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vakbeurs

Kwaliteitsborging 
hot op IFFA
Qualitätssicherung, zorgen dat de klant daadwerkelijk krijgt wat 
hij verwacht, bleek een belangrijk thema te zijn op de vlees-
technologiebeurs iFFa in Frankfurt. sterk in opkomst zijn      
lekdetectiesystemen die inline alle verpakkingen controleren. 
De systemen verschillen aanzienlijk met elk zijn specifieke    
voor- en nadelen.

moet, met het oog op de grote financiële 
risico’s, iedere verpakking worden gecon-
troleerd. Een systeem vergt echter al gauw 
een investering richting de ton of meer. 
Via besparing op personeel (kwaliteitscon-
trole) moeten deze kosten vooral worden 
terugverdiend. Belangrijk nevenvoordeel 
van de apparaten is ook dat deze de scan-
gegevens bijhouden en dat de fabrikant 
daarmee richting zijn klant kan aantonen, 
soms met beeld, dat zijn product volgens 
specs werd geproduceerd.

Twee soorten systemen
De manieren waarmee de luchtdichtheid van 
verpakkingen kan worden gecontroleerd zijn 
ruwweg in twee soorten te splitsen: het meten 
van drukverschillen in de verpakking en het 
ontdekken van uit de verpakking ontsnapte 
gasmoleculen. De laatste variant heeft als 
nadeel dat hiervoor vaak extra gas en techno-
logie (sensoren, opslagtanks, enz.) nodig zijn. 
Het duidelijkste komt dit naar voren bij het 
door Linde getoonde prototype van het 
‘Dichtigkeitsprüfsystem’ Mapax®LD. Bij deze 
gepatenteerde technologie wordt circa 3% 
waterstofgas toegevoegd aan het gasmengsel 
voor de MAP-verpakking. Gevaar voor 
explosies (bij meer dan 7% zuivere waterstof 
in de lucht) is er niet omdat het gas wordt 
gemengd met koolzuur en stikstof. 
“Wij hebben voor waterstof gekozen omdat 
de moleculen klein zijn; een naaldenprik is 
voor deze moleculen te vergelijken met een 
openstaande deur. Daardoor is de detectie 
erg nauwkeurig, een paar ppm volstaat”, aldus 

“Supermarkten sturen gerust een hele 
vrachtwagen retour als zij in een partij 
enkele verpakkingen ontdekken waarvan 
de seal lek is. Daarnaast brengen zij dan 
ook nog eens de gederfde opbrengsten bij 
de fabrikant in rekening.” Dergelijke ver-
halen waren veelvuldig op te tekenen bij 
standhouders in de hallen 11 en 9. Met 
name Britse retailers gaan daarbij (erg) ver, 

maar ook Nederlandse supers blijken zich 
– met de laatste versies van BRC en IFS in 
de hand – steeds strenger op te stellen.
Het was dan ook niet vreemd dat het aan-
bod aan lekdetectiesystemen op de beurs 
groot was, niet atline systemen, maar 
vooral inline systemen. Steekproeven vol-
staan niet meer bij lekdetectie. Net als bij 
de detectie van vreemde voorwerpen 

De mapax®lD detecteert aan de verpakking toegevoegde waterstofmoleculen.
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De esli-3 van espera meet drie keer de druk in de verpakking. inficon toonde het prototype van contura cci2000 met acht ronddraaiende                  

vacuümkamers.

projectmanager Daniëlle Traa. In de machine 
wordt via een lopende bovenband druk uit-
geoefend op de verpakking waardoor het 
gasmengsel nog sneller via een lek zal ont-
snappen. Traa: “Met dit prototype zijn met 
100% betrouwbaarheid tot 60 verpakkingen 
per minuut te controleren, afhankelijk van de 
grootte van de verpakking.” De komende 
maanden gaat Linde het apparaat testen bij 
enkele klanten. Deze kunnen de detector 
kopen, maar ook huren. 

