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HACCP

WAARBORGING VAN  
VEILIGHEID EN KWALITEIT  
VAN LEVENSMIDDELEN

De zogenoemde "HACCP-beginselen" (Hazard Analysis & 
Critical Control Points) worden in de Europese Unie voor-
geschreven door de verordening (EG) 852/2004. In artikel 

5 lid 2 worden deze zeven beginselen in detail beschreven. Ze 
behelzen onder andere de plicht om kritische controlepunten 
te zoeken en te observeren. Verder heeft de levensmiddelen-
producent de taak om grenswaarden voor het waarborgen van 
nave nant onberis pelijke producten vast te stellen.

Voor de toepassing van deze beginselen met het oog op vreem-
de voorwerpen worden op kritische controlepunten vaak metaal-
detectoren ingezet. Deze herkennen foutieve producten op grond 
van veranderingen in het elektromagnetische veld, die worden 
veroorzaakt door de elektrische en/of door de magnetische eigen-
schappen van vreemde voorwerpen van metaal. Daardoor is de de-
tectie echter beperkt tot alleen deze vreemde voorwerpen. Bovendien 
wordt de detectie bemoeilijkt door zoge noemde producteffecten 
(bijv. bij een hoog zoutgehalte en hoge vochtigheid) en effecten 
op grond van de verpakking (bijv. aluminium folie). In de afgelopen 
jaren hebben daarom ook in toenemende mate röntgeninspectie-
systemen voet aan de grond gekregen in de voedingsmiddelenin-
dustrie. Het röntgeninspectiesysteem vindt vreemde voorwerpen 
op grond van hun specifieke absorptie van röntgenenergie en dit 
is – om het simpel te houden – afhankelijk van hun dichtheid en 
dikte: in principe zoekt het systeem naar verschillen met betrek-
king tot de absorptie. Bij het onderzoeken van levensmiddelen, 
die meestal een waterachtige dichtheid hebben (1 g/cm3), kan 
roestvrij staal (dichtheid ca. 8 g/cm3) relatief eenvoudig worden 
gedetecteerd. Door het werkingsprincipe is het spectrum aan de-
tecteerbare vreemde materialen bijzonder groot. Zo is het mogelijk 
om zeer uiteenlopende soorten metaal, maar ook glas, keramiek, 
steentjes en enkele soorten kunststof te detecteren.

Bovendien zijn röntgeninspectiesystemen te gebruiken voor   >> 
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veel andere taken op het gebied van kwa-
liteitsborging. Alle controletaken worden 
gelijktijdig door één systeem uitgevoerd, 
zodat er niet meerdere systemen achter el-
kaar nodig zijn.

In de productruimte van een röntgen-
inspectiesysteem kunnen nog meer in spectie-
systemen worden ingebouwd. Hieronder 
ontstaan multi-inspectie systemen. Door de 
inbouw van een of meerdere weeg cellen kan 
het röntgeninspectiesysteem de producten 
ook ijkbaar wegen. Door deze combinatie 
worden het aantal verschillende machines 
en de benodigde ruimte verminderd. Dit 
vereenvoudigt ook de integratie in reeds 
bestaande productielijnen. Dezelfde voor-
delen worden behaald als een röntgen-
inspectiesysteem wordt gecombineerd met 
een optische inspectie. Hiermee kunnen 

bijv. ook de opdruk van de vervaldatum 
en andere eigenschappen van het etiket 
worden geïnspecteerd. Daarbij kan het 
product zowel van bovenaf als van onderaf 
onderzocht worden. Nog ruimtebesparender 
is een combinatie van deze drie inspectie-
systemen in een eenheid. 

/ KWALITEITS
BORGINGSTAKEN  
VAN RÖNTGENINSPECTIE-
SYSTEMEN

Afhankelijk van het product en de verpakking 
zijn onder andere de volgende toepassingen 
mogelijk:

 ■ Detectie van vreemde voorwerpen
 ■ Vulpeilcontrole (bijv. bij yoghurtbekers)
 ■ Controle van de massa (in complete ver-

pakkingseenheid of in speciale zones, 
bijv. bij yoghurtbekers met meerdere 
compartimenten)

 ■ Volledigheidscontrole d.m.v. tellen  
(bijv. bonbons in een verpakking)

 ■ Vormcontrole (bijv. rondheid van pizza's)
 ■ Breuk- en gatdetectie
 ■ Automatische bepaling van de rijpings-

graad bij complete kazen en kaasrepen
 ■ Clipcontrole (bijv. bij brood of worst)

Afb. 1: Diepvriesquiches worden met een röntgen-
scanner geïnspecteerd op vreemde voorwerpen
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Afb. 2: Opbouw van een röntgenscanner

