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Dames en tieren, zeer gewaardeerde

toehoorders,

Het geven vaneengoededefinitie van proeeskunde
iseen
bezigheid waarmee eenaantal collega's zich,sinds
Rietema in 1960de term introduceerde alsvertaling van
hetAngelsaksische "chemicalengineering",inoratiesonledigheeft gehouden (2-7). Het isdan ookniet danmet
enige schroom dat ikUopdezemiddag,die voorUzoniet
een element vanvrije tijdsbesteding sut generis C O , dan
tocheenelement van daarop lijkendebesteding vanwerktijd in zichheeft,toch zouwillen meenemen ineengedachtenreeks overdeomschrijving vanhetbegrip"proceskunde".Dat ikmeendit temoeten doen spruit onder andere
voort uithetfeitdat indeeerste plaats hetbetrekkelijknieuwe vakproeeskundeaandeLandbouwhogeschoolgeprojecteerd gezienmoet worden opde toepassingsgebieden
vandevoedings-engenotmiddelenindustrie,en daarnaast
de fermentatie-ofbiochemische technologie endemilieutechniek.Dezeverzameling vantoepassingsgebieden wijkt
gedeeltelijk afvan hethoofdgebied van toepassing vande
proeeskunde,waardecollega's vande technischehogescholen zichvoornamelijk oprichten,zoalsdepetroleurntechnologie,chemische technologie ende energievoorziening.
Indetweede plaatswil ikhet verband tussen proeeskunde
en procesinnovatie
metUanalyseren enhiertoe zaleen
afbakening vanhetgebied vandeproeeskunde nuttig zijn.
Hetwoord "proces"duidt inzichop verandering,
beweging
ofhetgeleidelijk doorlopen vanverschillende stadia of
toestanden.Toch zullenwenietelke verandering ofbeweging eenprocesnoemen:erkomen extravoorwaardenbij.
Dezeextravoorwaarden hebben temakenmet hetuitgangspunt ofdebegintoestand enhetpuntvan aankomst ofde
eindtoestand. Watnauwkeuriger uitgedrukt,omdat ditbeter
meetbaar is,met het onderlinge verschiltussen deeindtoestand endebegintoestand. Hetproces ineenrechtszaalleidthopelijk toteenrechtvaardige strafvooreen
strafbaar feitoftotvrijspraak vanten onrechtebeklaagden.Eenprocessie leidt,zelfs inEchternach,totèen
doordegelovige deelnemers alspositiefervarenreligieusebeleving.Termen als"semper crescendo"en"voorwaarts"

- 2vormen geliefde namen voordorpsharmonieën en sportverenigingen teneinde hetprocesvan verwerven vanmuzikale en
lichamelijke vaardigheden datmenbeoogt teverwerkelijken,teverwoorden,ook al ishetwat deharmonie betreft
telkens hetzelfde liedjeenweet debetreffende sportvereniging telkenjareternauwernood aandegradatie te ontsnappen.Kortom detoestand waarmen graag wiluitkomen,
desnoods viaeen "moeizaam"proces,moet "beter"zijndan
de uitgangstoestand.We zienhiermisschien eenmanifestatie vanwat Trimbosdeveranderingsethos noemt,wortelend indetraditioneel christelijke levensbeschouwing
waar schepping inheilsverwachting uitmondt.
Isdit laatste nuniethetgevaldan sprekenwevankringprocessen:we draaien ineenkringetje rond zonder iets
bereikt tehebben.Voorbeelden van zulkeprocessen dieik

voorhetgemak kringprocessen

van de eerste

soort zou

willennoemen zijn^ verrassend genoeg,juist ook buiten
de academischewereld eigenlijk niet zoeenvoudig tevinden. Beethoven cycligevenper slotvanrekeningmuziekgenot aande liefhebbers;deKrebs-ofcitroenzuur cyclus
heeft totdoeldekoolstofskeletten noodzakelijk voorbiosynthese tevormen endaarnaast energie ineenvoordeze
synthese bruikbare vormomte zetten.Hetzelfde geldt
mutatismutandivoorthermodynamischekringprocessen als
deCarnot-endeStirling cyclus.DeBritten evalueren
kringprocessen vaakmetdeopmerking datmen gedurende
het doorlopen ervan ,ofschoon wat droeviger,dan toch
\wijzerwerd.Dezekringprocessen zou ikwillen aanduiden

met kringprocessen

van de Uoeede soort. Hierkomiklater

nogopterug.
We zienuitdezeeerste verkenning datdedoorsnede van
deverzameling derprocessen,met anderewoorden hetgemeenschappelijk element inalle processen,isdatbeoogd
wordt eengewenste verandering tebewerkstelligen.De
aard vandebeoogde verandering verschilt uiteraard enorm,
afhankelijk vanhet proceswatbeschouwd wordt enkan
variëren van onmeetbare,abstracte veranderingen (religie,
muziek)viawelaanwijsbare maar slecht kwantificeerbare
veranderingen (rechtspraak)totmeetbare veranderingen
(grondstofwordt produkt).

- 3Hoewelhetnietmoeilijk zouzijnbovenstaande beschouwingen overprocessen nog enige tijd ennog aanmerkelijk wijdlopiger voort te zetten ishetdacht ikopditmoment nuttiger om concreet teworden overdedeelverzameling van
processen diemen indeproceskunde als wetenschapsobject
heeft. Hiertoe zijnuiteraard tweeelementen vanbelang:
het doel,datwil zeggen de gewenste verandering,ende
middelen. Indeeersteplaats zijnde veranderingen welke
men indeproceskunde tracht tebereiken omzettingen van
fysische-,fysisch chemische,ofchemische aard enhebben
tot doeluitgangsmaterialen omte zetten inprodukten
waaraan de samenleving een zekere behoefte vertoont.In
detweedeplaats laatmen dezeveranderingen plaatsvinden
ineenreeksopeenvolgende apparaten waarmaterie,warmte
enmechanische energiewordt toe-ofafgevoerd.Wezien
uithetbovenstaande dat zowelhet doel alsde middelen
beschouwd moeten worden bijdenadere afbakening vanhet
gebied vandeproceskunde.Het isniet zodatwekunnen
zeggen dat hetdoeldemiddelen heiligt,zodat webij
definitie vandeproceskunde zoudenkunnen volstaanmet
onsuitsluitend ophet doelvandeprocessen teconcentreren.
Overigens kan ikmeniet altijd aande indruk onttrekken
datwe indeproceskunde kunnen sprekenvan situaties
waardemiddelen voor een deelhet doelheiligen.Menkan
bijeengegeven stand vandetechniek vaak de"gewenste
kwaliteit enkwantiteit vanprodukten ofhet voorkómen
van ongewenste milieuvervuiling slechtstot op zekere
hoogte benaderen.Maarditterzijde.
Ikwilnu eerst eenkort overzicht geven vanwat er zoal
inNederland tijdensoratiesoverhetvakgebied vande
proceskunde gezegd isindeafgelopen 15jaar.Rietema
steldedathetwezen vandeproceskunde het ontwikkelen
enhet ontwerpen van "processen"is,waarbijruwe grondstoffen (bulkgoederen)ineindprodukten of halffabrikaten
worden veranderd. Dezeprocessenkunnen zowel chemisch
vanaard zijn,waarbijmateriegetransformeerd wordt,als
fysisch-ofmechanisch.Voorbeelden vandeprocessenwaaromhetgaat zijngemakkelijk tegeven:raffinaderijen,

