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thema: detectiesystemen

Tips bij selectie van 
sorteermachine

gebruik van een halogeen lichtbron met 
hyperspectrale camera’s (In2GaAs) in plaats 
van lasers met Photo Multiplier Tube sensors 
(PMT’s) of traditionele belichting en Char-
ged-coupled device (CCD) camera’s. Deze 
BioPrint technologie werd drie jaar geleden 
gelanceerd onder de merknaam Cayman, en 
wordt sindsdien met succes gebruikt bij de 
sortering van noten en aardappelproducten.
De geavanceerde software bij een BioPrint 
sorteerder, converteert de cameragegevens  
in een unieke biologische vingerafdruk voor  
elk object. Hiervoor wordt door de hyper-
spectrale camera de chemische samenstel-
ling van elk object geregistreerd.
Vergeleken met de drie datapunten verza-
meld door RGB camera’s en elke individueel 
datapunt per lasersensor (tot maximum zes 
lasers per sorteerder), kan een BioPrint sor-
teerder het volledige gebied aan golflengtes 
zien zowel in het Nabij Infrarood (NIR)  
als Korte golf Infrarood (SWIR) spectrum 
(1000-2500nm). Hierdoor kan veel gedetail-
leerdere informatie worden geregistreerd 
over de chemische samenstelling van de 

De levensmiddelenindustrie heeft de 
beschikking over een breed pallet aan sor-
teermachines. De belangrijkste types zijn 
kleursorteerders, geavanceerde digitale 
lasersorteerders, gecombineerde laser/ 
camerasorteerders, vormsorteerders  
en de nog relatief nieuwe hyper- 
spectrale BioPrint sorteermachines.

Laser en laser/camera-combinaties
Laser en laser/camera-gecombineerde sor-
teerders worden algemeen beschouwd als de 
‘werkpaarden’ onder de sorteermachines. Ze 
zijn zeer efficiënt en multifunctioneel inzet-
baar. Lasersorteerders sturen een geconcen-
treerd licht naar een object en de Photo Mul-
tiplier Tube sensoren (PMT’s) kijken vervol-
gens naar de structurele eigenschappen van 
elk object, identificeren op die manier heel 
betrouwbaar anorganische en organische 
vreemde voorwerpen (plastic, glas, stenen, 
hout, bladeren, insecten, ongedierte enz.) en 
ongewenste productgerelateerde voorwerpen 
(schalen, takjes, bladjes enz.), zelfs als die 
dezelfde kleur hebben als het product dat 
wordt geschoond.

sorteer- 

technologiëen  

versus sorteer- 

mogelijkheden.

het grote aanbod sorteer- 
systemen op de markt en  
de snelle evolutie van techno-
logieën maakt het vaak moei-
lijk voor voedingsproducenten 
om de ideale sorteeroplossing 
voor hun specifieke applicatie 
te bepalen. 

Vormsortering
Vormsortering kan belangrijk zijn voor 
noten, groene bonen en andere specifieke 
producten. Gebroken noten verminderen 
bijvoorbeeld sterk in verkoopwaarde. Bij 
groene bonen differentieert sortering  
op vorm de bonen van de stengels, die 
dezelfde kleur hebben. 
Geavanceerde vormsortering kan zowel met 
zwart-wit als kleurencamera’s gebeuren die 
gekoppeld zijn aan krachtige software-algo-
ritmes. Een vormsorteermachine kan zowel 
alleen op vorm selecteren als op een combi-
natie van vorm en vreemde voorwerpen, 
ongewenste productgerelateerde objecten  
en kleursortering. 
Goede systemen voor vormsortering (zoals 
de Python en Optyx) zijn geoptimaliseerd 
zodat schaduweffecten vermeden worden 
om zo perfect contrast en haarscherpe  
vormen te kunnen detecteren.

