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Technologie

Technologisch wordt er volop geïnno-
veerd in kleinverpakkingen. Bij PET gaat
het vooral om het verbeteren van barriè-
re-eigenschappen, bij karton wordt er
gesleuteld aan design en blik zoekt het in
trendy applicaties. Glas is populair voor
luxe (alcoholhoudende) dranken, waarbij
flessen vaak voorzien worden van fraaie
no-label-look-etiketten, opvallende
krimphoezen of embossing voor een tra-

ditioneel 3-D-effect. Natuurlijk is glas
niet alleen een premiumverpakking. Het
is voorlopig ook nog hét verpakkingsma-
teriaal voor bier. Maar ook hier rukt PET
op, nu technologen de relatief hoge gas-
doorlatendheid naar aanvaardbare pro-
porties weten terug te brengen.

PET-upgrading
Vooral bij kleine PET-flesjes is de matige
gasbarrière voor koolzuur en zuurstof
nog een probleem. Verpakkingen van

0,25 tot 0,50 cl hebben vergeleken met
literflessen een relatief groot verpak-
kingsoppervlak. Daardoor vindt er meer
gasuitwisseling plaats tussen het product
en de buitenlucht. Oxidatie en koolzuur-
verlies zijn het gevolg. Vooral bij bier,
vruchtensappen en gevitamineerde pro-
ducten gaat dit ten koste van de smaak
en kwaliteit. Vandaar de voorkeur voor
glas, karton en blik.
Nog wel. Want leveranciers van PET-pre-
forms en flessenblaasmachines zetten
alles in het werk om de gasdichtheid van
PET te verbeteren. Er moet meer koolzuur
in de fles blijven en minder zuurstof naar
binnen dringen. Door gelijktijdige toe-
passing van zuurstofabsorberend materi-
aal in de doppen is het inmiddels moge-
lijk om bier in een PET-fles een houd-
baarheid van minstens zes maanden mee
te geven. In standaard-PET is dat hooguit
enkele weken. Dé oplossing voor PET-
upgrading lijkt nog niet gevonden. Er zijn
zeker 20 leveranciers actief mee bezig,
maar een echte favoriet is er niet. 

Plasmacoaten
Plasmatechnologie is een manier om de
gasbarrière te verbeteren en dat tegen
relatief lage kosten. Sidel was in 1999 een
van de voortrekkers met het Actis-procé-
dé (Amorphous Carbon Treatment on
Internal Surface). Direct na het blazen
wordt acetyleengas in de fles geleid. Toe-
gevoerde microgolfenergie zet dit om in
een plasma die als amorf koolstoflaagje
op de binnenzijde van de fles neerslaat.
De 65 tot 180 nanometer dikke coating
verbetert de zuurstofdoorlatendheid met
een factor 5 tot 30. Althans in theorie. In
de praktijk kunnen er namelijk microsco-
pisch kleine scheurtjes in de coating ont-
staan die het beschermende effect deels
teniet doen. Er is sinds 2000 veel aan het
Actis-concept verbeterd. Inmiddels vullen
bierbrouwers als Heineken, Kronenbourg
en Martens er hun pils in af. Volgens
Sidel draaien er nu wereldwijd 20 Actis-
systemen, waarbij er naast bier ook fris-
drank en groene thee wordt afgevuld.
Coaten kan ook met glas. Zowel SIG Cor-
poplast, Krones als Tetra Pak voorzien

Met deze Actis-stations worden bij de Belgi-
sche Bierbrouwer Maternus Premium PET-
flessen voorzien van een amberkleurige
koolstofcoating.

Foto: Sidel

Combifit nu ook als kleinverpakking.
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Meer koolzuur in de PET-fles, minder
zuurstof naar binnen

Trends als individualisering en buitenshuisconsumptie hebben de vraag naar kleinverpakkingen

voor dranken onhoog gestuwd. Fabrikanten bedienen de consument met PET-flesjes, drankenkar-

tons en blikjes. Naast marketingaspecten als uitstraling, design en gebruiksgemak spelen techni-

sche factoren als houdbaarheidstermijn, aseptisch en machineflexibiliteit een rol bij de keuze van

een verpakkingsvorm.

