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Bij het ontwerpen van productie- en voedselbereidingsapparatuur worden fysische grootheden als

uitgangspunt genomen. Het ligt echter meer voor de hand om de berekeningen op de beoogde

producteigenschappen te baseren. Tot nu toe zijn de rekenmethoden voor complexere producten

ontoereikend. Wageningen Universiteit ontwikkelt een aanpak die dit wel mogelijk maakt.

Gebruik van de methode laat zien dat de bereiding van aardappelkroketten effectiever kan.

Hoge kwaliteit en veiligheid van voedsel
zijn belangrijke uitgangspunten bij het
ontwikkelen van productie-installaties.
Toch is het opmerkelijk dat deze aspec-
ten meestal niet direct maar indirect in
het ontwerp worden opgenomen. Indi-
rect verwerken van deze aspecten bete-
kent dat de procescondities als tempera-
tuur, druk en pH als tussenstap worden
gedefinieerd en daarna centraal staan bij
de installatieberekeningen. Dit kan
omdat voor diverse producten de verban-
den tussen productkwaliteit en de pro-
cescondities bekend zijn. Door gebruik te
maken van deze verbanden worden uit de
productspecificaties de vereiste proces-
condities afgeleid.
Industriële ovens worden bijvoorbeeld

ontworpen op het realiseren van voorge-
schreven temperaturen in de verschillen-
de zones van de oven en ook om die tem-
peraturen daar constant te houden. Door
ervaring en achtergrondkennis is het ver-
band tussen de temperatuur en de pro-
ductkwaliteit bekend en op basis daarvan
kunnen inderdaad de gewenste tempera-
turen worden vastgesteld. Een ander
voorbeeld is de eindbehandeling van pro-
ducten door de consument. Ook hier
worden producten in een oven, met
meestal vaste temperatuur, geplaatst om
te worden opgewarmd.

Complexe producten
De indirecte methode wordt al jaren toe-
gepast en heeft uiteraard tot veel goed-

werkende installaties en goede receptu-
ren geleid, maar voor complexe proble-
men kan de directe methode tot een
ander ontwerp of procesvoering leiden.
Hoewel de warmtebehandeling van aard-
appelkroketten in ovens een heel simpel
proces lijkt, is het in feite veel lastiger.
Daarom wordt dit product als case
gebruikt om de verschillen uit te leggen.
Bij het bereiden van een aardappelkroket
treedt niet alleen temperatuurverhoging
van het product op, maar verandert ook
de productkwaliteit door garing van het
product. Gaarheid van het product is
afhankelijk van de toegepaste tempera-
tuur en de tijdsduur.
Gedurende de warmtebehandeling zal er
een temperatuurgradiënt in het product
ontstaan. In figuur 1 is het temperatuur-
profiel voor verschillende tijdstippen bij
een constante oventemperatuur schema-
tisch weergegeven. De verwarming, en
dus het garen van het product verloopt
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Fig. 1   Temperatuurprofielen in een product
op verschillende tijdstippen na het starten
van opwarmen.
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Samenvatting
Het ontwerpen van productieappara-
tuur is meestal gebaseerd op fysische
grootheden als temperatuur, druk en
flow. Aan de hand van aardappelkro-
ketten als voorbeeldproduct, wordt
getoond hoe het ontwerpproces kan
worden aangepakt als productkwali-
teiten het uitgangspunt bij het ont-
werp zijn. Deze casestudie laat via
optimalisatieberekeningen zien dat
met een constante oventemperatuur
grote temperatuurverschillen binnen
het product ontstaan, en als gevolg
daarvan er ook grote verschillen in
productkwaliteit zullen zijn. Deze
kunnen volledig worden weggewerkt
door een dynamische sturing van de
magnetronstraling toe te passen met
de producteigenschappen als uit-
gangspunt.

