
MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA 

 
Új módszerek gázzáró csomagolások előállítására 

 
A műanyagipar szakemberei folyamatosan fejlesztik a csökkentett gázáteresztésű (gáz-
záró, barrier) csomagolóanyagokat, amelyeket elsősorban az élelmiszeripar igényel. A 
gázáteresztő képesség mérése, értelemszerűen különösen a gázzáró fóliákon, időigényes 
feladat, ami a folyamatban lévő fejlesztéseket is hátráltatja. Német kutatók kidolgoztak 
egy gyors mérési módszert, amely oxigén vagy más meghatározandó gáz helyett a kismo-
lekulájú hélium áteresztését méri, és ebből korrelációval lehet kiszámítani az adott gáz 
áteresztését. 
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; gázzáró csomagolóanyagok; fejlesztés; 
mérési módszer; többrétegű fóliák; címkézés. 

 
 

Gázzáró csomagolások fejlesztése 

Sok alkalmazás megköveteli, hogy a műanyag csomagolófólia gázokkal, elsősor-
ban oxigénnel, valamint vízgőzzel szemben megfelelően zárjon, óvja a csomagolt 
élelmiszer minőségét. Az 1. ábra adataiból látható, hogy a leggyakrabban használt 
csomagolófóliák oxigén- és vízgőzáteresztő-képessége alapanyaguktól függően jelen-
tősen különbözik egymástól. Az értékeket 100 µm vastag fóliákon határozták meg. A 
tulajdonságok javítására már a múlt század hatvanas éveiben intenzív fejlesztések in-
dultak, amelyek eredményeképpen napjainkban a műanyag csomagolások gázáteresz-
tését a következő módszerekkel lehet csökkenteni: 

– többrétegű fóliák, amelyekben szervetlen- és polimerrétegeket építenek válta-
kozva össze a hajlékony alappolimerrel; elsősorban érzékeny élelmiszerek és 
műszaki, elektronikai cikkek (pl. vékonyrétegű akkumulátorok, optoelektro-
nikai műszerek) csomagolása igényli az áteresztőképesség drasztikus csökken-
tését, 

– vákuumbevonási eljárások különböző változataival mintegy 15 milliárd m2 fó-
liát dolgoznak fel; a fóliákat, főleg PET és BOPP fóliákat, alumínium vagy ki-
sebb hányadban átlátszó oxidbevonattal (alumínium-oxid, szilikon-oxid) látják 
el,  

– műanyag, többnyire PET palackok, edényzetek áteresztőképességének csök-
kentését többrétegű szerkezetek kialakításával, exfoliált részecskék polimerbe 
keverésével, kisebb részben a palack belső oldalának szilícium-dioxidos bevo-
násával érik el, 

– a nanokompozitok szerepe még elenyésző, de alkalmazásuk olyan hatásos, 
hogy nagy jövő előtt állnak. 
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1. ábra Élelmiszer-csomagoló anyagok oxigén- és vízgőzáteresztési jellemzői 

 
 

Gázzáró csomagolások előállítására két új eljárást mutatott be a német Waldorf 
Technik (Engen). A technológiák kidolgozása hét év kutató-fejlesztő munkát igényelt 
és 2011-ben jutottak el a sikeres alkalmazástechnikai próbákig. 

Az egyik technológia a már jól bevált szerszámban címkézésre épül, amikor is 
egy gázzáró, az edényzet minél nagyobb felületét beborító címkével látják el a csoma-
golást. A gázzáró címke hajszálvékony, EVOH-t tartalmazó többrétegű fólia, SiOx-dal 
bevont többrétegű fólia vagy alumíniumfólia lehet. Mindegyik megoldással hermeti-
kusan le lehet zárni a csomagolást az oxigén és a vízgőz elől. Az így kialakított cso-
magolás sterilizálható, ami mind az élelmiszeripari, mind az orvostechnikai alkalma-
zás szempontjából fontos követelmény. A gázzáró címkézést elsősorban prémium ter-
mékek csomagolásaihoz ajánlják, mint pl. levesek, gyümölcsök, főzelékek, sajtok, ká-
vé, szószok, bébiételek, testápoló cikkek.  