petrochemische industrie,een groot deelvandevoedingsmiddelenindustrie. Thijssen steldedatproceskunde zich
bezighoudt met het onderzoek enhet opstellen van regels
volgens welke een "proces"economisch kan worden samengesteld en uitgevoerd. Het opbouwen vaneenprodukttechnologiekan volgens Thijssen,gezien worden alseensymfonie-orkest dat eenuitvoering geeft:deproceskunde dirigeert,partijen worden gespeeld doordewarenkennis van
dieprodukttechnologie,proceservaring,mechanische-,
fysische- en chemische technologie:het samenspelder
technologieën. Legde Rietemahet accent ophet gebruik van
ruwe grondstoffen alsuitgangsmateriaal en opde aard van
deprodukten,diebulkgoederen zouden dienen te zijn;
Thoenes stelde voor om inhet bijzonder deapparatuur die
gebruikt wordt alskarakteristiek voor de "procesindustrie"
tenemen envervolgens deproceskunde alsde technische
wetenschap vandeprocesindustrie tedefiniëren. Omdat de
bedoelde apparatuur moeilijk losvanhet begrip proceskunde teomschrijven blijkt kwam Thoenes toteen dubbeldefinitie indebeste traditiesvanhet Taoïsme dieik
alsvolgt zoukunnen parafraseren: "Deproceskunde isde
technische wetenschap van die takken vande industrie
waarin stoffen worden bewerkt volgensdemethode vande
proceskunde. Kossen zietde fysische technologie alsde
leervan diebewerkingen vangrondstoffen dieberusten op
het transport van impuls,energie enmaterie.Binnende
fysische technologie isdan volgens Kosseneen fundamenteelgebied aanteduiden datproceskunde of fysische
transportverschijnselen heet eneen toegepast deeldat
aangeduid kan wordenmetprocestechniek. Zuiderweg karakteriseert deprocesindustrie alsdie industrie waarin over
het algemeen ruwe grondstoffen verwerkt worden tothalffabrikaten diedienenvoorhetvervaardigen vanprodukten
voorde consument,terwijldaarnaast de apparatuur diegebruikt wordt hetbijzondere kenmerk heeft dat zeweinig
weg heeft vanmachinerie doch veelalbestaat uitvaten
van verschillende vormenomvang envoorzien van speciale
inwendige constructies-metelkaar verbonden doorpijpen en
leidingen.Van Swaaybracht naarvoren dat hetmoeilijk
iseen zodanige definitie vanprocessen tegeven,datdeze
juistdatgene aanduidtwat dedeskundigen,deproceskun-

digen ofprocestechnologen,eronder willen verstaan maar
dan ook nietmeer. Ik zou dit willen beamen,daarbijgesteund doordereactie van een kennis opmijn benoeming
aan dezeHogeschool,die zichvoorzichtig afvroeg of ikomgezwaaid wasnaar dejuridische wetenschappen.Van Swaay
achtdedefinitievaneenproces zoals de British Standards
Institution Glossary diegeeft: "aprocess isthe act of
physically orchemically changing,including combining
matter or converting energy"bruikbaar alsdaarbijwordt
gezegd dat deveranderingen betrekking hebben opbulkgoederen.Daarnaast geeft Van Swaay alsmorfologie vande
proceskunde aan dat zede fysische transportverschijnselen
ende chemische reactorkunde omvat.
ZoalsU zietblijkt uit ditoverzicht dat het inderdaad
lastig isdeproceskunde eenduidig tedefiniëren zodat er
nogal wat verschillende omschrijvingenontwikkeld zijn.
Naarmijn mening isde hoofdoorzaak hiervan dat proceskunde een bijuitstek multidisciplinaire wetenschap in
engere zin is,inengere zin omdatmen deproceskunde wel
totdenatuurwetenschappen moet rekenen.Alsgevolg van
ditmultidisciplinaire karakter isdekansgroot datmen
een wat incompleet beeld krijgt van deproceskundewanneermen iemand omeen omschrijving vraagt. Indit incomplete beeld zullenvaak dedisciplineswaarmee gevraagde
zelfhetbeste bekend isrelatief zwaar gewogen worden.
Het lijktmedaaromnuttig teproberen een zbneutraal
mogelijke morfologie
vandeproceskunde te schetsen om
daarna het zoverkregen,nog statische,beeld voor Uin
beweging te zetten zodat Ueen indruk krijgt hoeelkonderdeel zijn functie vervult inde "proceskunde aanhet
werk".

