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Grote installaties. Enorme
pompen die de benodigde
druk leveren die nodig is

voor de emulgering van levensmidde-
len. Grote koelinstallaties die de
stromen zover moeten koelen dat ze
niet te sterk opwarmen. Dat is het
beeld van een normale emulgerings-
installatie.

In de toekomst zou dat kunnen ver-
anderen. Misschien staan er dan
slechts een paar membraanmodules
en een paar kleinere pompen. Door-
dat het membraanproces weinig
energie vergt, hoeft er ook niet sterk
te worden gekoeld en kan de tempe-
ratuur laag blijven. En de product-
kwaliteit, in termen van druppel-

grootteverdeling, is beter dan bij de
oude processen.

Het proces dat dit mogelijk zou
moeten maken, is membraanemulge-
ren. Membranen worden van oor-
sprong gebruikt voor scheidingsdoel-
einden. Enkele jaren geleden is in
Japan ontdekt dat ze zich ook uitste-
kend lenen voor emulgeren van olie
in water en van water in olie. 

Themadag
Op 4 juni werd door onderzoeks-
school VLAG (Voeding, Levensmid-
delen, Agrotechnologie en Gezond-
heid) in Wageningen een themadag
georganiseerd over membraanemul-
geren. Sprekers waren prof. dr. H.
Schubert (Technische Universität
Karlsruhe), ir. Guido Sala (ATO,
Wageningen), ir. Miriam Gironès
(Universiteit Twente) en dr. ir. Cees
van Rijn (Aquamarijn, Zutphen) en

twee van auteurs van dit artikel (Kar-
in Schroën en Remko Boom). Directe
aanleiding van deze themadag was de
promotie van ir. Anneke Gijsbertsen-
Abrahamse. Zij promoveerde diezelf-

de dag als eerste in Nederland op
deze nog nieuwe techniek voor de
bereiding van emulsies. Haar werk
wordt op dit moment voortgezet in
de vorm van een Europees vijfdeka-
derproject, waarin vier universiteiten
en vier bedrijven uit verschillende
landen samenwerken.

Langsstroom
Hoewel de techniek nog jong is, zijn
er al een aantal verschillende vormen
van membraanemulgeren. De oudste
vorm is langsstroommembraanemul-
geren. Hierbij wordt een te disperge-
ren fase door de poriën van een
membraan geperst. Aan de permeaat-
kant komt deze fase te voorschijn als
kleine druppeltjes die nog aan het
membraan zitten via grensvlakkrach-
ten. Over de permeaatkant van het
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membraan wordt een continue fase
gevoerd. De afschuifkrachten die
deze fase op de druppels uitoefent,
zorgen voor de loslating van de drup-
pels, waarna ze worden opgenomen
in de continue fase. Op deze manier
kan, afhankelijk van de eigenschap-
pen van het gebruikte membraan, in
een enkele stap een emulsie worden
verkregen die een zeer lage polydis-
persiteit heeft (een emulsie is poly-
dispers als er druppels van zeer ver-
schillende diameter in zitten).

Als deze techniek wordt vergeleken

met traditionele emulgeringstechnie-
ken, dan valt op dat voor membraan-
emulgeren veel minder energie nodig
is om een kubieke meter product te
vormen. Dat verschil is vooral duide-
lijk als emulsies met kleine druppels
worden vervaardigd (figuur 1). Naast
het directe voordeel van een lager
energieverbruik, betekent het ook dat
het product aan aanzienlijk mildere
omstandigheden bloot staat. Vooral
voor producten met ingrediënten die
gevoelig zijn voor denaturatie of
andere vormen van degradatie, zoals
eiwitten, kan dat voordelen hebben.

