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Technologie

Een producent van kazen wilde eerder,
sneller en nauwkeuriger het vochtgehalte
van zijn kazen kunnen bepalen. In plaats
van de kostbare, omslachtige en destruc-
tieve externe analyse ná het pekelbad,

wilde de kaasmaker twee à drie dagen
eerder, en wel vóór het pekelbad, inline
en contactloos het vochtgehalte kunnen
bepalen. De resultaten dienden voor het
verder optimaliseren van het rendement
en het tijdig kunnen inspringen op pro-
ductiestoringen. Twee contactloze metin-

gen kwamen in aanmerking: infrarood-
meting en microgolfmeting.

Infrarood versus microgolf
Infraroodmeting bestaat al wat langer,
microgolfmeting is een jongere, maar
inmiddels volwassen techniek. Beide
meetmethoden zijn gebaseerd op elek-
tromagnetische straling. Ze verschillen
echter in frequentie en golflengte en
hebben daardoor verschillende kenmer-
ken. Zo heeft infrarood licht een geringe
indringdiepte terwijl microgolven de
meeste niet-metaalachtige materialen
volledig doordringen. Het voordeel van
infrarood licht is dat, wanneer een repre-
sentatieve hoeveelheid materiaal wordt

gemeten, hiermee in principe de volledi-
ge compositie van dat materiaal kan wor-
den geanalyseerd. Microgolfmeting is
alleen geschikt voor het bepalen van de
aanwezige hoeveelheid water, maar is
zeer eenvoudig te handhaven en toont
het gemiddelde uit circa 10 tot 15 liter
van de kaas.

Voor en na pekelen
Uit laboratoriumtesten blijkt dat het wa-
ter in een kaas vóór pekelen heel anders
in een kaas verdeeld kan zijn dan erna.
Het waterpercentage van twee taartpun-
ten uit dezelfde kaas kan meer dan 1%
(3%) verschillen. Ook verschilt het water-
gehalte aan de buitenkant (korst) van het
watergehalte van de binnenkant en kun-
nen, onder andere als gevolg van niet ho-
rizontaal aandrukken tijdens het persen,
de verschillen in het plaatselijke vochtge-
halte worden vergroot.

Proefmeting
Om deze verschillen te kunnen meten
werd besloten een proefmeting te doen
met microgolfapparatuur van Dosco BV.
Er werden afspraken gemaakt over de
wensen en mogelijkheden van klant en
leverancier. Aanvankelijk werd overeen-
gekomen dat één kaas tenminste op
± 0,5% nauwkeurig gemeten zou moeten
kunnen worden en dat het gemiddelde
over vijf kazen gelijk of beter zou moeten
zijn dan ± 0,3%.
Door de producent werd aanvankelijk
wijselijk gekozen voor meting aan één
kaassoort met vrijwel dezelfde hoogte
om de proefmeting niet onnodig te com-
pliceren. Inmiddels is de software op een
aantal punten uitgebreid, waardoor het
mogelijk is verschillende soorten kaas
door elkaar nauwkeurig te meten.

Transportband
De meting wordt verricht terwijl de kaas
zich zonder oponthoud op een transport-
band voortbeweegt met een snelheid van
0,3 m/sec (figuur 1). De microgolfmeting
wordt uitgevoerd met behulp van twee
antennes, respectievelijk onder en boven
de kaas geplaatst. Deze antennes worden
met HF-kabels verbonden met de elek-
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Fig. 1   De meting wordt verricht terwijl de kaas zich zonder oponthoud op een transportband
voortbeweegt met een snelheid van 0,3 m/sec. 
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tronica. Het stralingspatroon van de mi-
crogolven is volledig reproduceerbaar
waardoor met behulp van de hoogteme-
ter steeds het juiste kaasvolume wordt
gerelateerd aan de gevonden hoeveel-
heid watermoleculen, waardoor een be-
trouwbaar en nauwkeurig watergehalte
wordt gemeten. Door gebruikmaking van
een of meerdere ‘referentieblokken’ kan
op een willekeurig tijdstip eenvoudig en
snel de werking (ijklijn) van de appara-
tuur ook op lange termijn worden geïn-
specteerd.

