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Baggrund Når kødprodukter i skiver skal kontrolleres for fremmedlegemer, foregår 

det i dag typisk ved brug af metaldetektorer og røntgenanalyse samt 

ved manuel inspektion. Metoderne har dog svært ved at fange mindre 

stykker af plast, der er placeret inde i produktet/skivestakken. Når pro-

duktet er skiveskåret, ser forbrugeren disse fremmedlegemer meget ty-

deligt, særligt hvis fremmedlegemet er blå plast eller andet, der farve-

mæssigt adskiller sig væsentligt fra produktet. I dag slices produkterne 

uden efterfølgende automatisk kontrol for synlige fremmedlegemer i 

hver enkelt skive, hvilket indebærer en risiko for fremmedlegemer i slut-

produktet. Fremmedlegemer kan, udover tilbagekald, give anledning til 

klager, økonomisk kompensation og i sidste ende tab af kunder; derfor 

har kødindustrien et stort behov for bedre teknologi til at detektere 

fremmedlegemer i skiveskårede kødprodukter. 

  

Overordnet projektmål Projektets formål er at forbedre lønsomheden for kødvirksomhederne 

ved at reducere omkostningerne (kassation, prisafslag, tab af kunder) 

forbundet med forekomst af fremmedlegemer i produkterne. Ved at ud-

vikle et visionudstyr, der med produktionsrelevant kapacitet kan detek-

tere små (1-2 mm) fremmedlegemer af plast, kan man hjælpe kødvirk-

somhederne med at finde fremmedlegemerne, før de kommer ud til 

forbrugerne. 

  

Målgruppen Målgruppen for projektet er kødvirksomheder.  

  

Værdiskabelse Projektet skal bidrage til at forbedre lønsomheden på kødvirksomhe-

derne ved at reducere de omkostninger ved kassation, prisafslag og tab 

af kunder, der er forbundet med forekomst af fremmedlegemer i pro-

dukterne. 

  

Metodeudvikling Ved hjælp af visionteknologi udvikles et kamera, der kan indbygges på 

slicere placeret på produktionslinjen. Kameraet skal optage et billede af 

hver enkelt skive fra sliceren, der kan anvendes for en efterfølgende 

analyse af den enkelte skive.  

  

Løsning Der blev udviklet et kamera med indbygget lyskilde. Til kameraet blev 

der udviklet software, der synkroniseret med kniven gør det muligt at 

optage og gemme billeder af hver enkelt skive under sliceprocessen.  
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Kamerakasse set forfra med knivpositionssensor. 

 

 
Eksempel på billede fra slicer, synkroniseret med kniv.  

 

  

  Funktionsmodellen af slicer kameraet, blev live demonstreret på DMRI’s 

fødevare konference  ’Fremtidens fødevareproduktion 2021’ den 4/10-

2021 

 

  

Konklusion/diskussion Der blev bygget en funktionsmodel af kamerasystemet, og med den til-

hørende software muliggør det optagelse af billede af hver enkelt skive 

fra sliceren. De optagne billeder kan efterfølgende bruges til fx frem-

medlegemeanalyse af den enkelte skive. 
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