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Van lekdetectie naar 
Qipack lekdetectie reduceert productie-uitval CleanPouch

Lekdetectiespecialist Qipack installeerde vorig jaar bij Scholle IPN 
vier lekdetectie-apparaten voor nieuw geïnstalleerde productielijnen 
voor pouches. Nu het productieverlies als gevolg van lekke pouches 
fors is teruggebracht, is Scholle IPN toe aan de volgende stap: 
procesoptimalisatie.

Scholle IPN produceert op 
haar productielijnen in Til-

burg pouches voor uiteenlo-
pende markten. De vraag is 
groot, want stand-up pouches 
zijn de laatste jaren aan een 
sterke opmars bezig. Steeds 
meer vloeibare voedingsmid-

delen vinden hun weg naar de 
consument via het bekende 
flexibele zakje met zijn her-
sluitbare spout. Van zuivelpro-
ducten en fruitsappen tot wijn 
en van automotive tot cosmeti-
caproducten. De pouch wint 
steeds meer terrein ten opzich-

tekst  Harry van Deursen

te van rigide verpakkingen, 
zoals flessen en kartonnen 
pakken. 
Dankzij haar innovatieve slui-
tingen heeft Scholle IPN een 
sterke positie in de pouch-
markt verworven. Daarnaast is 
het bedrijf wereldwijd leveran-

procescontrole

Wij garanderen 
honderd procent 
controle
‘‘

1. Het vouwen van de folie.
2. Het sealen van de zijkanten en 

onderkant van de pouch.
3. De Qipack-camera kijkt vanaf 

onder via een spiegel naar de 
seal-naden.

4. Seal-bekken verbinden de spout  
met de pouch.

5. De Qipack-camera kijkt van  
boven, via twee spiegels, naar de 
seal met de spout.

6. De Qipack-software geeft grafisch 
met kleuren weer hoe de seal-
temperatuur is na sealen (links  
het zakje, rechts de spout).

7. Deltarobots plaatsen de Clean- 
Pouch in verzamelcassettes.

cier van bag-in-box-verpakkin-
gen en indien gewenst levert 
Scholle IPN hiervoor de nodige 
afvulapparatuur, zodat het 
bedrijf een totaaloplossing kan 
leveren.

Kwaliteitsproduct
Scholle IPN stelt hoge eisen 
aan de productie van haar 
zogenoemde CleanPouch. De 
fabrikant produceert deze pou-
ches in een Clean Room-omge-
ving en garandeert haar klan-
ten de hoogste kwaliteit. Dit 
vraagt om de juiste verpak-
kingsmaterialen en -machines 

en een feilloze procesbeheer-
sing. Vooral de kwaliteit van 
de seal is belangrijk. Na 
marktonderzoek bleek Qipack 
uit Den Bosch het enige bedrijf 
te zijn dat de gewenste seal- 
controleapparatuur kan leve-
ren, vertelt John Ruyken, pro-
cess engineer bij Scholle IPN. 
‘Er zijn wel enkele systemen 
die een lektest kunnen doen, 
maar geen enkel systeem kan 
dat inline en daarnaast zijn er 
geen systemen op de markt die 
de seal-kwaliteit van de seal-
randen van de pouch én de 
seal-kwaliteit tussen het zakje 
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NL Packaging Award voor Qipack
Het Qipack-systeem won onlangs de NL Packaging Award 2017 
voor Innovatie Techniek. ‘De winnende technische innovatie heeft 
grote impact voor de markt en leidt tot verduurzaming door minder 
productuitval’, aldus de jury. ‘De hele keten heeft hier voordeel van: 
minder uitval, klachten, bederf en food waste. Het past in de trend 
naar verdergaande automatisering en minder off-line controles. De 
jury waardeert deze technologie, omdat voorheen lastig op te 
sporen defecten in verpakkingen nu zichtbaar worden. Het is inzet 
van bestaande technologie met impact op de hele keten.’

