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Thema: veilig verpakken

Zuurstofabsorbers 
in verpakking
Techniek complementair aan barrièrelagen

Zuurstofabsorbers worden vooral toegepast voor kunststof 
drankenflessen om bij afvullen in peT toch een goede houd-
baarheid te kunnen bieden. in verswaren zijn de toepassingen 
nog beperkt, maar komen er steeds meer alternatieven voor  
losse sachets door actieve, zuurstofbindende componenten in 
een etiket of de verpakkingsfolie te integreren. 

Geïntegreerde toepassingen bieden uitkomst. 
Dit kan via een etiket of door zuurstofabsor-
bers te verwerken in de verpakking. Ragaert: 
“Dan kan er geen verwarring optreden bij de 
consument of dit zakje deel uitmaakt van het 
voedingsproduct of niet. De labels bevatten in 
principe dezelfde componenten als de zakjes, 
zoals ijzerdeeltjes. Daarnaast is er technologie 
om bijvoorbeeld ijzerdeeltjes te verwerken in 
de polymeerhars. Denk aan PE. Zo wordt een 
zuurstofabsorberende laag in de verpakking 
gecreëerd.”

De meeste toepassingen van zuurstofabsorbe-
rende verpakkingen zijn te vinden in de dran-
kensector. Dit is al jaren zo. Peter Ragaert, 
professor Verpakkingstechnologie aan de 
Vakgroep Voedselveiligheid en voedselkwali-
teit van de Universiteit Gent en technologisch 
adviseur Pack4Food, verklaart waarom: “Hier 
speelt een combinatie van drie factoren: de 
interesse om in bepaalde sectoren glazen fles-
sen te vervangen door PET-flessen – die 
natuurlijk wel een minder goede gasbarrière 
dan glas hebben; de gewenste lange houd-
baarheid bij producten als vruchtensap, bier 
en wijn; én de extreme gevoeligheid voor 
zuurstof voor dit type producten. Doel van de 
zuurstofabsorbers is vooral door de wand van 
de fles inkomende zuurstof te absorberen.” 

Restzuurstof
Bij (koel)verse producten zijn verkleuringen 
en smaakafwijkingen door zuurstofinwerking 
nog wel eens een probleem. Het gaat om rela-
tief dure producten, waar het loont om extra 
bescherming in te bouwen. Waar in Japan 
praktisch elk versproduct voorzien is van zak-
jes met zuurstofabsorbers en consumenten 

Commerciële zuurstofabsorbers

weten dat dit hun product beschermt, bekij-
ken veel Europese consumenten dit soort 
oplossingen met argusogen. Reden voor  
fabrikanten om er niet aan te beginnen.

O2Control levert de Freshcare-zuurstofab-
sorbers die als los zakje of sticker binnenin 
de verpakking vrijwel alle zuurstof opnemen. 
Er wordt geclaimd dat hiermee de zuurstof-
concentratie in de voedselverpakking lager 
dan 0,1% is te houden.  
Dit voorkomt schimmelgroei, verkleuring, 
vetoxidatie en insectengroei. Deze oplossing 
werkt met conventionele verpakkingssyste-
men, zoals begassing, flowpacking, thermo-
forming, thermosealing of vacumeren. 
Albis biedt ShelfPlusO2, additieven met 
een zuurstofneutraliserende werking die 
folieproducenten aan hun polymeermix kun-
nen toevoegen. Deze oplossing voor meer-
laagsverpakkingen werkt met PE, PP en 
ethyleenvinylacetaat (EVA) en is er nu ook 
voor polyamide, waardoor PA zowel een 

passieve als actieve barrière krijgt. Toepas-
singen liggen in rigide en flexibele plas-
ticverpakkingen en dekselafdichtingen. 
Inbedding in het verpakkingsmateriaal kan 
de houdbaarheidstermijn van verse en koel-
verse, verhitte voedingsproducten aanzienlijk 
verlengen. 
ColorMatrix is leverancier van de HyGuard 
oxygen scavenging-technologie. Er wordt 
een palladiumkatalysator toegevoegd aan 
het PET of verwerkt in een actieve schijf in 
de dop.  
Er komt gecontroleerd waterstof vrij, dat 
katalytisch reageert met zuurstof tot minieme 
hoeveelheden water. In Europa is de distri-
butie in handen van Artenius PET Packaging 
die deze oplossing voor sappen vermarkt 
onder de naam ‘ActiveSeal’.

VMT1406_EC Zuurstofcavengers.indd   10 16-04-2014   11:16:30



011

Als mogelijke toepassing noemt Ragaert het 
verpakken van vers gesneden vleeswaren, die 
snel kunnen verkleuren bij een bepaalde hoe-
veelheid restzuurstof. Maar bij flexibele folie-
verpakkingen zijn er nieuwe ontwikkelingen 
in de barrière-eigenschappen. Het gaat meer 
en meer naar 7-, 9- tot zelfs 11- en 13-laagsfo-
lies, inclusief één of meerdere barrièrelagen. 
De adviseur hierover: “De noodzaak om dan 
nog een zuurstofabsorber toe te passen, wordt 
dan vooral bepaald door de hoeveelheid rest-
zuurstof die achterblijft in de verpakking na 
het verpakkingsproces. Door de hoge barriè-
re-eigenschappen van dergelijke folies dringt 
er immers nog nauwelijks zuurstof binnen tij-
dens het schapleven. Bedenk daarbij dat de 
gewenste houdbaarheid een stuk korter is dan 
bij veel dranken.” 