Damesen Heren,
Industriëleprocessen bestaan,we zagenhetreeds,uit
reeksen vanfysische,chemische ofmechanische bewerkingen,
Totde mechanische
technologie
rekent men de bewerkingen
alsmalen,vormen (extruderen),pelleteren,granuleren,
persen,plastisch deformeren,verpakken entenslotte de

- 6werkplaatstechnieken. Uit hetdomein vande
fysische
technologie
komen bewerkingen zoalsverwarmen,koelen,
destilleren,extraheren,kristalliseren,drogen enindampen.Deze fysische werkwijzen,waarvan er inhet totaal
niet veelmeerdaneen 20-tal zijn optenoemen,duidt
men aan alseenheidswerkwijzen,"unitoperations",een
term doorArthur D. Little in 1915geïntroduceerd (7).Het
feit dater slechtsweinigeenheidswerkwijzenbestaan is
eenbelangrijk gegeven omdat hetbetekent dat alleindustriële processen zijnopgebouwd uiteenbetrekkelijk gering aantalbewerkingen.De chemische
technologie,
inclusiefdebiochemische technologie,brengtonseen scala
van technisch uitvoerbare chemische reacties b.v.polymerisatiereactiesenfermentatiereactiesalsmogelijke
elementen vooreenproces.
De zojuist besproken elementaire bouwstenen worden ineen
processchema toteenvaak complexe structuur van stromen
geordend. Stromen kunnen zichvertakken,worden gerecirculeerd naareerdereprocesstappen,ofworden gekoppeld
aan een tweede procesalshulp-ofgrondstof,zodat uiteindelijk een geïntegreerd systeem ontstaat geregeerd
doordewetten vanbehoud vanmassa,energie,impulsen
somsde Wet vanMurphy (9).Eenenanderwil ik graag
nader illustreren aandehand vaneenpaarplaatjes.Het
eerste beeld,Fig. 1,geeft een algemene schematisering
van eenprocesmeteendrietalvoorbeelden dievoorzich
zullen spreken.We zienhetproceshierweergegeven als
eenblok waarinpijlen verdwijnen enwaaruitpijlen te
voorschijn komen. Inhetvolgende beeld,Fig.2,hebik
hetproces inmeerdetailweergegeven.Stelnudatweeen
proceswaarin "eieren"in "eierenvan Columbus"worden
omgezet zoudenbeschouwen.Deelementaire processtappen
van dit eeuwen geleden ontwikkelde proces zijnduidelijk:
wepakken grondstof (ei),zoeken stompekant,deukende
stompekant voorzichtig in,zetteneimet stompekant
naarbeneden optafelenwehebben hetprodukt verkregen.
Alselkeprocesstap volledigefficiënt verlooptkanhet
proces inderdaad opde inFig.2,aangegevenwijze worden
uitgevoerd. Vaak isditechterniethetgeval,deelementaireprocesstappen hebben slechtseen zekerrendement.

Hetgevolghiervanisdater bijprodukten

en

recireulatie-

stromen ter vergroting van de overall efficiëntie

van het

proces zullen ontstaan,zoalswe inFig. 3laten zien.In
onsvoorbeeld van zoeven isvooraldetweede elementaire
processtap suspect:tikken wetehard dankrijgen we zeker
bijprodukt,tikken wete zachtdan veroorzaken we eenrecirculatiestroom. Durvenweb.v.alleen maarhéélvoorzichtig tetikken zodat hetrendement vanprocesstap 2
nulwordt,dankrijgenwe zelfseenkringproces vande
eerste soortwaarinwe nooit ééneivanColumbus zullen
produceren. Sommige beslissingsprocedures inonzesamenleving vertonen een opvallende analogie met het zojuist
beschrevenproces.AlsUditvoorbeeld vaneenproceswat
vergezocht vindt ben ikdatmet Ueens,tochkomen een
aantalbasisbegrippen uitderedenen dietotbepaalde processtructuren leidennaarvoren.Een voorbeeld vaneen
werkelijke processtructuur van een suikerfabriek kuntU
inFig.4zien.
Eenuitermate boeiend gebied vandeproceskunde richtzich
ophetontwikkelen vandeoptimale structuur vooreenprocesuit eenvaak zeergroot aantalmogelijkheden.Deze
processynthese iseen zeercreatieve fase,waarintechnischekennis,vindingrijkheid en vermogen tot associatief
en lateraaldenken allenbelangrijke factoren zijn.Heeft
meneenmaaleen veelbelovende structuur gevonden opbasis
vanvoorlopige argumenten enondersteund doorexperimenteelwerk,danvolgteennietminderboeiende stap:het
analyseren vande informatiestroom-structuur vandevergelijkingen (massabalansen,energiebalansen, impulsbalansen)
diedegekozen structuurbeheersen óf,watminder poëtisch
uitgedrukt:werekenen hetprocesdoor.Hetresultaat van
eendergelijke analyse iseenmodeldathet stationaire
of instationaire gedrag van hetproces simuleert afhankelijkvan detekiezenprocescondities.Dergelijkemodellenvormen eenwaardevolhulpmiddel voorhet vergelijken
vanverschillende processtructuren ophun economische
merites zodatdebestekeuze gedaankanworden. Daarnaast
levert eendergelijk model,mitshetvoldoendegedetailleerd is,mogelijkheden omprocescondities teoptimaliseren zodathethoogste totalerendement wordtbereikt.

Tenslotte zijn zulkemodellenmits zededynamica van het
proceskunnen simuleren eennuttig hulpmiddel omnoodzakelijke meet-enregelapparatuur aan tegeven,zoals onlangs
opdezeplaatsnog vrijuitvoerig doorVan Dixhoorn is
besproken.Er zounogveelmeer interessants overdestructuur vanprocessen te zeggen zijnmaar ikwilnu verder
gaanmet eennadere detaillering van onzemorfologie van
deproceskunde.
Uheeftwellicht opditmoment eenbeeld van een proces
alste zijn opgebouwd uiteen aantalstappen die viaeen
zorgvuldig gekozen,mogelijk vrij complexe ennauwverweven, structuur toteen systeem zijn samengebouwd.Het
spreekt vanzelf dat een zekere kennisvan de essentiële
processtappen zelfnodig isvoormen hieruit een redelijk
betrouwbaar systeem opbouwt.Beschouwen wijnudeprocesstappen opzichdanblijken deze elk plaats tevinden in
een ofmeer apparaten diemeestalgroot zijn ten opzichte
van de schaalwaarop deeigenlijke fysische,chemische of
mechanische verschijnselen zichafspelen. Ineensproeidroger,een indevoedingsmiddelenindustrie vaaktoegepast typedrogerbijvoorbeeld,vindt transport van hette
verwijderen waterplaatsvanuit doorverstuiven verkregen
druppels naarverhitte drooglucht.Vooreen goed begrip
vandewerking vanhet apparaat heeftmen inde eerste
plaatsbehoefte aan een beschrijving vanhet transport
vanwarmte vanuit dedrooglucht naarde individuele druppels,vantransport vanwater vanuit het inwendige van
eendruppelnaarhet druppeloppervlak envan transport van
waterdamp vanaf het oppervlak naardedrooglucht.Daarenboven zalmen echter een inzichtmoeten hebben inhoede
druppels zichalszwerm gedragen enhoe demengtoestand
en snelheidsverdelingen indedrooglucht de verblijftijd
vandruppels indedroger ende temperatuur-envochtgehalteverdelingen vandedrooglucht beïnvloeden.Wekunnen
alshetware indeprocesstap op zichweereen inwendige
structuur waarnemen waarmee elementairprocessen (transportverschijnselen rond eendruppelb.v.)geordend worden
tot een zoeffectiefmogelijk werkend totaal.Deproceskundige zaldanook goed vertrouwd zijnmetdeanalyse van
unit operations enmet apparatuur;met de fenomenologische

