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Thema: meTen = WeTen

reporTage

Mobiele applicaties en tafelmodellen in trek

Lage resolutie NMR 
rukt op in food

De voedingsindustrie haalt steeds meer 

informatie voor de kwaliteitscontrole uit 

moleculair spectroscopische technieken. 

Nabij infrarood (N)IR-spectroscopie is al 

groot, terwijl nucleaire magnetische 

resonantie (NMR) op komt voor zowel 

toegepast onderzoek als voor routineappli-

caties. Dat is toch wel een revolutie op 

analysegebied, aangezien NMR-appara-

tuur in zijn klassieke vorm altijd het 

exclusieve domein van hightech laborato-

ria was. Sinds een aantal jaren zijn ze ook 

als tafelmodellen te koop. Voor minder dan 

€50.000 haalt een bedrijf een apparaat in 

huis. Qua resolutie kunnen deze niet 

tippen aan de klassieke apparaten, maar 

de spectra zijn goed genoeg om productsa-

menstellingen te screenen. Lage resolutie-

NMR wordt bij voedingsmiddelenfabrie-

ken ingezet voor onderzoekstoepassingen 

als de bepaling van vet in kaas, vastvetge-

halte in botervetten of weiproducten. 

FrieslandCampina Research in Deventer 

heeft er één staan. 

Proces nabootsen
In het laboratorium in Deventer zet 

Antoinette Toebes, researcher food 

non-destructieve technieken zijn nog steeds populair. er is nau-
welijks monstervoorbereiding nodig, terwijl voor routinetoepas-
singen in enkele minuten bekend is of sleutelparameters aan de 
specificaties voldoen. runner-up is benchtop-nmr, kernspinre-
sonantie op lage resolutie voor toegepast onderzoek en kwali-
teitscontrole. 

interessant, want non-destructief, dus 

aansluitend kun je met de monsters nog 

ander analyses doen. Je kunt werken met 

een script met temperatuurprofielen, 

waarbij je de probe kunt verwarmen of 

koelen om bijvoorbeeld het proces na te 

bootsen.” Toebes benadrukt dat het een 

onderzoekstoepassing betreft. Niet te 

vergelijken met NMR voor kwaliteitscon-

troles bij andere FrieslandCampina-vesti-

gingen. “In onze kwaliteitscontrolelabora-

toria werken ze ook met NMR, maar die 

zijn afgestemd op een bepaalde applicatie. 

Die apparatuur is dummy-proof. Monster 

erin en je weet na een minuut of de 

parameters binnen de bandbreedte liggen.” 

Fourier Transformatie (FT) (nabij)infrarood 
(NIR)-spectroscopie is goed ingeburgerd in 
de voedingsindustrie als laboratoriumtech-
niek en als online-toepassing voor de 
procescontrole. Spectra van online-appara-
tuur worden steeds beter en ook stoffenbi-
bliotheken met referentiespectra blijven zich 
uitbreiden, zodat het laboratorium minder 
vaak in actie hoeft te komen voor een 
nadere analyse. Bij zeer constante 
processen beperkt dat zich tot controle-
monsters analyseren. Apparatuur op de 
procesvloer is bovendien zo robuust dat het 
bestand is tegen hogedrukreiniging en stof. 
Ze zijn nagenoeg onderhoudsvrij. Hand-

zame, mobiele NIR-apparatuur komt op. Dit 
soort apparaatjes – nog wel een niche – ter 
grootte van een afstandsbediening dient 
voor screening in de productieketen van 
grondstoffen en productbatches tot 
eindproducten in de verpakking. Uitlezen 
van spectra kan via pc of laptop, dus ook in 
het veld. Afhankelijk van het gekozen model 
en hulpstukken kunnen zowel metingen 
plaatsvinden in vloeistoffen (absorbantie- en 
transmissiemetingen) als op het oppervlak 
van vaste stoffen (kleurreflectiemetingen). 
Dit soort apparatuur heeft niet het bereik en 
de resolutie van labapparatuur. Metingen 
zijn puur indicatief. 

structuring, benchtop NMR in voor 

onderzoek naar onder andere de vetsa-

menstelling en -verdeling van zuivelpro-

ducten. Met lage resolutie-NMR kan ze 

zonder monstervoorbereiding snel grote 

aantallen monsters screenen. “Low 

resolution kwam hier tien jaar geleden in 

beeld als onderzoekstechniek. Het is 

Groei mobiele NIR
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antoinette Toebes, researcher food structuring bij Frieslandcampina research in Deventer, doet een 
nmr-meting op boter. Foto: Foodnote

