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Technologie

Hoe toon je aan dat een

bepaalde unit-operation debet

is aan een achterblijvende pro-

ductie zonder aan de knoppen

te draaien en het risico van een

volledig afgekeurde batch te

lopen? Op welke wijze maak je

inzichtelijk dat een investering

de moeite waard is of juist de

verkeerde beslissing is? Meet-

apparatuur inzetten is een

mogelijkheid, evenals rekenen

aan het proces. Of beide.

Metingen en modellen worden ingezet
om meer uit een installatie te halen, de
productkwaliteit te verbeteren en sprei-
ding in productkwaliteit te verminderen
of de standtijd van een installatie te ver-

lengen. Modellen hebben vooral meer-
waarde als het gaat om een toekomstige
situatie die nog ter discussie staat, als
het fysiek onmogelijk is om te meten, als
meten complex en langdurig is of als het
niet mogelijk is om te meten zonder het
productieproces te verstoren. Dit artikel
geeft drie voorbeelden van projecten
waarin modellen zijn toegepast.

Koel- en vriesproces
In het koel- en vriesproces van levens-
middelen is het complex om metingen te
verrichten. Experimenten zijn duur en
langdurig. Modelleren van deze proces-
sen is ingewikkeld omdat er sprake is van
faseovergangen (ijswater, water- en ijs-
damp) en simultaan warmte- en massa-
transport. Bovendien zijn levensmiddelen

complexe systemen omdat ze bestaan uit
verschillende componenten met verschil-
lende warmtegeleidingseigenschappen.
Doorrekenen en optimaliseren van koel-
en vriesprocessen is mogelijk met een
door TNO ontwikkeld model. Het model
berekent de temperaturen van op te
geven plaatsen en het gewichtsverlies
van het product afhankelijk van de condi-
ties (temperatuur, relatieve vochtigheid
en luchtsnelheid). Het model is bruik-
baar om het gewichtsverlies te minimali-
seren en om de tijdsduur van het koel- en
vriesproces optimaal in de bedrijfsvoe-
ring van het bedrijf in te passen.
Zo betekent voor een slachterij die
200.000 kuikens per dag koelt een
gewichtsverlies van 1,5% omgerekend
dat aan het eind van de dag 3.000 kui-

kens ‘verdwenen’ zijn. Het terugbrengen
van het gewichtsverlies naar 0,1% levert
voor deze slachterij op jaarbasis enkele
honderdduizenden euro’s op.
Het ontwikkelde model is gevalideerd
voor karkassen, brood en Franse frites.
Een uitvoerige database is aan het model
toegevoegd, waarmee ook andere pro-
ducten zijn door te rekenen.

Alternatief vriesdroogproces
In het tweede voorbeeld zijn modellen
ingezet om een bestaand vriesdroogpro-
ces te verbeteren door de langzaamste
stap te versnellen. De langzaamste
warmte- of massaoverdrachtstap bepaalt
immers de snelheid van het proces. Over-
dracht van warmte en massa vindt plaats
tussen het productoppervlak en de
omgeving of tussen het productopper-
vlak en het sublimatiefront wat dieper in
het product gelegen is. Het sublimatie-
front is de plaats in het product waar het
ijs omgezet wordt in waterdamp.
Eerst is het model gebruikt om de lang-
zaamste overdrachtsstap op te sporen.
Voor verschillende massa- en warmte-
transportsnelheden is daartoe de maxima-
le sublimatiesnelheid berekend als functie

Rekenen aan processen

Voorbeeld van de input voor berekeningen met het ontwikkelde model voor koel- en vriespro-
cessen aan een kalkoenkarkas. Zichtbaar is de samenstelling van het karkas, waarbij onder-
scheid wordt gemaakt tussen vlees, vet en bot. Deze samenstelling is bepalend voor het
warmte- en massatransport bij koelen.

Modellen zijn ingezet om 
een bestaand vriesdroogproces te

verbeteren

Wanneer rekenen aan
processen?
– Meten is niet mogelijk (fysiek,

complex, langdurig)
– Verstoring van het productie-

proces is ongewenst
– Een toekomstige situatie
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van temperaturen, partiële dampspannin-
gen, totale druk en afmetingen. Vergelij-
ken van deze snelheden geeft aan welke
overdrachtsstap onder welke condities
snelheidsbepalend is en hoe de betreffen-
de overdracht kan worden versneld via een
alternatief proces waar andere condities
heersen. Met het model kan dus eenvou-
dig de invloed van de procesparameters
inzichtelijk worden gemaakt. Moet de
temperatuur omhoog of juist de partiële
dampspanning omlaag? Moet het verschil
tussen de partiële en totale druk klein zijn
of moet de ijscondensor dichter bij het
productoppervlak staan?
De berekeningen zijn gedaan in het kader
van het EET-kiem project ‘Alternatief
vriesdroogproces’, uitgevoerd door TNO
in samenwerking met Unilever Research
in Vlaardingen. Zowel experimenten als
modelberekeningen zijn gebruikt om de
potentie te beoordelen van het nieuwe
proces met de verkorte vriesdroogtijd.
Aangetoond werd dat een aanzienlijke
besparing op zowel energie (factor 3) als
investeringskosten (30%) mogelijk is.

