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Technologie

TNO Quality of Life in Apeldoorn heeft onlangs haar stoomdroogfaciliteiten uitgebreid. Konden

levensmiddelenbedrijven er al terecht voor onderzoek naar het drogen, steriliseren en frituren van

batches vaste voedingsmiddelen, nu is ook continue processing van verpomp- en schroefbare ma-

terialen tot poeders mogelijk. 

Het feit dat TNO stoomdroogfaciliteiten
in huis heeft, is op zich al bijzonder. “We-
reldwijd staan er slechts honderd stoom-
drogers, tegen honderdduizenden droog-
apparaten die werken met droge lucht”,
zegt Henk-Jan Meijer, proceskundige en
medewerker bij de business unit Proces-
sen voor voedingsmiddelen van TNO
Kwaliteit van leven. Hij verbaast zich over
de relatieve onbekendheid van drogen
met oververhitte stoom, ook wel super-
heated steam (SHS) genoemd: “De tech-
nologie is eind negentiende eeuw gepa-
tenteerd en heeft veel voordelen ten
opzichte van drogeluchtmethoden.” 

Oververhit
Het werkingsprincipe van stoomdrogen
is vergelijkbaar met conventioneel lucht-
drogen, maar dan met oververhitte
stoom in plaats van hete lucht. Ook is bij
SHS geen sprake van een aanzuig- of
afvoerkanaal, maar van een gesloten
SHS-circuit.
Oververhitte stoom, die een temperatuur
van zo’n 200°C heeft, draagt warmte over
aan het natte product wat hierdoor gelei-
delijk droogt. Tijdens het drogingsproces
condenseert stoom alleen kortstondig op

nog koud product. Dit condensaat droogt
echter direct weer weg. Water dat uit het
product is verdampt, komt vrij als stoom.
De warmte-energie uit deze stoom kan
via condensatie worden hergebruikt.
“Het energieverbruik is hierdoor min-
stens de helft lager dan bij drogelucht-
technieken. Wordt de uitkomende stoom
niet hergebruikt, dan is het energiever-
bruik nog altijd een derde lager omdat,
in tegenstelling tot drogeluchtmethoden,
met de lucht geen warmte uit het sys-
teem verdwijnt”, legt Meijer uit. 
Drogen met oververhitte stoom kan van
sommige producten de kwaliteit verbete-
ren. Kleur- en smaakstoffen blijven be-
houden en door de afwezigheid van zuur-
stof is er minder kans op oxidatie. De
hete stoom schakelt bovendien onge-
wenste bacteriën en enzymatische of
Maillard-reacties uit. “Dat maakt de
techniek geschikt voor de behandeling
van oxidatiegevoelige producten als kof-
fie en vetrijke producten of voor sterilisa-
tie van kruiden en specerijen”, illustreert
de proceskundige.
De afwezigheid van zuurstof tijdens het
stoomdroogproces heeft nog een ander

voordeel: geen explosiegevaar en dat
bespaart de fabrikant investeringen in
aanvullende veiligheidsvoorzieningen.
Bij stoomdrogers die onder verhoogde
hoge druk werken, gelden overigens wel
striktere gebruikersvoorschriften dan bij
drogeluchtapparaten. Verhoogde druk is
echter lang niet altijd nodig.

Geen geurtjes
Bij drogeluchtmethoden worden vrijko-
mende aromatische componenten ver-
spreid via de drooglucht die uit de schoor-
steen komt. Vaak zijn dure maatregelen
nodig om te voldoen aan richtlijnen ter
voorkoming van geuroverlast. “Bij stoom-
drogen komen deze stoffen in geconcen-
treerde vorm terecht in het stoomconden-
saat. Zo zijn ze gemakkelijk af te voeren of
terug te winnen”, zegt Meijer.

SHS lijkt duurder dan conventionele dro-
gers, maar is dat zeker niet. “De appara-
tuur is complexer en daardoor soms wat
duurder, maar kostenbesparingen door
een lager energieverbruik, combinatie
van drogen met andere processtappen
als blancheren of steriliseren en het voor-
komen van een nabehandeling wegen
hier veelal ruimschoots tegenop”, bena-
drukt de proceskundige.
Processing met oververhitte stoom biedt
meer toepassingen dan alleen drogen.
“Behalve drogen kun je ook steriliseren,
blancheren of pasteuriseren en zelfs ga-
ren, bakken of frituren”, vertelt Meijer.
Het is wel oppassen met producten die
instabiel zijn boven de 100°C. “Tijdens
stoomdrogen zal zetmeel verstijfselen.
Bij sommige producten is dat gewenst,
maar bij de productie van bijvoorbeeld
natief zetmeel wil je dat juist niet.” 
Hittegevoelige producten kunnen desge-
wenst onder vacuümcondities (0,2 bar

Nieuwe stoomdroger TNO

Genodigden konden op 23 juni kennismaken met de
stoomdroogfaciliteiten bij de TNO-vestiging in Apel-
doorn.

