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Wetenschap

Onvoldoende kennis over wat er bij verwarmen in een magnetron gebeurt, maakt de introductie

van magnetronmaaltijden voor veel bedrijven een te gewaagde stap. Want hoe kan de kwaliteit

worden gegarandeerd of voldoende opgewaardeerd als niet precies bekend is hoe het product

zich gedraagt? Onderzoekers van WUR ontwierpen de virtuele magnetron die houvast geeft bij de

ontwikkeling van nieuwe productconcepten en bestaande product/verpakkingscombinaties

optimaliseert.

Dampend komt de magnetronmaaltijd op
tafel. Na een paar happen blijkt het bin-
nenste echter nog koel te zijn en dat ter-
wijl de maaltijd elders al kookte. Roeren
dan maar. Is de maaltijd overal wel goed
gegaard?
Dit voorbeeld illustreert dat kant-en-
klaarmaaltijden uit de magnetron welis-
waar gemak bieden, maar dat de kwaliteit
niet altijd optimaal is. WUR (Wageningen

Universiteit & Researchcentrum) startte
vanuit die gegevens het virtuele magne-
tronproject. De doelstelling was tweele-
dig. Uitgangspunten waren het vereen-
voudigen van het ontwerpen van verpak-
kingen voor magnetronmaaltijden en het
verbeteren van het opwarmen van de
diverse maaltijdcomponenten, zodanig
dat er minder koude en warme plaatsen
(‘hot’ en ‘cold spots’) in het product
optreden. Tevens werd tot taak gesteld de

complexe wiskundige berekeningen die
ten grondslag liggen aan het oplossen
van de vraagstukken, te vertalen naar
inzichtelijke driedimensionale figuren van
de maaltijd waarin de temperatuurverde-
ling is aangegeven.
Resultaat van dit inzicht in het technische
bereidingsproces in de magnetron is kwa-
litatief betere maaltijden. Tevens kan de
haalbaarheid van allerlei innovatieve con-
cepten virtueel worden uitgewerkt. Als de
simulaties tot het gewenste resultaat heb-
ben geleid, kan het ontwerpproces wor-
den voortgezet door de verpakking daad-
werkelijk te maken (materialisatie). Dit
proces staat beschreven in figuur 1.

Drie ontwerpfasen
De virtuele magnetron is opgebouwd uit
drie fasen die samen het virtuele ont-
werpproces omvatten.

Fase 1: Ontwerpproces
De eerste fase is het ontwerpproces.
Hierbij staat het ontwerp van de maaltijd

en de verpakking centraal. Marketeers,
koks en vormgevers stellen een nieuw
product samen. Zij komen bijvoorbeeld

De virtuele magnetron

Fig. 1   Traditioneel ontwerpproces (rechts)
en het ontwerpproces met behulp van de vir-
tuele magnetron.

Met staal is het opwarmproces in een
deel van de verpakking te vertragen

Samenvatting
De virtuele magnetron is computersoftware die de magne-
tron nabootst. De virtuele magnetron vereenvoudigt het ont-
werpen van verpakkingen voor magnetronmaaltijden en is
een hulpmiddel om het opwarmen van de diverse maaltijd-
componenten zodanig te verbeteren dat er minder koude en
warme plaatsen in het product optreden. Aan de hand van
een voorbeeldmaaltijd bestaande uit vlees en aardappelpu-
ree wordt het ontwerpproces met de virtuele magnetron
geïllustreerd. Het voorbeeld toont ook een innovatief ver-
pakkingsconcept dat staal gebruikt als verpakkingsmateri-
aal. De resultaten, bestaande uit driedimensionale visualisa-
ties van de maaltijd waarin temperatuursverdelingen zijn
aangegeven, vereenvoudigen de communicatie tijdens het
ontwikkelproces tussen betrokkenen, zoals voedsel- en ver-
pakkingsontwerpers.

Summary
The virtual microwave oven is computer software which
simulates the workings of the microwave oven. It can simpli-
fy the design of packaging for microwave meals which ena-
bles these meals to be warmed up in such a way that tempe-
rature differences (warm spots and cold spots) in the
various food items during the warming-up process are mini-
mised. An example of a meal comprising meat and mashed
potatoes is used to illustrate the design process using the
virtual microwave oven. This example also shows an innova-
tive packaging concept where steel is used as packaging
material. The results comprise 3-dimensional visuals of the
meal indicating temperature distribution. These results can
enhance communication during the development process
among those concerned, such as food and packaging
designers.
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met het volgende concept: een maaltijd
die (onder meer) de twee traditionele
componenten vlees en aardappelpuree
bevat. Deze verse maaltijd wordt vanuit
de koeling verkocht en in de magnetron
opgewarmd.
Van de verpakking met maaltijd wordt
een 3D-computermodel gemaakt met
behulp van gangbare CAD-software,
zoals Solid Works. Om vast te stellen of
de ontworpen verpakking voldoet voor
wat betreft het opwarmen van de maal-
tijdcomponenten, wordt het 3D-ontwerp
van de maaltijd en verpakking getrans-
porteerd naar het hart van de virtuele
magnetron die het gedrag van de magne-
tron simuleert.

