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Ontwikkeling van processen waarbij afschuifkrachten en temperatuur een belangrijke rol spelen,

zoals extrusie, is veelal gebaseerd op ervaring van de operator, in combinatie met trial and error.

Aan Wageningen Universiteit wordt onderzoek gedaan naar een andere manier van procesontwik-

keling. Door het ontwikkelen van fundamentele kennis van de effecten van afschuifkrachten en

temperatuur op het product kunnen processen ontwikkeld worden op basis van de gewenste pro-

ducteigenschappen, waarbij afschuiving als nieuwe design-parameter kan worden gebruikt.

In de levensmiddelenindustrie wordt
gebruik gemaakt van processen waarin
(afschuif)krachten en hoge temperaturen
worden toegepast. Het bekendste voor-
beeld is extrusie. Het ontwerp van derge-
lijke processen gebeurt meestal op basis
van ervaring van de operator en trial and
error. Een reden hiervoor is dat funda-
mentele kennis van de veranderingen in
het product die tijdens het proces optre-
den niet altijd aanwezig is. Dit komt
onder andere doordat in procesappara-
tuur, zoals extruders, de afschuifkrachten
en temperaturen niet overal in het appa-
raat hetzelfde zijn, maar ook doordat de
effecten van afschuiving op biopolyme-
ren, zoals zetmeel, niet volledig bekend
zijn.
Een alternatieve wijze van procesontwerp

is zogenaamde ‘reverse engineering’ [1].
Hierbij worden processen ontworpen op
basis van de gewenste producteigen-
schappen. Deze omgekeerde route kan
leiden tot efficiëntere procesvoering,
betere productkwaliteit en kosten- en
energiebesparing. Reverse engineering is
alleen mogelijk wanneer bekend is welke
achterliggende mechanismen tot veran-
deringen in de producteigenschappen
leiden. Hiervoor is fundamentele kennis
nodig.
De Sectie Proceskunde van Wageningen
Universiteit doet op dit moment onder-
zoek naar de effecten van afschuifkrach-
ten en hoge temperatuur op diverse bio-
polymeren. Vanwege de bovengenoemde
inhomogeniteit van temperaturen en
afschuifkrachten is dergelijk onderzoek

niet mogelijk in conventionele procesap-
paratuur (extruders). Daarom is een 
‘shear cell’ gebouwd (figuur 1). Deze 
shear cell maakt het mogelijk de proces-
parameters te ‘ontrafelen’ en de effecten
van afschuifkrachten en temperatuur op
de eigenschappen van het eindproduct in
detail te bestuderen. Dit artikel beschrijft
de resultaten van een studie naar het
effect van temperatuur en afschuifkrach-
ten op moleculaire afbraak van zetmeel.

Shear cell
De shear cell, zoals afgebeeld op de foto,
bestaat uit een ronddraaiende plaat en
een stilstaande kegel waartussen zich het
materiaal bevindt.
Tijdens een experiment wordt de shear
cell eerst gevuld met een mengsel van
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Samenvatting
Ontwerp van processen waarin afschuifkrachten en hoge
temperaturen worden toegepast, gebeurt vaak op basis van
ervaring en trial and error. Door het fundamenteel begrijpen
van de effecten van afschuifkrachten en temperatuur op het
product kunnen processen ontwikkeld worden op basis van
de gewenste producteigenschappen, waarbij afschuiving als
nieuwe design parameter kan worden gebruikt. In dit onder-
zoek is, met behulp van een nieuw gebouwde ‘shear cell’,
gekeken naar de effecten van afschuifkrachten en tempera-
tuur op het molecuulgewicht van zetmeel. De mate waarin
zetmeel mechanisch wordt afgebroken, wordt bepaald door
de maximale afschuifspanning die het zetmeel in de proces-
apparatuur ondervindt. Daarnaast kan het toepassen van
een hoge temperatuur het zetmeel thermisch afbreken. Con-
sequenties voor extrusieprocessen worden besproken.
Geconcludeerd wordt dat het ontrafelen van procesparame-
ters in een ‘versimpeld’ systeem (shear cell) een nuttige
methode is om een beter begrip van complexe processen te
krijgen.

