
vmt | 21 april 2006 | nr 0914

Technologie

Selectieve scheiding door chromatografie biedt niet alleen voordelen voor het zuiveren

van een stroom. Ook bij het winnen van de hoofdcomponent en zeker bij het verwijderen

van zeer specifieke componenten is chromatografie een geschikte techniek. Het scheiden

leidt niet tot grote verdunningen indien een temperatuursprong wordt toegepast. De

kosten van grootschalige toepassingen worden op die manier in de hand gehouden.

Winnen van nieuwe, commercieel interes-
sante ingrediënten aanwezig in lage con-
centraties, zoals bio-actieve componen-
ten – de Roadmap Scheidingstechnologie
2005 noemt dit als belangrijke drijfveer
voor de ontwikkeling van scheidingstech-
nologieën. Maar bio-actieve componen-
ten zijn lastig te scheiden. Ze vereisen een
gerichte en milde scheiding om hun func-
tionaliteit te behouden. Chromatografie
is bij uitstek de manier om scherpe schei-
dingen tussen componenten te bereiken.
Een efficiënte, continue uitvoering van
deze techniek is ‘simulated moving bed’
(SMB)-chromatografie.

SMB-chromatografie
Bij klassieke chromatografie worden
componenten uit een stroom gescheiden
met behulp van kolommen op basis van
de verschillen in snelheid waarmee ze
langs een poreuze kolomvulling stromen.
Vertoont de kolomvulling interactie met

de te scheiden component (bijvoorbeeld
omdat hydrofobe interactie of complexe-
ring plaatsvindt) dan beweegt de compo-
nent langzamer door de kolom dan een
component die geen interactie vertoont.
Complete scheiding wordt verkregen
door het juiste type kolomvulling (adsor-
bens) en mobiele fase (desorbens) te
gebruiken. Het desorbens zorgt er voor
dat uit de stroom geadsorbeerde stoffen
weer desorberen en het adsorbens klaar
is voor hergebruik.
Beweegt nu het adsorbens in tegenge-
stelde richting van de component, in te-
genstroom, dan vindt de scheiding over

een kleiner gedeelte van de kolom plaats
en kan de opstelling compacter zijn.
Figuur 1 laat het principe zien van conti-
nue tegenstroomchromatografie.
Bij grootschalige toepassingen is het
lastig om grote hoeveelheden adsorbens
in tegenstroom in contact te brengen
met de mobiele fase zonder dat menging
optreedt. Een oplossing hiervoor is dat
de vaste fase niet wordt verplaatst, maar
in kolommen gepakt. Deze kolommen

worden in serie geschakeld (figuur 2) en
in een roterende carrousel geplaatst
(foto). Het lijkt dan of de kolommen in
tegengestelde richting van de vloeistof-
stroom bewegen. Om die reden heet
deze techniek simulated moving bed
(SMB)-chromatografie.

Toepassingen
Scheiding van glucose en fructose en ont-
suikering van melasse zijn twee interna-
tionale toepassingen van SMB-chromato-
grafie binnen de voedingsmiddelenin-
dustrie. In Nederland maakt alleen de
farmaceutische industrie gebruik van
SMB-chromatografie en laat de eerste
toepassing in de voedingsmiddelensector
op zich wachten. De algemene indruk dat
chromatografie een (te) dure techniek is,
staat toepassing in de weg. De praktijk in
het buitenland laat zien dat dit een mis-
vatting is. De kosten voor glucose- en
fructosescheiding liggen in de orde van
grootte van ¤ 0,10/kg product. De kosten
komen voor een belangrijk deel voort uit
de verdunning die ontstaat bij desorptie
met water. Indampen is dan noodzakelijk
en dat leidt tot (energie)kosten.

Kostenverlaging
Er zijn mogelijkheden om de kosten te
verlagen door verdunning te voorkomen.
Hiervoor moet een temperatuursprong
worden toegepast. Bij hoge temperatuur
is de adsorptie lager. Wanneer nu tijdens
de desorptie de temperatuur tijdelijk
wordt verhoogd, desorbeert het product
beter van het adsorbens en komt het in
geconcentreerde vorm in de vloeistof
terecht.
TNO richt zich al geruime tijd op het ont-
wikkelen van moleculaire scheidingen
voor ingrediënten binnen de voedings-

Selectieve scheiding door SMB-chromatografie

Winning componenten: meer m

Installatie voor SMB-chromatografie met
temperatuursprong op pilot-schaal. De
kolommen zijn dubbelwandig uitgevoerd,
zodat verwarming mogelijk is. De verwar-
mingselementen zijn aan de onderzijde
geplaatst. Aan de bovenzijde bevindt zich de
multipoortklep, die zorgt voor de juiste
schakeling van de kolommen. 
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Fig. 1   Principe van tegenstroomchromatografie. Een continu toegevoerd mengsel van de
stoffen A en B wordt gescheiden in een stroom die uitsluitend A en desorbens bevat, het
extract, en een stroom die uitsluitend B en desorbens bevat, het raffinaat. Zowel adsorbens
als desorbens worden hergebruikt. Voordelen ten opzicht van klassieke batchchromatogra-
fie, waarbij adsorbens en component in dezelfde richting bewegen, zijn compactere appara-
tuur en minder verdunning.