natuurkunde,inhet bijzonder met het vakgebied vande
fysische transportverschijnselen,waarin de analyse van
transport van stof,energie en impulsopeenrijtjeworden gezet;met de chemische thermodynamica endefasenleer,die onsgevoelgeven overtheoretisch te bereiken
selectiviteiten van chemische reacties envan stofoverdracht tussen fasen enons inhet algemeen behoeden tegen
deeerste en tweede hoofdzonde vandethermodynamica en
tenslotte met de chemische-enbiochemische reactorkunde
die onsb.v.de interactie tussen fysische transportmechanismen vanreactanten en de conversiesnelheid vanreactiesmet bekendekinetiek geeft.
Naast bovengenoemde chemische enfysische basiskennis is
een zocompleet mogelijke kennisvan grondstoffen,Produkten en halffabrikaten nodig om toteen werkend proces
tekomen.Voordezekennis zaldeproceskundige vaak terugvallen op specialisten of zich ad hoe verdiepen invoor
eenbepaald procesvereiste informatie.Kanmen voorde
processynthese indepetroleum- en chemische technologie
devereiste produktkennis globaalbaseren op inzicht in
deorganische,anorganische en fysische chemie,bijprocesontwikkeling voorvoedings-en genotmiddelentechnologieenbiochemische technologie zijn ook inzicht in chemievan eiwitten,vetten enkoolhydraten,biochemie,enzymologie,microbiologie en hygiënische procesvoering
noodzakelijk. Omdat deprodukten uiteindelij-k doorde
mensgeconsumeerd zullenworden istenslotte voldoende
bekendheid met toxicologie enhumane voeding van eminent
belang.
Opbasisvanhetbovenstaande kom iktotdevolgendemorfologie vandeproceskunde. Het iseenmulti-disciplinaire
wetenschap waarindevolgende vierhoofdaspecten voorkomen:
1.

Fysische transportverschijnselen.

2.

Chemische-enbiochemische reactorkunde.

3.

Kennisvanunit operationsenapparatuur.

4.

Processynthese van 1t/m 3+produktkennis totprocessen.

- 10U ziet het:eenwetenschaapmet vierpoten.

Dames en Heren,
Deproceskunde richt zichdusuiteindelijk op
prooesontwerp en ophet ontwikkelen vannieuwe ofverbeterde processen: de procesinnovatie.
Overdezeprocesinnovatie,
waarin vooralhet synthese-element uit de bovengenoemde
morfologie naarvorenkomt,wil ikalsUme dat toestaat
gaarnenog enigealgemene opmerkingen maken,gevolgd door
een toespitsing opdevoedings-en genotmiddelenindustrie.
Procesontwikkeling ofprocesinnovatie kunnen we inhet
licht vanwat ikbijde aanvang vandezerede overprocessen stelde zien als "verandering van eenreeksveranderingen". Men isindewiskunde gewend deverandering vaneen
verandering detweede afgeleide tenoemen diebijmonotoon verlopende functies totveelalverwaarloosbare tweede orde effecten aanleiding geeft. Inhetvoor tactische
doeleinden gereserveerde arsenaalvanvakjargon voornatuurwetenschappers isdeuitdrukking "maardat iseentweede orde effect"danook zeergeliefd. Naarmijnmening is
het hoofdoelvandeproceskundenuechter juist gelegen
inde verandering
vandereeksveranderingen dieeenprocesuitmaken,waarbijUdanverandering alsverbeterende
veranderingmoet interpreteren.Ditprocesvanprocesinnovatie iseenboeiend terrein,waarinwe globaaldevolgende stadiakunnen onderscheiden (Bright,10):hetvoorspellenvaneenmogelijkheid tot innovatie,het concipiëren
vaneenofmeeralternatieve processen die tot devoorspelde innovatie leiden,experimentele verificatie vandeze
alternatieven opkleine schaal,ontwikkeling van hetprocesopgrotere schaalineenproeffabriek ofpilotplant,
commerciële introductie ofhet eerste operationele gebruik,
algemene aanvaarding van hetnieuwe proces,en tenslotte
proliferatie vandetoepassing van hetproces,ookwelaangeduidmet determ technology transfer.Essentieel zijn
uiteraard deeerste twee stappen,het identificeren van een
mogelijkheid tot innovatie en het aangeven vaneen haalbaarproces.Men kanhierbijonderscheid maken tussen inno-
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vatiemogelijkheden dieontstaan doorontdekkingen,"science
push",enmogelijkheden ontstaandoor het signaleren van
een zichontwikkelende behoefte,"demand pull".Technologisch verkennen met zijntechnieken alstrend extrapolatie,
omhullende curve analyse,substitutie analyse,enDelphimethoden leverteen,zijhetgebrekkig en incompleet,beeld
vanmogelijke toekomstige sociaal-economische omgevingen
ofdraaiboeken waartegen deprocesinnovatie getoetst kan
worden op levensvatbaarheid. Aspectenonderzoek levertin
het idealegevaleenafweging van technische-,economische-,milieu-,juridische-,sociaaleconomische-enplanologische aspecten die eennieuwproceskan hebben als
het opgrote omvangwordt uitgevoerd.
Kunnen dezojuist genoemde technieken,technologisch verkennen enaspectenonderzoek nuttig zijn,zij zullenniet
vaak wezenlijk bijdragen tot de feitelijke
conceptie van
eenprocesvernieuwing. Hiervoor iseen creatieve fasenodig waarvoormen volgensHaefele (11)weinig andererichtlijnen schijnt tehebben dandatmen om inde juiste stemming tekomen eenskanproberen ineen autobus tegaan
zitten,waarKekulêde structuur van benzeen enPoincarl
bepaalde speciale functiesbedacht,een jichtaanval te
krijgen of 'sochtendstweemaaleenbad tenemen.Serieuzerpogingen omhet juiste klimaat te scheppen alsbrainstorming en zijngeperfectioneerde vorm van synetics (12)
enmorfologische analyse (13,14)kunnen nuttig zijn.Er
ismijtenminste een gevalbekend waarmorfologische analyse toteenpatenteerbaar procesvoorhet drogen vanvoedingsmiddelen heeft geleid (Clark,15).Judson King (16)
gafrecentelijk een voortreffelijk voorbeeld van het toepassen vanmorfologische analyse opde innovatie vandehydratieprocessenvoor voedingsmiddelen.
Ikwildeaandacht nuvoornamelijk richten opdevoedingsengenotmiddelenindustrie,êênderbelangrijkste takken
van industrie inonze samenleving,enproberen globaal
een soortdraaiboek vanmogelijke ontwikkelingen tegeven,
waaruitpotentiële procesinnovaties zijnafteleiden.
In 1972wasdeomzet indevoedings-engenotmiddelenin-