Abstract
Design of high-shear high-temperature process is often trial
and error.
Fundamental understanding of effects of shear force and
temperature on product properties allows design of proces-
ses based on the desired product properties using shear as a
new design parameter. In this study, the effects of shear for-
ces and temperature on starch molecular weight were inves-
tigated using a newly built ‘shear cell’. The maximum shear
stress in process equipment determines the degree of
mechanical starch degradation. Starch can also be broken
down thermally by applying high temperatures. Consequen-
ces for the design of extrusion processes are briefly discus-
sed. It is concluded that the unraveling of process parame-
ters in a simplified system (shear cell) is a useful method to
get a better understanding of complex processes. 
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zetmeel en water. Vervolgens wordt dit
mengsel elektrisch verwarmd via elemen-
ten die zich in de kegel bevinden. Daarna
wordt gestart met draaien, waardoor een
snelheidsveld en daarmee een afschuif-
spanning op het materiaal komt te staan.
De afschuifspanning wordt in de tijd
bepaald door het koppel (torque) op de
motor te meten. De afschuifspanningen
die met het apparaat kunnen worden
bereikt (tot 60.000 Pa) zijn vergelijkbaar
met die onder extrusiecondities.

Effecten van afschuifkrachten 
Onder invloed van afschuifkrachten, bij-
voorbeeld in de extruder, kunnen zet-
meelmoleculen worden afgebroken tot
kleinere fragmenten [2]. Deze afbraak
heeft belangrijke gevolgen voor de uit-
eindelijke productstructuur en -eigen-
schappen. Zo expanderen producten
minder bij het verlaten van de extruder
naarmate het zetmeel meer is afgebro-
ken [3].

Om uit te vinden welke parameter de
mate van zetmeelafbraak bepaalt, werd
waxy maïszetmeel behandeld in de shear
cell. Een uitgebreide beschrijving van de
proefopzet is te vinden in [4]. De afbraak
van het zetmeel is bepaald door meting
van de intrinsieke viscositeit en gedefi-
nieerd als de relatieve intrinsieke viscosi-
teit X, waarbij X = 1 duidt op niet afgebro-
ken (natief) zetmeel.
In de extrusieliteratuur is beschreven dat
afbraak van zetmeel gecorreleerd is aan
de toegevoerde hoeveelheid energie,
vaak gedefinieerd als de specifiek
mechanische energie (SME). Het werk
van Parker [5] beschrijft een eerste orde
afhankelijkheid:

X = C1aexp(-C2a•SME) (1)

waarbij de SME voor de shear cell bere-
kend wordt als:

SME =
∫0torque•ω•dt (2)

V

Uit deze laatste berekening volgt dat SME
zowel wordt bepaald door de behande-
lingstijd als de afschuifspanning (tor-
que). Afschuifspanning en tijd zijn in
deze definitie equivalent en bepalen in
het model beide de mate van afbraak.
In figuur 1 is X als functie van de SME te
zien. Het eerste orde model beschrijft de
data slechts redelijk en bovendien ligt
het intercept veel lager dan 1. Dit laatste
kan niet fysisch correct zijn, omdat onbe-
handeld materiaal niet kan zijn afgebro-
ken.
Meer fundamentele onderzoeken buiten
de extruder om [6-7] suggereren dat de
maximale afschuifspanning gedurende
een behandeling bepaalt in welke mate
zetmeel mechanisch wordt afgebroken.
Op basis hiervan is in dit onderzoek de
volgende eerste orde afhankelijkheid
opgesteld:

X = C1bexp(-C2b•τmax) (3)

In figuur 2 is X als functie van de maxima-
le afschuifspanning τmax te zien. De data
worden goed door het eerste orde τmax-
model beschreven en bovendien ligt het
intercept van de beste fit wel dichtbij
X = 1. Gebaseerd op deze resultaten is
geconcludeerd dat niet de specifieke
mechanische energie (SME), maar de
maximale afschuifspanning (τmax) tijdens
de behandeling bepaalt in welke mate
het zetmeel mechanisch wordt afgebro-
ken. Hetzelfde resultaat is ook gevonden
bij gebruik van normaal maïszetmeel.