Innovatieslag in PET-flesjes, drankenkartons en blikjes

Kleine drankenverpakking w

De Combishape-familie loopt van 200-ml- tot
literpakken.
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PET-flessen van een flinterdunne laag
siliciumoxide. De koolzuur- en zuurstof-
barrière verbetert hierdoor met maximaal
een factor zeven en tien, vergelijkbaar
dus met een koolstofcoating. Bij SIG Cor-
poplast wordt de glaslaag in de fles aan-
gebracht met de Plasmax-carrousel. Ook
Tetra Pak heeft met Glaskin een plasma-
oplossing te bieden waarbij microsco-
pisch dun glas de binnenwand van de
PET-fles bedekt. Bijkomend voordeel is
dat zo’n interne coating ook de migratie
van kunststofbestanddelen in het pro-
duct tegengaat. Appelsapachtige smaak-
afwijkingen, vooral in de beginfase van
PET een probleem bij mineraalwater,
kunnen zo voorkomen worden. Interne
coatings kunnen wel problemen geven
bij de toelating van het verpakkingsmate-
riaal voor voedingstoepassingen. De bar-
rièrre moet immers procedures door-
lopen voor een foodgrade-kwalificatie.
Reden voor Krones en de Coca Cola
Company om bij de ontwikkelde Best-
PET-methode (Barrier Enhanced Silica
Treated PET) juist te kiezen voor een ex-
terne SiOx-coating. Nadeel hier is dat de
beschermlaag door schuren (scuffing)
kan beschadigen tijdens het afvulproces
en aansluitend transport over de band.

Harsen en zuurstofvangers
Een alternatief voor plasmatechnologie is
het sproeien of dompelen van de flessen
in een beschermend materiaal. Bairoca-
de is de toepasselijke naam voor een

PET-coatingstechniek van PPG. Bij dit
procédé wordt een harsachtige substan-
tie over de fles verneveld die na zes tot
acht minuten infrarood- en heteluchtbe-
handeling is uitgehard. Behandelde fles-
sen hebben maximaal een 12 keer hogere
gasbarrière dan standaard-PET. Sipa
heeft op basis van Bairocade het Smart-
coat-systeem ontwikkeld, waarbij flessen
keer op keer gedipt kunnen worden in de
coating tot de gewenste laagdikte is be-
reikt. Pre is dat er geen smeerboel ont-
staat, zoals bij sprayen. 
Ook het toevoegen van zuurstofvangers
aan het granulaat kan het schapleven van
producten in PET-flessen tot een half jaar
oprekken. Amosorb van BP maakt het

mogelijk om een eenlaagse fles te blazen
die binnendringende zuurstof neutrali-
seert. Het Australische onderzoeksinsti-
tuut CSIRO Food Science Australia ont-
wikkelde de PET-hars ZerO2. Eenmaal

geblazen krijgt de fles zuurstofabsorbe-
rende eigenschappen, maar dit mecha-
nisme treedt pas in werking na het vul-
len.

Sandwichconstructies
Meerlaagse PET-flessen, waarbij er een
zuurstofondoorlatend materiaal in de

Tetra Aptiva Aseptic (330-ml-versie), reeds
op de Mexicaanse markt, combineert karton-

nen huls met een polyethyleen schenktuit.

PP-flesjes met zuurstofbarrière beschermen
deze gevitamineerde dranken. 

De eerste aseptisch kartonnen fles
voor vruchtensappen

g wordt volwassen
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Diamond Pure Pack van Elopak.

Foto: Alex Shelbert

PET razend populair als sportdrankflesje. 
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flessenwand is opgesloten, zijn een bewe-
zen technologie. De sandwichconstructie
kan uit drie tot vijf lagen bestaan. Als bar-
rièremateriaal komen bijvoorbeeld EVOH
(ethylvinylalcohol) en nylon (MXD6) in
aanmerking. Tokyo Seikan levert dit type
flessen, evenals Amcor waarvan de Am-
Guard-fles gebruikt voor de Bacardi
Breezer. Het meerlaagse concept werkt
goed, maar nadeel is en blijft de moei-
lijke recyclebaarheid van deze flessen. 
Een tekortkoming bij al deze leveranciers
van PET-flessen met verbeterde barrière-
eigenschappen is dat de houdbaar blijft
steken bij een half jaar. Brouwers en bot-
telaars van gemineraliseerde sappen,
sportdranken en sojadranken zien liever
een termijn van negen maanden. Zover is
het nog niet en tot die tijd zullen karton
en/of glas nog vaak de voorkeur genieten
als verpakkingsvorm.

HDPE
Uiteraard is PET niet het enige polymeer
dat geschikt is voor de productie van klei-
ne flesjes. In de VS lijkt HDPE zelfs van
PET te gaan winnen. Qua productbe-
scherming doet polyethyleen niet onder
voor PET. Zo doen Stork Food & Dairy
Systems en Tetra Pak goede zaken met
ultra-clean en aseptische afvulmachines
voor HDPE-flessen. Ook Elopak en Com-
bibloc zijn actief op dit gebied. De vaak
witte flessen lenen zich prima voor lang
houdbare zuivelproducten, zoals drinky-
oghurts, room en melk, maar ook voor
sappen. Zuivel is erg gevoelig voor licht,
dus is extra bescherming nodig. Stork
levert daarom drielaagse flessen met een
tussenlaag van zwarte koolstof, naast
zeslaagse flessen met een extra laag
zuurstofwerend materiaal.
Ook polypropyleen een alternatief voor

PET, maar minder transparant. Door
coëxtrusie van PP-copolymeer en EVOH
ontstaat een redelijk zuurstofdichte fles.

