
Blik geldt vanuit kosten- en
houdbaarheidsoogpunt als
een van de beste verpakkings-

vormen voor het afvullen van levens-
middelen. Wat betreft vormgeving
zijn het vooral ronde en vierkante
vormen die de klok slaan. Als gene-
rieke verpakkingsvorm voldoet blik

prima, maar fabrikanten die met
design in de schappen willen staan,
denken er minder goed mee uit de
voeten te kunnen. Gezien de behoef-
te in de markt naar specifiek vorm-
gegeven, stalen verpakkingen of blik
met bijzondere eigenschappen, heeft
het Product Applicatie Centrum
(PAC) Centre for Packaging Techno-
logy (CVT) van Corus zich gespecia-
liseerd in onder meer de ontwikke-
ling van innovatieve verpakkingscon-
cepten. Gebruik makend van compu-
tersimulatie kunnen ontwerpers ver-

pakkingsontwerpen vir-
tueel opbouwen,

analyseren en
optimaliseren,

alvorens een
ont-

werp daadwerkelijk te testen op ver-
pakking.

Computermodellering
De eindige elementenmethode ligt
aan de basis van het optimalisatie-
proces. “Ons specialisme – en daarin
onderscheiden we ons van anderen –

is dat we uitgaan van vlak plaatmate-
riaal om de vorming en de daarmee
samenhangende verandering van
materiaalkarakteristieken te bewerk-
stelligen”, zegt industrieel ontwerper
Justus de Wit. “We baseren ons dus
niet op een bestaande bodem, want
dan krijg je grote afwijkingen bij de
simulatie, omdat de materiaalkarak-
teristieken van het bodemmateriaal
zijn veranderd ten opzichte van het
uitgangsmateriaal. In de computer
simuleer je de vorming van het mate-
riaal, waarbij wordt berekend waar
het staal verstevigt. Vervolgens kun je
een virtuele bursttest uitvoeren
(oppompen tot bijvoorbeeld 8 bar)
om te zien of en wanneer het ver-
vormt. Daarna verifieer je het compu-
termodel door deze te vergelijken
met de uitkomst van een echte burst-
test op de bestaande verpakking, om
vervolgens het computermodel te
gebruiken om de verpakking verder
te optimaliseren. Het mooie is dat
simulatie en werkelijkheid bij ons
heel goed overeenkomen.” 

Deze aanpak heeft al tot spectacu-
laire materiaalbesparingen geleid.
Zo bleek door een andere vormge-
ving van de bodem, een aërosolbus
50% sterker te worden. Dit leverde
een materiaalbesparing van 25%
op. Uiteraard moest Corus wel
veranderingen doorvoeren in de
vorm van de mallen bij de bus-

senproducenten, maar dat vereiste
volgens De Wit slechts “relatief klei-
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ne aanpassingen in de gereedschap-
pen.” 

Lossende zalmbus
Voor de verpakking van een nieuwe
zalmbus heeft Corus gebruik
gemaakt van polymeer bekleed staal.
Hiertoe heeft het bedrijf het verpak-
kingsmateriaal voorzien van een PET-
laag, waardoor het traditionele lak-
ken achterwege kan blijven. Corus
heeft weliswaar alweer een jaar of
drie ‘Protact’ in het assortiment,
maar met de zalmblikcoating is iets
bijzonders aan de hand, aldus afde-
lingshoofd Hans van der Weijde. “Bij
het steriliseren van het blik denature-
ren de eiwitten in de zalm, waardoor
ze zich gaan hechten. Met deze spe-
cifiek ontwikkelde coating blijft de
zalm niet plakken aan de verpakking.
We hebben het polymeer gemodifi-
ceerd, waardoor na openen alle zalm
uit het blik komt.” 

Voor conservenfabrikanten biedt de
verbeterde verpakking kansen om
klanten aan zich te binden. Markton-
derzoek heeft uitgewezen dat de con-
sument bij zalm, vanwege de luxe
perceptie, niet gediend is van achter-
blijvende visrestjes in de verpakking.
Verdere details over de materiaalei-
genschappen wil Van der Weijde niet
geven in verband met een patentaan-
vraag. Wel wil hij kwijt dat de voed-
selcontacteigenschappen van het
polymeer gecoate staal zich gunstig
verhouden tot gelakt blik. Migratie

*Drs. V.H.J. Hentzepeter is
freelance journalist. 

Stalen verpakkingen zijn zowel materiaal- als vormgevingstechnisch volop in

ontwikkeling. De wanddikte blijkt dunner te kunnen, vormtechnieken worden

geperfectioneerd, polymeercoatingen zorgen voor betere verpakkingseigenschappen en

het gebruiksgemak is onderdeel van een voortdurend verbeterproces. Tevens zijn er

innovatieve toepassingen in de koelvershoek. Een greep uit de mogelijkheden naar

aanleiding van een rondetafelgesprek met verpakkingstechnologen en -managers bij het

Centre for Packaging Technology van Corus.