Afschuifkrachten én temperatuur 
Niet alleen afschuifkrachten zijn verant-
woordelijk voor de afbraak van zetmeel
tijdens extrusie. Veelal worden tijdens
het extrusieproces temperaturen
gebruikt die zo hoog zijn dat alleen al
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De aan Wageningen Universiteit ontwikkelde ‘shear cell’
(a) schematische tekening; (b) foto van de opstelling in
de praktijk; (c) foto van de kegel (rechts) en de plaat.
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daardoor het zetmeel thermisch afgebro-
ken wordt. Figuur 3 laat het effect van
verhitten bij verschillende temperaturen
op de afbraak van zetmeel zien.
Gedurende extrusie bij hoge temperatuur
veroorzaken hoge temperatuur en
afschuifkracht beide zetmeelafbraak. In
veel onderzoek in het verleden is gecon-
cludeerd dat deze situatie complex is [8].
Tijdens het huidige onderzoek is echter
gebleken dat een eenvoudige benadering
kan worden gemaakt door thermische en
mechanische zetmeelafbraak als twee
additieve en onafhankelijke processen te
zien. Met andere woorden: het zetmeel
wordt eerst afgebroken als gevolg van de
afschuifspanning en vervolgens verder
door de hoge temperatuur. In een verge-
lijking weergegeven geeft dit:

X = XmXth (4)

In het onderzoek is gevonden dat de
thermische afbraak van zetmeel slechts
in beperkte mate afhankelijk is van de
behandelingstijd. Voor een ruwe schat-
ting van de zetmeelafbraak onder invloed
van afschuiving en hoge temperatuur zijn

daarom slechts twee parameters beno-
digd: de temperatuur en de te verwach-
ten maximale afschuifspanning. De laat-
ste is eenvoudig te schatten indien tem-
peratuur en vochtgehalte bekend zijn [9].

Toepassing richting extruder
In de extruder speelt behalve afschuiving
ook rekstroming een rol. De hoogste
afschuif- en rekspanningen worden
bereikt wanneer kneedelementen wor-
den toegepast [10]. Met behulp van com-
putersimulaties [11] kunnen de stro-
mingsprofielen in deze kneedelementen
worden benaderd. Hiermee kan een
indruk worden verkregen hoe groot de
afschuif- en rekspanningen zijn die op de
verschillende deeltjes komen te staan.
Daarmee kan de te verwachten afbraak
gedurende extrusie worden berekend.
Deze berekeningen zijn met behulp van
een dubbelschroefsextruder gevalideerd.
Figuur 4 toont dat het op deze wijze
mogelijk is te voorspellen in welke mate
zetmeel zal worden afgebroken bij ver-
schillende temperaturen, schroefsnelhe-
den en vochtgehalten. Met andere woor-
den: het gebruik van een versimpeld sys-

teem (shear cell) maakt het mogelijk om
processen in een meer complex systeem
(de extruder) beter te begrijpen en te
beschrijven.

Conclusie
Het ontrafelen van procescondities naar
goed gedefinieerde procesparameters
draagt bij aan een verbeterd inzicht in de
effecten van afschuifkrachten en tempe-
ratuur, bijvoorbeeld in de extruder. De
resultaten kunnen tevens worden
gebruikt om processen te ontwikkelen op
basis van de gewenste veranderingen in
producteigenschappen. Het onderzoek
naar de effecten van afschuifkrachten en
hoge temperatuur is een goed voorbeeld
van hoe het gebruik van een ‘versimpeld’
systeem (shear cell) kan bijdragen aan
het verkrijgen van inzicht in veranderin-
gen gedurende complexe processen (bij-
voorbeeld extruder). Tevens kan het een
beginpunt zijn voor een meer productge-
oriënteerde benadering van procesont-
werp, waarbij afschuiving als ontwerppa-
rameter wordt meegenomen.

Fig. 4   Voorspelde zetmeelafbraak versus gemeten zetmeelafbraak
gedurende extrusie van maïszetmeel bij temperaturen tussen 97 en
130°C en watergehalten tussen 23 en 45%.

Fig. 2   Zetmeelafbraak X van een in de shear cell behandeld mengsel
van waxy maïszetmeel en water (watergehalte 30%) tegen de maxi-
male spanning tijdens de behandeling. De punten geven de gemeten
waarden aan, de lijn het gefitte eerste orde model.

Fig. 3   Zetmeelafbraak X door verhitting van een mengsel van zet-
meel en water (watergehalte 30%) bij verschillende temperaturen.

