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Analyse

Controleren van elke batch eindproduct op kwaliteit en veilig-

heid is tijdrovend en leidt soms tot uitval. Beter is monitoring en

beheersing van alle relevante procesparameters. Door tijdig sig-

naleren van afwijkingen kan het proces snel worden bijgestuurd.

Voor controle van eindproducten is een efficiënt werkend labo-

ratorium voldoende, mits de tijd tussen productie en analyse-

resultaat kort is. Voor directe beheersing moet in de fabriek zelf,

in of bij de productielijn worden gemeten.

Een belangrijk aspect bij procesanalyse is
het vinden van de optimale verhouding
tussen meetsnelheid en precisie van
metingen. In de tabel zijn voorbeelden
opgenomen van de effectiviteit van aan-
passingen van een willekeurig, vrij snel
verlopend, proces in relatie met het tijds-
interval tussen monsterneming en resul-
taat, meetfrequentie en meetonzeker-
heid.
De tijden en meetonzekerheden zijn vrij
willekeurig gekozen. Voor off-line analy-
ses zijn die erg optimistisch, maar zelfs
dan is het nuttig effect op de bijsturing
van het proces bijna nihil. Alleen voor
zeer langzame processen is off-line ana-
lyse een bruikbare optie voor bijsturing.

Merk op dat bij een r-waarde van 0,87
nog 50% van de verstoring resteert. Het
hangt af van de grootte van de verstoring
of dit acceptabel is. Uit de voorbeelden
blijkt dat analysesnelheid de belangrijk-
ste factor is. Bij in-line analyse moet ver-
betering worden gezocht in verkorting
van de responstijd op correcties en ver-
kleining van de meetonzekerheid.

Relevante procesparameters
In het ideale geval worden alle kritische
parameters van een proces continu
gemonitord, teruggekoppeld en automa-
tisch bijgeregeld. Als de responstijden
van de aanpassingen voldoende kort zijn
blijft het proces volledig beheerst. In de
meeste gevallen worden fysische para-
meters gemeten die, als ze binnen
gestelde specificaties blijven, garanderen
dat ook het product aan de specificaties
voldoet. Een voorbeeld hiervan is pas-
teurisatie of sterilisatie van melk, waarbij
kritische product- en procesparameters
de mate van eiwitdenaturatie, afdoden
van micro-organismen, reactieproducten
die de smaak beïnvloeden en inwendige
vervuiling van de installatie zijn. Met
behulp van wiskundige modellen waarin
fysische parameters als temperatuur,
druk, flow, materiaaleigenschappen van
de installatie worden gerelateerd aan de
kinetiek van de reacties in het product,

kunnen de optimale procesparameters
worden berekend. Voor optimale en con-
stante productkwaliteit is correct instel-
len, meten en beheersen van de fysische
parameters daarna voldoende. Toepas-
sing van een dergelijk systeem (NIZO
Premia) heeft zich in de praktijk bewezen
en leidt tot lagere productiekosten bij
gelijkblijvende of betere kwaliteit [5,6,7]. 

Voor het meten van fysische en fysisch-
chemische eigenschappen van produc-
ten, zoals temperatuur, druk, flow, visco-
siteit, dichtheid, geleidbaarheid, kleur,
lichtabsorptie en troebelheid zijn sen-
soren en meetinstrumenten beschikbaar
waarmee deze in-line of on-line kunnen
worden bepaald. Voor in-line metingen
in de levensmiddelenindustrie geldt de
randvoorwaarde dat de sensor bestand
moet zijn tegen hoge druk en tempera-
tuur en Cleaning In Place (CIP).
Het is niet altijd mogelijk om via meten
van fysische parameters voldoende infor-
matie te krijgen over het verloop van een
proces. Dan is het noodzakelijk de werke-
lijke concentratie van een of meer com-
ponenten te bepalen. Voor een aantal
elementen en anionen zijn hiervoor sen-

Definities
Off-line: De monsters worden
naar een laboratorium gestuurd
ter analyse.
At-line: Het meetapparaat staat
vlak bij de productielijn voor
meting van monsters die uit de
lijn worden genomen.
On-line: De meetresultaten zijn
vrijwel real-time bekend, dat wil
zeggen dat de uitslag bijna de
actuele situatie van het proces
weergeeft.
In-line: De meetcel bevindt zich in
het product of dit wordt er via een
by-pass doorheen geleid. 

