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Thermovormen  
wijzigt gasbarrière
Zuurstofbarrière kunststof verpakking verandert

gethermoformeerde verpakkingen worden veel toegepast. hoe 
het thermovormingsproces de zuurstofbarrière van kunststof 
materiaal verandert, was onderwerp van studie in het project 
maProDe_ox. keuze van materiaal, dieptrekdiepte, rechte of 
ronde hoeken; het maakt een groot verschil. Zeker voor mAP-
verpakkingen is dit relevant.

dichtere en geordende pakking van de 
ketens in de amorfe zones. Door deze 
potentiële toename in kristalliniteit wordt 
de passage voor zuurstofmoleculen in 
materialen juist bemoeilijkt. Dit alles is 
materiaalafhankelijk en maakt het voor 
voedingsbedrijven niet eenvoudig om een 
juiste inschatting te maken over de uitein-
delijke OTR van de tray op basis van de 
OTR van de folie. In deze context startte 
Flanders’ FOOD in 2011 het onderzoeks-
project MaProDe_Ox (zie kader pag. 41) 
naar de invloed van thermovormen op 
commerciële verpakkingsmaterialen. 

Materiaal, proces en design
In een van de werkpakketten werden vijf 
mono- en multilayer folies gethermofor-
meerd in drie trays met een bovenafme-
ting van 190x132 mm en een variabele 
diepte van 25 en 50 mm. Twee trays wer-
den gevormd met relatief rechte hoeken 
(radius ~1 mm). De derde tray met diepte 
50 mm werd gevormd met rondere hoeken 
(radius 5 mm) (zie fig ur 1).
De testmaterialen waren:
-  Monolaag polypropyleen (PP); 
-  PP/ethyleen-vinylalcohol  

co-polymeer/PP (PP/EVOH/PP); 
-  Polystyreen/EVOH/polyethyleen  

(PS/EVOH/PE); 
-  Amorf polyethyleentereftalaat/PE  

(APET/PE); 
-  APET/PE/EVOH/PE. 

Thermovormen wordt vaak toegepast voor 
het produceren van verpakkingen in de 
voedingsindustrie (zie kader pag. 40). Het 
proces heeft en grote impact op de functi-
onaliteit van de verpakking. Zowel op het 
design (vorm, volume, imago, gebruiks-
vriendelijkheid) als op eigenschappen van 
de folie, zoals de dikte van het materiaal in 
wanden, bodem en hoeken, maar ook de 
kristalliniteit van de 
samenstellende lagen, de 
mechanische en optische 
eigenschappen en de gas-
doorlaatbaarheid. De gas-
doorlaatbaarheid voor 
zuurstof (O2) is een 
belangrijke eigenschap van voedselverpak-
kingen, zeker bij verpakken onder gewij-
zigde atmosfeer (MAP, modifi d atmosp-
here packaging).

OTR-folie versus tray
Door het thermovormen vergroot de 
oppervlakte van de folie, maar wordt deze 
ook dunner, waardoor de gasbarrière van 
de tray vermindert ten opzichte van de 

gasbarrière van de folie. Een maat voor de 
zuurstofbarrière is de oxygen transmission 
rate (OTR) van het materiaal. Wetenschap-
pelijke studies hebben aangetoond dat 
OTR-waarden van een folie niet zomaar 
zijn te extrapoleren naar een gethermofor-
meerde verpakking. Zo is de verdunning 
van het materiaal in de wanden, hoeken en 
bodem moeilijk controleerbaar bij ther-

movorming. Bovendien kan in sommige 
gevallen het negatieve effect van de ver-
dunde folie op de OTR zelfs worden tegen-
gewerkt door een heroriëntering van de 
polymeermoleculen tijdens het thermo-
vormen. Zuurstof dringt hoofdzakelijk via 
de amorfe zones van het polymeer door 
het verpakkingsmateriaal. Het fysisch uit-
rekken van een folie kan soms leiden tot 
heroriëntering, verminderde mobiliteit of 

‘ De studie bevestigt dat 
EVOH een uitstekende 
zuurstofbarrière is’
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De PP, PP/EVOH/PP en PS/EVOH/PE 
folies met een dikte van ~400 µm werden 
verkregen via RPC Cobelplast. APET/PE 
en APET/PE/EVOH/PE folies met een 
dikte van ~350 µm werden geleverd door 
EuralPack. De productie van de trays vond 
plaats op de thermovormlijn in het labora-
torium van RPC Cobelplast, in Lokeren 
(België). Het EVOH-gehalte in de drie 
multilayers was gemiddeld 3% en het type 
EVOH (EVAL) in de stalen bevatte 32 
mol% ethyleen. 
De OTR van de folies werd gemeten  
conform ASTM F-1927 bij standaard labo-
ratoriumcondities van 23°C, 50% relatieve 
vochtigheid (RV) en 100% zuurstofdruk; 
de OTR van de trays werd gemeten con-
form ASTM F-1307 bij 23°C, 50% RV  
buiten de tray, 90% RV in de tray en  
20,9% zuurstofdruk.

