
Haarvatenchemie
Microreactoren gelden als de grote beloften van de toekomst van de chemische industrie. In plaats 
van in grote installaties van moderne chemische fabrikanten, verlopen reacties in microkanaaltjes, 
onder veel beter gecontroleerde omstandigheden. TNO ontwikkelde samen met het microreactorbedrijf 
Chemtrix een systeem voor de productie van medicijnen.

Cascade
Anders dan in een groot reactorvat 
mengen twee chemische stoffen in het 
smalle buisje snel, in minder dan een 
seconde, en vrijwel volledig, wat de 
kwaliteit van de chemische reactie ten 
goede komt. Elke afzonderlijke micro-
reactor beschikt over acht kanalen  
waarin twee stoffen worden samen-
gebracht. Een cascade van reacties is 
mogelijk door op de microreactoren 
meerdere toevoerlijnen op te nemen.
Op de chip zijn maximaal zes verschil-
lende reactiezones in te stellen, ieder 
met een temperatuur. Dat gebeurt via 
koperen platen. Het bereik ligt tussen 
-20 en 200 °C. Ter voorkoming van  
koken kan het systeem onder een druk 
van maximaal 35 bar worden gebracht.
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Parallel
De microreactoren hebben als voordeel 
boven een fabriekinstallatie dat het pro-
ductievolume eenvoudig is aan te pas-
sen. De chips kunnen vrijwel onbeperkt 
worden geschakeld, waarbij ze voeding 
krijgen van dezelfde aanvoerlijnen. 
Het vervangen van microreactoren is 
ook eenvoudig. Dat maakt het systeem 
flexibel.

Gecontroleerd 
Door het vastleggen van de door-
loopsnelheid van de chemicaliën, de 
temperatuur en de druk kan de reactie 
zo gecontroleerd mogelijk verlopen. 
Omdat deze met minuscule volumes 
tegelijk plaatsvindt, is het risico op het 
uit de hand lopen van exotherme reac-
ties, waarbij warmte vrijkomt, nihil.
Controle op de reactie leidt ook tot 
minder bijproducten dan in conven-
tionele installaties. De microreactor 
haalt bij de productie van medicijnen 
een efficiency van 90 %, terwijl dat bij 
conventionele methoden rond de 20 % 
schommelt. De microreactor is uiter-
aard niet geschikt voor het produceren 
van vaste stoffen.

toevoer van stof A 
en stof B

Microreactor 
De microreactor is gebaseerd op 
continu-flow chemie, waarbij de  
chemische stoffen door een buisje 
stromen met een totaal volume van 5 
microliter. De buizjes worden geetst in 
een plaatje pyrex dat daarna onder hoge 
druk op een ander plaatje pyrex wordt 
gedrukt. De toevoerpunten worden in 
de plaat geetst.  
De uiteindelijke chip van zes bij 3 cm 
heeft drie lagen: twee lagen pyrex van 
een halve milimeter met daar tussen 
een laagje silicium van dezelfde dikte.
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Via de tweede laag pyrex kunnen stoffen toege-
voegd worden aan de reactie. De verbinding gaat 
door het laagje silicium.

toevoer van oplos-
middel zodat de 
reactie stopt

8 kanalen komen 
hier bij elkaar zodat 
het product via een 
uitgang afgeevoerd 
kan worden.

koperen vingers zorgen voor 
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