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Innovatief drogen  
met Dry-On-Water

De Food Pilot in Melle beschikt sinds kort over een innovatieve 
droogtechniek, met beloftevolle toepassingen. De Dry-On- 
Water-technologie is een dunne film droogtechnologie waarmee 
uiteenlopende producten op relatief lage temperatuur drogen. 
De meerwaarde is drieledig en zit in het lage energieverbruik, 
het feit dat het gaat over een continu systeem en in de hoge 
kwaliteit van het eindproduct. 

Hoewel er al een evolutie is geweest van 
drie generaties aan droogtechnologieën, 
gaande van luchtdrogers, sproeidrogers tot 
vriesdrogers, bleef er een nood aan een con-
tinue, snelle en energiezuinige droogtech-
nologie die de kwaliteit van producten 
maximaal behoudt. 
De innovatieve Dry-On-Water is een  
robuuste en energie-efficiënte dunne film 
droogtechnologie die hieraan een antwoord 

Het fysische principe en toepassingen

wil bieden, als een vierde generatie droog-
technologie. 
Voor Vlaanderen is dit een onontgonnen 
terrein. Maar, twee jaar geleden startte de 
Food Pilot met de bouw van toestel dat  
momenteel ingezet wordt voor onderzoek. 
Er loopt onder andere het Flanders’ FOOD- 
onderzoeksproject ‘Innodry’ waarin een 
consortium aan bedrijven de toepassingen 
van het toestel test op zijn producten. Daar-

bij gaat het om hoofd- en deelstromen van 
plantaardige en dierlijke oorsprong, zoals 
groenten- en fruitstromen, groentesappen, 
ei en vleesextracten. 

Opbouw van het toestel
De Dry-On-Water is een dunnefilmdroger. 
Het vochtige product wordt als een dunne 
laag (0,2-2 mm) op een transparante plastic 
band (polyester, Mylar) gebracht. De band 
roteert over een warmwaterbad dat kan 
worden ingesteld op temperaturen tot 
maximaal 95-97°C. De technologie is ener-
giezuinig, omdat gewerkt wordt met een 
gesloten warmwatercircuit dat circuleert 
over een warmtewisselaar. Bovendien kan 
restwarmte van binnen het bedrijf gebruikt 
worden. Vervolgens passeert de transport-
band over een koudwaterbad. Zo maakt de 
band contact tussen het vochtige product 
enerzijds en het warme of koude water er-
onder. Het koudwaterbad is nodig om het 
product onder zijn glastransitietemperatuur 
te brengen en daarmee de textuur te wijzi-
gen van kleverig naar niet-kleverig. Vervol-
gens zorgt een schraper aan het eind van de 
band voor het losmaken van het droge 
eindproduct dat veelal de vorm heeft van 
droge flakes. Boven de band is een krachti-
ge dampkap bevestigd voor het wegzuigen 
van de dampen.
Het piloottoestel aanwezig in de Food Pilot 
beschikt over een bandoppervlakte boven 
het warmwaterbad van 2 m2. Deze parame-

Het liquide tot semi- 

liquide product wordt  

als een dunne laag op 

de band aangebracht. 
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In de Food Pilot worden procesparameters 
zoals watertemperatuur, bandsnelheid, po-
sitie van de productapplicator en schraper, 
luchtstroom, laagdikte onderzocht in relatie 
tot de productkwaliteit. Qua productkwali-
teit worden consistentie, inhoudsstoffen, 
smaak en geur gemeten, onder andere met 
chromatografische methoden.

Mogelijke toepassingen
Het dunnefilmdrogen wordt reeds op in-
dustriële schaal toegepast voor een breed 
scala aan producten. Zo zijn er commer- 
ciële toepassingen waarbij melk gedroogd 
wordt, met behoud van eiwitten en gezond-
heidseigenschappen. Ook werd reeds be-
schreven dat de technologie wordt ingezet 
voor het drogen van algen en zelfs voor het 
drogen van Lactobacilli. 