Sterilisatieproces
Verbeteren van de bedrijfsvoering zonder
het productieproces te verstoren, is een
belangrijke reden om te kiezen voor
modellen boven metingen. In het derde
voorbeeld zijn verschillende scenario’s
met modellen doorgerekend.
Nutricia te Zoetermeer wilde de produc-
tiecapaciteit verhogen door een verkor-
ting van de afkoeltijd. Het bedrijf heeft
zes autoclaven voor het steriliseren van
specifieke voedingsmiddelen voor de
gezondheidszorg. Verschillende autocla-
ven kunnen gelijktijdig worden gekoeld,
maar als dit gebeurt dan neemt de

afkoeltijd van de autoclaven toe. De
doorlooptijd per batch wordt hierdoor vijf
tot tien minuten langer. Dit betekent een
capaciteitsverlies van 8 tot 16% van de
totale lijn.
Om kwantitatief na te gaan welke moge-
lijkheden er waren voor verbeteringen en
waar de knelpunten zaten, is een reken-
model gemaakt van het afkoelproces van
twee autoclaven die deels gelijktijdig in
een afkoelfase verkeren. Het rekenmodel
is gebruikt om naast de huidige situatie
nog zes andere scenario’s door te reke-
nen. Van het meest belovende scenario
heeft TNO via een processflowdiagram de
verschillende stromen en de wijze waar-
op deze onderling geschakeld zijn inzich-
telijk gemaakt. Dit leidde uiteindelijk tot
het voorstel dat ook door Nutricia is
gerealiseerd – en waarmee de beoogde
winst is behaald – waarin zelfs drie auto-
claven tegelijkertijd konden worden

gekoeld binnen de gestelde tijd. De
investering die nodig was om dit te reali-
seren was beperkt doordat gebruik kon
worden gemaakt van al aanwezige appa-
ratuur, zoals warmtewisselaar en tank, en
het bestaande leidingnet. Grondwaterge-
bruik bleek in de nieuwe situatie niet

meer nodig. De bestaande koeltoren
leverde voldoende koelcapaciteit en de
geplande investering in een extra koelto-
ren kon achterwege blijven. Inpassing
van extra autoclaven bleek zelfs mogelijk.

Metingen én modellen
De drie voorbeelden illustreren waarom
er in bepaalde situaties voor wordt geko-
zen om modellen in te zetten in plaats
van metingen. Daarbij is het natuurlijk
ook denkbaar dat zowel metingen als
modellen worden toegepast. Een voor de
hand liggende aanpak is meten aan het
huidige proces, metingen gebruiken om
een model te valideren en vervolgens het
model gebruiken om de toekomstige
situatie te simuleren. Zowel metingen als
modellen zijn geschikte middelen om
beslissingen op het gebied van kleine
aanpassingen of investeringen te onder-
steunen.
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Nutricia in Zoetermeer is er met een reken-
model in geslaagd autoclaven gelijktijdig te
koelen binnen de gestelde tijd.

Nutricia wilde de productiecapaciteit
verhogen door de afkoeltijd te verkorten

Procesdiagnose is een basis voor
procesoptimalisatie of procesin-
novatie. Twee hoofdwegen die
worden bewandeld zijn meten in
processen (de bestaande situatie)
en rekenen aan processen (de
bestaande en toekomstige situ-
atie). In een eerder artikel is in
een interview met twee meetex-
perts van TNO uit Apeldoorn inge-
gaan op het meten aan processen
(VMT 24, 2003, pp. 32-33). 

Vriesdrogen
Weergegeven is een vriesdroger met de vier relevante partiële dampspannin-
gen (p) en bijhorende massastromen (G). Links is het product zichtbaar. Drij-
vende kracht voor de overdracht is het verschil in dampspanning tussen het
interne, nog natte deel van het product (gearceerd) en de al bevroren buiten-
laag. Het water dat verdampt gaat via het middengedeelte van de schematische
tekening naar de ijscondensor rechts. Daar slaat het vocht neer in de vorm van
ijs en dekt het oppervlak van de condensor af. Zo ontstaat er weer een verschil
in dampspanning. De waterdamp die overblijft, wordt afgevoerd naar de
vacuümpomp.
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Schematische weergave van een
eenvoudige vriesdroger.
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