In een tweede vorm van het proces,
wordt eerst een pre-emulsie gemaakt.
Deze wordt in zijn geheel door een
poreus membraan geleid. Hier wordt
geen gebruikt gemaakt van een
langsstroom; de pre-emulsie komt

Het emulgeren van levensmiddelen staat bekend als een energierovend proces. Maar

daar kan verandering in komen. Membraanemulgeren is een veelbelovende jonge

techniek waarbij met een relatief kleine hoeveelheid energie een betere
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Emulsies uit membranen
TECHNOLOGIE

Membranen lenen zich uitstekend voor emulgeren

van olie in water en van water in olie

Fig. 1   Emulsies met

kleine druppels

vervaardigd, vergen

relatief weinig energie

om te produceren.
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Fig. 2   De meest volwassen vorm van emulgeren is het

langsstroommembraanemulgeren. De meest gebruikte membranen hiervoor zijn

keramische en membranen gemaakt van Shirazu Porous Glass. Het nieuwste type is

microzeven. Hier zijn alle drie typen weergegeven.
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aan de andere kant van het mem-
braan als een kant-en-klare emulsie
te voorschijn. Deze techniek lijkt
interessant voor emulsies met hoge
volumefracties disperse fase, zoals
mayonaise en crèmes, en kan zelfs
voor fase-inversie (een emulsie waar-
van eerst de ene fase continu is,
wordt omgekeerd zodat de disperse
fase de continue fase wordt) worden
gebruikt. Dit proces is echter wel veel
gevoeliger voor vervuiling van het
membraan.

Een derde manier die nog in de kin-
derschoenen staat is het via een mem-
braan inspuiten van dunne straaltjes
te dispergeren fase in een continue
fase. Deze straaltjes breken op via
Rayleigh-instabiliteit wat wil zeggen
dat een straal zich niet als straal met
een constante diameter voortplant,
maar in gaat snoeren waardoor er
druppels worden gevormd. 

Interessant is een vierde variant, die
onlangs in Japan is gevonden. Een te
dispergeren fase die wordt geleid
door microkanalen die sterk afgeplat

zijn, blijkt aan het einde van die
kanalen spontaan druppels af te
splitsen, onder invloed van Laplace-
instabiliteit. Ook hier is dus geen
langsstroom nodig. De vorm van de
kanalen bepaalt het druppelvor-
mingsproces.

Microzeven 
De meest volwassen vorm is het
langsstroommembraanemulgeren.
Dit was de techniek waarop de
themadag zich concentreerde. De
meest gebruikte membranen hier-
voor zijn keramische membranen en
membranen gemaakt van Shirazu
Porous Glass (SPG, afkomstig uit
Kyushu, Japan). Anneke Gijsbertsen
heeft tijdens haar promotie met
name gekeken naar een nieuw type
membraan, de microzeef. Figuur 2
geeft de drie typen weer. Het glas-
membraan bestaat uit een dikke laag
die uniform is over de gehele dikte.
Het keramische membraan heeft een
gelaagde structuur, een dunne
toplaag waarvan de poriegrootte aan-
zienlijk kleiner is dan van de veel dik-
kere steunlaag.

Kenmerkend voor zowel kerami-
sche als glasmembranen is dat de
doorzet die kan worden bereikt vrij
laag is. Dit betekent dat voor een
praktische installatie te veel mem-

braanoppervlak nodig is om kosten-
effectief te kunnen produceren.
Microzeven hebben dit probleem
niet. De microzeef is weer anders van
structuur. Hij bestaat uit een zeer
dunne scheidende laag (typische
waarden liggen in de orde van micro-
meters) waarin met behulp van foto-
lithografische technieken poriën zijn

aangebracht die uniform van grootte
zijn en waarvan de vorm tot op zeke-
re hoogte gekozen kan worden. De
zeer geringe dikte van de actieve laag
van de microzeven geeft ze een zeer
geringe hydrodynamische weerstand.
Daardoor is een hoge doorzet per m2

membraan mogelijk. 

