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Wetenschap

Agrotechnology & Food Innovations testte samen met het Duitse Forschungszentrum Karlsruhe

SAW-sensoren voor toepassingen binnen de levensmiddelensector. De werking van de sensor is

gebaseerd op een fysische eigenschap van kwartskristallen: piëzo-elektriciteit. De sensoren kun-

nen worden ingezet voor detectie van specifieke vluchtige verbindingen tot op ppm- en ppb-

niveau.

Voor kwaliteitscontrole tijdens productie,
verwerking of opslag van levensmiddelen
worden vaak natte chemische analyse-
technieken gebruikt. Vaak worden de
analyses ondersteund door complexe in-
strumentele technieken en tijdrovende
sensorische beoordelingen. Dat kost veel
tijd en geld. Daarnaast bestaat altijd het
gevaar van misinterpretatie. De introduc-
tie, in de jaren negentig, van ‘elektroni-
sche neuzen’ als goedkoop en efficiënt
alternatief bij snelle detectie van vluchti-
ge verbindingen als kwaliteitsindicato-
ren, leidde niet tot grootschalige toepas-
sing. Belangrijkste oorzaken waren de
beperkte betrouwbaarheid en reprodu-
ceerbaarheid van de gehanteerde chemi-
sche sensoren, vaak metaaloxides.

Surface Acoustic Wave
Recente innovaties hebben een nieuw
systeem opgeleverd, gebaseerd op zoge-
naamde ‘Surface Acoustic Wave’ (SAW)-
sensoren. De sensoren zijn betrouwbaar
en gemakkelijk te implementeren in

bestaande processen of controlesyste-
men. Het systeem is bovendien klein en
goedkoop in aanschaf en gebruik. Het
SAW-concept bewijst zijn waarde in elek-
tronische onderdelen, zoals in afstands-
bedieningen voor garage- en autoportie-
ren. Agrotechnology & Food Innovations
(het voormalige ATO) testte in samen-

werking met het Duitse Forschungszen-
trum Karlsruhe de SAW-sensoren voor
toepassingen binnen de levensmiddelen-
sector.

Piëzo-elektriciteit
Het meetprincipe van SAW is gebaseerd
op een fysische eigenschap van kwarts-

Chemische geursensor bewaak

Fig. 1   Principe van SAW-gebaseerd systeem.

Samenvatting
Beschreven worden instrumentele methoden en sensorische
analyse als gereedschappen voor de bepaling van de opslag-
periode, de kwaliteit en de oorsprong van voedsel. Behalve
tijdrovend zijn deze methoden gevoelig voor misinterpreta-
tie. Het gebruik van polymeer gecoate Surface Acoustic
Wave (SAW)-sensoren is een veelbelovende techniek voor
hooggevoelige en selectieve detectie van organische gassen.
Nieuwe ontwikkelingen in de fabricage van deze sensoren,
zoals coating- en samplingtechnieken, maken de reprodu-
ceerbare detectie van vluchtige verbindingen in het ppm- en
ppb-bereik mogelijk. Omdat dit betaalbare apparaat makke-
lijk is te bedienen, is een brede range aan toepassingen
mogelijk waaronder het on-line meten van chemische en bio-
logische processen, het aanvullen van zintuiglijke waarne-
ming door mensen en de detectie van contaminatie met
micro-organismen.

Abstract
Instrumental methods and sensory analysis are described as
usable tools for the determination of the storage period, the
quality and the origin of food. Apart from the time-consu-
ming aspect of these methods, they are sensitive to misin-
terpretation
The use of polymer coated surface acoustic wave (SAW) sen-
sor arrays is a very promising technique for highly sensitive
and selective organic gas detection. New developments in
the fabrication of these sensors, e.g. coating and sampling
techniques, enable now the highly reproducible detection of
volatiles in the ppm and ppb range. Since this low cost device
is easy to handle a broad range of applications is possible,
e.g. on-line measurement of chemical and biochemical pro-
cesses, supplement for human sensory experiments and
detection of micro-organisms contamination.
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kristallen: piëzo-elektriciteit (figuur 1).
Het ‘piëzo-elektrisch effect’ verwijst naar
de eigenschap van de sensoren om een
mechanische golf te creëren die het
gevolg is van het aanbrengen van een
elektrische lading. SAW-sensoren zijn
gecoat met een zeer dunne, homogene
laag van een bepaald polymeer met een
specifieke selectiviteit (indicatieve dikte:
0,1 *m). Veel van deze polymeren worden
reeds gebruikt in conventionele GC-
kolommen. De gecoate SAW-sensor is
hiermee een chemische sensor die zeer
specifiek reageert op de aanwezigheid
van individuele verbindingen, in tegen-
stelling tot metaaloxidesensoren in
bestaande elektronische neuzen. Een
vluchtige component die interactie ver-
toont met het polymeer verlaagt als
gevolg van de componentabsorptie de
‘vibratiefrequentie’ van het gecoate
kwartskristal, recht evenredig met de
toename van massa. Deze (veranderin-
gen in) vibratiefrequenties kunnen zeer
nauwkeurig worden gemeten en vastge-
legd.

