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Trükkös csomagolások 

 
A csomagolóeszközöktől ma már az áru védelmén és marketingfeladatának teljesítése 
mellett egyéb funkciókat is elvárnak. Néha azt, hogy gyermekek ne tudják felbontani 
őket, de az idős emberek elboldoguljanak velük. Máskor éppen az a kívánatos, hogy ne 
kelljen bajlódni a felnyitással. A háztartási és kerti vegyszerek egy részét pedig újabban 
adagolós palackokban forgalmazzák.  
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adagolós palackok. 

 
 
A szupermarketek polcain minden egyes árucikk kemény versenyben van a ha-

sonló árukkal. Csomagolása tetszetős formájával, vonzó színével kelleti magát, hogy a 
vásárló éppen őt emelje le az óriási választékból. A döntés gyakran azon múlik, hogy 
van-e a csomagolásnak olyan plusz funkciója, amely megkülönbözteti őt a polcon lát-
ható más csomagoktól. A becsomagolt cikkhez pl. a gyerek nem férhet hozzá. Vagy 
ellenkezőleg, ha a vásárló kifizette az árut, csomagolása könnyen feltéphető és – 
mondjuk – a csábító csokoládé rögtön bekapható. Az ilyen kiegészítő funkcióért az 
emberek egy része még többet is hajlandó fizetni.  

Gyermekbiztos csomagolás 

A WHO (Világegészségügyi Szervezet) és az UNICEF (Egyesült Nemzetek 
Gyermekalapja) szerint a gyermekbiztos csomagolás a legsikeresebb módja annak, 
hogy elkerüljék a gyerekek véletlen mérgezését. Az ilyen balesetek többségét a vényre 
felírt gyógyszerek okozzák, közülük is elsősorban a buborékcsomagolásban forgalma-
zott gyógyszerek.  

Az európai csomagolóipar már az 1970-es években megteremtette a 
gyermekbiztos csomagolás lehetőségét, ennek ellenére ez nem terjedt el széles körben. 
Ennek oka a szabványok, szabályozások és „gyakorlati útmutatók” sokasága.  

A legtöbb szabályozás a törvények és a magánjog keveréke, amelyben az etikai 
szempontok és az ipari gyakorlat is megjelenik. Az Európai Unióban az elmúlt évek-
ben gyermekbiztos csomagolásokkal is foglalkozó három szabvány született brit kez-
deményezésre:  

– BS EN ISO 8317 2004 – Bármilyen tartalom visszazárható csomagolásai; 
– BS EN 14375 2003 – Gyógyszerek vissza nem zárható csomagolásai; 
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– BS EN 862 2005 – Nem gyógyszert tartalmazó vissza nem zárható csomagolá-
sok. 

Mindegyik foglalkozik a gyermekbiztos csomagolásokkal, amelyeket 42–51 he-
tes gyermekekből és 50–70 éves felnőttekből álló csoportokkal kell tesztelni. A gyer-
mekcsoportnak legalább 30, legfeljebb 200 gyermekből kell állnia. A gyermekcsoport 
kétszer 5 percet kap arra, hogy kinyissa a csomagolást. A két próbálkozás közben ma-
gyarázat nélkül bemutatják nekik, hogyan lehet ezt elvégezni. Az első próbálkozáskor 
a gyerekek legalább 85%-ának, a másodikban 80%-uknak kell sikertelennek lenni.  

2012-ben megjelent egy újabb szabvány, a BS EN ISO 13127 – Gyermekbiztos 
csomagolás – Visszazárható gyermekbiztos csomagolórendszerek mechanikai vizsgá-
lati módszerei. Ez fontos lépés, és megadja a keretet az olyan csomagolások bevizsgá-
lására, amelyeket a BS EN ISO 8317 szabvány szerint korábban teszteltek, és azóta 
„minimális változtatást” végeztek rajta, 

Mi tekinthető „minimális változtatás”-nak? Az új szabvány szerint ilyen a szállí-
tó, a csomagolóanyag, a márkanév, a kiszerelt mennyiség, az összetevők gyártóinak 
megváltoztatása.  

