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Technologie

Het bedrijf Ntimtehnologi in Belgrado, 
Servië, heeft inmiddels een aantal 
patentaanvragen lopen voor de techni-
sche innovaties in de ontwikkelde droog-
kast. PUM werd om advies gevraagd 
over inzichten in de technologie van het 
drogen en het eisenpakket van potentiële 
afnemers/gebruikers.

Droogtechnologie
In de door Ntimtechnologi ontwikkelde 
droogkast wordt een nieuwe manier 
van warmte-uitwisseling toegepast. De 
warmwaterpijpen in de kast zijn zo geïn-
stalleerd dat in combinatie met een spe-
ciaal ontwerp van de luchtdoorvoeren op 
elke plank en in de gehele kast eenzelfde 
temperatuur heerst. 

Het verdampte water condenseert bin-
nen het systeem. De condensatiewarmte 
komt daarbij weer beschikbaar voor dro-
gen, hetgeen energiebesparing oplevert. 
De drooglucht kan vele malen worden 
hergebruikt. Bovendien voorkomt het 
luchtvervuiling in de vorm van stank. 
Is de droogunit eenmaal op temperatuur, 
dan is een kleine energiebron voldoende 

om het geheel draaiende te houden tot-
dat het eindvochtgehalte is bereikt. 

Lage temperatuur
Doordat het verdampte water direct con-
denseert blijft de luchtvochtigheid van de 
drooglucht laag (<5%). Dit maakt het in 
combinatie met speciale luchtdoorvoeren 
mogelijk om ook op lage temperatuur te 
drogen. Met praktijkproeven zijn goede 
resultaten behaald bij temperaturen tus-
sen 30 en 40°C. Dat is beduidend lager 
dan voor droogprocessen gebruikelijke 
temperaturen van 70 tot 80°C. Gevolg is 
behoud van structuur, maar vooral van 
smaak en aroma, zo bevestigen metin-
gen verricht door de het Instituut voor 
Levensmiddelentechnologie en Biologie 
van de Universiteit van Belgrado. Voor 
toepassingen als (medische) kruiden 
is deze kwaliteitsverbetering belang-
rijk. Ook geldt dat bijvoorbeeld voor 
gedroogde groenten die worden verwerkt 
in droge soepen.
De specifieke applicaties waar hoge kwa-
liteitseisen gelden, rechtvaardigen de 
kosten van dit droogproces. De prijs van 

de droogkast bedraagt circa ¤15.000 voor 
een capaciteit van 1.000 kilomgram te 
drogen product per 24 uur.

Bredere toepassing
Veel meer nog dan deze specifieke 
droogkast, is volgens Louis Timmermans 
de ontwikkelde droogtechnologie inte-
ressant: “Het warmwaterpijpensysteem 

is toe te passen in bestaande en nog te 
bouwen drogers. Daar kan het proble-
men met een ongelijke temperatuurver-
deling oplossen. Daarnaast is met dit 
systeem een energiebesparing te realise-
ren tussen tien en zeventig procent. Deze 
uitvinding kan de droogtechnologie in 

toepassingen waarbij veel water wordt 
verdampt, een nieuwe impuls geven”, 
aldus de enthousiaste PUM-expert. De 
eerste toepassingen worden thans uitge-
voerd.
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PUM Netherlands senior 

experts ondersteunt 

midden- en kleinbedrijven in 

ontwikkelingslanden. PUM-

expert Louis Timmermans 

kwam in contact met een 

Servisch bedrijf dat een 

droogkast ontwikkelt 

met daarin opmerkelijke 

noviteiten.

Vernieuwde droogtechnologie

Carina Grijspaardt-Vink

Het systeem kan problemen 
oplossen met een ongelijke 
temperatuurverdelingDe droogkast wordt gebouwd in 

samenwerking met toeleveranciers 
van onderdelen. Zo is Jumo als part-
ner betrokken bij de meet- en regel-
apparatuur en de ontwikkeling van 
de software. 
De droogkast is uit te voeren met 
een zonnepaneel als warmtebron, 
wat vanuit het oogpunt van ener-
giebesparing verdere voordelen 
oplevert. De wijze waarop het zon-
nepaneel met de kast wordt gecom-
bineerd, loopt mee in de patentaan-
vraag.

Zonne-energie

De Servische uitvinder Nenad 
Veselinovic voor de droogkast 
met nieuwe technologie.
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