote delen worden ingedeeld. Het eerste grote deel is de 
literatuurstudie. Hierin wordt een kort verloop beschreven van hoe de M4E-methode tot stand 
is gekomen. Verder wordt het algemeen werkingsprincipe van een M4E-toestel besproken. Om 
dat goed te kunnen begrijpen worden de verschillende invloedsfactoren beschreven. Deze 
invloedsfactoren zijn de Lorentzkracht, het Venturi-effect, het getal van Reynolds en de 
algemene werking van het magnetisme.  
In het tweede deel wordt deze theorie toegepast op het toestel dat in de Food Pilot aanwezig 
is. Omdat het toestel een prototype is en bij de start van het eindwerk in gebruik wordt gesteld 
in de Food Pilot wordt in eerste instantie het bediening- en reinigingsprotocol opgesteld.  
In het derde deel worden de verschillende analysetoestellen en hun meetprincipe toegelicht 
die worden gebruikt voor de vergelijking van de verschillende productparameters. Vervolgens 
worden de verschillende uitgevoerde basistesten en producttesten beschreven en geëvalueerd. 
De testproducten zijn dressing, drinkyoghurt, ganache en suspensie van axos.  
In deel vier wordt een samenvattend artikel van het onderzoek weergegeven. Dit is een 
publiceerbaar artikel dat in een voor iedereen verstaanbare taal het toestel en de toepassingen 
uitlegt.  
In het laatste deel wordt voor dit toestel geëvalueerd in welke mate het past in een 
maatschappelijk verantwoorde onderneming.  
 
In de literatuurstudie wordt vermeld dat “de Lorentzkracht zorgt voor het veranderen van 
stroomzin van de geladen deeltjes”. In volgend onderzoek kan een analyse naar die 
verschillende geladen deeltjes worden gedaan. Aan de hand daarvan kan de stabiliteit van een 
emulsie of suspensie worden nagegaan en de invloed van andere ingrediënten worden 
voorspeld.  
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1 Literatuurstudie 
 
In de literatuurstudie wordt de theoretische achtergrond van het M4E-toestel en de 
invloedsfactoren ervan uitgelegd.  

1.1 Historie van de M4E-techniek  

 
Het Magnet for Emulsion (M4E) toestel is het resultaat een “spin off”-project van de KUL 
(Katholieke Universiteit Leuven). Rond de eeuwwisseling kwam vanuit de industrie de vraag om 
op een energievriendelijke manier emulsies te vervaardigen. Deze methode moest ook een lage 
onderhoud- en investeringskost hebben. De KUL voerde hieromtrent enkele jaren onderzoek.  
In 2002 is een oplossing gevonden voor dit industrieel probleem. De oplossing bestaat uit het 
maken van emulsies op basis van magnetische velden samen met de invloeden van het Venturi 
effect. In datzelfde jaar werd deze technologie ontworpen maar het duurde nog enkele jaren 
alvorens deze optimaal werkte.  
Wanneer de methode volledig op punt stond en gebruikt werd op laboschaal, werd er hiervoor 
een patent aangevraagd. De procedure voor de aanvraag van het patent duurde ongeveer 2 
jaar vooraleer het patent werd verkregen.  
In 2004 werd het patent, dat nog eigendom van de KUL was, verkocht. Dit is het moment 
waarop het bedrijf M4E NV geboren werd. M4E had nu de technologie in handen. Maar er 
ontstond een volgend probleem, namelijk hoe kan deze technologie optimaal industrieel 
vertaald worden?  
In 2006 ging M4E in zee met Cegelec–Ensysta. Het bedrijf Cegelec–Ensysta is gespecialiseerd in 
het vervaardigen van industriële toepassingen voor de farmaceutische- en voedingsindustrie. 
Uit deze samenwerking stroomde het uiteindelijke industriële ontwerp van de technologie 
(Magnet for emulsion, 2010). 

1.2 Bouw en werking van het M4E toestel 

 
In dit stuk wordt de algemene werking van het M4E toestel toegelicht. Eerst worden diverse 
invloedsfactoren en krachten uitgelegd die een rol spelen bij het maken van een suspensie of 
emulsie. 

1.2.1 Invloedsfactoren en krachten  

Venturi-effect: in oplossing brengen van poeders 

Venturi wordt verkregen door een vernauwing in de pijpleiding. Deze vernauwing zorgt voor 
een versnelde doorgang van de vloeistof. Dit resulteert niet in een debietsverhoging omdat na 
de vernauwing de buisdiameter terug naar de initiële diameter gaat (Figuur 1). Alle stromingen 
in de vloeistof centreren zich in het midden van de pijpleiding. Daar zal de grootste 
snelheidsverhoging waargenomen worden. Doordat alle stromingen naar het midden van de 
buis gaan, zal er langs de buitenzijde van de buis minder vloeistofstromingen aanwezig zijn. Met 
als gevolg dat er langs de zijden van de pijpleiding een drukverlaging ontstaat die zorgt voor het 
aanzuigend effect (Kerkhofs, 2008).  
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Figuur 1: venturi effect 

 
Ter hoogte van de Venturi met drukverlaging, wordt een andere leiding aangekoppeld. 
Hierdoor zal het product uit de zijleiding, door de vorming van de lage druk, automatisch 
worden aangezogen. De hoeveelheid van het product die wordt aangezogen wordt geregeld 
door middel van een pomp over het geheel.  
 

Reynoldsgetal 

Het Reynoldsgetal (Re) is een indicatie voor de soort stroming dat door de pijpleiding stroomt. 
Dit wordt door middel van een niet-gedimensioneerd getal weergegeven. Er worden twee 
verschillende stromingen onderscheiden. Namelijk een laminaire en een turbulente stroming 
(Figuur 2). Bij Re lager dan 2.100 wordt een laminaire stroming verkregen, Re hoger dan 4.000 
is een turbulente stroming. De stroming met Re tussen 2.100 en 4.000 wordt een transitionele 
stroming genoemd. Hoe hoger het Re verwijderd is van de 4.000 hoe sterker de turbulentie 
(Bekaert, 2009). Door een turbulente stroming wordt er een hogere schuifspanning op de 
partikels uitgeoefend. Wanneer de schuifspanning groter is dan de kracht die de partikelwand 
aankan, zullen de partikels openbarsten en zich verdelen in vele afzonderlijke kleine partikels 
(Kerkhofs, 2008). 
 

 
Figuur 2: voorstelling laminaire en turbulente flow 
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Het getal van Reynolds wordt via volgende formule berekend.  

   
     

 
 

  = dichtheid van de vloeistof (kg/m³) 
v = gemiddelde snelheid (m/s) 
L = diameter van de buis (m) 
η = viscositeit (Pa.s) 
 

Magnetisme 

Magnetisme komt voor in de aanwezigheid van een permanente magneet of als 
elektromagneet. Permanente magneten zijn metalen die van nature magnetisch zijn. Een 
elektromagneet wordt verkregen door in een geleidende materie, spoel genoemd, elektriciteit 
te laten stromen.  
Het gevormd magnetisch veld kan worden voorgesteld door krachtlijnen die afhankelijk van de 
sterkte van het magnetisch veld verder of dichter van elkaar liggen. In de spoel, zowel bij 
permanente- als elektromagneet, worden twee polen gevormd, namelijk de noord- en 
zuidpool. De krachtlijnen lopen in een bepaalde zin door en buiten de spoel. In de spoel lopen 
deze van zuidpool naar noordpool. Buiten de spoel lopen de krachtlijnen van noordpool naar 
zuidpool. Dit wordt grafisch weergegeven in Figuur 3 (Serway, 2000).  
 

 
Figuur 3: voorstelling krachtlijnen in en buiten de spoel 

Twee verschillende spoelen, die te dicht bij elkaar gelegen zijn met gelijke polen, stoten elkaar 
af. Twee verschillende spoelen trekken elkaar aan wanneer tegengestelde polen bij elkaar 
worden gebracht. Er ontstaat een magnetisch veld met krachtlijnen tussen deze polen zoals 
afgebeeld in Figuur 4. Op onderstaande tekening wordt de binding van twee verschillende 
spoelen door middel van de krachtlijnen afgebeeld. Hierbij lopen de krachtlijnen buiten de 
spoelen eveneens van noordpool naar zuidpool (Serway, 2000). 
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Figuur 4: krachtlijnen tussen 2 verschillende spoelen met een verschillende pool 

De magnetische krachten werken in op een bewegend en geladen partikel aanwezig in het 
magnetisch veld. Die magnetische krachten staan loodrecht op de beweging die het geladen 
deeltje ondergaat (Figuur 5). De sterkte van de magnetische krachten op het geladen deeltje 
zorgt voor verplaatsing van het geladen deeltje in het magnetisch veld. Maar de magnetische 
kracht kan de snelheid van het bewegend partikel niet veranderen (A. Serway, 2000). 

 
Figuur 5: richting van de magnetische krachten 

v: snelheid  
FB: magnetische krachten 
B: magnetische veld 
q: lading van het in het magnetische veld aanwezig partikel (+/-) 
 
Uit Figuur 5 kan volgende formule voor de magnetische kracht worden afgeleid. 

FB = qv x B 
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Naast deze berekening van de magnetische kracht kan de richting van de magnetische krachten 
bepaald worden aan de hand van de “rechterhand regel”. Deze regel wordt verduidelijk met 
Figuur 6 en geldt als volgt:  
“Plaats de rechterhand zodanig dat de magnetische krachtlijn van noord naar zuid in de 
handpalm komen (je houdt als het ware de krachtlijnen tegen met je handpalm), de duim duidt 
de zin aan waarin de het geladen partikel zich beweegt. Dan loopt de stroom in de geleider 
volgens de zin van de wijsvingers.” (De Bleecker, 2009). 

 
Figuur 6: voorstelling van de rechterhandregel 

Door de inwerking van magnetische krachten worden de partikels in de suspensie onderhevig 
aan de Lorentzkracht. Deze kracht zorgt voor een afbuiging van de partikels. Niet alle partikels 
zijn onderhevig aan de Lorentzkracht. Enkel de geladen partikels ondervinden invloed van deze 
kracht. De partikels buigen af naar de wand van de pijpleiding. Door deze verstrooiing van de 
partikels botsen deze veel meer met elkaar. Door de vele botsingen met andere partikels 
verkleinen ze op hun beurt.  
 
Permanente magneet 
Het M4E-toestel berust op het gebruik van een permanente magneet. De magnetische metalen 
zorgen continu voor een magnetisch veld zonder energie hiervoor nodig te hebben. Dit zorgt 
terug voor energiebesparing.  
 
Elektromagneet 
Het magnetisch veld van een elektromagneet ontstaat enkel wanneer stroom door een spoel 
wordt gestuurd (De Bleecker, 2009). Een poolverandering kan worden verkregen door 
verandering van de stroomzin. Dit is niet mogelijk bij een permanente magneet. Een 
elektromagneet wordt niet gebruikt in het M4E-toestel.  
 

1.2.2 Algemeen werkingsprincipe van het M4E-toestel 

 
Het Magnetic for Emulsion toestel of kortweg het M4E toestel is een toestel dat op een 
energiezuinige manier emulsies en dispersies kan maken. Dit gebeurt onder invloed van een 
permanent magnetisch veld (zie Figuur 7) en eventueel een Venturi (zie Figuur 8). Dit toestel 
dient niet alleen voor het maken van emulsies en het dispergeren van poeders. Het kan in 
principe voor alle vloeibare bereidingen worden gebruikt waarbij er een mixer of menger wordt 
gebruikt. Andere mogelijke toepassingsvoorbeelden dan geëmulgeerde sausen zijn ganaches, 
banketbakkersroom, soezenbeslag, wafelbeslag, chocolademelk, margarines…. Naast de 
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toepassingen in de voedingsindustrie biedt dit toestel ook zeer veel mogelijkheden in de 
farmaceutische industrie voor de productie van zoals zalven, zonnebrand olie en crèmes,… 
 
Voor het maken van een dispersie wordt gebruik gemaakt van een Venturi en een permanent 
magnetisch veld (Figuur 7).  
 

 
Figuur 7: schematische voorstelling dispersiecircuit 

 
Dit is niet zo voor de productie van een emulsie. Hierbij wordt enkel gebruik gemaakt van een 
permanent magnetisch veld. Dit wordt voorgesteld in Figuur 8. Hierbij moet er wel nog altijd 
gebruik worden gemaakt van een emulgator om een stabiele emulsie te verkrijgen.  
 

 
Figuur 8: schematische voorstelling emulsiecircuit 

Toelichting van beide afbeeldingen: vat 1 is het mengvat, vat 2 is het doseervat. De gele (Figuur 
8) en grijze vloeistof (Figuur 7) zijn het afgewerkt product dat over de mengtank circuleert. Vat 
2 bevat de doseervloeistof wat de discontinuefase is. 3 is de conische trechter bovenop de 
Venturi geplaatst voor het dispergeren van poeders. 
 
De snelheid waarmee de vloeistof wordt verpompt is afhankelijk van het pompdebiet. Hoe 
hoger het debiet, hoe hoger het getal van Reynolds. Het Reynoldsgetal geeft een indicatie voor 
de soort stroming, laminair of turbulent, dat door de pijpleiding gaat (zie 0). Bij een M4E toestel 
is het belangrijk dat een turbulente stroming wordt verkregen. Hierdoor wordt een grotere 
schuifspanning op grote oliedruppels uitgevoerd. Door de verhoogde schuifspanning vervormen 
de druppels. Wanneer de vervorming sterker is dan de stevigheid van de cohesiekrachten in de 
oliedruppel, breken de oliedruppeltjes in kleinere partikels. Het Reynoldsgetal is recht 
evenredig met de verkregen schuifspanning (Stuyven, 2009). 
Naast de schuifspanning zorgt ook de Lorentzkracht voor de verkleining van oliedruppeltjes. 
Deze wordt verkregen doordat de vloeistof door een permanent magnetisch veld wordt 
gepompt. Het is de vector van de Lorentzkracht die ervoor zorgt dat bepaalde geladen deeltjes 
van de partikels zich anders zullen oriënteren in de vloeistof. Hierdoor wordt de 
partikelstroming verstoord. Met als gevolg dat het ene partikel in de baan van het andere zal 
terecht komen. Zo zullen deze tegen elkaar botsen wat extra verkleining teweeg brengt. In 
Figuur 9 een visuele voorstelling van de invloed van de Lorentzkracht in een laminaire en 
turbulente stroming (Stuyven, 2009). 

1 

1 2 
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Figuur 9: Invloed Lorentzkrachten in laminiaire(a) en turbulente(b) stroming 

 
Het magnetisch veld dat wordt verkregen is een permanent magnetisch veld dat orthogonaal 
op de vloeistofstroom staat. De magneet is een cilindrische buis waarbij de 
doorstroomdiameter variabel is naar gelang het totaal doorstroomdebiet van het toestel.  
 
Ook ontstaat door de Lorentzkracht een extra inwendige druk in de partikels. Dit zorgt voor een 
extra dispersie van de partikels. Het magnetisch veld mag niet te sterk zijn omdat dan de 
partikels in plaats van uit elkaar te vallen, terug aan elkaar zouden klitten. Dit door het 
magnetiseren van de partikel (Stuyven, 2009). 
 
Belangrijk is een goed evenwicht is tussen de Lorentzkracht en de hydrostatische krachten. De 
invloed van de Lorentzkracht en het Reynoldsgetal op de partikeldiameter wordt weergegeven 
in Grafiek 1 (Stuyven, 2009). 

 
Grafiek 1: Partikeldiameter (Y) in functie van het Reynoldsgetal (X).  

Rood: zonder 
Lorentzkracht 
Blauw: met 
Lorentzkracht 
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Wanneer de hydrostatische krachten te laag zijn, met andere woorden een te laag 
Reynoldsgetal, zal de schuifspanning die op de deeltjes wordt uitgeoefend, niet sterk genoeg 
zijn om de partikels uit elkaar te laten spatten. Vanaf een Reynoldsgetal hoger dan 4 000 
ontstaat een turbulente stroming in de pijpleiding. De partikelgrootte zonder Lorentzkracht 
stijgt vanaf dit punt terug dit tot een grootte van 500 nm bij 8.000 Re. Vanaf dit punt daalt de 
druppelgrootte opnieuw. Bij de flow met inwerking van de Lorentzkracht blijft de 
partikelgrootte ook na Re 4.000 afnemen. Bij Re 8.000 wordt een partikelgrootte van ongeveer 
350 nm verkregen. Dit is het meest optimale effect bij een relatief laag Reynoldsgetal, wat ook 
resulteert in een lage energetische nood. Deze kleine partikels kunnen ook zonder inwerking 
van Lorentzkracht worden verkregen, maar dan moet een zeer turbulente stroming worden 
aangelegd nl. Re 64.000. Dit is energetisch niet verantwoord omdat men een energie 
vriendelijke manier wenst om emulsies te produceren.  
Bij de flow met inwerking van de Lorentzkracht stijgt de partikelgrootte terug licht vanaf Re 
8.000, tot een grootte van 380 nm. Vanaf Re 16.000 daalt de partikelgrootte terug langzaam. 
Deze extra turbulentie brengt onvoldoende meerwaarde om de partikels verder te verkleinen. 
Algemeen kan worden gesteld dat bij een turbulente flow van Re 8.000 de verkregen partikels 
voldoende klein zijn om een stabiele emulsie te bekomen. De inwerking van Lorentzkracht zijn 
wel noodzakelijk.  
 
In Grafiek 2A wordt aangetoond dat door gebruik van magnetisme (curve c) voldoende kleine 
partikels worden verkregen en dit met een laag energetische consumptie (Grafiek 2B). Met 
andere methodes zoals ultrasone golven en ultra-turrax homogenisator, kunnen nog kleinere 
partikels worden verkregen. Hierbij is de energetische nood veel hoger dan deze van de 
magnetische verkleining. De extra partikelverkleining geeft geen extra meerwaarde aan de 
stabiliteit in vergelijking met de toegevoegde energetische nood (Stuyven, 2009). 
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Grafiek 2: Energetische behoefte (B) van mengmethodes en resulterende partikelgrootte (A) 
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2 Werken met het M4E-toestel in de praktijk 
 
In dit hoofdstuk wordt het gebruikte M4E-toestel beschreven zoals deze in de pilootfabriek 
opgesteld staat. Vervolgens wordt een standaard bedienings- en reinigingsprotocol voor dit 
toestel uitgewerkt.  
 

2.1 Werking van het M4E-toestel binnen de pilootfabriek 

 
In Figuur 10 wordt het stroomschema van het M4E toestel, gemaakt voor de Food Pilot, met 
alle basisonderdelen en tanks weergegeven.  

 
Figuur 10: Stroomschema van het M4E toestel 

Het toestel bestaat uit twee dubbelwandige tanks: een doseertank van 50l en mengtank van 
100l. Deze zijn gemaakt uit inox 316. De mengtank wordt met de continue fase gevuld en de 
doseertank met de discontinue fase. In de toepassing van mayonaise is water de continue fase 
en olie de discontinue fase.  
Op de mengtank is een verticale mengarm aanwezig met hierop wandschrapers. Beide tanks en 
de verticale mengarm zijn afgebeeld in Figuur 11. De mengarm kan door middel van een 
bovenhangend hijstoestel uit het mengvat worden gehaald. Dit om de mengarm grondig te 
reinigen en eveneens om producten in het mengvat te doen.  
 

