
vmt | 22 oktober 2004 | nr 2236

Analyse

Dataloggers zijn apparaten die vooral de
temperatuur en soms ook de relatieve
luchtvochtigheid meten tijdens produc-
tie, opslag en transport van producten in
de keten. Met deze gegevens is de histo-
rie van de omgevingscondities van pro-
ducten na te gaan. Ook kunnen deze
gegevens in een kwaliteitsverloopmodel
worden ingevoerd om voorspellingen te
doen over de productkwaliteit bij de con-
sument. Op basis van dit inzicht is de
keten bij te sturen.
Er bestaan verschillende typen sensoren
die geschikt zijn voor de levensmiddele-
nindustrie: tijd/temperatuurindicatoren
(tti’s), dataloggers, iButtons en RFID-
tags. Momenteel worden deze sensoren
incidenteel gebruikt voor productbatches
en nog niet voor individuele producten.
De prijzen voor sensoren en bijbehoren-
de uitlees- en verwerkingsystemen zijn
nog hoog of de technologie is onvoldoen-
de betrouwbaar voor de zware praktijk-
omstandigheden.

Tijd/temperatuurindicatoren
Tijd/temperatuurindicatoren zijn stickers
die temperatuuroverschrijding zichtbaar
maken: Wordt een vooraf bepaalde tem-
peratuur overschreden dan verkleurt de
sticker. Tti’s werken op basis van een
irreversibele fysische, chemische of
enzymatische reactie die afhankelijk is
van de omgevingstemperatuur. Hoe
hoger de temperatuur, hoe sneller de
reactie verloopt en hoe eerder kleurver-
andering optreedt.
De eenvoudigste versie is een tempera-
tuurindicator (ti) die reageert op tempe-
ratuuroverschrijding en geen rekening
houdt met de tijdsduur van overschrij-
ding. Deze indicatoren worden bijvoor-
beeld gebruikt voor diepgevroren vlees
of groente bij overschrijding van de 0°C-
grens.
Meer verfijnde tti’s verkleuren als het
product gedurende een bepaalde tijd de
grenstemperatuur heeft overschreden.
Deze indicatoren meten de totale tijd
van de perioden gedurende welke de
temperatuur van het product boven een
bepaalde niveau is geweest. Dit is vooral
interessant voor gevoelige en beperkt

houdbare producten zoals vers gesneden
groente en bloemen.
Hoewel tti’s klein, makkelijk uitleesbaar
en relatief goedkoop zijn, worden ze nog
relatief weinig toegepast voor levens-
middelen. Een voorbeeld is de monito-
ring van vliegtuigmaaltijden. Hierbij
wordt bepaald of maaltijden voor de
terugvlucht al meegenomen kunnen
worden op de heenreis. In de farmaceu-
tische en medische wereld worden ze
veelvuldig gebruikt tijdens transport van
bijvoorbeeld vaccins, bloedproducten en
diagnostische kits. De kostprijs van deze
producten en mogelijke schade bij
ondeugdelijkheid is dan ook veel groter
dan bij (verse) levensmiddelen.
Een nadeel bij het gebruik van tti’s is dat
bij verkleuring van de tti niet kan worden
achterhaald wanneer en dus waar in de
keten de overschrijding heeft plaatsge-
vonden.

Dataloggers
Dataloggers zijn kleine apparaatjes die
periodiek de omgevingscondities meten
en deze gegevens opslaan. Ze worden
gebruikt om van een batch of transpor-
teenheid (vrachtauto, container, pallet)
gegevens te verzamelen. De eigen
stroomverzorging verloopt via een batte-
rijtje. Er bestaan dataloggers voor tempe-
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ratuur, relatieve luchtvochtigheid, druk,
licht, geluid, trilling, bepaalde gassen, et
cetera. Bij sommige dataloggers zijn de
gemeten waarden zichtbaar op displays,
soms zijn rode LEDjes aanwezig die wor-
den geactiveerd als de ingestelde tempe-

ratuurgrens is overschreden. De meeste
dataloggers werken zeer nauwkeurig.
Dataloggers worden incidenteel gebruikt
om inzicht te krijgen in de opslag en
transportcondities. Bij klachten over de
kwaliteit van producten kan de inzet van
dataloggers duidelijkheid geven over de
verantwoordelijke schakel in de keten.
Programmering en uitlezen van datalog-
gers vindt plaats met behulp van een
kabel, eventueel in combinatie met een
specifiek docking station. De bijgelever-
de software is veelal gebruiksvriendelijk.
Meestal is een grafiekfunctie aanwezig en
bestaat de mogelijkheid de data naar
andere programma’s te exporteren.
Voorafgaand aan het gebruik zijn start-
tijdstip en tijdsintervallen tussen metin-
gen te programmeren. Bij een cyclische
instelling is aan te geven of metingen
moeten stoppen als het interne geheu-
gen vol is of dat de eerste waarden
mogen worden overschreven.
Het blijkt in de praktijk lastig om data-
loggers retour te krijgen. Vaak heeft de
afzender en eigenaar van dataloggers
belang bij de verzamelde data en niet de
afnemer van de producten. Het proces
van terugsturen verloopt dan moeizaam.
Goede afspraken zijn essentieel. Een
alternatief is het gebruik van eenmalige
dataloggers. De kosten bij verdwijnen
zijn dan lager.

