
 1 

  
 

 
 

I.  INLEIDING 

A.  Mondi Poperinge N.V. 

De fabriek in Poperinge behoort sinds 2000 tot het 

Mondi [1] netwerk. Samen met 120 collega’s 

produceert en verkoopt de plant industriële 

papieren zakken. De fabriek in Poperinge is 

gespecialiseerd in de productie van open mond 

zakken met een polyethyleen binnenzak specifiek 

bestemd voor de voedingsnijverheid, 

dierenvoedingssector en de chemische industrie. 

De ligging - in de Westhoek - is ideaal voor levering 

aan de Franse, Engelse en de Beneluxmarkt. 

B.  Open mond zak 

Een open mond zak [2] is een zak die bestaat uit 

een papieren buitenzak en een polyethyleen 

binnenzak; waarvan de onderkant van een las 

wordt voorzien en de bovenkant openblijft. Een 

voorbeeld van een open mond zak is terug te 

vinden op figuur 1.  

 

 
Figuur 1: Open mond zak 

                                                           
 

Bij de klant van Mondi wordt de zak dan gevuld en 

aan de bovenkant dichtgelast. 

C.  Probleemstelling 

Zoals eerder omschreven zit er bij de open mond 

zakken een lasnaad onderaan de zak. Het is 

belangrijk dat de lasnaad van de polyethyleen 

binnenzak onderaan de papieren buitenzak op de 

juiste positie zit. Indien deze niet correct is kan het 

zijn dat de binnenzak enerzijds niet goed afgedicht 

wordt omdat de lasnaad te laag tegenover het 

einde van de buitenzak ligt, of anderzijds, dat het 

volume van de binnenzak lager is dan gewenst 

omdat de lasnaad te hoog tegenover het einde van 

de buitenzak ligt. De ideale afstand is 10mm, 

figuur 2 is een weergave van de ideale positie. 
 

 
Figuur 2: Positie lasnaad tegenover einde papieren zak 

D.  Doelstellingen 

Deze masterproef evalueert verschillende 

methodes om de positie van de lasnaad in de 

polyethyleen binnenzak tegenover het einde van 

de papieren buitenzak te controleren. In eerste 
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instantie wordt er gezocht naar een manier om de 

lasnaad te detecteren en vervolgens de positie van 

de lasnaad nauwkeurig te bepalen via de 

verkregen data en waar nodig te corrigeren. Dit 

kadert in de ‘Zero Defect’ projecten van Mondi 

Poperinge. Marktstudie, ontwerp en eventuele 

praktische uitvoering zijn in deze masterproef 

vervat. 

II.  DETECTIEMOGELIJKHEDEN 

A.  Huidige detectiemethode 

Op de installatie staat er een camerasysteem van 

Bulckaert Machine Vision geïnstalleerd, een 

camera met rondom de camera de nodige 

verlichting. De camera neemt op het moment van 

de doorgang van een lasnaad een beeld van de las. 

De resultaten van de detectie van de lasnaad 

worden via een visualisatie voorgesteld aan de 

operator als hulpmiddel. Het proces wordt 

momenteel niet automatisch bijgestuurd op 

aangeven van de detectie van de lasnaad. Door 

reflecties van de polyethyleen binnenzak wordt de 

lasnaad niet altijd even goed gedetecteerd 

waardoor deze detectiemethode niet 100% 

betrouwbaar is. 

B.  Marktstudie 

Vertrekkend vanuit de huidige detectiemethode 

werd een markstudie gedaan. Dit om te bepalen 

welke mogelijkheden er nog zijn om de lasnaad te 

detecteren en te meten. Betrouwbaarheid, 

bedrijfszekerheid en kostprijs van het systeem 

vormen hierbij de belangrijkste evaluatiecriteria. 

Als eerste werd een temperatuurmeting van de 

lasnaad onderzocht. Maar al snel bleek dat de 

temperatuur van de lasnaad te laag is en de 

snelheid van de meting te traag is om de lasnaad 

te detecteren.  

Daarna werd nagegaan of er via de dikte van de 

lasnaad mogelijkheden zijn om de positie ervan 

correct te detecteren. Hierbij zijn het contact van 

de voeler met de polyethyleen binnenzak en de 

traagheid van het mechanisch systeem de 

grootste nadelen. Een contactloze diktemeting 

aan de hand van lasersensoren biedt hiervoor een 

oplossing, maar deze ondervindt te veel negatieve 

invloed van de reflectie van de binnenzak. 

Uit de voorgaande detectiemethode kwam het 

idee om de lasnaadpositie te bepalen met 

trillingsmetingen. Dit werd getest door de 

trillingen in de as van een geslepen rol waarover 

de polyethyleen binnenzak loopt te meten. Hieruit 

is gebleken dat de lasnaad reeds voldoende 

trillingen veroorzaakt om deze zo te detecteren. 

Deze metingen werden uitgevoerd gedurende de 

testperiode van andere detectiemethodes 

waardoor Mondi de voorkeur had om deze 

methode pas in een later stadium verder uit te 

werken. 