‘En-en’
Gebruik van zuurstofabsorbers in combinatie 
met deze nieuwe generatie meerlaagse folies 
kan aanwezigheid van zuurstof in de verpak-
king volledig uitsluiten. Dit kan de kwaliteit 
van zeer zuurstofgevoelige producten verbete-
ren. Neem een verpakking met pijnboompit-
ten die extreem snel ranzig worden. Of het 
‘en-en’ of ‘en-of ’ wordt, is afhankelijk van de 
situatie: “Een zuurstofabsorber als een zakje of 
label kan het volledige verpakkingsconcept 
verbeteren, zonder dat daarvoor een nieuwe 
multilaagsfolie ontwikkeld hoeft te worden.” 
Hij vervolgt: “Daarbij moet de keuze van een 
absorber worden afgezet tegen andere tech-

nieken, zoals het verhogen van de barrière-ei-
genschappen door metalliseren of het verdik-
ken van barrièrelagen, alsook het verlagen van 
de restzuurstofwaarden in een voorafgaande 
vacuümstap op de verpakkingsmachine.”

Positieve lijst
Welke zuurstofabsorbers zijn toegestaan, staat 
in richtlijn EU 450/2009. “Er wordt een posi-
tieve lijst opgesteld van actieve en intelligente 
componenten die mogen worden gebruikt in 
voedselcontactmaterialen. Producenten van 
dergelijke systemen moeten een dossier in-
dienen bij EFSA om op de positieve lijst te 
komen. Of er nu ook meer toepassingen 
komen, zal afhangen van meerdere factoren, 
zoals prijs, verwerkbaarheid, recyclagemoge-
lijkheden en de prestatie. Besef dat de meeste 
commerciële absorbers een bepaalde hoeveel-
heid vocht nodig hebben voordat ze werken.”

Met microbiologie
Er wordt al lang onderzoek verricht naar het 
inbedden van zuurstofaborbers in het verpak-
kingsmateriaal. In 2008 was er een publicatie 
over op biokatalyse gebaseerde systemen die 
gebruikmaken van glucose-oxidase. In 2002, 
en al eerder in 1983, werd er gepubliceerd 
over het incorporeren van aërobe bacteriën 
die zuurstof verorberen in de verpakking. Het 
probleem is altijd geweest dat de biologische 
bestanddelen niet zijn opgewassen tegen de 
hoge temperaturen en drukken tijdens het 
productieproces van verpakkingen. Die kun-

Zuurstofabsorbers voorkomen problemen door zuurstofinwerking bij (koel)verse producten en vooral 

(lang houdbare) dranken.
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nen bij het produceren van PET-flessen op- 
lopen tot 300 ⁰C.
Daarom worden de nu beschikbare biologi-
sche systemen ingebed in wateroplosbare 
polymeren of wassen met een laag smeltpunt. 
Hiervan is de samenstelling helaas minder 
geschikt voor voedselverpakking. Aan de 
UGent is nu in laboratoriumopstellingen aan-
getoond dat micro-organismen in meerlaags-
PET zuurstofmigratie actief kunnen bestrij-
den. Ragaert was erbij betrokken. Het team 
koos ervoor om hittebestendige, endosporen-
vormende aërobe micro-organismen (genus 
Bacillus amyloliquefaciens) te verwerken in 
een tussenlaag van PETG, een amorfe PET-
copolymeer die minder wordt verhit dan PET 
(210 ⁰C) en beter vocht doorlaat.
In de studie ontwikkelden de sporen zich in 
één tot twee dagen na contact met water, 
afkomstig uit het verpakte product. Ze bleven 
vijftien dagen actief zuurstof absorberen bij  
30 ⁰C onder zeer vochtige omstandigheden. 
Een mooi resultaat, maar het zal volgens 
Ragaert nog lang duren voor er foodgrade 
toepassingen komen van dit soort folies. “Dit 
zijn recente ontwikkelingen. Hiervoor zal een 
aanvraag bij EFSA moeten gebeuren. Het is 
moeilijk in te schatten wanneer toepassingen 
zijn te verwachten.”

Duurzaamheid
Ragaert denkt dat gebruik van zuurstofabsor-
bers voor zeer zuurstofgevoelige producten 
meerwaarde kan bieden, al blijft dit altijd een 
kosten-batenafweging. “Het wordt interessant 
als zuurstofabsorbers kunnen zorgen voor 
minder bederf en een beter behoud van kwa-
liteit. Wel is het belangrijk dat men zuurstof-
absorbers ziet als een complementaire tech-
niek aan reeds gebruikte barrièreverpakkin-
gen. Minder bederf is uit oogpunt van 
duurzaamheid wenselijk, maar ook moet 
worden bekeken wat het effect van hun 
gebruik is op bestaande recyclageprocessen.”

• Vincent Hentzepeter •

v. hentzepeter is freelance journalist
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