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Technologie

Meetresultaten verschaffen een goede basis voor kleine aanpassingen en verbeteringen van het

productieproces. Ook als er wordt geïnvesteerd in uitbreiding van de productiecapaciteit biedt

doormeten van het huidige proces informatie voor het nemen van de juiste beslissingen. Dat stel-

len Coen Akkerman en Jaap Boot. Zij werken beiden voor TNO-MEP als procestechnologen aan

projecten in de voedingsmiddelenindustrie en hebben veel bedrijven van binnen gezien.

TNO in Apeldoorn heeft expertise op het
gebied van procesdiagnose in de levens-
middelenindustrie. Procesdiagnose is
een basis voor optimalisatie of innovatie
van productieprocessen. Twee hoofdwe-
gen die worden bewandeld zijn meten in
productieprocessen – de bestaande situ-
atie – en rekenen aan processen – de
bestaande en toekomstige situatie.

Waarom zou een bedrijf zijn productie-
proces laten doormeten?
Akkerman: “Een voorbeeld is dat een
bedrijf niet tevreden is, maar dat de leve-
rancier van de apparatuur zegt dat alles
dik in orde is. Er ontstaat een patstelling
en het bedrijf komt naar TNO om de vin-
ger op de zere plek te laten leggen.”
Boot: “Bij veel bedrijven is niet bekend
wat de mogelijkheden van hun proces
zijn. Hoe verloopt de temperatuur in het

proces, wat is de relatie met de product-
kwaliteit? Als je die kennis hebt, weet je
of er iets aan het bestaande proces valt
aan te passen of dat investeren in nieuwe
apparatuur een betere optie is.”
Akkerman: “Andere redenen om het pro-
ces door te laten meten zijn spreiding in
productkwaliteit, problemen in de werk-
ruimte of dat bedrijven wel weten dat
hun proces meer mogelijkheden heeft,
maar dat ze niet weten hoe ze die kunnen
benutten.”
Boot: “Een compleet andere invalshoek
is veranderende wetgeving. Aanscher-
ping met een factor twee à drie van de
emissiewetgeving (voor stof, koolwater-
stoffen en componenten) staat op de
agenda. Ook voor de inname van grond-
en oppervlaktewater gaan steeds stren-
gere eisen gelden. Deze verplichtingen
leiden vaak tot investeringen in extra,

zogenoemde nageschakelde, technieken
terwijl soms met een verandering in het
productieproces de verscherpte eisen
ook worden gehaald. Bedrijven krijgen
daar langzamerhand meer inzicht in.”

Hoe weet een bedrijf dat er meer uit de
installatie is te halen?
Akkerman: “Bedrijven die meerdere pro-

ductielocaties hebben, zien soms dat
andere vestigingen het beter doen.”
Boot: “Indien je niets wilt veranderen en
alles draait zoals het behoort, waarom
zou je dan gaan meten? Meestal is er een
acuut probleem of behoefte aan capaci-
teitsuitbreiding. Soms kan dan worden
volstaan met kleine aanpassingen. Maar

Meten in een proces loont

Coen Akkerman verricht een in-linemeting van de deeltjesgrootte-
verdeling.

Jaap Boot ‘on site’ aan het meten bij Brandenburch, fabrikant van
halffabrikaten voor de veevoedersector. 

Bij veel bedrijven is onbekend wat de
mogelijkheden van hun proces zijn
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als er toch moet worden geïnvesteerd,
verschaffen meetresultaten een goede
basis om beslissingen op te nemen. Vaak
gebeurt het echter op gevoel of op basis
van trends of gewoonten.”

Is het niet eenvoudiger om de produc-
tiecapaciteit te vergroten door een
extra unit te plaatsen?
Akkerman: “Dat zie je in de praktijk vaak
gebeuren. Waarom zou je uitzoeken of er
binnen de bestaande unit nog mogelijk-
heden zijn terwijl je zeker weet dat je de
gewenste productiecapaciteit haalt als je
de installatie kopieert? Voordat een
investering wordt gedaan, wordt vaak
niet eens de vraag gesteld of de bestaan-
de installatie wel goed draait.” 

Wat is de boodschap richting
managers?
Akkerman: “De bereidheid om in het pro-
ces te gaan meten, moet worden
beloond. Uiteindelijk zal op grond van de
meetresultaten verbetering mogelijk zijn
en geld worden bespaard. ‘Kopiëren’ is
snel en zonder risico maar betekent wel
hoge kosten.”
Boot: “In een drietal gevallen waar wij
concludeerden dat de installatie niet
goed draaide, werden managers boos. Zij
voelden zich aangevallen. Zij hadden dat
immers moeten ontdekken en aan hun
leidinggevende moeten vertellen. In de
hoogste regionen van een bedrijf moet de
‘attitude’ dan ook ‘pro’ meten zijn. Wat
wij adviseren is eerst goed vaststellen hoe
de huidige situatie is en op basis daarvan
investeringsbeslissingen nemen.”

