
Producten die gevoelig zijn voor
kwaliteitsachteruitgang bij
aanwezigheid van zuurstof zijn

voornamelijk groenten, fruit en aard-
appelen. Vetrijke producten zijn ook
onderhevig aan kwaliteitsachteruit-
gang door zuurstof, zij het langza-
mer. In bijna alle groente- en fruit-
producten komt het enzym polyphe-

noloxidase voor, dat zorgt voor onge-
wenste bruinkleuring. Dit in tegen-
stelling tot het drogen van thee, kof-
fie, cacao, rozijnen en pruimen waar
de bruinkleuring door polyphenol-
oxidase juist wel is gewenst [1]. 

Als gevolg van de hoge temperatuur
in combinatie met de aanwezigheid
van zuurstof kunnen tijdens het con-
ventionele drogen behalve bruinkleu-
ring ook andere ongewenste reacties
optreden. Er treedt ook kwaliteits-
achteruitgang op door: 
– Oxidatie van eiwitten. Deze reacties

leiden tot de vorming van thiolsulfide
interacties, crosslinking en de vor-
ming van degradatieproducten. Dit
leidt tot afname van de voedings-
waarde van eiwitten. 
– Oxidatie van vetten. Oxidatie van
vetzuren is, naast microbiologisch
bederf, één van de belangrijkste oor-
zaken van kwaliteitsverlies van

levensmiddelen. Ook bij groenten en
fruit, ondanks dat er minder dan 1%
van het natte gewicht aan vetten in
zit. Inzicht in de ontwikkeling van de
oxidatieve stabiliteit van olie- en vet-
houdende producten is essentieel
voor het kunnen waarborgen van de
productkwaliteit. Vetoxidatie kan
chemisch of enzymatisch zijn. Een
verhoogde temperatuur bevordert
oxidatiereacties in het algemeen,
behalve wanneer de zuurstofspan-
ning laag is. Door vetoxidatie ont-
staan vluchtige verbindingen, zoals
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aldehyden, ketonen en carbonzuren.
Deze zorgen voor de karakteristieke
ranzige geur van vetten.
– Afbraak van pigmenten. Het
belangrijkste enzym dat verantwoor-
delijk is voor de bruinkleuring van
fruit en groenten is polyphenoloxida-
se. Dit enzym bevat koper en bij deze
enzymatische verkleuring is de aan-
wezigheid van zuurstof een vereiste.
Het veroorzaakt de bruine, rode en
blauwe verkleuringen van gekneusd
fruit en groenten.
– Geur en smaak. Verschillende geur-
en smaakstoffen in fruit worden
enzymatisch gevormd. Sommige van
deze enzymen hebben zuurstof
nodig. De geur en smaak worden dan
ook beïnvloed door de aan- of afwe-
zigheid van zuurstof. Over het alge-
meen worden onaangename geur- en
smaakstoffen geassocieerd met de
omzetting van vetten.
– Afbraak van nutriënten. De vitami-
nes A, C, D en E zijn gevoelig voor
oxidatiereacties door de aanwezig-
heid van oxideerbare groepen. Hier
speelt behalve zuurstof ook licht een
belangrijke rol. Het toevoegen van
sulfiet vóór het drogen zorgt voor
behoud van vitamine A en C.

Drogen
Huidige droogtechnieken voor
groenten en fruit zijn meestal geba-
seerd op het drogen met hete lucht in
banddrogers. Om de kleur van groen-
ten en fruit goed te houden, wordt
vaak SO2 toegevoegd voor het
drogen. Om bruinkleuring te voorko-
men, wordt de temperatuur geduren-
de het droogproces laag gehouden.
Meestal mag de producttemperatuur
niet boven een bepaalde productspe-
cifieke waarde komen. Gedroogde
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beeld stikstof te werken. Dit gaat
gepaard met hoge kosten voor stik-
stofgebruik en/of voor het steeds
weer ontvochtigen van de stikstof om
deze te kunnen hergebruiken.

Voor twee relatief nieuwe droog-
technieken geldt dat op eenvoudige
wijze zuurstofvrij kan worden
gedroogd. Dit betreft drogen met
oververhitte stoom en drogen met
behulp van adsorbentia, zoals zeolie-
ten. Voor beide droogtechnieken
geldt dat ze nog in ontwikkeling zijn,

waarbij de eerste toepassingen zijn
en worden gerealiseerd. Dit betreft
zowel continue als batchgewijze dro-
geruitvoeringen. TNO speelt een

producten worden luchtdicht verpakt
om herbevochtiging te vermijden.
Tevens kan er dan geen extra zuur-
stof bij het product komen, zodat
vetoxidatie wordt voorkomen.

