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Forord  

Denne rapport er resultatet af et projekt under Miljøstyrelsens ”Puljen for design af Plastem-

ballage 2017” 

 

Projektet skal undersøge om man i forbindelse med udvikling af et nyt kostkoncept til det nye 

supersygehus Gødstrup i Region Midtjylland, kan udvikle en engangsemballage med høj gen-

anvendelsesprocent.  

 

Der er desuden en ambition om at genproducere fødevareemballagen i et cirkulært system. 

Plasten skal genanvendes til de selv samme produkter, som de kommer fra, og som derved 

skåner natur og miljø og udnytter materialernes værdi maksimalt.  
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Resumé 

Denne rapport er resultatet af et projekt under Miljøstyrelsens ”Puljen for design af Plastem-

ballage 2017” 

 

Projektet er første skridt til at skabe et cirkulært genanvendelsessystem, så de indsamlede 

brugte fødevareemballager på ny kan genskabes til emballage til fødevarer. 

I første omgang fremstilles kun et nyt dessertbæger, som forsøgscase, da Supersygehuset 

Gødstrup i Region Midtjylland anvender disse bæger i meget store mængder. Derfra kan ca-

sen bruges til at udvikle konceptet. 

 

Hospitalsenheden foretrækker et flot og æstetiske design, som øger patienternes lyst til mad-

indtagelse. Emballagen skal desuden kunne gaspakkes (MAP). Dette er dog ikke foreneligt 

med Supersygehus Gødstrup i Region Midtjyllands svejsemaskines specifikationer, hvor pro-

jektet ender med at fremstille en ekstra emballage, en såkaldt svejseenhed med seks dessert-

bæger i. 

Det er nødvendigt at finde en plastiktype og variant, som kan opfylde alle de specificerede 

behov således at, man kun skal bruge en enkel type til at fremstille mange forskellige embal-

lager til forskellige formål. På den måde vil man få en meget sikker affaldssortering i fremtiden. 

Projektet besluttede at anvende ufarvet polypropylen med gode mekaniske egenskaber og 

egnet til fødevarekontakt til mange typer fødevarer.  

 

For at det fremstillingsmæssigt kan lade sig gøre at producere meget forskellige emner i den 

samme plasttype, kræver det en nytænkning i fremstillingsmetoden. Derfor tester vi kombina-

tionen af kompression formning og sprøjtestøbning. Det er en allerede kendt proces, som dog 

endnu ikke er særligt udbredt til tyndvæggede fødevareemballager pga. tekniske udfordringer. 

Kellpo er plastproducent og værktøjsfabrikant, og har valgt at tage udfordringen op med at få 

løst disse problemer.    
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1. Indledning  

1.1 Baggrund for projektet  
 

I forbindelse med udvikling af et nyt kostkoncept til det nye sygehus i vest (DNV Gødstrup) 

efterspørger Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest, muligheden for udvikling af en-

gangsemballage af genanvendt plast. Formålet er at lave et cirkulært system for denne embal-

lage med høj genanvendelsesprocent.  

Ernæringsenhedens ambition er, at skabe Danmarks bedste hospitalsmad til patienter, pårø-

rende og personale, med et minimum af madspild.  Et nyt kostkoncept vil gøre brug af en-

gangsemballage til opbevaring og servering af mad og derfor er det vigtigt at emballagen har 

et æstetisk udtryk, der præsentere maden og samtidig er så miljøvenligt som muligt. Anretnin-

gen af maden påvirker appetitten og derigennem også den samlede indtag af mad. De vil gøre 

det muligt for patienten at spise på alle tider af døgnet. Dette i forsøg på at bekæmpe sam-

fundsproblemet omkring sygdomsrelateret underernæring. 

 

Årsagen til at vælge engangsemballage er, at tilgodese de nye produktionsfaciliteter, som kun 

er 1/3 størrelse af et normalt køkken. Derudover giver det store fordele med pakning i modifi-

ceret atmosfære, som øger holdbarheden signifikant. Derved kan madspildet begrænses til et 

absolut minimum.   

 

Ernæringsenheden ønsker at indgå i et samarbejde med Kellpo A/S om design af en-gangs-

emballage til servering af fødevarer, med en efterfølgende høj genanvendelses procent. Bag-

grunden hertil er, at Kellpo har stor erfaring med plastproduktion af emballage hvortil der an-

vendes genbrugsplast.   

For Kellpo er plast en stor ressource, og indimellem er det et problem at få leveret plast til 

genanvendelsesproduktion. Problemet er, at kvaliteten af genbrugsplastik er meget varierede, 

og det er derfor svært at anvende i produktionen. Hvis Kellpo derimod får egne produkter 

retur, kendes plasttypen og genanvendelsesprocenten kan øges til op mod 100 %.  

 

Ernæringsenheden og Kellpo har desuden en ambition om, at genproducere fødevareembal-

lagen i et cirkulært system. Plasten skal genanvendes i et lukket kredsløb til de selv samme 

produkter, som de kommer fra. På denne måde forlænges ”fra krybbe til grav”. Det er en ud-

fordring vi kun kender lidt til med denne type emballage. Derfor er en nytænkning af design, 

materiale, produktions set-up, indsamling og granulering en nødvendighed for at det kan lyk-

kes.  

  

En af udfordringerne er valget af plasttypen. Ved valg af plastmateriale er at der er en liste 

med over 800 forskellige tilsætningsstoffer, som må bruges til fødevarekontakt. Alle stofferne 

på listen må bruges – men nogle af stofferne har af den ene eller den anden årsag en specifik 

migrationsgrænse – dvs. en grænse for, hvor stor en mængde af netop det stof, der må van-

dre over i fødevaren. Forskning har vist, at nogle stoffer kan have en sundhedsskadelig effekt, 

hvis de afgives til fødevaren i større mængder – og derfor er der angivet specifikke grænse-

værdier for netop disse stoffer. Stofferne må desuden heller ikke give afsmag til fødevaren. 