Vingerafdruk
Voor de applicatietesten werd gebruik
gemaakt nieuw ontwikkelde SAW-sen-
soren die kunnen worden gebruikt voor
reproduceerbare detectie van vluchtige
verbindingen op ppm- en ppb-niveau.
Deze prestaties kunnen nu worden gele-
verd door toepassing van innovatieve
technieken bij de productie van de sen-
soren. De uitdaging bestond in het aan-
brengen van een homogene, ultradunne
coating. Door gebruik te maken van nieu-

we coatingmaterialen kon het applicatie-
bereik worden verbreed naar nieuwe toe-
passingen binnen de levensmiddelensec-
tor.
Tijdens een meetcyclus wordt de met
vluchtige componenten beladen lucht,
aanwezig in de kopruimte boven het te
analyseren product, in contact gebracht
met een sensorreeks: acht sensoren en
een referentiekwartskristal (figuur 2).
Door (variabele) sorptie van de vluchtige
componenten in de polymere coating
neemt de massa van de betreffende
coating toe. Dit leidt tot een verandering
in de door de sensor afgegeven frequen-
tie, die wordt gemeten. Doordat elke
sensor anders reageert op bepaalde com-
ponenten ontstaat een ‘vingerafdruk’ van
het monster. De ruwe data van de acht

sensoren worden door middel van evalu-
atiesoftware omgezet in makkelijk inter-
preteerbare resultaten en zichtbaar
gemaakt in bijvoorbeeld spinnenwebdia-
grammen.
Een aantal voorbeelden van testen laat
zien wat het toepassingsbereik van de
sensoren kan zijn binnen de levensmid-
delensector.

Verse koffie
De versheid van koffie kan onder andere
worden afgeleid uit de aan- of afwezig-
heid van specifieke laagkokende verbin-
dingen, zoals zwavelhoudende compo-
nenten, (Strecker-)aldehyden en diketo-
nen. Tijdens opslag verliest koffie echter
haar karakteristieke aroma.
De veranderingen in aromasamenstelling

kt kwaliteit tijdens proces

Fig. 2   Een SAW-micro array (60 x 30 mm) met daarin opgenomen
drie (van acht) SAW-sensoren.

Tabel 1   Vergelijking SAW-sensorsysteem met conventionele
GC-analyse en elektronische neus

Parameter Sensor E-nose
Klassiek (GC)

Off-line detectie + + +
On-line detectie + - +
In-line detectie +* - -
At-line detectie + - +
Gevoeligheid / selectiviteit ++ / + ++ / ++ ++ /- -
Reproduceerbaarheid / stabiliteit ++ / ++ ++ / ++ - / -
Expertiseniveau operator Makkelijk Ervaring Makkelijk

handelbaar noodzakelijk handelbaar
Investeringskosten (laag = +) ++ - o
Operationele kosten ++ - - ++
Energiebesparing ++ - - -
Grootte systeem(klein = +) + o +
Gevoeligheid voor water(laag = +) + - -
*Bepaalde SAW-sensoren kunnen ook worden ingezet bij de analyse van vloeibare monsters.

Fig. 3   Som van geselecteerde SAW-sensorsignalen verkregen met
koffiepoeders na verschillende opslagduur (tussen 2 en 14 dagen).
Toepassing van een conventionele GC-techniek leverde geen relatie
tussen opslagduur en productkwaliteit: de SWA-sensoren zijn hier-
toe wel in staat.
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werden met behulp van de GC/FID-
methode, standaard voor de analyse van
koffie, gemeten. De verkregen GC-data
lieten een niet-lineair patroon zien voor
de concentratie van individuele compo-
nenten als functie van de bewaartijd.
Hetzelfde gold voor de totale piekopper-
vlakken. Als gevolg hiervan was het
onmogelijk een duidelijke voorspelling te
doen omtrent de koffiekwaliteit in de tijd.
Toepassing van de SAW-sensoren leverde
wel een lineaire afhankelijkheid op,
waardoor een relatie is te leggen tussen
de kwaliteit van de koffie en de opslagtijd
(figuur 3).

