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Voedselveiligheid
Thema Vreemde voorwerpen

Een röntgendetector bestaat uit een of 
meer röntgenbuizen die straling richten 
op een product, sensoren om verontreini-
gingen te detecteren en een computer die 
signalen omzet in een grijstintenbeeld. 
Tijdens de scan dringt de röntgenstralen-
bundel als een waaier door het product 
heen. Hoe hoger de dichtheid, hoe minder 
straling wordt doorgelaten en hoe minder 
röntgensignalen de sensor opvangt. 
Verontreinigingen hebben meestal een 
hogere dichtheid dan de voedingsmatrix 

en springen als donkergrijze of zwarte 
vlekken uit de scan. 
De computer vergelijkt het scanresultaat 
met grijstinten in een referentiedatabase 
en keurt het product goed of af. 
Een uitwerpsysteem selecteert de afge-
keurde producten uit de productstroom.
De beeldanalysesoftware is de laatste jaren 
sterk verbeterd. Veelal is sprake van maat-
werksoftware, waarbij het systeem zich 
automatisch aanpast aan de beste instel-
ling per product en zichzelf per meting 

kalibreert. Zo is het scanproces optimaal 
toegesneden op de productie en komt er 
nauwelijks een operator aan te pas.

Meer detecteren
Veel foodbedrijven hebben al metaal-
detectoren in hun lijnen ingebouwd 
waarmee ze ijzerdeeltjes en non-ferro 
metalen in de producten opsporen. Maar 
met röntgendetectie slaan bedrijven twee 
vliegen in één klap: naast alle metaal-
houdende verontreinigingen kan deze 

Röntgentechnologie rukt op in Nederland. Jaarlijks worden er tientallen detectiesystemen 

verkocht. Logisch, want röntgeninspecties vinden een breed scala aan vreemde voorwerpen. Ook 

neemt de pakkans er significant door toe en is de techniek te gebruiken voor gewichtscontrole, 

onder andere bij meervaksverpakkingen. 

Nieuwe toepassingen maken dure röntgensystemen aantrekkelijker

Pakkans verhogen met 
röntgeninspectie

X-ray controle bij de Britse pie-producent Pukka Pies. 
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technologie ongerechtigheden als glas, 
steen, keramiek, cement, kalkhoudend 
bot, kunststoffen met een hoge dichtheid 
en rubber detecteren. Wordt er verpakt in 
aluminium of blik, dan kunnen bedrijven 
bovendien hun producten in de eindver-
pakking op een breed spectrum metaal-
deeltjes controleren. Waar metaaldetec-
toren hooguit magnetiseerbaar metaal 
in aluminium kunnen detecteren, her-
kennen röntgeninspectoren moeiteloos 
ijzerhoudende en hooggelegeerde (niet-
ijzerhoudende) verontreinigingen in alle 
metalen verpakkingen. Ook met rvs, dat 
ruis veroorzaakt in metaaldetectoren en 
daardoor vaak minder goed zichtbaar is, 
heeft röntgenapparatuur geen moeite. 
Een bijzondere toepassing waar röntgen 
uitkomst kan bieden, zijn vochtige pro-
ducten. Bij een hoog watergehalte neemt 
door de goede elektrische geleiding de 
detectiegevoeligheid af. Voor sommige 
fabrikanten is dit een reden om een rönt-
gensysteem aan te schaffen.

Resolutie
Uiteraard is er een grens aan het detec-
tievermogen. Dit is afhankelijk van de 
resolutie van het inspectiesysteem. Deel-
tjes vanaf 0,5 mm worden nog gedetec-
teerd, maar leveranciers houden veilig-
heidshalve 0,8 mm aan. Kleinere deeltjes 
glippen dus door de mazen van het net, 
maar ook flinterdunne foliestukjes wor-
den niet altijd opgemerkt omdat deze te 
weinig straling absorberen.
Röntgendetectie schiet ook tekort bij 
verontreinigingen met een dichtheid rond 
of lager dan de voedingsmatrix. Eigenlijk 
alles wat blijft drijven op water is met deze 
techniek niet te detecteren. Daar ‘vliegt’ 
de straling doorheen, dus is er niets op de 
scan te zien. Hout detecteren lukt daarom 
niet. Glas van een tl-verlichting gaat 
moeizaam omdat dit een lagere dichtheid 
heeft dan kristalglas en erg dun is. Proble-
matisch zijn verder poreus plastic, puim-
steentjes, insecten, karton en papier. 