Resultaten
De verdunning van de folie werd op 
diverse locaties in de gethermoformeerde 
trays gemeten en het percentage verdun-
ning ten opzichte van de folie werd gevi-
sualiseerd voor elke tray. Figuur 2 toont 
bijvoorbeeld de dikteverdeling van de  
50 mm PP tray. Al deze gegevens werden 
in de MaProDe_Ox tool gebracht en zijn 
binnenkort interactief te bekijken via 
www.verpakkingscentrum.be. 
Zoals verwacht, vermindert de gasbarriè-
re met de diepte van de tray. Afhankelijk 
van het materiaal neemt de OTR (cc/ver-

pakking.dag) toe met een factor 1,4 
(APET/PE/EVOH/PE); 1,7 (PP); 1,8 (PS/
EVOH/PE); 1,9 (APET/PE) en 2,3 (PP/
EVOH/PP) bij trays met een diepte van 
50 mm t.o.v. trays met diepte 25 mm 
(radius 1 mm) (tabel 1). De vermindering 
van de gasbarrière bij dieptrekken bleek 
echter bij PP en APET/PE ook sterk  
gerelateerd aan het design van tray.  
Ronde hoeken hebben duidelijk een  
gunstig effect.

Goede zuurstofbarrière
Deze studie bevestigt ook de uitstekende 
zuurstofbarrière-eigenschappen van ~3% 

Thermovormen
Bij thermovormen wordt een folie of sheet verwarmd en vervolgens vervormd tot een 
verpakking door het uitoefenen van druk (en vacuüm). De relatief eenvoudige manier van 
produceren, afvullen en sealen, en de relatief lage kosten maken gethermoformeerde 
trays zeer populair in de voedingsindustrie. Bij vorm/vul/sluit-processen wordt de ver-
pakking gevormd en afgevuld op dezelfde lijn. Ook wordt gebruik gemaakt van pre-
gethermoformeerde (kant-en-klare) verpakkingen om producten handmatig of automa-
tisch te verpakken. Thermovorming van rigide materialen wordt toegepast voor de pro-
ductie van schalen voor onder andere verse vleeswaren, ijs, margarine, salades, snacks 
en kant-en-klaarmaaltijden. Thermovorming van flexibele materialen wordt gebruikt voor
bijvoorbeeld kaas, brood en andere bakkerijproducten.
Om de sensorische en nutritionele kwaliteit en de microbiële veiligheid van een  
voedingsproduct zo lang mogelijk te behouden, moet de verpakking een optimale  
gasbarrière vormen en dit bij de gewenste temperatuur en relatieve vochtigheid.

EVOH in de verschillende multilaag- 
materialen. De OTR-resultaten van de 
PP/EVOH/PP, APET/PE/EVOH/PE en 
PS/EVOH/PE folies lagen in dezelfde 
range (0,9-1,5 cc/m2.dag). Bij het meten 
van de individuele laagdikte blijkt EVOH 
proportioneel mee te verdunnen bij diep-
trekken tot 25 en 50 mm. 
In het geval van de 25 en 50 mm (radius  
1 mm) PP trays verbetert de OTR respec-
tievelijk 96 en 73 keer door de aanwezig-
heid van een EVOH laagje; in het geval 
van APET/PE/EVOH/PE was de OTR 
respectievelijk 6 en 8 keer beter in ver- 
gelijking met APET/PE (tabel 1).

Figuur 2. Procentuele verdunning in de bodem, wanden en hoeken als gevolg van het  

thermovormingsproces van de PP folie in een tray met 50 mm diepte (radius 1 mm).

