
“Melk”, stelt Janneke Kromkamp prompt.
Dat vormde de aanleiding voor haar pro-
motieonderzoek dat haar voerde naar het
allerkleinste niveau van individuele inter-
acties tussen colloïdale melkdeeltjes.
Lachend: “Dat ben ik als werkneemster
van Friesland Foods Corporate Research
wel verplicht.”
De senior researcher procestechnologie
maakte van haar werk haar promotieon-
derzoek. Eerder werkte ze negen jaar bij
het NIZO. “Via die weg ben ik het onder-
zoek ingerold”, verklaart ze, alsof het
ook heel anders had kunnen lopen. Als
voorzet op haar aanstaand moederschap
schonk ze het licht aan een proefschrift,
gekruid met differentiaalvergelijkingen.
“Eigenlijk heb ik niet meer gedaan dan
optellen en aftrekken”, relativeert ze. En
vele experimenten in de proeffabriek
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Drankentechnologie
Wetenschap

met microfiltratie van melk.
Kromkamp: “Nu gaan we uit van melk als
totaalsysteem. Maar in de toekomst zijn
het losse componenten met elk een spe-
ciale functionaliteit. Dan hebben we de
vrijheid om zelf een product samen te
stellen met ingrediënten die functioneel
zijn. En met weglating van wat we eigen-
lijk niet nodig hebben.”
De technologie die dit mogelijk maakt is
microfiltratie. Scheiding op basis van deel-
tjesgrootte met behulp van membranen.
Op beperkte schaal vindt het al plaats: lan-
ger houdbare melk is een voorbeeld van
een product waar bacteriën met behulp
van microfiltratie uit zijn verwijderd.

Microfiltratie
Melk bestaat voor 15 volumeprocent uit
colloïdale deeltjes. Voornamelijk zijn het
vetbolletjes en micellen van eiwitten, elk
met hun eigen specifieke grootte. De
methode om waardevolle fracties af te
scheiden, is de melk met hoge snelheid
langs het membraan te leiden. Door de
verhoogde druk wordt deze door het
membraanfilter geperst – een proces dat
veel energie vergt. En door de hoge druk
slibt het filter snel dicht. Dat laatste kan
weer met technisch vernuft worden be-
perkt door per segment met tegendruk
de drukval over het membraan te verla-
gen. Dat de technologie werkt blijkt uit
het voorbeeld van langer houdbare melk.
“Toch blijkt dat je tegen beperkingen
aanloopt als je microfiltratie in de prak-
tijk met melk toepast”, stelt Kromkamp.
“Het hoge energieverbruik maakt de
technologie duur. En de scheiding tussen
de verschillende componenten is nog
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Membranen scheiden deeltjes op grootte doordat ze als zeef

werken. Althans, dat dachten we. In nieuw onderzoek door pro-

movenda Janneke Kromkamp blijkt de poriegrootte onbelang-

rijk. Scheiding is een stromingsverschijnsel. Dat inzicht maakt

nieuwe filterontwerpen voor de fractionering van melk mogelijk.

En geeft een andere visie op melk: geen totaalproduct maar los-

se componenten.

Scheiding is een stromingsverschijnsel

Fractionering van melk
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moet aankijken. Kromkamp: “Simulatie-
modellen voor rechte kanalen waren al
beschikbaar maar wij wilden een model
maken voor systemen met ingewikkelder
stromingspatronen. Bijvoorbeeld een
kanaal met een zebrapatroon van mem-
braan, wand, membraan, enzovoort. Of
een kanaal waarvan de membraanwand
onderbroken is met schotten die als de
ribbels op een haaienhuid de stroming
beïnvloeden.”
Het werk mondde uit in het ‘suspensie-
stromingsmodel’. Omdat scheiding en
ophoping stromingsverschijnselen zijn,
worden formules voor deeltjesgedrag en
hydrodynamica in dit model samenge-
voegd en opgelost.
Met het suspensiestromingsmodel kan
Friesland Foods complexe systemen op
de tekentafel doorrekenen en optimalise-
ren. Dit betekent overigens niet dat de
resultaten strikt aan het bedrijf zelf zijn
voorbehouden. “Het onderzoek in het
proefschrift is openbaar”, aldus Krom-
kamp. “Dit onderzoek is zo fundamen-
teel dat we nog geen problemen met de
vertrouwelijkheid zien. En wel de voorde-
len van samenwerking. Onderzoekers
van Wageningen Universiteit gaan er ver-
der aan werken.”

