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Encapsulatie door sproeidrogen is een chaotisch 

proces. Met behulp van inkjettechnologie heeft 

Friesland Foods Corporate Research dit proces 

beter onder controle gekregen. Hiermee zijn 

in de toekomst ook kwetsbare ingrediënten als 

probiotica te encapsuleren.

Technologie

Beter 
encapsuleren  
met de inkjet
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Friesland Foods Kievit in Meppel is 
gespecialiseerd in het drogen en encap-
suleren van samengestelde recepturen 
tot ge-encapsuleerde halffabricaten. Dit 
gebeurt met een geavanceerde vorm van 
sproeidroogtechnologie. Een sproei-
drooginstallatie vernevelt de vloeistof 
onder hoge druk (150 tot 200 bar) via 
een nozzle in een hete luchtstroom. Bij 
het verlaten van de opening trekt de 
centrifugale kracht de vloeistof uit elkaar 
en vormen zich druppeltjes met een 
diameter van ongeveer 0,1 mm. Een hete 
neerwaartse luchtstroom droogt de drup-
peltjes tot poederdeeltjes. “Voor traditi-
onele producten als melkpoeder voldoet 
dit proces prima”, vertelt Rick Kirpestein, 
directeur R&D bij Friesland Foods Kievit. 
“Maar er is steeds meer behoefte aan het 
encapsuleren van steeds processingge-
voeligere, gezondheidsondersteunende 
ingrediënten, denk bijvoorbeeld aan pro-
biotica. Daarom zijn we op zoek gegaan 
naar een mildere, beter te controleren 
droogtechniek waarmee we ons encapsu-
latieproces op een hoger niveau kunnen 
tillen.”

Chaotisch proces
Het nadeel van sproeidrogen is name-
lijk dat de druppels zeer uiteenlopende 
groottes (Ø 10 μm tot 200 μm) hebben. 
Grote druppels drogen langzamer dan 
kleine. Om ook de grootste druppels te 
verpoederen, worden de kleine druppels 
meer gedroogd dan nodig is. Dit leidt 
tot energieverspilling en beschadiging 
van temperatuurgevoelige ingrediënten. 
Ongeveer 1% van de deeltjes is zelfs zo 
klein (<Ø 10 μm) dat de installatie deze in 
een filter blaast. 
Sproeidrogen is bovendien een zeer 
chaotisch proces met veel luchtinslag. 
Het is niet ongebruikelijk dat 20% van 
het volume van de poederdeeltjes uit 
lucht bestaat. Dit veroorzaakt extra 
verpakkings- en transportkosten en is 
bovendien nadelig voor ingrediënten die 
gevoelig zijn voor oxidatie. 
Een nadeel is ook het gebruik van 
hoge druk (150 tot 200 bar) en hoge 
vloeistofsnelheden (circa 50 m/s) waar-
door producten die gevoelig zijn voor 
mechanische krachten, bijvoorbeeld 
omega-3-vetzuren (LCPUFA’s) kunnen 
beschadigen.
De technologie is bovendien ongeschikt 
voor vloeistoffen met een hoge viscositeit 
(maximaal 50 mPas), omdat de instal-
latie die onvoldoende kan versnellen. Dit 
terwijl het drogen van geconcentreerde 

oplossingen juist gewenst is, omdat 
hieruit minder water hoeft te worden 
verdampt. Dit zou resulteren in grote 
energiebesparingen.

Eerste experimenten
Corporate Research van Friesland Foods 
keek al sinds 2004 met interesse naar 
inkjettechnologie. Deze technologie 
bewijst al sinds 1971 zijn dienst in ink-
jetprinters om vloeibare inkt op papier 
te ‘sproeien’. “Inkjetprinters zijn in staat 
om op zeer gecontroleerde wijze drup-
pels te vormen die ongeveer even groot 
zijn”, legt Albert Poortinga uit. Poortinga 
was destijds onderzoeker bij Corporate 
Research in Deventer en is inmiddels in 
dienst bij Friesland Foods Kievit.
Het principe van inkjettechnologie is dat 
een vloeistofstraal door trilling van de 
zogenaamde piëzo opbreekt in druppels 
met een diameter van ongeveer twee 
keer de vloeistofstraal. Een elektrische 
puls brengt de schokgolf op gang. “In 
eerste experimenten vulden we oude 

inkjetprinters met vloeistoffen lijkend 
op onze recepturen. En dat bleek te wer-
ken”, vertelt Poortinga. 
Lange tijd bleef het daarbij bij gebrek 
aan een partner die inkjetkoppen 
geschikt kon maken voor sproeidroogto-
rens. Poortinga: “De inkjetkop moet in 
een hete luchtstroom (tot 220 °C) kunnen 
werken. Daarnaast waren we op zoek 
naar een specifieke deeltjesgrootte en 
moest de nieuwe technologie in bestaan-
de installaties passen.” 
Uiteindelijk vond Friesland Foods de 
oplossing bij TNO Industrie die inkjet-
koppen gebruikt om gesmolten metaal te 
printen. Al snel raakten werkmaatschap-
pijen van Friesland Foods, waaronder 
Domo en Kievit, geïnteresseerd in de 
technologie en kwam het proces in een 
stroomversnelling.