Mengtank 

Doseertank 

Circulatieleiding 

Driewegkraan 

= Venturi+ magneet 

= magneet  

Conische trechter voor 
dispersie van poeders 
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Figuur 11: doseer en mengtank met verticale mengarm 

De vloeistof uit beide tanks wordt door middel van twee afzonderlijke pompen, meer bepaald 
lobbenpompen, verpompt. De pomp aangesloten op de mengtank wordt de mengpomp of de 
circulatiepomp genoemd. De pomp aangesloten op de doseertank wordt de doseerpomp 
genoemd. Wanneer beide pompen aan hun maximaal debiet functioneren, wordt de vloeistof 
uit de doseertank a rato 1/10 bij de continue fase gedoseerd. Wanneer de circulatiepomp 
slechts 80% actief is moet de doseerpomp ook op een werkingspercentage van 80% worden 
ingesteld om een dosering a rato 1/10 te bekomen.  
 
In Figuur 12 wordt het werkingsprincipe van de lobbenpomp voorgesteld. Een lobbenpomp 
alsook een verdringingspomp genoemd bestaat uit 2 rotoren die in tegengestelde richting 
draaien. Het aantal lobben per rotor kan verschillen van 2 tot 3 lobben. Deze pomp wordt 
meestal gebruikt voor hoog viskeuze vloeistoffen en is zacht voor het product.  

 
Figuur 12: werkingsprincipe lobbenpomp 

 
Voor het verkrijgen van een optimaal Venturi-effect moet de mengpomp aan het maximaal 
debiet werken. De opening van de Venturi kan afhankelijk van de producteigenschap of 
protocol worden open geplaatst. Een volgende parameter voor de optimale werking van de 
Venturi is de minimale hoeveelheid continue fase die noodzakelijk is in de mengtank (zie 3.2.2). 
Wanneer te weinig continue fase aanwezig zal lucht worden aangezogen door de mengpomp. 
Dit resulteert in het niet optimale aanzuigen van het te dispergeren poeder. Een ander nadeel is 
dat luchtbellen in het product zullen aanwezig zijn. Dit resulteert in een reductie van de 
chemische houdbaarheid en problemen bij het afvullen.  
 
Verder is op het toestel ook een conische trechter aanwezig. Deze dient voor het toevoegen 
van de te dispergeren poeders via de Venturi. De vorm van de trechter zorgt in eerste instantie 
voor het naar beneden geleiden van het poeder maar ook voor een minimale aanzuig van lucht. 
Via de Venturi is het niet alleen mogelijk om poeders te dispergeren maar men kan ook hoog 
viskeuze vloeistoffen of vloeistoffen in kleine concentraties toevoegen. Na de Venturi is één van 
beide magneten aanwezig. Na de magneten is een flexibele leiding bevestigd, wat de 
circulatieleiding wordt genoemd. Via deze leiding wordt het afgewerkt product terug in het 
mengvat geleid. De gebruikte magneet is een DN25 magneet voor de Venturi en magneet. Bij 
het circuit met de magneet alleen wordt gebruik gemaakt van magneet DN 32. Het magnetisch 
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veld heeft een doorstroomdiameter 6mm met een lengte van 12mm voor een DN 10 magneet. 
De magnetische dichtheid bedraagt van alle magneten 0.6T. In Figuur 13 wordt de gebruikte 
magneet weergegeven (Kerkhofs, 2011).  
 
Tesla (T) is gelijk aan 1 Weber (Wb) per m². Dit betekent wanneer een geladen deeltje, met 
lading 1Coulomb (C), door een magnetisch veld gaat met een magnetische dichtheid van 1T aan 
een snelheid van 1m/s onderhevig wordt gesteld aan de kracht van 1N (Serway, 2000).  
 

 
Figuur 13: a) lengte doorsnede, b) dwarsdoorsnede, c) foto van de magneet DN10 

 
De circulatieleiding kan zowel bovenaan als onderaan aan de mengtank worden aangesloten. 
Tussen de circulatieleiding en het mengvat kan een driewegkraan worden geplaatst. Via deze 
kraan kunnen viskeuze producten gemakkelijk worden afgevuld in recipiënten. Aansluitpunten 
van de circulatieleiding met tussen geschakelde driewegkraan worden weergegeven in Figuur 
14. Bij een niet viskeus product dient de driewegkraan niet gebruikt te worden, omdat het 
product gravimetrisch via de afvulklep kan worden afgevuld (Figuur 24).  
 

 
Figuur 14: bindingsplaatsen flexibel aan mengtank. 

Aansluitpunten van de 
circulatieleiding dat het 
bereidproduct terug naar 
de mengtank zal brengen. 
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Een mogelijk nadeel wanneer het product via het bovenste aansluitpunt terug is het mengvat 
wordt gepompt is de grote luchtinslag in het product. Dit resulteert opnieuw in een kortere 
chemische houdbaarheid van het product. Door versnelde oxidatie van het product zal vlugger 
een ranzige smaak en geur worden verkregen.  
 
Een belangrijk aandachtspunt in het gebruik van de driewegkraan is de stand van de afsluiter. 
De richting naar waar de afsluiter wijst is afgesloten. De afsluiter mag nooit in de richting van 
de pomp staan wanneer de pomp in werking is. Dit zorgt voor een drukopbouw tegenover de 
afsluiter wat resulteert in schade aan de pomp en afsluiter. In Figuur 15 wordt de driewegkraan 
afgebeeld in de richting hoe deze nooit mag worden geplaatst. De cijfers op de afbeelding 
duiden de verschillende richtingen van de afsluiter aan die onder de figuur beschreven zijn.  
 

 
Figuur 15: driewegkraan 

De drie verschillende richtingen hoe de afsluiter kan worden geplaatst zijn:  

 Richting 1: afsluiter staat in de richting van de afvulopening. De stroomzin is van de 
circulatieleiding naar de mengtank. Dit is dezelfde als zonder de driewegkraan. 

 Richting 2: afsluiter staat richting mengvat. Het mengvat is afgesloten, de stroomzin is 
van de circulatieleiding naar de afvulopening. Deze stand wordt gebruikt om viskeuze 
producten af te vullen of om een monster hiervan te nemen.  

 Richting 3: de afsluiter staat in de richting tegenover van de afvulopening. In deze 
situatie wordt het product deels naar de mengtank verpompt en deels kan dit worden 
afgevuld. Dit is de meest optimale afvulstand voor het afvullen van viskeuze producten.  

Beide tanks bevatten in de bodem een ingebouwde temperatuursonde. Deze sonde geeft 
continu de temperatuur van het product in de tank weer en wordt afgelezen op het 
monitoringspaneel (zie Figuur 16). De temperatuur kan door middel van warm of koud water 
verhoogd of verlaagd worden dat in de dubbele wand stroomt. De gewenste temperatuur van 
de vloeistof is afzonderlijk instelbaar per tank.  

1 

2 

3 
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Figuur 16: temperatuurmonitor 

 
Specifiek voor de doseertank is de aanwezigheid van een droogloopsonde (Figuur 17). Deze 
sonde meet of een bepaald niveau van de vloeistof aanwezig is in de tank. De sonde bestaat uit 
een positieve en een negatieve pool waartussen een spanning heerst. Wanneer deze spanning 
wegvalt wordt de doseerpomp automatisch gestopt. Belangrijk om weten is hoeveel vloeistof in 
de tank en pijpleidingen achterblijft op het moment dat de doseerpomp stilvalt. Hiermee dient 
rekening te worden gehouden bij het opstellen van de recepturen en droogloopverliezen 
(hoofdstuk 3.2.1). 
 

 
Figuur 17: droogloopsonde en temperatuursonde 

 
Via een algemeen besturings- en monitoringspaneel kan het volledige toestel worden bediend. 
Hierop kunnen zowel beide pompen worden geactiveerd alsook de verticale menger. Verder 
kan ook het doorstroomdebiet van de continue fase en de doseersnelheid van de 
doseervloeistof worden afgelezen. Het doorstroomdebiet wordt in m³ per uur uitgedrukt, het 
doseerdebiet in kg per uur. De meting van de temperatuur en het debiet kunnen in een grafiek 
worden weergegeven.  
Het verkregen doorstroomdebiet is afhankelijk van drie verschillende factoren. De eerste factor 
is het werkingspercentage van de pomp. Meestal wordt de pomp bij een werkingspercentage 
van 100% gebruikt. Een tweede factor is de cyclus die gebruikt wordt. Bij het gebruik van de 
Venturi en de magneet bestaat de pijpleiding uit een smallere diameter. Hierdoor is het debiet 
bij deze cyclus slechts 3 à 6m³ / uur. Bij het gebruik van enkel de magneet is het debiet hoger, 
tot 10m³ per uur. Dit komt doordat de diameter van de pijpleiding bij de magneet groter is dan 
die bij de Venturi en magneet. Beide debieten worden enkel verkregen bij een 

Effectieve vloeistof temperatuur 

Ingestelde vloeistoftemperatuur 

Temperatuursonde  

Doorstroom opening van de 
doseertank 

Droogloopsonde 
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werkingspercentage van 100%. Een derde bepalende factor is de viscositeit van de vloeistof. Er 
wordt gebruik gemaakt van lobbenpompen voor de circulatie en het doseren van de vloeistof. 
Een lobbenpomp heeft de eigenschap om een groter debiet te geven bij een vloeistof met een 
hogere viscositeit.  
Water geeft bijvoorbeeld een debiet van 4m³ per uur bij de Venturi en magneet en een 
viskeuze vloeistof 5,5m³/uur.  
In Figuur 18 worden beide doorstroomflows afgebeeld.  
 

 
Figuur 18: doorstroom cyclus 

 
Naast het monitoringspaneel zijn er ook nog twee besturingsknoppen voor de bediening van de 
pompen aanwezig. De werkingscapaciteit van beide pompen kan hierdoor voor 0 tot 100% 
capaciteit worden gebruikt.  

  

Venturi gevolgd door de magneet. 
Dit wordt gebruikt wanneer een 
dispersie dient gemaakt te worden. 

De magneet alleen wordt gebruikt 
voor het maken van een emulsie.  
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2.2 Standaard bedieningsprotocol 

 
Hieronder wordt een zelf opgemaakt standaardprotocol weergegeven dat dient gevolgd te 
worden om een optimale werking van het toestel te verkrijgen. Hierin zijn de nodige 
handelingen uitgelegd met verduidelijkende achtergrondinformatie om als operator de werking 
van het toestel te begrijpen. Dit is opgesteld zowel voor hoog als laag viskeuze producten. Dit 
protocol dient gevolgd te worden zowel voor de productie van hoog als laag viskeuze 
producten. Waar en wanneer de driewegkraan tussen geschakeld en gebruikt dient te worden 
is vermeld in het protocol.  

- Steek de stekker in het stopcontact en controleer of alle monitoringscomponenten 
werken. De effectieve en ingestelde temperatuur van beide tanks moet zichtbaar zijn. 
Ook moeten de bedieningspanelen van beide pompen oplichten. Wanneer op de display 
“rdy” zichtbaar is, staat de pomp uit. Er mag aan de bedieningsknop worden gedraaid, 
de pomp zal niet in werking treden. Om de pomp te activeren moet op de rechter 
groene knop worden gedrukt. Er verschijnt “0” op de display. Nu staat de pomp in 
stand-by en kan deze door de bedieningsknop te verdraaien worden gestart. Op de 
display is de frequentieregeling van de pomp zichtbaar. Om de pomp uit te schakelen 
kan op de rode knop worden gedrukt. Ofwel wordt de bedieningsknop van de pomp op 
0% geplaatst en dan op de rode knop gedrukt. Voor een afbeelding van de 
bedieningsknop zie Figuur 19.  
Wanneer onvoldoende discontinue fase in de doseerpomp verschijnt op de display 
“inh”. De bediening van de doseerpomp is dezelfde als deze van de mengpomp.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 19: bedienigspaneel van de pompen 

- Alvorens beide tanks te vullen moeten de afsluiters onder de tanks worden dichtgezet 
(Figuur 20). Dit wordt gedaan door deze loodrecht op de pijpleiding te plaatsen. 

Bedieningsknop van de pomp, 
hiermee kan het 
werkingspercentage van de pomp 
worden ingesteld. 

Aanschakelknop van de pomp 

Knop om pomp uit te schakelen 

Deze knop is niet 
actief 

Display waarop de 
frequentieregeling 
van de pomp wordt 
weergegeven.  
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Figuur 20: afsluiter van beide tanks 

- De bolafsluiter onder de conische trechter moet worden afgesloten (zie Figuur 21). 
Belangrijk is dat de conische trechter en de bovenzijde van de bolkraan volledig droog 
zijn. Wanneer deze niet droog zijn, zal het te dispergeren poeder klonteren en de 
Venturi-opening verstoppen.  
 

 
Figuur 21: bolkraan conische tank 

- De afsluiter van de Venturi + magneet of enkel van de magneet wordt open geplaatst. 
Belangrijk is dat er altijd één van beide geopend is. Op onderstaande afbeelding, Figuur 
22, is de afsluiter van de Venturi en magneet gesloten. De afsluiter van de magneet 
alleen staat open (in de richting van de pijpleiding). De groene pijlen duiden de richting 
van de productflow aan.  
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Figuur 22: afsluiters Venturi + magneet en enkel magneet 

- Wanneer alle afsluiters in de juiste positie zijn geplaatst worden eerst de afsluitkleppen 
onderaan de tanks geopend (Figuur 20). Nu mogen de pompen aangeschakeld worden 
op het gewenste werkingspercentage.  

 
- Wanneer de mengpomp op volle toeren draait wordt de doseerpomp geactiveerd. Dit 

wordt gedaan voor de productie van een emulsie, stand van de afsluiters zoals 
weergegeven in Figuur 22.  
Wanneer een poeder in dispersie dient te worden gebracht dan moet de andere klep, 
van Venturi en magneet, worden geopend. Vervolgens kan het poeder toegevoegd 
worden door de bolkraan in de richting van de pijpleiding te plaatsen. Wanneer alle 
poeders via de Venturi zijn ingezogen dient de vinderafsluiter zo snel mogelijk terug 
dicht gezet te worden, om zo weinig mogelijk luchtinslag te hebben.  
Op onderstaande figuur, Figuur 23, wordt de kleppenstand weergegeven voor het 
maken van een suspensie.  
 

 
Figuur 23: kleppenstand bij gebruik van Venturi en magneet 

Wanneer eerst een poeder wordt toegevoegd en daarna een vloeistof dient eerst de 
pomp te worden stilgelegd alvorens de afsluiters te wisselen. Een andere methode is om 
eerst beide afsluiters open te plaatsen en daarna de afsluiter van de Venturi dicht te 
draaien. Dit geld ook wanneer eerst een vloeistof in emulsie dient gebracht te worden 
en dan pas een poeder te dispergeren. Eerst moet alle vloeistof gedoseerd en de 
doseerpomp uitgeschakeld zijn alvorens de kleppen te veranderen.  
 

Afsluiter van de 
magneet alleen 
(open) 

Afsluiter van de Venturi en 
magneet (gesloten). 
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- Stop de circulatiepomp wanneer de vloeistof 1 volledige cyclus heeft afgelegd. De duur 
van één cyclus kan worden bepaald aan de hand van het debiet en het totaal volume 
van de batch.  
Voorbeeld: het debiet van batch X is 4m³ per uur (dichtheid is 1) en er wordt een batch 
van 75 kg gemaakt. 
 5.5m³ / uur = 5500kg / uur 
 = 1.111 kg / seconde 

75kg / (1.111 kg/seconde) = 68 seconden  
1 cyclus zal 68 seconden duren. 

 
- Nu kan het product ofwel gravimetrisch ofwel door een lichte pompwerking uit het 

mengvat worden verwijderd. De verwijderingsmethode is afhankelijk van de viscositeit 
van het eindproduct. Om het product te kunnen verwijderen moet de afvulkraan onder 
de mengtank, de afsluiter die weg van het toestel gaat, worden open geplaatst (Figuur 
24). Op deze manier kunnen producten met een lage viscositeit worden afgevuld. Voor 
hoog viskeuze producten dient dit via de driewegkraan te gebeuren met een lichte 
pompwerking (maximaal 15% werkingscapaciteit). De driewegkraan dient geopend te 
worden volgens nummer 2 of 3 afgebeeld op Figuur 15.  
 

 
Figuur 24: ledigingsafsluiter 

- Wanneer een emulsie gemaakt is, dient het droogloopverlies ook uit de doseertank 
verwijderd te worden. Dit gebeurt via de afvulklep onder de doseertank te openen 
(Figuur 25). 
 

Ledigingsafsluiter 
van de mengtank 
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Figuur 25: afvulkraan van het doseervat 

 
- Nadat al het product uit beide tanks is verwijderd dient het volledige toestel gereinigd 

te worden. Dit wordt gedaan door een CIP (Cleaning In Place) reiniging met zuur of base, 
afhankelijk van het geproduceerd product. Wanneer er kalk- en eiwitaanlading is dient 
zowel met loog als met zuur te worden gereinigd. Andere producten zoals een dispersie 
in water of dressing dient enkel met loog gereinigd te worden.  
Wanneer het volgend te produceren product een volledig andere samenstelling heeft 
als het eerste product, voorbeeld drinkyoghurt na de productie van dressing, dient het 
volledig toestel gedemonteerd te worden en grondig met loog en een borstel gereinigd 
te worden 
 
Het opgesteld standaard reinigingsprotocol wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2.3.    
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2.3 Standaard reinigings- en desinfectieprotocol 

 
Hieronder wordt een zelf opgesteld reinigings- en desinfectieprotocol weergegeven. Dit dient 
gevolgd te worden na de productie van zowel een hoog als laag viskeus product. In dit protocol 
wordt er vertrokken vanuit het standpunt zonder driewegkraan. Wanneer deze wel gebruikt is, 
dient deze tussen geschakeld te blijven en het protocol verder te volgen. 

- Sluit de afsluiters onder beide tanks af zoals in Figuur 26. Plaats de afsluiters van zowel 
het Venturi + magneetcircuit en enkel het magneetcircuit open.  
 

 
Figuur 26: afgesloten kleppen onder beide tanks 

- Koppel de sinuspomp met de watertoevoer (water buffertank). Sluit de sinuspomp ter 
hoogte van de bovenste opening aan het mengvat. In Figuur 27 wordt de 
koppelingsplaats voor de flexibele leiding van de sinuspomp (rood omcirkeld) 
weergegeven. De groen omcirkelde bindingsplaats is deze van de circulatieleiding. 
Wanneer de driewegkraan ook gebruikt wordt dient deze aangesloten te worden tussen 
de circulatieleiding en het mengvat.  
 

