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WETENSCHAP

TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Meten is weten
i-FAST-traject ingediend door Flanders’ FOOD

Onder het motto van ‘meten is weten’ groeit de interesse naar 
sensorsystemen. De uitdagingen op het gebied van kwaliteits- 
controle, procesbewaking en productontwikkeling zijn groot. 
Gezien de productdiversiteit en de biologische variabiliteit van 
voedingsingrediënten, dienen dergelijke sensoren dikwijls  
specifiek afgestemd te worden op de concrete noden vanuit  
de bedrijven. 

Flanders’ FOOD dient eind november het 
VIS-traject i-FAST in bij IWT. Het acro-
niem staat voor ‘in-factory Food Analytical 
Systems and Technologies’. Het project 
omvat zes collectieve validatietrajecten  
binnen de drie thema’s samenstelling,  
structuur(opbouw) en functionaliteit en 
smaak en aroma. 

Samenstelling
Binnen het thema samenstelling zijn er 
twee validatietrajecten: Mobispec en Iquihl. 
Het eerste exploreert de toepasbaarheid van 
draagbare, extreem compacte (hyper)spec-
trale camera’s en draagbare puntspectrome-
ters, voor het ‘op de werkvloer’ uitvoeren 
van kwaliteitsmetingen naar samenstelling 
en microstructuur toe. Voedingsbedrijven 
beschikken vaak al over spectroscopische 
apparatuur, maar die staat meestal in een 
labo. Draagbare toestellen daarentegen 
brengen de sensor naar het staal en bieden 
bijgevolg potentieel om snelle en accurate 
interventies in geval van acute problemen 
of twijfel uit te voeren en zo de kwaliteits- 
keten te waarborgen. Door het spectrosco-
pisch opmeten van de absorptie- en ver-
strooiingsparameters kan er informatie 
worden verkregen over samenstelling en 
microstructuur. Puntspectroscopie meet 

een gemiddeld spectrum voor een (voe-
dings)product in de veronderstelling dat dit 
homogeen is. Hoewel dit meestal niet het 
geval is, is informatie over de gemiddelde 
eigenschappen vaak voldoende. 
Voor heterogene producten is een visiesen-
sor nodig. Hyperspectrale camera’s maken 
gebruik van meer en nauwere spectrale 
banden dan klassieke kleurencamera’s die 
slechts drie kleurbanden (rood, groen en 
blauw) opmeten, waardoor zij uit één 
beeldopname meer informatie halen.  
Voor iedere pixel wordt een ‘spectrale hand-
tekening’ opgemeten die voor ieder materi-
aal uniek is. Recente ontwikkelingen in 
on-chip-hyperspectrale camera’s maken 
deze technologie betaalbaarder en sneller 
dan tot nu toe het geval was en zelfs  
draagbaar. 

Verhitte vloeibare producten
Het validatietraject Iquihl beoogt de inte-
gratie van een vloeistofsensor gebaseerd op 
GHz-technologie in productielijnen van 
melkproducten en fruitsappen om op een 
kwantitatieve en elektronische wijze maxi-
male productkwaliteit te garanderen. Inno-
vatief aan deze contactloze sensor is dat de 
kwaliteit van het product tijdens een ther-
mische behandeling on-line en real-time 

wordt gemeten. Concrete toepassings- 
mogelijkheden zijn:
• Real-time opvolgen van de evolutie van de 
kwaliteit tijdens een thermisch proces 
onderhevig aan aanlading en andere  
kwaliteitsbepalende thermische effecten;
• Real-time opvolgen van het reinigings-  
en desinfectieproces.
 
Via deze sensor kan het thermisch proces 
en het reinigingsproces dynamischer en 
accurater gecontroleerd en geoptimaliseerd 
worden. Finaal resulteert dit in minder 
energieverliezen, minder productafval en 
minder verspilling van reinigings- en  
desinfectieproducten. 

Structuuropbouw en functionaliteit
Binnen het thema structuuropbouw en 
functionaliteit zijn er drie validatietrajecten: 
Fystem, Ultrafat en X-FAST. Voor gecon-
centreerde emulsies is niet enkel de drup-
pelgrootte-verdeling van belang, maar ook 
de homogeniteit. Via lage resolutie NMR is 
het mogelijk om zonder staalvoorbereiding 
en niet-destructief beide parameters te 
bepalen, zowel voor water-in-olie (margari-
nes) als voor olie-in-water type emulsies 
(mayonaise). Hoewel apparatuur commer-
cieel beschikbaar is, is ze niet beschikbaar 
als routinematige techniek.
De uitdaging is het adequaat instellen van 
de instrumentele parameters voor een  
specifieke toepassing. Dit vereist grondige 
kennis van de fysische principes van de 
techniek. Validatietraject Fystem wil deze  
barrières wegnemen door in overleg met de 
deelnemende bedrijven een aantal specifie-
ke toepassingen voor snelle kwaliteits- 
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Hyperspectrale camera’s kennen mogelijk 

toepassingen in de voedingsindustrie  

(traject: MOBISPEC).

bepaling uit te werken, zodat de techniek 
eenvoudig en gebruiksvriendelijk wordt en 
waarbij ook de betrouwbaarheid en toepas-
baarheid grondig worden geëvalueerd. 

