MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA
Élelmiszert csomagolni nem is olyan egyszerű
Az élelmiszer érzékeny áru, könnyen romlik és könnyen megfertőződik. Csomagolásának meg kell őriznie eredeti minőségét és meg kell védenie az árut a szennyeződéstől és a
kórokozóktól. A gyártóknak és a forgalmazóknak pedig nyereségesnek kell lenniük. A
csomagolástól ezért azt is elvárják, hogy hosszú ideig eltarthatóvá tegye tartalmát, egyúttal kívánatossá tegye azt. Újabban az is része a kívánságlistának, hogy az áru ne legyen túlcsomagolva, és a csomagolás ne terhelje túlságosan a környezetet. Egyszóval,
élelmiszert csomagolni nem is olyan egyszerű.

Tárgyszavak: csomagolóipar; élelmiszer; bioműanyagok; újdonságok;
eltarthatóság; habosítás; minőségvizsgálat; védőgáz;
áteresztőképesség.

A vásárlók egyre igényesebbek az élelmiszerekre és egyre gondosabban ellenőrzik, hogy meddig szavatolják minőségüket és mennyire „egészségesek” azok. Szívesen
veszik, ha látják, mi van a zacskóban vagy a dobozban. A csomagolóipar pedig egyre
újabb anyagokat, feldolgozási és ellenőrzési eljárásokat alkalmaz, nemcsak a költségcsökkentés, hanem az hosszabb eltarthatóság érdekében is. Emellett hasznos lépéseket
tesz a jövőt jelentő Ipar 4.0 irányába.
Előrejelzések szerint Európában a csomagolóipar a következő években további
növekedésre számíthat. És mivel Európa nemcsak értékesítési piac, hanem a fejlesztések egyik fő színtere, számos újdonságra lehet számítani. Az újításokat ösztönzi a városi életformából adódó, a „csak úgy futtában” (angolul on-the-go) bekapott harapnivaló és a házon kívüli étkezés. Ezzel együtt jár az az igény, hogy az ételt-italt könnyen
lehessen szállítani és kényelmesen, gyorsan lehessen elfogyasztani. A csomagolóipar
ezért arra törekszik, hogy egyre nagyobb választékban, egyre változatosabb formában
és egyre inkább személyre szabottan kínálja az élelmiszert. Ehhez új anyagokat kell
alkalmazni és új csomagolási formákat kell kitalálni.

Jó hír: 2017-ben áttörés várható a bioműanyagok alkalmazásában
Az egészség- és környezettudatos vásárlóknak jó hír, hogy az előrejelzések szerint 2017 az áttörés éve lesz, és innen kezdve a „bioműanyagok” alkalmazása meredeken emelkedni fog. [Igaz, a „bioműanyag” kicsit diffúz megnevezés, mert vannak
megújuló természetes forrásból előállított (biobázisú) és biodegradálható, biobázisú de
nem biodegradálható, továbbá kőolajbázisú és biodegradálható műanyagok is, és nem
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mindig egyértelmű, hogy ki mit ért a bioműanyag alatt]. A 1. ábra a biobázisú műanyagok gyártókapacitásának növekedését mutatja, különválasztva a biodegradálhatókat és a természetes körülmények között nem lebomlókat. Látható, hogy a két típus együttes gyártókapacitása a 2016-os 2000 kt/évről 2017-ben kétharmadával, 3400
kt-ra nő, 2018-ban pedig megduplázódik, 6800 kt-ra. Ennek azonban csak 19%-a,
2019-ben pedig mindössze 16%-a lesz biodegradálható típus.
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1. ábra A biológiailag degradálható és a biobázisú,
de nem biodegradálható műanyagok gyártókapacitása a világon 2013–2019 között
(a 2015–2019 közötti értékek becslések)