Glas in glas
Glas-in-glasdetectie was altijd een uit-
daging op zich. Bij glas wordt zijwaarts 
gescand, waardoor glassplinters in 
de dikke, holle onderzijde van flessen 
of potten moeilijk zijn te detecteren. 
Inmiddels zijn er technische oplossingen 
voor dit probleem ontwikkeld. Zo kwam 
Smiths Detection, gedistribueerd door 
Mundi Technology, met de Quad View 
en Mettler-Toledo Safeline met de Glas-
sChek Quad. Deze systemen richten 

verticale en horizontale röntgenstralen in 
alle richtingen voor een completer beeld. 
Zo worden glassplinters op blinde plek-
ken beter zichtbaar. 
Producten die kriskras door elkaar lig-
gen, zoals bevroren frietjes, kunnen op 
punten waar ze elkaar kruisen voor don-
kere plekken zorgen. Daardoor kan er 
verwarring ontstaan of daar een veront-
reiniging zit of niet en worden producten 
onnodig uitgestoten. Smiths Detection 
heeft hier de optionele MDX-technologie 
voor bedacht. MDX staat voor ‘Material 
Discrimination X-ray’ en werkt met afzon-
derlijke röntgenbuizen en -detectoren 
voor organische en anorganische ver-
bindingen. Dit maakt het mogelijk om 
bij twijfel op basis van atoomnummer 
vast te stellen of donkere plekken een 
organische oorsprong hebben, zoals bij 
gestapelde frites, of een anorganische, 
bijvoorbeeld door een verontreiniging 
met glas, rubber of rvs. 

Instapmodellen
Röntgendetectiesystemen zijn afhan-
kelijk van de scanbreedte drie tot vijf 
keer duurder dan metaaldetectoren. Bij 
extreem maatwerk en grote systemen 
voor bulkcontrole kan de investering in 
de tonnen lopen. Loma, Mettler-Toledo 
en Mundi Technology bieden instapmo-
dellen vanaf ¤30.000 à ¤35.000. Loma 
heeft bijvoorbeeld de ‘XR’ voor platte 
producten als powerbars in gemetal-
liseerde wikkels en borrelkaasjes in 
aluminiumverpakking, compleet met 
transport- en uitwerpsysteem. Elk gecon-
troleerd product is te volgen via het 
beeldscherm. Geavanceerdere modellen 
beginnen bij Loma bij ¤45.000. Dit is in 
lijn met andere leveranciers. Duurdere 
modellen zijn intelligenter, bieden vaak 

een hogere resolutie en kunnen grotere 
en hogere producten en/of producten 
van meerdere lijnen tegelijk scannen. 
Scanbreedtes tot tien sporen zijn geen 
uitzondering bij multinationals. Dankzij 
op het productieproces toegespitste 
beeldanalysesoftware kan één systeem 
(verschillende) producten van verschil-
lende lijnen tegelijk controleren en scan-

Mundi Technology realiseerde bij FrieslandCam-
pina een geïntegreerd weeg-, etiketteer- en 
controlesysteem voor een kostbaar voedings-
ingrediënt. Aluminium zakken met een inhoud 
van 25 kg passeren een inline weegtoestel, 
worden met een laserprinter voorzien van bar-
code en zaknummer en passeren een röntgen-
inspectiesysteem voor een check op onder meer 
rvs-deeltjes. Het systeem koppelt productgege-
vens aan de gegenereerde röntgenbeelden en 
archiveert die in een database. Deze file kan de 
afnemer inzien als bewijs dat elke zak vrij is van 
vervuilingen. Dit voorkomt reclamaties achteraf. 

FrieslandCampina

‘Alles wat blijft drijven op water 
is niet te detecteren’
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Bij Verkade in Zaandam controleert een rönt-
gendetectiesysteem van Mettler-Toledo Safeline 
alle Sultana’s op steentjes, breuk, afgebroken 
hoekjes, koekvervuiling in de sealnaad en aan-
wezigheid van drie stuks per portieverpakking.
Bij Procter & Gamble in Mechelen (België) 
checkt een scanner meerdere productielijnen 
(bandsnelheid van 95 meter per minuut) van 
Pringles tegelijk op vervuilingen, verkleefde 
chips, zoutconcentraten (zoutklontjes), breuk en 
aanwezigheid van de metalenbodem. 

Verkade en Pringels

Met de X4 -röntgenmachine van Loma contro-
leert banketfabrikant Culi d’Or bijvoorbeeld 
appeltaarten in aluminiumverpakking op zowel 
magnetiseerbare als niet-magnetiseerbare 
metaalverontreiniging en tal van andere vervui-
lingen als glas en steentjes. Bovendien gebruikt 
productie de controleweegfunctie en beeldver-
werkingssoftware om taarten te controleren op 
massa, vorm en snijvlakken. 

Culi d’Or
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resultaten van alle sporen softwarematig 
gescheiden houden en archiveren.

Uitbesteden
Bij ScreenTec in Heesch kunnen bedrij-
ven hun producten laten scannen op 
vreemde voorwerpen, onder meer met 
röntgendetectie. Kleine en grote fabri-
kanten, waaronder Hak, Unilever en 
Heinz, maken gebruik van deze dienst-
verleningen. Belangrijkste reden volgens 
eigenaar Bob Vermeulen is dat zijn rönt-
gendetectieapparatuur meer ziet dan 
de automatische detectiesystemen die 
fabrikanten in hun lijnen hebben geïn-
tegreerd. Dit leidt tot een 50% grotere 
‘pakkans’. Daarbij garandeert Screentec 
een 100%-controle, waar automatische 
detectiesystemen volgens het bedrijf tot 
95% gaan.

