
Compromisloze kwaliteit in 
glasproductie



De innovatieve inspectiesystemen van 
Vimec Applied Vision Technology 

Dat doelgericht innoveren een effectieve suc-
cesformule is bewijst het vindingrijke team van 
Vimec Applied Vision Technology. Onder de 
aanvliegroute van Eindhoven Airport ontwikkelt 
dit technologiebedrijf unieke visuele monitoring 
systemen die wereldwijd aftrek vinden. Daarbij 
maakt Vimec op verrassende wijze gebruik van 
Rittal TS 8 kasten. 

De inspectiesystemen van Vimec worden door-
gaans bij een sorteerband van een producent 
geplaatst en bevatten camera’s die elk passerende 
product afzonderlijk fotograferen. Ook de software 
die de beelden analyseert en razendsnel goed- of 
afkeurt, ontwikkelt Vimec in eigen huis. Het re-
sultaat is een betrouwbare en snelle detectie van 
productiefouten op basis van vooraf ingestelde 
kwaliteitscriteria. Met de inspectiesystemen auto-
matiseren de klanten van Vimec hun kwaliteitscon-
troleprocessen, waardoor handmatige inspecties 
overbodig worden en de productiviteit wordt ver-
hoogd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Vimec 
inspectiesystemen wereldwijd worden verkocht, 
met name aan internationale glasproducenten en 
toeleveranciers van de farmaceutische industrie. 

Groeimarkten
Het gaat al vele jaren goed met de farmaceutische 
industrie. De branche ondervond weinig hinder van 
de economische crisis en groeit gestaag mee met 
de wereldbevolking en de gemiddelde levensver-
wachting. Voor het bewaren, vervoeren en toedie-
nen van de medicijnen worden doorgaans glazen 
ampullen, bekers en injectiespuiten gebruikt. 
John Kuijpers, Managing Director Vimec Applied 
Vision Technology: “Farmaceutische glasproduc-
ten moeten aan de hoogste kwaliteits- en veilig-
heidseisen voldoen. De glazen ampullen, bekers 

en injectiespuiten mogen geen productiefouten 
bevatten en moeten exact het aangegeven volume 
bevatten. Dat de kwaliteitseisen van de farmaceu-
tische industrie zo hoog zijn heeft goede redenen: 
de glasproducten moeten veilig in het gebruik zijn 
en de medicijnen die erin worden bewaard mogen 
niet verontreinigd worden. Een minuscuul krasje of 
luchtbelletje in het glas kan al zeer onaangename 
gevolgen hebben. Daarom moet elk afzonderlijke 
glasproduct grondig worden geïnspecteerd. Naast 
het volume en de exacte afmetingen kunnen onze 
systemen nog vele andere productkenmerken 
inspecteren, waaronder de leesbaarheid van de 
maataanduidingen en de positie van de breuklijn 
in de ampullen (waarvan het topje moet worden 
afgebroken om ze te openen). Elke glasvormer 
heeft zijn eigen specifieke eisen en we ontwikkelen 
voortdurend nieuwe productcombinaties om de 
perfecte maatwerkoplossing te leveren.” 

Automatische kwaliteitscontrole
In veel lagelonenlanden vindt de inspectie nog 
handmatig plaats, maar ook daar wordt gekeken 
naar mogelijkheden om de kwaliteitscontrole te 
automatiseren. Glasproducenten kiezen voor Vi-
mec omdat de inspectiesystemen twee belangrijke 
bedrijfseconomische voordelen bieden: zij verlagen 
de productiekosten en verhogen de productiviteit. 
Kuijpers: “In massaproductie-omgevingen vormt de 
kwaliteitscontrole de bottleneck van elke produc-
tiestroom. Zelfs een honderdste van een seconde 
tijdwinst per productanalyse levert onder de streep 
een aanzienlijke verbetering van de productiviteit 
op. Daarom zoeken we voortdurend naar nieu-
we mogelijkheden om onze inspectiesystemen 
te optimaliseren. Elke nieuwe generatie compu-
ters levert weer snellere prestaties, waardoor we 
steeds opnieuw een stukje van de analysetijd 
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kunnen afsnoepen. Om het analyseproces verder 
te versnellen optimaliseren we de motor van onze 
inspectiesystemen: onze analysesoftware. We 
kunnen nu 120 producten per minuut verwerken en 
verwachten dat die snelheid in de komende jaren 
zal oplopen naar 300 en zelfs naar 600 produc-
ten per minuut. Verder onderzoeken we nieuwe 
mogelijkheden om de handling van de producten 
te versnellen, onder andere door onze systemen 
in een eigen conveyor unit, bestaande uit een of 
meerdere Rittal kasten met een eigen transport-
band en handling systeem, onder te brengen. De 
enige beperkende factor is dat elke analyse hon-
derd procent betrouwbaar moeten blijven.”  
 