Karton met PET
Volop geïnnoveerd wordt er ook door
leveranciers van kartonnen portieverpak-
kingen en bijbehorende machines. Tus-
sen de functionele, rechthoekige pakjes
staan steeds vaker vormgegeven exem-
plaren. De kartonnen drankenbus ‘cart-
o-can’ van Walki Can (UPM Kymmene)
was een van de eerste. Marktleider Tetra
Pak reageerde met de Prisma die met zijn
acht kanten en oogglanzende bedruk-
king goed loopt als luxe verpakking.
Sindsdien is het Zweedse bedrijf met een
hele rits creatieve kartonverpakkingen op
de markt gekomen. Interessant is dat er
ook (karton)verpakkingen zijn ontwik-
keld die deels of geheel uit kunststof
bestaan en kunnen worden verwerkt op
gemodificeerde uitvoeringen van Tetra
Pak’s aseptische afvulmachines. Voor-
beeld is de Tetra Wedge Aseptic Clear,
een doorzichtig stazakje van 200 ml
gemaakt van verschillende kunststofla-
gen met SiOx-PET als zuurstofwerend
materiaal. Het is een variant op de karton-
nen uitvoering. In april wordt de vakbeurs
Anuga FoodTec aangegrepen voor de offi-
ciële lancering van de eerste aseptisch
kartonnen fles voor vruchtensappen, kool-
zuurvrije dranken en zuivel. De Tetra Apti-
va Aseptic is opgebouwd uit een karton-
nen huls met een polyethyleen flessenein-
de. De schenktuit is voorzien van schroef-
dop en het product blijft zichtbaar. Na
300- en 500-ml-versies dit jaar, komt er in
2007 nog een 1.000-ml-fles op de markt.
Net als de kleinverpakkingen zal deze een
D-vorm hebben. In 2008 volgen dan een
ronde en achthoekige variant. Er is bij de

ontwikkeling tegemoet gekomen aan de
vraag om flexibel te kunnen produceren.
De drie varianten kunnen allemaal op de
Tetra Pak A3/Flex worden afgevuld. Eén
machine kan dus negen verschillende ver-
pakkingsvormen aan.

Vormvrijheid
Tetra Pak’s concurrent SIG Combibloc zal
tijdens de Anuga FoodTec een serie por-
tieverpakkingen introduceren binnen de
bestaande Combifit-lijn. Dit elegante
drankenkarton met taps toelopende kar-
tondelen en schuine vlakken zal nu ook
beschikbaar zijn vanaf een volume van
150 ml. Ook de Combishape is er in klein-
verpakkingen vanaf 200 ml. Kenmerk van
deze verpakking is dat de gebruiker zelf
de vormgeving kan bepalen. Er is keuze
uit standaardopties als ovaal, maanvor-
mig. driehoekig, vijfhoekig of achthoe-
kig, maar er kan ook samen met SIG
Combibloc een unieke vorm worden
gecreëerd. De bijbehorende verpakkings-
machines zijn door uitwisseling van
vormdelen vrij gemakkelijk om te bou-
wen naar een andere verpakkingsvorm.
Elopak levert een serie portieverpakkin-
gen, geënt op de traditionele geveltop-
pakken. Het Mini Diamond Pure-Pak-kar-
ton ziet er wat minder hoekig uit door

een golf op een van de hoeken en een
ronding aan de gevel. De pakjes in de
maten 250 ml, 330 ml en 500 ml zijn vol-
gens Elopak bij uitstek geschikt voor het
drinken van wat dikkere, dagverse dran-
ken. Liefst direct uit het karton.

Blik-gimmicks
Blikjes zijn technologisch redelijk uitont-
wikkeld. Desalniettemin verschijnen er
aardige gimmicks in dit segment. Voor-
beeld zijn zelfkoelende of zelfverhittende
bussen, blikjes in de vorm van een fust of
bedrukt met fluorescerende inkten voor
special effects op de dansvloer. Aan het
rijtje kan nog de FreshCan-technologie
van Ball Packaging Europe worden toege-
voegd. Voor het drankje ‘Defense’ van
het Amerikaanse Brain Twist is een bus
ontwikkeld met daarin een luchtdichte
capsule voor mineralen en vitamines. Bij
het openen is een sissend geluid te ho-
ren, een teken dat de additieven zich bij
de sinaasappelfrisdrank mengen.

Vincent Hentzepeter

Een bus met een luchtdichte capsule
voor mineralen

Werkingsprincipe FreshCan, zoals toegepast in Defense
(rechts).

BestPET-fles van Krones die de
Duitse brouwer Holsten
gebruikt voor zijn Pilsener. 

Foto: Brauerei H
olsten
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