Valorisatie van reststromen
Het drogen van voeding op een energiezui-
nige, robuuste en kwaliteitsvolle wijze biedt 
perspectieven voor de valorisatie van rest-
stromen. De Food Pilot betrekt de innova-
tieve technologie dan ook in vele onder-
zoekstrajecten over de valorisatie van 
groenten en fruit, gaande van witloofwor-
tels, preigroen, tomaten enzovoort. Een 
doelstelling kan zijn om reststromen om  
te zetten tot nutritioneel waardevolle ingre-
diënten die tevens mogelijkheden hebben 
in functionele voeding.
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productkwaliteit. De reden is de relatief lage 
producttemperatuur (beneden 60-70°C) en 
de korte verblijftijd (3-10 min). Zo blijven 
gezondheidbevorderende componenten  
zoals polyfenolen, vitamines, mineralen en 
vezels optimaal aanwezig, en worden in-
houdsstoffen in hun complexe, originele 
matrix geconcentreerd zonder verlies van 
hun functionaliteit. Ook smaak, geur en 
kleur blijven behouden. Dit resultaat is  
vergelijkbaar met de kwaliteit na een vries-
droogproces. Maar een Dry-On-Water  
toestel heeft dus het voordeel een lagere 
energiekost te hebben en continu te werken 

in plaats van in batch. Indien 
gestreefd wordt naar een 
droog product verkrijgt men 
een flake met 3% vochtig-
heid. Flakes hebben een gro-
te specifieke oppervlakte, wat 
maakt dat ze goed oplosbaar 

zijn en bovendien uitermate geschikt zijn 
voor het uitvoeren van extracties op deze 
productvorm. De vermalen flakes leiden tot 
een grondstof met een fijne partikelgrootte. 
Daarnaast hebben de flakes een hoge  
hygroscopiciteit of vermogen om water op 
te nemen.
Ook mogelijk is producten te concentreren 
tot welbepaalde vochtgehaltes hoger dan 
3%. De kwaliteit van het eindproduct is re-
gelbaar. Parameters waarmee gespeeld kan 
worden zijn de fijnheid van vermaling, het 
initiële vochtgehalte en de samenstelling 
van het beginproduct, maar ook de droogs-
nelheid en het finale vochtgehalte. Op die 
manier kan gewerkt worden naar verschil-
lende vooraf gedefinieerde consistenties.

ter bepaalt mede de capaciteit van het  
toestel (kg/u), net zoals parameters als de 
productlaagdikte, bandsnelheid, initiële 
vochtgehalte, gewenste vochtgehalte van het 
eindproduct, warmwaterbad temperatuur 
en het vermogen van de dampkap.

Het geheim in de fysica
Het vochtige product wordt met een appli-
cator op de band aangebracht tot een dunne 
laag. Op die manier wordt een groot ver-
dampingsoppervlak verkregen, gunstig 
voor evaporatie. De evaporatie wordt nog 
versterkt door het gebruik van een krachti-

ge dampkap. Aan de onderzijde van de 
dunne laag waar het product contact maakt 
met de band, ontvangt het energie uit het 
warme water. Het centrale principe is als 
volgt: de energie nodig om tot damp over te 
gaan (verdampingsenthalpie) wordt gedeel-
telijk onttrokken aan het product zelf, wat 
een koelend effect heeft. De temperatuur 
blijft laag, beneden 60-70°C, vanwege een 
zelfregulerend principe, waarbij energie 
wordt aangevoerd van onderaan en ver-
dwijnt ter hoogte van het verdampings- 
oppervlak. 

Productkwaliteit 
Een belangrijke meerwaarde van de inno- 
vatieve technologie is het behoud van de 

Na een doorlooptijd van enkele minuten wordt het droge product afgeschraapt. 

‘ De meerwaarde van  
Dry-on-Water is drieledig’