Een analytische bepaling van de positie van de 

lasnaad via het lasmoment en een nauwkeurige 

bepaling van het traject van de polyethylene folie 

tot aan het snijmoment van de zak is mogelijk. 

Maar moeilijk en niet betrouwbaar door de rek 

van de folie, het gebruik van dansende rollen en 

een variërende diameter van de lastrommel. 

Het toevoegen van een ander - gemakkelijker te 

detecteren - materiaal is nog een mogelijkheid. 

Alleen zorgt deze voor een stijgende 

productiekost, wat de bedoeling niet kan zijn. 

Er zijn nu ook al heel wat lasersensoren die de 

lasnaad kunnen detecteren. Keyence is een vaste 

partner van Mondi, daarom zijn er enkele 

lasersensoren uit hun gamma inline getest. Het 

eerste model, de LV-S62, is een lasersensor met 

een reflecterend onderdeel. Na deze sensor op 

verschillende posities getest te hebben om 

trillingen van de polyethyleen binnenzak te 

vermijden is bepaald dat deze sensor niet volledig 

te vertrouwen is. De IB30 lasersensor werd als 

tweede type getest. Deze sensor bestaat uit een 

zender en ontvanger en is daarom vrij omvangrijk. 

Ook deze sensor ondervond te veel hinder van de 

trillingen van de binnenzak en is hierdoor niet 

bruikbaar. Een gelijkaardig model is de LV-NH300 

lasersensor. Die door zijn beperkte inbouwgrootte 

gemonteerd kon worden op een testpositie waar 

weinig trillingen van de binnenzak zijn. Maar zelfs 

na verschillende instellingen bleek dat ook dit 

model niet voldoet aan de vooropgestelde eisen. 

Een laatste stap in deze studie is om andere 

camerasystemen te testen. Hiervoor is niet alleen 

Keyence gecontacteerd, maar ook een andere 

leverancier, Dr. Schenk. Beide leveranciers bieden 

een camerasysteem aan met gebruik van een 

achtergrondverlichting, wat een zeer scherp beeld 

van de lasnaad geeft. Dr. Schenk kan via testen in 

hun labo 100% lasnaaddetectie garanderen bij 

maximum productiesnelheid. Keyence leverde 
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een test-set die inline kon getest worden. Uit deze 

testen blijkt dat ook hun systeem 100% 

lasnaaddetectie garandeert. 

III.  KEUZE DETECTIEMETHODE 

Uit een vergelijking van alle detectiemethodes kan 

worden besloten dat het camerasysteem van 

Keyence een eenvoudig systeem is, 100% detectie 

biedt en de meest economische van de twee 

nieuwe camerasystemen. 

De vraag is echter of het zinvol is om een nieuw 

systeem aan te kopen dat in se niet zoveel 

verschilt van het huidige. Is het dan niet 

interessanter om uit te zoeken of het huidige 

detectiesysteem niet aangepast kan worden zodat 

dit evenwaardig wordt als het systeem van 

Keyence? Na overleg met Mondi en Bulckaert 

Machine Vision wordt er uiteindelijk gekozen om 

het huidige detectiesysteem aan te passen en 

verder uit te werken. 

IV.  PROCESSTURING 

Een processturing die meteen implementeerbaar 

is, werpt de zakken met een verkeerde 

lasnaadpositie uit het productieproces. Een 

triggersignaal zorgt ervoor dat de camera op het 

juiste moment een beeld maakt van de lasnaad. 

Een tweede sturing stelt het triggersignaal 

automatisch bij. Op die manier wordt er 

automatisch gezocht naar de positie van de 

lasnaad bij het opstarten van de productie. Op dat 

moment kan er al een grove voorcontrole 

gebeuren van de lasnaadpositie door het moment 

van detectie van de lasnaad te vergelijken met een 

tijdskader rond de theoretische positie van de 

lasnaad.  Het effectief bijsturen van de positie van 

de lasnaad tegenover het einde van de papieren 

buitenzak is momenteel niet mogelijk, omdat de 

constructeur de machine zo gebouwd heeft. 

V.  BESLUIT 

Er kan besloten worden dat er verschillende 

lasnaaddetecties mogelijk zijn, elk met hun voor- 

en nadelen, maar dat het camerasysteem van 

Keyence hierin de beste resultaten behaalt 

volgens de opgestelde evaluatiecriteria. Omdat 

Mondi Poperinge al over camerasystemen van 

Bulckaert Machine Vision beschikt, wat een 

gelijkaardig systeem is, is een update van dit 

systeem uiteindelijk de beste oplossing. Het 

bijsturen van de productie door het meten van de 

lasnaadpositie is beperkt. Afhankelijk van de 

constructeur, die toegang tot de machine moet 

verlenen, kan de lasnaadpositie tegenover het 

einde van de zak al dan niet worden bijgestuurd. 

In dit project is het wel mogelijk geweest om een 

deel van het instellen van de lasnaaddetectie te 

automatiseren, namelijk het automatisch 

bijstellen van het triggersignaal, een grove 

voorcontrole van de lasnaadpositie en het 

uitwerpen van de zakken met verkeerde 

lasnaadpositie. 
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