
De innovatieve Inline CheeseMaster is de inline microwave voor een nauwkeurige vochtme-
ting aan kazen. Bij kaasproductie is er de behoefte om inline, eerder, sneller en nauwkeuri-
ger dan voorheen het vochtgehalte van de geproduceerde kazen voor (en na) het zoutbad te 
kennen.
 
In plaats van de kostbare, omslachtige en destructieve externe analyse is het mogelijk om direct 
voor (of na) het pekelbad inline en contactloos te kunnen meten. De daarbij te behalen resultaten 
moeten dienen om het rendement te optimaliseren en eerder te kunnen inspringen op productie-
storingen.

De techniek
Uit laboratoriumtesten blijkt dat het water in een kaas vóór het pekelen heel verschillend in een 
kaas verdeeld kan zijn. Zoals bekend kan van twee taartpunten uit dezelfde kaas het waterpercen-
tage tot ruim meer dan circa 1% tot 3% verschillen. Daarnaast verschilt het watergehalte aan de bui-
tenzijde (korst) van het watergehalte aan de binnenkant en kunnen, onder andere door het niet hori-
zontaal aandrukken tijdens het persen, de verschillen in het plaatselijke vochtgehalte worden ver-
groot. Daar waar met behulp van infrarood licht slechts een aantal cm3 (korst) kaas worden beme-
ten, wordt met behulp van microgolf techniek tot ca. 5 liter en meer kaas gezien (ca. 1000x meer 
materiaal) waardoor een beter gemiddeld vochtgehalte kan worden verkregen. De meting wordt con-
tactloos gerealiseerd terwijl de kaas zich zonder oponthoud op een transportband voortbeweegt 
met een snelheid van (ter plaatse) vaak ca. 0,25 m/sec. Bij deze meting wordt gebruik gemaakt van 
een uiterst nauwkeurige laserhoogte meting, die ook helpt om andere functies te realiseren.

Meetresultaten
De uiteindelijk behaalde meetresultaten overtreffen de nauwkeurigheidswensen van circa 0,5% 
voor 1 kaas en circa 0,3% voor het gemiddelde van 5 opeenvolgende kazen ruimschoots. De appa-
ratuur wordt op een groot aantal locatie naar volle tevredenheid gebruikt. De behaalde meetresulta-
ten bieden mogelijkheden om het externe onderzoek (bijzonder) sterk te verminderen.

Leveringsomvang
Indien gewenst kan de leveringsomvang worden gecompleteerd met een speciaal ontworpen trans-
portband die uiterst toegankelijk is voor inspectie en reiniging en waarin de meetapparatuur 'klaar 
voor gebruik' is voorgemonteerd en afgesteld. Deze meetband kan verder worden uitgebreid met 
een geïntegreerde weeginstallatie, waarmee de gebruiker in staat wordt gesteld om zijn productie-
rendement te maximaliseren.
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