
De concurrentie is groot in de
aardappel- en groenteverwer-
kende industrie. De prijs/

kwaliteit verhouding en efficiency
zijn van levensbelang. Visionsyste-
men vervullen in deze sector dan ook
een belangrijke rol en trokken veel
belangstellenden. Een relatief nieuwe
toepassing, het gebruik van een laser
met fluoriserend licht, toonde Barco
uit Eindhoven
(www.barcovision.com). Door ver-
schillen in de golflengte van het
teruggekaatst licht, komen kleurcon-
trasten beter tot uiting. Marketing
manager Marc van Gerven: “We kun-
nen deze technologie alleen voor
producten met chlorofyl inzetten,
zowel voor het uitselecteren van pro-
ducten als erwten en boontjes met
kleurafwijkingen, als voor producten
als aardappelen en wortelen met
groenverkleuringen. We zijn echter
bezig om deze technologie ook toe-
pasbaar te maken voor producten
met andere kleuren.”

Desgewenst kunnen machinebou-
wers als Barco hun visionsystemen
ook uitrusten met lasers voor het

selecteren op textuur, bijvoorbeeld
om steeltjes uit bonen te selecteren,
maar ook steentjes uit rozijnen en
noten, stukjes schild en staartjes uit
garnalen en andere vreemde voor-
werpen uit zeer uiteenlopende pro-
ducten te selecteren.

Voor vormherkenning – een derde
toepassing van visionsystemen –
neemt de belangstelling snel toe. Bij
Barco worden hiervoor twee extra
camera’s geplaatst. Belangrijke toe-
passingen zijn het uitselecteren van
boontjes met steeltjes, gebroken
wortelschijfjes, te korte frites en niet
te vergeten het voorselecteren van
aardappelen voor toepassingen als
pommes parisien, aardappelschijfjes,
chips of friet enz.

Juist vanwege de verschillende toe-
passingen worden al meerdere

visionsystemen in een lijn geplaatst,
bijvoorbeeld een camerasysteem voor
de selectie van het uitgangsproduct,
een lasersysteem voor de inspectie
van het verwerkte product en een
röntgensysteem voor een controle
van het verpakte eindproduct. Ook
worden bij productielijnen met hoge
capaciteiten hier en daar al meerdere
visionsystemen achter elkaar
geplaatst zodat toch de hoge eind-
productspecificaties kunnen worden
gehaald. 

Klein
Key technology (www.keyww.com)
introduceerde de Optyx-sorteerunit,
een compact (1 m breed) en veelzij-
dig visionsysteem voor het sorteren
van kleine volumes op kleur en struc-
tuur. De enige camera overziet van
bovenaf de gehele breedte van de vlak
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afgestelde sorteerband. 
Ook het Duitse Elexso (www. elex-

so.com) toonde een kleinschalige,
goedkope kleursorteerder gebaseerd
op LED-technologie. Behalve de lage
prijs is volgens service manager
David Parkin de sorteerder ook goed-
koop in gebruik. De LED neemt niet
in lichtintensiteit af en hoeft niet

regelmatig te worden vervangen
zoals bij lasers het geval is. De
machine is bestemd voor relatief klei-
ne producten als koffiebonen, bonen,
noten enz. Deze worden met behulp
van vrij sterk hellende glijgoten (4 tot
36) door een van twee kanten kijkend
optisch systeem geleid. De gehele
machine is via een LCD-scherm te
bedienen. De software kan 100 ver-
schillende programma’s bevatten en
worden aangesloten op een centrale
PC voor verdere dataverwerking en
besturing op afstand dan wel het her-
stellen van fouten. 

Droogschiller
Finis uit Ulft toonde een zeer com-
pacte droogschillijn voor de produc-
tie van aardappelproducten. De gang-
bare aardappelen van 60 – 80 mm
worden met de hand of mechanisch
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was letterlijk bezaaid met aanbieders van detectoren voor vreemde voorwerpen.

Metaaldetectoren lijken uit en röntgensystemen in, vooral vanwege hun brede

inzetbaarheid, zoals controleren van de vullingsgraad, op breuk en op de verdeling van

ingrediënten op bijvoorbeeld een pizza.
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tems (www.loma.com). 
Hijzelf is ervan overtuigd dat rönt-

