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Lekdetectie  
vacuümverpakking
Kun je voorspellen of een pak lek is?

met zijn oorsprong in de koffiebranche ontwikkelde oxipack de 
afgelopen jaren een detectiemethode voor lekken in vacuüm-
verpakkingen. de volgende logische stap was een apparaat  
dat inline kan worden toegepast. met deze Vacuüm leak tester 
kunnen vacuümverpakkingen direct na sluiten nauwkeurig  
worden gecontroleerd.

belastend is. Bovendien is het voelen met 
de hand onbetrouwbaar. Wat de één accu-
raat herkent als lek, voelt voor de ander 
als prima in orde. Daardoor komen rela-
tief veel lekke verpakkingen, 0,1 tot 0,5%, 
in de winkel terecht. 

Voorspellen
Stel je drie vacuüm koffieverpakkingen voor. 
In één zit een miniem gaatje (5 µm), één 
heeft een groter lek (50 µm), en één verpak-
king is ongeschonden. Alle drie verpakkin-
gen voelen direct na productie even stevig. 
Na een half uur kun je aan de verpakking 
met een groot lek misschien voelen dat het 
pak zachter wordt. Deze (weinig voorko-
mende) lekken worden vaak inline ontdekt 
door met plunjers de pakken machinaal te 
bevoelen. Echter, pas na een paar uur voelen 
de verpakking met het kleine lek en de onge-
schonden verpakking niet meer hetzelfde. 
Met het recent op het Foodpackaging Event 
in Utrecht geïntroduceerde prototype van de 
Vacuüm Leak Tester (VLT, zie foto) kunnen 
(zeer) geringe verschillen in vacuüm (tot 0,1 
mbar) worden gemeten, waardoor minieme 
lekkages al enkele seconden na productie  
worden ontdekt.

Principe
Wanneer een verpakking de VLT passeert, 
zuigt een meetkop aan de verpakking en 
meet deze hoe de verpakking op deze 
onderdruk reageert. De meting duurt circa 

Wie koffie verpakt, weet dat de op dit 
moment meest gebruikte methode om 
lekken in vacuümverpakkingen vast te 
stellen nog gebaseerd is op gevoel. Vaak 
gaat het daarbij om zeer kleine lekken (tot 
en met 5 µm). Bij dergelijk kleine lekken 
worden koffieverpakkingen pas na circa 
22 uur zacht. Kort na de productie is een 
lek dan ook nog niet vast te stellen. 
Daarom worden de batches in 

veel gevallen 4 en 24 uur na productie 
nog met de hand gecontroleerd, simpel-
weg door te voelen of een pak zacht is. 
Gevolg: als er te veel lekke verpakkingen 
worden gevonden, kan de productie van 
één lijn worden afgestapeld, uitgepakt en 
herpakt. Een tijdrovend en geld verspil-

lend proces dat door alle 
geopende verpakkingen 

ook nog eens milieu-

Oxipack in Bunnik doet 
alles zelf, van innovatie 
naar testen, tot implemen-
tatie en onderhoud. Het 
bedrijf is al bekend om zijn 
oplossingen voor lekdetectie 
van begaste/MAP verpakkingen 
(zie foto). Bij deze vorm van lekdetectie 
worden verpakkingen tussen flexibele 
membranen getest. Door een vacuüm 
wordt de ruimte om de verpakking nihil 

gemaakt, en met 
behulp van 
gevoelige 

drukopnemers 
wordt een eventueel lek 

vastgesteld. Een groot voordeel ten 
opzichte van lekdetectie op basis van gas-
meting: welk type begassing er in de ver-
pakking zit maakt niet uit. Hierdoor is deze 
methode geschikt voor nagenoeg alle 
typen verpakkingen. 
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10 seconden. Op basis van de metingen van 
één pak weet de VLT in feite nog niets. 
Meet hij de drie pakken uit het voorbeeld, 
dan begrijpt de VLT pas: die twee pakken 
zijn lek. De methode meet tot 0,1 millibar 
nauwkeurig, waardoor ook al direct na de 
productie de verpakking op minimale lek-
ken kan worden gecontroleerd. De gehele 
handeling duurt maximaal 10 seconden. 
Op basis van de metingen van één pak weet 
de VLT in feite nog niets. Meet hij de drie 
pakken uit het voorbeeld, dan begrijpt de 
VLT pas: die twee pakken zijn lek. 
 
Implementatie
De VLT is een maatwerk product. De tester 
bestaat uit simpele hardware die flexibel 
kan worden aangepast op de situatie bij een 
fabrikant. Uitgangspunt is hierbij om snel-
heden te behalen die gelijk staan aan de 
huidige productiesnelheid, zodat het proces 
niet wordt vertraagd. Door met meerdere 
meetkoppen te werken kunnen 120 tot 150 
producten per minuut worden gecontro-
leerd. De productiesnelheid bepaalt hierbij 
met hoeveel meetkoppen wordt gewerkt. In 

een testcase is bijvoorbeeld uitgegaan van 
een lijnsnelheid van 120 pakken per 
minuut. Hiervoor zouden tien meetkop-
pen nodig zijn. Deze zouden al op circa  
1 meter van de productielijn kunnen  
worden geïnstalleerd. De hardware is  
simpel en zeer onderhoudsvriendelijk, de 
meetkoppen zijn zeer snel verwisselbaar 
en kalibratie ervan is niet nodig. 

Idee was al jaren voor handen
Dertig jaar geleden was het idee er al om 
lekdetectie van vacuümverpakkingen op 
deze manier aan te pakken. Essentie van het 
idee was om een kleine ruimte om de ver-
pakking te maken en de verandering in die 
ruimte, die door het drukverschil ontstaat, te 
meten. Dit idee werkte goed, maar het was 
onmogelijk om dit inline te implementeren, 
omdat er simpelweg nog geen computer 
bestond die zoveel data kon vasthouden en 
vergelijken.
Het idee werd vergeten en pas enige tijd 
geleden, in het licht van de huidige techni-
sche mogelijkheden, opnieuw ontwikkeld. 
De kleine ruimte om de verpakking heen 

heeft plaatsgemaakt voor een meetkop  
die contact kan maken met elke single folie 
verpakking. 

Andere toepassingen
Oxipack gaat momenteel na of de VLT 
ook kan worden ingezet bij andere geëva-
cumeerde producten. Streven is om de 
methode gebruiksklaar te maken voor alle 
vacuüm verpakte producten, zoals kaas en 
vleeswaren. Maar deze vorm van lekdetec-
tie is ook geschikt te maken voor vacuüm 
verpakte big bags. Hoe eerder er een 
oplossing voor dergelijke producten  
komt, hoe minder product, verpakkings-
materiaal en tijd/geld er onnodig zal  
worden verspild.
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Prototype van de Vlt zoals die oktober 

dit jaar op het Foodpacking event in 

Utrecht werd geïntroduceerd.

meetresultaten van een in tact pak, en één met een grote en kleine 

lekkage. let wel; bij een goed pak zal er nog steeds oplopende 

druk zijn vanwege de ontgassing van de koffie.


