
VMT   .   3 APRIL 2015   .   NR 4

014

TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Figuur 1. Schema van de experimentele aanpak.

Migratie en geur 
uit verpakkingen 

Bij de ontwikkeling van voedselverpakkin-
gen is het kwaliteitsbehoud van het verpak-
te product van cruciaal belang. Daarom 
worden vaak verpakkingen gebruikt met 
verschillende lagen, die elk een speci!eke 
beschermende functie hebben. Daarnaast 
worden ze veelal bedrukt. Voor bedrijven    
is het soms moeilijk na te gaan welke kriti-
sche componenten verantwoordelijk zijn 

voor eventuele afwijkingen en hoe bijvoor-
beeld een functionele barrière migratie kan 
tegengaan. Daarom is daarnaar op verzoek 
van Bel gische verpakkingsbedrijven en de  
overheid de afgelopen jaren veel onderzoek 
gedaan. 
Onlangs voerde de Onderzoeksgroep 
Levensmiddelenchemie en Humane 
 Voeding van UGent in samenwerking met 
KULeuven@KAHO Sint-Lieven, Laborato-
rium voor Aroma-onderzoek en het ILVO 
onderzoeken uit naar geur- en migratie-
pro!elen van verschillende verpakkings-
materialen enerzijds en naar het gebruik 
van bedrukte verpakkingsmaterialen voor 
de oven anderzijds. 

Geur- en migratiepro!el
In het IWT-TETRA-project 110192 werd 
het geur- en migratiepro!el onderzocht  
van karton, kunststof en karton- en 
 kunststof-laminaat, zowel onbedrukt als 
bedrukt met verschillende types inkt. Voor 
het bepalen van de globale migratie op 
papier- en kartonmonsters werd simulant E 

Verpakking en bedrukking kunnen migratie van vreemde, al dan 
niet toxische stoffen naar het verpakte product veroorzaken en 
eveneens geurafwijkingen. Onlangs is onderzoek gedaan naar 
geur- en migratieprofielen van verpakkingsmaterialen en een 
geschikte functionele barrière. Experimenten met bedrukte 
ovenverpakkingen lieten zien dat nitrosamines kunnen worden 
gevormd.

Invloed materiaal, bedrukking en verwarming in oven

(Tenax) gebruikt die gedurende tien dagen 
bij 40°C werd geïncubeerd, gebaseerd op  
de EU 10/2011 Verordening. Uit de ana  -
lyses van kartonverpakkingen bleek dat  
de totale migratie bij niet-bedrukte, niet- 
gerecyclede papier- en kartonmonsters   
zeer laag was. Wanneer de monsters  
echter met een PE-laag werden gelami-
neerd, werd migratie van alkanen en hun 
derivaten waargenomen. 

Migratie minerale olie
Niet-bedrukt, gerecycled karton vertoonde 
wel migratie, namelijk vooral van minerale 
oliën. Aan de hand van GC-FID werd een 
kwantitatieve methode ontwikkeld. Deze 
toonde een migratie tot 40 mg/kg levens-
middelen, a"ankelijk van het type karton 
en van het productieproces. De migratie 
van minerale olie is een probleem dat de 
betrokken bedrijven in de sector sterk 
bezighoudt. De twee voorbeelden tonen 
ook aan hoe complex en soms verwarrend 
de problematiek kan zijn. In het geval van 
gelamineerd, niet-gerecycled  karton treedt 
migratie op van alkanen. In een migratie   - 
test voor minerale olie worden alkanen 
beschouwd als minerale olie. Het is echter 
duidelijk dat de componenten niet a#om-
stig zijn uit het karton. Dit in tegenstelling 
tot de migrerende componenten uit 
 ge  recycled karton. 
Ook de invloed van relatieve vochtigheid  
op de migratie van minerale oliën uit niet- 
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bedrukt, gerecycled karton werd onder-
zocht. Uit de resultaten bleek dat na drie 
dagen incubatie bij 40°C de migratie van 
minerale oliën nog maar zeer beperkt 
 toenam. Bij een hogere relatieve vochtig-
heid van 50 en 90% werd een beperkte 
 toename waargenomen in de migratie ten 
opzichte van 20% RV. Tussen 50 en 90% 
was er geen signi!cant verschil.  