Fundamenteel
De grootte van de emulsiedruppels is
in eerste instantie van de poriegroot-
te (en -vorm) afhankelijk. Gebruik
van een membraan met een uniforme
poriegrootte, zoals een microzeef,
kan daarom ook op dit gebied voor-
delen bieden. Daarom is men bij de
groep Proceskunde in Wageningen
zo’n vier jaar geleden onderzoek
begonnen naar emulgeren met
microzeven. Men heeft een vrij fun-
damentele aanpak gekozen door
eerst goed te bestuderen hoe enkele
druppels op een microzeef werden
gevormd. Hiertoe is als te disperge-
ren fase hexadecaan door een micro-
zeef geperst, waarna de gevormde
druppels opgevangen werden in een
Tween-oplossing. Op de microzeef
stond een microscoop gericht die
verbonden was met een videocamera.
Op deze manier was het mogelijk om
de vorming van de individuele drup-
pels waar te nemen (figuur 3). 

De gevormde druppels bleken ech-
ter niet uniform van grootte te zijn,
hoewel de theorie dit wel voorspelde.
Zoals in figuur 3 valt te zien, bevin-
den de druppels zich op een korte
afstand van elkaar. Die afstand is
zelfs zo klein dat de druppels elkaar
ruimtelijk hinderen en daardoor
afbreken. Dit is geen gewenste situ-
atie voor een proces waarmee homo-
gene druppels moeten worden ver-
kregen. Met traditionele membranen
kan men dit verschijnsel niet voorko-
men. Met de microzeven kan men
echter de poriën verder uit elkaar
plaatsen, zodat elke druppel onaf-
hankelijk kan worden gevormd. 

Simulatie
Om meer inzicht in de relevante
parameters te verkrijgen, is het pro-
ces van druppelvorming met compu-
tational fluid dynamics gesimuleerd
(CFX). Verschillende omstandighe-
den en membraaneigenschappen
konden zo nauwkeurig worden
bestudeerd.

De oppervlakte-eigenschappen van
het membraan bleken van doorslag-
gevend belang te zijn. Naar aanlei-
ding hiervan wordt in het kader van
het Europese project bij de universi-
teit Twente onderzoek gedaan naar
nieuwe coating-technieken voor de
microzeven. Zowel hydrofiele (O2-
plasmabehandeling, polyethyleenoxi-
de, polyethyleenimide) als hydrofobe
(plasmapolymerisatie) oppervlakken
zijn verkregen. Op het moment
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wordt met name de stabiliteit en
duurzaamheid van de coatings
onderzocht.

Daarnaast wordt onderzoek gedaan
bij Aquamarijn, de producent van
microzeven, naar andere materialen
die kunnen worden gebruikt voor de
productie van microzeven. Via micro-
moulding kunnen polymere microze-
ven worden verkregen. Deze zouden
vergeleken met de huidige Si3N4
microzeven veel goedkoper kunnen
worden gemaakt. 

Kritische waarde
Bij de in Wageningen uitgevoerde
studie naar emulgeren met microze-
ven bleek dat aan lang niet alle
poriën druppels werden gevormd. Dit
werd eerder ook al vermoed bij tradi-
tionele keramische en glasmembra-
nen. Bij deze membranen werd dit
effect geweten aan de polydispersiteit
van de poriën. Aangezien de micro-
zeven volstrekt uniforme poriën heb-
ben kon dit niet de verklaring zijn.
Het bleek dat druppels pas werden
gevormd als de druk over het mem-
braan een kritische waarde (de
Laplace-druk) had overschreden. Als
de druk verder werd opgevoerd, werd
slechts een klein gedeelte van de
poriën actief. Het aantal actieve
poriën was recht evenredig met het
drukverschil dat werd opgelegd
(figuur 4).