1

1  Röntgenbuis
2 Röntgenstraal
3 Transportsysteem
4 Pusher
5  Uitwerpbox

23 4

5

OPBOUW VAN EEN  
RÖNTGENINSPECTIESYSTEEM

Transportsystemen
In de regel vindt het transport door het röntgeninspectie systeem 
plaats met behulp van riem- of kettingtransportbanden. Het trans-
portsysteem is niet alleen van grote betekenis voor correcte detec-
tieresultaten en het succesvol uitwerpen van foutieve producten. 
Transportsystemen vormen bovendien de basis voor het naar be-
lieven met elkaar verbinden van verschillende systemen, waardoor 
ook bij hoge productiesnelheden een zeer individuele aan- en afvoer 
kan worden gerealiseerd. Vooruitstrevende inspectie systemen 
met een modulaire opbouw hebben vaak meer dan een transport-

band. Door de flexibele uitvoering van de mecha nische componen-
ten kan het systeem ook zelfstandig de afstanden tussen de te 
controleren producten tot stand brengen die nodig zijn voor een 
betrouwbare uitsortering. 

Componenten voor het opwekken van röntgenstraling
De röntgenstraling wordt opgewekt door een röntgenbuis. De buis 
wordt gevoed door middel van een hoogspanningsgenerator. In de 
meeste systemen worden deze beide componenten samen onder-
gebracht in een container, de zogenoemde röntgentank. Er zijn 

Display Röntgenbeeld

  >> 
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echter ook uitvoeringen waarbij beide componenten afzonderlijk 
geplaatst zijn. Buizen en tanks zijn principieel slijtageonderdelen. 
Bij systemen met een afzonderlijke plaatsing van hoogspannings-
generator en röntgenbuis kunnen deze bij een uitval gemakkelijk 
worden vervangen, dankzij de geringe afmetingen en het lage 
gewicht. Verder kunnen ze apart worden vervangen.

Röntgendetector
De productinspectie met röntgentechniek vereist een component 
die bedoeld is voor het opnemen van het monochrome röntgen-
beeld: de zogenoemde röntgendetector. Om de onzichtbare 
röntgen stralen om te zetten in zichtbaar licht, bevindt zich tussen 
het product en de eigenlijke detector een zogenoemde scintillator. 
Afhankelijk van de constructie gaat het daarbij om een folie of een 
speciale lak.

Deze detectoren registreren meer licht naarmate er minder 
röntgenstraling door het product, de verpakking en potentiële 
vreemde voorwerpen wordt geabsorbeerd. Normaal gesproken 
worden röntgendetectoren uitgevoerd als diodendetectoren of 
TDI-camerasystemen. Het volgende hoofdstuk licht details en ver-
schillen tussen deze beide technologieën toe en geeft meer in-
formatie over algemene detectorparameters.

Beeldverwerkingscomputers
De analyse van de door de detector gemaakte monochrome opname 
gebeurt door middel van hoogontwikkelde beeld  ver werkings -
algoritmen op een beeldverwerkingscomputer. In afbeelding 4 zijn 
ook gekleurde markeringen te zien. Deze geven de detectie van 
vijf vreemde voorwerpen aan, waarbij iedere kleur staat voor een 
ander algoritme. Iedere pixel heeft een specifieke grijswaarde, 

Afb. 3: boven: Röntgenbeeld brood-
beleg verpakt in thermoforming; 

beneden: Röntgenbeeld worst met clip  >> 
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afhankelijk van de hoeveelheid geabsorbeerde röntgenstraling. 
Afbeelding 4 toont de grijswaarden van het röntgenbeeld in af-
beelding 5. De uitslagen van de vreemde voorwerpen van roest-
vrij staal zijn duidelijk te zien. Het beeld, en daarmee het product, 
wordt onderzocht op verschillen en specifieke patronen met het 
oog op de grijswaarden. 

Nadat een vreemd voorwerp is herkend, markeert de software 
deze contaminatie grafisch en brengt aan de besturing een over-
eenkomstig commando over voor de verdere procedure, bijv. voor 
het uitwerpen van het verontreinigde product. In veel gevallen 
kunnen vreemde voorwerpen worden gedetecteerd op grond van 
zulke duidelijke uitslagen als die in afbeelding 5. Hiervoor worden 
complexere algoritmen toegepast.

Uitwerpsysteem met verzamelinrichting
Met behulp van een of meerdere uitwerpsystemen worden fou-
tieve producten uit de productstroom afgevoerd. Vaak worden voor 
zwaardere producten zogenoemde "pushers" gebruikt en uitblaas-
systemen voor lichtere producten. In veel gevallen worden hier 
verschillende sensoren ingezet om een foutloos proces te garan-
deren. Zo controleren bijv. tegencontroles in het kanaal met goed-

gekeurde producten en/of in het kanaal met afgekeurde producten 
of een als foutief aangeduid product correct is afgevoerd. Andere 
veiligheidskenmerken zijn vulpeilsensoren en afsluitbare ope-
ningen op de verzamelboxen. Laatstgenoemde verhinderen het 
onge controleerd uitnemen van uitgeworpen producten en daar-
mee het (per ongeluk) terugvoeren in het kanaal met goedge-
keurde producten. Veel detailhandelaren stelden dergelijke veilig-
heidskenmerken als voorwaarde bij de inspectiesystemen van hun 
leveranciers. 