 
Figuur 27: aansluitpunt flexibele leiding van de sinuspomp 

Een sinuspomp is een pomp bestaande uit een sinusvormige rotor met vier kamertjes. 
Deze worden gevuld met het te verpompen product. De pomp heeft een zelf 
aanzuigend vermogen. Met een sinuspomp kunnen vloeistoffen met een viscositeit tot 

De groene omcirkelde afsluiters 
zijn de afvulafsluiters en de rood 
omcirkelde afsluiters zijn de 
tankafsluiters 
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1.000.000 cP verpompt worden. Op de sinusvormige rotor staan twee schrapers deze 
zorgen voor het niet terug vloeien van de vloeistof.  
Om het aanzuigen van het water dient de sinuspomp in de juiste richting te worden 
geplaatst. Op de sinuspomp zelf is een aanduiding gemaakt van de draaizin van de rotor. 
Belangrijk is dat de sinuspomp tegen de richting van de pijl wordt geplaatst. In Figuur 28 
wordt de sinuspomp afgebeeld wanneer er achter de sinuspomp wordt plaatsgenomen. 
De pijl op de sinuspomp dient naar links te wijzen. Maar de stroomrichting van het 
water is tegengesteld. Dus de buffertank met water staat links, dan de sinuspomp en 
rechts van de sinuspomp het M4E toestel.  
 

 
Figuur 28: richting van de sinuspomp 

- Vul de buffertank met warmwater (40°C).  
- Activeer de sinuspomp door de schakelaar van 0 naar 1 te plaatsen (de rode schakelaar 

op de voorzijde van de pomp). Op de achterzijde van de sinuspomp moet ook de 
schakelaar van off naar on worden geplaatst en de richtingsknop op “fdw” geplaatst 
worden. Bij de on/off schakelaar moet ook de veiligheidsknop worden uitgetrokken. Zet 
het werkingspercentage van de sinuspomp op “50”. Dit is dezelfde knop om de 
rotatiesnelheid op maximaal te plaatsen. Het bedieningspaneel van de sinuspomp wordt 
weergegeven in Figuur 29. 
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Figuur 29: Bedieningspaneel op de achterzijde van de sinuspomp 

 
- Plaats de afvulklep van de mengtank voor 20° open of open de drieweg kraan (stand 2 

van de driewegkraan, zie Figuur 15). Hierdoor zal steeds een bepaalde hoeveelheid 
vervuild water uit het circuit gaan en via de sinuspomp komt telkens proper water terug 
in de mengtank. Laat spoelen gedurende 20 minuten.  

- Vul het doseervat tijdens de spoeltijd telkens op met warm zuiver water. Zet de 
doseerpomp eveneens op 100% en laat het doseervat mee spoelen. Wanneer de 
Venturi gebruikt is, vul de conische trechter met warm water en breng het water via de 
Venturi in het circuit.  

- Zet de sinuspomp op “off” maar koppel deze niet af van het mengvat.  
- Verwijder al het water nog aanwezig in het circuit en in beide tanks via de afvulkleppen.  
- Sluit de afvulkleppen en de kleppen onder beide tanks. 
- Vul ieder vat met 40 liter zuiver warm water van 70-75°C.  
- Los in een metalen emmer 500g NaOH op door voorzichtig koud water in de 

metalenemmer te sproeien en meng door middel van een roerder. Verdeel de inhoud 
van de emmer over beide tanks. Belangrijk is dat er een metalen emmer wordt gebruikt, 
dit omdat een exotherme reactie wordt verkregen.  
PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen): latexhandschoenen, werkuniform en 
beschermbril. 

- Spoel de emmer en roerder met zuiver water en verdeel de inhoud van de emmer terug 
over beide tanks.  

- Activeer de mengarm in het mengvat en laat de NaOH oplossen in het water.  
- Wanneer de NaOH in het mengvat opgelost is, zet dan de klep van het mengvat open en 

activeer de mengpomp op 100%. Zorg dat de kleppen van de magneet en magneet + 
Venturi open staan.  

- Wanneer de NaOH ook in het doseervat is opgelost, zet de afsluiter onder de 
doseertank open. Activeer de doseerpomp en laat circuleren.  

- Laat het loog voor 20 minuten in beide circuits circuleren. 
- Zet beide pompen uit en open de afvulkleppen zodat het loog uit het circuit kan lopen.  
- Wanneer al het loog verwijderd is, sluit terug de afvulkleppen. Laat de mengtank terug 

vollopen met water door middel van de sinuspomp.  
- Spoel het circuit opnieuw voor 30 minuten met zuiver warm water van eveneens 70-

75°C. Open de afvulklep van het mengvat of de drieweg kraan zodat telkens een 
hoeveelheid water uit de tank verwijderd wordt. Belangrijk is ook dat het doseervat en 
de conische tank wordt gereinigd. 

Rotatiesnelheid 

Richtingsschakelaar 

On / off schakelaar 
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- Wanneer na de 30 minuten spoelen al het water uit het mengvat is, laat dan de pomp 
gedurende 1 minuut op 100% pompen. Hierdoor zal al het water dat nog in de 
pijpleiding is verwijderd worden.  

- Haal beide magneten uit het circuit en verwijder het achtergebleven water. Plaats de 
magneten terug in het circuit.  

- Plaats alle afsluiters en kranen open wanneer het toestel niet wordt gebruikt. Dit ter 
voorkoming van een onaangename geur in het toestel.  

Bij een volgende productie dient het toestel te worden gedesinfecteerd. Het desinfecteren kan 
uitgevoerd worden met P3-oxonia active. Dit is een product op basis van waterstofperoxide 
(H2O2) en perazijnzuur. Dit wordt volgens dosering 0.2% opgelost in koud water (6-8°C) en 
gedurende 15 minuten doorheen het toestel gecirculeerd (Ecolab, 2004). Verwijder dit mengsel 
en spoel het volledig circuit, zoals hierboven beschreven met water van 70°C gedurende 20 
minuten.  
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3 Toepassingsmogelijkheden van het M4E-toestel 
 
Het M4E toestel wordt al gedurende enkele jaren in de cosmetica-industrie gebruikt. Dit toestel 
kent nagenoeg geen toepassingen in de voedingsindustrie. In dit hoofdstuk worden de 
uitgevoerde testen beschreven. Eerst worden de verschillende gebruikte analysemethoden 
beschreven die gebruikt worden om de producten bereid met het M4E-toestel te vergelijken 
met standaard bereide producten. 

3.1 Apparatuur gebruikt bij de resultatenanalyse 

 
Hieronder volgt de beschrijving van de verschillende uitgevoerde analyses. Hierbij wordt het 
meetprincipe en de algemene werking van het toestel besproken.  

3.1.1 Texture analyser 

 
De gebruikte texture analyser is een “LLOYD textuurmeter LF plus”. Dit is een toestel waarbij de 
weerstand van een product tegenover een probe wordt gemeten. De gebruikte probe simuleert 
een schepbeweging in een product. Afhankelijk van het product wordt een verschillende probe 
gebruikt. Voor een zacht product, zoals dressing, mayonaise, chocolademousse, wordt de probe 
met een groot oppervlak gebruikt (Figuur 30). Dit omdat de weerstand die op een kleinere 
probe zou worden uitgevoerd te laag is voor een representatief resultaat van de meting. Voor 
een product met een harde textuur zoals kaas, salami, gebak, roomijs, … wordt een kleinere 
probe gebruikt (Figuur 31).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De meting zelf gebeurt door een loadcell. Afhankelijk van de verwachte weerstand die op de 
probe zal worden uitgeoefend wordt een verschillende loadcell gebruikt.  
De weerstand die het product uitvoert tegenover de probe wordt uitgedrukt in Newton (N). Dit 
wordt omgerekend tot N/mm² afhankelijk van de oppervlakte van de probe. De gebruikte 
probe (Figuur 30) heeft een oppervlakte van 30mm².  
  

 
 
Figuur 30: probe voor zachte producten 

 
 
 Figuur 31: probe voor harde producten 
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Werkingsprotocol 

Plaats de juiste loadcell in het toestel. Bevestig hierop de gebruikte probe en stel de 
veranderlijke parameters in. Deze zijn de oppervlakte van de probe, hoe diep de probe in het 
product moet dringen en de gebruikte loadcell. Daarnaast dient ook de snelheid waarmee de 
probe in het product moet dringen opgegeven worden. Voor standaard meetprobes bestaan 
hiervoor tabellen met de verschillende parameters per product. De gebruikte meetprobes zijn 
zelfgemaakt waarvoor deze tabellen niet beschikbaar zijn. Belangrijk voor alle metingen is dat 
alle monsternames op een gelijke manier genomen worden (zelfde recipiënt en hoeveelheid). 
Wanneer één van de parameters of monstername verschillend is zal een niet-vergelijkbaar 
resultaat worden verkregen. 
Plaats het monster op het tafeltje en laat de probe tot net boven het product zakken. Dit wordt 
ingesteld als het nulpunt. Het toestel wordt geactiveerd en de probe zakt automatisch. Op het 
moment dat een weerstand van 0.05N wordt gemeten start de effectieve meting. De probe 
zakt zoalse vooraf ingesteld 20 mm diep in het product. Na de meting keert de probe terug naar 
zijn nulpunt. Het resultaat is de maximale weerstand dat de probe ondervindt bij het indringen 
in het te analyseren product. Op onderstaande figuur, Figuur 32, is de meetarm van de texture 
analyser weergegeven. Hiernaast bevindt zich ook nog een besturingseenheid met een 
datalogger. 
 

 
Figuur 32: Texture Analyser 

 
Naast de weergave van de resultaten in Newton of in Newton per mm² kan ook een grafiek van 
de analyse worden gegeven. Hierbij wordt de evolutie van de meting in functie van de indring 
diepte weergegeven (Bijlage 7.3).  
  

Loadcell 

Probe  

Tafel om monster op 
te plaatsen 
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3.1.2 Deeltjesgrootte analyser  

(Malvern) 
 
Het gebruikte toestel voor het bepalen van de deeltjesgrootte is “Master Sizer 2000”. 
De deeltjesgrootte en de verdeling hiervan wordt bepaald door middel van laserdiffractie. 
Hierbij kunnen deeltjes worden gemeten van 0.02 (± 1/10 van de golflengte van de lichtbundel) 
tot 2000μm. De gebruikte lasers zijn een helium-neon laser, deze zendt rood licht uit met λ van 
633nm, en een laser die blauw licht uitzendt met λ 450. Het blauw licht wordt verkregen door 
een vaste lichtbron. Dit zorgt voor de detectie van de voorwaartse en achterwaartse 
verstrooiing. Samen zorgen beide lichtbronnen voor een grote gevoeligheid van de 
deeltjesgrootte, dit over het volledig doorstroom oppervlak van de meetcel. De helium-neon 
laser wordt loodrecht op de meetcel ingebracht het blauw licht wordt diagonaal ingebracht. Dit 
voor een optimale verstrooiing van de lichtbundel, zie Figuur 33 (Meyvis, 2009). 

 
Figuur 33: vooraanzicht Master Sizer 2000 

Het principe van dit toestel berust op de verstrooiing van de gefocuste lasserstraal door de 
deeltjes. De afbuigingshoek van de laserstraal is omgekeerd evenredig met de grootte van de 
deeltjes. Het meten van de lichtverstrooiing gebeurt door 50 licht gevoelig detectoren. In Figuur 
34 wordt een vooraanzicht weergegeven met aanduiding van de licht gevoelige detectoren. BS 
detectoren zijn backscattering detectoren die de hoeveelheid teruggekaatst licht meten 
(Meyvis, 2009). 
 

 
Figuur 34: vooraanzicht Master Sizer 2000 

Afhankelijk van de deeltjesgrootte zal er een verschillende lichtverstrooiing optreden. Deeltjes 
kleiner dan 1/10 van de golflengte van de lichtbundel zorgen voor een isotrope verstrooiing. Dit 
wordt de “rayleight scattering” genoemd. Deeltjes groter dan 1/10 van de golflengte van de 
lichtbundel zorgen voor een “forward scattering”. Op basis van deze verstrooiing wordt de 
deeltjesgrootte door laserdiffractie volgens de Mie en Fraunhofer theorie bepaald. In Figuur 35 
wordt een voorstelling van de”forward scattering” weergegeven.  
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Figuur 35: forward scattering 

Deze theorie berekent op basis van de verstrooiingsintensiteit en de verstrooiingshoek de 
deeltjesgrootte en de concentratie van de deeltjes met die bepaalde grootte. In Figuur 36 een 
voorstelling van de Fraunhofer en Mie theorie. De Mie theorie houdt rekening met de 
verstrooiing van het licht na absorptie door het deeltje. Beide theorieën samen zorgen voor een 
exacte deeltjesgrootte bepaling van een nanosuspensie. De deeltjesgrootte is een relatieve 
bepaling omdat deeltjes met grillige vormen als bolletjes worden gedetecteerd.  

 
Figuur 36: Fraunhofer en Mie theorie 

 

Werkingsprincipe 

De te analyseren vloeistof dient sterk verdund te worden in de fase waaruit de vloeistof het 
meest bestaat, wat de dispersievloeistof wordt genoemd. Zo wordt bij een deeltjesgrootte 
bepaling van melk verdund in water (demiwater). Bij een deeltjesgrootte bepaling van 
mayonaise wordt verdund in de gebruikte olie. Andere dispersievloeistoffen kunnen white 
spirit, ethanol, xyleen, buthanol, aceton, chloroform, hexanol zijn. De dispersievloeistof wordt 
in vaktermen het dispersant genoemd.  
 
Eerst dient de achtergrondwaarde van de dispersant bepaald te worden. Dit omdat deze 
waarde in mindering wordt gebracht met de uiteindelijke waarde van de oplossing. Ook moet 
de absorptie en refractie index van het staal worden ingegeven. Van de dispersievloeistof dient 
enkel de refractie index gekend te zijn. 
Aan de dispersant wordt druppelsgewijs de te analyseren stof toegevoegd. Dit tot een 
obscuratie van 10 tot 15% bereikt wordt. Vanaf dan wordt de meting gestart. Hoeveel metingen 
per staal worden uitgevoerd is instelbaar. Ook kan er tussen iedere meting een pauze worden 
ingelast.  
Van alle metingen samen wordt eventueel een gemiddelde bepaald (average). De verwerking 
van de resultaten gebeurt hoofdzakelijk met het berekend gemiddelde. De resultaten kunnen 
weergegeven worden in tabelvorm waarbij de maximale en minimale deeltjesgrootte worden 
weergegeven.  
Ook wordt de verdeling van de deeltjes tot een bepaalde deeltjesgrootte weergegeven. Deze 
resultaten kunnen eveneens in grafiekvorm worden weergegeven. Op de grafiek kunnen 
verschillende metingen worden voorgesteld zodat gemakkelijk een vergelijking van 
verschillende testen kan worden gemaakt. In bijlage 7.4 zit een voorbeeldweergave van de 
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resultaten. Hierop staan de ingestelde gegevens (1), gemiddelde resultaten (2), grafiek (3) en 
verdeling van de deeltjesgrootte (4) vermeld. Onder punt 2 staat D(0.1), D(0.5) en D(0.9) 
vermeld. Dit betekent dat 10%, 50% of 90% van de deeltjes zijn kleiner dan die vermelde 
diameter. D(4,3) geeft de gemiddelde diameter van de partikels weer. D(3,2) geeft de 
oppervlakte van de partikels weer. 
Om verschillende testen met elkaar te vergelijken wordt meestal gewerkt met de D(0.5), D(0.9) 
en D(4,3). Ook wordt altijd gebruik gemaakt van het gemiddelde van de metingen.  
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3.1.3 Turbiscan  

 
“Turbiscan Labo expert” (Wanli K. 2011) is een toestel waarmee de stabiliteit van emulsies, 
ongeacht de viscositeit, kan worden bepaald. De stabiliteit wordt bepaald aan de hand van de 
snelheid van de fasescheiding. Dit bepaalt via het doorschijnend vermogen van het product 
door een lichtbundel. Het resultaat van de meting kan worden voorgesteld in een grafiek 
waarin de hoeveelheid doorstraald licht en teruggekaatst licht wordt weergegeven. Verder kan 
dit ook worden uitgedrukt als de “Turbiscan Stability Index” of TSI genoemd.  
Het voordeel van deze methode is dat de stabiliteitsbepaling 20 tot 50 maal sneller gaat dan 
een visuele bepaling. Verder is geen staalvoorbereiding vereist alvorens de meting uit te 
voeren. Het is een niet-destructieve bepalingsmethode. Dankzij de interne 
temperatuurscontrole wordt deze methode optimaal gestandaardiseerd want temperatuur 
heeft een invloed op de stabiliteit van de emulsie (Turbiscan). 
 

Werkingsprincipe 

Doorheen het product wordt een lichtbundel gestuurd. De gebruikte lichtbundel is infrarood 
licht (λ 880 nm) dat op twee verschillende plaatsen wordt gedetecteerd. De ene detector is de 
transmissiedetector. Deze bepaalt hoeveel van het infrarode licht er door het product gaat. De 
tweede detector is de weerkaatsingsdetector of backscattering genoemd. Deze detector 
bepaalt hoeveel van het infrarode licht er, in een hoek van 135° op het product, wordt 
teruggekaatst (zie Figuur 37). Vanaf een weerkaatsing van 0.2% van de lichtbundel wordt dit 
door de weerkaatsingsdetector waargenomen.  
De doorstraling van het product met het infrarood licht wordt over de volledige hoogte van de 
monstertube( 55 mm) uitgevoerd. Iedere 40 µm wordt de transmissie en/of backscattering 
gemeten.  
 

 
Figuur 37: doorlichting van het monster aan de hand van een infrarode lichtbundel  
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Turbiscan Stability Index (TSI)  

(Labspa) 
TSI is een dimensieloos getal dat een indicatie geeft over de stabiliteit van de emulsie of 
suspensie. Dit wordt bepaald door het softwareprogramma “Easysoft”. Om de TSI te bepalen 
moet de kinetische stabiliteit (dt) gekend zijn. De kinetische stabiliteit (dt) wordt bepaald 
volgens onderstaande formule. Dit wordt telkens voor een bepaalde hoogte in de monstertube 
per metingstijdstip van hetzelfde staal bepaald.  
 

 
BSTtn,h: hoeveelheid teruggekaatst en transmissielicht van een bepaald analysetijdstip op een 
bepaalde hoogte.  
BSTt0, h: de hoeveelheid teruggekaatste en transmissielicht van de eerste meting (tijdstip 0) op 
een bepaalde hoogte. 
Number of data points: het aantal verschillende meethoogtes.  
 
Wanneer op de verschillende hoogtes dt bepaald is, wordt hiermee de TSI bepaald, dit aan de 
hand van onderstaande formule.  

 
 
Hierbij wordt de som genomen van de kinetische stabiliteit op een bepaalde hoogte van de 
verschillende metingstijdstippen. Dit wordt eveneens gedeeld door het aantal meettijdstippen. 
Aan de hand van de stabiliteitsindex kunnen verschillende stalen met elkaar worden 
vergeleken.  

Stabiliteitsparameters 

De stabiliteitsduur van een emulsie is een belangrijke parameter voor de fysische houdbaarheid 
van een product. Een product kan microbieel en organoleptisch in orde zijn maar van zodra 
beide fasen ontmengen, is het product niet meer verkoopbaar. De stabiliteit is naast de 
partikelgrootte ook afhankelijk van onder andere volgende factoren.  

 De aanwezige Van der Waalskrachten. Deze krachten zijn vrij zwakke bindingskrachten 
die zich tussen moleculen en atomen bevinden. Hoe meer elektronen er op het atoom 
voorkomen hoe sterker de bindingskracht tussen beide atomen. Wanneer meer Van der 
Waalskrachten aanwezig zijn in de emulsie zal deze ook een langere stabiliteit hebben.  