Snel 
Qua capaciteit zijn moderne röntgenin-
spectiesystemen uitgerust voor de hoge 

lijnsnelheden in de voedingsindustrie. 
Het plaatsen van een toestel gaat dus 
niet ten koste van de lijnefficiency. Alle 
grote leveranciers garanderen dat hun 
systemen geschikt zijn voor lijnen die 
werken op snelheden van zeshonderd 
stuks per minuut ofwel 90 meter per 
minuut. Sommige leveranciers gaan daar 
zelfs bovenuit met snelheden van 110 
meter per minuut met een maximum van 
1.200 metingen per minuut. 

Onderhoud
Röntgenapparatuur is robuust, maar 
waar metaaldetectoren nagenoeg onder-
houdsvrij zijn, zullen onderdelen van 
röntgensystemen op den duur slijten. De 
leveranciers bieden uitwisselingsunits 
aan, waarbij de hele röntgentank in een 
oogwenk wordt vervangen. De vervan-
gingskosten bedragen ¤8.000 tot ¤10.000 
per unit. Röntgentanks gaan gemiddeld 
zeven jaar mee, maar afhankelijk van het 
gebruik veel langer. 
Ook moet er worden geïnvesteerd in de 
opleiding van operators, al zal de leve-
rancier deze training vaak verzorgen als 
‘part of the deal’. Leveranciers zorgen 
ook voor aanmelding van nieuwe syste-
men bij SenterNovem in Den Haag. In 
principe stelt de Röntgen Technische 
Dienst (RTD) een opleiding verplicht voor 
medewerkers die met röntgenapparatuur 
gaan werken, maar leveranciers kunnen 
zorgen voor een vrijstellingsregeling. 
Dat de gebruikte röntgenstraling belas-
tend zou zijn voor productiemedewerkers 
is een misverstand. De röntgendosering 
is sowieso laag en de apparatuur is goed 
afgeschermd. De hoeveelheid vrijkomen-
de straling bedraagt bij de topmerken 

minder dan een derde van de natuurlijke 
achtergrondstraling. ‘Straling’ is een 
oneigenlijk argument om de technologie 
buiten de deur te houden.

Gewichtscontrole
Omdat röntgenapparatuur elk verpakt 
product nauwkeurig scant, is de techno-
logie ook te gebruiken om een product of 
verpakking op inhoud en samenstelling 
te controleren. Elk ingrediënt genereert 
in de scan zijn eigen grijswaarde. De 
beeldanalysesoftware kan producten 
dus afkeuren als ze niet aan de norm 
voldoen, of als er product ontbreekt of 
misvormd of gebroken is. 
Een aanvullende toepassing is mas-
sameting. Röntgendetectoren kunnen 
nauwkeurige gewichtsbepalingen doen. 
Bij homogene producten, zoals een blok 
kaas of een schaal gehakt, komt deze 
meting dicht in de buurt van die van een 
combinatieweger. Hoewel deze manier 
van wegen geen officiële toelating kent, 
is het een handig hulpmiddel bij de 
interne controle. Voorbeeld is het contro-
leren van het gewicht per compartiment 
bij duoverpakkingen, zoals een bakje 
yoghurt met een apart gedeelte voor 
krokante muesli. Een bekend probleem 
hier is dat te veel afgevulde yoghurt ten 
koste gaat van de hoeveelheid cruesli. 
De weegapparatuur gaat immers uit van 
het totaalgewicht en vult minder cruesli 
aan. Met een röntgensysteem komen dit 
soort afwijkingen toch aan het licht. Voor 
meervaksmaaltijden geldt een soortgelijk 
verhaal.

Vincent Hentzepeter

Aanbieders van röntgensysteem*
Bedrijf Merk/Systeem Website Bijzonderheden

Loma Loma www.loma.com Van ingangscontrole tot eindver-
pakkingen

Mettler-Toledo Safeline Safeline X-ray Inspection www.mt.com/safeline-xray Van ingangscontrole tot eindver-
pakkingen

Mundi Technology Smiths Detection Systems www.mundi-technology.nl Van ingangscontrole tot eindver-
pakkingen

Geveke Technical Solutions S+S www.geveke-technicalsolutions.nl Model voor  verpakte producten 
en voor bulk

Marel Food Systems Sensor X-Systeem www.marel.com Detectie van vleeskuikenbotjes in 
kipfilet

Stol Inspection Systems SX-serie www.stolsystems.com Productcontrole in de verpakking

ScreenTec nvt www.screentec.org Schouwservice voor de voedings-
middelenindustrie

* Deze lijst pretendeert geen volledigheid.
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Verpakking van zes bakjes kaas waarvan ook het gewicht 
wordt gecontroleerd.
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