CO2-detectie
Onder andere het Deense Dansensor en 
Duitse bedrijf Witt Gastechnik toonden 
(inline) lekdetectiesystemen die CO2 meten, 
een gas dat vaak al aan MAP-verpakkingen 
wordt toegevoegd en van nature in enkele 
honderdste procenten in lucht aanwezig is. 
Met beide machines kunnen zowel indivi-
duele verpakkingen als complete omdozen   
worden gemeten. 
Dansensor brengt hun LeakMatic al diverse 
jaren op de markt, maar deze werd recent 
geüpdatete en daarbij voorzien van een opti-
sche sensor. “Deze heeft een langere levens-
duur dan de daarvoor gebruikte NIR-sensor”, 
vertelde verkoopmanager Karsten Keijlhof 
van Dansensor, dat in Nederland wordt ver-

tegenwoordigd door Gullimex. De LeakMatic 
maakt  ‘slechts’ 4 tot 5 slagen per minuut voor 
(om)verpakkingen van maximaal 600x400x 
350 mm.
Zowel bij Witt als Dansensor komt de ver-
pakking in een kamer waarin onderdruk 
wordt gecreëerd. Gas dat via een lek uit de 
verpakking ontsnapt, wordt door een sensor 
(bij Witt type NIR) gemeten, waarna de lekke 
verpakking wordt uitgeselecteerd. “Het defi-
niëren van een lekke verpakking is moeilijk’, 
zegt Geert Elie van Handelsonderneming PD 
die Witt in Nederland vertegenwoordigt. “In 
overleg met klanten bepalen we de instellin-
gen van de machine en indirect daarmee wat 
onder een lek wordt verstaan en wat niet. Uit-
eindelijk moet de machine een waarborg zijn 
voor de latere THT.” Verpakkingen tot 
23x65x61 cm kan de Leak-Master MapMax 
controleren met onderdrukken van 200-800 
mbar. De hoeveelheid CO2 waarbij de klant 
bepaalt dat de verpakking lek is, varieert van 
5-30 ppm bij volgens de brochure maximaal 
15 slagen/minuut. 

Drukverschillen
Voor het ontdekken van lekke verpakkingen 
via het meten van drukverschillen presen-
teerden onder andere Espera, Sealpac en Infi-

con-Polman hun online systemen. Espera 
toonde een relatief eenvoudig systeem waar-
bij een verpakking maar liefst via drie aan-
drukbanden wordt getest. De eerste en laatste 
oefenen dezelfde druk op een verpakking uit 
waarbij de hoogte van de verpakking wordt 
gemeten. De middelste drukrol oefent een 
traploos instelbare (hogere) druk van 1-200 
Newton uit, die zo wordt gekozen dat de ver-
pakking nog in tact blijft. Gas dat door de 
hogere druk ontsnapt zorgt er indirect voor 
dat de verpakking bij de tweede meting ver-
der kan worden ingedrukt. Het grootste type, 
de ESLI-3, kan verpakkingen tot 420x250x80 
mm verwerken. Bij een snelheid van 80 stuks 
per minuut worden lekken vanaf 1 mm     
ontdekt. 
Na de ESLI oogt de Contura CCI2000 van 
Inficon, in Nederland vertegenwoordigd 
door Eurovacuum, ronduit spectaculair. 
Getoond werd een inline ronddraaiend    
prototype met acht schotelvormige vacuüm-
kamers. Elke kamer bestaat uit een vaste 
bodem en op-en-neer gaande bovenste helft. 
Beide helften zijn voorzien van een mem-
braan. Tussen het membraan en dekselhelft 
wordt in gesloten toestand onderdruk    
gecreëerd. Door in elke gesloten schotel     
met een zekere tussentijd (minimaal 5 sec.) 
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de gecreëerde onderdruk te meten, en de 
twee waarden met elkaar te vergelijken, wor-
den lekken in de verpakking ontdekt. De 
doorlooptijd bedraag circa 15 seconden, wat 
neerkomt op 40 producten per minuut. De 
maximum capaciteit zou, afhankelijk van het 
product, aantal vacuümkamers, 120 verpak-
kingen per minuut bedragen. “Inficon heeft 
al veel ervaring met stand alone lekdetectie”, 
licht productmanager ‘Dichtheitsprüftech-
nik’ Alfred Bolz toe. “Door onze kennis met 
die van Polman, specialist in transportsys-
temen, te combineren, hebben we voor het 
eerst een online detectiesysteem ontwik-
keld. Na de beurs gaan we kijken waar we 
dit protype in de praktijk kunnen testen.” 
Volgens Bolz is zowel de omvang van de 
drukkamers en het aantal – als er een uit-
valt blijven de andere functioneren – en 
daarmee de capaciteit, aan de wensen van 
de klant aan te passen. “Als optie kan er een 
unit voor het controleren van etiketten wor-
den aangebracht.”
Sealpac verenigde in hun verbeterde Pac-
Inspect een combinatie van druk- en      
visiondetectie voor het ontdekken van lekke 
verpakkingen, maar de camera’s kunnen 
ook worden ingezet voor de correcte positie 
van het etiket en om na te gaan of de barco-
de of tht-datum correct is. De camera ziet 
zowel productresten als luchtbellen in de 
seal, ook bij bedrukte folie, vanaf 1 mm2. 
De mechanische lekdetectie werkt met 
drukrollen waarbij wordt nagegaan of een 
vooraf ingegeven tegendruk (binnen 
bepaalde marges) wordt gehaald. Met 
behulp van de PacWizard kan de operator 
nieuwe verpakkingen snel en eenvoudig 
inregelen. Ook bij dit systeem kunnen de 
inspectieresultaten worden opgeslagen 
zodat richting de klant de productkwaliteit 
kan worden (aan)getoond.