Stofferne må dermed gerne bruges i plast til kontakt med fødevarer – men de specifikke mi-

grationsgrænser skal overholdes. Dette skaber ikke problemer med jomfruelige materialer, da 

vi her specifikt kender materialernes oprindelse og fyldstoffer. Når de derimod bliver genbrugt, 

vil nogle af disse fyldstoffer være forsvundet (vandret, fordampet m.m.), og plasten har ikke 

længere de egenskaber der er brug for. Eksempelvis ser vi at alt går mod tyndere og tyndere 

godstykkelser for at spare plastik og sænke prisen. Det betyder, at de plastiktyper som bruges, 
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er optimeret med forskellige fyldstoffer der blandt andet gør dem mere tyndtflydende (Høj 

MFI). Hvis der ikke bruges disse fyldstoffer, vil plasten størkne inden emballage-emnet er 

færdigproduceret. Når plast genbruges, vil nogle at disse fyldstoffer van-

dre/forsvinde/fordampe og egenskaberne i plasten forringes. Derfor kan plasten ikke umiddel-

bart genbruges, da flydeegenskaberne forringes med tiden.  

 

De største udfordringer ved fødevareemballage ses ved nedfrysning og opvarmning. Ved 

nedfrysning bliver plasten hård /skør, og skal derfor helst være så fleksibel som muligt. Ved 

opvarmning bliver plasten blød, og skal derfor helst være så stiv som muligt.  

Det ønskes at fremstille en genanvendelig emballage med egenskaber der egner sig både til 

nedkøling og opvarmning og samtidig kan have et æstetisk design, som præsenterer maden 

flot.  

 

Vi tror dog på, at vi kan løse de tekniske udfordringer med emnedesign og fremstillingsmeto-

de. 

 

 

1.2 Projektets formål  
Formålet er, at forlænge livscyklussen på den fødevaregodkendte emballage mest muligt. 

Emballagen skal leve op til de krav som DNV-Gødstrup stiller til fødevarens holdbarhed og 

emballagens funktionalitet og æstetik. Den primære udfordring i dette projekt er derfor at ud-

vælge plastmaterialet og emnedesign samt udvikling af værktøj og metode til produktion af 

plastemner fra postkonsumeret genanvendt plast.     

 

Det er vores ambition at recirkulere plasten til de selvsamme produkter. For at det kan lykkes 

kræver det, at DNV- Gødstrup får lavet et indsamlingssystem af plasten. Plasten må ikke 

blandes med andre plasttyper, som måske i værste fald ikke er fødevaregodkendt. Vi forventer 

at kunne anvende samme plastmateriale til de forskellige typer emballager, derved opnås en 

sikrere sortering og en højere genanvendelsesprocent.  

 

Efter indsamling kræver emballagen en efterfølgende afvaskning/affedtning, samt re-

granulering og laboratorie test. Dette ligger uden for denne ansøgning. 

 

Forventet resultat: 

Det forventes at vi med projektet udvikler en metode/proces, hvorpå vi med postkonsument 

genanvendt plast, kan skabe nye fødevareemballager og på denne måde får skabt en cirkulær 

proces. Det forventes tillige, at der fremstilles et funktionsdygtigt emne støbt med kompressi-

onsstøbning. Emnet vil være fuldt konkurrence dygtig med emner frembragt ved konventionel 

støbning i jomfruelige materialer.  

 

1.3 Projektets aktiviteter  
 

Design: 

Emnekonstruktion: Der designes et emne ud fra brugerspecifikke krav. Der er krav til 

udseende, funktion, størrelse, æstetik.  

Ernæringsenheden: Godkendelse af emnedesign.  

 

Plastmaterialet: 

Forskellige materialeleverandører kontaktes med henblik på at få materialer der kan opfylde 

de fysiske egenskaber til nedkøling, opvarmning, farve mm. 

Der støbes et anseligt antal emner i det endeligt valgte materiale. Vi støber emnerne i et eksi-

sterende formværktøj. Disse emner kværnes, for at simulere en genanvendelses proces. Det 

re-granulerede materiales støbeegenskaber sammenlignes med det oprindelige jomfruelige 

materiale. 
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Konstruktion / Værktøj: 

Simulering (design/konstruktions afdelingen): Der foretages fyldningsanalyser på  

emnedesignet med det valgte materiale. Analyserne gennemarbejdes og vurderes efter 

bedste evne. 

Værktøjskonstruktion: Testværktøj konstrueres. 

Værktøjsafdelingen: Testværktøj fremstilles. 

 

Test: 

Emballageafdelingen: Der foretages prøvestøbning, med jomfrueligt samt med det 

genanvendte kværnede materiale.  

Ernæringsenheden: Emnerne testes med henblik på funktionalitet og design 

Eurofins Danmark: Emnet og materialer migrationstestes 
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2. Dessert bæger Design  

2.2 Baggrund for design  
 

De specifikke krav til emballagen var følgende: 

 
1. Genanvendeligt materiale. 

2. Skal indeholde fødevarer. 

3. Emballagen skal have et æstetisk udtryk, der præsenterer maden bedst muligt. 

4. Emballage emnet skal være klar (transparent) 

5. Indeholde 120ml dessert, med plads til pynt over (15mm ekstra plads) 

6. Ergonomisk rigtig udformning så patientens håndteringen bliver god (ikke for stor di-

ameter).  

7. Desserten skal kunne gaspakkes (MAP). 

For at vi kan genanvende plasten til et transparent emne er det en nødvendighed at produk-
terne forbliver klare uden dekorationer og farver. Hvis først der er kommet et farvestof i plast, 
vil det ikke igen være muligt at genskabe den i transparent. Derfor er kravet til design enkelt-
hed. 

Da der allerede er stillet krav til størrelsen på indholdet, er der kun det ydre design tilbage. 

Det ydre design påvirkes meget af det issue at emballagen skal kunne gaspakkes. Ved MAP 
teknologi erstattes den naturlige atmosfære i bægeret med en kontrolleret atmosfære, der er 
tilpasset den emballerede vare. På denne måde forhindres harskning, tab af vitaminer og 
holdbarheden øges. 

 

"Illustration på \"MAP\""  

MAP anlægget bliver sandsynligvis ReeTray 25 fra Reepack. Derfor er det de specifikke krav, 

til denne type maskine, som vi tager udgangspunkt i til designet. Kravet til pakning af emballa-

ge i denne type maskine er en minimumdiameter på Ø95mm, samt en svejsekant på 6-7mm. 

 

Hvis bægeret skal svejses enkeltvis i denne maskintype, kræver det at diameteren bliver over 

Ø95mm. Billedet viser et Ø95mm emne på 200ml. Det 

emne vi skal designe, vil uundgåeligt komme til at ligne 

denne pga. størrelsesforholdet. Det bliver et meget lavt 

emne.  

