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INLEIDING.
Onder de physische eigenschappen der melk, welke een rol spelen
bij het oproomingsproces, komen in de eerste plaats dezulke in aanmerking, welke invloed kunnen uitoefenen op de snelheid en de m a t e
der agglutinatie der melkvetbolletjes, de z.g. „ t r o s v o r m i n g " .
I n de tweede plaats zijn ook die eigenschappen niet geheel zonder
beteekenis, welke de opstijgingssnelheid der complexen van vetbolletjes in het melkplasma kunnen beïnvloeden.
Tot deze laatste categorie behoort de viscositeit der melk.
H e t bekende feit, dat gemengde melk, van oudmelksch vee
afkomstig, over het algemeen trager oproomt d a n die van nieuwmelksche koeien is waarschijnlijk, althans ten deele, toe te schrijven
aan de hooge viscositeit der eiwitrijke „ o u d e " melk. Dit is ook in
overeenstemming m e t de bij een vroeger onderzoek 1 ) hier opgedane
ervaringen, waarbij gebleken is, dat onder de rnelk van afzonderlijke
nieuwmelksche koeien veel minder dikwijls slechte oprooming werd
aangetroffen dan bij die van verschillende oudmelksche individuen,
terwijl de viscositeit der laatstbedoelde melk gemiddeld niet onbelangrijk hooger was dan bij de eerstgenoemde.
Dat de invloed der viscositeit overigens niet moet worden overschat, bleek toen tevens uit de waarneming, dat bij 2 melken met
practisch gelijke viscositeit, de oproomgraad toch sterk uiteen liep
en ook hieruit, dat wanneer door toevoeging van kleine hoeveelheden
van bepaalde stoffen, de viscositeit der melk aanzienlijk werd verhoogd, de oprooming daarvan niet werd benadeeld, doch zelfs sterk
werd bevorderd. 2 )
1) Versl. van L a n d b k . onderz. der Rijkslandb. proefst. X X V I , bldz. 138, tabel 17.
2) Ibidem, bldz. 111 e.v.
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Hoe dit ook zij, in elk geval moet m e t de viscositeit rekening gehouden worden als m e t een eigenschap, die, hoewel niet altijd direct
waarneembaar, de opstijgingssnelheid van het vet beïnvloedt.
De viscositeit wordt dikwijls aldus gemeten, dat m e n — zooals met
den capillairviseosimeter van W I L H . OSWALD — den tijd bepaalt,
waarin een zeker vloeistofvolumen door een capillair wordt gedreven.
De drijvende kracht is daar de hydrostatische druk, welke ontstaat
door een opzettelijk veroorzaakt niveauverschil der vloeistof in de
beide beenen van het U-vormige apparaat. M e n bepaalt den tijd,
waarin de bovenste vloeistofmeniscus 2 merken passeert, die onmiddellijk boven en onder den viscosimeterbol zijn aangebracht en doet
dit zoowel voor de te onderzoeken vloeistof als ook voor zuiver water,
terwijl het apparaat in een waterbad van constante t e m p e r a t u u r is
geplaatst. Volgens de wet van POISEUILLE verhouden dan de viscositeiten /<v en i»w z i c 'h a l s de producten der soortelijke gewichten en
de doorstroomingstijden van vloeistof en water, zoodat
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Dit geldt echter alleen voor vloeistoffen, waarvoor de wet van
POISEUILLE doorgaat, volgens welke o.a. aan de voorwaarde voldaan
moet zijn, dat wanneer m e n (met een ander toestel) de viscositeit
bepaalt bij verschillende drukken p p p 2 , p 3 enz, doch onder overigens
dezelfde omstandigheden van capiilairwijdte en lengte, vloeistofhoeveelheid en temperatuur, de gevonden doorstroomingstijden zoodanig
blijken te zijn, dat de producten p, x t,, p , x t 2 , p 3 x t 3 enz. gelijk
zijn, m . a . w dat de doorstroomingstijden omgekeerd evenredig zijn
aan den druk. Deze voorwaarde is in de meeste gevallen %rervuld, zooals bij water, verdunde zoutoplossingen en vele andere vloeistoffen.