Al sinds de oprichting in 1990 stelt Vimec de be-
trouwbaarheid van de systemen voorop. Kuijpers: 
“We danken onze marktvoorsprong aan de hoog-
waardige en consistente kwaliteitscontrole die onze 
oplossingen bieden, en we onderwerpen onze sys-
temen dan ook aan grondige tests. We hanteren 
daarvoor het zogenoemde Gamp protocol, dat op 
basis van de eisen van de farmaceutische industrie 
is opgesteld. Daarbij halen we een partij glazen 
met kleine productiefouten meerdere malen door 
dezelfde inspectiemodule. Vervolgens moet de 
uitkomst bij elke testcyclus exact hetzelfde zijn. Die 
compromisloze en consistente betrouwbaarheid 
is waar onze afnemers op bouwen en vertrouwen, 
want in de wereld van de farmacie geldt de regel: 
one mistake and you’re out. Dan zeggen ze bij zo’n 
farmabedrijf: ‘Zorg er eerst maar eens voor dat je 
je processen onder controle krijgt en kom dan over 
een paar jaar maar weer eens terug.’ De glasvor-

mers vertrouwen op onze expertise en dat schept 
een band.“

Vimec heft het glas
De visuele inspectiesystemen van Vimec vinden 
ook hun weg naar molded glas toepassingen, 
ofwel: de productie van bier-, wijn- en theeglazen. 
Voor een opdrachtgever in Leerdam ontwikkelde 
Vimec een inspectiesysteem dat als geheel in het 
productieproces van de glasproducent kan worden 
geschoven. Daarbij maakten de medewerkers van 
Vimec slim gebruik van de veelzijdigheid van Rittal 
TS 8 kasten. Pierre Jetten, Rittal Account Manager 
Industrie: “Vimec Applied Vision Technology is een 
van onze meest innovatieve klanten. De manier 
waarop de medewerkers van dit vindingrijke bedrijf 
onze producten toepassen brengt ons op nieuwe 
ideeën voor toekomstige ontwikkelingen van onze 
kastsystemen. Zo helpen we elkaar om doelgericht 
te innoveren en om succesvol te blijven.” 

Kuijpers: “De betrouwbaarheid van elk visueel 
inspectiesysteem wordt door een aantal factoren 
bepaald: zo moet de handling exact, de belichting 
optimaal en de analyse foutloos zijn. Wij installe-
ren onze systemen graag in Rittal kasten, omdat 
de producten degelijk in elkaar zitten en aan de 
strengste veiligheidsnormen voldoen, en omdat 
zij modulair uitbreidbaar en veelzijdig zijn. We 
kunnen er alle kanten mee op om voor elke situa-
tie een passende totaaloplossing te ontwikkelen. 
Soms bouwen we er een scherm en een toetsen-
bordhouder in of we maken gebruik van het Rittal 
draagarmsysteem. Onze klant in Leerdam zocht 
een totaaloplossing voor het inspecteren van 
wijnglazen. Daarvoor hebben we twee Rittal TS 8 
kasten op hun zij gelegd en op elkaar gestapeld. 
Het bleek een ideale oplossing voor het onderbren-
gen van ons handling systeem, de elektronica en 
de twaalf camera’s met flitslampen die achtereen-
volgens worden afgevuurd om elk wijnglas vanuit 
alle hoeken te fotograferen. Het resultaat is ook 
prachtig om te zien: het is net een enorme flipper-
kast.” 

Ook voor klanten uit de farmaceutische industrie 
ontwikkelt Vimec steeds vaker totaaloplossingen 
die eenvoudig in bestaande productielijnen kun-
nen worden opgenomen. Kuijpers: “Het modulaire 
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kastsysteem maakt het ons ook makkelijk om een systeem in een latere fase verder uit te breiden, bijvoor-
beeld wanneer de klant zijn productieproces aanpast en andere soorten tests wil laten uitvoeren. Daarbij 
maken we ook steeds vaker gebruik van de Rittal RVS behuizingen, want RVS wordt in de farmaceutische 
industrie al veelvuldig toegepast. Die Rittal kasten geven onze producten een uniforme en industriële 
uitstraling. We gebruiken ook de AE en CM kasten van Rittal, vooral om een stukje elektronica bij een 
bestaande productielijn te plaatsen. Rittal is voor ons in alle opzichten een geschikte partner. De service 
is goed, de communicatielijnen zijn kort, net als de levertijden en wat we erg belangrijk vinden: de mensen 
van Rittal stellen zich flexibel op als een behuizing op het laatste moment nog moet worden aangepast. Ze 
begrijpen daar dat innoveren geen doel op zich is en altijd hand in hand moet gaan met servicegerichtheid 
- de wensen van de klant staan altijd voorop.”  
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