Afb. 4: Grijswaarden

Afb. 5: Röntgenbeeld

5WIPOTEC-OCS



VERSCHILLEN IN DE 
BEELDREGISTRATIE

Detectoren worden normaal gesproken uitgevoerd als 
dioden detectoren of TDI-camera. De (klassieke) dioden-
detector registreert daarbij iedere pixel één keer. De door 

WIPOTEC-OCS toegepaste TDI-technologie VioX registreert iedere 
pixel 128 keer. Door middel van een aansluitende integratie van de 
waarden van alle 128 afzonderlijke opnames wordt de uiteindelijke 
grijswaarde van iedere pixel vastgesteld. 

Afb. 6: WIPOTEC VioX röntgencamera

VERSCHILLEN IN DE 
BITRESOLUTIE

Als een object veel straling absorbeert, kan de detector weinig 
licht registreren – de opname is relatief donker. Bij geringe 
absorptie is het beeld dienovereenkomstig lichter. De bit- 

resolutie van een detector beschrijft hoeveel grijswaarden (gra-
daties) van complete duisternis, d.w.z. volledige absorptie, (zwart) 
tot compleet licht (wit) worden onderscheiden. 

De effecten van verschillende bit-resoluties worden duidelijk 
in afbeelding 7: het product heeft in het röntgenbeeld op grond 
van de specifieke absorptie een bepaalde grijswaarde. Bovendien 
is er een vreemd voorwerp aanwezig dat een iets hogere grijs-
waarde heeft dan het product. Als er een röntgeninspectiesysteem 
met lage bit-resolutie wordt gebruikt, is dat te zien aan een weinig 
gedifferentieerde overgang van licht naar donker (bruine lijn).   >> 
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het licht te registreren dat voor de inspectie beslist nood zakelijk 
is. Het gevolg: de beeldkwaliteit en daarmee de detectieresul-
taten kunnen verslechteren. Een röntgeninspectiesysteem met 
zeer kleine resolutie is desondanks gunstig als het systeem het 
zogenoemde "binning" beheerst: de camera combineert hier 
meerdere pixels, om met een hogere resolutie te werken. Voor 
gebruikers betekent dat meer flexibiliteit, aangezien de hard ware 
voor verschillende toepassingsscenario's niet hoeft te worden ver-
anderd. De resolutie is in deze gevallen slechts een parameter 
die via het touchscreen kan worden gewijzigd. Bovendien kunnen 
zoge noemde multiresolutie-algoritmes worden toegepast, waarbij 
beeldverwerkingsalgoritmes het beeld op verschillende resolutie-
niveaus tegelijkertijd onderzoeken. 

Daaruit volgt dat de beide grijswaarden van product en contami natie 
door een gebrekkige differentiatie in de intensiteit van de absorptie 
eventueel niet kunnen worden onderscheiden. Kijken we daarentegen 
naar het röntgeninspectiesysteem met hoge bit-resolutie (roze lijn), 
dan kan het vreemde voorwerp in dit voorbeeld van het product worden 
onder scheiden en dus gedetecteerd worden.

Een groot aantal röntgeninspectiesystemen werkt met een 8 
bit-technologie. Dit betekent dat deze systemen onderscheid kunnen 
maken tussen in totaal 256 grijswaarden. Alle röntgeninspectie systemen 
van WIPOTEC-OCS maken gebruik van een 16 bit-technologie, die 
onder scheid kan maken tussen meer dan 60.000 grijswaarden. 

VERSCHILLEN IN DE  
GEOMETRISCHE RESOLUTIE

Zelfs de kleinste contaminaties met vreemde voorwerpen in 
levensmiddelen leiden tot kostbare terugroepacties. Enorme 
schade aan het imago van een merk is niet zelden het gevolg. 

Detectortechnologieën met kleinere pixelgroottes maken het 
ook mogelijk (afhankelijk van de bedrijfsparameters) om kleinere 
verontreinigingen te detecteren. De standaardresolutie voor de 
dioden detectoren van WIPOTEC-OCS bedraagt 0,4 mm. Met de 
VioX TDI-camera van WIPOTEC-OCS zijn resoluties van tot wel 0,1 mm 
mogelijk.