Summary
The design of food processing equip-
ment is usually based on physical
parameters such as temperature,
pressure and flow. Using potato cro-
quettes as an example, this article
describes how design can be based on
product qualities rather than physical
parameters. Using optimization cal-
culations, this case study shows that
a constant oven temperature results
in great temperature differences wit-
hin the product, causing inconsistent
product quality. This effect can be eli-
minated through dynamic control of
microwave heat based on the pro-
duct’s properties.
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voor de verschillende plaatsen in het pro-
duct anders. De buitenkant wordt langer
op een hogere temperatuur behandeld
dan de binnenkant. Als gevolg hiervan
krijgt de buitenkant een veel zwaardere
warmtebelasting dan nodig is.
Dit probleem geldt niet alleen voor aard-
appelkroketten, maar ook voor het berei-
den van kant-en-klaarmaaltijden, voor
het bakken van koekjes en brood, voor
het toepassen van warmtebehandelingen
voor microbiële veiligheid, zoals sterilisa-
tie, et cetera.
De uitdaging voor deze groep producten
is om een warmtebehandeling te geven
waarbij een zo veel mogelijk uniforme
productkwaliteit wordt bereikt. Voor de
aardappelkroketten betekent dat bij de
traditionele benadering (indirecte
methode) de verschillen in warmtebe-
handeling binnen het product zo klein
mogelijk zijn. Voor de directe methode
moet een andere doelstelling worden
gedefinieerd, namelijk: het product moet
op alle plaatsen even gaar zijn. Het ver-
schil in beide doelstellingen is dat de eer-
ste betrekking heeft op een fysische
eigenschap en de tweede op een pro-
ducteigenschap. Als de feitelijke eisen
van het product in ogenschouw worden
genomen, is het duidelijk dat de tweede
doelstelling het beste bij het product
past. Uiteraard zijn er nog andere doel-
stellingen mogelijk, zoals het terugbren-
gen van microbiële activiteit, maar dat is
voor deze case buiten beschouwing gela-
ten.
De complexiteit wordt nog vergroot door
het feit dat de warmtebehandeling niet
alleen door warmteoverdracht vanuit ver-
hitte lucht tot stand hoeft te komen. Het
is ook mogelijk om een deel van de ver-
warming tot stand te brengen door mag-
netronstraling toe te passen. Hierbij is
het de vraag op welk moment hetelucht-
verwarming moet worden toegepast en
op welk moment magnetronstraling.

Aanpak
Om tot het juiste procesontwerp te
komen, worden de volgende drie stappen

genomen:
– Modelleren en modelreductie. Voor het
bepalen van een optimale behandeling
van het product is een model nodig.
Omdat de ruimtelijke verdeling van tem-
peratuur of gaarheid een rol speelt, moet
ook een ruimtelijk model worden opge-
steld. Doorrekenen van zo’n ruimtelijk
model zal bij de optimalisatiestap veel
rekentijd vragen waardoor modelreductie
nodig is.
– Definitie van de doelstelling. Er is een
vergelijking nodig die de doelstelling van
de warmtebehandeling omschrijft.
– Optimalisatie. Er wordt een optimalisa-
tie uitgevoerd waarbij de intensiteit van de
warmtebehandeling varieert gedurende
de verblijftijd van het product in een oven.

Optimalisatieresultaten
In figuur 2a staan de resultaten van opti-
malisatie voor een uniforme temperatuur-
verdeling op het einde van de bereidings-
tijd bij gebruik van een constante oven-
temperatuur. Voor de verwarmingstijd die
hier 1.500 seconden (= 25 minuten) duurt,
moet een oventemperatuur van 157°C wor-
den toegepast. In de figuur 2b staat het
resultaat voor een variabele oventempera-
tuur. In dit geval moet de oventempera-
tuur op circa 135°C worden gestart, gelei-
delijk toenemen tot 170°C om vervolgens
te dalen tot circa 50°C. De twee andere lij-
nen die de temperatuur in de kern en op
de rand voorstellen, laten zien dat op het
eindtijdstip de temperatuur in het product

inderdaad uniform is verdeeld. Figuur 2a
illustreert dat dit niet mogelijk is bij een
constante oventemperatuur.
In figuur 2b wordt een uniforme product-
temperatuur op het einde van de warm-
tebehandeling bereikt, maar hier zijn de
temperatuur/tijdhistories voor de rand en
het oppervlak heel verschillend. Het is
dan ook duidelijk dat de cook-values tus-
sen rand en centrum aanzienlijk zullen
verschillen. De sturing van de tempera-
tuur verandert compleet als uniformiteit
in cook-value moet worden bereikt.
In figuur 3 staan de resultaten voor een
dynamische temperatuursturing. Hierbij
wordt er naar gestreefd dat op het einde
van de bereidingstijd de cook-value op
alle plaatsen in het product de waarde
300 zo dicht mogelijk benadert. In verge-
lijking tot de vorige figuur is een langere
procestijd (3.000 seconden) gebruikt
omdat anders de cook-value van 300 niet
wordt bereikt. Voor de berekeningen
kunnen uiteraard andere streefwaarden
worden ingevoerd, en dat kan tot andere
tijden leiden.
In grafiek 3b staat het temperatuurprofiel
weergegeven voor een uniforme cook-
value. Het is opmerkelijk dat dit profiel er
compleet anders uitziet dan het profiel
voor een uniforme producttemperatuur.
Waar in figuur 2b hoge temperaturen
worden toegepast, worden nu juist lage
temperaturen gebruikt. Het profiel kan
ruwweg in drie fasen worden verdeeld.
Boven 200°C beginnen, dan snel dalen
tot circa 110°C, vervolgens gedurende
lange tijd langzaam dalen tot 50°C, en tot
slot nog een fase met lage temperaturen.
In dit geval worden zelfs waarden bene-
den 0°C toegepast (de berekeningen
waren niet gelimiteerd met een onder-
grens), maar er kan ook een limietwaar-
de worden toegepast zodat de tempera-
tuur niet beneden een bepaalde waarde
komt (bijvoorbeeld niet lager dan kamer-

