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thema: detectiesystemen

Metaaldeeltjes
Systemen inmiddels veelzijdig, flexibel & nauwkeurig

metaaldetectie is voor voedselverwerkende bedrijven een 
beproefde methode om vreemde deeltjes op te sporen. wat 
waren de belangrijkste ontwikkelingen de afgelopen jaren  
en zal deze technologie, mede door eisen van retailers, zich  
verder doorontwikkelen of …

werkfrequentie wordt gekozen. Daarmee zijn 
de beperkingen van detectors met één, twee, 
drie of vier frequenties weggenomen. 
Verschillende voedingsmiddelen vragen voor 
een optimale detectie vaak om verschillende 
frequenties. De variëteit aan producten en 
producteigenschappen kan binnen een pro-
ductie erg groot zijn. Voor droge producten is 
bijvoorbeeld 800 kHz vereist, en voor grote 
vleesproducten, die een groot productsignaal 
afgeven, is een werkfrequentie van 500 kHz 
juist geschikt.

Robuust
Het is belangrijk dat een metaaldetector 
geschikt is voor de omgeving waarin hij zal 
worden gebruikt. De machine moet geschikt 
zijn voor veeleisende productieprocessen en 
aan bepaalde normen voldoen, zoals IP69K 
voor hogedrukreiniging.
Met het grote aantal buitenlandse migranten 
dat in de voedselindustrie werkt, blijft de 
taalbarrière een punt waar apparatuurfabri-
kanten meer zorg aan zouden moeten beste-
den. Metaaldetectors moeten worden voor-

zien van eenvoudige, 
icoongestuurde, intuï-
tieve grafische kleuren 
aanraakscherm waar-
mee deze voor de ope-
rators nog gebruiks-
vriendelijker en opti-

maal functioneel zijn. Daarnaast bieden 
moderne metaaldetectors verbeterde toe-
gangsniveaus en gebruikersinstellingen om er 
zeker van te zijn dat ze door gekwalificeerde, 
goed opgeleide personen worden bediend. 
Onlangs heeft Loma diverse upgrades uitge-
voerd aan zijn paradepaardje, de IQ3+. Deze 

Door de hevige concurrentie binnen de  
voedingsmiddelenindustrie, de steeds stren-
gere regelgeving, de extreem hoge klantver-
wachtingen en de toenemende druk op het 
bedrijfsresultaat worden voedselproducenten 
steeds kritischer bij het kiezen van de juiste 
inspectieapparatuur voor hun productielij-
nen. Of het nu gaat om de praktijkcodes met 
extra sensoren en ‘fail-safe’ functies van 
afzonderlijke retailers of de nieuwste IFS6-
vereisten: producenten moeten een strakke 
productiecontrole en complete lijnintegriteit 
kunnen aantonen.

Metaaldetectie
Metaal behoort tot de meest voorkomende 
contaminaties bij de voedselverwerking. 
Delen van de vele metalen en roestvrijstalen 
verwerkingsmachines 
(zeven, maalmachines, 
snijmachines, enz.) kun-
nen het voedsel verontrei-
nigen, waardoor metaal-
detectie voor veel verwer-
kingsomgevingen de 
meest geschikte keuze is. Metaaldetectors 
kunnen uiteenlopende metalen ontdekken. 
Ferro metaal (bijvoorbeeld ijzer) is zowel 
magnetisch als geleidend en kan dus eenvou-
dig door een metaaldetector worden opge-
pikt. Non-ferro metaal (bijvoorbeeld koper, 
brons, aluminium) is niet magnetisch maar 

wel een goede geleider, waardoor het vrij een-
voudig op te sporen is. Roestvrij staal is voor 
een metaaldetector verreweg de lastigste con-
taminatie om op te sporen. Het is doorgaans 
niet magnetisch en het geleidt slecht. Afhan-
kelijk van het product en de omgeving kun-
nen zowel ferro als non-ferro metalen, maar 
ook roestvrij staal, met een hoge mate van 
nauwkeurigheid worden opgespoord.

