
Leraren fiche werkwijzen vetextractie 
melk 

 

Deze fase in een notendop: 

In het tabblad ‘verschillende soorten melk’ vind je de sectie ‘experimenteren’ terug. In dit 

gedeelte is het de bedoeling dat de leerlingen vet uit melk gaan halen door middel van 

verschillende scheidingstechnieken toe te passen. De leerlingen krijgen een werkwijze waar de 

handelingen niet duidelijk omschreven zijn. Zij moeten zelfstandig bij elke stap nadenken hoe ze 

het moeten uitvoeren.  

Werkwijze leerlingen: 

1. Neem 100 ml van de melksoort waar je het vet moet uithalen. 

2. Verwarm de melk tot 40°C. 

3. Voeg 2 ml 50% azijn toe. 

4. Zorg dat het geheel goed gemengd is en laat alles afkoelen tot kamertemperatuur. 

5. Scheid de vaste bestanddelen van de vloeibare. 

6. Voeg aan het residu 40 ml diethylether en 40 ml aceton toe. (werk onder de zuurkast) 

7. De diethylether en aceton halen het vet uit het residu. Roer het geheel zolang als je zelf 

wil. 

8. Scheid de vaste deeltjes van de vloeistof.  

9. Doe opnieuw 20 ml diethylether en 20 ml aceton bij de vaste deeltjes. 

10. Roer weer zolang je zelf wil en scheid de vaste deeltjes van de vloeistof. 

11. De vloeistof van diethylether-aceton bevat de vetfractie van de melk en een beetje water. 

Het water kan je er uit halen door het laten hechten aan droog natriumsulfaat en dit 

scheiden uit de vloeistof. 

12. Haal het vet uit de vloeistof door de diethylether en aceton uit de vloeistof te verdampen. 

13. Bepaal hoeveel vet je uit de melk hebt kunnen halen. 

Mogelijke vragen die er bij de werkwijze gesteld kunnen worden: 

Algemene vragen:  
Op welke manier kan je het meeste vet uit melk halen? 
Hoe kan je het nauwkeurigste werken? 
Wat is de efficiëntste werkwijze? 
Vragen per stap: 
Stap 1: Hoe ga je 100 ml melk nemen? Waar ga je dit in doen? 
Stap 2: Hoe ga je de melk verwarmen?  
Stap 3: Op welke manier ga je azijn toevoegen? 
Stap 4: Hoe ga je alles mengen? Hoe ga je alles op kamertemperatuur krijgen? 
Stap 5: Welke scheidingstechniek is het nauwkeurigste om de vaste en vloeibare 
bestanddelen van elkaar te onderscheiden? 
Stap 6: Met wat kan je best de diethylether en aceton toevoegen? 
Stap 8 en 10: Welke scheidingstechniek is het beste om de vloeistof over te houden? 



Stap 11: Hoeveel natriumsulfaat ga je toevoegen? Hoe krijg je het natriumsulfaat terug uit 
de vloeistof? 
Stap 12: Op welke manier ga je de diethylether en aceton uit de vloeistof verdampen? 
Stap 13: Hoe ga je de hoeveelheid vet bepalen? 
Basis werkwijze dat een goed resultaat geeft: 

Benodigdheden: 

● 100 ml volle melk 

● erlenmeyer 500 ml 

● erlenmeyer 300 ml 

● warmwaterbad 

● pasteurpipet 

● 50% azijn 

● Thermometer 

● Trechter 

● 60 ml diethylether 

● 60 ml aceton 

● droog natriumsulfaat (Na2SO4) 

● spatel of roerstaaf 

● maatcilinder 250 ml  

● elektrische kookplaat 

● Filtreerpapier 

● 2 bekerglazen 300 ml 

Basis werkwijze: 
1. Breng 100 ml melk in een erlenmeyer van 500 ml. 
2. Verwarm de inhoud in een waterbad tot 40°C. 
3. Voeg met een pasteurpipet 2 ml 50% azijn toe. 
4. Koel de inhoud van de erlenmeyer af tot kamertemperatuur. 
5. Filtreer de inhoud van de erlenmeyer met behulp van trechter en filtreerpapier. De 

vaste stof op het filter bestaat uit vet en eiwit. Goed uitknijpen. 
6. Breng het vaste residu vanaf het filtreerpapier over in een bekerglas van 300 ml. 
7. Voeg voorzichtig 40 ml diethylether en 40 ml aceton toe. Let op: brandgevaar. 
8. Roer het geheel 2 minuten met een roerstaaf. 
9. laat de vaste deeltjes bezinken en schenk de vloeistof voorzichtig in een 

erlenmeyer van 300 ml. 
10. Doe nu opnieuw 20 ml diethylether en 20 ml aceton bij de vaste stof in het 

bekerglas. 
11. Roer weer 2 minuten. 
12. Schenk de diethylether en aceton voorzichtig bij de eerste portie in de erlenmeyer 

van 300 ml. De diethylether-aceton bevat de vetfractie van de melk en een beetje 
water. 

13. Het water verwijder je door een spatelpunt droog natriumsulfaat toe te voegen. 
Doe een spatelpunt droog Na2SO4 bij de oplossing van de vetfractie. 

14. Zwenk de erlenmeyer met het Na2SO4 en de vetfractie een paar maal om.Het 
water hecht zich aan het natriumsulfaat. 

15. Filtreer het Na2SO4  af door een trechter met filtreerpapier. 
16. Vang de oplossing op in een bekerglas. 
17. Verdamp de diethylether en aceton met behulp van een elektrische kookplaat 

onder de trekkast. 
18. Het geelwitte residu is het melkvet. 
19. Weeg de opbrengst. 

 
 
 



Mogelijke wijzigingen voor een nauwkeuriger resultaat: 

Stap 1 t.e.m. 5: Breng de melk in een bekerglas, in een erlenmeyer blijft veel residu achter. 
Stap 5: Gebruik een centrifuge om de vaste bestanddelen van de vloeibare te scheiden. 
Stap 7 t.e.m. 12: Gebruik andere oplosmiddelen dan diethylether en aceton. 
Stap 13: Voeg voldoende natriumsulfaat toe om de hoeveelheid water te verminderen. 
Stap 17: Verdamp de diethylether en aceton met behulp van de rotatieverdamper of au 
bain-marie. 

 