Fig. 2   Links: temperatuur op de rand en in het centrum van het product bij een constante
oventemperatuur. Rechts: temperatuur bij een optimale variabele oventemperatuur.
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Verschillen in producteigenschappen kun-
nen volledig worden weggewerkt door een
dynamische sturing van de magnetronstra-
ling toe te passen.
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temperatuur).
Ondanks deze temperatuursturing kan
geen complete uniformiteit in cook-value
worden bereikt, en de waarde van 300
ook niet exact worden benaderd. Figuur
3c toont wat er met de temperaturen in
de rand en de kern van het product
gebeurt. De sturing streeft ernaar dat er
in de beginfase veel warmte in het pro-
duct wordt gebracht. Omdat de kern dan
kouder is dan de buitenkant, wordt deze
warmte naar binnen getransporteerd. Als
de cook-value in de buitenkant voldoen-
de hoog is geworden, wordt de oventem-
peratuur zodanig teruggebracht dat de
cook-value aan de rand maar heel weinig
toeneemt, terwijl de warmte die in het
product is opgeslagen verder naar bin-
nen wordt getransporteerd om daar de
cook-value te doen toenemen.
Ondanks de geavanceerde temperatuur-
sturing lukt het niet om een uniforme
cook-value te bereiken. Met verlenging
van de behandelingstijd kan dit wel wor-
den verbeterd, maar dan neemt de pro-
ductiecapaciteit af. Door magnetronstra-
ling als tweede energiebron te gebrui-
ken, kan de sturing aanmerkelijk worden
verbeterd. De resultaten staan in figuur
4. Allereerst valt op dat de verwerkings-
tijd aanmerkelijk korter kan worden door

de efficiënte verwarming door de magne-
tron. Figuur 4a laat zien dat de cook-
value aan de rand en in de kern inder-
daad gelijk is, en dat ze ook de streef-
waarde van 300 bereikt. Het beoogde
doel kan nu dus volledig worden bereikt.
De oventemperatuur start op circa 100°C
om de buitenkant goed op te warmen,
daarna neemt de oventemperatuur af. Dit
profiel voor de oventemperatuur is onvol-
doende om het product goed te doen
doorwarmen en daarom neemt de mag-
netroncapaciteit geleidelijk toe van 90
tot 160W om daarna weer te zakken. Ver-
der blijkt dat het temperatuurverloop
voor rand en kern vrijwel gelijk is.
Opgemerkt moet worden dat magnetron-
straling alleen niet voldoet. De straling
verdicht zich in de richting van het cen-
trum van het product, met als gevolg dat
de temperatuur daar sneller zal stijgen
dan aan de rand. Daarom is de combina-
tie met ovenverwarming die van buiten
naar binnen gaat, ideaal.

Conclusie
Het ontwerpen van productieapparatuur
is meestal gebaseerd op fysische groot-
heden als temperatuur, druk en flow. In
deze bijdrage is aan de hand van aardap-
pelkroketten als voorbeeldproduct,

getoond hoe het ontwerpproces kan wor-
den aangepakt als productkwaliteiten het
uitgangspunt bij het ontwerp zijn. Deze
casestudie laat zien dat optimalisatiebe-
rekeningen aantonen dat met een con-
stante oventemperatuur grote tempera-
tuurverschillen binnen het product ont-
staan en als gevolg daarvan er ook grote
verschillen in productkwaliteit zullen zijn.
Met een optimale sturing van de oven-
temperatuur kan weliswaar uniformiteit
in de producttemperatuur worden
bereikt, maar er blijven nog steeds
belangrijke verschillen in producteigen-
schappen. Deze kunnen volledig worden
weggewerkt door een dynamische stu-
ring van de magnetronstraling toe te pas-
sen.
De resultaten tonen duidelijk aan dat opti-
malisatie van de fysische grootheden niet
voldoet, maar dat de producteigenschap-
pen het uitgangspunt moeten zijn. Dit
leidt tot een significant andere oplossing.

Deze bijdrage is gebaseerd op het afstudeerwerk
van Sierk Entius bij de Systems and Control
Group van Wageningen Universiteit in 2002.

Ton van Boxtel, Hans Stigter, Sierk Entius
T. van Boxtel, H. Stigter, S. Entius, Systems and Control

Group, Wageningen Universiteit, ton.vanboxtel@wur.nl.

Fig. 3   Resultaten voor de cook-value bij optimale variabele oventemperatuur. Links: cook-value, midden: variabele oventemperatuur, rechts:
temperatuurverdeling in het product.

Fig. 4   Resultaten voor de cook-value bij optimale variabele oventemperatuur en magnetronstraling. Links: cook-value, midden: variabele
oventemperatuur en magnetronstraling, rechts: temperatuurverdeling in het product.
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