Het verschil tussen on-line en in-
line is marginaal. Mits de juiste
technische voorzieningen zijn
getroffen is in deze situatie via
terugkoppeling naar het proces
automatische bijsturing mogelijk.

Vaak is in-line of on-line meten niet
haalbaar – at-line is dan vaak een
bruikbaar compromis

Tabel   Effect van meetsnelheid en -frequentie en onzekerheid
Parameter Off-line At-line In-line

Analyseduur (uur) 1 0,2 0
Bemonsteringsinterval (uur) 1 0,5 0
Meetonzekerheid  1% 30% 50%
Procesbeheersing (r) 0,46 0,73 0,87
Overblijvende verstoring (σε) 90% 70% 50%
De responstijd op correcties bedraagt 0,1 uur.

Procesanalyse: Hoe snel
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soren (ion-selectieve elektroden, ISFETS,
CHEMFETS) verkrijgbaar die aan de hier-
voor genoemde eisen voldoen. Er zijn
nog weinig toepassingen in levensmidde-
len omdat door vervuiling levensduur en
stabiliteit vaak nog een probleem zijn
[8]. Voor het meten van organische com-
ponenten, of micro-organismen, zouden
biosensoren de oplossing moeten bie-
den, maar hierbij is behalve het niet vol-
doen aan de hiervoor gestelde eisen ook
de responstijd te lang [9].
In veel situaties blijkt in-line of on-line

meten niet haalbaar, maar at-line is in
veel gevallen een bruikbaar compromis.
Een aantal succesvolle voorbeelden
wordt nader besproken.

Gelering, kristallisatie
Optische technieken (reflectie, absorptie,
verstrooiing) lenen zich goed voor in-line
en at-line metingen. Infrarood (IR, zowel
mid-IR als NIR) wordt het meest toege-
past, maar ook zichtbaar licht wordt
gebruikt. NIZO food research heeft een
sensormethode ontwikkeld voor in-line

procesbewaking van geleringsprocessen
[10]. De techniek is gebaseerd op dyna-
mische lichtverstrooiing (diffusing wave
spectroscopy, DWS) en kan worden toe-
gepast voor het monitoren van processen
waarbij de verandering van de structuur
van een vloeistof essentieel is. Een prakti-
sche toepassing is het volgen van de
stremming van kaasmelk, waarmee opti-
maal het eind van het stremproces kan
worden bepaald. Dit levert niet alleen
een constanter product op, maar ook
financieel voordeel door minder verlies

ler, hoe beter

De FoodSense meet de lucht van de sproeidroger na de cycloon. Stoffen die ontstaan bij begin van smeulen worden zo opgespoord.
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van vet en eiwit via de wei [10]. Voor bij-
voorbeeld chocolade heeft de off-line-
versie tot een betere sturing van het kris-
tallisatieproces geleid.

Chemische samenstelling
Eiwithydrolysaten, bereid via enzymati-
sche hydrolyse, zijn belangrijke ingre-
diënten voor speciale producten, bijvoor-
beeld hypoallergene babyvoeding of
sporthersteldranken. Van cruciaal belang
is dat de hydrolyse op het juiste moment
wordt gestopt: de hydrolyse moet vol-
doende ver zijn zodat geen intact eiwit
meer aanwezig is, maar niet zo ver dat te
veel vrije aminozuren en kleine peptiden
zijn gevormd. Volgen van de hoeveelheid
verbruikte loog, of titratie van vrije zuur-
groepen of aminogroepen is te onnauw-
keurig en/of te tijdrovend. De mate van
hydrolyse kan veel sneller en voldoende
nauwkeurig worden bepaald door met
FTIR bij twee specifieke golflengten de
absorptie van het reactiemengsel te