Door onderzoekingen van de laatste jaren x) heeft m e n echter bemerkt, dat er ook vloeistoffen zijn, die onder bepaalde omstandigheden niet aan de genoemde voorwaarde voldoen. Dit is bijv. het
geval gebleken bij sommige eolloidale oplossingen, waarvan de
deeltjes sterk gehydrateerd zijn, zooals bij gelatineoplossingen en
sommige eiwitoplossingen, bijv. kippeneiwit. Dit afwijkende gedrag
moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan bijzondere structuren
der kleinste deeltjes, waarom W o . OSWALD dan ook wel spreekt van
een „structuurviscositeit", die afhankelijk is van den druk en eene
,,normale viscositeit" die daarvan niet afhangt. Kenmerkend voor de
structuurviscositeit is nog, dat deze bij lagen druk, dus langzame doorstrooming, het duidelijkst waarneembaar is, terwijl het effect bij
1) E. BOTHLIN, "über die Methodik der Viscositätsbestiimmmg bei organischen
Kolloiden, Bioch. Zeitschr. 98, bldz. 31.
W o OSTWALD, Ü b e r die Geschwindigkeitsfunktion der Viskosität disperser
Systeme, Kolloid-Zeitschrift X X X V I , bldz. 99, 157 en 228.
H. R. KUUYT, Lyophile Kolloide und das Poisseuille'-sche Gesetz. Zsigmondy-Festschrift der Koll. Zeitschr., 192-5, bldz. 218.
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hooge drukken onbelangrijk wordt of zelfs geheel verdwijnt, zoodat
de vloeistof dan nog slechts normale viscositeit vertoont.
Over den aard dezer structuurviscositeit is m e n nog in het onzekere,
maar toch is het wel waarschijnlijk, dat een bijzondere vorm der
kleinste colloïdale deeltjes of het voorkomen van groepen daarvan,
de oorzaak is, dat er bij de verschuiving der deeltjes ten opzichte van
elkaar krachten van elastischen aard optreden, die zich tegen de
doorstrooming verzetten. Volgens KRUYT zou het vóórkomen van
staafvormige deeltjes in eene oplossing, door hunne neiging om zich
volgens het stroomverloop te richten, terwijl de Brownsche beweging
hier tegen in gaat, reeds voldoende zijn om een soort elastischen
weerstand te voorschijn te roepen, waardoor de doorstroomingstijd
abnormaal verlengd wordt. Bij grootere doorstroomingssnelheden
worden dergelijke weerstanden steeds onbelangrijker in vergelijking
met de zeer groote wrijvingsweerstanden der normale viscositeit.
Men heeft dus in het al of niet constant zijn van het product p.t,
bij uiteenloopende drukken bepaald, een middel om te onderzoeken
of een bepaalde vloeistof onder bepaalde omstandigheden structuurviscositeit bezit.
Over de wijze, waarop men zulke viscositeitsbepalingen, of liever de
p.t-metingen uitvoeren kan, zal hieronder nog het een en ander
worden meegedeeld; op 't oogenblik is voor ons van belang de vraag,
of melk onder de omstandigheden, waarin zij bij de oprooming gewoonlijk verkeert, als regel, of misschien ook in bijzondere gevallen,
structuurviscositeit vertoont of niet.
De beantwoording van deze vraag is om twee redenen belangrijk.
I n de eerste plaats zijn de vroegere viscositeitsmetingen, waarvan
hierboven sprake was, verricht onder de stilzwijgende aanname, dat
melk op dezelfde wijze als iedere vloeistof, welke geen structuurviscositeit bezit, kan worden onderzocht, wat niet bewezen was.
Maar vooral is een onderzoek naar een mogelijk bestaande structuurviscositeit om de volgende reden gewenscht. Wanneer het inderdaad
mocht blijken, dat de melk onder de omstandigheden, zooals die bij
de oprooming voorkomen, structuurviscositeit vertoont — wat, gezien
het feit, dat de melk gedeeltelijk uit een colloidale eiwitoplossing
bestaat, niet à priori onmogelijk schijnt — dan zou het verder kunnen
blijken, dat we hier een physische eigenschap op het spoor waren
gekomen, die voor de agglutinatie der vetbolletjes van beteekenis is.
Zoo zou het bijna geheel ontbreken van elke neiging tot oproomen
der melk van sommige koeien in verband kunnen s t a a n met een
bijzondere structuurviscositeit, welke sterk afwijkt van die van normaal oproomende melk.
I n het volgende zal dus in de eerste plaats getracht worden de vraag
te beantwoorden, of gemengde melk en die van afzonderlijke koeien
als regel structuurviscositeit vertoont of niet. E r zal dan tevens onderzocht worden of er in dit opzicht ook verschil bestaat tusschen melken
(van afzonderlijke koeien) welke zeer goed en welke zeer slecht
oproomen.

