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Technologie
Verpakken

Veel mensen hebben moeite met het openen van glazen

conservenpotten. Erica Wijnsma ontwierp samen met Pla-

to product consultants, onafhankelijk ontwerp- en advies-

bureau voor verpakkingen, een gemakkelijk te openen

deksel. Het werd haar afstudeerproject voor de opleiding

Industrieel Product Ontwerpen.

Uit een steekproef van het Nederlands
Verpakkingscentrum (NVC) onder 497
personen van 18 jaar en ouder, waarvan

ongeveer de helft 50+, bleek dat slechts
30% een conservenpot open kan krijgen
zonder hulpmiddel. Vooral ouderen heb-

ben moeite met het opbrengen van de
benodigde kracht. Om de conservenpot
te kunnen openen, hebben zij vaak hulp-
middelen nodig, zoals een opener, een
mes of een sterker persoon. Dit kan on-
veilige situaties veroorzaken. Veel consu-
menten laat daarom de glazen conser-
venpot in de supermarkt staan.
Vanuit de voedingsmiddelenbranche zijn
er geen officiële richtlijnen voor de maxi-
male draaikracht voor het openen van
een conservenpot. De huidige maatsta-

ven zijn vaak specifiek voor het eigen be-
drijf en worden niet gedeeld met andere
conservenverwerkers. De consument zou
er bij gebaat zijn als er een vaste richtlijn
zou komen die aangeeft dat de draai-
kracht niet boven een bepaalde waarde
mag liggen.

Vacuüm en draaikracht
Op dit moment is de meest gebruikte
sluiting van conservenpotten de ecocap.
Om materiaalkosten te besparen, heeft
dit deksel afgeschuinde zijkanten. Na-
deel daarvan is dat het oppervlak waarop
grip moet worden uitgeoefend voor veel
mensen te klein is. Hierdoor en door de
altijd grote vacuümkracht kunnen ze niet
genoeg kracht zetten om de sluiting te
openen.
Erica Wijnsma ontwierp samen met Plato
product consultants een deksel waarbij
zij rekening hielden met vacuüm en
draaikracht. Het opheffen van het vacu-

Gemakkelijk te openen dek
Serie verpakken
Dit is het tweede artikel in een
serie over de inzendingen van de
Afstudeercompetitie Verpakken
2005. Het Nederlands Verpak-
kingscentrum (NVC) organiseert
deze competitie, die tot doel
heeft het verpakken in het hoger
onderwijs te stimuleren. 

Vooral ouderen hebben moeite met het opbrengen van de benodigde kracht om een conser-
venpot te kunnen openen. 

Om een conservenpot te kunnen
openen, hebben veel mensen

hulpmiddelen nodig

Voordelen
– Vraagt geen andere behande-

ling dan de ecocap
– Minder kracht en minder grip

vereist
– Stapelbaar gebleven
– Volledig te produceren met

bestaande productietechnie-
ken

– Gemaakt van hetzelfde mate-
riaal als de ecocap

– Produceerbaar voor elke stan-
daardmaat diameter

– Volledig inpasbaar in het hui-
dige afvulproces

– Zonder hulpmiddel te openen
door 95% van de consumenten
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üm maakt dat er minder draaikracht
nodig is voor het openen. Het verdwijnen
van het drukverschil binnen en buiten de
pot, vóór het eigenlijke openen, veroor-
zaakt een verlaging van de draaikrach-
twaarde.

Uitdaging
In het ontwerpproces is ook rekening
gehouden met wensen en eisen van ver-
schillende partijen: de producent van de
sluiting, de verwerker van de conserven,
de supermarkt, en de gebruiker. Zij stel-
den  eisen aan kostprijs van de deksel,
stapelbaarheid van de pot en houdbaar-
heid van de conserven. Daarnaast moest
de deksel natuurlijk goed afsluiten, een-
voudig te openen zijn, niet vanzelf open
gaan, en opvallen in het schap. Het ma-
teriaal mocht geen invloed hebben op de
inhoud. De belangen leken soms tegen-
gesteld: de producent wil dat de deksel
goed sluit, de consument wil dat de dek-
sel gemakkelijk opent. In het ontwerp-
proces lag hier een uitdaging om een
middenweg te vinden.

Optillen
De bestaande ecocap heeft een tweeledi-
ge functie: hij moet de pot afsluiten en
hij moet zich aan de pot hechten. De eco-
cap blijft bij openen horizontaal. Hier-
door trekt het vacuüm aan het hele con-
tactoppervlak en moet een kracht van 197
N worden overwonnen.

In het ontwerp van Plato zijn de twee
functies van elkaar gescheiden. De dek-
sel bestaat uit een plaatje met inlage die
de pot afsluit, met daar omheen een ring
met flens die het plaatje op de pot houdt
en de deksel met de pot verbindt (figuur
1). De sluiting opent door de ring naar
links te draaien. Nadat de ring ongeveer
26,5° is gedraaid, neemt deze het plaatje
mee naar boven. In de ring zitten drie
nokjes. Eén nokje zit wat hoger dan de
andere twee en tilt het plaatje op één
plaats op (figuur 2). Op die plaats
stroomt lucht binnen waarmee het vacu-

üm wordt verbroken. Het oplichten op
een klein punt kost minder kracht dan
het hele plaatje in een keer optillen. Het
plaatje komt omhoog bij een kracht van
20 N. Deze kracht is gemakkelijker op te
brengen dan de 197 N van de ecocap.

Kosten
Een mogelijk nadeel van de nieuwe dek-
sel is de kostprijs. Die ligt naar verwach-
ting iets hoger dan de prijs van de eco-
cap. Als de ecocap ¤ 30 per 1.000 stuks
kost, komt , de nieuwe deksel op circa
ongeveer ¤ 36 per 1.000 stuks. Volgens
de ontwerpers hoeft dat geen nadeel te
zijn. Onderzoek toont namelijk aan dat
wanneer de functie of het gemak stijgt,
de consument bereid is meer te betalen.
Dit is bijvoorbeeld gebleken bij de over-
stap van stukken zeep naar vloeibare
zeep.

De werking van de sluiting is gedurende
het hele ontwerpproces veelvuldig ge-
test. Daardoor bestaat over de functiona-
liteit van het product grote zekerheid.
Plato product consultants heeft op het
ontwerp octrooi aangevraagd. 

eksel voor conservenpotten

Susan Hermens

Erica Wijnsma
Erica Wijnsma studeerde in janua-
ri 2005 af aan de opleiding
Industrieel
Product
Ontwerpen
in Den
Haag. Haar
afstudeer-
project was
een van de
inzendin-
gen van de
Afstudeercompetitie Verpakken
2005. Zij deed mee buiten mede-
dinging, omdat haar afstudeerbe-
geleider, Roland ten Klooster,
voorzitter van de jury was.

Fig. 1   De deksel bestaat uit een plaatje met inlage die de pot afsluit,
met daar omheen een ring met flens die het plaatje op de pot houdt
en de deksel met de pot verbindt. 

Fig. 2   In de ring zitten drie nokjes. Eén nokje zit wat hoger dan de
andere twee en tilt het plaatje op één plaats op.

Vanuit de voedingsmiddelenbranche
zijn er geen officiële richtlijnen voor
de maximale draagkracht