www.packagingawards.nl

Scholle IPN
In oktober 2014 fuseerde het 
Nederlandse IPN (Innovative 
Packaging Network) met het 
Amerikaanse familiebedrijf 
Scholle Corporation. IPN was 
gespecialiseerd in het ontwik-
kelen en produceren van 
dispensers en kunststof onder-
delen voor verpakkingen voor 
levensmiddelen, niet-levens-
middelen en de gezondheids-
sector. Scholle Corporation was 
wereldwijd de marktleider voor 
bag-in-box oplossingen. 
Scholle IPN combineert beide 
sterktes voor haar klanten, die 
hierdoor nog beter dan voor-
heen bediend kunnen worden 
met innovatieve flexibele 
verpakkings- en dispensing- 
oplossingen.
De nieuwe combinatie Scholle 
IPN heeft wereldwijd meer dan 
2.000 medewerkers in dienst 
die werkzaam zijn op produc-
tielocaties in Noord-Amerika, 
Europa, Australië, Latijns-
Amerika, China en India. 

Van planten naar verpakkingen
Tijdens zijn doctoraal onderzoek aan de universiteit onderzocht en 
ontwikkelde Cedric Bravo sensoren om plantenziektes en onkruid op 
te sporen. Hiervoor gebruikte hij allerhande spectrale en thermische 
camera’s. Net zoals met planten bleek dat slecht afgesloten verpak-
kingen eveneens afwijkend gedrag vertoonden, detecteerbaar aan  
de hand van infraroodtechnologie. De potentie leek groot, waarop 
Bravo via LinkedIn een mailing uitstuurde naar het bedrijfsleven.
Alexander van Puijenbroek, werkzaam als packaging innovation 
manager bij Danone, ontving deze mailing en had toevallig een 
nieuw project onder handen, waarbij 100% sealkwaliteit een 
noodzaak was voor een nieuwe verpakking voor klinische voeding  
in zakjes. Hij ging bij Bravo langs. ‘Ik was verbaasd wat het systeem 
allemaal kon aantonen. Het kon iedere haar in de seal visualiseren 
en bracht alles perfect in beeld; plooien in de seal, onvolledige 
versmelting van de PE, sealdrukafwijkingen et cetera. Ik zag gelijk 
mogelijkheden om een bedrijf te starten. Een dergelijk systeem zou 
iedere verpakkingsmachine in de toekomst moeten gebruiken. In 
het kader van Smart Production, waar het voorspellen van de 
productie steeds belangrijk wordt, is dit een belangrijk instrument.
QipCam staat tijdens Interpack op de Bossar-stand, Hal 8B – D58.

John Ruyken (l) en Alexander van Puijenbroek.

en de spout kunnen controle-
ren.’
Het Qipack-systeem won vori-
ge maand de NL Packaging 
Award voor Innovatie Tech-
niek (zie kader).

Temperatuurmeting
Na een uitgebreide testperiode 
schafte Scholle IPN vorig jaar 
vier Qipcam-systemen aan, 
ieder bestaand uit twee hoge 
kwaliteit infraroodcamera’s, 
een industriële pc en Qipcam- 
software. Per pouch-lijn zijn 
twee camera’s geïnstalleerd. 
De eerste controleert de seal-

randen van het zakje en de 
tweede de seal tussen zakje en 
spout. De controle door de 
Qipack-apparatuur verloopt 
middels de hoge resolutiebeel-
den van de camera, die de tem-
peratuur van de seal kan waar-
nemen. Op basis van een 
referentiebeeld, dat eerder is 
bepaald, controleert het sys-
teem of de verpakking de juiste 
seal heeft en geeft het een fout-
melding bij een afwijking, 
zodat de verpakkingen uit de 
productierun kunnen worden 
gehaald. ‘Alles draait om de 
juiste sealtijd, temperatuur en 