Fase 2: Analyse
In de tweede fase zijn de wiskundigen in
het project aan zet om via een 3D-model-
leeromgeving het ontwerp te toetsen.
Er zijn diverse variabelen die het opwar-
mingsgedrag in de magnetron bepalen.
De verdeling van de warmte in het pro-
duct is afhankelijk van de vorm van de

verpakking en het verpakkingsmateriaal,
het soort voedsel dat er in zit en het ver-
mogen en de geometrie van de magne-
tron. Een effect is bijvoorbeeld dat voed-
sel in een eenvoudige magnetronverpak-
king vooral aan de randen veel energie
absorbeert en daar dus sneller heet
wordt. Bij gebruik van een bolvorm con-
centreert de straling zich juist in het mid-
den.
De samenstelling van de maaltijd zelf
maakt veel verschil. Aardappelpuree
warmt bijvoorbeeld minder snel op dan
jus, maar ook bevroren appelmoes warmt
anders op dan niet-bevroren appelmoes.
De (temperatuurafhankelijke) diëlektri-
sche en thermische eigenschappen van
het product en de relatie hiertussen
bepalen de opwarmsnelheid, de eventu-
ele locatie van hot spots enzovoorts.
De diëlektrische parameters beschrijven
in welke mate de straling door kan drin-
gen in het voedsel. Vooral zout- en water-
gehalte van het voedsel zijn hierbij van

belang. De specifieke warmte en de
dichtheid bepalen samen de warmteca-
paciteit van de component. Ten slotte
bepaalt de warmtegeleiding hoe gemak-
kelijk warmte door het voedsel wordt
getransporteerd door geleiding. Tabel 1
geeft de parameters voor aardappelpuree
en vlees.
Het opwarmingsgedrag van de maaltijd
wordt vastgesteld door een computer-
analyse die met al de genoemde variabe-
len kan omgaan. Aan de ingelezen CAD-
tekening worden daartoe magnetronpa-
rameters en de eigenschappen van het
verpakkingsmateriaal en voedsel meege-

geven. De kern van de computeranalyse
wordt gevormd door een wiskundig
rekenpakket, zoals FEMlab.
Het resultaat van deze berekening is een
tabel met vijf dimensies: locatie (x-, y- en
z-coördinaten), temperatuur (°C) en tijd
(s). Tijdens de simulatie worden tussen-
resultaten opgeslagen, zodat het opwar-
men van de maaltijd als een film kan wor-
den gepresenteerd. Deze tabel met zeer
veel data wordt ten slotte getranspor-
teerd naar het laatste softwarepakket,
een gespecialiseerd visualisatiepakket.

Fase 3: Visualisatie
Bij de laatste stap wordt gebruik
gemaakt van visualisatiesoftware van
AVS. Daarmee is het mogelijk de opge-
warmde maaltijd met verpakking vanuit
alle hoeken te bekijken. De resultaten
worden via een semi-doorzichtig raster
weergegeven, zodat geheel of gedeelte-
lijk door de maaltijd heen kan worden
gekeken (in een artikel is het helaas niet
mogelijk om alle mogelijkheden van 3D-
visualisaties te laten zien). Door de maal-
tijd heen kijken is van groot belang
omdat op deze wijze een totaal overzicht
wordt verkregen van het opwarmgedrag
van de maaltijd. Het resultaat is eenvou-
dig te communiceren naar de oorspron-
kelijke ontwerpers, die op basis van deze

Tabel 1   Diëlektrische en thermische parameters van 
aardappelpuree en vlees

Diëlektrische Specifieke Warmte-
constante warmte Dichtheid geleiding
ε’ ε’’ Cp [J/(kg K)] ρ [kg/m3] λ [W/(kg K)]

Aardappelpuree 65 20 4200 1070 0,60
Vlees 35,4 11,6 3600 1080 0,50 

Fig. 2   Zeshoekige
kunststofverpak-
king gevuld met
vlees en aardappel-
puree.

Fig. 3   Opwarmingsprofiel van de maaltijd in de magnetron; rood = heet en blauw = koud.

Fig. 4   Opwarmingsprofiel van de maaltijd in een met staal gecoat vleesverpakkingscompar-
timent.