Fordelen ved den store diameter er, at den er let at 

fylde uden at svine kanterne til. Det er vigtigt med en 

helt ren kant, når den skal svejses. Ulempen er at den 

er meget svær at holde ved / om. Svejsekanten bliver 

meget dominerende på så lille et emne. Det er der 

ingen fra beslutningstagergruppen, som bryder sig om, 

da emnet ikke opfylder krav til ergonomi. Derfor tæn-

kes i alternativer.  

"Ø95mm. bæger med 200ml indhold"                 
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Alternativt kan vi lave en svejsebakke, hvor vi kan placere x-antal emner i ad gangen.  

Fordelen ved det er, at det giver større frihedsgrad til designet af det emne, som patienten får i 

hånden. Der er ingen krav til diametre fra maskine leverandør. Man minimerer svejsetiden, da 

man svejser 6 bægre ad gangen. Bakken kan laves i Gastro-norm mål, som er en standard 

størrelse inden for alt køkkentilbehør. Bakken kan også bruges til andre produkter (evt. salat, 

m.m.) Derved minimeres antallet af produkter. Der vil nemt kunne laves andre bakker, højere 

og lavere i samme topmål. Derved undgås indkøb og skift af svejse fixture. Disse bakker vil 

også kunne indgå i samme retur system. 

Ulempen ved dette er, at det vil blive mere besværligt at fylde desserten i bægre med en lille 

diameter. Dog betyder det ikke så meget om kanten på bægeret er helt ren eller ej, da svejs-

ningen ikke kommer på denne del. Når man åbner for svejsebakken, åbner man for alle bæg-

rene på en gang. 

 

Det er blevet diskuteret om det var muligt at designe bægeret så flere hænger sammen i en 

gruppe, Det er noget f.eks. ses med yoghurt bægre. Igen her bliver vi begrænset i designet 

pga. MAP svejse anlægget. Det vil kræve noget dyrere maskineri, hvor der bliver alt for meget 

omstillingstid på, når man skal svejse andre af køkkenets produkter, og pga. dette fravælges 

denne løsning.  

 

Beslutningstagergruppen beslutter, at løsningen med en bakke for svejsning af 6-8 dessert-

bægre, bliver det endelige valg. Dette til trods for, at vi nu får en ekstra emballering. Beslutnin-

gen tages med baggrund i, at vi på denne måde får fuld frihed i designet af dessertbægeret. 

Derudover er det en stor fordel, at der ikke bliver omskiftninger i MAP maskinen, da svejse-

bakken kan få samme størrelse, som de øvrige produkter som pakkes.  

 

Der udvikles forskellige design forslag til dessertbægeret. Der tages udgangspunkt i diverse 

ønsker fra de forskellige involverede parter. Herefter er vi endt ud i 5 forskellige designs på 

bægeret. 

 

"De 5 forskellige designs"  
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2.3 3D print  
 

Vi har efterfølgende 3D printet alle de forskellige bægre. Illustrationerne herunder viser em-

nerne i 3D printeren, printet med bunden op.  

 

 

     

"Design 1."                                                                    "Design 2."  

 

 

    

"Design 3."                                                                  "Design 4."  

 

 

 

"Design 5."  

Hospitals enheden har efterfølgende anrettet de forskellige modeller. Diskuteret fordele og 
ulemper. Samt til sidst lavet en brugerundersøgelse, både med personalet men også med 

patienter. Ud fra det, er valget faldet på Design 5. Resultatet af denne test følger her. 
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3. Valg af Dessertbæger Design  

Periode 17/05-2018 til 31/05-2018 

 

 

3.1 Formål  
At få viden om indlagte patienters mening om plastbægrets udseende 

 

 

3.2 Metode  
Undersøgelsen er lavet og dokumenteret af Ernæringsenheden fra Hospitalsenhed Vest. 

Kvalitet og hygiejneansvarlig Nanna M. L. Rasmussen. 

  
5 forskellige designs (se afsnit 2.3) ”prototyper” plastbægre til desserter blev testet hos indlag-

te patienter. Alle 5 plastbægre var anrettet med citronfromage. De indlagte patienter blev ad-

spurgt til hvilket plastbægre de synes bedst om, til en dessert. Patienterne havde mulighed for 

at holde de 3D printede plastbægre i hånden og vurdere ergonomien i den. Kriterierne for 

udvælgelsen var udseende og funktion.    

  

Desuden blev plejepersonale, kliniske diætister og køkkenmedarbejdere adspurgt til plastbæ-

gerets design og ergonomi. 

 

3.3 Resultat  
På baggrund af de indlagte patienters tilkendegivelser, blev plastbægeret udvalgt til videre 

udvikling. Blandt plejepersonale, kliniske diætister og køkkenmedarbejdere, var der enighed 

om at det firkantede design nr. 5. ville være det foretrukne valg i alle henseender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Kellpo A/S / Postkonsument recirkulerende fødevareemballage  13 

4. Svejse bakke Design  

4.2 Design  
 

Til det valgte dessertbæger (design 5.) har vi efterfølgende designet en tilhørende 

svejsebakke, hvor der er plads til 6 stk. desserter. Kravet til svejsebakkens design var at det 

størrelsesmæssigt skulle laves i ¼ GN. Ved at vælge GN (Gastronorm), som er en Europæisk 

standard for stålkantiner, kommer bakken til at passe ind i alle standard rulleborde, køleskabe, 

frysere m.m. Det er også denne størrelse de forventer at bruge til deres andre produkter som 

skal MAP pakkes.  

Der laves en topflade til svejseprocessen på 6mm. De tekniske tegninger på svejsebakken 

sendes til Svejse maskine leverandøren og godkendes derfra.  

 

"Det endelige design. ¼ Gastro norm Svejsebakke med 6 fikserede dessert bægre."  

 

4.3 3D print  
 

Vi 3D printer 1 stk. af denne model til forhåndsgodkendelse. 

 

"3D print af svejse bakken"  

 

"Gastronorm størrelser"  
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5. Emne specifikationer  

5.2 Dessert bæger  
 

Godstykkelsen på bægeret er lavet relativ kraftige, da den firkantede form ikke har samme 

stivhed som en rund ville have. Det er vigtigt at man har en god fornemmelse af at den ikke 

går i stykker når man sidder med den i hånden. Patienterne er både børn, ældre og handikap-

pede, som klemmer på bægeret med meget forskellig styrke.  