Met SHS kunnen we de vorming van
acrylamide voorkomen

Twee stoomdrogers 
TNO heeft twee stoomdrogers in
huis: een rotary dryer die (batch-
gewijs) kan werken onder ver-
schillende drukniveaus (van 0,1
tot 5 bar) en ook draait op basis
van lucht of stikstof, en sinds
begin deze zomer een continue
stoomdroger die poeders kan
produceren. TNO werkt aan ver-
dere optimalisatie van de tech-
niek en heeft onlangs een metho-
de ontwikkeld om de stoom tij-
dens het proces te reinigen,
waardoor de productkwaliteit 
nog meer verbetert.
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absoluut) worden behandeld, waardoor
de natteboltemperatuur ofwel de ‘ge-
voelstemperatuur’ voor het product niet
hoger is dan 60°C. Mogelijk helpt ook
een korte behandelingsduur een handje.

Minder acrylamide
TNO’s onderzoek richt zich niet alleen op
de behandelingsduur, maar ook op de

luchtvochtigheid en wateractiviteit tij-
dens het proces. Meijer: “Door daarmee
te variëren, kun je allerlei proces- en pro-
ductparameters beïnvloeden, zoals het
gehalte aan het kankerverwekkende
acrylamide in producten.”

De vochthuishouding in het product
speelt een belangrijke rol bij het verloop
van de Maillard-reactie en de vervolgre-
acties die kunnen leiden tot acrylamide-
vorming. “Met SHS kunnen we de vocht-
huishouding tussen de tachtig en twee-
honderdzestig graden Celsius nauwkeu-
rig regelen en zo de vorming van acryla-
mide voorkomen”, vertelt Meijer. Tijdens
het proces kan worden gestuurd op eind-
vochtgehalte en op gewenste smaak- en
geurcomponenten. Positieve testresulta-
ten zijn geboekt met pinda’s, koek en
ovenfriet. Het, inmiddels gepatenteerde,
proces verandert niets aan de productsa-
menstelling, waardoor etikettering niet
nodig is. Naar verwachting is industriële
toepassing op korte termijn mogelijk. 
TNO bestudeert ook de rol van SHS bij
het voor- en afbakken van frites en ande-

re snacks (zie ook VMT 26, 2004). “Uit
eerder onderzoek blijkt dat de techniek
niet geschikt is voor het voorbakken van
frites, maar waarschijnlijk wel voor het
afbakken ervan. Voor de smaak en tex-
tuur van het eindproduct is voorbakken
in olie essentieel. Het frituurproces is
met SHS echter goed te benaderen, zo
blijkt uit recente experimenten.”

Decontaminatie
Meijer ziet sterilisatie als een ander kans-
rijk toepassingsgebied. “We hebben in-
middels een patent op SHS-oppervlak-
tedecontaminatie van zaden en noten. In
de VS is Salmonella op amandelen een
issue en heeft men grote interesse in de
methode.” Ook oppervlaktedecontami-
natie van rauw vlees als alternatief voor
bijvoorbeeld behandeling met chloor is
mogelijk. “Om garing te voorkomen
moet de behandeling dan wel kort of bij
onderdruk plaats vinden”, benadrukt de
proceskundige.

De komst van de nieuwe stoomdroger bij
TNO brengt de productie van uiteenlo-
pende poeders binnen handbereik. Proe-
ven met broccoli, tomaat en spinazie
hebben al positieve resultaten laten zien.
Als het aan Meijer ligt, komen er uit het
apparaat straks veel poeders: “We ver-
wachten dat SHS ook geschikt is voor de
bewerking van zuivel, veevoercomponen-
ten en kleurstoffen. Vanuit de markt krij-
gen we hier al vragen over.”
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H.-J. Meijer, business-unit Processen voor Voe-
dingsmiddelen, TNO Kwaliteit van Leven, Apel-
doorn. 055-5493317, henk-jan.meijer@tno.nl.
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aliteit van leven

Een schematisch overzicht van de opbouw van de continue stoomdroger.

De nieuwe continue stoomdroger bij TNO
Kwaliteit van leven.

Drogen met oververhitte 
stoom kan van sommige producten

de kwaliteit verbeteren

Stoomdrogen bij TNO
Behandelingen
– Drogen: mild, snel, onder specifie-

ke condities, met lucht, oververhit-
te stoom of stikstof

– Steriliseren van droge ingrediën-
ten, zowel aan de oppervlakte als
van binnenuit

– Blancheren, pasteuriseren en ste-
riliseren van natte levensmiddelen

– Garen, bakken, frituren en toasten

Producten
Kruiden en specerijen
Zetmeelconcentraat
Aardappelgranulaat
Okara
Wortelpulp
Eiwitpasta
Sojaschroot
Tarwe- en sojakiemen 
Smaakstoffen
Bloem
Zuivel en -afgeleiden
Poeder van vleesextract, vlees(brok-
jes), groenten en frites