-Industrie inNederland Hf27miljard exclusief O.B. (17)
dat isHf 10miljard meerdan de chemische industrie en
slechts 3miljard minder dandegrootste tak van industriëlebedrijvigheid,demetaalnijverheid met inbegrip
vandeelektrotechnische industrie.Van de 42% van onze
beroepsbevolking die indenijverheid werkzaam zijnwerkt
11,6% indevoedingsmiddelenindustrie,d.w.z.circa
150.000mensen,verdeeld overongeveer 1800bedrijven
(18,19). Tervergelijking: indechemische industriewaren overdezelfde periode 100.000manwerkzaam in815
bedrijven.Het aantalbedrijven met 1000manpersoneel of
meer is indevoedingsmiddelenindustrie 13,indechemische industrie 16.Devoedingsmiddelenindustrie gebruikte
in 1971voor eenaankoopwaarde van Hf 14miljard aan
agrarische grondstoffen waarvan 60%doorde nationale
landbouw envisserijwerden geleverd,37%geïmporteerd
enhetrestant onderling geleverd werd.
Indeze voedings-engenotmiddelenindustrie vinden wenu
eengrote verscheidenheid aanbedrijfstakken;menkaner
globaaleen 17-talonderscheiden (19).Uiteraard zijnvelevan deprocessen indevoedings-en genotmiddelenindustrie zeeroud (b.v.winning van suiker,zetmeel,gelatine,bakprocessenenvele gistingsprocessen)envanuit
het huishouden enhet ambacht voortgekomen.Naast deverscheidenheid aangrondstoffen enbedrijfstakken iser
eenverscheidenheid inhet doelwaarvoor de verwerking
van degrondstof plaatsvindt.Wekunnen globaalonderscheid maken tussen viergroepen van verwerkingsprocessen.
Indeeerste plaats zijnerdeprocessen waaréén ofmeer
waardevolle componenten worden gewonnen uit degrondstof;
degrondstof wordt alshetware opgedeeld
in
fracties
waarvan ereen aantalwaardevol zijn.Voorbeelden zijnde
winning vanplantaardige oliën uit sojabonen,raapzaad of
zonnebloemzaden;winning van zetmeeluitmais,tarwe of
aardappelen;suikerfabrikage;extractie van gebrande
koffie endewinning vanvruchtesappen.Een tweede groep
processen betreft het vorm geven aanbuikmaterialen tot
samengestelde produkten envormtruwweg een tegenhanger
van deeerste groep processen. Ikwilhiernoemen de fabrikage vandeegwaren,het spinnen enextruderen vaneiwitten endemargarinefabrikage.Dederde groep processen

- 13heeft totdoeleen betere houdbaarheid vanprodukten te
verkrijgen,mendenke aan stalHlisatiepvocessen
alshittesterilisatie,invriezen ofdrogen vanmaterialen.Een
vierde groep,dieweer alseen tegenhanger van de derde
gezien kanworden,beoogt juist gewenste omzettingen te
atenplaatsvinden,dus transformatie
inplaats vanstabilisatie. Totdeze laatste groep behoren omermaarenkele
tenoemen,hetbranden vankoffie,bakprocessen,talrijke
fermentatieprocessenendeboeiende opkomende technologie
waarbij opeendrager geïmmobiliseerde enzymen alskatalysator worden gebruikt.Vele processen uitdebiochemische technologie (single cellproteinen,penicilline
fabrikage)endebiologische en fysisch chemische zuivering vanwater zoumen ook totdeze klasse kunnenrekenen.
De hierboven geschetste grote verscheidenheid inde voedingsmiddelenindustrie,nog eensversterkt door het grote
aantal individuele bedrijven perbedrijfstak,en het vaak
traditionele karakter betekenen een geheelanderklimaat
voordeprocestechnologie dan hetbeeld dat de ''science
based"chemische industriebiedt.
Isde omzet van devoedingsmiddelenindustrie aanmerkelijk
groterdan die inde chemische industrie,denettotoegevoegde waarden tegen factorkosten zijn vergelijkbaar (ca.
Hf. t+,5miljard in 1970). Zet men de uitgaven voorspeurenontwikkelingswerk inbeide industrieën naast elkaar als
percentage vandenetto toegevoegde waarde tegen factorkosten,zelfswanneermen de toegevoegde waarde vande
voedings- engenotmiddelenindustrie corrigeert voorhet
gedeelte dat aanverpakking vanprodukten wordt besteed en
derhalve niet doorproces-enprodukttechnologische ontwikkeling beïnvloedbaar is,dan valt opdat indevoedingsengenotmiddelenindustrie ten opzichte van de chemische
industrie een geringerbereidheid bestaat tot uitgaven
voorresearch en ontwikkeling (Thijssen,20).Het complexe
karakter vanvoedings-engenotmiddelen,derelatief hoge
bijdrage vangrondstofkosten intotale produktiekosten,de
naar verhouding kleine schaalvandebedrijven,eneen
vaaknog onduidelijke relatie tussen kwaliteit vaneen
produkt en zijnmarktwaarde zijnhiermogelijke oorzaken.
Het isechter aanweinig twijfelonderhevig dat een aantal
vandeze factoren indenabije toekomst vooreen deel
zullen wegvallen waardoor noodgedwongen een aanzienlijke