Structuuropbouw
De huidige beschikbare technieken voor het 
opvolgen van structuuropbouw tijdens kris-
tallisatie hebben hun beperkingen: soms 
beperkte beschikbaarheid, onvermogen om 
kristallisatie onder roeren op te volgen, 
onvermogen om microstructurele ontwik-
keling kwantitatief op te volgen en  
onvermogen om on- en in-line gebruikt  
te worden. Bovendien vereisen zij ook 
steeds staalname en analyse in een labo. 
Na een eerste optimalisatie op cacaoboter, 
zet Ultrafat, het tweede validatietraject, in 
op verdere verkenning van de mogelijk- 
heden van lage intensiteit ultrageluid  
gebaseerde analysetechnieken voor:
• Gebruik in een in-factory labo als hulp  
bij productontwikkeling;
• Het in-line opvolgen van vetkristallisatie 
gedurende het productieproces voor  
procesbewaking en kwaliteitscontrole. 

Technieken gebaseerd op ultrageluid van 
lage intensiteit hebben het voordeel dat ze 
niet destructief, eenvoudig te automatise-
ren, relatief goedkoop, accuraat, veilig en 
snel zijn. Ze zijn toepasbaar op materialen 
die niet licht doorlatend zijn (zoals vele 

levensmiddelen). Belangrijk is bovendien 
dat ze ingezet kunnen worden in een 
bedrijfsomgeving en geschikt zijn voor 
on-line en in-line metingen in een proces-
omgeving.

Structuur-eigenschap relaties
Geavanceerde tomografische technieken 
zijn ontwikkeld om de structuur van voe-
dingsmiddelen in 3D te inspecteren, met 
minimale staalvoorbereiding en niet-de-
structief. X-stralentomografie is vandaag 
één van de meest beloftevolle technieken, in 
het bijzonder voor poreuze materialen. De 
techniek biedt perspectieven voor innova-
tieve sensoren voor zowel online als offline 
meting van productstructuur, en de daar-
aan gerelateerde kwaliteitseigenschappen, 
in industriële condities met een betere reso-
lutie dan tot nog toe mogelijk is met andere 
technieken. De techniek is gebaseerd op de 
interactie van X-stralen met materialen. 
Wanneer X-stralen door een materiaal pas-
seren zullen ze, afhankelijk van de dichtheid 
van het materiaal, door absorptie afgezwakt 
worden. X-FAST ontwikkelt oplossingen 
voor praktische uitdagingen om X-stralen-
tomografie dichter bij de voedingssector te 
brengen:
• Is de microstructuur, het defect of het 
vreemde voorwerp meetbaar met X- 
stralen?;
• Is dit accurater/sneller/gemakkelijker/

betrouwbaarder dan met een andere 
methode?;
• Zijn er structurele verschillen op basis van 
samenstelling of bereidingswijze?;
• Zijn deze structuurverschillen bepalend 
voor de producteigenschappen?;
• Kan dit kostefficiënt worden geïmplemen-
teerd in productontwikkeling of kwaliteits-
controle?.

Smaak en aroma
Technologieën met veel potentieel voor het 
beschikbaar maken van bestaande hoge-
doorvoermeetmethoden voor smaakgeba-
seerde procescontrole zijn transmissie 
FT-IR spectroscopie voor analyse van opge-
loste stoffen, en GC-MS, IM-MS en HF-MS 
voor analyse van vluchtige stoffen. Het 
startpunt van het validatietraject is de com-
binatie van academische kennis en ervaring 
en de commercieel beschikbare draagbare 
meetapparatuur. De sturing en controle van 
het productieproces aan de hand van de 
smaak van het product is innovatief. Dit 
heeft implicaties voor de kwaliteitscontrole 
en de procesoptimalisatie. Door de nadruk 
op het belang van vluchtige aromastoffen 
bij het bepalen van de smaak is het mogelijk  
om met een minimum aan staalvoorberei-
ding kwaliteitscontroles effectief te  
implementeren.

www.flandersfood.be
www.flandersfood.com/projectoproep/
oproep-vis-traject-i-fast 

• VEERLE DE GRAEF •

V. De Graef, projectmanager Sensors For Food,  

Flanders’ FOOD, Brussel
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