Leegblazen
Er volgde een serie testen waarbij de 
geschiktheid werd aangetoond. Zowel 
het benodigde viscositeitsbereik als de 
gewenste deeltjesgrootte was in te stel-

Proefopstelling van de inkjetsproeikop 
waar TNO en Friesland Foods inmiddels 
patent op hebben voor viskeuze vloei-
stoffen en voor het gebruik in sproeidro-
gers. Fo
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‘Een zeer kwetsbaar product als 
een dubbele emulsie bleef in 
tact’
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len. Daarnaast konden er monodisperse 
deeltjes van 150 μm worden geprodu-
ceerd, waarbij er een factor 20 minder 
kleinere deeltjes ontstonden. 
“We waren benieuwd of de printkop ook 
werkt onder een hoek”, vertelt Poortinga. 
“Alleen dan is hij te installeren in onze 
sproeitorens.” Dat bleek geen probleem.
Verder waren de ontwikkelaars bang dat 
bij opschalen de druppels vlak na het 
versproeien zouden botsen en opnieuw 
zouden samenvloeien. “Dat viel mee”, 
aldus Poortinga. “Enkele deeltjes vloeien 
samen en kiezen daardoor een andere 
baan dan de massa. Hierdoor vloeien ze 
daarna niet met nog meer andere deel-
tjes samen.” 
Ook vreesden de onderzoekers dat de 
gaatjes van de inkjetkop zouden verstop-
pen. Dat is opgelost door de gaatjes 
de vorm te geven van een omgekeerde 
trechter. “Zo blazen ze zichzelf leeg”, 
licht Frits Feenstra van de businessunit 
Design & Manufacturing van TNO toe.

Mooi rond
Ook kwamen de verwachte voordelen 
aan het licht. Zo bleek dat de geprodu-
ceerde deeltjes in hoge mate dezelfde, 
controleerbare, grootte hebben. Ze zijn 
bovendien mooi rond, wat gunstig is voor 
de stroom- en encapsulatie-eigenschap-
pen. En ze bevatten nauwelijks ingesla-
gen lucht (< 2%). Om de mildheid van de 
sproeitechniek te testen, deed de fabriek 
proeven met een zeer kwetsbaar pro-
duct: een dubbele emulsie bestaande uit 
water met daarin druppeltjes olie gevuld 
met water. “De dubbele emulsie bleef 
in tact”, vertelt Poortinga. “Dit betekent 
dat we nieuwe ingekapselde ingrediën-

ten op de markt kunnen brengen. Door 
bijvoorbeeld slecht smakende, in water 
oplosbare ingrediënten zoals peptiden of 
mineralen in te kapselen in een dubbele 
emulsie kun je de smaak maskeren. De 
printtechniek is onder andere zo mild 
omdat het onder lage druk al goed werkt. 
Het systeem kan ook hogere druk aan. 
Dit maakt het geschikt voor dikkere vloei-
stoffen.” Feenstra: “Inkjettechnologie 
kan een viscositeit van 400 tot 500 mPas 
aan.”

Patent
TNO en Friesland Foods hebben patent-
aanvragen gedeponeerd op het gebruik 
van inkjetkoppen voor viskeuze vloeistof-
fen en voor het gebruik in sproeidrogers. 
De huidige inkjetkop bevat 500 gaatjes 
waardoor per uur 100 liter product kan 
worden verpoederd. 
Toch duurt het nog zeker tot het einde 
van het jaar voordat de eerste producten, 
gedroogd met inkjettechnologie, op de 
markt zullen verschijnen. “We willen het 
proces nog verder verbeteren”, vertelt 
Kirpestein. “De keuze van de hoek is bij-
voorbeeld erg belangrijk, want daarmee 
kun je het drooggedrag optimaliseren 
zodat er een goede menging is tussen de 
hete lucht en de te drogen druppeltjes. 
Bovendien moeten we het proces nog 
verder opschalen zodat we er op produc-
tieschaal mee kunnen produceren. Daar-
bij is het van belang dat de vervuiling 
van de printkop minimaal is zodat lange 

productieruns mogelijk worden.” 
Op welk gebied de inkjettechnologie zijn 
grootste voordeel bewijst, is nog even 
de vraag. Poortinga verwacht dat de 
technologie veel gebruikt gaat worden 
voor ingrediënten met hoge toegevoegde 
waarde, zoals ingekapselde omega-3-
vetzuren. De ingrediënten zitten inge-
kapseld in melkeiwit en glucosestroop: 
een matrix-encapsulatie. Deze ingredi-
enten worden bijvoorbeeld toegepast als 
additief aan babyvoeding, omdat deze 
vetzuren van nature in borstvoeding 
voorkomen. 

Binnen Friesland Foods Domo zien ze 
de verwachte energiebesparing van 15% 
als een groot pluspunt. “We zijn boven-
dien enthousiast omdat de technologie 
geschikt is om nauwkeurig de grootte 
van deeltjes in te stellen”, besluit Poor-
tinga. “Als de deeltjes allemaal even 
groot zijn, kan dit leiden tot nieuwe toe-
passingen.”

Maaike Tindemans
M. Tindemans is freelance journalist

Onderzoeker Albert Poortinga (links) van Friesland Foods Kievit: “Met inkjettechnologie blijft 
zelfs een dubbele emulsie in tact.” Rechts Frits Feenstra van TNO.
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Het net gedroogde poeder, nu nog in deel-
tjes van verschillende groottes, waardoor de 
toepassingen beperkt blijven.

Foto: Frans Paalm
an

‘Als de deeltjes allemaal even 
groot zijn, kan dit leiden tot 
nieuwe toepassingen’
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