Az új szabvány előírja, hogy a változtatás után a csomagolást ismételten be kell 
vizsgálni a 8317 szabvány szerint felnőtt vagy gyermekcsoporttal, esetleg mindkettő-
vel, de elvégezhető a vizsgálat az ajánlott mechanikai módszerek valamelyikével, akár 
többel is. A kapott eredményeket össze kell vetni a változtatás előtti vizsgálatok ese-
ményeivel. Az új szabványt ugyancsak az Egyesült Királyságban (EK) kezdeményez-
ték, és nyolc év alatt vált nemzetközi szabvánnyá. Az EK-ban a humán gyógyászat 
szabályzatában (Human Medicines Regulations) írják elő a felsorolt szabványok al-
kalmazását pl. aszpirin-, paracetamol- és vastartalmú gyógyszerekre, a nem gyógyszer 
jellegű termékek közül pedig a CHIP 4 osztályba sorolt vegyszerekre 2015 júniusáig, 
utána pedig a CLP szerinti besorolásnak megfelelően. (A CHIP – Hazard information 
and packaging for supply – az EU vegyi anyagok kockázatára vonatkozó jelenlegi be-
sorolási rendszere, amelynek hatálya 2015 júniusában lejár, szerepét a CLR rendszer – 
Classification, labelling and packaging of substances and mixtures – veszi át.). Meg 
kell jegyezni, hogy a CLP a nem gyógyszer jellegű vegyi anyagok páneurópai szabá-
lyozórendszere, gyógyszerekre hasonló jelenleg nincs. Az sincs szabályozva, hogy 
milyen tartályokban kell a vényköteles gyógyszereket forgalmazni, hogy azokhoz gye-
rekek ne tudjanak hozzáférni.  

Az EK-ban a vényköteles gyógyszerekre vonatkozó előírások a királyi gyógysze-
részeti társaság (Royal Pharmaceutical Society) hatáskörébe tartoznak. Ez előírja a 
gyermekbiztos csomagolást a gyógyszerekre, kivéve, ha azokat eredeti csomagolásban 
vagy buborékcsomagolásban forgalmazzák, és nem tartalmaznak aszpirint, paraceta-
molt vagy vasat. Ennek előre nem látott következményei vannak. Az erős nyugtatók és 
a vérhígítók ugyanis nem gyermekbiztos csomagolásban kerülnek a piacra. 

A gyermekbiztos buborékcsomagolás pedig nem igényel sem bonyolult tervezést, 
sem különleges gyártásmódot. Míg a gyermekbiztos tartályokat legtöbbször két egy-
mást követő művelettel lehet kinyitni (pl. kupakjukat le kell nyomni, majd el kell csa-
varni), a buborékcsomagolásra elég egy papírcímkét ragasztani, amelyet a gyermek 
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puha körmével nem tud átszakítani, vagy ha az lefejthető, nem tudja, hogy a tablettát 
ki kell nyomni az üregéből. Ilyen buborékcsomagolást már vizsgáltak a BS EN 14375 
szabványnak megfelelően a BS EN ISO 8317 szabvány módszerével, és az gyermek-
biztosnak bizonyult.  

A gyermekbiztos csomagolás ellen fel szokták hozni, hogy azt idősebb emberek 
sem tudják felnyitni. A gyakorlati példák ennek ellenkezőjét bizonyítják. Az idős em-
berek rutinosan kezelik az ilyen csomagolásokat. Itt az ideje, hogy a gyógyszergyártás 
nagyobb figyelmet szenteljen a gyerekek biztonságára.  

Könnyen felnyitható csomagolások 

Ha az az elvárás, hogy a csomagolást különleges eszközök nélkül könnyen fel le-
hessen bontani, legtöbbször perforálást alkalmaznak. Ezt az eljárást fejlesztette tovább a 
német Lang Laser System GmbH (Ummendorf) egy olyan lézerberendezés tervezésé-
vel, amellyel mikroszkópos méretű perforációt lehet a csomagolófólián kialakítani.  

Ilyen eljárásra az 1990-es évek elején jelezték az igényt. Egy dél-amerikai kon-
szern fordult a Lang céghez azzal a kéréssel, hogy valósítsa meg a műanyag zacskók 
Észak-Amerikában már jól bevált perforálását. A műanyagok, a bőr, a kvarcüveg és a 
papír lézeres kezelésében járatos Lang cég a lézeres perforációt ajánlotta megoldás-
ként. Tíz évvel később Európában is kezdték ezt alkalmazni, nemcsak a csomagolás 
könnyű feltépésére, hanem friss élelmiszerek „lélegző” csomagolásához és gőzt fej-
lesztő élelmiszerek nyomáskiegyenlítésére (amire mikrohullámú sütőben felmelegítés 
közben van szükség). Az eljárás népszerűvé vált, amit az is igazol, hogy egy áruház-
ban a perforált csomagolásban forgalmazott és 3 eurocenttel drágább papírzsebkendő 
sokkal jobban fogyott, mint a perforálás nélküli, amiből az áruháznak jelentős haszna 
volt.  

A perforáláshoz a CO2-lézer vált be. Ennek áthatolása és abszorpciója a csoma-
golófóliában ideális mélységű „sebet” vagy perforációs szerkezetet hoz létre. A 
Trumpf GmbH-nál (Ditzingen) gyártott TruCoax elnevezésű perforálóberendezés 
alkalmas hőformázható fóliák, társított csomagolóanyagok és kartonok kilyuggatására 
is. A berendezés kompakt felépítése lehetővé teszi, hogy könnyen kiegészítsék vele a 
korábban beszerzett gépeket (tekercselő, fóliavágó, nyomtató). Zárt rendszere követ-
keztében gyakorlatilag nem igényel karbantartást.  

