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thema: detectiesystemen

In-line lekdetectie  
met infrarood
Qipack ontwikkelde voor een 
continue, 100% in-line con-
trole van verpakkingsseals de 
Qipcam. het werkingsprincipe 
is gebaseerd op infrarood- 
cameratechnologie. daarmee 
kunnen in principe op elke 
machine die een warmteseal 
produceert lekkages worden 
gedetecteerd.

troleren. Het apparaat is eenvoudig als  
retro-fit op vrijwel elke bestaande machine  
te plaatsen, maar uiteraard ook op nieuwe 
machines te integreren. Enige randvoor-
waarden zijn dat gedurende 50 msec de seal 
min of meer stilstaat of met de camera mee-
loopt, en dat de seal steeds eenzelfde vorm 
heeft tijdens productie.

Kwaliteit en planning
De data van de sealinspectie zijn voor kwali-
teitsdoeleinden op te slaan. Hierdoor is vol-
ledige tracking & tracing mogelijk. Het sys-
teem volgt real time hoeveel product er met 
welke kwaliteit wordt geproduceerd. Dit 
maakt inzichtelijk of de productie op plan-
ning ligt, welk percentage aan goede en 
defecte verpakkingen er gemaakt zijn en 
hoeveel machinestilstand er heeft plaats- 
gevonden. Op deze wijze functioneert de 
QipCam dus als een OEE-manager.
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Qipack is een jong Belgisch/Nederlands 
gespecialiseerd in technische innovaties voor 
de verpakkingsindustrie. Meer in het bijzon-
der optimaliseert Qipack het sealproces daar 
waar elektronica en het mechanisch verpak-
kingsproces samenkomen. Het in-line  
sealinspectieapparaat Qipcam werd in zes 
jaar ontwikkeld. Dit systeem bestaat uit drie 
units: een infraroodcamera, de PC die het 
systeem bestuurt en de bijbehorende soft-
ware. 
Na installatie worden eerst eenmalig 50 seals 
gemeten van een goed functionerende 
machine. De meetresultaten rekent het appa-
raat om tot een gemiddelde referentieseal. 
Hiermee kunnen alle tijdens latere produc-
ties gemaakte seals worden vergeleken en 
afwijkende seals (verpakkingen) worden  
uitgestoten.
Bij elke seal wordt de gemiddelde tempera-
tuur, het percentage te koud of te warm seal-
oppervlak, kanaaldetectie en een wiskundig 
simularity algoritme gecontroleerd en beoor-
deeld. Daarmee kunnen afwijkingen tot op 
10 micron worden gedetecteerd.
Bij de opstart van het systeem zal per situatie 
moeten worden beoordeeld welke afwijkin-
gen acceptabel zijn en welke niet. Op basis 

infrarood beelden 

van crossseals  

van een verticale 

flowpacker. in de 

onderste is de seal 

vervuild met kaas. 

de bovenste is van 

de vorige verpak-

king die +/- 1 

seconde langer is 

afgekoeld.

van deze informatie kan de gevoeligheid  
van de QipCam worden ingesteld en het 
vals-positieven percentage sterk worden 
gereduceerd. 

Toepassingsgebied
De Qipcam is toepasbaar op elke verpak-
kingsmachine die een warmteseal produ-
ceert. Daarbij mag het sealen op basis van 
conductie, ultrasoon of inductie gebaseerd 
zijn. Kleine afwijkingen van het ideale seal-
beeld zijn te herkennen door vrijwel alle 
folies en bedrukkingen heen. Vervuiling en 
product in de seal, fouten in de folie, plooien, 
sealdrukverschillen en andere deficiënties 
worden aangetoond. Daarmee worden niet 
alleen lekke verpakkingen opgespoord, maar 
worden ook afwijkingen in het sealproces die 
tot lekkages kunnen leiden, vroegtijdig ont-
dekt. Zo kan in veel gevallen preventief 
onderhoud worden voorzien en gepland.
Ook aluminiumhoudende laminaten zijn 
met de Qipcam te meten. De apparatuur is 
tevens te gebruiken om wanddiktes en mate-
riaalverdeling bij spuitgieten, folie-extrusie 
en blow-molding continu te volgen en con-
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