
P lastic wordt steeds meer in verpakkingen voor
levensmiddelen gebruikt. De combinatie van een
laag gewicht, relatief lage kosten, goede barrière-

eigenschappen en de goede vervormbaarheid maakt plas-
tic vaak een geschikte keuze. Een belangrijk probleem van
plastic is echter de migratie van stoffen met een lage
molaire massa vanuit het plastic in het verpakte levens-
middel. Het gaat dan om additieven die worden gebruikt
om de eigenschappen van het plastic te verbeteren en
laagmoleculaire polymeerdeeltjes zoals mono- en oligo-
meren. Tabel 1 geeft voorbeelden van plastics die veel
worden toegepast in contact met levensmiddelen en van
mogelijke migranten uit deze plastics.

Wetgeving
In Europa is migratie van stoffen wettelijk geregeld vol-
gens EG-Richtlijnen voor plastics en andere materialen
die met levensmiddelen in contact komen en, in geval
deze er niet zijn, door nationale wetgeving. Voor veel
stoffen geldt een specifieke migratie limiet (SML) die,
afhankelijk van de toxiciteit van de stof, aangeeft wat de
maximale concentratie van die stof in een levensmiddel
mag zijn. Migratie-experimenten worden uitgevoerd om
aan te tonen dat een materiaal dat in contact komt met
levensmiddelen, voldoet aan de wetgeving. Deze experi-
menten zijn tijdrovend en duur. Daarom is er een toene-
mende interesse in het voorspellen van migratie door
middel van wiskundige diffusiemodellen en het gebruik
van de voorspellingen voor wetgevingsdoeleinden. 

In het zesde amendement van de EG-Richtlijn

90/128/EEC voor plastics in contact met levensmiddelen
is een paragraaf opgenomen waarin het gebruik van voor-
spelde waardes van migratie toegestaan is, mits het
gebruikte model door experts is erkend. Dit betekent dat
een plastic kan worden goedgekeurd aan de hand van een
voorspelling in plaats van een experiment.

Theorie
Wat is migratie? Additieven of andere laagmoleculaire
stoffen die zich in het plastic bevinden maar niet aan de
polymeerketens gebonden zijn, zullen als gevolg van het
streven naar evenwicht willekeurig door het polymeernet-
werk gaan bewegen. Als ze de rand van het plastic aan de
kant van het levensmiddel bereiken, kunnen ze ook in het
levensmiddel gaan zitten. We spreken dan van migratie.

Eigenschappen
Hoe snel en in welke mate migratie plaatsvindt, hangt af
van de eigenschappen van plastic, migrant en levensmid-
del in contact met het plastic en van de temperatuur. De
migranten bewegen door openingen tussen de polymeer-
ketens in. De migratiesnelheid zal dus sterk afhangen van
de vorm en grootte van de migrant en van het aantal ope-
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Europese wetgeving geeft voor plastic verpakkingsmaterialen de

maximale limiet aan van stoffen die uit die materialen mogen migreren

naar het daarin verpakte levensmiddel. Om toelating van een plastic te

verkrijgen, moet via dure migratie-experimenten worden aangetoond

dat aan deze wetgeving wordt voldaan. Maar het mag ook via

voorspellingen. Promovenda Erika Helmroth onderzocht bij TNO Voeding

de mogelijkheden van migratiemodellen.
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Samenvatting
Plastic wordt steeds populairder als verpakkingsmateriaal

voor levensmiddelen. Een nadeel van plastic is echter de

migratie van stoffen uit het plastic in het verpakte levens-

middel. Om aan te tonen dat een verpakkingsmateriaal vol-

doet aan de wet, zijn dure en tijdrovende migratie-experi-

menten nodig. Bij TNO wordt daarom onderzoek gedaan

naar het gebruik van diffusiemodellen die op basis van de

eigenschappen van de migrerende stof, plastic en levensmid-

del en van de temperatuur een voorspelling maken van de

te verwachten migratie. Door dit type voorspellingen kun-

nen controlelaboratoria volstaan met een kleiner aantal

migratie-experimenten. Voor producenten van verpakkings-

materialen en voedingsmiddelenfabrikanten zijn modelvoor-

spellingen interessant omdat ze het ontwikkeltraject van

nieuwe verpakkingen kunnen verkorten.

