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Meer rendement  
uit de melkstroom
Investeren in warmtepompen en ontkiemers

De zuivelsector kan energie besparen door de inzet van  
warmtepompen en meer waarde halen uit de zuivelstroom met 
een nieuwe generatie ontkiemers. De laatste technieken die  
dit mogelijk maken werden besproken tijdens het seminar 
‘meesterlijk met melk’ dat gea in februari organiseerde.

toepasbaar. Daarmee worden exploitatie-
kosten van thermische voorzieningen flink 
verlaagd.” 
Het hoge rendement van de warmtepomp 
maakt aanschaf tot een zinvolle investering, 
rekent Mulder voor. “Een terugverdientijd 
tussen één en vijf jaar is geen uitzondering, 
inclusief onderhoud. Doordat de gas- en 
elektriciteitsprijs naar elkaar toe kruipen 
wordt het de komende jaren steeds rendabe-
ler om warmte te maken met elektrisch 
gedreven toestellen.” 
De keuze voor de pomp hangt af van het 
proces. Essentieel voor een maximaal rende-
ment is de juiste afstemming tussen kou en 
warmte in de fabriek. Die moeten gelijktijdig 
beschikbaar zijn. Bij de ijsfabriek van Unile-
ver in Hellendoorn levert een warmtepomp 
niet alleen een goed thermisch resultaat, 
maar wordt deze ook ingezet om waterbe-
sparingen te realiseren door de koppeling 
van het koude en warme circuit in een geslo-
ten systeem. Het opgewekte warme water 
heeft een eindtemperatuur van 63oC. Bij een 
fabrikant van aardappelproducten verwarmt 
een ammoniak-warmtepomp lucht tot 75oC 
met 35oC warme restlucht uit de droogtun-
nel voor frites. Dit heeft geholpen om het 
energieverbruik te verlagen en duurzaam-
heidsdoelstellingen te realiseren. 
 
Melk ontkiemen
Niet alleen het productieproces kan ener-
giezuiniger, er kan ook meer waarde wor-

Energiebesparing is al een speerpunt in de 
zuivelindustrie. Dit thema wordt de komen-
de jaren alleen maar belangrijker. Primaire 
energiebronnen staan onder druk, duurzaam 
produceren wordt de norm. De CO2-voetaf-
druk moet en kan omlaag. De terugverdien-
tijd van benodigde technologie om besparin-
gen te realiseren blijkt verrassend kort, ver-
telde sales engineer Luuk Mulder van Gea 
Refrigeration Services. Vooral de warmte-
pomp biedt perspectief voor kortetermijn-
besparingen in de zuivelindustrie, maar ook 
daarbuiten. Vloeistof met laag-calorische 

warmte wordt hierbij met een compressor 
onder hoge druk gezet en opgewaardeerd 
naar hoog-calorisch niveau. Zo kan van 
‘koud’ water heet water worden gemaakt dat 
inzetbaar is voor bijvoorbeeld de warmwa-
tervoorziening of procesverwarming. Het is 
een robuuste technologie die snel rendeert 
bij processen met een grote koudebehoefte 
en waar tegelijk warmte nodig is. De zuivel is 

een schoolvoorbeeld. Er worden ijswater- 
installaties gebruikt, maar er zijn ook pas-
teurs, CIP-systemen, indampers en drogers 
aan het werk. Een mooi duo om forse bespa-
ringen te realiseren door bij de koelinstalla-
ties restwarmte te onttrekken.
“Koudetechniek is zeer energie-intensief en 
heeft een groot aandeel in het elektriciteits-
gebruik. Laag-calorische afvalwarmte gaat 
nu vaak ongebruikt via de zuiveringsinstalla-
tie de fabriek uit”, stelt Mulder vast. “Terwijl 
er energetisch veel mee gedaan is. Het is 
essentieel dat warmte opgenomen in het ijs-
watersysteem zinvol wordt ingezet, gebruik-
makend van elektrisch vermogen. Hier is 
actie noodzakelijk.” 
 
Maximaal rendement
Natuurlijk gebruikt de compressor van de 
warmtepomp energie, maar die is gering in 
het licht van de opbrengst. Mulder: “Met één 
deel elektrisch maken we vijf delen warmte. 
Restwarmte plus compressorvermogen kan 
zinvol worden ingezet om temperaturen te 
creëren van 80oC of zelf meer. De warmte uit 
het proces gaat zo rechtstreeks terug in de 
fabriek. De warmtepomp is van 22 tot 80oC 

