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RF heating is onder meer geschikt vooÍ het kookproces bij nat petfood.
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De techniek van radio frequency hea-

ting (RF heating) is niet nieuw. Tot
grootschalige industriële toepassing

ervan in de vleeswaren- en petfood-
industrie is het echter nog niet geko-

men. Juist in die bedrijfstakken staat
de RF heating-techniek volgens uit-

vinder van het systeem Herbert Son-

der en zijn zakelijk partner Dick Wink
echter aan de vooravond van een

doorbraak.
Wink licht toe: "Al te vaak richten

ondernemingen in de voedingsmidde-

len- en petfoodindustrie hun innovatie-
p'ljlen op productontwikkeling. lnnova-

tie hoeft echter niet alleen te slaan op

nieuwe producten en ingrediênten,

maar kan evengoed betrekking heb-

ben op nieuwe en duurzame technie-

ken en bereidingsw'rjzen. RF heating is

daarvan een goed voorbeeld."

Energieverlies
"De traditionele manier van verhit-
ten is inefficiënt", verduidelijkt Her-

bert Sonder. "NormaIiter verhitten
we met stoom, die wordt gebruikt
om kookbakken of kasten te verwar-
men waarin het product wordt
gegaard. Bij deze processen treedt
aanzienlijk energieverlies op." De

magnetron is volgens hem qua effi-
ciëntie al een redelijke verbetering.
Hierin gaan met behulp van elektro-
magnetische straling moleculen
zodanig bewegen dat er hitte in het
product zelf ontstaat. De magnetron
heeft echter twee nadelen. De

indringdiepte is gering en de elektro-
magnetische stralen bewegen door
de hele oven. "Dat merk je thuis bij-
voorbeeld wanneer je een kom soep

verwarmt zonder te roeren. Het pro-
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duct is niet egaal warm; er zijn
koude zones", aldus Sonder. "ln een
professioneel gemaakt. veilig pro-

duct is dat ongewenst. Het gehele
product moet voldoende worden
verhit. Daarnaast is een magnetron
een batchproces. Je wilt liever conti-
nu kunnen produceren."

De oplossing is radio frequency hea-

ting. Sonder legt uit: "Radiofrequen-
te golven hebben een frequentie tus-

sen de 3 en 50 Mhz. Deze golven

oscilleren, oftewel kantelen, de mole-

culen in een product, waardoor
warmte ontstaat. RF-golven zijn gol-

ven die het product van binnenuit
homogeen verhitten. De indringdiep-

te van de golven in een product is 5

tot 7 centimeter. Dus producten met
een diameter tot en met 14 centime-
ter kunnen met RF uitstekend wor-
den verhit."

Toepassingen
RF heating is bij uitstek geschikt voor
nat petfood, gekookte vleesproduc-

ten, vleestoppings voor bijvoorbeeld
kant-en-klaarmaaltijden. gemaksvoe-

ding, snacks en pasteurisatie. Bij de
productie van nat diervoer voor hon-
den en katten worden chunks (brok-

ken) gebruikt. Chunks bestaan uit
een gekookt mengsel van diverse

soorten vlees- en/of graanproducten.
De RF technologie is volgens Sonder

bij uitstek geschikt voor dit kookpro-
ces. "Bij de productie van nat pet-

food is het halffabricaat geen 'mat',
maar heeft het product een worst-
vorm. Dit stelt eisen aan de manier
waarop deze tot brokken wordt ver-

werkt. RF Food Systems biedt ook
voor deze uitdaging een oplossing.

De snijmethode op de productielijn

wordt op een zodanige manier aan-
gepast dat het eindproduct gewoon

de gebruikelijke, gewenste vorm
heeft", aldus Sonder.

Voordelen
De RF-techniek heeft volgens Wink
diverse voordelen ten opzichte van

andere technieken. "RF-technologie
levert kostenvoordelen op het gebied
van energie. efficiëntie, arbeid en
materiaalverbruik. Ten eerste maken

de RF-golven een opwarmsnelheid
mogelijk van vijf tot tien graden per

seconde. Dit is zeer snel in vergelij-
king met andere verhittingstechnie-
ken. Ten tweede wordt het proces

heel exact beheerst. Daardoor wor-
den de procestijden verkort en kan

een constante kwaliteit worden
geborgd."

RF heating biedt daarnaast diverse

voordelen op milieugebied. "De
machine is zeer energie-efficiënt,

omdat alleen het product zelf
opwarmt. Bovendien gebruikt een

RF-installatie geen fossiele energie,

maar alleen elektrische. Dat biedt de
mogelijkheid van een stand-alone
opstelling, aangezien er geen ketel-
huis nodig is. Dit brengt lagere inves-

teringskosten met zich mee." Ook
maakt RF-technologie het mogelijk
van een batchproces over te stappen

naar een continu proces. "Dit is een

eff iciëntere manier van produceren ",
aldus Wink.
Tot slot is voor RF heating minder
ruimte nodig dan voor traditionele
verhitting. Sonder: "De machine is

geruisloos en eenvoudig middels een

C|P-systeem te reinigen. Ook is deze

methode van koken arbotechnisch

een grote stap voorwaarts: er is min-
der sprake van hittevorming en de

installatie is minder arbeidsintensief
dan traditionele installaties."

Te rugverd ientijd
De RF-installatie kan worden gele-

verd met capaciteiten van 200 tot
9000 kg per uur. Hoewel de investe-
ring uiteraard varieert, af hankelijk
van het formaat van de gekozen

opstelling en de toepassing, behoort
een terugverdientijd van minder dan

twee jaar tot de mogelijkheden, vol-
gens Wink. "De toepassing van RF-

technologie gaat de komende jaren

zeker zijn plek innemen binnen de

voedingsmiddelen en de natte pet-

foodindustrie. Dat geldt zowel voor
de keuze van een nieuwe installatie
als bij vervanging binnen een

bestaand productieproces.". &

ct

ct

É.
a
6

u

o
z
tf

G
z

É
r
z
;
{9

o
o
o
4
F
u
À-

-BF-technologiê lêvert kostenvoordelen op het gebied van ênergie,

cfficièntie, arbêid en materiaalvêrbruik", aldus Dick wink.
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RF Food Systems is een technologiebedrilÍ dat zich toelegt op de onlwikkeling, de

realisalie en het vermarkten van indusïriêle toepassingen voor het velhrtlen, vcrmen

en pasteuriseren van producïen in de voedirrgsindustrie dooi middel van hel qebruik

van Radio F.equency ïechnology.

Applicaties:

. vleesïveren o sneeks u m€êt toppings ' petÍeod

Afharkelijk van de toepassing van de RF-technologie leveil RF kostenvoordelen

op het gebieC van energie, arbeid en maleriaalverbruik. RF-technclogie bieCt de

rnogelijkheid cm van een balchproces over te stappen naar een conlinu ploces.

Fen RF-inslallatie gebruikt enkei eleklrische energie. Dat geeft Ce mogelijkheid voor

een sLand-alone opstelling, cnrdat er geen ketelhuis noCig is. 0it brengï substanïieel

lagere investeringskosten met zich mee.

RF Focd Systems heeÍt een teslinstallatie tct zijn beschikking nret een capaciteit

van 50kW. Deze installatie kunnen wij in overleg bijuw bedrijÍ plaatsen.

Radio Frequenty ïechnology: de ntoriernste eil fi]€est ciuurzane nanier van

\.'e!i1'ar'nefi, vaffnen en pasíeurisere* in de vatd!ngsmídrieienindLtstrie.
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