Fig. 2   Kolomconfiguratie voor simulated moving bed
(SMB)-chromatografie. De vaste fase wordt in kolommen
gepakt, die in serie worden geschakeld en in een rote-
rende carrousel geplaatst. De kolommen lijken in tegen-
gestelde richting te bewegen als de vloeistofstroom.

vmt | 21 april 2006 | nr 09 15

middelenindustrie. Een team van proces-
ontwerpers, chemici en voedingsmidde-
lentechnologen, werkt hieraan. De ken-
nis werd toegepast in de suiker- en de
aardappelzetmeelindustrie.

Suikerwinning
Suikerwinning uit suikerbieten gebeurt
momenteel door het waterige extract van
de suikerbiet te zuiveren via toevoeging
van kalk en kooldioxide. Met de kalk en
kooldioxide slaan de verontreinigingen,
zoals slecht oplosbare zouten en eiwit-
ten, neer. De neerslag, schuimaarde ge-
noemd, wordt afgefiltreerd. Vervolgens
wordt de suiker na concentreren uit de
gezuiverde stroom gekristalliseerd.
De centrale vraag bij het TNO-onderzoek
was hoe in plaats van het verwijderen van
niet-suikers uit de suikerstroom met
SMB-chromatografie juist de suiker uit
het sap te winnen. Dan zou ook geen
schuimaarde worden geproduceerd en

zouden de waardevolle niet-suikers be-
houden blijven voor verdere scheiding.
Allereerst werd een adsorbens ontwik-
keld met een grote affiniteit voor saccha-
rose. Tevens werd een temperatuur-
sprong toegepast. Zo werd voorkomen
dat verdunning optrad, zoals in het con-
ventionele zuiveringsproces voor ruwsap
het geval is, waardoor op indampkosten
werd bespaard. In laboratoriumexperi-
menten werd zelfs een (gering) concen-
tratie-effect bereikt. Inmiddels heeft TNO
op pilot-schaal de temperatuursprong
gerealiseerd (foto). Uit ontwerpbereke-
ningen blijkt dat er enkele procentpun-
ten meer suiker uit de suikerstroom kun-
nen worden gehaald. De meeropbrengst
is een gevolg van de hogere zuiverheid
van het sap voor de kristallisatie, waar-
door er minder suiker in het bijproduct
van kristallisatie, de melasse, terecht-
komt. Een eerste economische evaluatie
liet zien dat de meeropbrengst en ener-

giebesparing opwogen tegen de (hogere)
kosten van de investeringen in SMB-chro-
matografie.

Aardappeleiwitwinning
De aardappelzetmeelindustrie was een
tweede terrein waar TNO onderzoek
deed. Bij zetmeelwinning komt een waar-
devolle eiwitrijke stroom vrij. Daarin be-
vinden zich echter ook natuurlijke gif-
stoffen, zoals de afweerstoffen tegen
schimmels en insecten, glycoalkaloïden,
die zetmeelaardappelen nu eenmaal
bevatten. De gifstoffen worden verwij-
derd door zuur toe te voegen. Nadeel
hiervan is dat de eiwitten hun waarde
voor humane toepassingen verliezen als
gevolg van denaturatie.
Er bestaat dan ook behoefte aan een
scheidingstechniek waarbij de functiona-
liteit van de eiwitten behouden blijft en
het gehalte aan glycoalkaloïden voldoen-
de wordt verlaagd. Tot voor kort was des-
orptie een probleem, waardoor herge-
bruik van adsorbens bemoeilijkt werd.
TNO heeft commercieel beschikbare ad-
en desorbens geselecteerd waarmee wel
een goede scheiding wordt verkregen
tussen eiwit en gifstof.
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– Principe: selectieve scheiding met
behulp van een vaste stof

– Alternatief voor: thermische (bijvoor-
beeld destillatie) of chemische (bijvoor-
beeld precipitatie) scheidingsprocessen,
(laag selectieve) membraanfiltratie

– Voordelen: behoud van functionaliteit,
scherpe scheiding

– Nadelen: techniek relatief onbekend

– Kosten apparatuur: matig tot hoog,
sterk afhankelijk van kosten adsorbens

– Proceskosten: operationele kosten laag,
sterk afhankelijk van desorptie (verdun-
ning)

– Voorbeelden applicaties: winning opge-
loste stoffen, zoals peptiden, eiwitten,
suikers

Karakteristieken SMB-chromatografie
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