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Technologie
Thema: Meten en weten

Fabrikanten willen lagere arbeidskosten 
en verbeterde arbeidsomstandigheden 
combineren met de eisen van VWA en 
HACCP aan productkwaliteit. Ook een 
goed geborgd tracking & tracing-systeem 
en flexibel kunnen wisselen tussen 
recepten zijn wensen van de fabrikant. 
Automatisch doseren van poeders kan 
daarbij helpen. Een hoge graad van 
automatisering kan een flinke besparing 
betekenen op de arbeidskosten en even-
tueel op de productietijden. Afhankelijk 
van de gebruikte methodiek is ook een 
productieverhoging mogelijk. Bovendien 
worden de inname en afgifte van grote 
goederenstromen steeds meer geoptima-
liseerd door het toepassen van compu-
tergestuurde doseersystemen, inclusief 

de daarbij behorende administratieve 
afhandelingen.

Automatische doseringen
Bij automatisch doseren wordt de 
dosering in zijn geheel door een bestu-
ringssysteem in combinatie met een 
MES-systeem bestuurd en gecontroleerd. 
Het besturingssysteem, een PLC of IPC, 
bestuurt de veldcomponenten en is 
verantwoordelijk voor het weegproces 
(inlezen gewichten, voorafslagen). De 
recept- en doseergegevens bevinden zich 

in het MES-systeem, alsook het algoritme 
voor het bepalen van de dosering. De 
MES-laag zal op zijn beurt weer gekop-
peld zijn aan een ERP-systeem. Voor het 
starten van de ‘run’, ‘batch’ of artikel 
wordt gecontroleerd of de voorraad 
voldoende is. De werkelijk gedoseerde 
waarden kunnen aan een ERP-systeem 
worden doorgegeven voor de kostprijs-
berekening en voorraadbeheer. Bij elke 
dosering test het besturingssysteem of 
de dosering binnen de voor deze compo-
nent vastgestelde tolerantiegrens valt. 
Indien gewenst kunnen tolerantieafwij-
kingen automatisch, zonder ingrijpen 
van de operator dus, worden verwerkt.
Bij moderne automatische doseringen 
verdeelt de besturingsinstallatie auto-
matisch de componenten uit het recept 
over de juiste weegschalen op basis van 
beschikbaarheid, weegnauwkeurighe-
den en batchgrootte. Belangrijk is of de 
betreffende hoeveelheid, gerelateerd aan 
de verwachte batchgrootte, op één van 
de weegschalen kan worden afgewogen. 
Weegnauwkeurigheid bepaalt de keuze 
voor een weegschaal. Op een weegschaal 
met een nauwkeurigheid van 0,5 kilo-
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–	 Bedrijf	moet	minimaal	circa	1.000	kg/h	produceren.
–	 Te	doseren	materiaal	moet	geschikte	loopeigenschappen	hebben.	
–	 Is	afhankelijk	van	opbouw	en	leeftijd	van	de	huidige	automatisering.	
–	 Systeem	moet	worden	ingebed	in	totale	fabrieksbesturing	voor	maximaal	ren-

dement.
–	 Vereist	personeel	van	middelbaar	opleidingsniveau.
–	 Is	zinvol	bij	componenten	die	vaak	voorkomen	in	recepten.	Componenten	die	

zeer	sporadisch	of	in	zeer	kleine	hoeveelheden	voorkomen,	kunnen	met	de	
hand	worden	toegevoegd.	

–	 De	opbouw	en	omvang	van	de	recepten	bepalen	de	capaciteit	van	de	weeg-
schalen.

Aandachtspunten bij automatisch doseren
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gram kun je nu eenmaal geen componenten afwegen die een 
nauwkeurigheid van 0,1 kilogram vereisen. Verder is belangrijk 
dat het doseerelement geschikt is voor het doseren van de 
gevraagde hoeveelheid binnen de gestelde nauwkeurigheid en 
de beschikbare tijd. 

Nauwkeurig doseren
Nieuwe doseeralgoritmes maken het mogelijk om moeilijk 
doseerbare componenten zoals melkpoeder toch nauwkeurig 
te doseren. Ook kunnen grote en kleine hoeveelheden poeder 
op maximale capaciteit worden gedoseerd met behoud van 
de gewenste nauwkeurigheid. Dit wordt bereikt door op flow 
te doseren waarbij het doseersysteem continu de maximale 
doseerflow zal handhaven.
Daarnaast maken de nieuwe algoritmes het mogelijk om zelf-
instellende en zelfoptimaliserende doseersystemen te bou-
wen. Het systeem kan dit doen door telkens weer de dosering 
op afwijkingen te controleren en daar met vooraf ingestelde 
regels op te laten reageren. Een voorbeeld hiervan is het cor-
rigeren van de na-val of de doseerflow als de dosering niet in de 
gewenste tijd afloopt.
Gebruikte methodieken om te automatiseren zijn onder andere 
het doseren op basis van een variabele schuifopening of het 
toerental van een doseerschroef in relatie tot de gevraagde hoe-
veelheid. In combinatie met de actuele gemeten flow kunnen 
de doseersnelheden hoger liggen dan bij de huidige doseer-
methoden. Daardoor kan de productiviteit van de installatie 
worden verhoogd. 