 

Godstykkelse i bunden 0,68mm. 

 

Godstykkelse på siden 0,65mm. 

 

Godstykkelse ved drikkekant 1,4mm. 

 

Materiale volumen: 9991mm3 

 

Vægt: 30,13g 

 

 

 

 

"Det godkendte Dessertbæger"  
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5.3

．．．

 Svejsebakke

．．．．．．．．．．．

 
 

Da svejsebakken er en ekstra emballering til dessertbægerne, er det vigtigt at prisen på denne 

ikke bliver for høj. Prisen kan kun justeres med reducerede godstykkelser og dermed en lave-

re vægt. Godstykkelsen i svejsebægeret er meget varierende. Den er tykkest i bunden, da vi 

her har brug for de bedste flydeegenskaber. Siderne er lavet meget tynde, da deres eneste 

funktion er at lave en afstand til svejsekanten. Svejsekanten er lavet kraftigere da det er vigtigt 

med noget stivhed og materiale i svejseprocessen. Denne form på en bakke vil ikke kunne 

fremstilles med konventionel sprøjtestøbning uanset viskositet. Designet er tiltænkt at kunne 

frembringes ved hjælp af Indsprøjtning Kompressionsstøbning (se mere under værktøj i afsnit 

7). 

 

Godstykkelse i bunden 0,50mm. 

 

Godstykkelse på siden 0,35mm. 

 

Godstykkelse ved svejsekant 0,45mm. 

 

Materiale volumen: 33294mm3 

 

Vægt: 9,07g 

 

 

"Den godkendte Svejsebakke"  
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6. Materialevalg  

6.1 Den cirkulære tankegang  
 
Danskerne producerer hvert år 216.000 tons plastemballageaffald. Forum for cirkulær plast-
emballage vil sikre, at affaldet bliver til nye produkter og gøre Danmark til et grønt foregangs-
land på emballage-fronten. 

Plastindustrien har taget initiativ til forummet, hvor både emballagevirksomheder, råvarepro-
ducenter, designere, supermarkeder, NGO’er, videns institutioner, recyclere, politikere og flere 
andre har medvirket. 

Kellpo A/S har både været med i Forum for Cirkulær Plastemballage, beslutningstagergruppe 
og arbejdsgruppe. 

Ved udvikling af nye emballage designs tages der altid udgangspunkt i forummets anbefalin-

ger, handlinger og designmanualer til emballager. 

 

Forum-for-cirkulær-plastemballage---anbefalinger-og-handlinger - Bilag 3. 

 

Forum-for-cirkulær-plastemballage---Designmanual-2018 - Bilag 4. 

 

Det er vigtigt at vi altid får skabt emballagedesigns, der reducerer antallet af forskellige materi-

aler for at øge genanvendelsesmulighederne. 

 

 

6.2 Valg af plast type  
 

Ved valg af plast type har vi taget udgangspunkt i Forum for cirkulær plastemballages design 

manualer. Det betyder at vi kan vælge mellem 3 fødevaregodkendte materialer. Polyetylenter-

eftalat (PET), polypropylen (PP) og Polyethylen (PE), hvis vi skal gå efter den højeste genan-

vendelses kvalitet. Hos Kellpo har vi ingen anlæg til PET, og PE vurderes for blød til denne 

type emne. Derfor er valget faldet på PP. 

 

Som udgangspunkt er PP også et af de nemmeste materialer at genanvende, da det stort set 

ikke forandre sig ved gentagne smeltninger og nedkølinger. 

 

Materialer i PE og PP kræver tillige mindre energi at fremstille end andet plast. PE og PP kan 

genanvendes, og hvis de alligevel havner i et forbrændingsanlæg, forurener de generelt min-

dre end andre plasttyper. 

 

Det er vigtigt at vi får valgt et materiale som kan bruges til støbning af alle typer emner. Det vil 

sige både simple og komplicerede emner. Det må meget gerne være egnet til både køl og 

frys. 

 

Vi har talt sammen med plastproducenterne Braskem og Total.  

Vi har diskuteret godstykkelserne i vores produkter og hvilke PP varianter de vurdere bedst 

egnede til formålet. Vi vil ikke ligge ud med et materiale som er for svært at anvende. Men i 

stedet vil vi starte med nogle af de varianter som i dag, allerede bliver brugt til fødevare god-

kendte tyndvæggede emballager. Vi er startet ud med meget tynde godstykkelser på svejse-

bakken. Det har vi gjort for prismæssigt at kunne konkurrere med vakuum formede svejsebak-

ker. Pga. den tynde godstykkelse er man ved traditionel sprøjtestøbning nødt til at anvende, 

en meget tyndtflydende variant, for at det er muligt at fuldstøbe emnet. Vi ved ikke hvor stor 
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betydningen er for dette, pga. den specielle kompressions teknik vi vil anvende i værktøjet (se 

afsnit 7). Vi har med begrundelse i dette valgt 2 forskellige materialer at lave test med. Begge 

er transparente og egnede til alle former for fødevarer.  

 
1. Random Copolymer - Braskem PP Inspire 364 – MFI 42g/10min. (Datablad Bilag 1)  

2. Total – PPC12642 – MFI 70g/10min. (datablad Bilag 2) 

Vi vil helst benytte en variant med så gode egenskaber som muligt. Så hvis vi kan fremstille 

både det kraftige bæger, og den tynde bakke i disse valgte materialer, er vores plan at finde et 

egnet materiale med en endnu lavere smelteflydeindex (MFI). Materialer med lavere MFI har 

som hovedregel bedre mekaniske egenskaber og styrke.  

I første omgang er det vigtigt at få påvist at vi kan fremstille emnerne i disse valgte varianter af 

PP. 
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7. Form værktøj  

7.1 Baggrund for Metode valg  
 

Vi har her med 2 meget forskellige typer emner at gøre. Dessert bægeret er ret simpelt, Lille 

størrelse med forholdsvis kraftig godstykkelse. Svejsebægeret derimod er stort med en lille 

godstykkelse på siderne og har meget varierende godtykkelse. Dette emne vil være umulig at 

fremstille med konventionel sprøjtestøbning, så derfor har vi valgt at fremskaffe emnerne ved 

hjælp af indsprøjtning kompressionsstøbning. 