Röntgenapparaten, metaaldetectoren 
en visionsystemen
Was het aanbod aan lekdetectieapparatuur al 
groot, dat van detectoren van vreemde voor-

werpen was nog vele malen groter. Iedere 
fabrikant had wel iets nieuws te melden, van 
afdichtingen die beter tegen grote tempera-
tuurwisselingen kunnen (Apex 500 serie 
Heavy Duty van ThermoFisher), een geheel 
geïntegreerde kalibratiemodule (Eage 
FA720), tot korte(re) systemen die gemakke-
lijk in bestaande lijnen zijn te integreren 
(Loma X4 Space Saver X-ray) en zelfs een in 
een traysealer geïntegreerd röntgensysteem 
zonder loodgordijnen (Multivac). Zeker bij 
vervanging van systemen lijkt volgens Ruud 
Gruijters van Loma röntgenapparatuur vaker 
te worden aangeschaft dan metaaldetectoren, 
maar veel hangt af van de specifieke eigen-
schappen van het te inspecteren product en 
de verpakking. Röntgensystemen kosten al 
gauw twee tot drie maal meer dan metaalde-
tectoren, maar daartegen staat dat deze veel 
breder inzetbaar zijn. Behalve dat ze niet 
alleen metaal, glas, bot, keramiek, steen, 
(natuurlijk) rubber en PVC/TFE kunststof 
detecteren, worden deze ook ingezet voor het 
meten van het aantal stuks, de vorm van het 
product en zelfs het ontbreken van stokjes in 
ijslolly’s. De sky lijkt ‘the limit’ zolang er maar 
genoeg verschil in dichtheid is tussen het 
gezochte contaminant en zijn directe omge-

ving (levensmiddel). Bovendien bewijzen 
röntgensystemen en visionsystemen hun 
waarde bij het zekerstellen van dat het juiste 
etiket, tht-datum, enz. op de juiste plaats      
op de verpakking staat en dat bijvoorbeeld 
een barcode (in de winkel) is te lezen.             
Qualitätssicherung in optima forma.
Door de voortschrijdende techniek hebben 
de röntgenbuizen aanzienlijk lagere volumes. 
“De meeste bronnen zijn nu 100 watt; vier, 
vijf jaar geleden was dat nog eerder 900 W tot 
1000 W”, aldus salesmanager Robert Berg-
hammer van ThermoFisher. “Dergelijk hoge 
vermogens gebruiken we vrijwel alleen nog 
maar bij in blik verpakte voedingsmiddelen.”
Natuurlijk zullen de metaaldetectoren, rönt-
genapparatuur en visionsystemen zich als 
afzonderlijke systemen verder door blijven 
ontwikkelen, maar gezien de uitbreiding van 
mogelijkheden, zullen ook steeds meer com-
binaties van deze systemen in één inspectie-
apparaat worden geïntegreerd. Op IFFA 
2016, die van zaterdag 7 mei tot en met don-
derdag 12 mei zal plaatsvinden, zullen daar 
ongetwijfeld meer voorbeelden van zijn te 
bewonderen.

• Hans Damman •

De Pacinspect van sealpac herbergt een combinatie van druk- en visiondetectie.