- in verruiming vandebereidheid tot investering inproces-en
produktontwikkelingzalontstaan.Ikwilhierde volgende
trendsnoemen.
Eennoodzaak totbeterebenutting vangrondstoffen is
zichaanhet ontwikkelen.Hiervoor zijnverschillende argumenten aantevoeren.Zo ishetrelatiefhogepercentagegrondstofkosten indetotaleproduktiekosten inzich
een stimulans totverhogingvanhetrendement vangrondstoffengebruik. Ook zalefficiënt gebruik vangrondstoffen leiden tot innovatiesophetgebied vandirectemenselijke consumptie vangeïsoleerde plantaardige eiwitten.
Procesontwikkeling en -innovatie ophetgebied vanwinning van sojaeiwit,melkeiwitafkomstig uitwei,aardappeleiwit,raapzaadeiwit e.d.,enonderzoek naar toepassingen vandergelijke eiwitten indemenselijke voeding,
vormen uitdagingen voorde voedingsmiddelentechnoloog.
Processen waarbijafvalstoffen worden omgezet innuttige
Produkten (transformatieprocessen),zoalshetdoormicroorganismen produceren van eiwitopkoolhydraatrijke afvalprodukten vormen hierop geen uitzondering.
Efficiënter gebruik van energievormtbijde sterk stijgende energieprijzeneenprikkeltotherwaardering van
optimaleprocescondities ofvervanging vanenergie-intensieveprocesstappen doorminder energievragende. Inde
margarinefabrikagebijvoorbeeld bestaat 17%vandeproduktiekosten uit energiekosten (21),hoewelhetniet duidelijk ishoemenditpercentage zoukunnen verlagen.Wat
besparingsmogelijkhedenoponstotalenationale energiebudget (2.3x 10* 8J/jaar)betreft lijktde voedingsmiddelenindustrie (7x 10 1 6 J/jaar)echter slechtseenrelatiefgeringebijdrage tekunnen leveren:tot 1985maximaaleenvermindering vanminder dan 0,2%vanhetnationale verbruik tegen ca.5%doorbetere isolatie van huizenengebouwen(21).
Veranderingen inde sociale gewoonten vandemensals
toename vangebruik vanmaaltijden inkantines,restaurants,scholene.d. entoename vanbehoefte aanconvenience foods (werkende vrouw)leidentot interessante

15
mogelijkheden voor introductie vannieuweprodukten,waarbij tevenseen steedstoenemende verantwoordelijkheid
voorkwaliteit,toxicologische aanvaardbaarheid en juiste
balancering van hetvoedingsmiddelenpakket tusseneiwitten,vetten,koolhydraten enruwvezelgehalte bijde voedingsmiddelenindustrie zalkomen teliggen.
Verlaging vanmilieubelasting zoalsvermindering vanwatergebruik door sanering,procesmodificatie enterugwinningvanwaardevolle componenten,vormt een fascinerend
werkterrein waarreedsbelangrijke successen werdengeboekt,metnamebijde suiker-en zetmeelfabrikage.

Dames en Heren,
Ook dezeredenadert zijneinde.Ikhoop erenigszinsin
tezijn geslaagd Ueenalgemeen beeld teschetsen vanhet
vakgebied vandeproceskunde envandevele waardevolle
bijdragen tot innovatie die deproceskundige aandelevensmiddelentechnologie kan leveren.Deopleidingssituatie inNederland iszodatuitsluitend aande Landbouwhogeschool een specifiek opdevoedings-en genotmiddelenindustrie gerichte technologische opleiding wordtverzorgd.Deproceskundige differentiatie indeze opleiding
heeftvoordevoedingsmiddelentechnologie het-principiële
voordeelboven deopleidingen inde scheikundige technologiedatvakken alslevensmiddelenchemie en-microbiologie,technischemicrobiologie enandere biologischgetintevakken een integrerend deelvande studieuitmaken.
Wanneerwijerin slagendeproceskundige kern indezedifferentiatie voldoende "hard"temaken,ikdenk hierb.v.
aanhet doorhetBritse Institution ofChemical Engineers
onlangs opgestelde kernprogramma voor chemical engineering
alsmogelijk uitgangspunt,dangeloof ikdatwe aanonze
Hogeschooleen fraaie opleiding tebieden hebben.WijhopenvanuitdeSectie Proceskunde hiereen constructieve
bijdrage toete leveren. Inditverband spreek ikook
gaarne dewensuitdatde samenwerking op hetgebied van
onderwijsenonderzoek met deVakgroep FysischeTechnologie aandeTH inEindhovenvruchten zalafwerpen.

- 16Naast het terrein van devoedingsmiddelentechnologie zijn
de gebieden van technische microbiologie endemilieuhygiëne,inhet bijzonder dewaterzuivering en bestrijding
van industriële luchtverontreiniging, probleemgebieden
waaraan deproceskunde eennuttige bijdrage kan leveren.
De term waterzuivering op zichduidt reeds op een proces
waarbij eengrondstof (verontreinigd water)wordt omgezet
ineenprodukt (het schone water). Processtappen diehierbij gebruikt worden vertonen vaak grote overeenkomst met
boven reeds aangegeven unit operations uitdeprocesindustrie. Indienmen indekennisvan luchtverontreiniging
ookmogelijkheden tot het bestrijden van industriële
luchtverontreiniging wilbetrekken vormt proceskunde eveneenseenbelangrijk element,omdat deproceskunde detechnischemogelijkheden en limitatiesaangeeft waarmee men
rekening zalmoeten houden ofmen ditnuprettig vindt of
niet.Enkele voorbeelden mogen eenen ander verduidelijken.
1.

Het terugbrengen van hetniveau van SO -emissies
veroorzaakt doorprocesindustrie heeft proceskundige
aspecten.Men zal immers instaatmoeten zijn tegen
aanvaardbare kosten of zwaveldioxide uit rookgassen
te verwijderen offossiele brandstoffen voorverbranding teontdoen van zwavelhoudende verbindingen
om een oplossing voorditprobleem tekunnenrealiseren.

