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MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA 

 
Hírek a merev falú csomagolások fejlesztéséről 

 
Manapság a merev falú csomagolások egyik újdonsága a melegen tölthető PET palac-
kok, dobozok piaci megjelenése, ami egy újabb lépés az üveg kiszorítására. Egy másik 
újdonság a PET palackok direkt feliratozása, amely a funkcionalitás mellett környezet-
védelmi szempontból is jelentős. 
 

Tárgyszavak: csomagolástechnika; merev falú csomagolás; PET palack; 
melegen tölthető termékek; nyomtatás. 

 
 

Melegen tölthető műanyag csomagolások 

A szószoktól a lekvárokig az üvegek standard csomagolóeszköznek számítanak a 
melegen tölthető edények között. Ugyanakkor, a műanyagoknak a gyártók számára 
kínált előnyei – alacsonyabb szállítási költségek, törésből származó kisebb veszteségek 
– egyre inkább nyilvánvalóvá válnak. 

A prémium édességeket gyártó Fudge Kitchen (UK) a Liquid Fudge elnevezésű 
édes krém termékeinél üvegről műanyag (PET) csomagolásokra váltott (1. ábra). A 
krémeket melegen töltik a tégelyekbe. A műanyag csomagolások előnye elsősorban 
logisztikai előnyökkel jár, ugyanis a szállítandó kartondobozok mérete a termék fizikai 
méretétől és térfogatától függ. Az üvegek tömege miatt a dobozonkénti feltöltés a szál-
lításnál korlátozott, vagyis emiatt kevesebb termék szállítható egy dobozban. Így a 
műanyag csomagolásra való váltás azt jelenti, hogy több árut tudnak majd szállítani. 
Az új csomagolást azonban még el kell fogadniuk a vásárlóknak is. 

Fém záróelemek 

A fém záróelemek használata szintén fontos tényező, hogy a melegen tölthető 
műanyag csomagolások több prémium területre is betörjenek. A hagyományos, mele-
gen tölthető üvegek egyik komponensének megtartásával a vásárlók kevésbé érzékelik 
a változásokat. 

A PET csomagolóanyagokat gyártó APPE egyike azoknak a cégeknek, amelyek 
piaci potenciált látnak a melegen tölthető műanyag edényekben. Miután a céget nem-
rég felvásárolta az amerikai Plastipak, új nevük Plastipak Packaging lett. Öt új kerek 
formájú edénnyel bővítették ThermaLite PET családjukat, melyeket kifejezetten az 
élelmiszerpiacra szánnak az üvegek helyettesítésére. 

A ThermaLite hidegen és melegen is tölthető max. 95 °C-ig, valamint kissé ala-
csonyabb hőmérsékleten pasztőrözhető a legtöbb ilyen eljárással. Ez az új generációs 
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ThermaLite jelentős előrelépést jelent abban, hogy PET-et használjanak az élelmisze-
rek melegen töltésénél és hőkezelésénél. 

A PET edények öt méretben állnak rendelkezésre 212 ml-től 720 ml-ig, 63 mm 
széles szájjal és lecsavarható fém záróelemmel. A meglévő üveg töltősorokat egyálta-
lán nem vagy csak kismértékben kell módosítani a PET használatához, rövidebb az 
átállási idő és kevesebb a selejt, ugyanakkor nagymértékben csökken a zajszint. A PET 
tartályok tömege 85%-kal kisebb az üvegénél, a csomagolás logisztikai és ökológiai 
lábnyomára kifejtett hatásuknak csökkenése is érzékelhető. Például 375 ml térfogat 
esetén az üveghez képest 19%-kal több ThermaLite edény szállítható a logisztikai 
láncban. 10 milliós tétellel számolva, így 73-mal (vagy 24%-kal) kevesebb teherautó 
futására van szükség az üvegekhez képest. 

Míg a Plastipak lecsavarható fémkupakokat használ, addig a merev falú csoma-
golóanyagokat gyártó ausztrál Amcor a világon elsőként jelent meg a melegen tölthető 
PET csomagolásokhoz ún. füles (a kupak kerülete mentén, belülről kis kitüremkedése-
ket/füleket alakítanak ki a zárás érdekében) fém záróelemekkel. A füles záróelemeket 
hagyományosan lekvárosüvegekhez használják, és a nyitáshoz vagy a záráshoz ezeket 
csak félig kell elcsavarni. Az A-PEX63 elnevezésű megoldással a vásárlók az üvegek-
nél megszokott minőségű és dézsmabiztos zárást kapnak a könnyű, ütésálló PET cso-
magolásokon. Emellett jelentős gyártási és fenntarhatósági előnyökkel is rendel-
keznek. 

A 700 ml-es, melegen tölthető PET edényeket lekvárok, dzsemek és különböző 
szószok csomagolására használják. Az A-PEX63 is 63 mm szájszélességű, 96 °C-ig 
melegen tölthető, és együtt alkalmazható az Amcor Powerflex vákuumabszorbenssel, 
amikor növelt vákuumteljesítményre van szükség. 