BioPrint sortering
Een van de meest recente ontwikkelingen op 
het vlak van sorteertechnologie, maakt 
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producten, waardoor een meer nauwkeurige 
sortering mogelijk wordt. BioPrint sorteer-
machines halen ongeëvenaarde sorteerpresta-
ties voor het verwijderen van vreemde voor-
werpen en niet-productgerelateerde organi-
sche objecten, en detecteren bovendien 
onzichtbare defecten.
Al drie jaar heeft de effectiviteit van 
BioPrintsortering zich bewezen bij het ver-
wijderen van schalen, vliesjes, omhulsels en 
andere organische, niet-productgebonden 
voorwerpen alsook vreemde voorwerpen 
uit walnoten, hazelnoten, pecannoten, 
amandelen, pistachenoten, pindanoten enz. 
De technologie haalt vlot efficiënties van 
meer dan 99,5% met een extreem gunstige 
goed/slecht-verhouding van 1/20 en zelfs 
hoger. Dit betekent dat er slechts één goed 
product mee wordt verwijderd per 20 
defecten. Uiteraard is dit afhankelijk van 
het product en het defectenpercentage van 
de instroom.
Voor verwerkers van noten zijn BioPrint-
sorteerders die de vreemde voorwerpen 
uitsorteren, vaak de eerste sorteerstap, 
gevolgd door een high-end laser/camera-
sorteermachine voor verdere inspectie en 
sortering op kleur, vorm, out-of-spec en 
andere criteria. Deze sorteermachines zijn 
ook geschikt om de defectenstroom van 
mechanische of andere sorteermachines 
verder op te schonen.

Voor aardappelverwerkers betekent de 
BioPrint technologie dat zetmeelophoping 
in aardappelen en chips voortaan kan wor-
den gedetecteerd voordat de producten ver-
der verwerkt worden. Deze zetmeelophopin-
gen (‘sugar ends’) zijn onzichtbaar voor 
zowel traditionele camera’s als lasersorteer-
ders. Dergelijke defecten zijn vooral belang-
rijk voor producenten van aardappelstrips 
omdat ze niet zichtbaar zijn tot na het fritu-
ren, waarna de defecten donker kleuren en 
kwalitatief inferieure producten opleveren.

Omgekeerde sortering
Omgekeerde sortering is een software-tool 
waarmee een select aantal sorteerders kan 
worden uitgerust. De gebruiker kan met 
behulp van deze tool snel en gemakkelijk 
omschakelen tussen wat gedefinieerd wordt 
als goed en slecht. Deze kan dus prima  
worden ingezet bij het opschonen van 
defectstromen van mechanische en andere 
sorteermachines en ook wanneer het  
percentage aan defecten in de inkomende 
productstroom hoger is dan 50%.
Sorteermachines zijn typisch geprogram-
meerd om vreemde voorwerpen en onge-
wenste productgerelateerde objecten te ver-
wijderen. Wanneer de sorteerder in omge-
keerde sorteringmodus draait, focust de 
machine op het verwijderen van goed pro-
duct. Deze aanpak gebruikt minder pers-

lucht voor het uitschieten, en belangrijker, 
verbetert het sorteerresultaat met een  
schoner eindproduct tot gevolg, zelfs  
met een hoog percentage aan defecten in  
de inkomende productstroom.
De meeste aanbieders van sorteermachines 
beweren een omgekeerde sortering te kun-
nen aanbieden in hun systemen, maar dit 
vereist soms een erg omslachtige en arbeids-
intensieve herkalibratie van de machine. Bij 
de sorteermachines van Key Technology  
kan deze omschakeling in enkele seconden 
gebeuren, zonder mechanische aanpassingen 
via een eenvoudige touchscreen-bediening.