Kwaliteit
Op termijn zal toepassing van microfiltra-
tie de productkwaliteit verbeteren. Krom-
kamp: “Nu wordt bijvoorbeeld de wei tij-
dens de bereiding van kaas aangetast
door bacteriële omzettingen. Als je deze
eerder afsplitst, verhoog je de weikwali-
teit. En je kunt bijvoorbeeld melk splitsen
in deelstromen waarvan de een wel en de
ander geen smaakverandering geeft bij
verhitting. Dan kan je lekkerder produc-
ten maken.”

Kromkamp: “We vonden inderdaad dat
de deeltjes netto opschoven naar het
midden van de buis. Maar voor grote
deeltjes was dat effect veel groter dan
voor kleine deeltjes.”

Eureka!
De vraag was nu welke consequentie
deze onderlinge beïnvloeding van deel-
tjes had op het filtratiegedrag. Krom-
kamp: “Het grappige is dat je ontmen-
ging van melk al plaatsvindt op basis van
stroming door het kanaal! Want de kleine
deeltjes blijven bij de wand en de grote
bewegen naar het midden waar de stro-
ming sneller is. We konden het schei-
dingsresultaat helemaal bepalen door
het regelen van de membraanflux – de
hoeveelheid permeaat die je onttrekt. In
experimenten hadden we dit effect al wel
gezien maar door de interactiestudies
konden we uiteindelijk de conclusie trek-
ken: “Hé, dit moet het mechanisme zijn
waarmee dat werkt!”
Verrassend genoeg is de scheiding onaf-
hankelijk van de poriegrootte van het
membraan. Dus als je zorgt dat de poriën
groter zijn dan de grootste deeltjes kan het
filter niet verstopt raken. We hadden een
behoorlijke stap gemaakt naar de schei-
dingskwaliteit die we wilden hebben.”

Ontwerp
Het inzicht dat de scheiding een stro-
mingsverschijnsel is en niets met zeven
van doen heeft, maakt dat men anders
tegen het ontwerp van filtratiesystemen
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onvoldoende scherp. Waardoor de prijs/
kwaliteitverhouding vaak aan de negatie-
ve kant van de streep uitkomt. We had-
den op basis van de deeltjesgroottever-
deling in melk het gevoel dat we nog niet
het onderste uit de kan haalden. Een
betere scheiding moest mogelijk zijn.”

Computersimulatie
Als vloeistof en kleine deeltjes door de
membraanwand heen gaan, dikt binnen
aan de wand het filtraat in. In het kanaal

aan de wand hoopt zich materiaal op en
in het midden wordt materiaal afgevoerd.
De stroomsnelheid is in het midden van
het kanaal ook veel groter dan aan de
wand. Kromkamp: “Het gedrag van
melkdeeltjes onder invloed van een af-
schuifveld, daar wilden we meer kennis
over opbouwen.”
Daarvoor moest ze kijken op het niveau
van interactie tussen individuele deeltjes.
Een deeltje in een stromingslaag stoot
tegen deeltjes in met andere snelheid
stromende lagen. Het nettoresultaat van
deze botsingen is dat deeltjes van lagen
met hogere naar lagen met lagere con-
centraties deeltjes diffunderen. Dit ver-
schijnsel heet ‘shear induced diffusion’
en houdt in dat tijdens microfiltratie de
deeltjes naar het midden van het filtratie-
kanaal diffunderen. Het fenomeen was
bekend, maar over hoe dit verloopt bij
een suspensie als melk, met deeltjes van
verschillende grootte, bestond weinig
kennis.
De onderzoekster bestudeerde de inter-
acties tussen de deeltjes van verschillen-
de grootte met behulp van computersi-
mulaties aangezien de colloïdale deeltjes
met een microscoop niet te volgen zijn.

Kromkamp: “In de privé-situatie krij-
gen vrouwen de kans intensief met
hun kind om te gaan en dat geeft ze
een voorsprong in contact met het
kind. Die kans wordt mannen ontno-

men. Bezien vanuit het werk heeft 
het beeld dat vrouwen er zomaar een
periode tussenuit kunnen knijpen
invloed op de carrièrekansen. Het
mes snijdt dus aan twee kanten.”

Stelling: Uit het oogpunt van gelijke kansen voor man-
nen en vrouwen verdient het aanbeveling om mannen,
analoog aan het zwangerschapsverlof voor vrouwen,
betaald vaderschapsverlof te verlenen.
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