gen de toekomst is. “Met röntgen
kun je kleinere metalen verontreini-
gingen – tot 0,8 mm – opsporen; kun
je kalk, steen, bot en kunststoffen
met een hoge dichtheid detecteren en
kun je dwars door gemetalliseerd
folie en aluminium scannen.” Maar
ook röntgen, waarvan de technologie
nog in de kinderschoenen staat, kan
niet alles, waarschuwt Gruijters. “Je
kunt er geen haren, nagels, vliegen,
knars, karton en dergelijke mee
opsporen.” Ook de aanschafprijs is
nog een minpunt; vergeleken met
metaaldetectoren ligt deze nu nog
een factor vijf hoger. Ook de onder-
houdskosten zijn hoger, onder ande-
re vanwege het vervangen van de
röntgenbuis.
In toenemende mate worden rönt-
gensystemen voor geheel andere toe-
passingen ingezet, bijvoorbeeld voor
het controleren van vullinggraden
van afzonderlijke verpakkingen,
maar ook voor omverpakkingen.
Röntgensystemen hebben hier als
voordeel dat ze nauwkeuriger (zeker
bij hogere snelheden) respectievelijk
veel sneller zijn dan de wegers en of
optische sensoren. Ook kunnen ze
worden ingezet om breuk in verpakte
producten te detecteren en is het
zelfs mogelijk met röntgenappara-
tuur het aantal, de grootte en de ver-
deling van de gaten in kaas te contro-
leren. ■

stuk voor stuk op de machine geposi-
tioneerd in gemakkelijk uitwisselbare
houders. Tijdens het schillen, waar-
bij de messen de contouren volgen,
wordt de aardappel vastgehouden en
na afloop - indien gewenst - in 2, 4 of
6 gelijkvormige delen gesneden. De
capaciteit van een machine met twee
banen bedraagt ongeveer 500 tot 600
kg geschild product. Desgewenst kan
de machine met vier of zes banen

worden uitgerust. Voor afnemers met
vorige typen die nog geen delenme-
chaniek hebben, is nu een ‘los’ appa-
raat beschikbaar. 

De snijverliezen op deze machines
bedragen circa 50%. Bij te grotere
aardappelen loopt dit percentage
snel op. Finis levert nu dan ook een
eenvoudig camerasysteem waarmee
de afmetingen van de te snijden aard-
appelen eenvoudig zijn te meten en
op basis daarvan bijvoorbeeld in vijf
sorteringen kunnen worden inge-
deeld. Kleine aardappelen kunnen
bijvoorbeeld worden gehalveerd,
middelgrote gevierendeeld en grote
aardappelen in zes stukken gesne-
den. 

Droogontveller
Tummers Machinebouw uit Hooger-
heide (www.tummers.nl) introdu-

ceerde een droogontveller. Het prin-
cipe van de ZicZacBrusher is eenvou-
dig: de aardappelen worden boven in
de machine ingevoerd en via twee
snel ronddraaiende, verticaal opge-
stelde borstelgroepen met ieder 4 tot
6 nylon borstelrollen van hun
(gestoomde of geloogde) schil ont-
daan om vervolgens de machine aan
de onderkant te verlaten. De capaci-
teit bedraagt 12 tot ruim 50 ton, zo

leren praktijktesten bij een Belgische
aardappelverwerker. Maximaal 98%
van de (stoom)schillen wordt verwij-
derd. Sales engineer Kees den Boer
schat dat het afval vijf procent lager
is dan bij vergelijkbare systemen.
“Dat moeten we nog verder met tes-
ten onderbouwen.”

Tummers is bezig om de machine
met carborundumborstels uit te rus-
ten, zodat de ZicZacBrusher ook
ongestoomde aardappelen kan ver-
werken. Deze zullen dan langer in de
machine verblijven met nog onbe-
kende gevolgen voor de capaciteit,
“maar die zal altijd belangrijk hoger
liggen dan die van een gangbare car-
borundumschiller”.

Den Boer benadrukt verder de een-
voudige constructie en het gemakke-
lijk kunnen reinigen (“we willen nog
een CIP-reiniging inbouwen”) als
ook het geringe onderhoud dankzij
het gebruik maken van de zwaarte-
kracht. 

‘Metaal’-detectoren
In hal 9 was door beursorganisator
Messe Köln een tiental aantal aanbie-
ders van metaaldetectoren en rönt-
gensystemen bijeengebracht. Vooral
in de landen waar de voedselveilig-
heid al op een relatief hoog peil is,
lijkt er meer belangstelling te zijn
voor röntgensystemen. In Duitsland
zelf en zeker ook oostwaarts lijken
de metaaldetectoren (nog) favoriet.
Onbekendheid met röntgentechnolo-
gie speelt nog een belangrijke rol.
“Tien jaar geleden moesten we de
markt informeren over de werking en
achtergronden van metaaldetectie.
Hetzelfde gebeurt nu bij onze rönt-
gensystemen”, aldus verkoopdirec-
teur Ruud Gruijters van Loma Sys-
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