 Emulgerende eigenschappen van de emulgator. Werd er geopteerd voor een juiste 
emulgator volgens de verhoudingen waterfase en oliefase? Heeft de emulgator een 
goede verhouding tussen het aantal hydrofiele en lipofiele bindingen?  

 pH: Volgens Kerkhofs (2008) wordt de hoogste stabiliteit van mayonaise verkregen op 
een pH van 3,9. Dit omdat de eiwitten dicht bij hun iso-elektrisch punt gelegen zijn 
(levensmiddelenchemie, 2009). 

 Een stabilisator zorgt ervoor dat water wordt gebonden, of dat een netwerk tussen 
verschillende moleculen wordt gemaakt.   
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3.1.4 Viscosimeter  

 
Het meten van de viscositeit wordt gedaan door middel van het Brookfield DV-II + Pro toestel.  
Viscositeit (η) is een fysische eigenschap van een vloeistof. Dit is de weerstand van een vloeistof 
tegen vervorming door schuifspanning. Met andere woorden de traagvloeibaarheid of de 
stroperigheid van de vloeistof. Het bestuderen van het vloeigedrag van stoffen wordt rheologie 
genoemd (Bekaert, 2009). Er bestaan twee soorten viscositeit namelijk de dynamische of de 
absolute viscositeit en de kinematische viscositeit. De dynamische viscositeit wordt voorgesteld 
door de Griekse letter Eta (η of Η) en de kinematische of statische viscositeit door de letter ν of 
N. 
De dynamische viscositeit (η) is de gemeten viscositeit dat uitgedrukt wordt in Poiseuille (Pa.s) 
of centipoise (mPa.s) waarbij 1Pa.s gelijk is aan 1 N.s/m². Uit η kan de kinematische viscositeit 
(ν) worden berekend. Dit is eigenlijk geen viscositeit maar een quotiënt van de gemeten 
viscositeit ten opzicht van de dichtheid van de vloeistof. Dit wordt uitgedrukt in mm²/s wat ook 
centiStokes (cSt) wordt genoemd. Vroeger werd de kinematische viscositeit veel meer gebruikt 
doordat de viscositeit met een capillaire viscosimeter werd gemeten. Hierbij wordt de 
doorstroomtijd van een vloeistof met volume x gemeten dit door middel van de zwaartekracht 
uit de capillair stroomt (Tribolex, 2012).  
 
Het meten van de viscositeit wordt gedaan door middel van een roterende spindel. De spindel 
draait met een bepaalde snelheid in de vloeistof. De weerstand die de draaimotor ondervindt 
om de spindel aan een bepaalde snelheid in de vloeistof te roteren wordt gemeten. De keuze 
van de spindel wordt bepaald aan de hand van de dichtheid van de vloeistof. Hoe hoger de 
dichtheid, hoe meer weerstand deze zal bieden tegenover de spindel, hoe kleiner de gebruikte 
spindel zal zijn. Hoe lager de viscositeit van de vloeistof, hoe minder weerstand deze op de 
spindel zal uitvoeren dus hoe groter het contactoppervlak zal moeten zijn. In Figuur 38 worden 
de 4 verschillende mogelijks te gebruiken spindels weergegeven. De voorgestelde spindels 
worden van links naar rechts in meer viskeuze vloeistoffen gebruikt. De rode cirkels duiden het 
vloeistofniveau aan waarin de spindel ondergedompeld moet zijn. Iedere spindel heeft zijn 
eigen nummer dit gaat van 1, voor de spindel voor laag viskeuze vloeistoffen, tot spindel 4, voor 
de spindel die gebruikt wordt voor hoog viskeuze vloeistoffen. Spindel 1 en 4 behoren tot de 
categorie van de cilindrische spindels en cilinder 2 en 3 tot de schijf, “disc”, spindels.  
 

 
Figuur 38: spindel voor viscositeitsmeter 

  



41 

Bachelorproef: Exploratie van de toepassingsmogelijkheden van het M4E toestel Jarno Becarren 

De afgebeelde spindels kunnen enkel worden gebruikt wanneer minimaal 0.6l staal beschikbaar 
is. Wanneer weinig staal aanwezig is, dient er gebruik gemaakt te worden van de “small sample 
adaptor”. Dit is vergelijkend als bij de gewone metingen maar heeft slechts 8ml staal nodig per 
meting. In Figuur 39 wordt de opstelling van de small sample adaptor weergegeven alsook het 
algemeen besturingspaneel van de viscosimeter.  
 

 
Figuur 39: small sample adaptor 

 
Voor een correcte vergelijking van de viscositeit tussen verschillende producten moeten vier 
parameters constant zijn. Ten eerste de gebruikte spindel, ten tweede de temperatuur van de 
stalen. De temperatuur is omgekeerd evenredig met de viscositeit. Ten derde de 
rotatiesnelheid van de spindel en ten vierde het percentage torsie. Percentage torsie is de 
kracht die uitgeoefend wordt op de veer. Optimaal wordt er bij een percentage van 50% 
gewerkt. 
Bij bepaalde producten stabiliseert de viscositeit in verloop van de tijd. Hierdoor moeten de 
metingen verschillende malen worden herhaald.  

  

Besturingspaneel van de viscositeitsmeter 

Small sample adaptor: de zwarte dubbelwandige 
cilinder kan gebruikt worden om het staal op te 
warmen. Hierin wordt de cilinder met 8ml staal 
geplaatst. De spindel hangt aan de 
bevestigingsplaats zodat deze altijd op gelijke 
afstand van de cilinder hangt.  
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3.2 Bepaling van de algemene procesparameters voor het M4E toestel 

 
Eerst worden enkele specifieke parameters bepaald die typisch zijn voor deze toestelopzet in 
de Food Pilot. Met deze parameters dient men bij het opstellen van ieder receptuur rekening te 
gehouden. De parameters zijn: het droogloopverlies, minimaal benodigd volume aan continue 
fase alsook met welke homogenisatiedruk de verkleining van de partikels door het M4E-toestel 
overeenkomt. 

3.2.1 Droogloopvolume 

 
Zoals afgebeeld en beschreven in 2.1 is in de doseertank een droogloopsonde aanwezig. Bij 
deze test wordt bepaald hoeveel discontinue fase achterblijft, in de doseertank en in de 
pijpleiding naar de doseerpomp, na het stilvallen van de doseerpomp. 

Experimentele opzet 

Het mengvat evenals het doseervat worden met een onbepaalde hoeveelheid water gevuld. De 
circulatie pomp wordt op 100% van zijn werkingscapaciteit geplaatst. Vervolgens wordt de 
doseerpomp ook op 100% geplaatst. Wanneer het water vanuit de doseertank toegevoegd is 
wordt het restvolume bepaald. De eerste maal wordt het volume van de doseertank en de 
pijpleidingen samen gemeten (resultaat zie Tabel 1). Vervolgens wordt dit afzonderlijk bepaald 
(resultaat zie Tabel 2).  

Resultaten 

Test 

Debiet 
mengpomp 

(m³/uur) 
Debiet doseerpomp 

(kg/uur) 
Totaal volume 

(l) 

A 8,6 550 4,110 

B 8,6 463 4,150 

C 8,5 484 4,080 
D 8,5 512 4,060 

Gemiddelde 
  

4.083 
Tabel 1: gezamenlijke bepaling droogloopvolume 

 

Test 

Debiet 
mengpomp 

(m³/uur) 
Debiet doseerpomp 

(kg/uur) 
Volume buizen 

(l) 
Volume 
doseervat (l) 

Totaal 
volume (l) 

A 
B 
C 

8,7 
8,6 
8,6 

545 
540 
554 

1,020 
0,990 
0,990 

3,020 
3,030 
3,090 

4,040 
4,020 
4,080 

Gemiddelde     1,000 3,047 4,047 
Tabel 2: Bepaling droogloopvolume afzonderlijke secties 
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Besluit 

Gemiddeld wordt een droogloopvolume van 4.065 liter gemeten. Om gemakkelijk te werken 
wordt dit afgerond naar 4.1 liter. Belangrijk is wel, voor het opstellen van de recepturen, 
wanneer gewichten ipv volumes worden gebruikt, dat rekening wordt gehouden met de 
dichtheid van de vloeistof.  

3.2.2 Minimaal benodigde continue fase 

 
Om een optimaal Venturi effect te verkrijgen dient voldoende continue fase in de mengtank 
aanwezig te zijn, zoals beschreven in 1.2.2.  

Experimentele opzet 

De minimaal benodigde continue fase wordt voor beide doorstroomcyclussen, zoals afgebeeld 
in Figuur 18, afzonderlijk bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van water om het volume te 
bepalen. De toestelopstelling is zoals beschreven in 2.1. De driewegkraan is echter niet 
tussengeschakeld. Op voorhand wordt het debiet van de doorstroomcyclus bepaald door een 
voldoende groot volume in de doseertank te doen. Dit debiet dient terug worden verkregen 
maar met een zo laag mogelijk volume aan continue fase.  
De bepaling wordt gedaan door tijdens de circulatie het debiet van de monitor af te lezen.  

Resultaten 

Voor de doorstroomcyclus van de magneet alleen moet een debiet van 8.4m³/uur worden 
verkregen, voor de Venturi en magneet is dit 3.9m³/uur.  
In Tabel 3 worden de resultaten weergegeven van de doorstroom cyclus waarbij enkel de 
magneet wordt gebruikt. De verkregen resultaten van de doorstroomcyclus waarbij de magneet 
en Venturi gebruikt wordt is weergegeven in Tabel 4. 
 

Volume water (l) Verkregen debiet 
(m³/uur) 

10 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
20 

2,20 
2,3-6 
4,5-6,6 
6-7,7 
7,7-8 
8,40 
8,40 
8,50 

Tabel 3: debiet bij de magneet 

Volume water (l) Verkregen debiet 
(m³/uur) 

10 
13 
14 
15 
16 
18 

3,00 
3,80 
3,90 
3,90 
3,90 
3,90 

Tabel 4: debiet bij Venturi en magneet 



44 

Bachelorproef: Exploratie van de toepassingsmogelijkheden van het M4E toestel Jarno Becarren 

Besluit 

De minimaal benodigde continue fase, om een goede werking van de pomp te verkrijgen, is 
voor de cyclus met de magneet 18l en voor de cyclus van de Venturi en magneet 14l. Om 
gemakkelijk te werken worden deze afgerond naar respectievelijk 20l en 15l.  
 

3.2.3 Deeltjesgrootte verkleining van het M4E-toestel vs. Homogenisator 

 
Met het M4E toestel kunnen stabiele emulsies en suspensies worden gemaakt, zoals in 
hoofdstuk 1.2.2 beschreven. Dit gebeurt onder invloed van verschillende krachten (zie 1.2.1). 
Deze krachten zorgen voor het verkleinen van de deeltjesgrootte. In deze test wordt nagegaan 
tot welke grootte de deeltjes worden verkleind en met welke homogenisatiedruk dit overeen 
komt.  
Het doel van deze test is om na te gaan tot welke homogenisatiedruk het M4E-toestel als 
vervanger van de homogenisator kan gebruikt worden. De uitleg van een homogenisator en de 
gebruikte tweetraps homogenisator wordt vermeld in bijlage 7.5.  
Deze test wordt uitgevoerd op melk, omdat een homogenisator een toestel is die zeer veel in 
de melkindustrie wordt gebruikt. 

Experimentele opzet 

Volle (3.5% vet), rauwe melk wordt enerzijds gedurende één minuut gecirculeerd over het M4E 
toestel. Hierbij Dit wordt gecirculeerd over de Venturi en de magneet. Anderzijds wordt de 
melk gehomogeniseerd met een tweetrapshomogenisator. De tweede homogenisatietrap 
wordt altijd uitgevoerd bij een constante druk van 50 bar. De druk van de eerste 
homogenisatietrap is verschillend volgens batch. Deze varieert van 0 tot 150 bar. Zo wordt een 
totale uitgevoerde homogenisatiedruk van 50 tot 200 bar verkregen. Van iedere batch wordt 
een staal van 0.5l afgenomen en gedurende 2 weken in de diepvries bewaard. Door gebruik van 
de Master sizer 2000 wordt de deeltjesgrootte bepaald. Daarna kon met dit toestel van alle 
geproduceerde stalen de deeltjesgrootteverdeling worden geanalyseerd.  

Resultaten  

In bijlage 7.6 zijn de resultaten weergegeven van deeltjesgrootte bepaling van de 
gehomogeniseerde stalen. Om een duidelijke vergelijking te kunnen maken wordt het resultaat 
van het M4E-toestel vergeleken met de deeltjesgrootte verkregen bij een homogenisatie bij 50, 
75 en 100 bar. Het resultaat van deze vergelijking wordt weergegeven in grafiek 3.  
 

 
grafiek 3: Deeltjesgrootte vergelijking M4E en homogenisator 
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melk homogenisatie 75 bar (bewaring DV) 30 03 12; test 12 04 12; RI 1.46; AI 0.01 - Average, donderdag 12 april 2012 13:35:40

melk homogenisatie 100 bar (bewaring DV) 30 03 12; test 12 04 12; RI 1.46; AI 0.01 - Average, donderdag 12 april 2012 13:47:19

melk homogenisatie M4E (bewaring DV) 30 03 12; test 12 04 12; RI 1.46; AI 0.01 - Average, donderdag 12 april 2012 14:37:28
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conclusie 

Door de inwerking van de Venturi en magneet wordt een deeltjesgrootte verkleining verkregen 
die ongeveer overeenstemt met de inwerking van een homogenisator bij 50 bar. Hierbij wordt 
de stelling van Stuvens (2009) bevestigd dat hydromagnetische krachten een homogenisator 
niet kunnen vervangen.  
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3.3 M4E voor het maken van een gefermenteerde melkdrank 

3.3.1 Inleiding 

 
Gefermenteerde melkdrank is een mengsel van yoghurt en water. Hierbij worden bepaalde 
stabilisatoren, verdikkingsmiddelen, alsook smaak- en kleurstoffen toegevoegd. Momenteel 
worden deze gedispergeerd door middel van een high shear mixer. Het dispergeren van zuivere 
pectine in een waterige fase leidt veelal tot klontervorming. Een mogelijke oplossing hiervoor is 
het dispergeren van de poeders via de Venturi. Na het dispergeren wordt het mengsel UHT-
behandeld alsook gehomogeniseerd.  
De doelstelling van deze proef is nagaan als het M4E-toestel kan gebruikt worden voor het 
aanmaken van rauwe drinkyoghurt. Kan het M4E-toestel de pectine in suspensie brengen? Ook 
wordt bepaald welke de beste dispersiemethode van de verschillende droge ingrediënten is en 
welke invloed dat heeft op de stabiliteit van het afgewerkt nat product. Verder wordt ook de 
invloed van invriezen op de deeltjesgrootte bepaald.  

3.3.2 Experimentele opzet 

 
In onderstaand hoofdstuk worden de verschillende product- en procesparameters 
weergegeven. Vervolgens worden de verschillende uitgevoerde analyses beschreven.  
Door het gebruik van een confidentiële receptuur kunnen specifieke productbenamingen en 
gewichten niet worden vermeld.  

Karakterisatie van de grondstoffen 

 Yoghurt: yoghurt wordt verkregen door de fermentatie van melk door inwerking van de 
bacteriën Streptococcus thermophilus en Lactobacillus bulgaricus. Deze leven in 
symbiose met elkaar. Zo vormt Streptococcus thermophilus mierenzuur wat de groei 
bevordert van Lactobacillus. Deze produceert op zijn beurt aminozuren en 
aceetaldehyde. Tijdens de fermentatie wordt het lactose omgevormd tot melkzuur wat 
zorgt voor een pH daling.  

 Pectine is een polysaccharide bestaande uit ketens galacturonzuurmoleculen. Dit wordt 
in de toepassing van drinkyoghurt gebruikt als stabilisator. Het zorgt voor het niet 
uitvlokken van de proteïnen door zich eraan te binden. Volgens KB van 1 maart 1998 
mag pectine Quantum Satis worden gebruikt. Pectine moet worden gedeclareerd met 
het E-nummer E440(i) of met de volledige naam, dit voorgegaan door de categorie 
“stabilisator”.  

 Guargom is een polysaccharide gewonnen uit de zaden van guarplant (Cyamopsis 
tetragonobla). Guargom kan worden gebruikt als verdikkingsmiddel, stabilisator en als 
emulgator. Bij gebruik hiervan moet dit worden gedeclareerd als E412 of als guargom. 
Dit voorafgaand door de categorie waarvoor het wordt gebruikt.  

 Water 

 suiker 

Productieprotocol 

De gefermenteerde melkdrank wordt volgens vier verschillende wijzen aangemaakt. Hieronder 
worden deze toegelicht. Enkel de aanmaakmethode en niet de samenstelling werd gevarieerd.  

 Test 1 (referentie): eerst wordt een premix van de poeders (pectine, guargom en suiker) 
gemaakt. Het water en de yoghurt wordt manueel onder elkaar vermengd. Vervolgens 
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wordt de droge premix gedisperdeerd in het water met yoghurt door middel van een 
high shear mixer.  

 Test 2 (M4E): van de droge poeders (guargom, pectine en suiker) wordt een premix 
gemaakt. Het water en de yoghurt wordt in het mengvat van het M4E-toestel onder 
elkaar gemengd. Vervolgens wordt de premix via de Venturi in suspensie gebracht.  

 Test 3: Van de droge poeders (guargom, pectine en suiker) wordt geen premix gemaakt. 
Hierbij worden alle poeders één voor één via de Venturi in de waterige fase 
gedispergeerd. Maar ze worden wel samen in de trechter gedaan.  

 Test 4: hierbij worden de poeders één voor één via de Venturi in het water 
gedispergeerd. Daarna wordt dit watermengsel onder de yoghurt handmatig gemengd.  

Proces parameters 

 Yoghurt: de yoghurt wordt daags voor de verwerking tot drinkyoghurt geproduceerd. De 
magere UHT-behandelde melk wordt opgewarmd tot 42 à 44°C. Na het enten van de 
melk, met de bacteriestammen, wordt de melk gedurende zestal uur verzuurd. Na de 
verzuring wordt een pH van 4.3 - 4.1 verkregen. Vervolgens wordt de yoghurt afgekoeld 
tot een temperatuur van 5 à 6°C om te overnachten. Tijdens het overnachten daalt de 
pH tot ongeveer 3.95. In grafiek 4 wordt het verzuringsprofiel van de melk tot yoghurt 
weergegeven (CSK). 
 

 
grafiek 4: verzuringsprofiel van yoghurt 

 

 Voor het dispergeren van de poeders is de circulatiepomp altijd bij een 
werkingscapaciteit van 100% gebruikt.  

 De bolkraanafsluiter van de Venturi-opening is geopend voor ongeveer 20°. 

 Suspensie bekomen in test 1, 2, 3 en 4 wordt UHT-behandeld door gebruik te maken 
van een platen systeem. Hierbij wordt de melk opgewarmd van 65°C tot 90°C over 2 
platenpakketten, gevolgd door een tweetrapshomogenisatie van 150/50 bar. Hierna 
wordt de suspensie verhit tot 105°C met een holding van 3 seconden. Dit wordt 
afgekoeld tot een temperatuur van 20°C. De UHT behandelde drinkyoghurt wordt 
afgevuld in PE-flessen van 0.5l en geseald.  