Reproduceerbaar
De uiteindelijk behaalde meetresultaten
overtroffen de aanvankelijke wensen wat
betreft de nauwkeurigheid ruimschoots.
Een direct vergelijk tussen de resultaten
van de metingen en het op het moment
van meten werkelijke vochtgehalte is,
omdat het water in de kaas niet gelijk-
matig is verdeeld, zonder destructie van
de kaas niet mogelijk. Het is wel moge-
lijk de reproduceerbaarheid en daarmee
de nauwkeurigheid van de meting te
onderzoeken. Als de kaas stilliggend en
onaangeroerd wordt gemeten, blijkt de
reproduceerbaarheid na 75 metingen ±
0,04% te bedragen. Vanwege de buiten-
gewoon hoge meetsnelheid zal deze
waarde ook van toepassing zijn wanneer
de kaas met 0,3 m/sec passeert en de

kaas zich per meting slechts 0,005 mm
verplaatst.

Principe en werking
De apparatuur meet nauwkeurig de in
een product aanwezige hoeveelheid wa-
ter en presenteert aansluitend het water-
gehalte of (omgekeerd) het drogestofge-
halte van het te bemeten produkt vanaf
circa 0,1% tot 100% water.
Een contactloze meting bestaat uit een
microgolfzender en -ontvanger, en ver-
werkingselektronica. Microgolfstraling is
als elektromagnetische straling in princi-
pe gelijk aan radio-, infrarood-, zichtbaar
licht- en gammastraling. De belangrijk-
ste onderlinge verschillen zijn gelegen in
verschillen in frequentie en golflengten.
De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
van microgolfstraling kunnen worden
vergeleken met de nauwkeurigheid van
bijvoorbeeld radiozend- en ontvangstap-
paratuur en radarapparatuur.
Het principe van microgolfmeting van
vocht is gebaseerd op de diëlektrische
constante van water (81) die 10 tot 40 keer
hoger is dan die van andere stoffen en
daardoor gemakkelijk herkenbaar voor
microgolven. Watermoleculen zijn relatief
klein en laten zich, in tegenstelling tot
grotere en tragere moleculen, en afhanke-
lijk van het magnetisch veld, met een fre-
quentie van 1 tot 10 GHz richten. Het ener-

gieverlies, de verandering van frequentie
en golflengte tussen zender en ontvanger
is de maat voor de hoeveelheid watermo-
leculen. Aan de hand daarvan wordt de
verhouding tussen het aandeel water in
relatie tot het aandeel overige (vaste) stof-
fen gemeten, berekend en weergegeven
(figuur 4). De meting kan worden toege-
past op waterhoudende vastestofstromen,
vloeistoffen, mengsels, suspensies, oplos-
singen en ‘thin layers’. De meting is
onderhoudsvrij, over een langere periode
stabiel en reproduceerbaar.
Het toegepaste energieniveau van het
microgolfmeetsignaal bedraagt circa 1
tot 10 mW en is daarmee niet in staat tot

enige opwarming of andere invloed op
het te bemeten materiaal of de omgeving
uit te oefenen. De apparatuur meet de
(chemisch) ongebonden vrije watermole-
culen. Watermoleculen die zijn bevroren
of als kristalwater zijn gebonden worden
niet gemeten.
De meetapparatuur wordt niet of nauwe-
lijks beïnvloed door geleidbaarheid,
kleurverschillen, donkere kleuren, struc-
tuurverschillen, temperatuurverschillen,
sg-verschillen, trillingen, bypassmeting,
brekingsindex, mechanische slijtage,
meetvenstervervuiling, toeslagstoffen,
vezellengte, waterdamp, et cetera.
Van alle niet-(stroom)geleidende materi-
alen die in een microgolfoven (‘microwa-
ve’) kunnen worden opgewarmd kan 99%
met succes worden bemeten. Afhankelijk
van een eventueel ingesloten hoeveel-
heid lucht (in vloeistoffen) kan de meting
worden beïnvloed.
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Fig. 2   Vochtweergave van 75 metingen op een stilliggende kaas.
Afwijking t.o.v. gemiddeld is circa ± 0,04%.

Fig. 3   Voorbeeld van een dagproductie. Elk meetpunt representeert
circa 125 kazen uit één bak.

Fig. 4   Het energieverlies, de verandering van frequentie en golflengte tussen zender en ont-
vanger is de maat voor de hoeveelheid watermoleculen.
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