Een speciaal soort datalogger is de
alarmmonitor. Het betreft kleine data-
loggers (6x6x1cm) voor eenmalig
gebruik. Net zoals tti’s reageren ze op
overschrijdingen van vooraf geprogram-
meerde temperatuurdrempels. Ook tijd-

stip en tijdsduur van de overschrijding
zijn zichtbaar. Tot nu toe worden deze
loggers vooral gebruik bij transport van
medicijnen.

Contact memory
Een iButtons, ook wel contact memory
genoemd, is vergelijkbaar met datalog-
gers. iButtons zijn sensoren in een
roestvrijstalen behuizing ter grootte van
een knoop. Ze kunnen de temperatuur
meten en gegevens opslaan. Ze zijn
robuust en waterdicht en zijn zodoende
geschikt voor zware omstandigheden.
Programmering en uitlezen van de data
gebeurt door een kort fysiek contact tus-
sen de button en de uitleesunit. Diverse
randapparatuur is beschikbaar voor de
iButton waaronder memory stick en
mobiele aansluiting met een Personal
Digital Assistant. Een sensor werkt op
ongeveer ± 0,5°C nauwkeurig. 

RFID
RFID (Radio Frequency Identification
Devices) betekent identificatie met
behulp van radiografische signalen. RFID
tags bestaan uit een microchip en een
antenne met eventueel een batterij. De
tag kan met een grotere antenne en lees-
eenheid worden uitgelezen en beschre-
ven. Het meest bekend en toegepast is
de RFID-technologie bij de beveiliging
van producten. De controlepoortjes bij
winkeluitgangen controleren of de tag is
uitgezet en het product dus niet is gesto-
len. Een voorbeeld van een actieve RFID
tag zijn de autosleutels die op afstand de
portieren openen en sluiten.
De verwachting is dat RFID de barcodes
gaan vervangen, op korte termijn op pal-
lets en kratten en in een later stadium op
individuele producten. Een van de voor-
delen van RFID is dat geen zichtcontact
nodig is voor uitlezen, zodat ook verpak-
te of vervuilde tags nog kunnen worden
gelezen. Daarnaast kan aanvullende

informatie op de tag worden geschreven. 
De grote diversiteit aan systemen en tags
kan worden onderverdeeld naar gebruik-
te frequentie en daarmee samenhangend
de leesafstand (short versus long range),
energievoorziening (passief versus
actief), opslagcapaciteit, programmeer-
mogelijkheden en type uitleesprotocol.
Internationaal bestaan grote verschillen
tussen de toegestane frequenties en
zendvermogens. Zo zijn in Amerika grote-
re zendvermogens toegestaan waardoor
de leesafstand ook bij lagere frequenties
groter is.
Alle RFID-systemen vereisen flinke finan-
ciële investeringen en mogelijk aanpas-
singen aan productieproces en werkwij-
ze. Vooral leeseenheden zijn kostbaar en
verdienen de nodige aandacht voordat ze
probleemloos werken. Belangrijker ech-
ter is dat de ketenpartijen en de markt
eerst overeenstemming moeten bereiken

over het te gebruiken type tags (in het
bijzonder frequentie) en er een unieke
identificatiecode (EPC) wordt vastgelegd,
zoals EAN voor barcodes.

Waardevol
Wanneer zijn deze technologieën interes-
sant voor bedrijf en keten? Toepassing op
alle producten of transporteenheden is
momenteel uit kostenoogpunt niet haal-
baar met uitzondering van tti-stickers. De
verwachting is dat RFID met ingebouwde
sensor binnen enkele jaren goedkoper en
robuuster wordt zodat brede toepassing
mogelijk wordt.
Incidenteel gebruik van conditiemetende
sensoren levert inzicht op in mogelijke
oorzaken van hoge derving en uitval. Op
basis hiervan zijn besluiten tot aanpas-
sing van de transportcondities, verpak-
king of aangepaste ketenafspraken
mogelijk. Continue toepassing van sen-
soren is interessant voor het kwalitatieve
topsegment van de markt, in het bijzon-
der voor gevoelige en waardevolle levens-
middelen en bloemen of planten.
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