 

Da der er tale om et testværktøj skal omkostninger dertil holdes på et minimum. Derfor laves 

kun et emne ad gangen (1 kavitet). Vi laver et stamværktøj, hvorpå vi kan montere indsatse til 

begge typer emner. Begge emner bliver indsprøjtet på den udvendige bund så afformningen 

sker fra maskinens bevægelige side.   

 

 

7.2 Sprøjtestøbemaskinen  
 

Vi skal lave testen I vores standard ”Demag Systec SP 280/840 med 50mm snekke”         

(Bilag 5).  

 

 

7.3 Injection Compression Moulding (ICM)  
 

Indsprøjtning Kompressionsstøbning eller i daglig tale (ICM) der er forkortelsen af Injection 

Compression Moulding er en fremstillingsproces, der kombinerer teknikkerne til både sprøjte-

støbning og kompressionsstøbning. Formen lukkes ikke fuldstændigt i fyldningsfasen. Efter 

smelten er delvist injiceret i hulrummet, begynder lukkeenheden/mekanismen at fungere for 

fuldstændig at lukke formen. Som følge heraf fuldendes påfyldningsprocessen ved sammen-

presning af hulrumsoverfladen til smelten i hulrummet. Det betyder at det i stedet for som ved 

alm sprøjtestøbning er indsprøjtningsenheden der har højt tryk, er det nu i stedet lukkeenhe-

den som presser smelten ud i formhulrummet. 

 

 

"ICM Kompressions tekniken"  

ICM processen har samme fordele som der er ved konventionel sprøjtestøbning, men giver 

også yderligere formningsfordele. Det er blandt andet muligt at reducere godstykkelser betrag-

teligt, spændingsniveauet begrænses og synkehuller og forbrændinger forhindres. Det er 

endda muligt at gå fra reduceret godstykkelse til en øget godstykkelse uden at få deformatio-

ner på emnets afsluttende del.  

Til kendte produkter er det en teknologi der bruges til blandt andet formning af linser da tekno-

logien reducerer svind og overfladespændinger.  

 



 

 Kellpo A/S / Postkonsument recirkulerende fødevareemballage  19 

 

Normal sprøjtestøbning: Indvendig trykgradient i emnet mellem indsprøjtningshullet og enden af flydebanen (til 

venstre);  

Fordel ved sprøjte kompressionsstøbning (ICM): Lukkeenhedens tryk virker ensartet, så længe der er en kom-

pressions spalte (højre) 

 

For at undgå at smelten flyder ud af værktøjet er man nødsaget til at have en bevægelig del 

som lukker smelten af selv om værktøjet står åben med kompressionsspalte. Det betyder at 

der skal være en cylindrisk lukning med meget lille luftspalte mellem disse dele. Denne cylin-

driske lukning er værktøjsmæssigt den største udfordring, da den kommer til at bevæge sig i 

plastiksmelten, under store tryk og varmepåvirkninger. 

 

Billedet herunder illustrerer flere forskellige kompressions teknikker. Billedet til højre, kræver et 

eksternt hydraulisk system som kan levere stor kraft og som kobles på maskinens styring. De 

andre 2 bruger maskinens lukke enhed til at komprimerer smelten. Vi laver vores værktøj som 

det midterste billede med en flytbar kompressionsramme. 

 

 

"forskellige kompressions teknikker"  

Vi har valgt fra starten at bruge maskinens udstødningsmekanisme til at styre den bevægelige 

kompression ramme.  
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7.4 Den forventede cyklus / proces  
 

Da dette bliver et specialudviklet værktøj til kompressions sprøjtestøbning af et kom-

pliceret emne, kan vi ikke være helt sikker på at alt performer som ventet. 

Dog har vi en forventning om at formværktøjets cyklus skal være som i nedenståen-

de forklaring. Derfor ligger dette til grund for den efterfølgende værktøjskonstruktion.  

 

 

1. Maskine udstøderen kører kompressionsrammen frem til fast stop (2,5mm) 

 

 

"Bevægelig formpart med kompressions ramme i forreste position"  
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1. Luk formværktøjet til kompressions spalte (2,1mm åben). 

2. Indsprøjt smelten og fyld kaviteten 80 – 95 % (svarende til 100% eller mere 

af det endelige volumen) 

 

"Det komplette værktøj lukket til kompressions spalten"  
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3. Luk værktøjet med lukketryk (Kompressionen sker ved sprøjtestøbemaski-

nens lukkende bevægelse) 

Kompressions rammen / maskine udstøder presses tilbage i bevægelsen. 

 

 

"Det komplette værktøj lukket med kompression"  

 

4. Eftertryk (hvis nødvendigt), køling, åbning og afblæsning. 
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7.5 kontrol af indsprøjtning  
 

For at have kontrol over indsprøjtnings processen har vi valgt at købe et nålelukke Hotrunner 

system fra Männer-group. Det er et Pneumatisk system af typen MZS. Den gør os i stand til at 

åbne og lukke af for smelten uafhængig af maskinens setup. Dette giver en mere stabil og 

ensartet fyldning af formhulrummet. Derudover har vi muligheden for at lukke af for smelten, 

så den ikke presses baglæns under kompressions processen. 

 

 

"Datablad for det valgte nålelukke system"  
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7.6 Værktøjs konstruktion (Design)  
 

Formværktøjet bygges op som hvad der er normalt for tyndvæggede emballageværktøjer. 

Vi har en smelte på omkring 230°C der skal køles hurtigst muligt ned. Derfor er alle værktøjs-

delene forsynet med massive kølehuller, hvor vi spuler 16°C varmt vand igennem. Derved 

forventer vi at kunne køre en cyklus på omkring 5-6 sekunder.  

Vi har et stort tryk mellem kerne og matricen i kompressionsprocessen som skubber rundt 

med værktøjsdelene. Derfor styres disse dele afsluttende sammen med konusser.  

Vi laver et 1 styks stamværktøj hvorpå vi kan montere indsatse til begge typer emner. Begge 

emner bliver indsprøjtet på den udvendige bund så afformningen sker fra maskinens bevæge-

lige side. Afformningen sker udelukket ved hjælp af pneumatik. Der blæses i Matricen når 

værktøjet åbner for at få emnet sikkert med over på kernen. Derefter blæses både i luft spalte 

på siden af emnerne samt i bunden under afformning. Robotten tager emnet med vakuum 

sugekopper. 

