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Technologie & Techniek
Thema: Snel meten & analyseren

Nabije Infrarood-apparatuur is verkrijgbaar als open configuratie of ready-to-use. U 
kunt kiezen voor fourier transform-technologie, of juist niet. En wilt u een apparaat 
met diode array of juist met een monochromator? De mogelijkheden op een rij. 

NIR-apparatuur: 

Robuust, nauwkeurig, 
flexibel 
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Labopstelling van NIR-apparaat bij Nestlé Nederland in Nunspeet waarmee onder andere vet, eiwit, vocht en vitamine C worden gemeten in 
melkpoeder voor baby’s van 0-6 maanden. 

Nabije Infrarood-apparatuur (NIR) is een snelle methode voor 
het meten van organische parameters in voedingsmiddelen. 
Belangrijk daarbij is dat de samenstelling van producten niet te 
veel wijzigt, bijvoorbeeld door seizoensinvloeden. Verder die-
nen producten zo homogeen mogelijk te zijn, het liefst gema-
len. NIR dringt namelijk – afhankelijk van de golflengte – 2 tot 
30 mm in een product.
Hans Bakker, product specialist bij Foss, laat zich niet beperken 
door dergelijke wetmatigheden. “Als klanten iets bijzonders 
willen, dan kunnen we altijd proberen of het werkt.” Veel fabri-

kanten zoals Foss hebben al apparaten verkocht voor het meten 
van inhomogene producten. Door op meerdere plaatsen te 
meten, wordt toch een betrouwbaar meetresultaat verkregen. 
Zelfs het meten van een anorganische stof als zout in vlees blijkt 
geen probleem te zijn. “Het werkt perfect”, vertelt Bakker. “Dat 
komt omdat zout ervoor zorgt dat de vochtpieken in het spectra 
verschuiven. Natuurlijk is bij dit soort parameters validatie van 
belang.”
Ook andere leveranciers, zoals Inventech (bekend van de 
merken ASD, Perten en Chopin) en Shimadzu, verkopen NIR-
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apparatuur die met een indirecte meting de malsheid van vlees, 
het zoutpercentage in kaas, de smaak en de houdbaarheid 
(waterabsorptie) meet. 

FT-NIR
NIR-apparatuur kan volgens twee principes werken: dispersief 
of fourier transform (FT-NIR). De leveranciers Bruker, Perkin 
Elmer, Beun de Ronde en Shimadzu hebben apparatuur die 
werkt volgens het laatste principe. FT-NIR wordt van oudsher 
veel toegepast in andere branches, zoals de olie-industrie en de 
polymeermarkt. De voedingsmiddelenindustrie werkt nog rela-
tief weinig met deze methode. Jo D’Herde, product specialist 
bij Perkin Elmer, geeft aan dat dit vooral historisch zo gegroeid 
is. “Fabrikanten als Foss hebben van oudsher een groot klan-
tenbestand opgebouwd in de food- en feedmarkt. Als klanten 
tevreden zijn over de apparatuur en ondersteuning dan stappen 
ze niet snel over naar een andere leverancier.”
Toch claimen de fabrikanten dat FT-NIR ook voor de voedings-
middelenindustrie voordelen heeft. Eric van der Windt, mana-
ger NIR en Proces bij Bruker: “Bij FT-NIR werk je met een ander 
rekenmodel dan bij dispersieve NIR. Bovendien zijn het twee 
spiegeltjes die ten opzichte van elkaar bewegen. Hiermee kali-
breert het apparaat continu de golflengte-as (x-as), waardoor 
je een nauwkeuriger resultaat krijgt.” Van de Laar (Shimadzu) 
sluit zich daar volledig bij aan. “In de voedingsmiddelenindus-
trie praat je vaak over tienden van procenten. Maar als je de 
samenstelling wilt weten tot op het tweede of derde cijfer ach-
ter de komma, dan is FT-NIR de beste toepassing.” Ab Maassen 
van den Brink, directeur bij Inventech, vindt deze conclusie 
te ver gaan. “Nauwkeurigheid wordt door veel meer factoren 
bepaald dan alleen de wijze van meten.”