Abstract
Plastics are more and more used as packaging material for

food products. A disadvantage of plastic is the migration of

compounds from the plastic into the packaged food. Expen-

sive and time-consuming migration experiments are needed

to prove that a material complies with packaging regula-

tions. TNO carries out research on the use of diffusion

models that predict the expected migration, based on the

properties of migrating compound, plastic and packaged

food and the temperature. Using this type of predictions

laboratories can reduce the number of migration experi-

ments needed for regulatory purposes. Manufacturers of

packaging materials and food products can benefit of the

use of model predictions by speeding up the packaging

development process.

Schematische voorstelling van het migratieproces. In de wand

van de fles zijn de afzonderlijke polymeerketens zichtbaar en

de migrerende deeltjes die bewegen tussen de

polymeermoleculen en in het voedingsmiddel. 



en voorspellen
ningen dat groot
genoeg is om de
migrant tussen de poly-
meerketens door te
laten. Dit laatste is
afhankelijk van eigen-
schappen als de dicht-
heid, kristalliniteit en
mate van cross-linking
en vertakking van het
polymeer. Zo is de
dichtheid van low den-
sity polyethyleen
(LDPE) lager dan van
high density polyethy-
leen (HDPE). Dit bete-
kent dat de polymeerketens in LDPE minder dicht op
elkaar zitten en er meer ruimte is voor beweging tussen
de polymeerketens door. De migratie in LDPE zal dus
hoger zijn dan in HDPE. Polyethyleentereftalaat (PET) kan
verschillende mate van kristalliniteit hebben. Wordt PET
na polymerisatie snel afgekoeld, dan ontstaat amorf PET.
Bij zeer langzaam afkoelen krijgt PET een kristallijne
structuur. Des te hoger de kristalliniteit, des te lager de
migratie in het plastic. 

Glastemperatuur
Ook van belang is de glastemperatuur (Tg), die de flexibi-
liteit van het polymeer bepaalt en meer specifiek de bewe-
gingssnelheid van de polymeermoleculen. Onder de Tg
zijn de polymeerketens star (glasachtig) en zal het moei-
lijker zijn voor een migrant om een geschikte opening te
vinden. Boven de Tg zijn de polymeerketens flexibel (rub-
berachtig), waardoor de kans op het vinden van een
geschikte opening groter is met als gevolg een hogere
migratie. Voor LDPE ligt de Tg onder kamertemperatuur.
Hierdoor is de migratiesnelheid in dit plastic over het

algemeen hoger dan in PET of PC, waarvoor de Tg hoger
is dan kamertemperatuur.

Thermodynamische eigenschappen
Thermodynamische eigenschappen van migranten, poly-
meer en levensmiddel, zoals de oplosbaarheid en polariteit,
kunnen het migratieproces ook beïnvloeden. Als een
migrant bijvoorbeeld slecht oplost in een levensmiddel zal
het liever in het plastic blijven dan in het levensmiddel
migreren. Dit is bijvoorbeeld het geval als een apolair addi-
tief in een apolair polymeer, zoals low density polyethyleen
(LDPE) of polypropeen (PP), in contact is met een levens-
middel dat veel water (dat polair is) bevat. Vetachtige levens-
middelen zijn vaak apolair. In vetachtige levensmiddelen die
in contact zijn met apolaire polymeren wordt daarom vaak
een hogere migratie gevonden dan in waterige levensmidde-
len.

Modelvoorspellingen
Het transport van stoffen door polymeren kan in het alge-
meen wiskundig worden beschreven met de diffusieverge-
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Tabel 1    Veel voorkomende plastics die met levensmiddelen in contact komen, hun glastemperatuur (Tg) en voorbeelden van mogelij-

ke migranten uit deze plastics. 

Plastic Tg (°C) Mogelijke migranten Toepassingen

Low density polyethyleen (LDPE) -20 Antioxidanten, antistatica, kleurpigmenten Films, zakjes, deksels, coatings,

knijpflesjes

High density polyethyleen (HDPE) -20 Antioxidanten, antistatica, kleurpigmenten Flessen, deksels, sluitingen, zakjes,

wikkels

Polypropyleen (PP) +5 Antioxidanten, kleurpigmenten, UV-absorbers Snoepwikkels, margarinecups 

zakjes, deksels, sluitingen

Polystyreen (PS) +90-+100 Styreen, UV-absorbers, ‘high impact modifier’ Schaaltjes voor vlees en koekjes,

flesjes, bakjes voor kant-en-klaar-

maaltijden

Polyethyleenterephthalaat (APET) +67 Terefthaalzuur, PET-trimeer, katalysatoren Flessen, ovenschaaltjes

Polycarbonaat (PC) +149 Bisphenol A, weekmakers, antioxidanten Flessen, coatings, ovenschaaltjes

