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3D SCANNER
GARANDEERT 100%
BETROUWBAARHEID

In een nieuwe verpakkingsmachine die intrion bouwde voor een farmaceutische klant, wordt
een 3D scanner ingezet om glazen flesjes te tellen alvorens ze in de verpakking gaan. De
TriSpector van SICK biedt niet alleen meer flexibiliteit in het verwerken van verschillende
kleuren – de opstelling is ook minder kritisch qua belichting dan een klassiek visiesysteem.
Intrion is een gekende integrator en machinebouwer, voornamelijk actief in food en farma.
Het bedrijf is gespecialiseerd in end-of-line (verpakkings-)machines en intralogistieke
toepassingen. Een van de bijzonderheden van de sectoren waarin intrion actief is, is de
nood aan een volledige traceerbaarheid en 100% betrouwbaarheid. De verschillende
aspecten hiervan zijn ook duidelijk zichtbaar in de nieuwe verpakkingsmachine die recent
gebouwd werd voor een van de grote, Belgische farmabedrijven.
“De machine dient om vials – dat zijn kleine glazen flesjes – te verpakken”, zegt Joris
Hamelryck, account manager Pharma bij intrion. “De vials worden per 100 in een doos
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vormen, vullen en verlijmen. Maar eer het zover is moeten de producten gecontroleerd en
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de producten doorgeschoven mogen worden.
Als blijkt dat het gewenste aantal niet bereikt
wordt, wordt een alarm gegenereerd zodat
een operator kan ingrijpen. Het zou ook
kunnen betekenen dat men het einde van
de productierun bereikt heeft en dat er
niet genoeg producten meer zijn voor een
volledige verpakking. Ook dan is het aan
de operator om actie te ondernemen en de
batch af te sluiten.
3D SCANNER CONTROLEERT
CONTOUREN
“We maken regelmatig gebruik van
visiesystemen maar die hebben meestal
een constructie boven de lijn om een goede
belichting te bekomen en vooral ongewenste

Joris Hamelryck - Intrion
Rudy Detré - SICK

lichtinval te vermijden”, zegt Joris Hamelryck.
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schijnt zal de camera deze lijn als vlakke
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geplaatst is. Zolang de lijn op een platvlak