Is er een algemene aanpak?
Akkerman: “We gaan eerst op locatie kij-
ken. Samen met de opdrachtgever kijken
we waar we willen meten en waar we toe-
gang willen hebben. Er gaat veel commu-
nicatie aan het meten vooraf. Dit gebeurt
niet alleen met de projectleider maar ook
met de productiemensen, zodat iedereen
weet waarom TNO rondloopt en wat er
wordt gemeten. Dat doen we om te voor-
komen dat bijvoorbeeld instellingen tij-
dens de metingen veranderen, zonder
dat dat ergens genoteerd staat.”

Wat kan het bedrijf met de vele getallen
die jullie aan het einde van zo’n sessie
hebben gegenereerd?
Boot: “In het verleden heb ik wel meege-
maakt dat bedrijven zeiden “Jullie zijn
veel te duur, we huren jullie apparatuur
en we meten zelf.” Aan het eind kwamen

ze dan toch weer terug: “We hebben nu
de getallen maar wat moeten we daar
mee?” We helpen dan bij de interpretatie
van de getallen. Wij komen bij veel
bedrijven en hebben zo ‘gevoel’ voor
getallen ontwikkeld: dit is normaal en dit
niet. We noemen dat kengetallenkennis.
Als door een trommeldroger bijvoorbeeld
veel meer dan vijf keer de hoeveelheid
lucht gaat dan dat er water verdampt,
dan klopt er iets niet. Dat soort kengetal-
len heeft een bedrijf vaak niet.”

Van welke processen hebben jullie deze
kengetallenkennis?
Boot: “Drogen, nageschakelde technie-
ken (ontstoffen, filters, verwijderen van
koolwaterstoffen), blancheren, sterilise-
ren, energie- en watergebruik.”
Akkerman: “In het algemeen van vloei-
stof- en gasstromen. We hebben geen
kengetallen die betrekking hebben op
het product, die kennis is bij de klant
aanwezig.”

Hebben bedrijven zelf niet de appara-
tuur en kennis om te meten in huis?
Akkerman: “Per toepassing is verschillen-
de meetapparatuur nodig. Voor het
meten van de luchtsnelheid bijvoorbeeld
gelden verschillende meetprincipes. Elk
meetprincipe heeft zo zijn toepassing: bij
hoge temperatuur, bij lage luchtsnel-
heid, in een corrosieve omgeving. Wil je
als bedrijf zelf meten, dan heb je binnen
de kortste keren een kerstboom aan
meetapparatuur nodig.”
Boot: “Wat je bij bedrijven ziet, is dat ze
voor het meten van de luchtsnelheid een
instrument aanschaffen dat geschikt is
voor het specifieke meetgebied waar ze
het voor nodig hebben. Aangezien dat
het enige instrument is dat ze voorhan-
den hebben, gebruiken ze het te pas en
te onpas. TNO beschikt over de gehele
reeks meetapparatuur voor uiteenlopen-
de toepassingen.”
Akkerman: “Meetapparatuur moet
betrouwbaar zijn en worden onderhou-
den. Valideren en kalibreren van de

apparatuur is essentieel. Dat is voor
bedrijven vaak te duur. Daarnaast is juist
gebruik van de apparatuur belangrijk en
bedrijven meten zelf vaak te weinig om
handigheid te krijgen.” 

Zijn er nog praktijkvoorbeelden te
geven?
Boot: “Waar het nog wel eens aan schort,
is de kennis om representatieve monsters
uit het proces te nemen. De manier van
monstername bepaalt de uitkomst.”
Akkerman: “Ik was laatst bij een bedrijf
dat problemen had met corrosie van het
riool. Vijf onafhankelijke ingenieursbu-
reaus hadden aan het probleem geme-
ten. Daarbij was een vierentwintiguurs-
monster genomen, terwijl de corrosie

juist werd veroorzaakt door piekbelastin-
gen. Bij een vierentwintiguursmonster
raak je al die informatie kwijt.”
Boot: “Daarnaast heb je nog de samen-
hang van alle zaken. Vorig jaar bezocht ik
een bedrijf dat iemand aan het product
had laten meten, een ander aan het pro-
ces en weer een ander aan de schoor-
steen. Maar allemaal onder andere con-
dities en op andere tijdstippen. Die gege-
vens kun je dus niet aan elkaar
koppelen.”

Ank Louwes

Voordat een investering wordt
gedaan, wordt vaak niet eens de
vraag gesteld of de bestaande 
installatie wel goed draait

In vervolg op het meten aan processen (de
bestaande situatie) wordt in een tweede arti-
kel ingegaan op het rekenen aan processen
(de bestaande en toekomstige situatie).
Meer informatie:
– www.mep.tno.nl.
– j.boot@mep.tno.nl, 055-5493314
– j.c.akkerman@mep.tno.nl, 055-5493715

Ing. J. Boot en  dr. ir. C. Akkerman
Ing. Jaap Boot studeerde HTS Chemische technologie en was vijf jaar werkzaam in
de industrie. Daarna kwam hij in dienst bij TNO. Vanuit expertise op het terrein van
emissie en de nageschakelde technieken, heeft hij zich steeds meer in het proces
gespecaliseerd.
Dr. ir. Coen Akkerman studeerde Levensmiddelentechnologie en was lange tijd in
de industrie werkzaam. Hij werkt nu bij TNO en heeft ruime ervaring in het meten
in vloeistofstromen en het nemen van monsters. 
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