Fig. 1   Zetmeelafbraak X van een in de shear cell behandeld mengsel
van waxy maïszetmeel en water (watergehalte 30%) tegen de toege-
voerde energie (SME). De punten geven de gemeten waarden aan, de
lijn het gefitte eerste orde model.
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Symbolen
C1a eerste fit parameter in 1e orde SME model [-]
C1b eerste fit parameter in 1e orde τmax model [-]
C2a tweede fit parameter in 1e orde SME model [m3/J]
C2b tweede fit parameter in 1e orde τmax model [-]
T tijd (s)
SME specifiek mechanische energie [J/m3]
V volume (m3)
X relatieve intrinsieke viscositeit van zetmeel verge-

leken met natief zetmeel (hoe lager X hoe meer
zetmeelafbraak; X = 1 duidt op natief zetmeel) [-]

Xm relatieve intrinsieke viscositeit van zetmeel (zie X)
als gevolg van mechanische  afbraak [-]

Xth relatieve intrinsieke viscositeit van zetmeel (zie X)
als gevolg van thermische afbraak [-]

τmax maximum afschuifspanning tijdens de behande-
ling [Pa]

ϖ hoeksnelheid (s-1)

René van den Einde
Dr. ir. R. M. van den Einde, Wageningen Universiteit, Departement Agrotechnologie en Voe-

dingswetenschappen, Sectie Proceskunde, 0317-420566 / 06-30936108, rene.vandenein-

de@wur.nl.

Personalia

Stichting Food Valley
Theo Meijer is benoemd tot voorzitter van de Stichting Food Val-
ley. Daarnaast neemt K.J. van Wees (Food Coberco Dairy Foods)
namens het bedrijfsleven zitting in het bestuur, terwijl een tweede
vertegenwoordiger op dit moment wordt benaderd. Namens de
kennisinstellingen hebben K. van Ast (Wageningen Universiteit en
Researchcentrum) en A.C. Juriaanse (NIZO food research) zitting.
De regio wordt vertegenwoordigd door R. Robbertsen (burge-
meester van Ede) en drs. A. Pechtold (burgemeester van Wage-
ningen).

Industriële Automatisering
De Nederlandse brancheorganisatie voor Industriële Automatise-
ring van de Federatie van Technologiebranches (FHI) heeft Chris
Taling (55) benoemd tot voorzitter van het branchebestuur. Taling
is algemeen directeur van Endress+Hauser Nederland. Als
branchevoorzitter volgt hij Ton Fransen op die zich binnen FHI
gaat concentreren op zijn functie van federatievoorzitter.

Pingo Poultry
Ed Hendriks (51) is als manager Quality Assurance
bij Pingo Poultry in dienst getreden. Hendriks was
hiervoor werkzaam bij SGS en heeft een brede erva-
ring in de retail- en de vleeswereld Hij gaat zich met
name richten op de implementatie en verder ont-
wikkeling van het kwaliteitssysteem NuTrace.

PVV
Drs. Jos Ramekers is herbenoemd als voorzitter van het Product-
schap Vee en Vlees. De benoeming van de voorzitter geldt voor
een nieuwe zittingsperiode van 1 januari 2004 tot en met 31
december 2005.

TNO-MEP
Dr. Wilfried Notten (56) is door de Raad van Bestuur van TNO met
ingang van 1 maart benoemd tot algemeen directeur van TNO
Milieu Energie en Procesinnovatie. Hiermee volgt hij Hans Ries
op. Tevens is ing. A.A.L. (Roberto) Traversari MBA benoemd tot
hoofd (a.i.) van de afdeling Koudetechniek en Warmtepompen
(TKW) van TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (TNO-MEP).
Hij volgt ir. S.M. (Sietze) van der Sluis op.

NEN
Mr. Jacques Schraven, voorzitter van ondernemersvereniging
VNO-NCW, is met ingang van april voorzitter van het bestuur van
NEN. Schraven volgt hiermee mr. drs. Elco Brinkman op.

Unifine Industry
Begin januari is Erwin Kooij (41) benoemd tot
manager Sales Industry bij Unifine Industry in Put-
tershoek. Kooij gaat leiding geven aan de Europese
Account managers en de afdeling Productontwikke-
ling convenience & snacks. Hij volgt hiermee Wim
Leeuwestein op.

Numico
De Raad van Commissarissen van Koninklijke Numico zal in mei
voorstellen Barrie Spelling (59) te benoemen tot lid van de Raad
van Commissarissen. Commissaris Joost Ruitenberg heeft beslo-
ten om aan het einde van zijn benoemingsperiode in mei 2004 af
te treden als lid van de Raad van Commissarissen.

Ed Hendriks

Erwin Kooij