In principe moet de pixelgrootte afhankelijk van de toe passing 
worden gekozen. De keuze van een inspectiesysteem met de 
overeenkomstige resolutie is bijvoorbeeld afhankelijk van de band-
snelheid. Hoe hoger de snelheid, hoe minder tijd er overblijft om 

Grijswaarde van het 
vreemde voorwerp

Grijswaarde van 
het product

Weinig gradaties: 
vreemd voorwerp 
kan niet worden 
onderscheiden

Veel gradaties: vreemd 
voorwerp kan wor-
den onderscheiden
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Afb. 7: Vergelijking van verschillende bit-resoluties
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VERSCHILLEN IN DE LEVENSDUUR 
EN DE TOTAL COST OF OWNERSHIP

De gevoelige elektronica van diodendetectoren ligt direct 
in de röntgenstraal, wat leidt tot slijtage. De TDI-camera's 
van WIPOTEC-OCS bezitten daarentegen geen elek-

tronische componenten die blootstaan aan directe röntgenstraling 
of strooistraling. Daardoor hebben deze camera's een aanzienlijk 
langere levensduur, zodat niet meer van slijtageonderdelen ge-
sproken kan worden. Klanten ontvangen bij WIPOTEC-OCS 7 jaar 
garantie op alle VioX camera's, zonder servicecontracten te hoeven 
afsluiten en onafhankelijk van een maximale levensduur van de 
camera. 

Het gebruik van cameratechnologieën met een lange levens-
duur is terug te zien in de Total Cost of Ownership (TCO). Dit hangt 
vooral samen met lagere productieverliezen. Als een dioden-
detector moet worden vervangen, staat bij twijfel de complete pro-
ductielijn stil. Als niet direct een vervangende detector kan worden 
ingebouwd, kan de productie vanwege van de veiligheid van 
levens middelen niet worden voortgezet. Er vindt geen bewaking 
van het kritische controlepunt plaats. Hoge stilstandtijden ver-
hogen op grond van de gedaalde output automatisch de kosten 
respectievelijk zorgen voor gederfde inkomsten en daarmee   >> 
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voor alternatieve kosten. Het gebruik van 
WIPOTEC-OCS TDI-camera's met een lange 
levensduur verlaagt dit risico op stilstand 
en verhoogt daarmee de productiviteit van 
de gehele productielijn. Bovendien worden 
daardoor geen kosten meer gemaakt voor 
reparaties, de aanschaf van reserveonder-
delen en evt. het opslaan hiervan.

In het kader van de berekening van de 
Total Cost of Ownership moet bovendien 
ook worden gedacht aan het behoud van de 
waarde van de installatie. De WIPOTEC-OCS 
TDI-camera's blijven langdurig een waar-
devol element binnen het röntgeninspec-
tiesysteem. Als een gebruiker het door ver-
kopen van een röntgeninspectiesysteem 
op de markt voor gebruikte machines plant, 
zal de prijs bij wederverkoop van camera-
technologie met een lange levensduur ver-
moedelijk hoger uitvallen. Hier zou al rek-
ening mee gehouden moeten worden in de 
kostenvergelijkingsberekening vóór aan-
schaf van het röntgeninspectiesysteem.

Uiteindelijk kunnen bij het gebruik van 
kwalitatief hoogwaardige detectoren de 
totale kosten worden verlaagd, omdat het 
aantal onterecht afgevoerde producten signi-
ficant kan worden verminderd. Deze pro-
ducten kunnen worden verkocht. Hogere 
foutieve-uitworppercentages leiden niet al-
leen tot verliezen aan goede producten, maar 

er ontstaan ook extra kosten voor de afval-
verwerking en hogere personeelskosten.

Bovendien is het aan te raden de tota-
le geplande levensduur van het röntgen-
inspectiesysteem in aanmerking te nemen. 
Het is daarentegen niet doeltreffend om 
naar een periode van bijvoorbeeld slechts 
5 jaar te kijken als de gebruiksperiode en 
de levensduur van het complete systeem 

en de afzonderlijke componenten, zoals de 
detectoren, duidelijk langer zijn. Zo worden 
bijvoorbeeld röntgeninspectiesystemen van 
WIPOTEC-OCS 10 jaar en langer ingezet. 
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Samenvattend gaat het bij WIPOTEC-OCS TDI-camera's om 
een uiterst vooruitstrevende inspectietechniek, die met een 
hoge bit-resolutie bij zeer kleine geometrische resolutie de 

kleinste vreemde voorwerpen kan detecteren. Het zogenoemde 
"binning" maakt een zeer flexibel gebruik van de scanner moge-
lijk, aangezien de resolutie van de installatie zonder hardware-
modificaties kan worden gewijzigd. Aan een optionele, door de 
fabrikant verleende garantie van 7 jaar voor de VioX camera zijn 
geen voorwaarden verbonden en deze staat daardoor voor uit-
stekende procesveiligheid en optimale productiviteit, ook over 
zeer lange periodes. 

CONCLUSIE

wipotec-ocs.com
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