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De voedingsmiddelenindustrie heeft veel 
ideeën voor gezonde en duurzame inno-
vaties, maar de vertaling naar productie-
processen is vaak lastig. “Bestaande 
apparatuur blijkt bijvoorbeeld niet 
zomaar aan te passen aan de verwerking 
van nieuwe grondstoffen, zoals eiwitten 
uit algen”, zegt Daniel van der Linden, 
business development manager bij TNO 
in Eindhoven. Daarnaast kan de energie- 
en materiaalefficiency van de industrie 
verbeterd worden door over te stappen 
op processen die een grotere controle 
over procesparameters mogelijk maken. 
“Fabrikanten gaan vaak op zoek naar 
oplossingen aan de productkant. Wij 
kijken naar mogelijkheden vanuit de 
processen”, aldus Van der Linden. 

Nauwkeurig sturen
TNO ontwikkelt in zijn laboratoria in 
Eindhoven en Zeist apparatuur waarmee 
fabrikanten productieprocessen nauw-
keuriger kunnen sturen. Werktuigbouw-
kundigen, natuurkundigen, industrieel 
ontwerpers en experts in chemie en rapid 
manufacturing werken hierbij nauw samen 
met deskundigen op het gebied van voe-
dingsmiddelen.
“TNO heeft veel ervaring met het gebruik 

van inkjetkoppen voor het printen van 
allerlei materialen, zoals monomeren of 
metalen. We passen, als een van de 
eersten in de voedingsmiddelenwereld, 
inkjettechnologie toe als alternatief voor 
conventioneel sproeidrogen en voor 
encapsulatie van smaak- en voedings-
stoffen, maar ook van medicijnen”, 
vertelt Van der Lindens collega Kjeld van 
Bommel, research scientist. 

Minder productverlies
Twee technieken waaraan TNO werkt zijn 
printen-drogen en de productie van 

microcapsules op basis van printtechno-
logie. Bij printen-drogen wordt een vloei-
stof ‘geprint’ tot druppels van een 
gewenste grootte. Deze druppels worden 
vervolgens gedroogd tot poeder. “De 
methode levert potentieel veel energie-
besparing op en verhoogt de homogeni-
teit van het product, omdat de onderlin-
ge variatie tussen druppels veel kleiner is 
dan bij sproeidrogen. Daardoor zijn de 
temperatuur en de duur van het droog-
proces nauwkeuriger in te stellen. Ook 
voorkomen we zo het ontstaan van kleine 
deeltjes, de zogenaamde fines. Dit leidt 

De combinatie van kennis over inkjetkoppen en voedingsmiddelen leidt bij TNO tot innovatieve 

productieprocessen die een hoge mate van controle en flexibiliteit hebben. Het 

onderzoeksinstituut past, als een van de eersten in de voedingsmiddelenwereld, inkjettechnologie 

toe als alternatief voor conventioneel sproeidrogen en voor encapsulatie van smaak- en 

voedingsstoffen. Op termijn zijn tailor-made vezels mogelijk. 

Inkjetprinting voor food
toepassingen

TNO encapsulatie-print opstelling voor het maken van micro-encapsulaten.

Benieuwd hoe inkjetprinting van voe
dingsmiddelen er in het echt uitziet? Be kijk dan 
het filmpje over het printen van microcapsules 
op YouTube (zoeken op TNO/encapsulatie) of 
volg de virtuele rondleiding door het TNO Food
lab die vanaf medio april op de website van 
TNO (tno.nl/food) beschikbaar is.

Virtuele rondleiding
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tot minder productverlies en maakt een 
betere warmteherwinning mogelijk”, 
vertelt Van Bommel. Het proces is relatief 
mild en daardoor geschikt voor gevoelige 
ingrediënten, zoals emulsies of probioti-
ca. Het levert bovendien een product op 
met relatief weinig lucht in de poeder-
deeltjes en dus een hogere dichtheid. 
“Dat scheelt in de verpakkings- en trans-
portkosten”, aldus de research scientist.
De gepatenteerde technologie voor 
 printen-drogen is aanvankelijk 
ontwikkeld voor toepassing in de zuivel 
en opgeschaald tot een capaciteit van 
ongeveer 50 liter per uur. Behalve voor 
zuivel is de methode geschikt voor 
uiteenlopende producten die normaal 
gesproeidroogd worden, van babyvoed-
ing tot aardappelzetmeel.