Met de visualisatiesoftware is de
opgewarmde maaltijd met verpak-
king vanuit alle hoeken te bekijken
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resultaten het ontwerp kunnen aanpas-
sen.

Voorbeeld
Een voorbeeld Illustreert hoe eenvoudig
de temperatuursverschillen tussen de
twee maaltijdcomponenten vlees en
aardappelpuree zijn vast te stellen. De
twee maaltijdcomponenten worden ver-
pakt in een zeshoekige kunststofverpak-
king bestaande uit twee compartimenten
van gelijke grootte (zie figuur 2).

Te zien is in figuur 3 via de locaties van de
hot en cold spots in de maaltijd hoe na
verloop van tijd het vlees in temperatuur
stijgt terwijl de aardappelpuree nog niet
voldoende op temperatuur is. Om de
gehele maaltijd te verwarmen, dient deze
zich langer in de magnetron te bevinden.
Wanneer de aardappelpuree de gewenste
temperatuur heeft verkregen, is het vlees
veel te warm geworden. Hoe kan nu een
meer gelijkmatig verwarmde maaltijd
worden verkregen?
Er zijn verschillende oplossingen voor dit
probleem. Enerzijds kan de straling in de

richting van het vlees beter worden afge-
schermd. Anderzijds is het aanbrengen
van susceptoren rond de aardappelpuree
een oplossing. Susceptoren zijn materia-
len die magnetronstraling omzetten in
warmtestraling, waardoor de verpakking
de functie van een oven krijgt. Zo wordt
de maaltijd meer homogeen verwarmd.

Innovatieve concepten
Om de (vele) mogelijkheden van de virtu-
ele magnetron te illustreren, wordt een
andere oplossing gekozen, namelijk het
gericht afschermen van de magnetronstr-
aling via een innovatief verpakkingscon-
cept. Met behulp van geprepareerd staal
(om vonkoverslag te voorkomen) in de
verpakking is de straling (gedeeltelijke)
af te schermen. Staal en enkele plastics
zijn namelijk de enige verpakkingsmate-
rialen die magnetronstraling niet doorla-
ten. Zo kan het opwarmingsproces van
een deel van de verpakking – in dit geval
het vlees – worden vertraagd.
In het eerste verpakkingsconcept wordt
het vlees verpakt in een verpakking met
staalcoating en transparante topfolie. De
resultaten tonen aan dat het vlees inder-
daad minder snel opwarmt. De visualisa-
tie laat echter zien dat dit niet homogeen
is. Het vlees is koud onder in de verpak-

king en warm aan de bovenzijde (figuur
4).
Het tweede concept berust op het
beperkter aanbrengen van de staal-
coating. De lange zijden van het vlees-
compartiment zijn met staal gecoat ter-
wijl de overige zijden niet zijn gecoat. Uit
figuur 5 blijkt dat de opwarming van de
maaltijd nu meer homogeen is.

Resultaat
Het algehele resultaat is dat het vlees
langzamer opwarmt dan in het geval van
geheel onbeschermd en de aardappelpu-
ree nu juist beter is doorgewarmd. Een
nog meer gelijkmatige opwarming is te
bereiken door de stroken van gecoat
materiaal smaller te maken en vaker af te
wisselen.
Op deze wijze is een verpakkingsconcept
ontwikkeld waarbij de maaltijd gelijkma-
tiger opwarmt. De virtuele magnetron
biedt hierbij de mogelijkheid om, gege-
ven de voedselcomponenten, een zo
optimaal mogelijke verpakking te ont-
werpen.
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Conclusies
Voordelen van het testen van pro-
totypes en ideeën in een virtuele
omgeving:
– Verbeterde kwaliteit door aan-

dacht voor opwarmingsgedrag
van de maaltijd; 

– Korter ontwikkelingstraject; 
– Eenvoudig uitwerken van

(nieuwe) verpakkingsmateria-
len, vorm en maaltijdcompo-
nenten en hun interacties; 

– Verbeterde communicatie tus-
sen betrokkenen, zoals voed-
sel- en verpakkingsontwer-
pers, tijdens het ontwikkelpro-
ces;

– Meer vraaggericht ontwerpen
van nieuwe verpakkingsmate-
rialen, inclusief de inzet van
susceptoren;

– Hulp bij het ontwerp van nieu-
we magnetrons door in een
complexere modelmaaltijd de
effecten van aanpassingen te
tonen.

Fig. 5   Opwarmingsprofiel van de maaltijd in een gedeeltelijk met staal gecoate vleesverpak-
kingscompartiment.

De virtuele magnetron maakt het
mogelijk een optimale vepakking 

te ontwerpen