meten. De metingen kunnen at-line wor-
den uitgevoerd en de hydrolyse kan wor-
den gestopt bij de gewenste omzettings-
graad.
Bij standaardisatie van producten op
samenstelling wordt gestreefd naar
gemiddelde gehalten dicht bij de specifi-
catie en met een kleine spreiding. Foss
heeft een FT-MIR on-line analyzer voor de
standaardisatie van melkproducten ont-
wikkeld waarmee simultaan de compo-
nenten vet, eiwit, lactose en totaal droge
stof op < 0,01% afwijking van de streef-
waarde kunnen worden ingesteld. Een
voorbeeld hiervan geeft figuur 1. Bij in-
strumentele standaardisatie is de sprei-
ding veel kleiner dan bij manuele stan-
daardisatie. Hierdoor is het mogelijk om
de ingestelde streefwaarde te verlagen
van 3,07 naar 3,02, zonder dat het per-
centage product met gehalten kleiner
dan de specificatie toeneemt. Het resul-
taat is een constantere samenstelling en
besparing op grondstof.

Vervuiling en reiniging
Inwendige vervuiling van procesappara-
tuur, bijvoorbeeld bij verhitting van eiwit-
rijke vloeistoffen in pasteurs en sterilisa-
toren, noodzaakt regelmatige onderbre-
kingen van de productie voor reiniging
en desinfectie. Via voorspellende model-
len kan weliswaar worden berekend wan-
neer de microbiologische en chemische
vervuiling zodanig is dat moet worden
gereinigd [5,6,7], maar directe metingen
geven, zeker bij variabele productsamen-
stelling, waardevolle extra zekerheid, en
voorkomen dat veiligheidshalve te vaak
wordt gereinigd. Doordat de aanwezig-
heid van een laag vuil aan de binnenkant
van een buis de warmte-uitwisseling met
de omgeving beïnvloedt, kan met een
‘heat flux-sensor’ informatie worden
gekregen over de dikte van de aange-
koekte laag. In een praktijkproef – verhit-
ten van melk bij 85, 95 en 100°C  – bleek
een correlatie te bestaan tussen de resul-
taten van de heat flux-metingen en de
echte laagdikte na openmaken van de
pasteur [11].
Behalve via monitoren van het ontstaan
van vervuiling, kan voordeel worden
behaald door het monitoren van het rei-
nigingsproces. Op deze manier kan tijd-
winst worden geboekt en ook besparing
van water, reinigingsvloeistof en energie.
NIZO food research heeft een monito-
ringsysteem ontwikkeld (OPTI-CIP) waar-
mee simultaan on- en at-line de verwijde-
ring van de vervuilende stoffen kan wor-
den gevolgd [12] (zie figuur 2). On-line
wordt de troebelheid van het effluent
gemeten en at-line de calciumconcentra-
tie. Door de reinigingsprocedure aan te
passen kunnen de pieken die de concen-
tratie van de vervuilende stoffen weerge-

Fig. 1   Effect van nauwkeuriger (automatische) standaardisatie op kwaliteit en economische
productie (met dank aan Foss).
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Fig. 2   Optimalisatie van CIP gebaseerd op in- en at-line metingen. Troebelheid correspondeert met de hoeveelheid onopgelost organisch en
anorganisch materiaal dat is verwijderd door basische reiniging. Calcium concentratie geeft de hoeveelheid via zure reiniging verwijderde
anorganische vervuiling weer.
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ven, worden versmald en kan de tijds-
duur tussen de basische en zure fase wor-
den verkort. Het totale effect is een
reductie van de reinigingstijd met 50%.

Beveiliging poederdroogtorens
Tijdige smeuldetectie in poedertorens
voorkomt rampen door explosies. Per juli
2003 is een EU-richtlijn (ATEX 137) van
kracht die hiervoor veiligheidsmaatrege-
len voorschrijft. Een systeem waarbij met
IR-absoptiemeting in-line koolmonoxide
wordt gemeten, is in veel gevallen effec-
tief [13]. Voor zeer grote poedertorens is
door achtergrondstoring de verhouding
signaal : ruis onvoldoende. Toepassing
voor dit doel van een dedicated massa-
spectrometer – de FoodSense – waarmee
andere vluchtige producten van thermi-
sche ontledingsreacties kunnen worden
gemeten, is een duidelijke verbetering
van het opsporingssysteem.