Driewegsortering
Waar de meeste sorteertoepassingen vol-
doende hebben aan een tweewegsortering 
(één goede stroom en één defectenstroom), 
is er voor specifieke applicaties een belang-
rijk voordeel om de sorteerstroom van de 
goederen te splitsen in drie kanalen. De 
multifunctionele Optyx sorteermachine 
met laser/cameracombinatie die uitgerust  
is met driewegsortering, kan een hogere 
productkwaliteit bereiken in één enkele 
inspectie. Over het algemeen verdelen drie-
weg sorteermachines de inkomende pro-
ductstroom in één stroom met vreemde 
voorwerpen en ongewenste productgerela-
teerde objecten en twee productstromen 
met kwaliteitsgradaties (premium kwaliteit/

de-clustering via  

smart shape sortering.

slimme vormherkenning 

onderscheidt goede van 

slechte objecten.
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basiskwaliteit). Twee- en driewegsortering 
biedt op zich hetzelfde sorteerresultaat, 
maar halveert het aantal sorteringen. Hier-
door wordt de capaciteit van de sorteerma-
chine verdubbeld, waardoor het een stuk 
minder arbeidsintensief is en waardoor er 
minder productdegradatie optreedt. Het 
kan bovendien ook de investeringsvereisten 
halveren gezien er slechts één driewegsor-
teermachine nodig is in plaats van twee 
tweewegsorteerders in serie om hetzelfde 
resultaat te bereiken.

Sorteerplatformen
Naast de combinatie van verschillende types 
sensoren (laser, traditionele RGB camera’s en 
hyperspectrale beeldverwerkingssensoren) 
en de gepatenteerde algoritmes die de data 
analyseren en verwerken tot een effectieve 
accept/reject opdracht, is ook de mechanica 
van de sorteermachines een belangrijk 
aspect om tot een sortering te komen met 

een maximum capaciteit en efficiëntie en 
met tegelijkertijd een absoluut minimum 
aan verkeerd uitgeschoten goed product. 
Watervalsorteerders inspecteren de produc-
ten in de lucht tijdens een ongecontroleerde 
vrije val. Sorteerders die werken met de 
gepatenteerde Chycane chute technologie 
stabiliseren de producten op de valplaat, en 
genereren op die manier een gecontroleerd 
valtraject voor optimale spreiding en enkel- 
of dubbelzijdige inspectie tijdens de val. 
Bandmachines stabiliseren en inspecteren 
het product op de transportband met de bij-
komende mogelijkheid tot additionele (top 
en bodem) inspectie in de lucht, nadat het 
product van de band wordt gevoerd.
Stabilisatie van het product is kritisch voor 
de efficiëntie van een sorteerder. Door stabi-
lisatie van het product verbetert significant 
de voorspelbaarheid van het traject dat het 
product zal afleggen in de lucht, doorheen 
de inspectie- en ejectiezone. Hierdoor kan 

de sorteerder beter focussen op de objecten 
en op die manier kleinere vreemde voorwer-
pen en defecten identificeren. Het spreekt 
voor zich dat de accuraatheid en performan-
tie van de sortering hierdoor veel hoger ligt, 
waardoor de klant uiteindelijk een hogere 
productieopbrengst heeft.
De belangrijkste voordelen van Chycane 
chute sorteerders, vergeleken met bandsor-
teermachines, zijn het kleinere benodigde 
vloeroppervlak en de afwezigheid van bewe-
gende onderdelen, wat op zijn beurt onder-
houd sterk inperkt. Bandsorteerders hebben 
op hun beurt dan weer een hogere capaciteit 
(>20MT/u vergeleken met een capaciteit van 
rond de 10MT/u voor vrijevalsorteerders), 
afhankelijk van product en de mate van  
vervuiling van het product.
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cayman bioPrint sorteerder, gevolgd door een optyx high-end laser/camera sorteermachine voor  

verdere inspectie en sortering op kleur, vorm, out-of-spec en andere criteria.

sorteerders zijn  

te onderscheiden  

in drie types.

chycane® chute aanvoer waterfall chute aanvoer bandaanvoer