2.

Het afvangen van fijnverdeeldevaste stof uit gassen
(b.v.vliegas,roet van verbrandingssystemen,topprodukt van stofcyclonen,attritiestof vankatalysatoren)iseenbelangrijke bewerking ter voorkoming
van luchtverontreiniging inb.v.metallurgische-,voedingsmiddelen-,veevoederindustrie,bij opwekking
vanelektrische energie enhet katalytisch kraken van
petroleumfracties.

3.

Voor het verwijderen van opgeloste schadelijke componenten ingassen kanmendeze opnemen ineengeschikt oplosmiddel (b.v.water)waarin de component
inkwestieredelijk oplost.Deze eenheidsbewerking,
absorptie genaamd,wordt indeprocesindustrie op
grote schaaltoegepast.
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Waterzuiveringsprocessen (biologische afbraak,
fysisch chemischeprocessen)omvatten deunit
operations bezinken,filtreren,flotatie,flocculeren,strippen,adsorptie,ionenwisseling enmembraanprocessen. Het kwantificeren van debiologische afbraak vanorganische stof inoxydatiesystemen of
anaerobegistingssystemen zijn inwezen problemen
uitde chemischereactorkunde.

Er isechternog een tweede aspect aan hetbelang van een
zekereproceskundige kennis voor milieuhygiënisten.
Afvalwater en luchtverontreiniging veroorzaakt doorde
industrie,(petrochemische,metallurgische,voedingsmiddelen etc.)komt vrijop verschillende plaatsen inproduktieprocessen. Er isderhalve een grondige kennisvan
dezeprocessen nodig ommogelijkheden aan tegeven waarop
men een verlichting vandemilieubelasting kanbereiken.
Demilieuhygiënist zal ineendialoog met deproceskundige staanbijhet transformeren vanwensen inpraktische
oplossingen:beiden zullen eikaars "taal"moeten verstaan
wildezedialoog totresultaat leiden.
Vanuit deSectie Proceskunde werken wedan ook gaarnemee
aan het opzetten van een serieop demilieutechniek afgestemde kandidaatscolleges proceskunde.Ook inhetpakket:
afstudeerontwerpenproberen we eenaantalelementen opte
nemen waarin ingenieursstudenten van derichtingmilieuhygiëne problemen uit hun vakgebied kunnen herkennen,zoalsadsorptie aan actieve koolvoor zuivering vanafvalwater,bereiding van drinkwater en zuivering vanprocesgassen.
De bioohemisohe
technologie
tenslotte vormt eenwerkterreinwaarin deLandbouwhogeschool goede opleidingskansen
tebieden heeft.Basisvakken alsmicrobiologie,biochemie,
enzymologie,technische microbiologie,meet-,regel-en
systeemtechniek,procesdynamicaenproceskunde zijnallen
aanwezig. Inde studierichting N-40kan zondereenbelangrijk beslag teleggen opfinanciële middelen uit dezebestaandeelementen dooradequate coördinatie eenaantrekkelijk studiepakket worden opgebouwd. Innauwe samenwerking

-1'8met degroep technische microbiologie iseen eerste schets
van eendergelijke studie opgezet.Deproblemen inde biotechnologie zijn legio,terwijlvele sterk proceskundige
aspecten vertonen zieb.v.Emery (22).Zo liggen ervragen ophetgebied van sterilisatie vanfermentatiemedia
(invloed vanpH,ionsterkte,osmotischedruk ensamenstelling op sterilisatiekinetiek; sterilisatie van slurries);
warmte- en stofoverdracht infermentaties (pellet-fermentatie,reologie vanbeslagen);mengeffecten (menggraad,
mengtijden,verblijftijdsspreiding bijhet opschalen van
continue fermentatie);nieuwe fermentorgeometrieënen
studievan fermentatiekinetiek (stabiliteit van fermentaties ingemengde cultures,prooi-roofdier oscillaties,
dynamischgedragbijovergangvanbatchnaar continue cultures). Naastdezereactortechnische problemen ligtinteressant werkterrein inhetwinnen van gewenste componenten uiteen fermentatieproces. Inhetreeds aangehaalde
rapport van Emeryworden genoemd hetregelen vanomzettingssnelheid^inladingsgewijzefermentaties opdat optimale aansluitingmet decontinue opwerkingstreinwordt
gevonden;continue produktverwijderinguit ladingsgewijs
werkende fermentors;integratie vanmembraanscheidingsmethoden met fermentaties ofenzymatische reacties enrecirculatie vangebruikt proceswater (b.v.bijgrote
schaalcontinueproduktie van single cellproteïnen).
Tenslotte wil ik indezegeenszins complete lijstnoemen
hetmet een zogunstigmogelijk rendement winnen vanenzymenenpharmaceuticauit organen vandierenmet behulp
van fysische scheidingsmethoden.

Damesen Heren,
Aanhet eind gekomen vandezerede zijhetmijvergund
bijdeofficiële aanvaarding vanmijn ambtmijn eerbiedige
dank tebetuigen aanHareMajesteit deKoningin voorhet
hechten van Haargoedkeuring aanmijn benoeming aande
Landbouwhogeschool.Voortswilikvanafdezeplaatseen
iederdanken diebinnen ofbuiten deze hogeschoolgemeenschap zijnvertrouwen inmijheeft uitgesproken en zo
eenvoordrachtmogelijk heeft gemaakt. Ik zalmijinspannen ditvertrouwen waartemaken.
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Leniger,

Jijhebtmijn eerste kennismaking met detechnologiegeredigeerd.Veelheb ikdaarnaast geleerd vandegevoel
voor systematiek,de snelle wijze waarin jeeen overzicht
over allerlei problematiek weet teformuleren en hieruit
een prioriteitenvolgorde weet afte leiden. Ikbendankbaardat ik indevooronsliggende periode vanonverwachtenauwe samenwerking,omdat jehet Rectoraat van
onze Hogeschoolmoestneerleggen,nogdikwijls in degelegenheid ben op jekennis temogen terugvallen.