Prestaties
Dankzij de modernisering van microproces-
sors kunnen metaaldetectors nu op hogere 
frequenties werken, waardoor nu zelfs roest-
vrijstalen deeltjes kleiner dan 1 mm kunnen 
worden gevonden.
Werd vijftien tot twintig jaar geleden een 
werkfrequentie van 300 kHz als zo’n beetje de 

hoogst mogelijke werkfrequentie gezien voor 
voedingsmiddelen, tegenwoordig beschikken 
metaaldetectoren zelfs over een volledig vari-
abel frequentiebereik tot wel 900 kHz. De IQ3 
van Loma heeft een variabel frequentiebereik 
van 40 kHz tot en met 900 kHz waarbij bin-
nen enkele seconden automatisch de ‘juiste’ 

‘ Röntgenmachines zijn in staat  
om meer op te sporen dan alleen  
verontreinigende materialen’
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metaaldetector beschikt nu over een grotere 
veldsterkte voor betere detectieprestaties. 
Een andere primeur binnen de sector is de 
integratie van de gepatenteerde AutoBalan-
ce-technologie van Loma. AutoBalance 
biedt operators een zeer efficiënte manier 
om het beschikbare dynamische bereik te 
optimaliseren en een gebruiksvriendelijk 
alternatief voor traditionele mechanische 
controles.
Daarnaast heeft Loma dit jaar een nieuw 
transmitterboard ingevoerd. Dit transmit-
terboard zorgt voor de opwekking van het 
elektromagnetische veld en is 25% krachti-
ger dan zijn voorganger. Voorheen konden 
dergelijke veldsterktes alleen op systemen 
met één frequentie worden opgewekt. Dit 
levert een robuuster detectieniveau op. 
Bovendien wordt nu een hoogwaardig geïn-
tegreerd circuit gebruikt voor een naadloze 
interne implementatie van ‘Sure Tune’; een 
automatische functie voor de basisinstelling 
op elk frequentieniveau, waarmee het sig-

naal op alle frequentieniveaus robuuster en 
beter voorspelbaar is. De zekerheid van de 
verontreinigingsdetectie is hiermee met 20 
tot 30% toegenomen.
Met al deze ontwikkelingen op het gebied 
van metaaldetectietechnologie is het nood-
zakelijk dat producenten nadenken over 
vervanging – of in veel gevallen moder- 
nisering – van hun huidige machines om  
te kunnen profiteren van de verbeterde 
detectieprestaties. 

Rapportages
Moderne metaaldetectiesystemen zijn voor-
zien van Ethernet rapportagesoftware. De 
meldingssystemen kunnen via een netwerk 
op andere computers worden aangesloten 
voor complete managementinformatie en 
toegang op afstand. Via de rapportage- en 
informatiebeheersystemen kan de gebruiker 
rapporten bekijken en archiveren die vol-
gens HACCP/BRC/IFS en de gedragscodes 
van retailers zijn vereist. De data kunnen 

bovendien als informatiebron bij het  
productieproces worden gebruikt en de 
kans op verontreiniging verkleinen.

Röntgeninspectie
De grootste verandering op het gebied van de 
detectie van vreemde deeltjes in de afgelopen 
jaren is de invoering van röntgeninspectie. 
Dergelijke systemen werken volgens het prin-
cipe van dichtheidsanalyse van het product 
en het verontreinigende materiaal. Zodra een 
röntgenstraal door een voedselproduct 
dringt, verliest het iets van zijn energie. Bij 
een materiaal met hoge dichtheid, zoals een 
verontreiniging, zal de energie nog verder 
afnemen. Zodra de röntgenstraal het product 
verlaat, belandt hij bij een sensor. Deze sensor 
zet het energiesignaal vervolgens om in 
beeld. Vreemde deeltjes verschijnen als een 
donkerder gebied, zodat de technologie en 
software ze als vreemd materiaal kan her-
kennen.
Een ander groot voordeel van een röntgen-
machine is dat het ook andere materialen kan 
opsporen dan ferro, non-ferro en roestvrijsta-
len metalen, zoals keramiek, glas, bot, kunst-
stof en steen. Daarnaast zijn röntgenmachi-
nes in staat om meer op te sporen dan alleen 
verontreinigende materialen: de meeste syste-
men herkennen ook ontbrekende producten, 
een te laag gewicht of verkeerd verpakte  
producten terwijl ze bezig zijn om vreemde 
deeltjes te inspecteren. 
Veel toonaangevende retailers zien dit voor-
deel en voeren röntgeninspectie in als nieuwe 
praktijkcode voor folie- of metaalhoudende 
productverpakkingen. In tegenstelling tot een 
metaaldetector verliest een röntgendetector 
geen gevoeligheid bij dit soort verpakkingen. 
De vraag naar de betrouwbare, gevoeliger 
röntgentechnologie neemt daardoor toe.
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door de sterk verbeterde metaaldetectietechnologie is het noodzakelijk dat producenten nadenken over vervanging – of in veel 

gevallen modernisering – van hun huidige machines. 