A másik új technológia az olyan kétkomponensű fröccsöntés, amelyben a PP-t a 
gázzáró EVOH-val együtt fröccsöntik. Tapadóréteget is tartalmazó PP/EVOH/PP 
szerkezet jön létre. Ez az eljárás nagy sorozatú gyártásnál kifizetődő, és elsősorban az 
üveget és a fémet lehet vele helyettesíteni. A technológia már ismert néhány év óta, 
azonban a csomagolásokat csak most minősítették a záróképesség szempontjából. 
Megállapították, hogy az EVOH réteg az edényzetek záróperemén is megtalálható, és 
az oxigénnel és vízgőzzel szembeni záróképesség 100%-osnak vehető. Ezzel a megol-
dással a csomagolt élelmiszer eltarthatósági ideje akár 2 év is lehet. 

A harmadik újdonsággal a Cavonik cég (Stockach) jelentkezett. Inline –Barrier-
Coating nevű eljárása lényegében egy 3D-inline vákuumbevonás, amellyel viszonylag 
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kis költséggel lehet vékony falú csomagolásokat gázzáróvá tenni és akár az üveg gáz-
záró tulajdonságait elérni. Az eddigi vizsgálatok szerint az oxigénnel szembeni zárás 
még sterilizálás után is 99% felett van, ami az ilyen vékony falú csomagolásokat ver-
senyképessé teszi a hagyományos üveg és fém csomagolásokhoz képest. Az eljárás 
további előnye, hogy a fröccsöntési folyamathoz illeszthető, és az oxigénzáráson kívül 
egyben meggátolja a műanyagban lévő lágyítók, színezékek és más adalékok migráci-
óját a csomagolt élelmiszerbe. Az új technológia biopolimereknél is jól vizsgázott.  

Fóliák áteresztőképességi vizsgálatának gyorsítása 

Fóliák áteresztőképességének vizsgálata 

Fóliák gázokkal szembeni áteresztőképességének vizsgálata hosszú folyamat, 
amely esetenként hetekig is eltarthat. A hosszú vizsgálati idő nemcsak a költségek mi-
att hátrányos, hanem pl. a receptúrákat fejlesztő szakemberek sem kapnak időben vá-
laszt a további változtatásokhoz. A vizsgálat gyorsításához kézenfekvőnek tűnt kismo-
lekulájú, ill. -atomu gázok kipróbálása. A másik lehetőség a vizsgálatok hőmérsékle-
tének emelése. Német kutatók választása a héliumra esett, amellyel sikerült a gázát-
eresztési vizsgálatok idejét nagyságrendekkel csökkenteni. 

Az oxigénáteresztést szabványos körülmények között a DIN 53380 szerint vizs-
gálják. A vizsgálat hosszát jellemzi, hogy pl. egy 100 µm vastag PET fólia – viszony-
lag kis áteresztőképessége miatt – áteresztőképességi vizsgálata kb. 2 napig tart. A 
vizsgálati idő kétszeres diffúziós koefficiens esetén feleződik, és kétszeres fóliavastag-
ság esetén négyszeresére nő, ahogyan a következő képletből kitűnik: 
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ahol  t:   a vizsgálati ideje, 
D:  diffúziós koefficiens, 
l:   fólia vastagsága, 
F0: Fourier-szám. 
A diffúzió (D), az oldhatóság (S) és a permeáció (P) az Arrhenius egyenlet sze-

rint függ a hőmérséklettől (T): 
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ahol  ∆Hs:  az oldáshő, 
ED:  az aktiválási energia, 
R:  az univerzális gázállandó. 
Ebből következik, hogy ha a vizsgálatban egy nagy diffúziós állandójú gázt hasz-

nálnak, pl. a héliumot, akkor a vizsgálat ideje jelentősen csökkenthető. A hélium kü-
lönböző műanyagokban mért diffúziós állandója 15–500-szor nagyobb, mint az oxigé-
né, ennek megfelelően az áthatolási ideje kisebb. Ez látható az 1. táblázat adataiból. 
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1. táblázat 
Oxigén, szén-dioxid és hélium áthatolási ideje különböző műanyagokban 

 
 Áthatolási idő, min 
Anyagfajta O2 CO2 Hélium 
PE-LD 0,6 0,8 0,04 
PVC 23 111 0,10 
PET 62 335 0,14 
PA11 n. a. 15 0,08 
 
n. a.: nincs adat. 