Recall-acties
Een bijkomend voordeel van automatisch doseren is dat recall-
acties binnen enkele minuten zijn in te leiden. Door bij de 
ontvangst de innamegegevens van bulkgoederen in te voeren 
en zakgoed te scannen is de registratie van de lotnummers 
sluitend. Bij silo’s die niet geheel leeg zijn gemaakt of worden 
gereinigd, wordt de nieuwe inname als een laag in de silo 
geboekt. De dosering vindt theoretisch uit de onderste laag van 
de silo plaats. Vermenging van de lagen bij het leegtrekken van 
de silo kan worden gecorrigeerd. 
Door het toepassen van deze lagenstructuur en het flexibel 
vermengingpercentage kan elk lot worden gevolgd. Bij de 
handafweging zal de operator de artikelen voor het doseren 
scannen. Daarbij controleert het computersysteem of het juiste 
artikel/lotnummer wordt gedoseerd. Deze registratie, gekop-
peld aan een goede sorteer- en selecteerfunctie, is belangrijk 
bij recall-acties. 
Raakt een product tijdens het doseren op, dan dient het MES-
systeem de ingestelde parameters een voorstel te geven zodat 
er verder wordt gedoseerd vanuit een andere silo (indien meer-
dere silo’s met dezelfde component aanwezig zijn) of eventueel 
via een andere weegschaal of het met de hand bijstorten. Zo 
kan de charge worden afgemaakt.

Doseren van poeders wordt volwassen 
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Machine zonder dekselbeschadiging
NJM/LMI	introduceert	de	beltorque	
capper,	een	apparaat	dat	een	deksel	
met	een	meer	consistente	draaibe-
weging	op	een	pot	draait.	Dit	komt	
door	het	eenvoudigere	mechaniek	
van	de	loopband.	Deksels	lopen	zo	
minder	beschadiging	op	volgens	
het	bedrijf.	Bovendien	wordt	de	
omwisseltijd	tussen	batches	verkort	
en	is	er	minder	kans	op	lekkage	en	
productbesmetting.	Het	is	een	con-
tinusysteem	dat	wordt	geleverd	met	
een	roestvrijstalen	behuizing.
 www.njmcli.com

Snelle detectie van pathogene bacteriën 
Het	Amerikaanse	bedrijf	Litmus	brengt	een	snelle	test	voor	
pathogene	bacteriën	op	de	markt.	De	test,	genaamd	Rapid-
B,	kan	binnen	twintig	minuten	aangeven	welke	bacterie	
voorkomt	en	of	de	cellen	levend	of	beschadigd	zijn.	De	test	
maakt	gebruik	van	de	zogeheten	fingerprinting-techniek.	
Bij	deze	techniek	wordt	gebruik	gemaakt	van	analyseap-
paratuur,	chemische	en	biologische	vloeistoffen	en	gespeci-
aliseerde	software.	In	twintig	minuten	kunnen	pathogene	
bacteriën	worden	geïdentificeerd.	
 www.litmusgti.com

Minidemper met coating
De	compacte	draadisolatoren	van	het	
Amerikaanse	bedrijf	Enidine	zijn	nu	
ook	met	een	coating	te	leveren.	De	
minidempers	zijn	daarom	ook	in	een	
cleanroom-omgeving	te	gebruiken.	
Voor	toepassingen	met	een	geringe	
trillingsbelasting	zijn	de	isolatoren	
geschikt.	De	coating	voorkomt	dat	
losse	metaaldeeltjes	vrijkomen	en	in	
bijvoorbeeld	een	voedingsmiddelen-
omgeving	schade	kunnen	veroorzaken.	
 www.enidine.com

Compacte installaties met nauwere flowmeters
De	Prowirl	FR-	en	FS-flowmeters	van	
Endress+Hauser	combineren	een	kleinere	interne	
diameter	met	een	hoge	meetnauwkeurigheid.	
Door	deze	meters	kunnen	installaties	compac-
ter	en	economischer	worden	gebouwd.	Met	het	
type	FR	wordt	een	enkelvoudige	reductie	van	de	
boringdiameter	bereikt	en	met	het	type	FS	een	
tweevoudige	reductie.
 www.nl.endress.com

ERIKS opent cleanroom
ERIKS	opent	1	november	een	cleanroom	in	haar	
vestiging	in	Alkmaar.	Het	bedrijf	speelt	hiermee	in	
op	de	steeds	strengere	regelgeving	en	op	de	wens	van	de	
industrie	voor	cleane	werktuigbouwkundecomponenten	in	
haar	productieprocessen.	Met	de	cleanroom	kan	ERIKS	ver-
vuiling	en	‘out-gassing’	voorkomen.
 www.eriks.nl
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