Drukinkten
Voor het e"ect van bedrukking werden 
 verschillende types inkt gebruikt, zoals 
tonerinkten en lagemigratie-UV-cured- 
inkten, maar ook inkten op basis van 
 plantaardige olie in plaats van minerale   
olie. De tonerinkten en lage migratie- 
inkten vertoonden zeer weinig migratie  
en er kon geen signi!cant onderscheid  
worden gemaakt in de totale migratie  
tussen de bedrukte en niet-bedrukte  
materialen. De monsters met inkt op  
basis van plantaardige olie vertoonden  
een hogere migratie van vetzuuresters en 
alcoholen, waarbij ook vetoxidatieproduc-
ten waargenomen werden. Dit leidde naast 
verhoogde migratie tot een hogere  geur- 
intensiteit van dit bedrukt karton. Inkten 
op basis van onverzadigde plantaardige 

 oliën zijn dan ook vaak niet geschikt voor 
het bedrukken van voedselverpakkingen. 

Functionele barrière
Naast karton werden ook kunststofverpak-
kingen geanalyseerd. Onbedrukte PP-folies 
bleken geurloos, terwijl de bedrukte en 
gelamineerde folies wel veel meer vluchtige 
bestanddelen bevatten. De geur van deze 
monsters werd echter niet als storend 
 ervaren. Dit toont aan dat naast analytische 
bepaling van vluchtige componenten ook 
sensorische testen van groot belang zijn om 
een goede afweging van geurafwijkingen  
te maken.
Tot slot werd ook gerecycled karton,  
ge  lamineerd met kunststof – PP, PET, OPP 
en gemetalliseerde PET – geanalyseerd. Het 
ging om zowel bedrukte als onbedrukte 
monsters. Naar geurpro!el werd geen 

 onderscheid waargenomen tussen de ver-
schillende types gelamineerde kunststof.   
Wel werd een signi!cante reductie waar-
genomen in de migratie van minerale oliën 
  bij de gelamineerde monsters. De beste  
barrière werd verkregen met PET en  
gemetalliseerde PET. OPP en PP bleken  
een vergelijkbare bescherming te geven. 
Toch kon geen enkel laminaat beschouwd 
worden als een functionele barrière, aan-
gezien de migratie van minerale oliën nog 
steeds minimaal 1,4 mg/kg levensmiddel 
betrof – 140 keer de limiet, vermeld op  
de B-lijst van de Zwitserse ordonnantie   
(SR 817.023.21). Voor wat betre#  lijmen 
werd voornamelijk de migratie waarge-
nomen van speci!eke weekmakers. In  
een nieuw ingediend projectvoorstel 
 ‘Opti Barrier’ van Pack4Food zal verder 
worden onderzocht welke materialen 

Invloed materiaal, bedrukking en verwarming in oven

Figuur 2. NOx-vrijstelling per oppervlakte-eenheid van de bedrukte verpakking. Tijdseries gemeten voor een bedrukte  

folie (a). Gemiddelde vrijstelling tussen 0 en 200 s voor drie verschillende bedrukte folies (b).

Figuur 3. Vorming van NDMA. Incubatie van 1 mM NDMA (90°C; 2,5 uur) met een variabele hoeveelheid nitriet (a). Vorming 

van NDMA uit voedselverpakkingsmateriaal onder verschillende omstandigheden (b).

Factoren migratie en 
 smaakbeïnvloeding
Ongewenste migratie en beïnvloeding van 
smaak door verpakkingsmaterialen is  
afhankelijk van:  
1.  het gebruikte substraat, zoals papier of 

karton van primaire vezels of gerecycled 
materiaal, coatings en kunststof; 

2.  de gebruikte materialen bij de verwer-
king, zoals drukinkten, lakken, lijmen  
voor laminaten en hulpstoffen;  

3.  de Good Manufacturing Practices 
(GMP) bij de verpakkingsproducent, 
zoals drukprocedés, snelheid van druk-
ken, droogtechnieken en droogtijd.
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als e!ectieve, functionele barrière gebruikt 
kunnen worden voor migratie van minerale 
oliën en  speci"eke inktcom ponenten.

Bedrukte ovenverpakkingen
Ook is onderzoek verricht binnen het 
MIGRINKT-project naar het gebruik   
van bedrukte verpakkingen voor de oven. 
Drukinkten op solventbasis bevatten vaak 
nitrocellulose als bindmiddel, dat bij ver-
hoogde temperatuur ontbindt tot vorming 
van stikstofoxides (NOx). De NOx die op 
deze manier vrijkomen, kunnen reageren 
met natuurlijke amines in voeding en 
 kankerverwekkende nitrosames vormen. 
De verpakkingssector raadt het daarom af 
voor oventoepassingen bedrukte verpak-
kingen te gebruiken. Hoewel elke blootstel-
ling aan nitrosamines moet worden ver-
meden, is het niet zeker of het verwarmen 
van bedrukte voedselverpakkingen in de 
praktijk ook een reëel risico vormt. De 
onduidelijkheid ligt deels in het feit dat  
niet bekend is in welke mate NOx uit de 
verpakking ook daadwerkelijk in het voed-
sel terechtkomt. Bovendien moeten de 
omstandigheden in het voedsel gunstig    
zijn voor de vorming van nitrosamines.  
Het is dus best mogelijk dat de hoeveelheid 
nitrosamines die via deze weg wordt 
gevormd, te verwaarlozen is in vergelijking  
met andere bronnen van nitrosamines in 
ons dieet, waaronder  gerookte vlees- of  
viswaren, gedroogde  producten, kruiden en 
mout voor de productie van bier of whisky. 
Onderzoek naar nitrosamines in voedsel-
contactmaterialen hee# zich tot nog toe 
vooral beperkt tot rubber materialen, zoals 
spenen voor babyvoeding of elastische net-
verpakkingen. 

