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Met moderne karakterisatie- en testtechnieken en een wetenschappelijke interpretatie van de meetre-
sultaten voert het VerpakkingsCentrum dienstverlening en wetenschappelijk onderzoek uit. In sterke 
samenwerkingen met andere onderzoeksgroepen en –instellingen, èn de bedrijven werkt zij, met haar 
kennis en expertise mee aan het onderzoeken/oplossen van onderzoeksvragen die kunnen leiden tot 
innovaties in de industriële keten. In haar complementaire werking met de unieke masteropleiding In-
dustrieel Ingenieur Verpakkingstechnologie ondersteunt zij het opleiden van jonge mensen tot bekwa-
me ingenieurs die gedreven, integer en met visie werken binnen de samenleving. 

Gaspermeabiliteit voor zuurstof, koolstofdioxide, waterdamp en niet-corrosieve / niet-explosieve 
gassen (bv. helium, stikstof, ...) van materialen en verpakkingen,worden gestandaardiseerd gemeten 
met diverse apparatuur, 15 modules o.a. MOCON en Brügger, volgens 3 verschillende meetprincipes; 
gelijke druk, verschillende druk en op basis van fluorescentie. Barstweerstand en gassamenstellingen 
van MAP-verpakkingen. 

Materiaalkarakterisatie van papier, vlakkarton, golfkarton en kunststoffen gebeurt volgens na-
tionale en internationale normen met apparatuur van Lorentzen&Wettre, MTS, PAAR, ….
Eigenschappen van papier- en kartonsoorten als materiaal en eventueel als doos zijn meetbaar: door-
steekweerstand, luchtdoorlaatbaarheid, statische en dynamische wrijvingsweerstand, dikte, com-
pressieweerstand van materiaal en doos, barstweerstand, totaal en samenstellend gramgewicht, 
Cobb-waarde, vochtgehalte, 4-puntsdoorbuiging, rillijnsterkte,…

Eigenschappen van kunststofmaterialen zijn kwantificeerbaar: doorprikweerstand, treksterkte, sealge-
drag, wrijvingscoëfficiënten, microscopische laagdikten en totale materiaaldikte, doorscheurweerstand, 
dartwaarde, composteerbaarheid, doorprikweerstand,…

De blootgestelde belasting op verpakkingen tijdens handeling, opslag, transport met diverse trans-
portmodi (trein, vrachtwagen en vliegtuig) kan gesimuleerd worden met de apparatuur binnen het item 
transportsimulatie: een valtafel, een compressiebank en 2 triltafels, 1 gaande tot palletgrootte, zijn ter 
beschikking. Mobiel meetapparaat (Saver), dataloggers voor temperatuur en relatieve vocht, … meten 
reële transportbelastingen.

Invloeden van klimaatfactoren zoals temperatuur, relatieve vochtigheid /vocht en belichting (UV/dag-
licht),  kunnen in de diverse klimaatkasten en testtoestellen nagegaan worden. Kleurintensiteit- en opa-
citeitveranderingen kunnen opgevolgd worden, alsook andere materiaalkarakteristieken.

Verpakkingsoptimalisatie en –diagnoses bekijken materiaal, verpakkingsconcept en verpakkings-
gebeuren in bedrijf met oog voor innovatie, preventie en duurzaamheid. Eco-indicatoren, Artioscad, 
Inventor, CAPE, … zijn ondersteunende tools.

In functie van de aanwezige expertise in het fysisch-mechanisch testen van materialen en verpakkingen 
kunnen bedrijfsspecifieke opleidingen verzorgd worden door de projectingenieurs van het Verpakkings-
Centrum. Inhoud en uitvoering worden bepaald in interactie met het bedrijf.

Binnen het onderwijs zijn samenwerkingen met het bedrijfsleven mogelijk in het uitvoeren van bachelor-
proeven en masterthesissen, logistieke casestudies in bedrijven uitgevoerd door teams van masterstu-
denten, gastsprekers en –professoren met specifieke verpakkingskennis en -expertise, mogelijkheden 
tot bezoeken van bedrijven enw onderzoeksmatig via Baekelandbeurzen met doctoraatstudenten, …
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