Waarde

Thijssen^

Tien jaar geleden mocht ik jevoorhet eerst ontmoeten bij
een bespreking vanmijn promotie-onderzoek waarin jeals
copromotornaast Lenigerparticipeerde. Ikdenkmetdankbaarheid terug aandezeperiode,dieduurde van 1965tot
1968,enaanhetdaarop aansluitende jaarwaarik inde
stafvande sectie fysische technologie aande
TH-Eindhoven veelvan jegeleerd heb.Dat wij,naeenonderbreking van enkele jarenweer een geregelder contact
hebben eneen samenwerking tussen de vakgroepen Fysische
Technologie aandeTH-Eindhoven en Levensmiddelentechnologie gestalte begint tekrijgen,verheugt mezeer.
Ikhoopnogvaak getuigetekunnen zijnvandeaanstekelijkenthousiasme en jevermogen tot lateraaldenken,beideonmisbare ingrediënten voorprocesinnovatie.

Waarde

Zuiderweg,

Nadeperiode inEindhoven eneenkortverblijf inde
Verenigde Statenmocht ikdepraktische toepassing vande
proceskunde beoefenen aanhet Koninklijke-ShellLaboratorium teAmsterdam,indeafdeling Equipment Engineering,
die indezetijd onder je leiding stond.Je voorliefde
voor jouwvuistregel vande fysische technologiekennende,namelijk datmet eendrietrapsuitwisseling,hetzijin
tegenstroom,hetzij ingelijkstroom demaximaal haalbare

- 20conversie vrijwelbereikt is,(misschien moet ikhier aan
toevoegen: "optweede orde effectenna")zou ik onzecontacten willen typeren alsdederde trapvanmijnwetenschappelijke ontwikkeling diemisschien tot de inmijn
gevalmaximale mogelijke conversie heeft geleid. Hetnemen vandemoeilijke beslissing voormedewerkers vanhet
KSLA omdewerkelijke wereld teverwisselen voorde universitaire wordt,voorhetgevalmen zogelukkig is inde
proceskunde ofde fysische technologie werkzaam tezijn,
aanzienlijk vergemakkelijkt doordat hetnauwelijks een
afscheid tenoemen is:menkomt indenieuwe werkkring
veeloudebekenden tegen.

Damesen Heren Medewerkers van het
Laboratorium te Amsterdam,

Koninklijk-Shell

Uw instituut vormt één vandebestmogelijke omgevingen
voorhetpraktisch uitvoeren vanproceskunde enprocesinnovatie die ikken. Ikdenk dan ookmet veelgenoegen
aanmijn eigenverblijf opde afdeling Equipment
Engineering terug,waarnaast ikdevoormij waardevolle
en leerzame contactenmet deafdelingen FS,DGC,het
Centrale Kantoor endeadvisingtechnologist functie in
Perniswilmemoreren.

Hoogleraren, Lectoren, Leden van de Wetenschappelijke
Staf, Damesen Heren Medewerkers aan de Landbouwhogeschool,
Uitmijn betoog zalduidelijk zijngeworden datdeproceskunde raakvlakkenmet verscheidene vakgebieden aande
Landbouwhogeschool heeft.Datde Sectie Proceskunde is
opgenomen indeVakgroep Levensmiddelentechnologie iseen
waarborgvoornauwe contactenmet devoedings-engenotmiddelentechnologie waarophetonderwijsenonderzoek in
de Sectie Proceskunde vooreenbelangrijk,naarmijn
schatting tweederde,deelgericht is.Inhet afgelopen
jaarheb ik,zoalsgezegd,totmijnvreugde ervaren dat
ookvanuitde studierichting Milieuhygiëne eenberoep
opdeproceskunde gedaanwordt. Ikstelmijdan ook veel

- 21voorvan onze samenwerking om studenten vertrouwd temaken
metenkele proceskundige aspecten van processen toegepast
indewaterzuivering endebestrijding van luchtverontreiniging.Vanuit deVakgroepen Natuurkunde en Fysische
Chemie krijgt de Sectie Proceskunde de zo ontontbeerlijke
steun ophet terrein van de fysische transportverschijnselen,meet-en regeltechniek,de chemische thermodynamicaendefasenleer.
Een basisvoorwaarde van samenwerking tussen individuen en
groepen isdat debereidheid tot het aan elkaar opopen
wijze voorleggen van problematiek aanwezig is,waarbij
men in zijn handelen niet geleid moet worden dooreenzekere onrust zijn eigen identiteit teverliezen docheerderdoor het uitzicht opeen vollediger endaardooraanmerkelijk bruikbaarder resultaat alsgevolg vandesamenwerking. Ikhebeen flinke dosisvertrouwen datdesamenwerkingsverbanden die indeze rede genoemd zijn indit
licht totresultaten mogen leiden.
Demedewerkers vande Sectie Proceskunde wil ik danken
voor hun bijdragen totdegoede samenwerkingdie inhet
afgelopen jaargestalte konkrijgen enwaarvan ik hoop dat
zijbestendigd wordt inenthousiasme voor onsmooievak
en inhetvaak produceren van een eivan Columbus alsoplossing voor zichvoordoende problematiek.

Dames en Heven

Studenten,

In 1846 schetste Souvestre,een van deeerste futurologen
avant la lettre inhet 19eeeuwse Frankrijk,inzijn
"Lemonde tel qu'ilseradans l'an 3000"eenbeeld van
een socialistisch utopiawaarin stoommachines enelektromotoren de handen dermensheid zouden hebben vrijgemaakt
vanwerk,hungeesten bevrijd vandenken enhun harten
van voelen.Menkrijgt de indruk datdit voorspelde
scenario vrijaccuraat isgeweest opde samendrukking.van
detijdschaalvan 3000tot 2000na.Een samendrukking die
op zichweeraanleiding geeft tothetgevoelvanonbehagendat Toff1er "future shock"noemde.Ditwat cynische

- 22beeld ten spijtheefthet achter ons liggende jaarwaarin
ikmet een aantalvanU intensief contact hebmogenhebben,mij geleerd datUmethanden,hoofd enhartenthousiasme voor deproceskunde toont.Ookvoorde toekomst
heb ikdaarom het vertrouwen datUUw studieniet alte
zeeropmeet instudiebelastinguren maar intoename van
kennisenkunde.Hiermeewilikniet zeggendat ikUzou
aanradenwat Auden deed: "Thoushaltnot answer
questionaires,norquizzesuponworld affairs,norwith
compliance take anytest.Thoushaltnot sitwith
statisticians,nor commit asocialscience".Integendeel.

U allen dank ik voor Uw aandacht.
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