Monochromator
Vooral bij dispersieve NIR-apparatuur is er nog een onder-
scheid te maken tussen systemen met filters, een scannende 
monochromator of een diode array. Beun de Ronde is een van 
de weinige FT-NIR-leveranciers die apparaten levert die vol-
gens de eerste twee principes werken. Sales & new business 
manager Marco Kuipers van dit bedrijf vertelt dat je met een 
monochromator werkt met een bewegende spiegel die het 

hele golflengte-gebied afscant. “Het apparaat met filters scant 
alleen de golflengte die je nodig hebt. Dit systeem is robuuster, 
goedkoper en heeft een betere signaal-ruisverhouding. Het 
apparaat dat het hele spectrum afscant, heeft meer mogelijkhe-
den en is daardoor uitermate geschikt voor research en speciale 
toepassingen.” Maassen van den Brink vindt het werken met 
filters niet meer van deze tijd. “Ze zijn inderdaad goedkoper, 
maar niet robuuster en hebben zeker geen betere signaal-
ruisverhouding.”
Shimadzu heeft apparatuur die werkt met een scannende 
monochromator. Foss en Inventech leveren daarnaast ook 
systemen met een diode array. “Met een monochromator meet 
je over een groot meetbereik, bijvoorbeeld 400 tot 2.500 nm”, 
vertelt Bakker. “Met diode array is het meetgebied aanzienlijk 
kleiner. Apparaten die werken met een diode array zijn over het 
algemeen robuuster.” 
Ook de apparatuur van Dosco werkt volgens dit laatste princi-
pe. Adviseur Frans Bruijn vindt het een groot voordeel dat deze 
apparatuur geen bewegende delen heeft. Daardoor zou deze 
minder snel slijten, resulteren in een meting die betrouwbaar-
der is en zou er minder vaak hoeven te worden gekalibreerd. 
Andere leveranciers vinden dat wat kort door de bocht. “Vrijwel 
alle leveranciers leveren tegenwoordig goede apparatuur”, 
aldus Van der Windt van Bruker. “Met een demonstratie kan 
een klant zijn keuze het beste bepalen.”

Kalibratielijnen
Belangrijk bij het kiezen van een type apparaat is of dit ‘ready-
to-use’ is of dat dit een open configuratie heeft. Bij deze laatste 
moet de gebruiker zelf – eventueel onder begeleiding van de 
leverancier – een kalibratielijn opstellen. Hans Bakker waar-
schuwt dat dit erg veel tijd en geld kan kosten, afhankelijk van 
de applicatie. “Voor een robuuste kalibratielijn van bijvoor-
beeld een vochtmeting heb je al snel honderd monsters nodig. 
Deze monsters moeten ook geanalyseerd zijn. Bij een extern 
laboratorium kost een vocht-, vet-, eiwit- en celstofanalyse al 
snel ¤100 tot ¤150 per monster.”
Enkele NIR-fabrikanten hebben kalibratielijnen van een groot 

NIR-apparatuur: 

Robuust, nauwkeurig, 
flexibel 

NIR-straling is een elektromagnetische straling vergelijk-
baar met radio- of lichtstralen. Het belangrijkste verschil is 
de frequentie en de golflengte. Een product kan bestraald 
(Nabije Infrarood Reflectie, NIR) of doorstraald worden 
(Nabije Infrarood Transmissie, NIT). De componenten in een 
product absorberen de verschillende kleurcomponenten 
uit het witte licht op hun eigen wijze. Aan de hand van de 
teruggekaatste of doorgelaten lichtbundel berekent elek-
tronica de procentuele aanwezigheid van een of meerdere 
componenten.

Het spectrum is opgebouwd uit de volgende golflengtes:

Zichtbare spectrum 350 tot 800 nm
Nabije Infrarood (NIR) 800 tot 2.500 nm
Mid Infrarood (MIR) 2.500 tot 25.000 nm
Far Infrarood (FIR) 25.000 tot 50.000 nm

Het principe van NIR

NIR is een snelle methode voor het meten van vooral organische 
parameters zoals in dit geval vet en droge stof van ijs, maar bijvoor-
beeld ook het zoutgehalte in vlees. 
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even iets anders. Als je zelf kalibratielijnen hebt opgesteld, weet 
je hoe het werkt. Er is dan kennis en ervaring om daar zelf lijnen 
aan toe te voegen.”
Van de Laar (Shimadzu) is het daarmee eens. “Onze apparatuur 
wordt veel gebruikt in onderzoeksomgevingen. Onderzoekers 
willen meer weten dan alleen de samenstelling van een pro-
duct. Ze willen bijvoorbeeld correlaties herkennen. Bovendien 
geven bestaande kalibratielijnen voor onderzoekers alleen een 
indicatie. Als zij echt heel nauwkeurig willen meten, dan is het 
beter dat zij zelf een kalibratielijn opbouwen.” 
Foss heeft een applicatie ontwikkeld die het toevoegen van 
monsters aan de kalibratielijn eenvoudiger maakt, namelijk het 
outlier detectiesysteem. Dit systeem meet continu of monsters 
waardevol zijn om toe te voegen aan de database. Andere leve-
ranciers, zoals Shimadzu en Bruker, claimen dat zij een verge-
lijkbare toepassing hebben. 