druk’, legt Qipack-oprichter 
Alexander van Puijenbroek 
uit. ‘Met ons systeem kunnen 
we iedere afwijking van deze 
parameters waarnemen. Wij 
garanderen honderd procent 
controle.’
Een voorkomend probleem kan 
zijn dat de spout tijdens sealen 
niet helemaal recht in het zakje 
zit, waardoor de pouch-machi-
ne de spout scheef vast sealt 
aan het zakje. Dit geeft tempe-
ratuurverschillen tussen de 
twee zijden van de spout. De 
ene zijde is dan bijvoorbeeld  
80 graden en de andere zijde 
100 graden Celsius. Zo’n afwij-
king in het proces ziet het sys-
teem direct, zodat de operator 
snel kan ingrijpen.
‘Dit soort productiefouten 
resulteert in een zwakke seal. 
Met het oog zie je dat niet 
direct, maar als de pouch is 
afgevuld, kan er door druk op 
de verpakking lekkage optre-
den’, legt Ruyken uit. ‘Sinds we 
de seal controleapparatuur 
hebben, zijn lekkageklachten 
verdwenen.’

Spiegels
De CleanPouch wordt vanaf de 
rol geproduceerd. Eerst vouwt 
de pouch-machine de folie 
dubbel en maakt vervolgens 
een vouw in de bodem, zodat 
het zakje kan blijven staan.  
De machine sealt vervolgens 
de zijkanten en bodem in drie 
stappen dicht. De Qipack- 
camera is onder de foliebaan 
gemonteerd en neemt, via een 
spiegel van roestvrijstaal, 
opnames van de gesealde 
naden. De spiegel heeft als 
voordeel dat de camera geen 
extra ruimte aan de zijkant 
inneemt en aan de onderzijde is 
voldoende plaats. Daarna knipt 
de machine de zakjes los en 
plaatst een pick & place unit de 
spout in het zakje.
De tweede camera, die de spout 
seal controleert, is boven de lijn 
gemonteerd en maakt gebruik 
van twee rvs spiegels. Deze zit-
ten aan beide zijden van de ver-
pakking: twee smalle strips die 
het beeld naar boven doorspie-
gelen aan de camera.
Nadat de zakjes zijn gecontro-
leerd, plaatsen pick & place- 
robots de pouches op een rails, 
zodat de klant ze eenvoudig kan 
verwerken tijdens het afvullen.

Fine tuning
Tijdens de testperiode bleek dat 
het Qipcam-systeem vaak te 
gevoelig stond afgesteld en dat 
er op te veel afwijkingen werd 
gescand. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk om de vorm van de 

6 
procent 
uitstoot 

De camera kan de 
temperatuur van 
de seal waarnemen
‘‘

zakjes te checken of de seal- 
breedte. De uitstoot van de 
afgekeurde zakjes lag daardoor 
te hoog, tot frustratie van de 
operators. ‘We hebben ons toen 
afgevraagd wat het belangrijk-
ste is. Dat zijn een goede 
bodem- en zij-seal en een goede 
spout seal. Dit hebben we op 
maximaal gezet. De rest heb-
ben we uitgezet of op een lagere 
sensitiviteit ingesteld. Na veel-
vuldig fine tunen hebben we het 
verlies door uitstoot kunnen 
terugbrengen van dertien naar 
zes procent. Het systeem heeft 
zich hiermee al bewezen.’
‘Belangrijker is dat we van 
onze klanten geen klachten 
meer krijgen over lekkende 
verpakkingen. Dat doel is 
bereikt. Momenteel gaan we 
aan ons tweede doel werken; 
het optimaliseren van het pro-
ductieproces. Omdat je in line 
kunt zien wat je maakt, kan je 
de machine per materiaal en 
verpakkingsvorm fine tunen 
terwijl hij draait. Hierdoor 
kunnen we bij sommige runs 
25% sneller gaan draaien, ver-
wacht ik. Dat wordt onze vol-
gende uitdaging.’

www.scholleipn.com 
www.qipack.com
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Scholle IPN produceert haar zogenoemde CleanPouch in een Clean Room.


