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vakbeurs

Effectief verpakt
Interpack: Barrières, bioplastics, efficiënt en flexibel

interpack 2014 onderstreepte haar positie als grootste interna-
tionale verpakkingsbeurs ter wereld met 175.000 bezoekers, 
waarvan 66% afkomstig was uit andere landen (120 in totaal) 
dan gastland Duitsland. getoond werd dat de verpakkingen 
duurzamer worden én zorgen voor een steeds hogere kwaliteit 
van het verpakte product. Dit alles in een flexibel en efficiënt 
verpakkingsproces.

tie ontwikkeld die bestand is tegen sterilise-
ren bij 130 °C en verwarmen in de magne-
tron.

Vocht, zuurstof en aroma
Innovia Films testte zijn NatureFlex folies op 
de barrière-eigenschappen voor minerale oli-
en. NatureFlex is gemaakt van cellulose en 
heeft daardoor een hoog moleculair gewicht 
en polaire structuur alsook ruimtes die water 
bevatten. Dit vormt een barrière doordat de 
oplosbaarheid en diffusie van niet-polaire 
moleculen zoals minerale oliën, laag is. Het 
materiaal is daarom volgens Innovia te 
gebruiken als binnenzak, flow-wrap en 
pouch. Bovendien beschermen de folies 
zodanig tegen zuurstof en vocht dat er droge 
voedingsmiddelen in te verpakken zijn. 
Samen met het Nederlandse DO-IT ontwik-
kelde Innovia een composteerbare Nature-
Flex voor de biologische producten van het 
bedrijf. Innovia introduceerde ook de eerste 
thuis te composteren folie NatureFlex 
55HK1, een topsealfolie die in Italië wordt 
toegepast voor het afdekken van composteer-
bare food service-trays.
Südpack presenteerde Veraplex: bescherming 
van het product door een hoge zuurstof- en 
aromabarrière bij een foliedikte van 25 µm. 
Veraflex is te combineren met papier of is er 
als een papierloze gecoëxtrudeerde afdek- 
folie. Een barrière geheel afgestemd op de 
toepassing zijn de ‘tailor made’ BarrierPack 
folies en laminaten van Mondi.

Bio-PE, bio-PET en bio-PLA
De goede barrière-eigenschappen van bio-
PET en bio-PA voor zuurstof- en vochtgevoe-

Innovatieve verpakkingen, verpakkingssys-
temen en alles dat met verpakken te maken 
heeft, waren van 8-14 mei in Düsseldorf te 
zien. Dat de beurs eenmaal per drie jaar 
wordt gehouden, resulteerde erin dat veel 
bedrijven hier hun noviteiten toonden. Ver-
duurzaming is daarbij een belangrijke drijf-
veer. Het gaat dan om substantiële reductie 
van de CO2-footprint bij de productie van 
verpakkingsmaterialen of in het verpak-
kingsproces en de verdere ontwikkeling van 
bioplastics. Barrière-eigenschappen van 
kunststof verpakkingsmaterialen worden 
verbeterd, met veel oplossingen voor de  
problematiek van de migratie van minerale 
oliën uit gerecycled materiaal.

Bio-barrièremateriaal
Het Zweedse bedrijf Xylophane introduceer-
de voor bioplastics het barrièremateriaal 
Skalax, gemaakt uit het kaf van granen. Ska-
lax, een xylaan (hemicellulose), vormt als 
een dun laagje verwerkt in het verpakkings-
materiaal een barrière voor zuurstof, vet en 
aroma’s. Het is een alternatief voor EVOH. 
Toepassingen zijn oxidatiegevoelige produc-
ten zoals zuivelproducten of (vethoudende) 
snacks, maar vanwege de aromabarrière ook 
bijvoorbeeld kruiden en koffie. 

Barrière voor minerale oliën
Skalax voorkomt ook de migratie van mine-
rale oliën indien het als coating op karton 
wordt toegepast. De minerale olie die afkom-
stig is van drukinkten die voor kranten en 
drukwerk worden gebruikt, wordt niet volle-
dig verwijderd tijdens recycling. Ook inkten 
die worden gebruikt voor bedrukking en 
codering van verpakkingen, kunnen een 
bron zijn van contaminatie. Sappi presenteer-
de de papiersoort ALgro Guard M met de 
eerste, rechtstreeks aangebrachte coating met 
barrière-eigenschappen die gebruik van func-
tionele barrières zoals binnenzakjes overbo-
dig maakt. ALgro Guard M is geschikt voor 
diepdruk van primaire verpakkingen zoals 
pouches (stazakken), sachets, zakken en wik-
kels. De barrière tegen minerale olie is aan de 
achterzijde aangebracht en aan de zichtzijde 
een coating voor bedrukbaarheid via een 
diepdrukprocedé.
Andere noviteit van Sappi was de papiersoort 
Leine Guard M, ontworpen voor binnenzak-
jes. Het papier heeft aan de achterzijde de 
barrière voor minerale olie. Wipak kwam 
met zo’n combinatie van papier en kunststof 
folie. Toepassingen zijn droge producten, 
zoals muesli verpakt in een sachet als bag-in-
box. Ook werd een papier/kunststofcombina-
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het ‘drop in’-karakter van i’am green bio-Pe van 

braskem maakt dat het regulier Pe 1-op-1 kan 

vervangen.