Vorming nitrosamines
Onderzocht is of nitrosamines in voedsel 
worden gevormd doordat verpakkings-
materiaal rechtstreeks wordt opgewarmd. 
Bij dit project werd een modelsysteem 

gebruikt om de vorming van nitrosamines 
te bestuderen onder gecontroleerde 
omstandigheden. Er werd een migratiecel 
gebruikt om het voedingssimulant – een 
waterige amineoplossing gebu!erd bij  
pH 3 – in contact te brengen met het ver-
pakkingsmateriaal (zie "guur 1). De cel 
werd verwarmd in een water- of oliebad  
en vervolgens snel gekoeld met ijswater.  

Na incubatie in de migratiecel werd het 
 voedingssimulant geanalyseerd op de 
 aanwezigheid van nitrosamines. De 
gebruikte analysetechniek op basis van 
GC-MS kon de nitrosamines met een zeer 
hoge gevoeligheid meten: tot 0,02 ng/ml 
N-nitrosodimethylamine (NDMA).
Om een idee te vormen van de omstan-
digheden en de hoeveelheid NOx die  
wordt vrij gesteld tijdens het verwarmen  
van bedrukte verpakkingen, werd bij  
temperaturen tussen de 60 en 120°C de 
NOx- vrijstelling gemeten in functie van  
de tijd. De resultaten tonen aan dat de  
hoeveelheid NOx snel oploopt bij tem-
peraturen vanaf 90°C (zie "guur 2a). Het 
exponentiële verloop doet vermoeden dat 
de temperatuur een belangrijke rol speelt 
(zie "guur 2b). De gevormde hoeveelheden 
NOx zijn zeker substantieel te noemen. 
Verwarmen van bedrukte verpakkingen 
kan dus wel degelijk nitrosamines in onze 
voeding  vormen. Hoewel werd aangetoond 
dat NOx-gassen vanaf 90°C vrijkomen, is 
het lang niet zeker of deze ook werkelijk in 
het voedsel terechtkomen. Uit de experi-
menten bleek dat slechts een kleine fractie 
opgelost NOx nodig is om nitrosamines te 
vormen (zie "guur 3a). Een concentratie 
van  1-2 µM nitriet is al voldoende om  

0,1 ppb NDMA te vormen, de WHO-richt-
lijn voor drink  -water. Tot slot werd een  
uniform bedrukte PP- laminaat in contact 
gebracht met het voedingssimulant en  
geïncubeerd gedurende tweeënhalf uur bij 
90°C en gedurende  drieënhalf uur bij 90 en 
130°C (zie "guur 3b). Concentraties voor 
NDMA liepen snel op met toenemende 
temperatuur en duur van verwarmen, maar 

hierbij moet worden vermeld dat de ver-
warmingsduur sterk overdreven is in  
vergelijking met conventionele bereidings-
instructies voor ovenmaaltijden. Hoeveel 
nitrosamines er gevormd worden bij meer 
realistische omstandig heden blij# voorlopig 
onbe antwoord. Vaststaat dat verschillende  
factoren, zoals temperatuur, tijd en  
eigenschappen van het voedsel een  
doorslaggevende rol hebben in dit proces. 
Voortgezet onderzoek moet meer duidelijk-
heid brengen, zodat beter is in te schatten 
wat de reële gezondheids risico’s zijn die 
hiermee gepaard gaan.

Onderzoek werd gesubsidieerd door:

• IWT project 110192 (1/11/2011 tot 31/1/2014): 

‘Karakterisering van bedrukte verpakkingsmaterialen 

(papier/karton en kunststoffen) voor levensmiddelen: 

organoleptische en migratie-aspecten’;

• de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilig-

heid van de voedselketen en Leefmilieu (contract 

RF10/6229 MIGRINKT).
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‘ Verwarmen van bedrukte  verpakking 
in oven kan nitrosamines in vormen’ 
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