 

Herunder ses de færdigt konstruerede dele. 

 

"Stamform uden indsatse"  
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"Stamform monteret med Indsatse til Dessertbæger"  

 

 

"Stamform monteret med Indsatse til Svejsebakke"  
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7.7 Det færdige værktøj  
 

 

 

"Svejsebakke Indsprøjtnings side (Matrice)"  
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"Svejsebakke Afformningsside (Kerne)"  
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"Komplet indsatsgruppe til Dessert bægeret"  
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"Demag Systec SP 280/840 med Svejsebakke formværktøjet monteret og klar til drift"  
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8. Test støbning  

8.2 Teststøbning Svejsebakke  
 

Maskinen er en standard Sumitomo Demag Systec SP 280/840 med 50mm snekke og NC5 

software. 

 

Inden og efter opstarten har vi haft en tæt dialog med Demags udviklingsafdeling, som har en 

vis erfaring med ICM. Vores og deres bekymring er om vi er i stand til at opbygge lukkekraften 

(strække knæleddet) hurtigt nok til at processen kan lykkedes. I alle de projekter Demag har 

været involveret i med tyndvæggede emner har de brugt en maskine med elektrisk lukkeen-

hed som reagerer omkring 0,3 sekund hurtigere end vores standard maskine er i stand til. At 

maskinen er så stor som den er betyder dog, at vi kun skal bruge omkring halvdelen af lukke-

kraften til vores emner. Jo mindre kraft, jo nemmere og hurtigere er det at lukke. 

 

Vi startede indkøringen i det nemmeste materiale MFI 70 (Total – PPC12642).  

 

Vi måtte efter første dags test desværre indse at vi ikke ville være i stand til at skubbe maski-

nens hydrauliske udstøder hurtig nok tilbage. Det knagede og bragede når vi lukkede med tryk 

på. Det er den hydrauliske udstøder vi bruger til at flytte kompressionsrammen frem med. Det 

var tænkt sådan at maskinen lukkeenhed var kraftigere end udstøderens og derfor kunne 

overvinde kraften fra denne. Det fungerer også efter planen. Problemet er at det hydrauliske 

system til maskinens udstøder er meget stor. Det betyder at vi skal flytte en stor mængde olie 

på meget kort tid, hvilket ikke er muligt. Vi overvejer om vi i stedet skal vælge at bruge kerne-

trækket til at løse opgaven da dette hydrauliske system er mindre dimensioneret. I samråd 

med Demag’s udviklingsfolk fravælges denne løsning dog. 

 

Vi har i værktøjsdesignet fra starten lavet plads til at vi kan bygge enten hydraulisk eller 

pneumatisk cylindre under kompressionsrammen. Dette er gjort da vi havde tænkt denne 

situation kunne opstå. I første omgang vælger vi dog en fjeder løsning, da dette er det simple-

ste at implementere i værktøjet. Det betyder så at kompressionsrammen vil skubbes frem mod 

det faste stop så snart værktøjet åbner. Ulempen med dette vil være at emnerne bliver sid-

dende i matrice siden, og derfor ikke kan tages med robot, men skal i stedet udtages manuelt. 

I indkøringsfasen har dette ingen betydning. Ved en evt. produktion er vi nødt til at få indbyg-

get de før omtalte cylindre så vi har mere styr over processen. 

 

Vi startede ud med at lave testen som planlagt. 

 
1. Kompressions rammen i forreste position ved hjælp af fjeder. (den flyttes 2,5mm frem 

til fast stop) 

2. Værktøjet lukkes til kompressions spalte på 2,1mm (0,4mm kompression) 

3. Start indsprøjtning indtil 100% af slutvolumen. Derved opnås en delgeometri hvor ma-

terialemængden i bunden af bægeret ligner en pandekage der er 2,61mm tyk. 

4. Kompression af smelten med lukketryk. Derved opnås den endelige geometri med 

bundtykkelse på 0,51mm. 

5. Muligvis bruges efter-/ holdetryk 

6. Køling 

7. Form åbning 

8. Afformning 
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Vi må efter endnu en dag med test desværre konkludere at det kræver en endnu hurtigere 

maskine end vores standard maskine. Der går for lang tid med opstart, opbremsning og med 

at strække knæleddet til låseposition. Emnet når at fryse inden kompressionen er færdig. 

 

Vi vælger derfor i stedet at indsprøjtning og lukning af værktøjet skal foregå parallelt. Vi kan 

simpelthen ikke nå at lukke værktøjet hvis den først er stoppet 2,1mm før endeligt lukning. 

Dette betyder så at vores proces ikke vil være helt så kontrolleret og ensartet som det før 

planlagte. 

 

Det lykkedes os nu endeligt at lave fyldte emner.  

 

 

"Svejsebakke i PP (MFI 70) lavet med ICM"  

Vi kan tydeligt se på sprøjtetrykket hvornår kompressionsprocessen fungere. Vigtigheden af 

en hurtig kompression er altafgørende for om processen virker. Vi er derfor i processen meget 

hæmmet af at knæleddet strækkes for langsomt og smelten derfor når at størkne. Ved små 

ændringer af tider eller hastigheder, kan sprøjtetrykket gå fra 700 bar til 1400 bar. Det er en 

klar indikation på at procesvinduet er for smalt. Vi ligger alt for tæt på den øvre grænse af 

hvad der er muligt i denne type maskine.  

 

Vi får kværnet et stort parti af de testede bakker. Efterfølgende støber vi i det genanvendte 

kværnede materiale, med de selvsamme indstillinger som vi før, med succes, havde kørt i 

Jomfrueligt materiale. Vi ser ingen forskel i procesparameterne mellem jomfrueligt og genan-

vendt materiale. Heller ikke visuelt er der nogen forskel at se på de støbte emner.   

 

Vi skifter nu over i det mere tyktflydende Materiale med en Viskositet på 42 MFI (Braskem - 

PP Inspire 364). 

 

Vi kan i dette materiale ikke længere komprimerer emnet nok. Flydevejen er for lang og mate-

rialet størkner inden det når ud til enden af flydevejen. Emnerne bliver simpelthen for tykke i 

bunden da knæleddet ikke kan strækkes. Hvis vi reducerer materialemængden, kan vi få pro-
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cessen i cyklus med ensartede emner. Sprøjtetrykket er kun ubetydeligt højere i dette materia-

le (omkring 50 bar uanset indsprøjtnings hastighed).   