Vincent Hentzepeter*

Bedrijfsbezoek Corus Research, Development & Technology Centre for Packaging Technology
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pen over”, merkt Van der Weijde op.
“Dat levert tevens economisch voor-
deel op. De investering in een nieuwe
lijn is lager, waardoor deze al bij cir-
ca vijftig miljoen stuks rendabel
wordt tegen zeshonderd miljoen voor
gelakte bussen.” Zo wordt het finan-
cieel haalbaar om een blikproductie-
lijn naast een bottelaar te installeren,
zoals momenteel gebeurt in het Aus-
tralische Perth. De Ecocan biedt ook
organoleptische pluspunten. Mine-
raalwater in stalen drankenbussen is
nu waarschijnlijk wel mogelijk. Van
der Weijde: “Want je hebt geen pro-
blemen meer met smaakoverdracht.
Dat hebben we uitvoerig getest.” 

Koelverse toepassingen 
Blikverpakkingen worden normaliter
geassocieerd met lange houdbaarhe-
den. Blik leent zich echter ook prima
voor het verpakken en distribueren
van koelverse producten. Het basis-
idee is een stalen tray die in elke
gewenste vorm kan worden geprodu-
ceerd en die met gangbare sealmedia
wordt afgesloten. “We zijn hard
bezig met blikverpakkingen die de
consument in de magnetron of oven
kan opwarmen”, zegt Van der
Weijde. “Die verpakking moet zo
mooi zijn, dat je er ook uit kunt eten.
Kunststof is daar volgens ons niet
stijf genoeg voor, maar blik behoudt
zijn vorm prima bij verhitten.”

Een toepassing kan een lasagne-
schotel zijn die zo vanuit de oven op
tafel wordt gezet. Zo’n schaal kan
bijvoorbeeld van een terracotta- of
gietijzerprint voorzien worden, waar-
door de verpakking er ambachtelijk
uitziet. Voordeel van zo’n stalen
schaal voor koelversproducten is dat
er gespeeld kan worden met ontwerp
en materiaaldiktes, waardoor een
gerecht egaal warm uit de magnetron
of oven komt. Samen met ATO-DLO
en de Britse evenknie Campden is
hier onderzoek naar gedaan. De
resultaten zijn veelbelovend. De Wit:
“Met het juiste ontwerp en de juiste
diepte ontstaan er reflectiehoeken
die de energie van de microgolven op
de gewenste manier focussen. Daar-
mee kunnen we de hitteverdeling bij
het opwarmen van koelverse maaltij-
den veel beter beheersen.” ■

van schadelijke stoffen vanuit de lak-
ken naar de vis treedt niet op, omdat
ze in PET niet aanwezig zijn. “Dat
speelt extra bij olieachtige produc-
ten, zoals zalm, die gevoeliger zijn
voor de migratie van BPA.”

Hoe de verpakking kostentech-
nisch uit de bus komt, is afhankelijk
van de schaalgrootte. Gelakte blik-
ken zijn relatief goedkoper bij enor-
me aantallen. Het kostenplaatje voor
polymeer gecoat staal is wat gunsti-
ger bij kleine tot middelgrote volu-
mes. Dit heeft vooral te maken met
het overbodig worden van een aantal
lakstappen. Maar het is wel een beet-
je appels met peren vergelijken,
omdat de afnemer met de nieuwe

zalmbus een hoogwaardigere ver-
pakking in huis haalt.

Gebruiksgemak
Vers van de ontwerptafel is een even-
eens polymeer gecoat sardienblikje
met easy opening, een Quarter Club
Can. Het concept is nu een jaar oud,
maar recentelijk nog geoptimaliseerd.
Prettig voor de consument is dat het
dekseltje eenvoudig is los te trekken
via een lipje, het Easy Peelable Ope-
ning Lid (EPOL). Met een EPOL is
minder kracht nodig om de verpak-
king te openen dan bij het traditionele
liften van een hefboom en losscheu-
ren langs de score (lokale verdun-
ning). De polymeercoating maakt de
verbetering in gebruiksgemak bij het
nieuwe blikje technisch mogelijk.
Ingebed in de PP-coating op het mem-
braam bevinden zich eilandjes van PE
die de coating plaatselijk verzwakken.

Het kost daardoor veel minder kracht
om het deksel los te trekken. “Natuur-
lijk moet de verpakking wel herme-
tisch afsluiten,” benadrukt voedsel-
technologe Lydia van Mourik. “Dit
bereiken we door de seal tussen het
membraam en ring in een schone
omgeving aan te brengen, om vervol-
gens de ring op een traditionele
manier op de body te seamen.” 

Computermodellering kwam goed
van pas bij het ontwikkelen van het
druksjabloon. Omdat de bedrukking
plat op de gecoate staalplaten wordt
aangebracht, moet de graficus bij het
ontwerp letten op vervormingen tij-
dens het dieptrekken. Programmama-
nager Wim van Rijswijk over het dis-
tortion printen: “Bij het voordrukken
moet je rekening houden met de
metaalvervorming, die het grootst is
bij de hoeken. Met computersimulatie
kun je deze vervorming compenseren.
Via rasterprinten zie je daadwerkelijk
hoe groot de vervorming is.”

Milieuvriendelijke drankenbus 
De Ecocan is ontwikkeld vanuit het
besef dat het niet hoeven lakken van
blik tijdens de productie een milieu-
voordeel oplevert en dat deze versim-
pelde productielijn economische
voordelen biedt. De innovatie ziet er
op het eerste gezicht uit als een
doodgewone drankenbus. Verschil is
dat er wederom gebruik is gemaakt
van Corus polymeer bekleed staal.
“Daarmee sla je een aantal lakstap-
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