 Telkens wordt ook een niet verhit staal “rauw staal” afgevuld voor deeltjesgrootte 
analyse. Hierbij wordt bronopol toegevoegd als conserveermiddel. Op die manier zal de 
gefermenteerde melkdrank niet bederven tijdens een lange periode wat de 
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mogelijkheid biedt om analysen op lange termijn uit te voeren. Bronopol is een biocide 
die inwerkt op bacteriën, schimmels en algen. Het actief bestanddeel is een 
tweewaardig alcohol. In Figuur 40 wordt de structuurformule van bronopol 
weergegeven.  
 

 
Figuur 40: structuurformule bronopol 

 
Bepalingen  

 Deeltjesgrootte analyse wordt bepaald door gebruik te maken van “Master Sizer 2000” 
zoals vermeld in 3.1.2. De gebruikte Refractie Index (RI) en de Absorptie Index (AI) voor 
de drinkyoghurt is 1.5 RI en 0.01 AI. Voor water is de RI 1.33.  
De meting van de deeltjesgrootte wordt periodiek (na 7, 18, 22, 28, 30, 35 en 40 dagen) 
uitgevoerd van de UHT behandelde stalen. De rauwe stalen worden één maal gemeten 
en vergeleken met de UHT-behandelde stalen. Per staal wordt de meting 3 maal 
herhaald waarvan ook een gemiddelde wordt bepaald. Dit wordt zowel op de UHT-
behandelde alsook op de rauwe en ingevroren stalen bepaald.  

 Viscositeit wordt bepaald met het “Brookfield DV-II + Pro toestel volgens de beschrijving 
in 3.1.4. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van spindel 1. Het resultaat wordt telkens na 1 
minuut afgelezen. Van ieder staal worden 3 metingen uitgevoerd waarvan een 
gemiddelde wordt bepaald. Dit wordt periodiek herhaald om de evolutie ervan te 
kunnen voorstellen. Ook is een vergelijking gemaakt van het viscositeitsverschil voor en 
na UHT-behandeling.  

 De stabiliteit wordt bepaald door middel van de Turbiscan zoals beschreven in 3.1.3. dit 
wordt gedurende een periode van 30 dagen dagelijks herhaald. De stalen worden 
gedurende deze 30 dagen bewaard in een koelkast van 5°C. Hiervan wordt de Turbiscan 
Stability Index bepaald over een hoogte van 0 tot 10mm. 

 Microbiële steriliteit wordt bepaald volgens de normen van ISO 4833:2003. Dit is een 
bepalingsmethode voor melk en melkproducten waarbij de microbiële aanwezigheid 
wordt bepaald door kolonietelling. Hierbij wordt het product gedurende 1 dag bij 30°C 
geïncubeerd en vervolgens uitgeplaat op een PCA-bodem. Deze worden gedurende 72 
uur geïncubeerd bij 30°C. Alvorens uit te platen dient een verdunningsreeks tot 10-3 
gemaakt te worden. Volgens verordening 853/2004 en 1662/2006 mag een UHT 
behandeld product na incubatie van 15 dagen bij 30°C of na 7 dagen bij incubatie van 
55°C geen mesofiele kiemen aanwezig hebben. 
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3.3.3 Resultaten 

 
Hieronder worden de resultaten van de verschillende analyses weergegeven. De analyses zijn 
zowel op de UHT-behandelde als de rauwe stalen bepaald. Er is van iedere batch ook een staal 
bewaard in de diepvries.  

Deeltjesgrootte 

Invloed van invriezen 
 
In grafiek 5 worden de resultaten weergegeven van de rauwe stalen bewaard in de koelkast.  

 
grafiek 5: resultaten partikelgrootte van rauwe melk bewaard in koelkast 

In grafiek 6 wordt de deeltjesgrootte weergegeven van de rauwe stalen die gedurende 6 dagen 
in de diepvries bewaard zijn. 

 
grafiek 6: resultaten partikelgrootte van rauwe drinkyoghurt bewaart in diepvies 

In grafiek 7 wordt de vergelijkende grafiek van het in de koelkast en diepvries bewaard monster 
weergegeven. Dit is enkel de vergelijking van de eerste proefopzet. Het verloop van de andere 
3 testen zijn gelijklopend. Deze worden weergegeven in 7.7. 
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grafiek 7: vergelijking deeltjesgrootte rauw en diepgevroren van test 1 

 
Evolutie van deeltjesgrootte in de tijd 
 
Na een bewaring van 7, 18, 28, 35 en 40 dagen is de deeltjesgrootte van de vier testen bepaald. 
De grafieken met alle metingen worden weergegeven in bijlage 7.8. Hieronder worden de 
grafieken weergegeven met de metingen na dag 1 en dag 35.  
 

 
Grafiek 8: deeltjesgrootte test 1 meting na 0 en 35 dagen 

 
Grafiek 9: deeltjesgrootte test 2 meting na 0 en 35 dagen 
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Grafiek 10: deeltjesgrootte test 3 meting na 0 en 35 dagen 

 
Grafiek 11: deeltjesgrootte test 4 meting na 0 en 35 dagen 

  

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000  3000 

Particle Size (µm)

0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

V
o
lu

m
e
 (

%
)

DY test 3 UHT dd 30 03 12; RI 1,5; AI 0,01 - Average, donderdag 5 april 2012 11:26:19

DY test 3 UHT  meting na 35 dagen; RI 1.5; AI 0.01 - Average, dinsdag 8 mei 2012 10:18:40

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000  3000 

Particle Size (µm)

0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

V
o
lu

m
e
 (

%
)

DY test 4 UHT dd 30 03 12; RI 1,5; AI 0,01 - Average, donderdag 5 april 2012 11:38:33

DY test 4 UHT  meting na 35 dagen; RI 1.5; AI 0.01 - Average, dinsdag 8 mei 2012 10:28:52



52 

Bachelorproef: Exploratie van de toepassingsmogelijkheden van het M4E toestel Jarno Becarren 

In Tabel 5 wordt het percentage aan deeltjes, die tot een bepaalde deeltjesgrootte piek 
behoren, bepaald.  
 

Test 
 

Deeltjesgrootte van de piek  (µm) volume aan deeltjes  (%)  

1 na 0 dagen 0,6 µm 70,37 % 

  
1,5 µm 28,15 % 

  
30,00 µm 1,48 % 

 
na 35 dagen 0,6 µm 65,91 % 

  
1,5 µm 31,03 % 

  
50 µm 3,06 % 

2 na 0 dagen 0,6 µm 70,3 % 

  
2 µm 24,97 % 

  
25 µm 4,73 % 

 
na 35 dagen 0,6 µm 69,46 % 

  
2 µm 26,85 % 

  
60 µm 3,69 % 

3 na 0 dagen 0,65 µm 71,94 % 

  
2 µm 26,65 % 

  
33 µm 1,41 % 

 
na 35 dagen 0,65 µm 66,78 % 

  
2 µm 28,44 % 

  
50 µm 4,78 % 

4 na 0 dagen 0,8 µm 96,39 % 

  
30 µm 3,61 % 

 
na 35 dagen 0,8 µm 93,99 % 

  
70 µm 6,01 % 

Tabel 5: resultaatanalyse deeltjesgrootte drinkyoghurt 

Stabiliteit  

In Grafiek 12 wordt de stabiliteitsindex van 1 tem 4 met UHT-behandeling weergegeven. Dit is 
berekend over een hoogte van 10mm en een periode van 41 dagen.  
De berekende Turbiscan Stability Index (TSI) na een bewaring van 41 dagen wordt per staal 
weergegeven in Tabel 6.  
 

Test code Turbiscan Stability Index (TSI) 

Test 1 (referentie) 1.59 

Test 2 2.10 

Test 3 1.75 

Test 4 1.34 
Tabel 6: Turbiscan Stability Index na 41 dagen bewaring 
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Grafiek 12: TSI van drinkyoghurt (rood: test 4, roze: test 1, blauw: test 3, groen: test 2) 

Viscositeit 

In Grafiek 13 wordt de evolutie van de viscositeit weergegeven. De niet verwerkte data zijn 
vermeld in bijlage 7.9. 

 
Grafiek 13: evolutie van de viscositeit 
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Microbiologische analyse 

Alle batches hebben minder dan 1kve/ml (mesofiele kiemen) gefermenteerde melkdrank. De 
resultaten zijn in het beproevingsverslag terug te vinden, zie bijlage 7.11. 

3.3.4 Conclusie 

 
Na het invriezen is een lichte toename in de partikelgrootte meetbaar. Dit doordat de 
aanwezige partikels door het invriesproces kunnen coaguleren en aggregaten vormen.  
In functie van de tijd wordt algemeen een verschuiving van de deeltjesgrootte waargenomen. 
De kleine partikels vormen aggregaten waardoor er een hogere hoeveelheid grotere partikels 
aanwezig zijn. Na de productie heeft test 4 de hoogste concentratie aan kleine partikels en ook 
de kleinste partikels. Dit is te verantwoorden doordat de yoghurt niet over de Venturi en 
magneet is gegaan die de partikels nog kleiner maakt zodat deze vlugger aggregaten vormen. 
Test 2 heeft na 35 dagen bewaring de hoogste concentratie aan kleine partikels.  
De Turbiscan Stability Index (TSI) is het laagst voor test 4. Deze heeft zoals eerder vermeld de 
hoogste concentratie aan kleine partikels. Het resultaat van test 3 is vergelijkbaar met dit van 
de referentie. In beide tests wordt een premix van de poeders toegevoegd maar in test 1 
gebeurt de dispersie door een high shear mixer en in test 3 door het M4E-toestel. Test 2 heeft 
de minst goede stabiliteit na 41 dagen bewaring.  
De viscositeit na dag 22 is tussen test 1 en 2 niet significant verschillend. Dit geldt ook voor test 
3 en 4. Na verloop van tijd, na dag 22, is een significant verschil merkbaar tussen de referentie 
en de M4E-testen. De M4E-testen hebben algemeen een lagere viscositeit maar het verschil 
met de referentie is miniem. De viscositeit stijgt beperkt voor alle testen. Dit is te verklaren 
doordat de viscositeit stijgt naarmate er minder kleine partikels aanwezig zijn.  
 
Het meest optimale productieprotocol voor de bereiding van een gefermenteerde melkdrank 
met behulp van het M4E-toestel is:  

 Maak een premix van de poeders (xanthaangom, pectine, suiker en lactose). 

 Sluit de afsluiter onder de mengtank en de afsluiter die weg van de mengtank gaat. 

 Doe in de mengtank het water en open de afsluiter onder de mengtank.  

 Open de klep van de doorstroomcircuit met Venturi en magneet.  

 Plaats de circulatiepomp op een werkingscapaciteit van 100%.  

 Doe de premix in de conische trechter. Open de Venturi slechts voor 20° en laat het 
poeder dispergeren.  

 Wanneer het poeder in suspensie gebracht, leg de circulatiepomp stil.  

 Verwijder de waterfase uit de mengtank door de afsluiter weg van de mengtank te 
openen. 

 Meng manueel de waterfase onder de yoghurt.  

 Voer een UHT-behandeling uit op de drinkyoghurt alsook een homogenisatieproces.  

 Vul de drinkyoghurt af in het gewenste recipiënt.  
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3.4 M4E voor het maken van dressing 

3.4.1 Inleiding 

 
Dressing is een olie in water emulsie die gemaakt wordt volgens hetzelfde principe als dat van 
mayonaise. Het verschil met mayonaise is dat dressing slechts 40% olie bevat i.p.v. min. 78% in 
mayonaise. Om een voldoende stevige dressing te verkrijgen worden stabilisatoren en 
verdikkingsmiddelen gedispergeerd. Het M4E-toestel wil men hiervoor gebruiken om de 
energiekosten te verlagen en de productieduur te verkorten. 
De doelstelling van deze test is om na te gaan als een olie in wateremulsie effectief kan 
geproduceerd worden met het M4E-toestel. Verder wordt een optimaal productie protocol 
opgesteld om dressing te maken. De gewenste dressing moet wit, glad en traag vloeibaar zijn.  

3.4.2 Experimentele opzet 

 
Hieronder worden de bepalende product- en procesparameters beschreven die van belang zijn 
voor de stabiliteit van kwaliteit van de dressing. Door het gebruik van een confidentieel recept 
kunnen geen exacte concentraties en specifieke productbenamingen worden vermeld. 

Karakterisatie van de grondstof 

 Olie: voor de labotesten wordt koolzaadolie gebruikt, voor de productie op het M4E 
toestel wordt gebruik gemaakt van arachideolie. Deze is een 100% plantaardige olie 
verkregen uit aardnoten. Deze olie heeft een neurale smaak en bevat veel onverzadigde 
vetzuren. Ze mag niet worden geconsumeerd door mensen met pinda-allergie. (McGee, 
2008).  

 Xanthaangom is een hydrocolloïd dat wordt verkregen uit de fermentatie van suiker en 
melasse, o.i.v. de bacterie Xanthomonas campestris (food-info.net, 2012). 
Volgens het KB van 1 maart 1998 mag xanthaangom Q.S. worden gebruikt voor de 
productie van geëmulgeerde sausen. De declaratie hiervan moet worden gedaan 
volgens de volledige naam of onder het E-nummer, E415. Dit voorafgaande van de 
categorie “verdikkingsmiddel”.  

 Merigel is gemodificeerd maïszetmeel dat in koud water een bindende eigenschap 
heeft. Volgens de ALBA-lijst van 2009 moet dit als allergeen worden gedeclareerd . De 
gebruikte Merigel is van het bedrijf “Tate & Lyle”. Voor de gebruikte Alba-lijst zie bijlage 
7.10. 

 Eidooier: het lecithine aanwezig in kippeneidooiers wordt gebruikt als emulgator. De 
emulgerende werking van lecithine is toe te schrijven aan zijn fosfolipide eigenschap. Dit 
bestaat uit zowel een lipofiel als een hydrofiel gedeelte (McGee, 2008). Lecithine dat 
gebruikt wordt door toevoeging van kippeneidooiers wordt niet aanzien als een additief 
maar is wel een allergeen.  

 Azijn: alcoholazijn met zuurheid van 7° wordt gebruikt. Dit om een frisse smaak aan de 
dressing te geven en om de emulsie te versterken (Kerkhofs, et al, 2011). Azijn zorgt ook 
voor een wittere kleur.  
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Productieprotocol 

Labotesten 
 
Hieronder worden de laboprotocollen weergegeven waarbij een vervanging voor het 
aardappelzetmeel wordt gebruikt. Bij de “ara” testen wordt er gebruik gemaakt van 
arachideolie in plaats van koolzaadolie. Er zijn heel veel labotesten uitgevoerd, dit om alle 
invloeden van bijvoorbeeld een verschillende toevoegvolgorde, mengvolgorde,… in rekening te 
brengen. 
 

 Referentie: Los in het water het zout en het aardappelzetmeel op. Verwarm dit mengsel 
tot 95°C. Wanneer deze temperatuur bereikt is, koel snel af op ijs. Los de xanthaangom 
op in de helft van de koolzaadolie. Voeg dit samen met het eigeel toe aan de waterfase. 
Laat dit rustig mengen gedurende 2 minuten. Voeg geleidelijk de rest van de olie en het 
azijn toe. Laat vervolgens gedurende 2 minuten rustig mengen. 

 Test 1: Volg hierbij hetzelfde protocol als dit van de referentie maar vervang het 
aardappelzetmeel door Merigel. Voer hierbij de verwarmingsstap niet uit. 

 Test 2: Hierbij is eerst een premix van de poeders gemaakt (xanthaangom, Merigel en 
het zout). Dit mengsel wordt al mengend bij het water toegevoegd. Wanneer alles 
gemengd wordt het eigeel toegevoegd. Vervolgens wordt de olie en het azijn geleidelijk 
aan het mengsel toegevoegd. Dit mengsel gedurende 2 minuten rustig mengen. 

 Test 3: Voeg eerst de xanthaangom toe aan het water. Maak vervolgens een premix van 
het zout en de Merigel. Voeg dit al mengend in één keer toe zonder tijdens het 
toevoegen te mengen. Voeg geleidelijk de olie en het azijn toe. Laat rustig mengen 
gedurende 2 minuten. 

 Test 4: Voeg ieder poeder in één keer afzonderlijk toe zonder te mengen tijdens het 
toevoegen. Meng na het toevoegen krachtig gedurende 30 seconden. Voeg de eidooiers 
toe en laat rustig mengen. Voeg geleidelijk olie en azijn toe. Wanneer alles toegevoegd 
laat gedurende 2 minuten rustig mengen. 

 Test ara 1: Los in het water de merigel en het zout op. Voeg hierbij de eidooiers en 
meng rustig. Los in de helft van de olie de xanthaangom op en voeg dit langzaam bij de 
waterfase. Laat dit gedurende 1 minuut rustig mengen. Voeg vervolgens de rest van de 
olie en het azijn toe. Meng terug gedurende 2 minuten. 

 Test ara 2: Los eerst het zout en het eigeel op in het water. Voeg hierbij, niet al 
mengend, de premix van de merigel en het xanthaangom. Laat dit gedurende 2 minuten 
krachtig mengen. Voeg rustig de olie en het azijn toe en meng gedurende 2 minuten. 

 
M4E-protocol 
 
Uit de resultaten van de verschillende labotesten is een M4E-protocol opgesteld waarbij terug 
mogelijke beïnvloedende parameters veranderd worden.  

 M4E-test 1: Doe het water, eigeel en azijn in de mengtank. Laat dit door de verticale 
mengarm voor 2 minuten mengen. Activeer de mengpomp op een werkingscapaciteit 
van 100%. Voeg de xanthaangom, zout en merigel elk afzonderlijk toe via de Venturi. 
Plaats de Venturi voor 90° open. Sluit tussen ieder product de Venturi en vul dan pas 
terug de trechter. Doseer de olie bij de continue fase door de doseerpomp op 
werkingspercentage van 100% te plaatsen. Wanneer alle olie gedoseerd, schakel beide 
pompen uit. Vul het product af via de driewegkraan in het gebruikte recipiënt. 

 M4E-test 2: Volg het productieprotocol zoals bij test 1. Maak eerst een premix van alle 
poeders alvorens via de Venturi toe te voegen. 
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 M4E-test 3: Volg het productieprotocol zoals bij test 1. Doe alle poeders samen in de 
trechter maar zonder eerst een premix hiervan te maken. Open de Ventuti voor 20° en 
dispergeer de poeders in 1 keer. Na het doseren van de olie wordt het mengsel over de 
magneet en venturi gestuurd. 

 M4E-test 4: Volg het productieprotocol van test 3. Maak eerst een premix van de 
poeders.  
Laat na het doseren van de olie het mengsel nog gedurende 1 minuut circuleren over de 
magneet alleen. 

Procesparameters 

 Voor het maken van de dressing dient de venturi alsook de doseertank gebruikt te 
worden. Eerst worden de poeders gedispergeerd. Hierna wordt de discontinue fase 
gedoseerd a rato 1/10.  

 De circulatiepomp en de doseerpomp dienen gebruikt te worden bij een 
werkingscapaciteit van 100%.  