 

Vi ser i dette materiale en lille forbedring i kompressionsprocessen med det genanvendte 

materiale. Materialeleverandørerne begrunder det med at Polymerkæderne bliver påvirket 

under indsprøjtningen og strækket lidt for hver gang det bliver støbt og genbrugt. Det betyder 

at smelteflydeindexet (MFI) bliver en smule højere. Til trods for dette mangler vi stadig meget i 

at kunne fuldstøbe bakkerne. 

 

De underfyldte emner ses herunder.  

 

 

"Underfyldt svejsebakke i PP (MFI 42)"  

 

Vi bestemmer os for at stoppe testen her, og i stedet skifte over til test af dessert bægeret.  
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8.3 Teststøbning Dessert Bæger  
 

Vi havde som ventet ingen problemer med at fuldstøbe dessertbægeret i begge materialer. 

Heller ikke de genanvendte materialer gav os nogen problemer. Vi vurderer at dette emne 

nemt vil kunne frembringes med materialer ned til 20 MFI. Dette emne kan ydermere nemt 

fyldes ved almindelig sprøjtestøbning som er en nemmere proces i produktionen. 

 

Sprøjtetrykket i MFI 70 Virgin = 500 bar MFI 70 Recycled = 480 bar. 

 

Sprøjtetrykket i MFI 42 Virgin – 770 bar MFI 42 Recycled = 750 bar. 

 

Emnet i MFI 42 er mærkbart stivere end MFI 70 i både Virgin og Recycled. 

 

Der er ingen visuel forskel på de 4 typer emner. 

 

 

"Billedet viser det færdige dessertbæger."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 34   Kellpo A/S / Postkonsument recirkulerende fødevareemballage  

9. Drop Test  

Periode 07/11-2018 til 15/11-2018 

Vi har efter test sendt begge typer emballager til Hospitals enhed vest, til test og godkendelse. 

Resultatet af denne test følger her: 

 

9.1 Formål  
At teste plastbægeret (endeligt design) og svejsebakkens holdbarhed i forhold til nedfrysning, 

opvarmning og drop. 

 

9.2 Metode  
 

Undersøgelsen er lavet og dokumenteret af Ernæringsenheden fra Hospitalsenhed Vest. 

Kvalitet og hygiejneansvarlig Nanna M. L. Rasmussen. 

 

Kravet til plastbægeret og svejsebakken var at det skulle være køleegnet. Desuden skulle 

bakken kunne svejses med folie i modificeret atmosfære (MAP).   

 

Det var ikke et krav til plastbægeret, at det skulle kunne nedfryses, men da det blev oplyst at 

nedfrysning var muligt, er dette også afprøvet. At plastbægeret også er fryseegnet vil blot øge 

anvendelsesmulighederne. 

 
6 plastbægre blev fyldt med citronfromage og sat på køl til dagen efter. 

6 plastbægre blev fyldt med citronfromage og nedfrosset ved -18 grader i 6 dage. 

 

6 plastbægre blev fyldt med vand og nedfrosset ved -18 grader i 6 dage. 

 

9.3 Resultat  
6 bægre med citronfromage fra køl: Er testet ved tab fra 50 cm's højde (ned i en stålvask), 

ingen plastbægre gik i stykker. 

 

6 bægre med frossen citronfromage: Alle 6 bægre klarede nedfrysning. 3 plastbægre er testet 

ved tab fra 50 cm's højde (ned i stålvask), ingen plastbægre gik i stykker. 3 plastbægre med 

citronfromage blev sat til optøning. Ingen af plastbægrene ændrede form eller fasthed efter 

optøning. 

 

6 plastbægre med frossen vand: 3 plastbægre er testet ved tab fra 50 cm's højde (ned i stål-

vaks), ingen plastbægre gik i stykker. 3 plastbægre med frossen vand er opvarmet i mikroovn 

til kogepunktet. Plastbægerne klarede opvarmning. Plastbægerne ændrede ikke form, men 

bægernes fasthed blev blødere. Dog kunne bægeret forsat håndteres og ved efterfølgende 

nedkøling genvandt bægeret sin fasthed. 

 

Pakkemetoden til svejsebakken er ikke testet, da maskinen til modificeret atmosfære pakning 

(MAP) endnu ikke er indkøbt. Svejsebakken er fremstillet med en svejsekant som påkrævet for 

at pakkemetoden kan udføres.    
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10. Konklusion  

Vi har fået frembragt det emne Hospitalsenhed vest efterspurgte. Designet er godkendt både 

funktionelt, æstetisk og ergonomisk. Emnet er i en godkendt kvalitet i henhold til de holdbar-

hedstest vi internt har foretaget. Det er bevist at emnerne kan støbes i recirkulerende genan-

vendt plast i samme kvalitet, som emner lavet i jomfrueligt plast.  

 

Emnerne mangler den endelige godkendelse, da der endnu ikke forelægger en migrationstest 

på produkterne. Plasttypen der er brugt, er godkendt til fødevarer, men skal testes for migrati-

on fra den færdige emballage til fødevaren. 

 

Vi ville i dette projekt ende med at finde det bedst egnede materiale til et bredt produktpro-

gram. Vi ville lave store og små, tynde og tykke emner i samme materiale. På den måde ville 

det være simplere at lave en ordentlig og mere sikker sortering af den postkonsumeret recirku-

lerende fødevare emballage. Først når vi havde fundet det rette materiale ville vi få foretage 

migrationstesten. 

 

Vi har ikke været i stand til at fuldstøbe svejsebakken med andet end det meget tyndtflydende 

materiale MFI 70. Vi havde håbet, at vi kunne komme helt ned i MFI 20 da vores proces vin-

due i så fald ville være enorm. Materialer med lav MFI er mekanisk stærkere, når man tester 

både køle- samt fryse egenskaber, da materialet er meget sejere.  

 

Vi valgte at ændre på måden man producere emballagen på. Vi kombinerede almindelig sprøj-

testøbning med kompressions formning. Med denne metode (ICM) ville vi kunne frembringe 

emner i samme materiale med større variation og udformning end hvad der er muligt ved kon-

ventionel sprøjtestøbning.  