Oorzaak bleek een effect te zijn dat
de CFD-berekeningen al hadden
laten zien. Deze simulaties hadden
aangetoond, dat tijdens de druppel-
vorming de druk in een porie lager is
dan wanneer geen druppel wordt
gevormd. Dit blijkt een onverwacht
effect te hebben dat wordt veroor-
zaakt door de weerstand die de
onderlaag van de microzeef heeft. Bij
een hogere druk over het membraan
wordt het drukverschil over de onder-
laag groter, terwijl de grotere doorzet
door de actieve laag wordt bereikt
doordat meer poriën actief worden.
Uit een goede modellering van de
stromingsverschijnselen in top- en
onderlaag van het membaan kon de
oorzaak hiervoor worden achter-
haald. De bijdrage van de onderlaag
aan de totale weerstand veroorzaakt
dat het aantal actieve poriën lineair
schaalt met de druk over het mem-
braan. Hetzelfde principe is aange-
toond in een systeem dat fysische
gelijkenis vertoont met het hier
beschreven emulgeringssysteem.

In traditionele keramische en glas-
membranen werkt waarschijnlijk het-
zelfde mechanisme. Omdat hier de
weerstand in de onderlaag nog veel
groter is, is de fractie actieve poriën
nog veel lager. Hiermee kan de lage
doorzet in het traditionele mem-

braanemulgeerproces goed worden
verklaard en kan zelfs worden gesteld
dat het niet mogelijk is om met tradi-
tionele membranen een veel produc-
tiever systeem te krijgen zonder zeer
hoge drukverschillen te moeten
gebruiken. Het onderzoek aan micro-
zeven leidde zo aan de ene kant tot
een systeem met hogere doorzet, aan
de andere kant tot meer begrip van
het traditionele proces.

Tijdens de themadag werd ook dui-
delijk dat rekening dient te worden
gehouden met effecten uit onver-
wachte hoek. Zo bleek tijdens een bij
ATO uitgevoerde studie dat de pomp
grote invloed kan hebben op de

resultaten. Een aantal in de literatuur
vermelde gegevens bleek niet zozeer
door membraanemulgeren te zijn
verkregen maar door pompemulge-
ren.

Rode draad
Zoals duidelijk is, zijn veel en ver-
schillende facetten van belang bij
membraanemulgeren. Een doorbraak
was het inzicht dat de structuur en de
eigenschappen van zowel onderlaag
als toplaag van het membraan van
doorslaggevend belang zijn. Omdat
in de afgelopen jaren veel is geleerd
over de invloed van de eigenschappen
van het membraan, was de gekozen
rode draad tijdens de themadag:
‘Membrane emulsification: the quest
for the perfect membrane’. Alle spre-

kers gaven aan wat volgens hen
belangrijke eigenschappen zijn van
membranen. Die staan hier nog eens
kort samengevat. Het membraan of
de zeef moet een hoge flux en een
lage drukval hebben. Hierbij is het
handig als gebruik kan worden
gemaakt van goedkope bestaande
membranen die steriliseerbaar zijn.
Verder moeten de oppervlakte-eigen-
schappen behouden blijven tijdens
het emulgeren en mag het membraan
niet vervuilen. Behalve het mem-
braan, zal ook het product (grens-
vlakspanning, emulgatoren, welke
fase continu) bepalen welk mem-
braan de perfecte keuze is. Op basis

van de presentaties die tijdens de
themadag werden gegeven, kan een
weloverwogen keuze worden
gemaakt. Dit betreft niet alleen de
membraankeuze maar ook de proces-
omstandigheden.

Veelbelovend
Kunnen de bestaande hogedrukho-
mogenisatie-units binnenkort wor-
den vervangen door membraanemul-
gerings-units? Hoewel een aantal
horden is genomen, zal dat toch nog
een tijdje duren. Wel is duidelijk dat
juist de combinatie van microzeef-
technologie en membraanemulgeren
een goede toekomst lijkt te hebben.
De technologie is veelbelovend en is
zich in een snel tempo aan het ont-
wikkelen. ■
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Kenmerkend voor zowel keramische als

glasmembranen is dat de doorzet die kan worden

bereikt vrij laag is