Uitblinken
Natuurlijk hebben veel NIR-leveranciers iets bijzonders waar-
mee zij zich willen onderscheiden van andere aanbieders. Zo wil 
Shimadzu uitblinken in nauwkeurigheid. Innovaties van deze 
leveranciers richten zich vooral op het nog nauwkeuriger maken 
van de apparatuur of het meten met een nog betere signaal-
ruisverhouding. Daarnaast meet deze apparatuur bijzondere 

producten, bijvoorbeeld met een hoge temperatuur, met vluch-
tige componenten of tijdens de verbranding. 
Perten en Chopin (van Inventech), Foss en Dosco hebben een 
remote netwerk. Hiermee kan een bedrijf vanuit één locatie alle 
NIR-apparaten over de hele wereld beheren.
Perkin Elmer heeft een apparaat ontwikkeld dat NIR en MIR 
(Mid Infrarood) combineert en zonder tussenkomst van de 
analist schakelt tussen beide technieken. D’herde: “NIR is een 
goede techniek voor kwantificatie en het meten van bepaalde 
productparameters. Mid IR blijft de aangewezen techniek voor 
kwaliteitscontrole of het correct identificeren van een product.” 
Shimadzu heeft een soortgelijk apparaat waarbij je ook kunt 
schakelen naar Far Infrarood (FIR). 
Bruker heeft een apparaat ontwikkeld dat vanuit één centraal 
punt op zes verschillende locaties in een fabriek meet. “Het 
licht gaat door een glasvezelkabel. Over afstanden van zo’n 
honderd meter kunnen wij nog betrouwbare metingen doen”, 
aldus Van der Windt. ASD (Inventech) heeft een vergelijkbare 
toepassing.
Inventech wil zich onderscheiden door een grote keuzemoge-
lijkheid met het aanbieden van producten van drie fabrikanten. 
“Naast de draagbare en labuitvoering biedt ASD een inline 
systeem voor industrieel gebruik, terwijl de Chopin NIR vooral 
haar weg vindt naar meel- en graanverwerkende bedrijven”, 
besluit Maassen van den Brink.

aantal producten op voorraad. Daarbij is het goed om te weten 
dat een kalibratielijn nauwkeuriger is, naarmate er – door de 
jaren heen – meer monsters aan toegevoegd zijn. De leveran-
ciers Foss, Inventech (Perten) en Beun de Ronde claimen dat ze 
daardoor een voorsprong hebben op andere leveranciers. 
Een fabrikant als Bruker heeft een minder lange historie, maar 
stelt daar tegenover dat het gebruik maakt van FT-NIR. Van der 
Windt: “Onze techniek is nauwkeuriger, waardoor je minder 
punten nodig hebt om een goede kalibratielijn op te zetten. In 
vijftien jaar hebben we voldoende informatie verzameld voor 
een goede, eenvoudig overzetbare kalibratielijn.” Dosco sluit 
zich daarbij aan. “Bij onze apparatuur heb je maximaal twintig 
monsters per component nodig. Aan Nestlé hebben we een 
apparaat geleverd dat vocht, vet en eiwit meet, waarbij vijftien 
monsters voldoende waren.” Andere leveranciers geven aan dat 
voor dergelijke aantallen een product wel erg homogeen moet 
zijn en ook een zeer constante samenstelling moet hebben. 
Vocht, vet en eiwit zijn bovendien de meest eenvoudige compo-
nenten die met NIR gemeten kunnen worden.

Open configuratie
Toch zijn er ook argumenten om te kiezen voor een apparaat 
met een open configuratie. Bijvoorbeeld noodzakelijk indien 
het te meten product zo specifiek is dat hiervoor nog geen 
kalibratielijn beschikbaar is. D’Herde (Perkin Elmer) voegt 
daaraan toe dat een dergelijk apparaat ook flexibeler is. “Een 
NIR-apparaat koop je voor de komende tien jaar. Je weet wat 
je nu produceert, maar misschien fabriceer je over vijf jaar net 

Maaike Tindemans
M. Tindemans is freelance journalist

Belangrijkste eigenschappen van de NIR-apparatuur van diverse 
leveranciers 

disper-
sive NIR

FT-NIR filters mono-
chroma-
tor

diode 
array

kalibra-
tielijnen

Bruker 0 X 0 0 0 X

Perkin 

Elmer

0 X 0 0 0 0

Beun de 

Ronde

0 X X X 0 X

Shimadzu 0 X 0 X 0 0

Foss X 0 0 X X X

Dosco X 0 0 0 X 0

Inventech X 0 0 X X X

Spectra-analyser als flesmontage op vloeistoftank met als inzet een 
uitvoering voor montage in een pijp. 
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‘Voor een kalibratielijn heb je 
maximaal 20 monsters nodig’
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