 

 
 

1. ábra Melegen tölthető 
krémek csomagolása üveg 

helyett PET dobozban 

 
 
2. ábra Palack a palackban 
koncepció megvalósítása 

PET palackokkal a 
Greinertől 

 
 
3. ábra Direkt nyomtatású 
PET palackok a KHS-től 
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Palack a palackban 

A német Greiner csoport egy „palack-a-palackban” koncepciót fejlesztett ki a 
német U-Boot italgyártó vállalat számára, amellyel hagyományos kevert italait tudja 
fogyasztásra kész formában árusítani. Az „U-boat” – a „Jägerbomb” termék szellemi 
elődje (itt egy gyógynövény likőrös üveg egy nagyobb energiaitalos üvegben helyez-
kedik el) – esetében egy szódavizet tartalmazó nagyobb üveg egy „snapszos” üveget 
foglal magában, ezt alkotta újra a Greiner. 

A belső és külső palackok PET-ből készültek fröccsöntött  előforma nyújtva-
fúvásával, a kupak pedig fröccsöntött PE-HD-ből. A külső palackot szitanyomással 
dekorálták UV-fényre száradó festékekkel, a kupakot tamponnyomással díszítették. A 
belső palack 30 ml alkoholos italt, a külső 140 ml szódát tartalmaz. Egy záróelem nyit-
ja mindkét palackot: a nagyobbik nyaka csavarmenetes, a kisebbé rápattinthatós ki-
képzésű. A fejlesztés során kihívást jelentett a funkcionalitás és a termékbiztonság 
szem előtt tartása. A kupak lecsavarásakor a belső palack – az „U-boat” – leválik és 
elsüllyed a külső palackban, így a két ital összekeveredik (2. ábra).  

Az U-Boot italok négyféle ízben kaphatók (Blue: gleccservíz likőr citromos szó-
dával, Green: herbalikőr energiaitallal, Yellow: vodka narancsos szódával, Orange: 
vodka energiaitallal). 

PET palack közvetlen nyomtatása  

A KHS sok időt töltött azzal, hogy megoldja a PET palackok közvetlen nyomta-
tását, és nyolcévnyi munka után sikerről számolhatnak be. A tekercses fóliák és a pa-
pírcímkéző berendezések helyettesítésére egy digitális festéksugaras technológiát 
használó ipari prototípust helyeztek üzembe egy meg nem nevezett helyen. Néhány 
akadályt azonban le kellett győzni ehhez. A KHS-nak nem csak egy palackra közvet-
lenül nyomtató berendezést kellett kifejleszteni, hanem az élelmiszerbiztonság miatt 
egy nem migráló festéket is. A festék nem folyhatott, és nem színezhette meg a PET 
anyagot a reciklálási folyamat során sem.  

Festékfejlesztés 

Kihívás volt, hogy a PET porózus anyag, így biztosnak kellett lenni abban, hogy 
a festék nem migrál át a palackba. Ez volt a festékfejlesztés legfontosabb része, 
amelyhez külső partnert vontak be. 

A festékekben lévő monomerek fényre aktiválódnak a megszilárduláskor. A 
partnervállalat úgy tervezte meg a monomereket, hogy azok polimerizálódjanak. A 
polimerizáció akadályozza meg, hogy a monomerek a PET palackba diffundáljanak. 
Ez a polimerizáció nagyjából 99%-ban végbemegy, összehasonlítva a digitális festé-
kek szokásos 70%-os értékével. 

Az új festék kielégíti a palackból-palack reciklálás európai követelményeit, mivel 
a megszilárdult festék eltávolítható a PET darálékból. Ez szintén kritikus elem volt a 
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fejlesztés során, a festéket úgy kellett megalkotni, hogy ne akadályozza az újrahaszno-
sítást. A kutató-fejlesztő munka hosszú időt vett igénybe a szabványok előírásai miatt. 

A papírra vagy fóliára nyomtatáskor a címketekercseket a palackozó üzemhez 
kell szállítani, és ott kerülnek fel a palackokra. A KHS szerint minimum 100 ezer cím-
két kell megvásárolni ahhoz, hogy gazdaságos legyen, a piacra kerülési idő pedig 12–
14 hét. Az új tintasugaras eljárásukkal viszont a grafikai kép a számítógépről közvet-
lenül jut el a vezérlőegységhez, amely nyomtatófejekkel a grafikát a palackokra nyom-
ja. A futásidők rövidek, költségtakarékosak, a piacra kerülési idő akár néhány óra is 
lehet (3. ábra). 

A digitális nyomtatás képes arra, hogy a dekoráció nagyon gyorsan és széles vá-
lasztékkal változtatható legyen. Manapság a csomagolási üzletágban a húsvéti promó-
ciókat már karácsonykor elkezdik előkészíteni. A digitális technikával viszont, ha pl. 
egy sportesemény vasárnap zárul, akkor ennek eredménye, a nyomtatást, a töltést és a 
piacra kerülést beleszámítva, rövid idő, akár néhány nap alatt is reklámozható a palac-
kokon. A fogyasztói piac egy növekvő szegmense, főleg a fiatalok, elkötelezettebbek 
egy termékhez, hűségesebbek egy márkához. Ők keresik ezeket az „élményeket”. 