Academisch denkniveau
In onderzoekssituaties is het NMR-gebruik 

een stuk uitdagender. De analyse is 

weliswaar supermakkelijk – cuvet vullen 

met monster en in het apparaat steken – 

maar de data-interpretatie vergt acade-

misch denkvermogen. “NMR is een 

redelijk abstract gebeuren. De bepaling 

van de parameters is cryptisch”, zegt 

Toebes, terwijl ze de bovenklep van het 

apparaat van Oxford Instruments opent om 

de magneet te tonen. “Met NMR bepaal je 

de relaxatietijd van protonen, zeg maar de 

verhouding tussen spin-up en spin-down, 

onder invloed van het magneetveld. In 

water kan het proton vrij diffunderen. In 

een druppeltje in boter is de ruimte 

beperkt door de druppeldiameter. Die 

beperking geeft een indicatie voor de 

druppelgrootte. Uit de mu-klasse kun je 

dan aflezen om welk percentage van je 

monster het gaat.” Zo kan er in boter aan 

structuren worden gemeten, bijvoorbeeld 

ingesloten waterdruppels. “Voor je 

houdbaarheid is het van belang dat het 

water fijn verdeeld is; bij grote druppels 

gaat microbieel bederf sneller.”

Dubbele emulsies
Toebes doet veel emulsieonderzoek. “Met 

NMR kan ik de druppelgrootteverdeling 

van zowel water- als vetdruppels meten, 

onafhankelijk van trosvorming. Met een 

klassieke meting van de druppelgroottever-

deling met de Malvern (leverancier van 

deeltjesgrootte-analyseapparatuur, red.) zie 

je dat onderscheid niet.” Ook kan ze aan 

dubbele emulsies meten. “Met NMR kan 

ik bepalen hoeveel kleine vetbolletjes er in 

een grotere zitten. Ik maak dan gebruik 

van paramagnetische mangaanionen die ik 

aan de bulkfase toevoeg. Mangaan treedt 

niet in de kleinste bolletjes. Het beïnvloedt 

de relaxatietijd en zo kun je bepaalde 

componenten die dicht bij elkaar zitten 

van elkaar scheiden tijdens de meting.” 

Encapsulaat-efficiency
NMR is onmisbaar voor metingen van 

geëncapsuleerde producten. “Je kunt er de 

• Vincent Hentzepeter •

v. hentzepeter is freelance journalist

Binnen de moleculair spectroscopische 
technieken is Raman aan een opmars 
bezig. Dit zal te maken hebben met 
voordelen, zoals het kunnen meten in 
waterige oplossingen. Ook kan er 
materiaal worden gemeten in een 
afgesloten ruimte, zoals een ampul, vooral 
interessant voor neutraceuticals. Raman 
heeft wel enkele nadelen ten opzichte van 
NIR. De techniek is een stuk duurder 
vanwege de laser en er zijn nog geen 
uitgebreide databanken met referentie-
spectra beschikbaar voor spectrale 
herkenning. Het blijft daarmee vooral een 
techniek voor de onderzoekomgeving.

encapsulaat-efficiency en stabiliteit mee 

meten, ook bij temperatuurwisselingen.” 

Dat is belangrijke informatie voor 

bijvoorbeeld de structuur van functional 

foods of toepassing van smaakcomponen-

ten. “Dubbelemulsies kunnen worden 

gebruikt voor bijvoorbeeld het encapsule-

ren van vitamines of het maken van 

producten met een laag vetgehalte. Met 

NMR is de samenstelling van zo’n 

encapsulaat eenvoudig te meten.” 

NMR biedt ook uitkomst bij onderzoek 

aan fasescheidingen. “Die zie ik met NMR 

eerder dan met het blote oog. Eiwitten 

hebben invloed op relaxatietijd van 

waterprotonen. Als ze gaan aggregeren 

onttrekken ze zich aan waterfase, 

waardoor de relaxatietijd van de oplossing 

opschuift naar die van water zonder 

eiwitten. Deze verandering maakt NMR 

snel zichtbaar.” 

Externe expertise
Hoge resolutie NMR besteedt Friesland-

Campina uit aan gespecialiseerde 

onderzoekslaboratoria. “Die apparatuur is 

kostbaar, groot en zouden wij te weinig 

gebruiken. De analyses duren lang, dus 

schakelen we in dat geval externe 

expertise in. Maar de meeste dingen 

kunnen we met onze eigen NMR-applica-

tie zichtbaar maken. Met ons apparaat kun 

je alle kanten op. Het is soms een beetje 

spelen en ‘tweaken’. Zo ontdekken we 

steeds weer nieuwe mogelijkheden.”

Raman uit zijn niche?