 Voor het uitvoeren van de labotesten wordt er gebruik gemaakt van “Kenwood cooking 
Chef Major”.  

 Door de hoge viscositeit wordt de dressing afgevuld via de driewegkraan (zie hoofdstuk 
2.1). Activeer hiervoor de pomp op een werkingscapaciteit van maximaal 15-20%.  

Bepalingen 

 Viscositeit wordt bepaald met het toestel beschreven in 3.1.4. Er wordt gebruik gemaakt 
van spindel nummer 4. De gebruikte rotatiesnelheid bij iedere meting is 0.5RPM.  

 Textuuranalyse wordt gemeten met toestel en volgens beschrijving in 3.1.1. Er wordt 
gebruik gemaakt van de meetsonde afgebeeld in Figuur 30. Voor de labotesten wordt 
deze meting telkens 1 maal uitgevoerd. Voor de opvolg metingen worden deze 10 maal 
per staal en per meting uitgevoerd. Van de 10 metingen wordt telkens het gemiddelde 
berekend. 

 Deeltjesgrootte analyse wordt bepaald zoals beschreven in 3.1.2. De dressing wordt 
eerst verdund tot 1/20 in gedemineraliseerd water. De gebruikte RI is 1.4679 met AI van 
0.01. Gedemineraliseerd water heeft een RI van 1.33. 

3.4.3 Resultaten  

 
De textuur analyse is voor iedere test uitgevoerd. Enkel voor M4E-test 3 en 4 zijn 
opvolgmetingen van de textuur uitgevoerd gedurende 1 maand. De viscositeit is enkel van 
M4E-test 3 en 4 gemeten, gedurende 1 week uitgevoerd.  

Visuele resultaten 

Bij alle labotesten is de xanthaangom onvoldoende gedispergeerd. Wat aanleiding geeft tot 
klontervorming. Deze zijn waarneembaar in het mondgevoel. Het mondgevoel is ook zeer 
luchtig wat niet gewenst is voor de dressing. De kleur is geelachtig.  
Bij M4E-test 1 en M4E-test 2 zijn zichtbaar aanwezige niet gedispergeerde xanthaanpartikels. 
De emulsie is onvoldoende stabiel tijdens het afvullen, er treedt fasescheiding op tijdens het 
afvullen. Bij test M4E-test 3 en M4E-test 4 zijn niet gedispergeerde xanthaanpartikels 
waarneembaar. Bij M4E-test 3 wordt na het afvullen van 5 kg dressing een fasescheiding 
waargenomen. Dit is niet merkbaar bij M4E-test 4.  
De dressingkleur van de M4E-testen is wit. 
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Viscositeit 

In Tabel 7 en Tabel 8 worden de resultaten van test 3 en 4 gemaakt met het M4E toestel 
weergegeven. Dit omwille van de afwezigheid van onopgeloste partikels xanthaangom. 
 

Test 3   RPM % torsie cP Standaard deviatie 

Meting 1 dag na 1 0,5 47,80 28554  
 
 
 

609 

productie 2 0,5 49,60 29754 

  3 0,5 48,30 28974 

  Gem 0,5 48,57 29094 

Meting 7 dagen na 1 0,5 59,20 709000  
 
 
 

93472 

productie 2 0,5 55,00 659000 

 
3 0,5 63,70 528000 

  gem 0,5 59,30 632000 
Tabel 7: resultaten test 3 met M4E 

Test 4    RPM % torsie cP Standaard deviatie 

Meting 1 dag na 1 0,5 37,20 22375  
 
 
 

91 

productie 2 0,5 37,00 22195 

  3 0,5 37,10 22267 

  gem 0,5 37,10 22279 

Meting 7 dagen na 1 0,5 38,20 462000  
 

 
 

26502 

productie 2 0,5 39,60 475000 

  3 0,5 42,90 513000 

  gem 0,5 40,23 483333 
Tabel 8: resultaten test 4 met M4E 

Textuur analyse 

In Tabel 9 en Tabel 10 worden de resultaten weegegeven van beide labotesten. In Grafiek 14 
wordt een vergelijking van de textuur in verloop van de tijd gedurende 14 dagen weergegeven. 
Dit is enkel van test 3 en 4 met M4E-toestel gemaakt. Alle resultaten van deze metingen 
worden vermeld in 7.12. 
 

Test Totale hardheid (N)  Hardheid per mm² (N/mm²) 

Referentie 
Test 1  
Test 2  
Test 3 
Test 4 

0.825 
0.468 
0.432 
0.408 
0.826 

0.027491 
0.015597 
0.014401 
0.013608 
0.027536 

Tabel 9: resultaten van de textuuranalyse van de labotesten op dressing 

Test Totale hardheid (N) Hardheid per mm² (N/mm²) 

Ara 1 0.504 0.016801 

Ara 2 0.484 0.016149 
Tabel 10: textuuranalyse labotesten met arachideolie 
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Grafiek 14: textuur van dressing in verloop van de tijd 

Deeltjesgrootte  

In Grafiek 15 wordt de deeltjesgrootte vergelijking van M4E-test 3 en 4 met test Ara 1 
weergegeven. Hierbij zijn de deeltjes van M4E-test 3 en 4 ongeveer gelijklopend maar de 
deeltjes van test Ara 1 zijn groter. 
 

 
Grafiek 15: deeltjesgrootte vergelijking M4E-test 3 en 4 met test Ara 1 

3.4.4 Discussie en besluit.  

 

 Visuele resultaten: bij M4E-test 3 en 4 zijn geen onopgeloste xanthaanpartikels 
aanwezig. Dit door het gebruik van een kleine Venturi-opening waardoor het te 
dispergeren poeder geleidelijker in suspensie wordt gebracht.  
De kleur van de dressing bereid met het M4E-toestel zijn wit in vergelijking met de 
gelere kleur van de dressing ui de labotesten. Dit is te verklaren door een fijnere 
deeltjesgrootte (Grafiek 15).  
Het mondgevoel bij de labotesten is luchtig met veel luchtbellen wat niet gewenst is 
voor een dressing. Dit is toe te schrijven aan het gebruik van een klopper voor de 
productie van de dressing.  

 Na verloop van 1 week is de viscositeit van dressing test 3 en test 4 verhoogd met factor 
20. Dit is te verantwoorden doordat het zetmeel geen hittebehandeling heeft 
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ondergaan. Hierdoor duurt het verstijfselen van het zetmeel veel langer. De standaard 
deviatie tussen de metingen is hoog, doordat de viscositeit ook hoog is.  

 De hardheid van test 3 is na stabilisatie ongeveer 0.1N hoger dan deze bij test 4. Een 
mogelijk oorzaak hiervan is het niet maken van een droge premix alvorens de te 
dispergeren poeders toe te voegen.  

 
 
Hieronder volgt een optimaal productieschema voor het maken van dressing door middel van 
het M4E –toestel opgesteld in de Food Pilot.  

 Doe het water in de mengtank en de olie in de doseertank.  

 Voeg in de mengtank de eidooiers en het azijn toe. Laat dit mengen gedurende 4 
minuten door de verticale mengarm.  

 Maak een premix van de poeders (merigel, xanhtaangom en zout), doe dit in de 
conische trechter.  

 Activeer de circulatiepomp op een werkingspercentage van 100%. Laat de waterige fase 
over de magneet en Venturi gedurende 1 minuut circuleren.  

 Open de bolkraan onder de conische trechter voor 20°. (Figuur 41) 

 Wanneer alle poeders gedispergeerd zijn onmiddellijk de bolkraan sluiten.  

 Open de afsluiter van de magneet alleen en sluit de afsluiter van de magneet en 
Venturi.  

 Open de afsluiter onder de doseertank. Activeer de doseerpomp op een 
werkingspercentage van 100%.  

 Wanneer de olie in de waterige fase tot emulsie is gebracht, laat het mengsel 
gedurende 1 minuut nog over de magneet circuleren.  

 Vul de dressing af via de driewegkraan in het gewenste recipiënt.  
 

 
Figuur 41: optimale Venturi-opening   
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3.5 M4E voor het maken van ganache 

3.5.1 Inleiding 

 
Ganache is een smeuïge chocoladecrème die wordt gebruikt voor het opvullen van pralines. 
Deze bestaat uit chocolade, vet, suiker en water. Het doel van deze test in niet zozeer om na te 
gaan wat de invloeden zijn van het M4E-toestel tijdens de productie. Maar wel om na te gaan 
als een ganache ook met het M4E-toestel, volgens het toestelopzet in de “Food Pilot”, kan 
worden gemaakt.  
Een ganache bestaat altijd uit vier basisgrondstoffen namelijk chocolade, water, suiker en vet. 
Dit kan worden aangevuld met droge stoffen zoals emulgatoren, smaakgevers. Ook kunnen 
andere vloeistoffen worden gebruikt als aroma stof vb: likeur, infusie,….  

3.5.2 Experimentele opzet 

 
In de experimentele proefopzet worden alle specifieke producteigenschappen en 
procesparameters beschreven.  

Karakterisatie van de grondstoffen 

 Chocolade callets Callebaut 811NV is pure chocolade met 53.8% cacaomassa. Deze 
wordt aangekocht in zakken van 2.5kg. Dit kan voor iedere koude toepassing worden 
gebruikt (Callebaut, 2012). 

 Room waarbij meer bepaald het melkvet zorgt voor de zachtheid en smeuïgheid. Het 
water aanwezig in de room heeft dezelfde functie als water (Wybauw, 2007). 

 Water zorgt voor het verkrijgen van een lichte, zachte en romige textuur van de 
ganache. Het vet en de droge bestanddelen zijn beter oplosbaar door het verdunnen 
van de emuslie (Wybauw, 2007). 

 Suiker kan onder gelijk welke vorm worden toegevoegd. In deze proef wordt er 
geopteerd om kristalsuiker te gebruiken. Suiker heeft niet alleen een bindend vermogen 
dat de emulsie stabiel maakt maar het zorgt ook voor zoetheid en verlaging van de Aw-
waarde. Het zorgt ook nog voor de glans en de textuur van de ganache (Wybauw, 2007). 

 Koolzaadolie heeft dezelfde eigenschappen als het melkvet. Belangrijk is dat een goede 
verhouding tussen de vetzuren verkregen wordt (Wybauw 2007). 

 
Benodigdheden:  

- Fondantchocolade 40% 
- Room   35% 
- Water   12% 
- Kristalsuiker  7% 
- Koolzaadolie  6% 

Productieprotocol 

 

 Test labo (referentie): smelt de chocolade in een warmwaterbad 60°C. Doe dit in de 
“Kenwood cooking chef major”. Voeg hierbij water van 45°C en meng voorzichtig. Voeg 
al roerende de suiker toe en laat oplossen. Warm de koolzaadolie op tot 45°C en meng 
deze voorzichtig onder de chocolade. Alles mengen op 45°C gedurende 5 minuten tot 
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een homogeen mengsel verkregen wordt. Voeg geleidelijk al roerend room, opgewarmd 
tot 45°C, toe. Koel het mengsel zo snel mogelijk af.  

 Test 1 M4E: De chocolade wordt gesmolten in een warmwaterbad van 60°C. De 
gesmolten chocolade wordt in het tot 50°C opgewarmde mengvat gedaan. Water, 
opgewarmd tot 50°C, wordt toegevoegd en d.m.v. van de verticale mengarm vermengd. 
Suiker wordt in het mengvat toegevoegd, al roerend, gedurende 20 minuten, door de 
verticale mengarm in oplossing gebracht. Olie wordt vervolgens in de mengtank 
toegevoegd en gedurende 15 minuten geroerd door de verticale mengarm. Wanneer 
alles in suspensie is gebracht wordt de circulatiepomp aangeschakeld voor een 
werkingscapaciteit van 100%. Laat de suspensie gedurende 1 minuut over de magneet 
vloeien. Activeer de doseerpomp, eveneens op een werkingscapaciteit van 100% en 
doseer de tot 60°C opgewarmde room toe. Vul het mengsel af en laat snel afkoelen.  

 Test 2 M4E: chocolade wordt samen met de suiker afgesmolten in het warmwaterbad. 
Volg vervolgens de het protocol beschreven in Test 1 M4E. Alvorens alle grondstoffen in 
de mengtank te doen en te mengen spoel eerst het volledig systeem met heet water.  

Procesparameters 

 Het M4E toestelopzet is gelijk als besproken onder hoofdstuk 2.1.  

 Belangrijk is dat na de productie dat de ganache zo snel als mogelijk wordt gekoeld. Dit 
om een goede voorkristallisatie te verkrijgen. Dit zorgt voor een stabiele en smeuïge 
structuur. Voorkristallisatie zorgt eveneens voor een verhoogde houdbaarheid, stabieler 
bij klimatologische fluctuaties, verlaagde uitdroging en aangenamer aroma en 
mondgevoel. Het voorkristalliseren omvat de vorming van β-entkristallen van de 
cacaoboter.  
 

Bepalingen 

Er zijn enkel visuele en sensorische bepalingen uitgevoerd.  

3.5.3 Resultaten 

 

 Labotest resulteert in een gladde blinkende ganache. De smaak hiervan is wel niet 
optimaal door het overheersen van de koolzaadoliesmaak.  

 M4E-test 1 en 2: er kon geen ganache worden bereid door het dichtslibben van de 
pijpleiding.  

3.5.4 Conclusie 

 
Ganache kan volgens deze proefopstelling niet met het M4E-toestel worden bereid. Dit door 
het te snel afkoelen van de ganache in de pijpleiding. Verder onderzoek kan worden gevoerd 
naar een mogelijkheid om de pijpleiding te isoleren door deze te voorzien van een 
verwarmende strook.  
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3.6 M4E voor het dispergeren van Axos 

3.6.1 Inleiding 

 
Brana Vita™, wat de commerciële naam is van Axos, is een nieuw voedingsingrediënt dat sinds 
1 oktober 2011 de herkenning als “Novel Food” heeft gekregen. Het probleem bij dit product is 
het dispergeren. Het duurt zeer lang om door gebruik van een high shear mixer een kleine 
hoeveelheid in suspensie te brengen. Met deze test wordt nagegaan of het M4E-toestel dit 
moeilijk te dispergeren poeder zonder klonters of schuimvorming in suspensie kan worden 
gebracht.  

3.6.2 Experimentele opzet 

In de beschrijving van het experimentele opzet worden alle parameters beschreven die gekend 
dienen te zijn om gelijke proef te kunnen uitvoeren. De testen worden voor Axos 1 in een 
concentratie van 10 en 30% uitgevoerd en voor Axos 2 in 20%.  

Karakterisatie van de grondstoffen 

Brana Vita™ is een arabinoxylan-oligosaccharide of kortweg Axos genoemd dat uit de celwand 
van tarwezemelen wordt gehaald. Het wordt gebruikt als natuurlijk zoetmiddel ter vervanging 
van arabinose. Het heeft een prebiotische en een antioxidatieve werking. Dit door de binding 
van polyfenolen met arabinose (Flanders Bio, 2011). Axos bestaat uit een kern van xylose 
waarop verschillende arabinosemoleculen op gebonden zijn. Dit wordt verkregen door de 
enzymatische omzetting van arabinoxylan (Fugeia, 2011). Het verschil tussen Axos 1 en Axos 2 
is de wijze van drogen. Axos 1 is gedroogd in een sproeitoren met een drukspuit (nozzle) en 
Axos 2 in een sproeitoren met een roterende schijf.  
 

Productieprotocol 

Voor de labotesten wordt er gedemineraliseerd water gebruikt op kamertemperatuur. Het 
mengsel wordt gemaakt door het poeder geleidelijk aan het demiwater toe te voegen. Dit 
wordt gemixt met de Ultra Turrax, de high shear mixer  
 
De testen met het M4E-toestel worden volgens onderstaand protocol uitgevoerd. De mengtank 
wordt gevuld met 14L koud gedemineraliseerd water. Dit wordt gedurende 1 minuut 
gecirculeerd over de magneet en Venturi (zie Figuur 23). Vervolgens wordt het poeder, 
aanwezig in de conische trechter, via de Venturi in dispersie gebracht. De Venturi wordt 
gesloten nadat al het poeder in suspensie gebracht is. Het mengsel wordt na dispersie 
gedurende 1 minuut gecirculeerd en afgevuld.  

Procesparameters 

 Het M4E-toestel wordt gebruikt volgens opstelling beschreven in 2.1. 

 De Venturi wordt geopend tot 20° (zie Figuur 41).  

 De Ultra Turrax wordt op een toerental van 9500 toeren per min. 
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Bepalingen 

 Viscositeit wordt bepaald aan de hand van de methode beschreven onder 3.1.4. Er 
wordt gebruik gemaakt van de “small sample adaptor” en spindel nummer 18 met 
rotatiesnelheid van 50 RPM.  

 Deeltjesgrootte wordt bepaald met het toestel Master Sizer 2000 beschreven in 3.1.2. 
De gebruikte RI is 1.65 met een AI van 0.01. De gebruikte dispersant is 
gedemineraliseerd water met een refractieindex van 1.33.  

3.6.3 Resultaten  

 
In onderstaande grafieken worden de resultaten van de deeltjesgrootte bepaling weergegeven. 
Het resultaat van de M4E-test wordt vergeleken met deze van de labotest.  

 
Grafiek 16: vergelijking Axos 1, dosering 10% 

Grafiek 17: vergelijking Axos 1, dosering 30% 

  

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000  3000 

Particle Size (µm)

0 

 0.5 

 1 

 1.5 

 2 

 2.5 

 3 

V
o
lu

m
e
 (

%
)

axos 1; 10%; M4E; dd 20 04 12; RI 1.65 AI; 0.01, vrijdag 20 april 2012 10:49:37

axos 1; 10%; Ultra turax; dd 20 04 12; RI 1.65 AI; 0.01, vrijdag 20 april 2012 14:03:16

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000  3000 

Particle Size (µm)

0 

 0.5 

 1 

 1.5 

 2 

 2.5 

 3 

V
o
lu

m
e
 (

%
)

axos 1; 30%; M4E; dd 20 04 12; RI 1.65 AI; 0.01, vrijdag 20 april 2012 11:01:17

axos 1; 30%; ultra turax; dd 20 04 12; RI 1.65 AI; 0.01, vrijdag 20 april 2012 14:21:27



65 

Bachelorproef: Exploratie van de toepassingsmogelijkheden van het M4E toestel Jarno Becarren 

 
Grafiek 18: vergelijking Axos 2, dosering 20% 

In Tabel 11 worden de resultaten weergegeven van hoelang het duurde alvorens de Axos 
volledig in suspensie was en als er veel of weinig schuim gevormd werd.  