Fontos a fenntarthatóság is. A közvetlen nyomtatással sok millió zsugor- és 
egyéb címke helyettesíthető. A KHS által kifejlesztett, Innoprint-nek nevezett eljárás-
sal 36 000 palack/h kapacitás érhető el. 

Speciális ragasztó 

A KHS módot keresett arra is, hogy másodlagos csomagolás nélkül illessze össze 
a palackokat multipakká. A megoldás: egy speciális ragasztó, amely egymáshoz rögzíti 
a palackok felületét, és erős egységcsomagot hoz létre. A Nature Multipack csomago-
lás a ragasztón kívül csak egy fóliafület tartalmaz, amelynek tömege mindössze 2 g, 
összehasonlítva a 15 grammos zsugorfóliával. A palackok zsugorcsomagolásához ké-
pest 85% tömeg és 65% energia takarítható meg a gyártás során. 

A KHS anyaga az első eltávolítható ragasztó a PET palackoknál. Ez az anyag 
ugyanolyan, mint amilyen a levélben kiküldött bankkártyáknál a kártya hátoldalán a 
papírhoz tapadást biztosító ragasztó. Ezzel a megoldással új lehetőségek nyílnak a pa-
lackok összeállításánál. A hagyományos 2x2-es vagy 2x3-as kialakítások helyett lehet 
1x4-es vagy más konfiguráció is. 

A KHS rendszer előnyei közé tartozik a kevesebb anyagfelhasználás, a kisebb 
környezeti hatás és a számos funkcionalitás.  

Worldstar díjas merev falú csomagolások 

A Krones PET lite 9.9 carbonated névre keresztelt palackja 2014-ben iF 
Packaging Design díjat, míg 2015-ben Worldstar díjat nyert az italok kategóriájában. 
Ez a palack szénsavas italok tárolására alkalmas, térfogata 500 ml, tömege mindössze 
9,9 g, amely 30–45%-kal kisebb más PET palackokénál. 
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A norvég Grilstad élelmiszergyártó újszer
kapott díjat. Az RPC Superfos saját 
nek egyedi jellemzője, hogy a fed
felvágottakat. Ez a megoldás eltér az általában használt h
lásoktól. A Grilstad azért választotta a 
csomagolás, amely egyben három min
rásnak, az IML dekorálhatóságnak és a lecsavarható fed

 

 
4. ábra Újfajta doboz felvágottak 

csomagolására az RPC
 
 
Az RPC Superfos-t a félkör

sáért, a spanyol ITC Packaging vállalatot pedig 
fikával készült jégkrémes dobozáért is díjazták
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Bioalapú csomagolással megnövelhet
 

Az ENSZ szerint évente 1,3 milliárd tonna (1 Mrd USD) élelmiszer válik hull
dékká, elsősorban a csomagolt élelmiszerek fogyaszthatóságát jelz
miatt. 

A norvég Grilstad élelmiszergyártó újszerű, szeletelt felvágott csomagolásáért 
kapott díjat. Az RPC Superfos saját SuperLock csészéjéből továbbfejlesztett termék

ője, hogy a fedő alul helyezkedik el, ezt lecsavarva lehet kivenni a 
felvágottakat. Ez a megoldás eltér az általában használt hőformázott, tálcás csomag
lásoktól. A Grilstad azért választotta a SuperLock-ot, mert ez volt az egyetlen olyan 
csomagolás, amely egyben három minőségi kívánalomnak is megfelelt: az oxigénz
rásnak, az IML dekorálhatóságnak és a lecsavarható fedőnek (4. ábra).

 

4. ábra Újfajta doboz felvágottak  
golására az RPC-től 

 
5. ábra Jégkrémes doboz gyermekek 

számára készült grafikával

t a félkör alakú, fröccsöntött HalfMoon állateledel csomagol
sáért, a spanyol ITC Packaging vállalatot pedig a gyermekeknek szánt 

jégkrémes dobozáért is díjazták (5. ábra). 
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Röviden 

Bioalapú csomagolással megnövelhető az élelmiszerek eltarthatósági ideje

Az ENSZ szerint évente 1,3 milliárd tonna (1 Mrd USD) élelmiszer válik hull
sorban a csomagolt élelmiszerek fogyaszthatóságát jelző lejárati id
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5. ábra Jégkrémes doboz gyermekek 
számára készült grafikával 
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 az élelmiszerek eltarthatósági ideje 

Az ENSZ szerint évente 1,3 milliárd tonna (1 Mrd USD) élelmiszer válik hulla-
ő lejárati idő lejárta 
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 Norvég kutatók nanorészecskéket tartalmazó PLA és bio-PET alapú csomagolá-
sokat fejlesztettek ki, amelyek megnövelt oxigénzárásuk révén meghosszabbítják az 
élelmiszerek eltarthatósági idejét. Beépített szenzorral a fogyaszthatóság határidejét 
színváltozással követik. 

O. S. 
www. plasticstoday.com, 2016. május 10. 
 