Met behulp een model is,

in combinatie met

theoretische kennis, in te

schatten welk type

materiaal voor de

specifieke toepassing het

meest geschikt is vanuit

het oogpunt van

migratie. Dure migratie-

experimenten zijn daarbij

niet nodig om wettelijke

toelating te verkrijgen

als het gebruikte model

door experts is erkend. 
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lijkingen van Fick. Voor migratie van een stof uit een plas-
tic film in een levensmiddel wordt vaak een vergelijking
gebruikt met twee modelparameters. De diffusiecoëffi-
ciënt D beschrijft de snelheid waarmee een stof door het
polymeer heen beweegt. De verdelingscoëfficiënt K
beschrijft hoe een stof zich bij evenwicht verdeelt over
plastic en levensmiddel.

Onderzoek naar modellen voor het voorspellen van
migratie richt zich met name op de vraag hoe waardes
voor de modelparameters kunnen worden geschat. Iedere
combinatie van migrant en polymeer heeft immers een
specifieke set modelparameters die gelden voor juist die
combinatie. De uitdaging is om relaties te vinden die
algemeen gelden en gebruikt kunnen worden voor voor-
spellingen in verschillende plastics en voor verschillende
migranten. Omdat de vorm en grootte van de migrant en
de grootte van de openingen tussen de polymeerketens
van groot belang is voor de mate van migratie, zijn deze
eigenschappen geschikt voor het opstellen van algemene
relaties.

Duitse onderzoekers hebben een vergelijking ontwik-
keld voor het schatten van diffusiecoëfficiënten in polyo-
lefines (zoals LDPE, HDPE en PP) op basis van het mole-

cuulgewicht van de migrant, het type polymeer en de tem-
peratuur. Dit model wordt momenteel uitgebreid voor

andere plastics. Bij TNO Voeding wordt gewerkt aan een
stochastisch model waarmee voor een bepaalde diffusie-
coëfficiënt een uitspraak kan worden gedaan over de
waarschijnlijkheid dat een bepaalde SML wordt over-
schreden. Vooral voor wetgevingsdoeleinden is dit type
model nuttig aangezien rekening kan worden gehouden
met de grote variaties in de mate van migratie uit verschil-
lende plastics van hetzelfde type.

Om meer inzicht te krijgen in migratieprocessen wordt
daarnaast bij TNO in Zeist onderzoek verricht aan trans-
portprocessen van stoffen door polymeren met betrek-
king tot verpakkingen. ■
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Producenten verpakkingsmaterialen

Voor verschillende partijen zijn model-

voorspellingen interessant. Voor pro-

ducenten van nieuwe verpakkingsma-

terialen is het nuttig om al vroeg in

het ontwikkeltraject een idee te heb-

ben van de hoeveelheid additief die

aan een materiaal mag worden toege-

voegd ter verbetering van de eigen-

schappen van het materiaal. Model-

voorspellingen zijn ook zeer geschikt

om de migratie voor complexere syste-

men, zoals meerlaagse verpakkingsma-

terialen, te schatten en deze daarmee

beter te ontwerpen.

Voedingsmiddelenfabrikanten

Voor voedingsmiddelenfabrikanten

gelden soortgelijke voordelen: een

sneller ontwikkeltraject en lagere kos-

ten voor het testen van nieuwe mate-

rialen. Een bijkomend voordeel is dat

met behulp van een rekenmodel in

combinatie met theoretische kennis

door de voedingsmiddelenfabrikant is

in te schatten welk type materiaal voor

de specifieke toepassing het meest

geschikt is vanuit het oogpunt van

onder andere migratie.

Onderzoekslaboratoria

Onderzoekslaboratoria die nieuwe

plastic materialen testen en certificeren

voor derden, kunnen bijvoorbeeld vol-

staan met een voorspelling als de voor-

spelde migratie ver beneden de SML

ligt. Om een voorspelling te kunnen

doen voor een onbekend materiaal

moet de beginconcentratie van het

additief bekend zijn. Dit is in veel

gevallen echter eenvoudiger te bepa-

len dan de migratie.

Controlelaboratoria

Controlelaboratoria, zoals de Keurings-

dienst van Waren, kunnen met behulp

van een model voorspellen of het

waarschijnlijk is dat een bepaald mate-

riaal aan de wetgeving voldoet en

daarmee inschatten of het uitvoeren

van een migratie-experiment noodza-

kelijk is. 

Voordelen modelleren voor partijen
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Modelvoorspellingen

leiden tot een sneller ontwikkeltraject van 

nieuwe verpakkingen