 
 
A vizsgálat tényleges ideje az ún. áthatolási idő húszszorosa, ugyanis figyelembe 

kell venni a nulla érték kalibrálásig és a permeációs egyensúly beálltáig szükséges 
időt. Ezekkel együtt a 100 m vastagságú PET fólia vizsgálati ideje héliummal mind-
össze néhány percet vesz igénybe. 

A héliumos vizsgálat kivitelezése 

A Süddeutsches Kunststoff Institut – SKZ, (Würzburg) és a Fraunhofer IVV 
(Freising) kutatói összeállítottak egy gyors áteresztésvizsgáló berendezést, amely a 
DIN 53380-2 szerinti manometrikus mérőrendszerből és a hozzákapcsolt, a héliumré-
szecskéket mérő tömegspektrográfból állt. Ezzel a hélium kimutathatóságának pontos-
sága 104 faktorral nőtt (5x10-12 mbar·l·s-1méréshatárig) a manometrikus módszerhez 
képest.  

A 2. ábrán a mérés lefolyásának sematikus ábrázolása látható. A mérést a felső 
cella 1–2 perces nitrogénes átöblítésével kezdik, hogy a polimerben esetleg oldott hé-
liumot eltávolítsák. Az öblítést a nullapont beállása után befejezik, és megkezdik a 
hélium átáramoltatását a fólián (A pont). Bizonyos időt igénybe vesz, ameddig a héli-
ummolekulák a fólia másik oldalán lévő mérőcellába jutnak, és beáll egy egyensúlyi 
állapot (B pont). Egyrétegű fóliáknál ez kb. 3–5 perc alatt bekövetkezik. A mérés teljes 
hossza tehát kb. 4–7 perc. 

A vizsgálat alatt átszivárgott hélium (Q*) mennyiségét mbar l/s egységben kap-
ják meg, amelyből a következő egyenlettel számolják ki a héliumáteresztést (Q), már a 
megszokott mértékegységben: 

pA
QQ
∆⋅

=
&

 

ahol  Q: héliumáteresztés, cm3·cm/(cm2·s·bar), 
Q& : átszivárgott hélium, mbar·l/s, 
A: a minta felülete, cm2, 
∆p: nyomáskülönbség, bar. 
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2. ábra Héliummal végzett áteresztőképességi vizsgálat lefolyása 

 

 

mintavétel kalander extruder 

adagolás 

He áteresztés 
mérése 

 
3. ábra Fóliaextruder és héliumáteresztést vizsgáló berendezés összekapcsolása 

 

A gyors áteresztési vizsgálat próbája a gyakorlatban 

Az SKZ-ben összeállítottak egy extruderből, kalanderből és a héliumáteresztést 
vizsgáló egységből álló berendezést (3. ábra), amely lehetővé teszi, hogy a feldolgo-
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zott fóliából vett mintát rövid időn belül minősítsék a gázáteresztés szempontjából. A 
kísérletek eredményei hasonlóan a laborvizsgálatokhoz, azt bizonyították, hogy a fóli-
ák héliumáteresztése rövid idő alatt reprodukálható módon meghatározható. 100 µm 
vastag PET fólia vizsgálata 7 percet vett igénybe, ugyanez a szabványos oxigén-
áteresztési vizsgálatnál 48 óráig (2880 perc) tart. 