Figuur 1. elke folie werd diepgetrokken in drie trays met een 

bovenafmeting van 190x132 mm en variabele diepte van 25 mm 

en 50 mm (radius 1 mm) en 50 mm (radius 5 mm).
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gestreefd naar een verdere vertaling van 
OTR-gegevens van folies, nu naar meer 
complexe, reële trays met ribben en/of 
specifieke bodems. Vernieuwende aspecten 
zijn ook het onderzoeken van een bioma-
teriaal naast conventionele plastics, het 
kwantifice en van het effect van een warm-
tebehandeling op de OTR van geselecteer-
de trays en het in kaart brengen van addi-
tieven met potentiële invloed op de OTR. 
Daarnaast wil deze studie een methode 
ontwikkelen die gegevens van diktemetin-
gen, van oriëntatie en kristallisatie en 
inzicht in stresslijnen aan elkaar relateert, 
zodat een inzicht wordt verkregen in de 
relatie tussen de procesparameters en de 
gasdoorlaatbaarheid van de gethermo- 
formeerde tray.
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Th oretische en werkelijke OTR
Meer gedetailleerde resultaten van deze 
studie geven aan dat een theoretisch bere-
kende OTR - uitgaande van de OTR van 
de folie en in de veronderstelling dat het 
volume (oppervlakte x dikte) van het 
materiaal tijdens het thermovormen con-
stant blijft – is te gebruiken als een ruwe 
inschatting van de werkelijke OTR. Om 
een verklaring te geven voor de afwijking 
van de gemeten OTR ten opzichte van de 
voorspelde, blijft echter een analyse van de 
ongelijke materiaalverdunning in de tray 
en de potentiële heroriëntatie van de poly-
meermoleculen noodzakelijk. Zeker in het 
geval van een PP monolaag blijkt er ruimte 

Flanders’ FOOD project MaProDe_Ox
Het Flanders’ FOOD onderzoeksproject ‘Impact van materiaal, 
proces en design op de zuurstofdoorlaatbaarheid van  
gethermoformeerde verpakkingen,’ kortweg MaProDe_Ox, is  
een samenwerkingsverband tussen onderzoek, bedrijfsleven  
(Bio De Trog, EuralPack, Eval Europe, FrieslandCampina Cheese, 
Imperial Meat Products, Mars Food Europe, Proplastics, RPC 
Cobelplast, Segers&Balcaen, Ter Beke) en Pack4Food. 
Coördinator van Flanders’ FOOD is Steven Van Campenhout, 
steven.vancampenhout@flandersfood.com,  
www.flandersfood.com/projecten/maprode x

Aan deze studie werkten mee:

- Ing. Gert Willems, XIOS Hogeschool Limburg;
-  Ing. Dimitri Adons, dr. Roos Peeters, dr. ir. Mieke Buntinx:  

XIOS Hogeschool Limburg en Universiteit Hasselt,  
Onderzoeksgroep VerpakkingsCentrum IMO-IMOMEC;

-  Prof. dr. Jan Yperman, prof. dr. Robert Carleer:  
Universiteit Hasselt, Onderzoeksgroep Toegepaste  
en Analytische Chemie IMO-IMOMEC.

voor verbetering van de OTR ten opzichte 
van de voorspelde waarde. Dat is te wijten 
aan kristallisatie van de PP polymeren  
tijdens het dieptrekken.
De betekenis van de verkregen OTR- 
waarden moet verder worden vertaald  
in termen van zuurstof in de verpakking, 
hetgeen uiteindelijk bepalend is voor de 
houdbaarheid van een product in een 
MAP verpakking. 

Nieuw onderzoeksproject 
Ondertussen is het IWT TETRA-project 
OptiThe_Ox2 gestart, dat de trends uit het 
Flanders’ FOOD-project verder uitdiept en 
focust op nieuwe aspecten. Zo wordt 

mATeriAAl oTr [cc/verPAkking.DAg]*

trAY 25 MM
rADius 1 MM

trAY 50 MM
rADius 5 MM

trAY 50 MM
rADius 1 MM

PP 6,5 ± 0,4 9,3 ± 0,2 11,0 ± 0,5

APeT/Pe 0,52 ± 0,06 0,87 ± 0,01 0,97 ± 0,07

PP/evoh/PP 0,067 ± 0,001 0,161 ± 0,002 0,152 ± 0,007

APeT/Pe/evoh/Pe 0,088 ± 0,019 no DATA 0,120 ± 0,005

ps/evoh/pe 0,053 ± 0,007 no DATA 0,095 ± 0,010

tABel 1. otr vAn De GetherMoforMeerDe trAYs uitGeDrukt in (CC/verpAkkinG.DAg).

*oTr DATA herrekenD nAAr 100% o2 Druk (n=2-3).

Dr. ir. mieke buntinx, projectleider van het maProDe_ox en optiThe_ox2 project (links), en  

dr. roos Peeters, onderzoekscoördinator van het verpakkingscentrum in het laboratorium van 

het verpakkingscentrum. hier staat mocon apparatuur opgesteld voor het meten van de oTr.