A norvégiai Sintef csoporthoz tartozó Sintef Anyag- és Kémiai kutatóintézet növényi hulladékból előállított biobázisú poli(etilén-tereftalát)-ba (PET) és politejsavba
(PLA)-ba nanotöltőanyagot visz be, amivel csökkenti ezeknek a polimereknek az
oxigénáteresztését. Egy portugáliai partnere, a Logoplaste egy fújt palackra, egy görög
cég, az Argo pedig egy rákok és garnéliarákok forgalmazására szánt dobozra vitt fel
külső oxigént kizáró bevonatot ezekből a keverékekből. Egy háromrétegű fóliában a
középső cellulózbázisú réteg két oldalát fedték a Sintef oxigénzáró anyagából készített
fóliával, és ebből ugyancsak élelmiszerek csomagolására szánt edényeket gyártottak,
de fújt fólia oxigénzáró rétegeként is kipróbálták ezt az nanotöltőanyagot tartalmazó
biopolimert. A Sintef cég az általa gyártott bioműanyagból készített csomagolásokat
jelzőanyaggal akarja kombinálni, amely a csomag tartalmának minőségét veszélyeztető hőmérséklet vagy pH hatására elszíneződéssel figyelmeztetne.
Az „egészséges” élelmiszereket keresők számára az Artega DS cég (Bréma, Németország) a palackok tömítéséhez a termoplasztikus elasztomerek különféle variációit
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fejlesztette ki. A palackokhoz záróelemeket gyártó Altana AG (Wesen, Németország)
tömítőanyagként a Povalin márkanevű elasztomert alkalmazza, amely nem tartalmaz
semmiféle lágyítót, ezért semmiféle anyag nem migrálhat belőle a palack tartalmába.

Újdonságok
Átlátszó falú konzervdobozok
A Milacron Inc. (Cincinati, Ohio, USA) 2014-ben megvásárolta a Kortec Inc.
céget (Rowley, Massachusetts, USA), amely a záróréteges csomagolóeszközök technológiáját forgalmazta. A két cég közös fejlesztésének eredménye az átlátszó falú konzervdoboz, amelynek márkaneve Klear Can. A doboz oldala többrétegű műanyag, feneke és fedele változatlanul fémből készül (2. ábra). Töltéséhez nem kell az eddig
használt töltőberendezéseket átalakítani, a doboz fedele ugyanolyan (könnyebben vagy
nehezebben nyitható), mint a korábbiaké. A dobozban leves, hús, gyümölcs, zöldség és
sok más élelmiszer forgalmazható, amelyek eltarthatósága legalább 5 év. A konzervdobozok 130 °C-ig hőállóak. Az első átlátszó konzervdobozok űrtartalma 4 dl, átmérőjük 75 mm, magasságuk 110 mm.

2. ábra A Kortec cég
Klean Can márkanevű konzervdoboza
zöldbabbal töltve

3. ábra A Sonoco TruVue márkanevű
átlátszó falú konzervdobozai háttérben
egy hagyományos fémdobozzal