Zeer helder PP door het additief van milliken.

lige producten worden gecombineerd met 
bio-PE in de gelamineerde folies die FKur liet 
zien. Zelfs MAP-verpakking is mogelijk. 
FKur levert onder meer het bio-PE van Bras-
kem, wereldleider van het I’m green-merk 
voor bio-PE. Grondstof is ethyleen, afk omstig 
van ethanol uit suikerriet. Braskem deed een 
LCA-studie waaruit bleek dat het bio-PE 2,15 
kg CO2-equivalent vereist per kg geprodu-
ceerd plastic. 80% van de verbruikte energie 
is afk omstig van hernieuwbare bronnen 
Door Braskem – en overigens ook andere 
aanbieders van bioplastics – werd het ‘drop 
in’-karakter van de biovariant van PE bena-
drukt: traditioneel PE (uit fossiele brandstof-
fen) vervangen door bio-PE is mogelijk zon-
der investeringen of aanpassing van de 
machines. De eigenschappen van bio- en 
regulier PE zijn volgens de producent iden-
tiek. Het bestanddeel hernieuwbare grondstof 
varieert van 80 tot 100% binnen de portfolio 
van meer dan dertig variëteiten PE. 
Een andere partner van FKur, Corbion Purac, 
toonde van het merk Bio-Flex hittebestendige 
transparante PLA folie. Het materiaal is bio-
degradeer- en composteerbaar. Noviteit rond 
hittebestendig PLA was op Interpack vooral 
de toepassing voor eenmalige plastic trays, 
cups of bestek in de foodservice. 

Kleinere CO2-footprint DPET
PET uit fossiele brandstof, maar door de klei-
nere CO2-footprint als gevolg van 24% ener-
giebesparing veel duurzamer, werd gepresen-

teerd door Octal. Het in Oman gevestigde 
bedrijf brengt DPET, dat wordt gemaakt vol-
gens de gepatenteerde ‘direct to sheet’-tech-
nologie. Vijf energie-intensieve stappen in 
het productieproces worden na de polymeri-
satie overgeslagen. Daarmee is de CO2-foot-
print niet alleen kleiner dan die van APET 
maar ook dan van 25% rPet. DPET is toepas-
baar voor vormvaste verpakkingen. Octal 
levert overigens ook granulaat voor regulier 
PET en heeft  in Oman ’s werelds grootste 
plant voor PET.

Helder
Interpack bracht ook noviteiten voor een 
verbeterde presentatie van het product. Ver-
pakkingen van ‘Ultra clean’ PP waren te zien 
op de stand van Milliken, leverancier van het 
additief Millad NX 8000 en partner van Sea-
led Air en Cryovac. Het traditionele ‘melk-
achtige’ uiterlijk van PP bij thermovormen 

van cups, trays en containers verdwijnt door 
het additief en er ontstaat een met PET ver-
gelijkbare helderheid. Bovendien zijn 70 
trays te maken van 1 kg PP in vergelijking 
met 57 trays van 1 kg PET. Het materiaal 
kan in de magnetron worden verhit en heet 
afgevuld. 

Skinverpakkingen
Zeer helder is ook ‘Superclear’ van Wipak 
voor het vacuümskinverpakken van bijvoor-
beeld ham, kaas of worst. Het materiaal is te 
combineren met Wipaks’ Nice, een folie met 
verhoogde stabiliteit. Beide foliën zijn van 
een nieuwe generatie, zo claimt de fabrikant: 
dunner, effi  ciënter en duurzamer. Door nieu-
we polymeren, recepturen en extrusietech-
nologie is de dikte van de folie tot 35% te 
reduceren, waardoor de CO2-footprint voor 
Superclean vermindert met 40% en van Nice 
zelfs met 50%. De vacuümskinverpakking 

DPeT van octal voor vormvaste verpakkingen, 

bijvoorbeeld voor bakkerijproducten.

vacuümskinverpakking van Darfresh voor een mooie 

productpresentatie en malser vlees.

innovia ontwikkelde een composteerbare cellulose 

natureFlex voor de biologische producten Do-iT.
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Darfresh on Tray van fabrikant Sealed Air 
Corporation gebruikt een gepatenteerde tray-
sealtechnologie om op een (kant-en-klare) tray 
met een minimaal foliegebruik de Darfresh 
verpakking als een tweede huid rond het pro-
duct te sealen. De in de machine geïntegreerde 
vacuümkleppen zorgen voor 40% hogere ver-
pakkingssnelheid bij dezelfde footprint.