Toestel Test Duur van het 
dispergeren 

Schuimvorming 

M4E Axos 1; 10% 2.5 minuten Zeer weinig 

M4E Axos 1; 30% 6 minuten Zeer weinig 

M4E Axos 2; 20% 5 minuten Zeer weinig 

Ultra turax Axos 1; 10% 7 minuten Weinig 

Ultra turax Axos 1; 30% 12 minuten Veel 

Ultra turax Axos 2; 20% 15 minuten Veel 
Tabel 11: resultaten schuimvorming en tijdsduur voor dispersie van Axos 

3.6.4 Conclusie 

 
Het M4E-toestel zorgt voor kleinere partikels bij het dispergeren van 10% Axos 1 in vergelijking 
met de Ultra turax. Voor Axos 1 (30%) en axos 2 (20%) is het effect op de deeltjesgrootte 
minder duidelijk. De dispersieduur is meer dan de helft korter in vergelijking met de labo 
productie. Ook wordt er zeer weinig schuim gevormd. 
Algemeen kan worden gesteld dat het M4E-toestel een beter alternatief is voor het dispergeren 
van Axos.  
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3.7 Discussie en algemeen besluit 

 
In eerste instantie is het bedieningsprotocol van de M4E op punt gesteld. Deze zijn nodig voor 
het optimaal uitvoeren van de testen. De bepaalde parameters zijn het droogloopverlies (4.1l) 
en de minimaal benodigde continue fase. Voor het circuit met magneet en Venturi is dit 15 
liter, voor het circuit met enkel de magneet alleen bedraagt dit 20 liter. Deze parameters zijn bij 
ieder toestel verschillend.  
 
Denkend aan de standaard parameters worden de verschillende producten gemaakt. Dit 
enerzijds volgens de huidige methode anderzijds met het M4E-toestel.  

 Met M4E-toestel is optimaal voor het aanmaken van premixen van gefermenteerde 
melkdranken voor UHT-verhitting aan te maken. Uit de testen blijkt dat pectine zonder 
enige klontervorming en in zuivere vorm in oplossing gebracht worden met behulp van 
het M4E-toestel. Dit ook in een kortere tijd in vergelijking met de huidige methode.  

 De dressing (olie in wateremulsie) wordt zonder enig probleem met het M4E-toestel 
gemaakt. De emulgatoren en stabilisatoren worden probleemloos en in korte tijd in 
suspensie gebracht. De olie, à rato 1/10, wordt optimaal geëmulgeerd met de 
waterfase.  

 Het dispergeren van zeer moeilijk in suspensie te brengen hydrocolloïden, zoals Axos, 
lukt in minder dan de helft van de tijd. Dit in vergelijking met de huidige dispersie 
technieken zoals een high shear mixer of een ultra turax. Hierbij is de dispersie stabiel 
zonder ook veel schuimvorming 

 Ganache kan in principe ook met dit toestel gemaakt worden. Met het gebruikte toestel 
is dat niet gelukt. Dit omdat de chocolade te snel afkoelt door de pijpleiding. Een 
oplossing hiervoor is het isoleren van de pijpleidingen of dubbelwandige pijpleidingen 
voorzien van een tegenstroom met warm water. Ook zou de pijpleiding kunnen voorzien 
worden van verwarmingslinten.  
 

Algemeen kan worden gesteld dat het M4E-toestel voor vele toepassingen in de 
voedingsindustrie bruikbaar is. Dit niet alleen voor het maken van emulsies en suspensies maar 
eigenlijk in alle bereidingen waarbij een mengsysteem noodzakelijk is.  
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4 Bioetische reflectie 
 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan of de productie van emulsies of suspensies door middel van 
het M4E toestel wel een maatschappelijk verantwoorde activiteit is. Er kan niet echt worden 
gesproken van een Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming (MVO). Want dit is slecht één 
bepaald toestel dat in een onderneming kan worden gebruikt. De beoordeling of het toestel 
effectief maatschappelijk verantwoord is wordt gemaakt aan de hand van 3 vragen. Deze 
vragen zijn namelijk hoe ecologisch, economisch en sociaal verantwoord is het toestel?  
 
Hoe ecologisch is het toestel?  
Uit onderzoek is gebleken dat het M4E-toestel ongeveer 50 keer minder energie gebruikt, voor 
het maken van een emulsie of suspensie van een poeder in een vloeistof, in vergelijking met 
een homogenisator of ultra turrax. Dit kan worden afgeleid van onderstaande grafiek, grafiek 
19: energetisch verbruik per verkleiningsmethode (Stuyven, 2009). 
 

 
grafiek 19: energetisch verbruik per verkleiningsmethode 

Dit laag energetisch verbruik is toe te schrijven aan de verkleiningsmethode van de partikels 
door middel van magnetische krachten en/of de Venturi. Dit in vergelijking met het gebruik van 
een drukverhoging bij de homogenisator. Door het lager energetisch verbruik zal er ook minder 
uitstoot van CO2 zijn.  
Deze methode kan wel niet volledig ter vervanging van een homogenisator worden gebruikt. 
Voor het dispergeren van poeders is deze methode het meest optimaal. Maar wanneer een 
emulsie moet worden gemaakt tussen twee zeer moeilijk mengbare componenten kan het M4E 
toestel slechts voor een tijdelijk stabiele emulsie zorgen. Hierbij wordt de stabiliteit van de 
emulsie best versterkt worden door ofwel het gebruik van extra emulgatoren ofwel een 
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bijkomende homogenisatie met een homogenisator. Dus hiervoor moeten er terug twee 
toestellen worden gebruikt en dus ook twee keer energie worden verbruikt.  
Een tweede aspect bij de vraag van hoe goed het toestel maatschappelijk verantwoord is, is de 
economische pijler. Hierbij wordt er nagegaan als deze maatschappelijk verantwoorde activiteit 
wel financieel haalbaar is.  
Het toestel verbruikt zoals eerder al vermeld veel minder energie in vergelijking met een 
homogenisator. Dit zal ook merkbaar zijn bij de energiefactuur. Bij een homogenisator wordt er 
gebruik gemaakt van een verhoogde druk om de partikels te verkleinen. Het verhogen van de 
druk vergt veel energie wat bij het M4E toestel niet van toepassing is.  
In het toestel zelf zijn buiten de circulatiepomp en de doseerpomp geen bewegende 
onderdelen aanwezig. Dit resulteert in een lagere slijtagegraad van het toestel, wat terug een 
economische besparing oplevert. Door de lagere slijtagegraad zullen er minder onderdelen van 
het toestel moeten worden vervangen. Ook kan het toestel gemakkelijk worden gereinigd door 
middel van CIP reiniging. Dit zorgt voor een besparing op de personeelkost en een optimaal 
gebruik van de reinigingsmiddelen.  
Het toestel kan meer dan alleen het maken van emulsies en het dispergeren van poeders. Het 
kan ook gebruikt worden voor het maken van soezenbeslag, banketbakkersroom, ganaches,…. 
Alles waarvoor een mixer of een mengelement gebruikt wordt, kan in dit toestel worden 
gemaakt. Naast de voedingsindustrie kan dit toestel ook in de farmaceutische industrie worden 
gebruikt. Dus algemeen is het een toestel met een breed toepassingsspectrum.  
De magnetische ring en eventueel de Venturi kan ook zeer eenvoudig zonder grote 
aanpassingen in een bestaand productieproces worden ingepland. Ook nemen beide slechts 
weinig productieoppervlak in.  
Het toestel, meer bepaald de magneten, hebben een lange levensduur. De pompen op het 
toestel zullen wel na enkele jaren moeten vervangen worden. Deze kost is behoorlijk wat 
kleiner dan de vervanging van de magneten.  
Twee nadelen zijn de hoge aankoopprijs en de beperkte productiecapaciteit  
 
Een derde aspect is het sociaal aspect van het toestel.  
Het is een eenvoudig te bedienden toestel dat niet door een ingenieur of dergelijke moet 
worden bediend. Dit kan dus door een minder hooggeschoold persoon bediend worden. 
Hierdoor krijgt die persoon toch een grotere verantwoordelijkheid wat hij in andere posities op 
de werkvloer misschien niet zou krijgen. Daardoor zal hij zich meer gewaardeerd voelen voor 
zijn verrichte arbeid.  
Verder kunnen er met dit toestel emulsies en dispersies worden gemaakt met zout en 
vetvervangers. Tegenwoordig is zoutreductie en vetvervanging een hot item. Dit in de strijd 
tegen het groeiend aantal mensen met obesitas.  
Een nadeel van het toestel is dan weer dat weinig menselijke handelingen bij het onderhoud en 
reiniging van het toestel nodig zijn, wat voor de tewerkstelling in een bedrijf mogelijk negatief 
zal werken.  
 
Algemeen kan dit toestel als een maatschappelijk verantwoord toestel worden beschouwd. De 
voordelen wegen overduidelijk op tegen de mogelijke nadelen. De maatschappelijke voordelen 
concentreren zich vooral op het economisch en ecologisch aspect. Dit toestel heeft minder 
sociale voordelen te bieden. Hoe ecologisch verantwoord het toestel in totaal zal zijn hangt 
altijd af van het bedrijf zelf.   
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5 Publiceerbaar artikel 
 
Emulsies en suspensies gemaakt door magneten 
 
Met de groeiende aandacht voor duurzaamheid is de voedingsindustrie steeds op zoek naar 
manieren om suspensies en emulsies te bereiden met een lager energieverbruik. Tot op heden 
gebruikt men een homogenisator, high shearmixer of een ultra turax voor het maken van 
emulsies en dispersies. In 2006 is het M4E-toestel (Magnets for Emulsions), op de markt 
gekomen. Het toestel werd ontwikkeld door de KULeuven en gemaakt door het bedrijf Cegelec. 
In de farmaceutische industrie kent dit toestel op heden al vele toepassingen maar in de 
voedingsindustrie is het nog ongekend. In dit onderzoek werden de toepassingsmogelijkheden 
van het toestel in de voedingsindustrie nagegaan. Zowel suspensies als emulsies werden 
gemaakt met het M4E-toestel en vergeleken met de huidige productiemethode.  
In Figuur 1 worden de magneten uit het M4E-toestel afgebeeld die zorgt voor de dispersie en 
emulsie.  

 
Figuur 1: magneten in het M4E-toestel 

Het M4E-toestel kan zowel emulsies als suspensies maken, dit in twee afzonderlijke circuits 
(Figuur 2 en Figuur 3). In beide circuits wordt gebruik gemaakt van hydromagnetische krachten 
zoals de Lorentzkrachten. Deze worden verkregen door de aanwezigheid van een magnetisch 
veld, opgewekt door een permanente magneet. Daarnaast zorgt een hoog Reynoldsgetal (maat 
voor turbulentie van een vloeistofstroom) voor een extra verdeling van de partikels. Bij het 
maken van een suspensie zorgt het Venturi effect voor het aanzuigen en dispergeren van de 
poeders in de vloeistoffase.  
 

     
Figuur 1: circuit voor suspensie    Figuur 2: circuit voor emulsie 

Het gebruikte M4E-toestel bestaat uit een doseertank van 50L en een mengtank van 100L. 
Hierop zijn respectievelijk een doseerpomp en een mengpomp aangesloten. Beide tanks zijn 
dubbelwandig zodat ze kunnen opgewarmd en afgekoeld worden door middel van het 
tegenstroom principe. De gebruikte magneet voor het maken van een suspensie is een DN 25 
magneet en deze voor de emulsie is een DN 32.  
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Er werden vier verschillende producten onderzocht waaronder 2 suspensies (gefermenteerde 
melkdrank en dispersie van een hydrocolloïod meerbepaald axos) en 2 emulsies met dispersie 
van poeders (dressing met 40% vet en ganache). Er is gekozen voor deze 4 toepassingen omdat 
deze elk in een verschillende sector uit de voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt. De 
gefermenteerde melkdrank in de zuivelindustrie, dispersie van Axos in de prebiotische sector. 
Deze 2e test kan ook als een algemene test worden gezien voor het dispergeren van poeders. 
De dressing staat voor de saus industrie. De 4e test toont aan dat het toestel ook in de 
banketbakkerswereld en chocolatrie kan gebruikt worden. 
 
Het eerste product waarop het M4E-toestel getest werd is een gefermenteerde melkdrank. Dit 
is een zuivelproduct op basis van yoghurt waarin verschillende droge poeders zoals 
zoetmiddelen en verdikkingsmiddelen in dispersie moeten worden gebracht. Tot nu toe wordt 
dit met een high shear mixer gemaakt. Nadelen bij de huidige methode zijn de kans op 
klontervorming en schuimvorming.  
De testen met het M4E-toestel werden drie keer herhaald waarbij telkens een andere 
dispersiemethode werd gebruikt. Deze werd vergeleken met de referentiemethode met de high 
shear mixer. Bij de eerste methode werden alle poeders afzonderlijk gedispergeerd, voor de 
tweede methode werden alle poeders eerst in premix gebracht en dan gedispergeerd. Bij de 
derde methode werden tot slot eerst alle poeders samen in dispersie gebracht in het water en 
dan manueel onder de yoghurt gemengd. De verschillende testen werden met elkaar 
vergeleken op basis van de deeltjesgrootte, stabiliteit en viscositeit. De viscositeit van de vier 
testen lag zeer dicht bij elkaar. Test 4 had na productie de grootste hoeveelheid kleine partikels 
en was na 40 dagen bewaring het meest stabiel. Hieruit kan worden besloten dat volgens test 4 
een stabieler product in vergelijking met de referentie kan worden verkregen. Bovendien is de 
effectieve productieduur voor de helft korter met het M4E-toestel in vergelijking met de 
traditionele high shear mixer. Wat kan je zeggen uit het energieverbruik? 
 
 
De tweede testopzet was het maken van dressing met een vetpercentage van 40%. Hierbij werd 
al of niet eerst een premix van de droge poeders gemaakt. Deze werden via de Venturi opgelost 
in de continue fase waarin vervolgens de discontinue fase à rato 1/10 werd gedoseerd. Als 
emulgator werd kippeneigeel gebruikt, aangevuld met xanthaangom en merigel (Tate & Lyle 
)als stabilisatoren en verdikkingsmiddelen. Traditioneel wordt een dressing gemaakt door 
gebruik te maken van een meng/klop systeem. Het nadeel van een meng/klop systeem is de 
grote hoeveelheid lucht die wordt ingebracht. Dit is bij gebruik van het M4E-toestel niet het 
geval omdat slechts een minimum aan lucht wordt aangezogen zowel bij de Venturi-opening als 
in het mengvat. De xanthaangom of andere gebruikte hydrocolloiden werden optimaal in 
dispersie gebracht zonder klontervorming bij een Venturi-opening van slechts 20°. De dressing 
verkregen met het M4E-toestel was witter in vergelijking met deze door een klassieke menger. 
Dit is te verklaren doordat de partikels fijner gedispergeerd zijn en het licht meer zullen breken 
dan bij de klassieke menger (Grafiek 1). De hardheid van de dressing was optimaal wanneer 
eerst een premix van de droge poeders werd gemaakt alvorens via de Venturi te dispergeren. 
Zonder de premix was de stabiliteit 0.1N hoger wat meer op de consistentie van mayonaise 
gelijkt dan die van dressing. Dit zorgt voor een beter gebruik van het dressing in voorbeeld 
groenten. Uit deze grafiek kan ook worden afgeleid dat het al of niet maken van een premix 
geen invloed heeft op de deeltjesgrootte.  
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Grafiek 1: deeltjesgrootte van dressing gemaakt met het M4E-toestel (rood en groen) alsook met een menger (blauw) 

 
De derde test ging na of het M4E-toestel moeilijk te dispergeren hydrocolloïden toch zonder 
klontervorming in suspensie kan brengen,in een korte tijd en zonder veel schuimvorming. Het 
product waarmee de test werd uitgevoerd was Axos of onder de commerciële naam Brana vite 
™. Axos is arabinoxylan-oligosaccharide die uit de celwand van tarwezemelen wordt 
geëxtraheerd. Dit wordt als prebiotica gebruikt ter vervanging van arabinose. Dit is een moeilijk 
te dispergeren hydrocolloïd dat tegenwoordig door middel van een high shear mixer of een 
ultra turax in dispersie wordt gebracht. De M4E-testen werden uitgevoerd met een Venturi-
opening van 20°. 
Door middel van het M4E-toestel werd het hydrocolloïd in minder dan de helft van de huidige 
tijd in dispersie gebracht (tabel 1). In deze tabel wordt ook de hoeveelheid gevormd schuim 
weergegeven. De verkregen partikels bij de testen met het M4E-toestel waren bovendien 
kleiner in vergelijking met de huidige methode. Dit zorgt voor een stabielere suspensie van het 
hydrocolloïd. ). Het verschil tussen Axos 1 en Axos 2 is de wijze van drogen. Axos 1 is gedroogd 
in een sproeitoren met een drukspuit (nozzle) en Axos 2 in een sproeitoren met een roterende 
schijf.  
 

Toestel Test Duur van het 
dispergeren 

Schuimvorming 

M4E Axos 1; 10% 2.5 minuten Zeer weinig 

M4E Axos 1; 30% 6 minuten Zeer weinig 

M4E Axos 2; 20% 5 minuten Zeer weinig 

Ultra turax Axos 1; 10% 7 minuten Weinig 

Ultra turax Axos 1; 30% 12 minuten Veel 

Ultra turax Axos 2; 20% 15 minuten Veel 
Tabel 1: Benodigde dispersie tijd en schuimvorming bij het dispergeren van Axos  

Tot slot van het onderzoek werd in een 4de testopzet nagegaan of door middel van het M4E-
toestel een ganache kan gemaakt worden. Tot nog toe wordt dit met hetzelfde toestel gemaakt 
als bij de dressing waarbij een meng/klop systeem wordt gebruikt. Hier werd slecht 1 test 
uitgevoerd omdat het hoofddoel van dit testopzet enkel nagaan is of een ganache met het 
M4E-toestel kan worden gemaakt. Het antwoordt hierop is positief. Met dit toestel kan een 
ganache worden gemaakt, op voorwaarde dat de pijpleidingen dubbelwandig zijn of voorzien 
van verwarmingsstrips zodat de ganache niet te sterk kan afkoelen.  Met gewone pijpleidingen 
stolt de chocolade in de ganache.  
Algemeen kan worden besloten dat het M4E-toestel in verschillende deelsectoren van de 
voedingsindustrie kan worden ingezet voor het maken van suspensies en emulsies. Het 
dispergeren van moeilijk oplosbare producten verloopt veel vlotter vergeleken met de huidige 
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technieken. Ook de kans op klontervorming wordt gevoelig gereduceerd door het M4E-toestel. 
Het verkregen eindproduct is stabieler tijdens de bewaring. Tot slot wordt, in geval van 
processen met schuimvorming, door een daling van de luchtinslag, minder schuim gevormd 
tijdens het productieproces.  
Emulsies kunnen ook heel gemakkelijk worden gemaakt met het M4E-toestel. Belangrijk is wel 
dat alle pijpleidingen dubbelwandig zijn of voorzien worden van een verwarmingslint wanneer 
gewerkt wordt met een product dat stolt op kamertemperatuur. Tot slot werd vastgesteld dat 
voor een optimale dispersie van de hydrocolloïden de bolafsluiter bij de Venturi-opening best 
maar voor 20° wordt geopend  
 
 

  Het M4E-toestel in de voedingsindustrie. 
 
Uit het gevoerd onderzoek kan worden besloten dat het M4E-toestel in vele deelsectoren 
van de  voedingsmiddelenindustrie kan gebruikt worden voor het maken van suspensies 
en emulsies (heterogene mengsels). Verder kan het ook voor homogene mengsels 
gebruikt worden, die doorgaans makkelijker te mengen zijn dan suspensies en emulsies. 
Het M4E-toestel is zonder veel aanpassingen zeer eenvoudig in een bestaande 
productieflow in te passen. De grootte van de magneet kan aangepast worden aan het 
debiet van de productieflow.  
 