Ha a TruCoax berendezést tekercsről levágott fólia perforálására alkalmazzák, a 
lehúzott fóliaszakaszra először felviszik a perforálást, utána végzik el a vágást, és min-
den megy tovább a szokott módon. A korszerű lézerletapogató rendszer alkalmazása 
révén a gyártási sebesség elérheti a 600 m/min-t. A TroCoax 1000 típusú berendezés 
jó sugárminőséget ad 1,1 m2 felületen, pulzusainak csúcsteljesítménye pedig több kW.  

Folyadékadagolós palack 

Vegyszereket, különösen háztartási vegyszereket (mosószereket, koncentrátumo-
kat) felhasználáskor gyakran bizonyos mennyiségben kell adagolni. Egy hagyományos  
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1. ábra A Bark cég  
adagolópalackja 

palackból néha túl sok, néha túl kevés folyadék 
folyik ki. Ennek megakadályozására fejlesztette ki 
a hollandiai Bark Innovations B.V. (Eerbeek) 
különlegesen kialakított adagolós palackját, 
amelyből egy adagként mindig pontosan ugyannyi 
folyadékot lehet kiönteni. Ezt a kupakkal működ-
tetett szeleprendszer és a palackforma részeként a 
nyak alatt kialakított adagolótartály teszi lehetővé 
(1. ábra).  

A palackot a kertészkedési termékeket gyár-
tó hollandiai Ecostyle cég kérésére, annak új 
Ultima márkanevű gyomirtójának forgalmazására 
tervezték. Az első adagolós palack űrtartalma 510 
ml volt. A Bark cég nem kötött exkluzív szállítási 
szerződést az Ecostyle céggel, hanem más folya-
dék alakú termékeket gyártók számára is hozzá-
férhetővé  tette  az  új,  szabadalommal védett ada-

golórendszert. Azt remélik, hogy 2014-ig a rendszer iránti igények elérik vagy megha-
ladják majd az évi 1 millió darabot.  
 
 

    
1 2 3 4 5 

 
2. ábra Az adagolópalack használata 

1. lépés: Felcsavart kupakkal fordítsuk fejjel lefelé a palackot, ekkor megtelik a tárolótartály. 
2. lépés: Állítsuk ismét talpára a palackot, az adagolótartályban benne marad az oda bekerült 
folyadék. 3. lépés: Csavarjuk le a kupakot. Ilyenkor a zárószelep felfelé csúszik és elzárja a 
palack alsó részében lévő folyadék útját. 4. lépés: Fordítsuk lefelé a kupak nélküli palackot, 
abból csak az adagolótartályban lévő folyadék folyik ki. 5. lépés a talpára visszafordított pa-
lackra visszacsavarjuk a kupakot, ettől ismét megnyílik az út az adagolótartály felé. 
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A Bark cég a rendszer tulajdonosa, de nem maga végzi a gyártást. A rendszer ré-
szét képező kupakokat és szelepeket a holland Teamplast cég fröccsönti, majd a Bark 
adja el őket a palackfúvóknak. Vásárlói tetszés szerint módosíthatják a palackok színét 
és formáját úgy, hogy a szeleprendszer alkalmazható legyen benne.  

Egyik vásárlója az ausztriai Greiner Packaging, amely németországi üzemében 
(Rastatt) PE-HD-ből extrúziós fúvással készített 250, 500 és 1000 ml-es palackjaiba 
építi be a Bark adagolórendszert. A különböző színű, méretű és formájú palackokat a 
belga, német és holland piacon értékesíti, és gyermekbiztos zárókupakkal is el tudja 
látni őket.  

A Bark adagolórendszert tartalmazó palackok használata nagyon egyszerű (2. 
ábra). Ha az adagolótartály térfogata megfelel az igényeknek, az adagolás a leírt mó-
don „automatikusan” végezhető. Ha a tartály térfogatánál kisebb mennyiséget akarnak 
adagolni, erre is van lehetőség a 3. ábra szerint.  

 

 

 
 

 
3. ábra Ha az adagolótartálynak csak egy 
részét akarjuk kihasználni, a palack jobbra 
döntésével a tartályon lévő jelek segítségével 
beállíthatjuk a kívánt térfogatot. A kupak 
levétele után a kimért folyadék kiönthető 

 
A Bark azon dolgozik, hogy 250 ml-nél kisebb palackokba építhető szeleprend-

szert is elő tudjon állítani. Végső cél az 5 ml-es adagolópalack. Az új adagolórendszer 
már számos díjat nyert az EK-ban, de Európa többi országában, és az USA-ban is szá-
mítanak elterjedésére.  

Összeállította: Pál Károlyné 
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