Verticale inpakmachines
Snelheid is in het verpakkingsproces uiter-
mate belangrijk. De verpakkingsafdeling van 
GEA breidde vlak voor Interpack de locatie 
in Weert uit met een nieuw testcentrum, 
waar ruimte is voor acht verpakkingsmachi-
nes om te testen op snelheid, maar ook kwali-
teit en andere aspecten. GEA toonde op de 
verpakkingsbeurs drie verticale inpakmachi-
nes uit de SmartPacker serie. De CX400 ver-
pakt verse sla in een dunne 30 µm OPP folie 
die ook ultrasoon is te sealen. Deze zeer 
betrouwbare sealtechnologie laat een gebrui-
ker besparen op folie. De SmartPacker is  
ook te gebruiken voor het verpakken van 
bevroren groente. De las wordt gemaakt met 
inductietechnologie via een lasbandje waar 

geen connecties voor nodig zijn. Volgens 
GEA ontstaan hierdoor minder storingen  
en wordt zo de ‘uptime’ verhoogd.  
De SmartPacker CX250 speelt in op de 
populariteit van Doystyle pouches in super-
markten. Zeven verschillende formaten sta-
verpakkingen zijn met de CX250 te verwer-
ken met een snelheid van 100 stuks per 
minuut.

Koekjes op twee manieren verpakken
Ook de nieuwe verpakkingslijn van Bosch die 
op de Interpack in bedrijf was te zien, is flexi-
bel. Koekjes zijn hiermee op twee manieren te 
verpakken: in een rol of op stapeltjes. De 
omsteltijd tussen de twee verpakkingswijzen 
is minder dan drie minuten doordat van 
dezelfde toevoercomponent gebruik wordt 
gemaakt. Bosch wil met deze innovatie de 
flexibiliteit verhogen voor producenten die 
moeten voldoen aan verschillende eisen van 
hun klanten. “Met de machine zijn meerdere 
verpakkingsgroottes te produceren”, vertelde 
productmanager Daniel Bossel. “Van kleine 
on-the-go verpakkingen tot grotere familie-
verpakkingen. Ook kost het minder dan een 
minuut tijd om bijvoorbeeld van veertien 
naar acht koekjes te gaan of om hogere stapel-
tjes te maken.”
De verpakking wordt geseald met de ver-
sterkte hittetechnologie. Dit betekent dat de 
verpakkingsfilm met een snelheid van 80 
meter per minuut loopt in plaats van de 
gebruikelijke 50 meter per minuut. Andere 
flowrapper-mogelijkheden, zoals MAP en No 
Gap/No Seal, zijn ook mogelijk. De machine 
is uitgerust met een 3D-inspectiesysteem om 
gebroken koekjes te detecteren. Dit voorkomt 
ophoping van kruimels in het systeem.
Bij de ontwikkeling van verpakkingsmachi-

nes voor vloeibare levensmiddelen zijn voor 
Bosch flexibiliteit en veiligheid twee belang-
rijke eigenschappen. Een voorbeeld is de 
bestaande machine Ampach Aseptic, in 
gebruik voor onder andere de coffee latte van 
Starbucks, die formaten variërend van 90 tot 
2000 ml kan afvullen. De afvulsnelheid is met 
11.000 flessen per uur niet ‘high-speed’, maar 
flexibiliteit is hier belangrijker. De machines 
worden verkocht in Zuidoost-Azië, waar 
door de nog niet zo grote markt voor bijvoor-
beeld zuiveldranken verpakken met hoge 
snelheid geen eerste vereiste is, maar wel  
snelle wisselingen en het afvullen van een  
verscheidenheid aan productformaten. For-
maatwisseling vergt met deze machine slechts 
vijftien minuten. Recent is de schoonmaak-
procedure van de machine aangepast, waar-
door minder waterstofperoxide nodig is voor 
reiniging en desinfectie.

Efficiency
Automatiseerder Rockwell Automation 
toonde op Interpack de Rapid Line Integrati-
on. Hiermee kunnen fabrikanten nieuwe 
productielijnen integreren in de bestaande 
automatisering. Het systeem biedt de moge-
lijkheid om met een standaard interface een 
nieuwe lijn te configureren, controleren en 
analyseren vanaf een operatorstation.  
Volgens Rockwell is Rapid Line Integration 
opschaalbaar, modulair en multidisciplinair. 
Ook zorgt deze aanpak voor lagere totaal-
kosten en optimalisatie van de productie.  
De automatiseerder benadrukt dat over alle 
lijnen operators maar in één systeem 
geschoold hoeven te worden. De interface  
is gebaseerd op PackML/ISA-88.

• Carina Grijspaardt-Vink •

met de nieuwe verpakkingslijn van bosch zijn koekjes op twee manieren te verpakken: in een rol of op  

stapeltjes.

ishida toonde op de beurs verschillende weeg- en verpakkings-

combinaties voor bijvoorbeeld sinaasappels. ook toonden ze een 

nieuw röntgenapparaat dat kleine fragmenten van botten in filets 

kan detecteren.
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