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Produktkvalitet – vi sammensætter holdet 

De fleste virksomheder bliver identificeret med deres produkter og ikke 
produktionen. Det er derfor altafgørende, at produktet fremstilles med de ønskede 
kvalitetsparametre. Ofte er det nødvendigt at tørre for at opnå det ønskede produkt, 
men tørring er ikke en simpel opgave.

Høje temperaturer accelererer reaktioner (ofte de uønskede), og aktive stoffer 
nedbrydes. En høj luftmængde kan øge oxidering/harskning af produktet.

Tørring kan nedbryde og give termiske spændinger i produktet, som gør, 
at produktet smuldrer eller deformeres. Der findes over 600 forskellige 
tørreteknologier, som giver vidt forskellige produktegenskaber. 

Vi sammensætter det hold af eksperter, som kan løse dine udfordringer. Vi arbejder 
inden for produktdesign, fødevaresikkerhed, biomasse, kemiske analyser, design af 
procesudstyr, energioptimering og meget mere. 
 

Stabil produktion 

Både ved drift af bestående anlæg og ved indkøring af nye anlæg er en stabil 
produktion altafgørende. Hvis processen ikke kører - produceres intet. 

Det er vores erfaring, at mange tørreanlæg kører uhensigtsmæssigt på grund af de 
talrige muligheder for regulering af tørreprocessen. 

Ved hjælp af få procesmålinger og produktanalyser kan vi foretage simuleringer 
og målinger både på vores laboratorier men også i samarbejde med dit eget 
laboratorium. Det kan give dig overblik over processen og konsekvenserne af 
reguleringen. En stabil proces gør, at du kan producere produkter af højere kvalitet 
eller inden for en mindre sikkerhedsmargin af eksempelvis vandindhold. Dette giver 
resultater direkte på bundlinjen.
 

Værktøjskassen 

Vi arbejder med tørreprocessen gennem teorien bag tørring, energi- og 
massetransport. Vi har et stort, praktisk kendskab til industrielle processer, og 
alt dette kombineres med værdifulde beregninger, modeller og avancerede 
computersimuleringer af bl.a. diffusion. 

Sammen med vores erfaringer og store netværk er førnævnte vigtige elementer i 
værktøjskassen, og derfor kan vi hjælpe netop dig med din proces.

STABIL PRODUKTION

Energioptimering 

I Danmark er der stor fokus på energioptimering, og der er mange om buddet. 
Teknologisk Institut skiller sig ud fra mængden ved at kende mulighederne for din 
tørreproces. Tørring er en af vores spidskompetencer. Vi kan med dit produkt og din 
produktion i centrum komme med forslag til optimering af din bestående proces. Vi 
kan også medtage andre processer, så spildvarme udnyttes på den mest effektive 
måde. 

Vi kender også den nye og energieffektive teknologi, som kan lede til nye værdifulde 
produkter og/eller reducere dit energiforbrug, så det kan mærkes.

Videnformidling 

Teknologisk Institut er med fremme, hvor ideer og udvikling skabes. Vi deltager 
i førende internationale konferencer og er med til at sikre, at Danmark og dansk 
erhvervsliv ikke bliver hægtet af udviklingen. Er du interesseret i skånsom eller 
energieffektiv tørreteknologi? 

Hvis du har brug for at vide mere, så kontakt os eller deltag i et af vores kurser. Har 
vi ikke selv løsningen på dine problemer, kan vi trække på vores store netværk af 
nationale og internationale eksperter.

 

Kursus 

Teknologisk Institut tilbyder en bred vifte af kurser inden for tørring, energi og 
fødevarekvalitet. Vores brede kursusudbud opdaterer dig også på områder, relateret 
til tørring. Herunder kan nævnes måleteknik og varmepumper.  Vi tilpasser vore 
kurser til deltagerne, men har du et specifikt ønske, designer vi gerne et kursus 
netop til din virksomhed lige fra 1 til 200 deltagere.  

 

Test og laboratorieforsøg 

Som producerende virksomhed er det sin sag at lave nye tiltag. Mange ting kan 
gå galt, men lige så ofte opstår nye værdifulde produkter, eller produktkvaliteten 
forbedres, hvis nye metoder tages i brug. Vi kan på Teknologisk Institut udføre 
forsøg med tørring i overhedet damp, atmosfærisk frysetørring, vakuumtørring, 
lufttørring, varmepumpetørring, væsketørring, spraytørring og konventionel 
frysetørring – vi viser dig mulighederne og giver dig et grundlag, så nye tiltag kan 
skalleres op til den ønskede kapacitet, og så produktionen kan startes.
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