(Off-)flavours
Een groot voordeel van het toepassen van
hoogselectieve SAW-sensoren is de
mogelijkheid om niet alleen te differen-
tiëren tussen verschillende chemische
componentklassen, maar ook binnen een
chemische klasse. Zo zijn de sensoren in
staat verbindingen te onderscheiden die
qua structuur vrijwel identiek zijn. In
figuur 4 zijn de sensorpatronen weerge-
geven bij blootstelling aan een gasmeng-

sel waarin twee pyrazines aanwezig zijn.
Pyrazines zijn geuractieve verbindingen
die vrijkomen bij het verhitten van
levensmiddelen en al in lage concentra-
ties een grote impact hebben op de fla-
vourkwaliteit. De invloed op het sensori-
sche profiel kan positief zijn: in koffie,
cacao en brood waar pyrazines medever-
antwoordelijk zijn voor het typische ‘ge-
roosterde’ karakter. In andere levensmid-
delen, bijvoorbeeld in suiker, melk en
lecitine, geldt de aanwezigheid van pyra-
zines als sterke indicator voor off-fla-
vours. De resultaten zoals weergegeven
in figuur 4 bevestigen de toepasbaarheid
van SAW-sensoren voor at-line of on-line
procescontrole door de mogelijkheid om
vluchtige (bij-)producten te meten,
karakteristiek voor een gewenste dan wel
ongewenst geurprofiel.

Groente en fruit
De kwaliteit van bederfelijke goederen
wordt beïnvloed door het oogsttijdstip en
door omstandigheden tijdens opslag en
transport. On-line kwaliteitscontrole is
dan ook essentieel om productuitval zo
veel mogelijk te beperken. Voor het
onderzoek werd een aantal ananassen in
verschillende rijpingsstadia vergeleken
(figuur 5). Een standaard sensorreeks
leverde reeds een duidelijke mogelijk-
heid tot differentiëring. De verschillende
watergehalten in de vruchten beïnvloed-
den de respons niet, doordat het drager-
gas van de opstelling gecontroleerd
wordt bevochtigd.

Toepassingen
De voordelen van de SAW-techniek ten
opzichte van klassieke GC en elektroni-
sche neus zijn samengevat in tabel 1.
Het bereik aan mogelijke toepassingen
van SAW-sensoren is zeer breed:
– screeningmethode voor grondstoffen:

classificatie en/of controle;
– on-line meting van levensmiddelen

tijdens verwerking en opslag/trans-
port ten behoeve van kwaliteitscon-
trole;

– ondersteuning en (deels) vervanging
van sensorische testen;

– kwaliteitscontrole: chemische en bio-
chemische processen;

– detectie van (oplosmiddel-)residuen;
– detectie van micro-organismen met

het oog op de voedselveiligheid;
– emissie van materialen, lekdetectie en

controle van ventilatiesystemen.
Essentieel voor een optimale werking van
het SAW-concept is de screening en
selectie van sensoren. Welke (combina-
ties van) sensoren het meest geschikt
zijn, is sterk applicatieafhankelijk. Daar-
om wordt bij een nieuwe toepasssing veel
aandacht geschonken aan de karakteri-
sering van afzonderlijke (nieuwe) poly-
meren en hun gevoeligheid voor specifie-
ke (groepen van) vluchtige verbindingen.
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Partners gezocht
Op dit moment zijn nog geen complete SAW-
systemen commercieel beschikbaar voor toe-
passing bij levensmiddelen. Hiervoor is de
bereidheid van industriële partijen om te
investeren in een traject gericht op het opti-
maliseren en praktisch toepassen van de
techniek nodig. De verwachting is dat de
resultaten die binnen een dergelijk traject
zijn te behalen, al na een jaar kunnen leiden
tot de industriële ingebruikname van SAW-
technologie binnen de levensmiddelensector.

Fig. 4   Deze sensorpatronen van 8 SAW-sensoren tonen aan dat het
niet alleen mogelijk is om onderscheid te maken tussen chemische
(product)klassen, maar ook binnen een bepaalde klasse. Zelfs al zijn
de structurele verschillen minimaal, zoals duidelijk wordt in het
onderhavige geval waarbij twee vrijwel identieke pyrazines zijn ver-
geleken.

Fig. 5   SAW-sensorresultaten voor de acht sensoren uitgezet in spin-
nenwebdiagrammen voor rijpe (blauw) en onrijpe (geel) ananas. In
een spindiagram wordt de respons (in Hz) van elk van de sensoren op
een afzonderlijke as weergegeven. Het geheel levert een unieke ‘vin-
gerafdruk’ van de aromasamenstelling. De duidelijk verschillende
‘vingerafdrukken’ in de figuur bevestigen het vermogen van de tech-
niek om te onderscheiden tussen rijpe en onrijpe ananassen. Dit
onderscheidend vermogen is van grote waarde voor een snelle kwali-
teitsbeoordeling tijdens voor- dan wel naoogst van bederfelijke goe-
deren.
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