Algemeen kan worden gesteld dat het M4E-toestel zeer veel toepassingsmogelijkheden 
heeft naast de farmaceutische industrie ook in de voedingsindustrie.  
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6 Persoonlijke visie op de stage en het stagebedrijf 
 
Het onderwerp van dit eindwerk was heel interessant. Het is ontzettend boeiend om een 
nieuwe technologie te verkennen die in de toekomst een grote rol van betekenis kan spelen in 
de voedingsindustrie. Het werken met een prototype van het toestel vond ik een groot 
genoegen. Het is iets nieuws waarover we in de lessen niet veel geleerd hebben. Maar ik kon 
dit onderzoek uitvoeren bij het ILVO, een onderzoeksinstelling in Vlaanderen die toch 
toonaangevend is op vlak van onderzoek voor de voedingsindustrie. 
Het personeel van het ILVO, zowel de mensen van het bureau als de labo’s, waren heel 
bereidwillig om mij te helpen. Ik mocht ook zelfstandig werken, wat ik wel heel aangenaam 
vond. Hierdoor heb ik zelf beter leren plannen, wat ik in mijn verdere leven ongetwijfeld nog 
goed kan gebruiken. Zowel het opstellen van de testen als het uitvoeren ervan mocht ik 
zelfstandig doen. Hierdoor heb ik mijn kennis over verschillende analysetoestellen ook kunnen 
verruimen.  
Het was niet altijd even eenvoudig om mijn eigen planning te combineren met deze van de 
andere onderzoekers van het ILVO. Vaak willen verschillende mensen eenzelfde toestel op 
hetzelfde moment gebruiken. Ik heb moeten leren geven en nemen en mijn eigen planning bij 
te sturen in functie van die van anderen. Maar zo leer je in een groep functioneren, een 
eigenschap die in een latere loopbaan meestal noodzakelijk is om goed te kunnen presteren in 
een bedrijf. 
 
Het principe van de Food Pilot om de vele industriële installaties op kleine schaal aan te kopen 
vind ik een goed concept. Veel onderzoek kan hierdoor gemakkelijker en met minder afval 
worden uitgevoerd. Hiermee wens ik iedereen van de Food Pilot veel succes met de verdere 
uitbouw van deze afdeling.  
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7 Bijlagen  

7.1 Publicatie uitbouwen van een pilootfabriek 

De uitbouw van een pilootfabriek ter ondersteuning van innovatie 
in de Vlaamse agro-food industrie 

De Vlaamse voedingsindustrie vormt met zijn 3.800 ondernemingen en zijn 6 miljoen consumenten 

een sleutelsector in het Vlaams economisch en maatschappelijk landschap. Om nieuwe 
groeimogelijkheden aan te boren is het belangrijk dat de bedrijven, vaak KMO's, in staat zijn om 
nieuwe nichemarkten te identificeren en er snel op in te spelen met nieuwe producten. 

Essentiële schakels in het valorisatieproces en introductie tot de markt van nieuwe en/of verbeterde 
producten en/of processen zijn een goed uitgeruste pilootinstallatie en een daaraan gekoppeld 

analytisch laboratorium. Alvorens te investeren in nieuwe apparatuur/machines en/of het op de markt 

brengen van een nieuw product, kunnen bedrijven via een goed uitgebouwde pilootinfrastructuur 
ervaring opdoen, testen uitvoeren in verschillende configuraties en piloothoeveelheden van een nieuw 

product aanmaken voor een eerste 
marktverkennend onderzoek. 

Om de innovatieve concepten te toetsen aan 
de praktijk en de industrialisatie voor te 
bereiden is er nood aan de beschikbaarheid 
van een centrale en multifunctionele 

pilootinfrastructuur op Vlaams niveau. De 
nood is hoog bij KMO’s die de investeringen 
in eigen pilootapparatuur financieel niet 
kunnen dragen maar ook grote bedrijven 
zijn geïnteresseerd wegens de grotere 

mogelijkheden in vergelijking met eigen 
apparatuur, de grotere flexibiliteit en de 

meerwaarde door interactie met de 
knowhow en de laboratoriumcapaciteit van 
de kennisinstelling. 

Om een centrale pilootinfrastructuur uit te 
bouwen vonden Flanders’ FOOD, de competentiepool voor de Vlaamse voedingsindustrie, als 
aanvrager en het ILVO-T&V, als uitvoerder, elkaar waarbij het ILVO-T&V kan steunen op de 
jarenlange expertise in het bovenvermelde valorisatietraject met zijn reeds beschikbare pilootfabriek. 
De huidige pilootfabriek kan niet beantwoorden aan de hierboven gestelde verwachtingen. Bovendien 
wees een enquête op de nood aan een update van de bestaande apparatuur voor de zuivelsector 
(poeder, UHT, kaasbereiding). 

Beide instellingen namen de strategische beslissing de krachten te bundelen en de bestaande 

pilootapparatuur, die momenteel vooral op zuivel gericht is, te moderniseren en nieuwe 
onderzoekslijnen voor andere voedingsproducten met bijhorende pilootinstallaties uit te bouwen. Eind 
2008 werd door het IWT het investeringsvoorstel voor de verdere uitbouw van de bestaande 
pilootfabriek tot een multifunctionele pilootfabriek goedgekeurd. 

Gedurende het project zal nieuwe pilootapparatuur aangekocht worden die multifunctioneel inzetbaar 
is voor onder andere zuivel en zuivelanalogen, fruitsappen, soepen, sauzen, snack food industrie, 
groenten- en fruitsector, bereide maaltijden, vis- en vleesindustrie.  
In het kader van het investeringsproject werden in de maand maart 2009 de Vlaamse agro-food 
bedrijven bevraagd naar de nood aan publieke pilootinfrastructuur. Er werden 900 contactpersonen 

aangeschreven verdeeld over de diverse voedingssectoren met de vraag om de bevraging in te vullen. 
Bij de keuze van de pilootapparatuur zal rekening gehouden worden met resultaten van deze 
bevraging. 
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7.2 Studie naar verbeterde verwerking- en valorisatiemogelijkheden voor 
appel en peer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Studie naar verbeterde verwerking- en valorisatiemogelijkheden voor appel en peer 
Doel 

In Vlaanderen is de fruitteelt een belangrijke economische bedrijvigheid. De voornaamste fruitteelten zijn appels en peren, goed 
voor een productiewaarde van respectievelijk 148 en 173 miljoen euro. Hiermee is Vlaanderen een belangrijke speler op het gebied 
van appel- en peerproductie binnen Europa. 

Om deze sterke positie van de Vlaamse fruitsector te behouden is innovatie vereist. De Vlaamse fruitsector is namelijk sterk 
onderhevig aan fluctuerende marktcondities. Dit is gegroeid uit het feit dat de sector sterk georiënteerd is op export van appels en 
peren voor de versmarkt. Bovendien blijft in Vlaanderen, in tegenstelling tot andere landen, de verwerkende industrie van appels 
eerder beperkt en zelfs nagenoeg onbestaande voor peren. Uit onderzoek is echter gebleken dat de hoofd- en nevenstromen van de 
al bestaande verwerkende industrie voor fruit waardevolle gezondheidsbevorderende componenten (flavonoïden, vitamines) 
bevatten. Dit biedt zeker kansen voor de ontwikkeling van nieuwe afgeleide producten die kunnen leiden tot een verminderde 
afhankelijkheid van de export van vers fruit. Bovendien zal door productdiversificatie het risico op inkomstenverlies door mislukte 
oogst (te kleine vruchtmaten, hagelschade e.d.) kunnen worden beperkt. 

 

De doelstelling van dit project bestaat erin om onderzoek te verrichten naar nieuwe en/of alternatieve verwerkingsmogelijkheden 
van appel en peer met als objectief nieuwe afgeleide producten te ontwikkelen. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op 
valorisatietrajecten die leiden tot grondstoffen, ingrediënten en afgewerkte producten met aandacht voor een maximaal behoud van 
de gezondheidsbevorderende componenten zoals vitamines, vezels en een uitgebreide set van polyfenolische verbindingen. 

 

Methoden 

In eerste instantie zal een inventaris worden opgesteld van de aanwezige bestanddelen in appels en peren. Hiervoor zal voor een 
ruime selectie van appel- en peercultivars een brede doorlichting worden uitgevoerd om de bestanddelen te karakteriseren. De 
cultivars zullen zodanig worden geselecteerd dat ze de grote diversiteit aan smaken, uitzicht en genetische achtergrond zo 
representatief mogelijk weergeven. Hierbij zal zowel worden gekozen voor commerciële en niet-commerciële, oude en nieuwe als 
vroege en late cultivars. Voor twee appel- en twee peercultivars zullen bovendien op bepaalde tijdstippen tijdens het rijpingsproces 
monsters worden genomen om een beeld van de evolutie van de gehaltes aan bestanddelen in functie van de tijd te verkrijgen. 
Daarnaast zullen ook de afgeleide producten die vandaag beschikbaar zijn, worden gekarakteriseerd. 

 

In tweede instantie zal verder gewerkt worden met de meest relevante appel- en peercultivars, geselecteerd op basis van het profiel 
aan bestanddelen. Vervolgens zullen een reeks valorisatietrajecten worden opgesteld om te komen tot nieuwe afgeleide producten 
voor appels en peren. Er zal worden getracht deze valorisatietrajecten te combineren en de trajecten zullen geëvalueerd worden op 
basis van hun praktische en economische haalbaarheid. Bij het uitwerken van de procesmatige trajecten zal onder meer de 
bruikbaarheid van nieuwe droogtechnieken, extrusie en verpoederen worden geëvalueerd en geoptimaliseerd. De ontwikkeling en 
koppeling van deze nieuwe verwerkingsmethoden zal leiden tot nieuwe en/of alternatieve valorisatiemogelijkheden voor appels en 
peren. Hierbij kan zowel worden gedacht aan afgewerkte producten, aan voedingsingrediënten of aan voedingsadditieven die een 
meerwaarde kunnen bieden op het vlak van de gezondheid voor de consument. 
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7.3 Textuuranalyse in grafiek 
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7.4 Afdruk resultaten deeltjesgrootte analyse 
 

 

 

1 

3 

4 

2 



83 

Bachelorproef: Exploratie van de toepassingsmogelijkheden van het M4E toestel Jarno Becarren 

7.5 Werking van een tweetraps homogenisator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Werking van de gebruikte tweetraps homogenisator 

Een homogenisator is een toestel dat gebruikt wordt om partikels te verkleinen. Dit doordat 
de vloeistof door een zeer kleine opening met hoge druk wordt geperst. Één van de meest 
bekende toepassingen hiervan is het homogeniseren van melk. Dit om opromen te vertragen.  
Algemeen gesteld wordt een homogenisator gebruikt om heterogene mengsels stabiel te 
houden door het verkleinen van de aanwezige partikels. (Dewaele, 2009). 
 
De vloeistof wordt onder hoge druk gebracht en door een zeer kleine opening geperst. Net na 
de opening is een plaat geplaatst waartegen de vloeistof botst. Door de botsing verkleinen de 
partikels. Achter die plaat is een grote ruimte zodat de vloeistof in een atmosfeer terecht 
komt met een lagere druk dan de druk vóór de opening. Door deze drukverlaging zullen de 
partikels expanderen. Wanneer de inwendige druk groter is dan de druk die de druppelwand 
aankan, zorgt voor een extra verkleining van de partikels. Er kan worden geopteerd om deze 
werking in één keer uit te voeren of tweemaal na elkaar. Bij een tweetrapshomogenisator (zie 
Figuur 42) wordt deze handeling twee maal na elkaar uitgevoerd. Dit zorgt voor een optimale 
verkleining van de partikels, wat de fasescheiding vermindert in vergelijking met een eentraps 
homogenisator. In de eerste trap wordt een druk van 15 tot 20 MPa (150 tot 200 bar) 
uitgeoefend op de vloeistof. In het tweede vat is een druk van 2 tot 4 MPa (20 tot 40 bar) 
aanwezig. De vloeistof komt hierna terecht in een vat waar de druk gelijk is aan de 
atmosferische druk. 
Een nadeel aan deze methode is het hoge energieverbruik. (David, 2010 en Kerkhofs, 2008). 
Een homogenisator kan zowel in continu als in batch worden gebruikt.  
 

 

Figuur 42: schematische voorstelling tweetrapshomogenisator 
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7.6 Resultaten UHT-behandelde melk met homogenisatiestap 
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melk homogenisatie 50 bar (bewaring DV) 30 03 12; test 12 04 12; RI 1.46; AI 0.01 - Average, donderdag 12 april 2012 13:26:35

melk homogenisatie 75 bar (bewaring DV) 30 03 12; test 12 04 12; RI 1.46; AI 0.01 - Average, donderdag 12 april 2012 13:35:40

melk homogenisatie 100 bar (bewaring DV) 30 03 12; test 12 04 12; RI 1.46; AI 0.01 - Average, donderdag 12 april 2012 13:47:19

melk homogenisatie 125 bar (bewaring DV) 30 03 12; test 12 04 12; RI 1.46; AI 0.01 - Average, donderdag 12 april 2012 13:58:01

melk homogenisatie 150 bar (bewaring DV) 30 03 12; test 12 04 12; RI 1.46; AI 0.01 - Average, donderdag 12 april 2012 14:08:55

melk homogenisatie 175 bar (bewaring DV) 30 03 12; test 12 04 12; RI 1.46; AI 0.01 - Average, donderdag 12 april 2012 14:17:38

melk homogenisatie 200 bar (bewaring DV) 30 03 12; test 12 04 12; RI 1.46; AI 0.01 - Average, donderdag 12 april 2012 14:28:44
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7.7 Resultaten deeltjesgrootte rauwe en diepgevroren drinkyoghurt 
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7.8 Deetjesgrootte van drinkyoghurt in functie van de tijd 
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7.9 Niet verwerkte gegevens viscositeit van drinkyoghurt 

 
test 1   RPM % torsi cP 

2 04  1 100 49,00 29,30 

na 3d  2       

  3       

  Gem 100 49,00 29,30 

23 04 1 100 49,50 29,70 

na 22d 2 100 51,30 30,80 

  3 100 52,30 31,20 

  Gem 100 51,03 30,57 

27 04 1 100 55,40 33,20 

na 30d 2 100 53,50 32,10 

  3 100 55,90 33,60 

  Gem 100 54,93 32,97 

4 05 1 100 58,30 35,00 

na 35d 2 100 56,00 33,60 

  3 100 55,60 33,20 

  Gem 100 56,63 33,93 

 9 05 1 100 56,00 33,60 

na 40d 2 100 55,30 33,20 

  3 100 56,40 33,90 

  Gem 100 55,90 33,57 

 14 05 1 100 56,40 33,90 

na 45d 2 100 57,00 34,30 

  3 100 56,00 33,60 

  Gem 100 56,47 33,93 
 

test 2   RPM % torsie cP 

2 04  1 100 47,20 28,40 

na 3d  2       

 
3       

  gem 100 47,20 28,40 

  1 100 48,80 29,30 

23 04 2 100 47,50 28,50 

na 22d 3 100 53,20 31,90 

  gem 100 49,83 29,90 

27 04 1 100 49,90 29,90 

na 30d 2 100 49,00 29,40 

 
3 100 50,00 30,00 

  gem 100 49,63 29,77 

4 05 1 100 51,60 31,00 

na 35d 2 100 50,50 30,30 

  3 100 50,90 30,50 

  Gem 100 51,00 30,60 

 9 05 1 100 50,30 30,20 

na 40d 2 100 50,00 30,00 

  3 100 51,20 30,70 

  Gem 100 50,50 30,30 

 14 05 1 100 53,00 31,80 

na 45d 2 100 51,90 31,10 

  3 100 51,20 30,70 

  Gem 100 52,03 31,20 
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test 3   RPM % torsie cP 

2 04  1 100 47,40 28,40 

na 3d  2       

  3       

  gem 100 47,40 28,40 

23 04 1 100 45,80 27,50 

na 22d 2 100 46,30 27,80 

  3 100 46,50 27,90 

  gem 100 46,20 27,73 

27 04 1 100 46,60 28,00 

na 30d 2 100 46,50 27,90 

  3 100 47,10 28,50 

  gem 100 46,73 28,13 

4 05 1 100 50,20 30,10 

na 35d 2 100 49,70 29,80 

  3 100 47,40 28,40 

  Gem 100 49,10 29,43 

 9 05 1 100 48,60 29,10 

na 40d 2 100 47,60 28,60 

  3 100 49,30 29,60 

  Gem 100 48,50 29,10 

 14 05 1 100 47,60 28,60 

na 45d 2 100 47,90 28,70 

  3 100 49,30 29,60 

  Gem 100 48,27 28,97 

 
test 4   RPM % torsie cP 

2 04  1 100 48,40 28,90 

na 3d  2       

  3       

  gem 100 48,40 28,90 

23 04 1 100 43,40 26,00 

na 22 2 100 44,50 26,70 

  3 100 45,90 27,50 

  gem 100 44,60 26,73 

27 04 1 100 44,40 26,60 

na 2 100 43,80 26,30 

  3 100 45,20 27,00 

  gem 100 44,47 26,63 

4 05 1 100 46,80 28,10 

na 35d 2 100 45,10 27,10 

  3 100 46,20 27,70 

  Gem 100 46,03 27,63 

 9 05 1 100 48,10 28,80 

na 40d 2 100 47,20 28,30 

  3 100 49,10 29,40 

  Gem 100 48,13 28,83 

 14 05 1 100 49,10 29,40 

na 45d 2 100 48,10 28,80 

  3 100 48,40 29,00 

  Gem 100 48,53 29,07 
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7.10 Alba-lijst merigel 
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7.11 Resultaten microbiële analyse van drinkyoghurt 
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7.12 Resultaten textuur analyse dressing test 3 en 4 gemaakt met het M4E-
toestel 

 

Textuur analyse dressing test 3 

Meting na (dagen) 
Hardheid na 

1 dag (N) 
Hardheid na 
7 dagen (N) 

 Hardheid na 
14 dagen (N)  

1 0,636 0,453 0,489 

2 0,623 0,499 0,502 

3 0,614 0,512 0,495 

4 0,616 0,454 0,509 

5 0,619 0,515 0,475 

6 0,624 0,531 0,515 

7 0,565 0,595 0,499 

8 0,594 0,516 0,521 

9 0,582 0,494 0,503 

10 0,514 0,573 0,509 

Gemiddelde 0,599 0,514 0,502 

Standaard deviatie 0,037 0,045 0,013 
 

Textuur analyse dressing test 4 

Meting na (dagen) 
Hardheid na 

1 dag (N) 
Hardheid na 
7 dagen (N) 

Hardheid na 
14 dagen (N) 

1 0,397 0,340 0,425 

2 0,435 0,362 0,428 

3 0,431 0,445 0,414 

4 0,366 0,386 0,451 

5 0,438 0,445 0,397 

6 0,431 0,432 0,438 

7 0,373 0,413 0,427 

8 0,443 0,437 0,404 

9 0,443 0,435 0,382 

10 0,393 0,447 0,416 

Gemiddelde 0,415 0,414 0,418 

Standaard deviatie 0,030 0,038 0,020 
 


