
On-line kwaliteitsmeting
voor procesoptimalisatie

Met NIR-analyzers (Nabij Infrarood-meetsystemen) kan men on-line productparameters

zoals water-, vet- en eiwitgehalte meten. De analyseresultaten kunnen direct worden in-

gezet voor procesoptimalisatie. Dit levert zowel een verbetering op van de product-

kwaliteit als een verlaging van de proceskosten.

Quality & Control

sterke impact hiervan op product- en kostenbe-

heersing. Het gebruik van ‘high end’ procesinstru-

mentatie neemt hierdoor toe. Deze systemen zijn

onmisbaar geworden om processen ‘real time’ te

beheersen om de productkwaliteit te verbeteren,

het rendement te optimaliseren en afvalstromen

te reduceren. Operators kunnen op basis van de

on-line meetwaarden direct in het proces ingrij-

pen en meer dan voorheen doelgericht sturen. An-

dere drijvende krachten voor de inzet van hoog-

waardige instrumenten zijn ontwikkelingen in de

markt (toenemende concurrentie) en wet- en 

regelgeving (steeds strengere eisen). Een consis-

tente, hoge productkwaliteit is een belangrijke fac-

tor voor klantenbinding. Een vast vertrouwen van

de eindgebruiker in de kwaliteit van een product

zorgt ervoor dat marktaandeel wordt behouden

en verder kan worden uitgebouwd.

On-line meting

Om een constante productkwaliteit te kunnen ga-

randeren, is de on-line meting van kritische pro-

cesparameters een essentiële voorwaarde. Het on-

line meten optimaliseert het productieproces,

waardoor een aanzienlijke afvalreductie kan wor-

den gerealiseerd (volgens het ‘first time right’-

principe) en de productiekosten kunnen worden

verlaagd. Voorts leidt een on-line meting tot ener-

giebesparingen, bijvoorbeeld omdat producten

niet meer dan noodzakelijk worden gedroogd. Het

verbruik van fossiele brandstoffen neemt hierdoor

af. Uiteindelijk wordt dankzij de betere beheersing

van het proces een maximaal productierende-

ment gerealiseerd. 

NIR-analyzer

Een krachtig, contactloos meetinstrument voor de

on-line analyse van het water-, vet- en/of eiwitge-

halte als kritische parameter, is de NIR-analyzer

(Nabij Infrarood meetsysteem). Dit instrument kan

gemakkelijk in een procesomgeving worden geïn-

tegreerd en heeft slechts lage operationele kos-

ten. De meetresultaten leveren direct een aandeel

in de optimalisatie van de procesinstallatie. Het is

overigens ook mogelijk om de NIR-analyzer in-line

of at-line in te zetten. In alle gevallen verhoogt het

instrument de winstgevendheid van een installa-

tie, zodat de Return on Investment is verzekerd. 

Toepassingen

De Nabij Infrarood-techniek wordt ingezet voor de

meting van vocht-, vet- en/of eiwitgehaltes van

producten en grondstoffen. Deze parameters zijn

voor diverse producten in de voedingsmiddelen-

industrie bepalende factoren voor de versheid, de

textuur, de smaak, het uiterlijk en de afmetingen.

Een bekende applicatie is de meting van zuivel-

poeders. Bij veel andere toepassingen van de NIR-

analyzer, bijvoorbeeld in de stortgoedverwer-

kende industrie, is het vochtgehalte de belang-

rijkste parameter, bijvoorbeeld voor het sturen van

een productie- of droogproces. 

Filters

Nabij Infrarood-techniek maakt gebruik van het ab-

sorptie/reflectie-principe. Hierbij wordt, afhankelijk

Afb. 1 Een CM710e vochtmeter van NDC voor de vochtmeting in di-

verse bulkgoederen

Afb. 2 De vochtmeting van tabak na een droger

Productiebedrijven zijn voortdurend op zoek

naar mogelijkheden om hun productieprocessen

te optimaliseren. Een belangrijk hulpmiddel daar-

bij vormt de procesinstrumentatie, wegens de
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van de te meten parameters (vocht, vet en/of olie),

gebruik gemaakt van specifieke absorptiegolfleng-

tes in het Nabij Infrarood-spectrum. Deze applica-

tiespecifieke golflengtes worden vanuit een Infra-

rood-lichtbron en met behulp van NIR-filters gege-

nereerd. De combinatie van golflengtes wordt

samengevoegd in een applicatie- en parameter-

specifiek algoritme. De NIR-analyzers van NDC In-

frared Engineering Ltd zijn voorzien van filters die in

eigen huis door NDC Optics zijn ontwikkeld en ge-

produceerd. Dit maakt het mogelijk om voor een

groot aantal applicaties de meetinstrumenten voor-

gekalibreerd aan de klant te leveren. De instrumen-

ten kunnen hierdoor snel in bedrijf worden geno-

men en met een minimale kalibratie-inspanning.

Multi component

Er zijn NIR-analyzers die uitsluitend het vochtge-

halte van een product meten (als zogenaamd sin-

gle component-meetsysteem) maar andere uit-

voeringen zijn inzetbaar als multi component-

meetsysteem. De laatste instrumenten kunnen in

voedingsmiddelen gelijktijdig het vocht-, vet- en

eiwitgehalte meten, afhankelijk van de wensen

van de gebruiker. Voor tabaksapplicaties is het mo-

gelijk om gelijktijdig vocht, nicotine en suiker te

meten. Steeds vaker wordt de NIR-analyzer ge-

koppeld aan hoger liggende informatiesystemen.

Deze koppeling biedt producenten nog meer mo-

gelijkheden om de foutrisico’s in een productie-

proces terug te dringen.

Montage

De NDC NIR-meetsystemen kunnen op diverse

wijzen worden geïntegreerd in een productie-

omgeving. Een typische configuratie is een NIR-

analyzer boven een band- of schroeftranspor-

teur. Hierbij kan de standaard sensor worden

toegepast. Het is ook mogelijk om een meting

uit te voeren in een gesloten systeem. Hierbij

wordt in de procesinstallatie een saffieren meet-

venster gemonteerd. Het te meten product be-

weegt dan langs het meetvenster en wordt con-

tactloos gemeten. Het is ook mogelijk om poe-

ders te meten in een valstroom met behulp van

een automatisch monsternamesysteem. De Pow-

derVision is zo’n systeem, zonder bewegende

delen.

Dini Stokkers, Quality2Process
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Afb. 3 Een vochtmeting van poeders, met behulp van

een meetvenster
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Afb. 4 Het principe van een Nabij Infrarood-meting

Afb. 5 Het lichtspectrum met daarin de verschillende golflengte-gebieden 
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