‘Bacteriën in  
wei zijn een topic’
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den gehaald uit de zuivelstroom met ont-
kiemers. GEA Separator heeft centrifuges 
ontwikkeld die modulair in bestaande pro-
cessen zijn in te passen. Ze halen bacterie-
sporen uit de melk en wei, waardoor afge-
leide producten langer houdbaar worden 
of aan strengere microbiologische eisen 
kunnen voldoen. Hier valt te denken aan 
dagmelk die wekenlang goed blijft of ont-
kiemde wei voor gebruik in babyvoeding. 
Voor melk is het Extended Fresh Life 
(EFL)-concept ontwikkeld. Binnen de nor-
male pasteurisatielijn komen twee ontkie-
mers te staan die bacteriën en sporen eruit 
halen, met name bacillus cereus.
In twee stappen wordt een verwijderings-
graad gehaald van respectievelijk 90 en 
99,9%. Het rendement van de tweede cen-
trifugestap is laag, maar noodzakelijk om 
ook de laatste spoortjes te verwijderen. De 
ontkiemers komen voor het ontromen in 
actie. Joost Barneveld, senior sales engi-
neer food bij GEA Westfalia Separator 
Nederland, legt uit waarom: “Het zou ook 
kunnen na ontromen, maar zo heb je wel 
de hele stroom in één keer te pakken. 
Bedenkt dat er ook altijd wat sporen mee-
gaan met de room.” Pilots bij zuivelbedrij-
ven wijzen bovendien uit dat het ‘Prolong 
Proces’ weinig stress geeft. De gehalten 
ß-lactoglobuline en lactulose zijn verge-
lijkbaar met gepasteuriseerde melk. De 
centrifuge is zo ontworpen dat de shear-
krachten op melk en vetbollen gering zijn. 

“Daardoor zullen vetbolletjes niet onnodig 
beschadigen, terwijl wel een aanmerkelijke 
shelf life-verlenging optreedt met een THT 
van 21 dagen.” 
Uit sensorisch onderzoek blijkt dat consu-
menten eigenlijk geen verschil proeven 
met gewone gepasteuriseerde melk. “De 
EFL-melk heeft dezelfde smaak en hetzelf-
de mondgevoel als gepasteuriseerde melk. 
Zelfs nog na twintig dagen.” 
 
Kortere CIP
Dagmelk is natuurlijk al behoorlijk lang 
houdbaar tegenwoordig, toch kan het inte-
ressant zijn de THT fors te verlengen. Barn-
veld: “EFL-melk past in generieke trends als 
reductie in operationele kosten. De prijs 
van melk is al laag, dus elke cent die 
bespaard kan worden scheelt. Een langere 
houdbaarheid biedt flexibiliteit in de logis-
tiek van de producent en in productie 
scheelt de kortere CIP elektrische kosten.” 
Met membraantechnologie kan de houd-
baarheid vergelijkbaar worden opgerekt, 
maar aan dit proces kleven naast een lichte 
smaakafwijking volgens Barneveld meer 
nadelen. “Daarmee haal je bacteriën wel uit 
de melk, maar er blijft ook van alles achter. 
Wij stoppen er met EFL geen vitamine in, 
maar halen ze er ook niet uit. We willen 
juist al die gezonde stoffen in de melk 
behouden.” De ontkiemers staan nog niet in 
Nederland, wel in de Verenigde Staten, 
Duitsland en Griekenland. 

Minder recalls
De ontkiemers zijn ook getest op wei. Hier 
ligt de toepassing in Nederland meer voor 
de hand. Wei wordt steeds meer gebruikt 
voor producten van hoge kwaliteit, maar 
moet dan aan zeer hoge voedselveilig-
heidseisen voldoen. Dit geldt niet alleen 
voor babyvoeding, maar ook voor sport-
voeding. Barneveld: “Bacteriën in wei zijn 
een topic. De wei moet van topkwaliteit 
zijn. Dit verkleint het risico van recalls, 
want bij het concentreren van wei worden 
de bacteriën ook geconcentreerd.” Bij wei 
gelden vergelijkbare voordelen als bij EFL-
melk: hoe schoner de wei, hoe langer de 
productieruns kunnen worden en dat 
scheelt kosten. Er is ervaring met het ont-
kiemen van wei direct uit de weistroom bij 
de kaasproductie, met geconcentreerde wei 
en met koude en warme wei. Bij koude, 
10% geconcentreerde wei is het ontkiemen 
het lastigste. “Bij hoge temperaturen en in 
ongeconcentreerde wei is het gemakkelijker 
de sporen eruit te slingeren vanwege de 
lagere viscositeit. Daar komen we met één 
keer centrifugeren tot 97% verwijdering. Bij 
geconcentreerde wei is daarvoor een dub-
bele centrifugestap nodig. Je kunt stellen: 
hoe kouder de wei of melk, hoe viskeuzer 
die is en hoe moeilijker de kiemen eruit 
gaan”, aldus Barneveld.
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