 

Vi erfarede, at vi med nogle materialer kunne frembringe egnede emner med varierende gods-

tykkelser helt ned til 0,35mm. Dette var endda i en helt standard sprøjtestøbemaskine. Noget 

der var helt umuligt at opnå ved konventionel sprøjtestøbning. 

 

Det lykkedes os ikke at lave emner i det ønskede materiale med lav smelte-flyde-index (MFI). 

Vi har endnu ikke vished for om det kan lykkedes i en anden type sprøjtestøbemaskine med 

en hurtigere lukkeenhed, eller om vi simpelthen bare har reduceret godstykkelserne for meget. 

Vi har lavet en handlingsplan for, hvordan vi får alt dette påvist (se afsnit 11. Fremtidige hand-

linger). 
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11. Fremtidige handlinger  

Vi vil i næste års budget allokere midler til at videreudvikle projektet. Vi har besluttet at vi vil 

kunne fremstille emnerne af et materiale med lavere MFI end 70. Vi er meget interesseret i at 

få det til at lykkedes selv med disse reducerede godstykkelser. Konkurrencefordelene vil være 

store, da kvaliteten på plast emnerne er pænere end ved vakuum formning. Der er også øko-

nomiske fordele ved at få kompressionsprocessen til at fungere, da produktsortimentet er 

bredere i plasttyper med lav MFI. Jo større udvalg, jo bedre pris. 

 

Vi vil tage værktøjet med til Tyskland til Sumitomo Demag’s testcenter og teste værktøjet i en 

fuldelektrisk maskine. De har en Demag El-xeis SP 420 til rådighed i testcenteret. Den vil 

kunne lave kompressionen i værktøjet op til 0,3 sekund hurtigere end hvad der er muligt i 

vores standard maskine. 0,3 sekund lyder ikke af meget, men når man ved normal sprøjte-

støbning skal fylde et emne på maksimalt 0,3 sekund for at det kan fyldes inden størkning, er 

0,3 sekund rigtigt meget at spare. Derfor tror vi på at projektet kan lykkedes i denne type ma-

skine, også med en endnu lavere MFI. En anden fordel ved denne maskine er at den totale 

cyklus til vil kunne reduceres med omkring 0,5 sekund. 

 

Efter testen i Tyskland, hvor vi tester limit af værktøjet, vil vi sandsynligvis øge godstykkelser-

ne ad flere omgange på Svejse bakken. Derved øger vi materialemængden og smelten vil 

holde sig flydende over en længere afstand. Vi vil efterfølgende igen teste værktøjet i vores 

standard sprøjtestøbemaskine, for at påvise at dette bliver muligt. På denne måde får vi vis-

hed for hvilke muligheder vi har at tilbyde i fremtidige projekter. 

 

Hospitalsenhed Vest skal i gang med at indsamle den brugte emballage. Hvis den recirkule-

rende Post-konsumeret plast skal genanvendes, er vigtigt at de får lavet en proces som med 

100% sikkerhed, sørger for at det kun er vores emballage, vi får retur. Derefter skal de finde 

en mulig aftager af deres plast som kan rengøre det og lave det til ny godkendt granulat. Dette 

kræver et specielt genbrugsanlæg lavet specielt til genanvendelse af fødevaregodkendt plast. 

Der er forskellige krav til sådan noget maskineri med rengøringsvenlige bakteriefri overflader, 

godkendt lejefedt osv.  

 

 

"Velbekomme 😊"  
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Bilag 1. Materiale datablad Braskim  

 

PP • Polypropylene 
 
PP HOMO = Homopolymer 
RACO = Random Copolymer 
 

Braskem, the leading producer of thermoplastic resins in the Americas and the world’s largest producer of 

biopolymers, has constantly innovated by launching new products in partnership with Clients, bringing 

about improvements to society and the environment. With installed resin production capacity of over 7 

million tons a year, Braskem has supported the plastic chain by developing more modern and innovative 

products, sponsoring expositions and events related to the plastics industry and by providing technical 

know-how and defending the manufacturing industry. Braskem constantly invests in expanding production 

capacity - whether through acquisitions, or by opening new plants, such as the recently inaugurated units, 

in Alagoas to produce PVC. Investments of over R$ 1 billion went into these projects, mobilizing diverse 

sectors of the economy, especially local players. Investments are not restricted to Brazil alone. In 2011 

Braskem aquired two PP plants in Europe, Schkopau and Wesseling. Braskem also invests in other pro-

jects across Latin America: the Ethylene XXI project is a petrochemical complex installed in Mexico in 

partnership with Idesa, which will supply 1 million tons/year of polyethylene to the market. Investments of 

around US$ 4.5 billion have gone into this project, which is expected to start production in 2015. The 

global presence does not translate merely into investments. The operational synergy between Braskem’s 

plants and offices around the world enables it to better meet the growing needs of both our global and 

local Clients through the supply of products and services. Besides offering products and services that 

promote sustainability, Braskem constantly monitors and seeks ways to reduce water and energy con-

sumption, as well as waste and effluent generation, further reducing the environmental impact of its opera-

tions in Brazil and around the world. Innovation, technology, sustainability and the unceasing quest for the 

best way to serve translate into dreams come true for Clients, and in each new partnership, Braskem 

creates new ways to look at the world B 
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Bilag 2. Materiale datablad Total  
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Bilag 3. Anbefalinger og handlinger  
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Bilag 4. Design Manual  

 



 

 Kellpo A/S / Postkonsument recirkulerende fødevareemballage  45 

 

 



 

 46   Kellpo A/S / Postkonsument recirkulerende fødevareemballage  

 



 

 Kellpo A/S / Postkonsument recirkulerende fødevareemballage  47 

 



 

 48   Kellpo A/S / Postkonsument recirkulerende fødevareemballage  

 

 



 

 Kellpo A/S / Postkonsument recirkulerende fødevareemballage  49 

 

 



 

 50   Kellpo A/S / Postkonsument recirkulerende fødevareemballage  

 

 



 

 Kellpo A/S / Postkonsument recirkulerende fødevareemballage  51 

 

 



 

 52   Kellpo A/S / Postkonsument recirkulerende fødevareemballage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Kellpo A/S / Postkonsument recirkulerende fødevareemballage  53 

Bilag 5. Demag Systec SP 280/840  
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