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Doordat het effect van procesparame
ters op de producteigenschappen vaak 
complex is, is het moeilijk om product
eigenschappen voor een bepaald pro
ductieproces realtime te optimaliseren. 
Optimalisatie van dit soort productie
processen gebeurt dan ook veelal door 
middel van trial and errormethodes. Deze 
optimalisatiemethodiek is tijdrovend 
en kostbaar. Door gebruik te maken 
van slimme sensoren in combinatie met 
voorspellende modellen kan de mate van 

trial and error in het proces worden gemi
nimaliseerd.

Monitoren met slimme sensoren
In en online sensoren en –analyse
technieken zijn volop beschikbaar. Niet 
alleen voor ‘standaard’ procesparame
ters zoals temperatuur, druk, debiet en 
geleidbaarheid, maar ook voor bijvoor
beeld het meten van producteigenschap
pen zoals troebelheid en componentcon
centraties geanalyseerd door middel van 

chromatografie, spectofotometrie of 
FT(N)IR technieken. Een vereiste om 
deze sensoren en analysetechnieken on 
en inline toe te passen, is dat ze robuust, 
veilig en nauwkeurig zijn.
In verreweg de meeste gevallen zijn de 
meetwaarden van de in en online senso
ren en –analysetechnieken te koppelen 
met bestaande procesregel en visuali
satiesystemen (DCS, Scada). Hierdoor 
zijn deze meetwaarden zichtbaar voor de 
operators en andere geïnteresseerden. 
Via het OPCprotocol – OLE for Process 
Control – kan iemand op kantoor de 
actuele waarde van een bepaalde proces 
of productparameter in Microsoft Excel 
importeren. Het procesregelsysteem 
staat in verbinding met een OPCserver 
die de gegevens vrijgeeft voor de OPC
client, in dit geval Excel.

Voorspellende modellen
De belangrijkste drijfveer voor de toe
passing van voorspellende modellen is 
reductie van zowel productie als R&D

Realtime productoptimalisatie vraagt een koppeling tussen 

enerzijds de meetwaarden van in en onlinesensoren en 

anderzijds voorspellende modellen. Met Premia Connects 

is die koppeling te maken en kan het effect van realtime 

procesparameters op productkwaliteit en productiekosten 

direct worden berekend. Productiekosten gaan hiermee naar 

verwachting met ten minste 1020% omlaag.
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Een koppeling tussen voorspellende modellen en in- en online-sensoren geeft de mogelijkheid tot realtime optimalisatie. 
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kosten. Voorspellende modellen kunnen 
in het ontwikkelingstraject helpen om de 
‘timetomarket’ te verkorten doordat er 
gerichter wordt gewerkt en er derhalve 
minder dure en tijdrovende experimente
ren nodig zijn.
Een voorspellend model is een eenvoudi
ge beschrijving van de werkelijkheid. Een 
goed model maakt optimaal gebruik van 
de fundamentele theorieën (natuurwet
ten) en ervaringscijfers van mensen om 

tot nieuwe inzichten te komen [1, 2].
In de levensmiddelenindustrie varieert 
een model van een wiskundige vergelij
king om de overleving van microorganis
men te voorspellen, tot een model voor 
een complete productielijn. Bij dit laatste 
worden vragen beantwoord die variëren 
van de meest efficiënte procescondities 
tot het effect van deze procescondities 
op de producteigenschappen gerelateerd 
aan kwaliteit en veiligheid. Het betreft 
een zogenaamde offline optimalisatie. 
Van achter een bureau voorspellen 
onderzoekers het effect van het proces 
op het product. Zij brengen de configura
tie van het proces (lengtes, diameters, en 
dergelijke) en gewenste procesparame
ters vervolgens aan in het model. Hierna 
kunnen de producteigenschappen wor
den voorspeld en het proces op basis van 
gewenste productspecificaties geopti
maliseerd. De geoptimaliseerde proces
condities worden vervolgens handmatig 
als setpoint in het procesregelsysteem 
ingevoerd.

Premia
NIZO food research houdt zich vanaf het 
eind van de jaren tachtig bezig met de 
ontwikkeling en toepassing van voorspel
lende modellen, die een relatie leggen 
tussen proces en product. Hiervoor is het 
processimulatieplatform NIZO Premia 
(PREdictive Models ready for Industrial 
Application) ontwikkeld (zie figuur 1). 
NIZO Premia is een modulair soft
wareplatform voor het modelleren en 
optimaliseren van productieprocessen 
zoals onder andere membraantransport, 
sproeidrogen, indampen, hittebehande

ling, koelen en kaasmaken. Er bestaat 
ook de mogelijkheid om een voorspel
lend model op maat te maken voor een 
specifiek proces. Door het toepassen van 
NIZO Premia zijn reducties in productie
kosten gerealiseerd van 20 tot 50%.

Koppeling 
Wat nog ontbreekt is een koppeling tus
sen de voorspellende modellen en de in 
en onlinesensoren om realtimeproduc
ten te optimaliseren. Om dit probleem 
op te lossen is Premia Connects ontwik
keld. Premia Connects functioneert als 
een OPCclient en legt contact met de 
OPCserver (zie figuur 2). Als de verbin
ding is gemaakt, kunnen in principe alle 
gegevens van de OPCserver worden 
geïmporteerd in NIZO Premia. Hierdoor 
maakt Premia Connects het mogelijk een 
realtimekoppeling te leggen tussen de 
procesparameters (actuele waarden en 
setpoints) en de voorspellende modellen. 
Door Premia Connects kan de onder
zoeker realtime de impact van verande
ringen in de procescondities en/of pro
ductsamenstelling op de houdbaarheid, 
eiwitdenaturatie, smaak/aromaontwik
keling of een op maat aangegeven pro
ductparameter voorspellen. Daarbij kun
nen met Premia Connects de optimale 
procesomstandigheden in relatie tot de 
productspecificaties worden berekend en 
teruggekoppeld (als een setpoint) naar 
het procesregelsysteem. 

Praktijk
Premia Connects is gevalideerd in het 
NIZO processing centre en is daar vol
ledig operationeel bij de indamp en 
sproeidrooginstallatie. In dit geval was 
het noodzakelijk dat de gegenereerde 
data bij de diverse proefproducties voor 
klanten op een eenvoudige manier wer
den ontsloten. Via Premia Connects en 
de specifieke modellen zijn de proces
operators nu in staat om snel en eenvou
dig de kwaliteit van de gaande productie 
vast te stellen en zo nodig bij te sturen.
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‘Toepassing van voorspellende 
modellen reduceert zowel 
productie als R&Dkosten’

Figuur 2. Schematische weergave van OPC Server/
Client-koppeling. Bron: www.automation.siemens.com.

Figuur 1.  Screenshot van Premia Connect.

Figuur 3.  Een voorbeeld van een voorspel-
lend model in NIZO Premia. In dit geval 
Dryspec2, waarmee de productkwaliteit in 
een sproeidroger kan worden gemodelleerd.
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