Druppelgrootte controleren
Bij de productie van microcapsules wordt 
een vloeibaar product verprint tot drup-
peltjes van gelijkmatige grootte die met 
hoge snelheid door een vloeistofscherm 
geschoten worden. Deze vloeistof vormt 
een dunne schil rond de druppels waar-
door er een microcapsule ontstaat. De 
druppelgrootte en de laagdikte zijn 
nauw keurig te controleren, evenals de 
processingtemperatuur van de binnen- 
en buitencomponent. “We kunnen de 
druppelgrootte sterk variëren, van een 
diameter van twintig tot dertig micron tot 
een diameter van een millimeter. Dat 
levert toepassingen op zoals encapsulatie 
van probiotica, smaakstoffen en dubbele 
emulsies, smaakmaskering en controlled 
release van micronutriënten en medi-
cijnen”, legt Van Bommel uit. TNO heeft 
de methode getest op een aantal combi-
naties, zoals olie in biopolymeren en 
waterige vloeistoffen in vet.

Efficiëntie verhogen
TNO is nog lang niet klaar met ontwikke-
len, benadrukt Van der Linden. “Op dit 
moment onderzoeken we hoe we de 
efficiëntie van een printen-drogen opstel-
ling verder kunnen vergroten, bijvoor-
beeld door de monodisperse druppels 
zeer gecontroleerd te drogen en door 
restwarmte van de drooginstallatie te 
benutten. Energiebesparingen van 10% 
of meer zijn wat ons betreft mogelijk. 
Ook onderzoeken we het effect van ver-
schillende manieren van drogen op de 
eigenschappen van het poeder. Zo 
m aken we het proces nog beter beheers-
baar voor fabrikanten.” Bij het printen 
van microcapsules is opschaling een aan-
dachtspunt. “We onderzoeken daarnaast 
hoe we het vloeistofscherm kunnen opti-
maliseren en hoe we het beste meerdere 
laagjes om een product kunnen aanbren-
gen”, zeg Van der Linden.

Maaltijden printen
Op termijn wil TNO via printmethoden en 
andere op rapid manufacturing gebaseerde 
technologieën volledige voedingsmidde-
len maken. “Een volledige maaltijdprin-
ter laat nog even op zich wachten, maar 
we kunnen wel al eenvoudige producten 
produceren. Via selective laser sintering 
waarbij poeder met laserlicht laagsgewijs 
aan elkaar gesmolten wordt, hebben we 
suiker- en chocoladestructuren gemaakt 
die niet met traditionele methoden als 
spuitgieten gemaakt kunnen worden. 
Snoepgoed is mogelijk een eerste toe-
passing”, vertelt Van Bommel. 

Tailor-made vezels
“Ook werken we aan de ontwikkeling van 
elektrospinning voor voedingstoepassin-
gen, waarbij foodgrade materialen onder 
invloed van een elektrisch veld tot vezels 
gesponnen worden”, vervolgt Van Bom-
mel. “Naar verwachting kunnen we met 
deze methode op termijn tailor-made 
vezels en vezelcombinaties produceren, 
zoals sterk op vlees lijkende structuren 
voor vleesvervangers of korte vezels om 
te gebruiken als verdikkingsmiddel.” Op 
dit moment fungeren bijvoorbeeld glo-
bulaire eiwitten als verdikkingsmiddel, 
maar daar heb je in vergelijking met 
vezels relatief veel van nodig. “Vervan-
ging van globulaire structuren kan leiden 
tot lagere materiaalkosten en tot produc-
ten met lagere calorische waarde. Dat is 
interessant voor fabrikanten van light-
producten”, aldus de research scientist. 
Elektrospinning staat in de voedingsmid-

delenindustrie nog in de kinderschoe-
nen.
Inkjetprinting en andere technologieën 
die productieprocessen beheersbaar 
maken bieden de voedingsmiddelen-
industrie een zee aan innovatiemogelijk-
heden, vinden beide heren. “Wij dagen 
fabrikanten uit om verder te kijken dan 

conventionele technologieën en samen 
met ons de mogelijkheden van nieuwe 
methoden te verkennen. We nodigen hen 
dan ook graag uit voor een persoonlijk of 
virtueel kijkje in ons Foodlab in Eindho-
ven.”

Wetenschap

Inkjetprinting voor food
toepassingen

Lisette de Jong
L. de Jong is freelance journalist

‘Energiebesparingen van 10% 
of meer zijn wat ons betreft 
mogelijk’

TNO print nozzle voor het produceren van monodispers 
poeder. 

Met elektrospinning zijn tailor-made vezels 
te maken.

Meer weten over de mogelijkheden van inkjet
printing en andere technieken om productiepro
cessen nauwkeurig te controleren? Neem dan 
contact op met Daniël van der Linden, business 
development manager bij TNO in Eindhoven, 
daniel.vanderlinden@tno.nl, 
088866 54 04.

Contact
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