Voorbeelden hiervan zijn de bepaling
met NIR, meettijd circa één minuut, van
vocht, zout en vet in boter en van vocht,
eiwit en vet in smeltkaas [14,15]. Voor-
waarde voor correcte resultaten hierbij is
adequate kalibratie van de meetappara-
tuur via referentiemetingen. At-line
metingen hebben het voordeel dat ze
vaak met een eenvoudig en robuust ins-
trument zijn uit te voeren, terwijl geen
ingewikkelde en dure aanpassingen
nodig zijn om de sensor in of aan de pro-
ductlijn te bevestigen. Als de monsters
via een robot automatisch kunnen wor-
den getrokken en de metingen een snel
resultaat geven kan dit een effectief en
efficiënt systeem van procesbeheersing
opleveren.

Verder onderzoek
Optimale procesbewaking en -beheer-
sing is van levensbelang voor de voe-
dingsmiddelenindustrie. Belangrijke
hulpmiddelen hierbij zijn klassieke fysi-
sche sensoren als temperatuur- druk- en

flowmeters. Voor at-line metingen kun-
nen met toenemend succes speciaal aan-
gepaste (dedicated) geavanceerde analy-
tisch-chemische instrumenten worden
gebruikt, zoals NMR-, massa- en IR-spec-
trometers en zelfs snelle GC’s. Biosen-
soren vormen een uitdagend veld van
onderzoek, maar voorlopig zijn de toe-
passingsmogelijkheden nog beperkt
door te trage respons, kwetsbaarheid en
beperkte duurzaamheid.
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Monitoren van productsamenstelling
Producten die nauw aansluiten bij de
specificaties zijn voordelig voor de pro-
ducent. Voor processen waarbij via moni-
toren van de samenstelling van het eind-
product het proces snel kan worden bij-
gestuurd, kan dit een effectieve en
efficiënte aanpak zijn. Het goed beheer-
sen van het vochtgehalte in droge pro-
ducten als soepen, babyvoeding, koffie of
melkpoeder is hiervan een voorbeeld.
Ook hier blijkt frequentie, en dus snel-
heid van metingen van cruciaal belang
voor een goed inzicht in de productkwali-
teit. Holroyd [14] heeft een systeem
beschreven waarmee met een scanning-
NIR-instrument, geplaatst vlak achter
een fluidised beddroger, zeer snel het
vochtgehalte van het poeder wordt
gemeten. Een robot neemt steeds circa
100 gram monster, dat na de meting
wordt teruggevoerd in de productstroom
of voor referentieanalyse wordt bewaard.
De resultaten van deze metingen, verge-
leken met die van de referentieanalyses
zijn weergegeven in figuur 3. Uit de
figuur blijkt dat de gemiddelde meet-
waarden van de NIR-methode goed over-
eenstemmen met die van de referentie-
methode. Door de lagere frequentie
wordt met de referentiemethode niet
opgemerkt dat het proces sterk afwij-
kend is geweest (data in de ellips). Van
veel groter belang is dat resultaten van
de referentiemethode pas na drie uur
bekend zijn, en van de NIR-methode vrij-
wel momentaan, zodat bijsturen van het
proces mogelijk is.
At-line metingen met een relatief een-
voudig instrument kunnen soms een eco-
nomisch aantrekkelijk alternatief zijn
voor gecompliceerde on-line metingen.
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Beheersing
De mate van beheersing van een
proces kan worden weergegeven
met de volgende formule [2,3]: 

r2 =

De beheersing van een proces r
ligt tussen 0 en 1. Bij 0 is het pro-
ces totaal onbeheerst en bij 1 vol-
ledig onder controle. σp is de
standaardafwijking van de pro-
cesfluctuaties vóór aanpassing op
grond van de meting, en σε de
standaardafwijking van die fluc-
tuaties na de aanpassing.

σ2
p-σ2

ε

σ2
p

Fig. 3   Vergelijking van on-line vochtmetingen (NIR) in melkpoeder met resultaten van een
referentiemethode (IDF 26A:1993).
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At-line metingen hebben het voordeel
dat ze met een eenvoudig en robuust
instrument zijn uit te voeren