Bij drogen door middel van hete of
warme lucht draagt de lucht warmte
over op het product, waardoor water
versneld verdampt. Het product
neemt hierbij, na een korte opwarm-
periode, de zogeheten ‘natte bol’-
temperatuur aan, waarbij de warmte-
toevoer vanuit de warme lucht in
evenwicht is met de voor verdamping
benodigde energie. Pas als het pro-
duct zover is gedroogd dat de opper-
vlakte droog begint te vallen, neemt
de temperatuur van het product toe,
uiteindelijk tot de temperatuur van
de hete lucht. Een nadeel van deze
wijze van drogen is, dat door de ver-
hoogde temperatuur in combinatie
met de aanwezigheid van zuurstof,
veel waardevolle stoffen als eiwitten,
vetten, pigmenten en nutriënten wor-
den afgebroken. Hierdoor kunnen

samenstelling, textuur en uiterlijk
van het product sterk veranderen en
kan de (voedings)waarde dalen.
Daarnaast oxideren of verdampen
veel van de vetten en etherische
oliën, waardoor de smaak en geur
verslechtert.

Zuurstofvrij drogen
Zuurstofvrij drogen kan in bepaalde
gevallen dan ook kwalitatieve voorde-
len opleveren. De vraag is uiteraard
welke droogtechnieken daarvoor in

aanmerking komen. In principe kun-
nen alle huidige, op hete lucht geba-
seerde droogprincipes zuurstofvrij
worden uitgevoerd door met bijvoor-

en op productkwaliteit
Stoomdrogen

Voordelen van stoomdrogen

– Het stoomdroogproces is inherent zuurstofvrij.

De afwezigheid van zuurstof minimaliseert oxida-

tieve reacties van het product. Daarmee is stoom-

drogen  een goed alternatief voor droogprocessen

waarbij thans stikstof wordt gebruikt of waarbij

om die reden onder vacuüm wordt gedroogd.

– Het stoomdroogproces is inherent veilig voor

(stof)explosie of brand, aangezien er geen zuur-

stof aanwezig is.

– Doordat het stoomdroogproces gesloten is,

wordt de emissie van stof, geur of andere milieu-

verontreinigende componenten met de droog-

lucht vermeden.

– De latente warmte van de verdamping komt

beschikbaar als licht oververhitte stoom en kan

vrijwel volledig worden teruggewonnen op een

hoog temperatuurniveau.

– Eventuele verontreinigingen komen in geconcen-

treerde vorm in het condensaat van het stoomover-

schot terecht of in een kleine stroom non-

condensables.

– De droogsnelheid kan hoger zijn door de hoge-

re warmtecapaciteit van stoom ten opzichte van

lucht.

– De producttemperatuur neemt tijdens het

stoomdrogen snel toe tot de kooktemperatuur

(100ºC bij atmosferische druk). Hierdoor worden

bijvoorbeeld voedingsmiddelen tijdens het

drogen tegelijkertijd gesteriliseerd of geblan-

cheerd.

Knelpunten bij stoomdrogen

– Aan de afdichting en isolatie van de droog-

ruimte moeten hoge eisen worden gesteld.

– De invloed van stoomdrogen, zuurstofloos

maar met een mogelijke hogere producttempe-

ratuur, op de productkwaliteit is niet vooraf te

bepalen en moet experimenteel worden onder-

zocht.

– Voor temperatuursgevoelige producten is het

noodzakelijk om bij onderdruk (0,1 tot 0,5 bara)

te werken, wat extra eisen stelt aan de afdich-

ting.

Zeolietdrogen
Voordelen van zeolietdrogen

– Het zeolietdroogproces kan eenvoudig zuur-

stofvrij worden bedreven. Daarmee is het een

goed alternatief voor drogen in stikstof of onder

vacuüm.

– De producttemperatuur is ondanks de snelle

droging laag, hetgeen de kwaliteit van levens-

middelen ten goede komt.

– Het zeolietdroogproces is veilig voor explosie

of brand, aangezien er geen of slechts een gerin-

ge hoeveelheid zuurstof aanwezig is.

– Doordat het zeolietdroogproces gesloten is,

wordt de emissie van stof, geur of andere milieu-

verontreinigende componenten met de droog-

lucht vermeden.

– Zeoliet adsorbeert slechts waterdamp, zodat

andere waardevolle componenten beter in het

product behouden blijven.

– De droogsnelheid kan hoger zijn door de zeer

sterke waterbinding en de lage dampspanning

die daardoor wordt bereikt.

Knelpunten van zeolietdrogen

– Product en zeoliet moeten te scheiden zijn.
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belangrijke rol bij de ontwikkeling
van deze innovatieve droogtechnie-
ken.

Stoomdrogen
Het principe van stoomdrogen is in
figuur 1 gegeven. Oververhitte stoom
wordt in een gesloten droogkamer in
direct contact gebracht met het te
drogen product. De oververhitte
stoom draagt voelbare warmte over
aan het product en het te verdampen
water. Doordat de oververhitte stoom
afkoelt en het verdampte water
opneemt, wordt de stoom minder
oververhit. Door de stoomtempera-
tuur en het stoomdebiet goed in te
stellen, blijft de stoom na het contact
met het product toch nog enigszins
oververhit. 