A hélium-, oxigén- és vízgőzáteresztés közötti összefüggés 

A 4. ábrán látható összefüggést mérték ki talkummal töltött PE-HD fólián. Az 
oxigén- és szén-dioxid-áteresztést a DIN 53380-2 szerint manometrikus módszerrel, a 
héliumáteresztést az ismertetett gyors vizsgálattal határozták meg. A korreláció oxi-
génre jobb (R2=0,99), mint szén-dioxidra (R2=0,91), de a receptúrák fejlesztéséhez ez 
is elegendő pontosságú. Ez az összefüggés azonban csak a PE-HD-hez hasonló át-
eresztést mutató műanyagokra, azaz bizonyos áteresztési határok között érvényes. Ez 
azt jelenti, hogy pl. egy kis áteresztést mutató többrétegű fóliára az összefüggést újra 
ki kell mérni. Erre mutat példát az 5. ábra, amelyen egy PP/tapadóréteg/EVOH/ta-
padóréteg/PP fóliarendszer hélium- és oxigénáteresztése közötti korreláció látható. 
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4. ábra Talkummal töltött PE-HD fólia héliumáteresztő képessége és oxigén-,  
ill. a szén-dioxid-áteresztő képessége közötti összefüggés (mérés hőfoka: 23 °C) 

 
 

A 2. táblázatban néhány vizsgálati eredmény látható, amelyekből kitűnik, hogy 
az ún. határszelekció mely műanyagfajtákra érvényesíthető. Ez a P(He)/P(O2) viszony-
szám alapján állapítható meg. Az első csoportot a 2–7 közötti viszonyszámmal rendel-
kező polimerek (PE-HD, PE-LD, PS), a másodikat a 36 viszonyszámú PLA, a harma-
dikat a 40–42 viszonyszámú PET (egészen 50-ig), a negyediket a 82 értékű PEN képe-
zi. A többrétegű gázzáró (barrier) fóliák viszonyszáma ugyanakkor 400–500 között 
van. 
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5. ábra PP/tapadóréteg/EVOH/tapadóréteg/PP többrétegű fólia  

héliumáteresztő képessége és oxigénáteresztő képessége közötti összefüggés  
(mérés hőfoka: 23 °C) 

 
2. táblázat 

Egyrétegű fóliák hélium- és oxigénáteresztő képességének összehasonlítása  
a határszelekciós érték meghatározása céljából 

 
Vastagság Hélium Oxigén P(He)/P (O2) Minta 

µm P [cm3·100 µm/(m2·d·bar)] 
PE-LD 76 3610 1718   2,1 
PE-HD (1) 317 1686 663   2,5 
PE-HD (2) 181 3204 1421   2,3 
PS 175 10745 1509   7,1 
PLA 49 6370 176 36,2 
PET (1) 12 629 15 40,9 
PET (2) 100 672 16 41,7 
PEN 97 371 4,5 82,4 

 

Az új vizsgálati módszer előnyei 

A legnagyobb előny a vizsgálati idő lerövidítése. Igaz, hogy ehhez egy új 
berendezéskombinációt kell összeállítani, amihez egy költséges tömegspektrométer is 
tartozik, azonban nagytömegű vizsgálatoknál, fejlesztéseknél megtérül a beruházás. 
Az ún. határszelekciót azonban figyelembe kell venni, tehát csak hasonló áteresztésű 
fóliák héliumos eredményei számíthatók át oxigén- és szén-dioxid-áteresztés értékre 
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egy-egy kimért korrelációs görbe segítségével. Ilyen alapon, pl. az EVOH-t tartalmazó 
csökkent gázáteresztésű fóliákat a metallizált többrétegű fóliákkal közvetlenül nem 
lehet összehasonlítani. 

Összeállította: Dr. Orbán Sylvia 
 

Behne, Th.: Dreisprung zur Barriere-Karriere = Plastverarbeiter, 62. k. 4. sz. p. 32–33. 
Müller, K., Botos, J., Bastian, M. és mások: Schneller zum Ergebnis = Kunststoffe, 101. k. 7. 
sz. 2011. p. 75–80. 
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