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Snelle                     
verpakkingsselectie
Gebruiksvriendelijke online software PredOxyPack

Omdat Pack4Food vragen van bedrijven 

kreeg over de permeabiliteit van verpak-

kingsmaterialen, ontstond het idee een 

software tool te ontwikkelen waarmee snel 

de zuurstofevolutie in een verpakking is te 

simuleren en verschillende materialen zijn 

te vergelijken. Sinds maart is het model 

online onder de naam PredOxyPack. 

Pack4Food werkte hiervoor samen met 

Food2Know (Universiteit Gent) en Flan-

ders’ Food. 

bij verpakken onder beschermende atmosfeer is het verpak-
kingsmateriaal belangrijk om de gewenste gassamenstelling in 
de verpakking te behouden. een hulpmiddel voor het selecteren 
of verbeteren van een verpakking is predoxypack. Deze soft-
ware simuleert de zuurstofevolutie in de kopruimte van de     
verpakking.

zoals voor vers vlees. De simulatiesoftware 

is gebaseerd op een database met zuurstof-

doorlaatbaarheidswaarden van een groot 

aantal materialen. Die gegevens komen 

zowel uit eigen metingen als uit de weten-

schappelijke literatuur en van bedrijven. 

PredOxyPack is gevalideerd in diverse con-

figuraties, zoals monolagen, multilagen en 

voor een fles-met-dopconfiguratie.

Gebruiksvriendelijk
PredOxyPack is niet uniek in zijn soort, 

want er zijn meer van dit soort tools (zie 

kader). Het onderscheidt zich in zijn 

gebruiksvriendelijkheid, aldus Vermeulen. 

“De software bevat een automatische een-

heidsconversie, voorgeprogrammeerde 

verpakkingsconcepten, een database met 

verschillende permeabiliteiten van kunst-

stoffen, de mogelijkheid om zes verschil-

lende series met elkaar te vergelijken en 

om zowel monolagen als multilagen te 

gebruiken. De zuurstofevolutie in de tijd 

wordt grafisch weergegeven.”

Handig is ook dat de gebruiker zeer snel 

de zuurstofevolutie bij 23°C kan vergelij-

ken met die bij lage temperaturen. Materi-

aalspecificaties geven namelijk meestal de 

evolutie bij 23°C, terwijl veel levensmid-

delen gekoeld worden bewaard. 

Toekomstige uitbreidingen
De database bevat de OTR (Oxygen Trans-

fer Rate) van de kunststoffen HDPE, LDPE, 

Complexe barrièreverpakking
“Een goede barrièreverpakking is essenti-

eel voor producten die vacuüm of onder 

gemodificeerde atmosfeer (bijvoorbeeld 

met CO2) worden verpakt”, verduidelijkt 

An Vermeulen, technologisch adviseur van 

Pack4Food. “De barrière van kunststofver-

pakkingen is complex en afhankelijk van 

de temperatuur, relatieve vochtigheid, aard 

van het polymeer (bijvoorbeeld de kristalli-

niteit, oriëntatie en concentratie aan week-

makers), dikte van het polymeer en het 

verschil in partiële druk van de gassen. 

Niet alleen de zuurstofbarrière is belang-

rijk, maar ook de waterdampbarrière, de 

mechanische sterkte en de kostprijs. 

Omdat niet één polymeer kan voldoen aan 

al deze vereisten, worden meestal multi- 

laagsverpakkingen gebruikt.” 

Daardoor is er een zeer grote variëteit aan 

verpakkingsmaterialen op de markt. En 

bestaat behoefte aan een gebruiksvriende-

lijke tool om materialen te vergelijken, 

weet Vermeulen. PredOxyPack werkt 

zowel voor lage zuurstofconcentraties, als 

voor superatmosferische concentraties, 

Andere software

OTR Calculator, www.norner.no; 
Pack-In-MAP, www.packinmap.com (voor 
groente en fruit);
M-Rule Food Model en Beverage Model, 
www.containerscience.com.
Informatie over PredOxyPack:
www.predoxypack.com
info@predoxypack.be
www.pack4food.be.
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PP, OPP, PS, HIPS, PA 6, PA 6.6, PA 11, 

CPET, APET, PVdC en EVOH. De gebruiker 

kan die waarden aanpassen als hij be- 

schikt over de gemeten OTR-waarde van 

het polymeer in zijn verpakkingsconfigura-

tie. Ook kan hij zelf een polymeer toevoe-

gen en daarvan de gegevens invoeren. In 

de toekomst wordt PredOxyPack uitge-

breid met OTR-waarden van biopolyme-

ren. De software houdt geen rekening met 

de interactie van de gassen met het verpak-

te product, met de relatieve vochtigheid en 

met eventuele lekken in de lasnaden. 

“Daarom kan de zuurstofconcentratie niet 

als absolute waarde worden beschouwd”, 

verduidelijkt Vermeulen. “De software ver-

vangt dus niet de gebruikelijke O2-metin-

gen, maar kan het aantal metingen wel 

reduceren door verschillende materialen 

relatief met elkaar te vergelijken.” 

Het is de bedoeling op langere termijn ook 

de evolutie van CO2, de relatieve vochtig-

heid en hogere temperaturen (bijvoorbeeld 

bij napasteurisatie) in te bouwen. “Dit 

vergt nog heel wat wetenschappelijk 

onderzoek”, aldus Vermeulen.

Duurzame ontwikkeling
Gebruikers die snel willen nagaan of hun 

verpakking duurzamer kan, hebben aan 

PredOxyPack een goed hulpmiddel. Ver-

meulen: “Op dit moment is er een aantal, 

voornamelijk kort houdbare, producten die 

wellicht worden oververpakt. Simulaties 

met PredOxyPack kunnen aangeven of het 

verminderen van de barrière of het gebruik 

van minder milieubelastende verpakkingen 

mogelijk is.” Een voorbeeld is het vervan-

gen van een PP-schaal door een PET-

schaal. Vanwege de betere O2-barrière van 

PET kan de schaal dan wellicht dunner 

worden. Ook recycled PET kan een duur-

zamer alternatief vormen.

Figuur 1. invoerscherm predoxypack 

voor de voorbeeldsimulatie.

Figuur 2. zuurstofniveau in de kop-

ruimte van de verpakking met pp, 

apeT (500 µm) en apeT (300 µm).

Voorbeeld: naar een duurzamere verpakking

Voor het MAP verpakken van verse vis gebruikt een producent een PP schaal (PP 500 µm / PE 20 
µm) met een topfolie van PE/EVOH/PE. De producent wil overschakelen naar een APET/PE schaal 
met dezelfde topfolie. De houdbaarheid van het product is 1 week bij 4°C. PredOxyPack voorspelt het 
verschil in zuurstofevolutie in de kopruimte tussen de PP schaal en de APET schaal met dezelfde dik-
te. De doorlaatbaarheid van de APET schaal blijkt veel beperkter dan van de PP schaal. Zelfs het ver-
dunnen van de APET schaal tot 300 µm geeft nog steeds een beter resultaat. 
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