Bij dit geheel gesloten proces is
geen zuurstof aanwezig, waardoor
oxidatieve processen niet worden
gestimuleerd. Wel zijn bij atmosfe-
risch stoomdrogen de producttempe-
raturen duidelijk hoger. De mecha-
nismen die de temperatuur bepalen,
zijn vergelijkbaar met hete lucht dro-
ging: de oververhitte stoom draagt
warmte over op het product, waar-
door water verdampt. Het product
neemt ook hierbij, na een korte
opwarmperiode, de zogeheten ‘natte
bol’-temperatuur aan, waarbij de
warmtetoevoer vanuit de warme lucht
in evenwicht is met de voor verdam-
ping benodigde energie. De ‘natte
bol’-temperatuur bij stoomdrogen is
afhankelijk van de druk in de droog-
ruimte. Als de druk atmosferisch is,
bedraagt de ‘natte bol’-temperatuur
100°C. Deze ‘natte bol’-temperatuur
kan worden gevarieerd door met de
druk te variëren: bij hogere drukken
hoger, bij lagere drukken lager dan
100°C. Een andere druk heeft uiter-

aard wel gevolgen voor de eisen die
aan de gasdichtheid van de droogap-
paratuur en aan de in- en uitvoervoor-
zieningen moeten worden gesteld.

Pas als het product zover is
gedroogd dat de oppervlakte droog
begint te vallen, neemt de tempera-
tuur van het product toe, uiteindelijk
tot de temperatuur van de oververhit-
te stoom [2, 3].

Stoomdrogen vindt plaats in geslo-
ten droogapparatuur en de verdamp-
te vloeistoffen gaan niet verloren,
maar worden in het condensaat
opgevangen. Etherische oliën bij-

voorbeeld kunnen weer uit het con-
densaat worden teruggewonnen en
aan het gedroogde product worden
toegevoegd. Daarnaast is de methode
energie-efficiënt en snel. Het meren-
deel van de stoom wordt gerecircu-
leerd en opnieuw verwarmd. Het
overschot (het verdampte water uit
het product) wordt uit de circulatie
afgevoerd en kan elders in het proces
worden benut, bijvoorbeeld om het te
drogen product voor te warmen.
Daarbij condenseert de stoom waar-
bij warmte op een relatief hoog tem-
peratuurniveau beschikbaar komt.

Door de hogere producttemperatu-
ren die bij stoomdrogen optreden,
treedt tijdens het stoomdrogen ook
steriliseren, blancheren of garen op.

Zeolietdrogen
Een tweede technologie waarbij op
eenvoudige wijze zuurstofvrij kan
worden gedroogd, is drogen met
adsorbentia, zoals zeolieten (zie
figuur 2). Zeolieten zijn kleiachtige

korrels, met een zeer poreuze struc-
tuur, die watermoleculen binden.
Zeolieten zijn sterk hygroscopisch en
bij de adsorptie van waterdamp komt
adsorptiewarmte vrij.

Bij zeolietdrogen wordt het te
drogen product in een gesloten vat in
direct contact gebracht met droge
zeolietkorrels. De sterk absorptieve
zeoliet verlaagt de waterdampdruk bij
het product en bewerkstelligt op deze
wijze een snelle droging. De absorp-
tiewarmte die in het zeoliet vrijkomt,
levert de verdampingswarmte voor
het water uit het product. Door de
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verhouding tussen zeoliet en de te
verdampen waterhoeveelheid goed te
kiezen, kan de temperatuur waarbij
de droging plaatsvindt en de droog-
tijd worden ingesteld. Nadat de dro-
ging is voltooid, worden product en
zeoliet gescheiden. Doordat de zeo-
lietkorrels goed gedefinieerde afme-
tingen hebben, kan dit veelal gebeu-
ren door eenvoudig te zeven. 

Het proces vindt onder atmosferi-
sche druk plaats, zodat geen extreme
eisen aan de gasdichtheid van de
droogapparatuur en aan de in- en uit-
voervoorzieningen hoeven te worden
gesteld.

Een ander voordeel van zeoliet-
drogen is dat de temperatuur laag
kan zijn en bovendien eenvoudig in te
stellen is door de massaverhouding
van product en zeoliet te kiezen. Typi-
sche temperaturen waarbij wordt
gedroogd zijn 50 à 60°C. Voor voe-
dingsmiddelen, die vaak kwetsbaar
zijn voor hogere temperaturen, is dit
naast de zuurstofvrijheid een belang-
rijk voordeel. [4].

Na gebruik moet de zeoliet worden
geregenereerd door deze bij hogere
temperaturen te drogen. Dit kan
gebeuren met hete lucht maar ook
met oververhitte stoom. Gebleken is
dat zeoliet honderden keren kan
worden geregenereerd zonder verlies
van capaciteit. Aangezien bij deze
droogtechnologie geen lucht wordt
benut voor het afvoeren van de water-
damp en het proces in gesloten appa-
ratuur wordt bedreven, hoeft slechts
een zeer geringe hoeveelheid inert
gas te worden toegevoerd om zuur-
stofvrij te werken. ■
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