A Sonoco Products Co. (Hartsville, South Carolina, USA) átlátszó falú konzervdobozai alig pár hónappal később jelentek meg az amerikai élelmiszerüzletek polcain.
Ezek a cég saját fejlesztései, falukat ugyancsak többrétegű, közelebbről nem jellemzett
átlátszó műanyagból készítik, fenekük és fedelük fém. Nagyon hasonlóak a Kortec
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dobozaihoz, és azok versenytársainak tekinthetők. A Sonoco dobozainak márkaneve
TruVue (3. ábra). A konzervdobozok a megszokott töltőgépeken tölthetők és a megszokott módon sterilizálhatók. A cég azt reméli, hogy egy átlagos szupermarketben,
amelyben 47 000 termék versenyez egymással azért, hogy valaki észrevegye és leemelje a polcról, ezeknek az esztétikus termékeknek csak kevesen tudnak majd ellenállni.
Címke helyett nyomtatás közvetlenül a palackra
Előrejelzések szerint a söröspalackok darabszáma 2019-ben meg fogja közelíteni
a vizespalackokét, amelyek a legnagyobb darabszámban gyártott csomagolóeszközök.
Az előbbiek iránti igény azonban gyorsabban nő. mint az utóbbiaké. Mindkét palacktípus megjelenése könnyen változtatható, ha azokat műanyagból gyártják. Egy belgiumi
sörgyár újabban söröspalackjaira nem ragaszt címkét, hanem azokra a KHS GmbH
(Dortmund, Németország) Direkt Printnek nevezett nyomtatási technológiájával viszi
fel a közölnivalót. 2016 közepe óta egy új berendezéssel akár minden egyes palackra
egyedi szöveget vagy díszítést tud felhordani, ami már az Ipar 4.0 beköszöntését jelzi.
Palack helyett laposra összenyomható tartály
Svájcban az ablakmosó folyadékot korábban 5 literes kannákban forgalmazták. A
kiürült 190 g-os kanna után meglehetősen magas hulladékkezelési díjat kellett fizetni.
Az O. Kleiner AG (Wohlen, Svájc) ezért átállt a Dow cégnél kifejlesztett PacXpert
csomagolástechnikára, és újabban egy laposra hajtogatható 90 g-os fóliatartályba (4.
ábra) tölti az ablakmosó folyadékot. Mivel a tartályt lapított állapotban szállítják,
nemcsak kisebb tömege, hanem a szállításhoz szükséges kevesebb energia is környezetbaráttá teszi ezt az új csomagolóeszközt. A feltöltött tartály stabilan megáll a polcon, és a rajta lévő fogantyúval könnyen kezelhető. A fóliatartály számos más folyadék forgalmazására is alkalmas, jelenleg 2, 3, 4, 5, 10, 15 és 20 literes változatát gyártják. (A budapesti Spar üzletekben hasonló, laposra összenyomható 1 literes kancsó
alakú, fogantyús fóliatartályban forgalmazzák a tejet. A tömörítő megjegyzése.)
Hosszabb eltarthatóság
Az élelmiszerek forgalmazásában a minél hosszabb idejű eltarthatóság az egyik
legfontosabb igény, amely az utóbbi időben azzal súlyosbodik, hogy ezt lehetőleg adalékok, konzerválószerek nélkül kellene kielégíteni. Ezért azzal próbálkoznak, hogy a
csomagolóeszközök külső felületére szerszámban díszítéssel, IML (In-Mold-Labeling)
technológiával a fröccsöntő szerszámban záróréteget tartalmazó (angolul barrier) fóliát
vigyenek fel. Ha a csomagolóeszköz falának áteresztőképességét ilyen fóliával csökkentik, költséget takarítanak meg, mert a záróréteget nem kell minden egyes termékbe
külön beépíteni, csupán az IML fóliába, amely bármely terméhez felhasználható, ha
szükséges. Egy dekoratív IML címke beépített etilén/vinil-acetát kopolimer (EVOH)
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tárolási modulus, E', MPa.cm3/g

réteggel nemcsak a minőséget őrzi meg hosszabban, hanem jobban is kelleti magát a
becsomagolt áruval együtt a polcon.
IML fóliák egyik legismertebb gyártója, a belgiumi eredetű Verstraete IML oxigén és fény ellen védő fóliákat kínál. Az oxigén áthatolását gátló IML fóliáival fedett
csomagokba százszor kevesebb oxigén tud bejutni, mint ha a termékgyártó szokásos
IML fóliával dolgozott volna. A cég kétféle fény ellen védő fóliát is kínál: Az egyik a
100–380 nm hullámhosszú UV fényből legfeljebb 1%-ot ereszt át, a másik >99%-ban
átlátszatlan, a 100–780 nm-es tartományban kevesebb, mint 1% fény jut át rajta. A
norvégiai Kavli cég kenhető sajtjait csomagolja a Verstraete IML fóliájával fröccsöntött ovális dobozokba, amelyeket a fröccsöntött csomagolóeszközöket gyártó RPC
Superfos cég közreműködésével fejlesztett ki.
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4. ábra Az O. Kleiner AG laposra
hajtogatható BrainyPack fóliatartálya
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5. ábra A vizsgált minták fajlagos tárolási
modulusa, E’spec

Habosított falú csomagolóeszközök
A műanyag termékek könnyebbé tétele, kisebb anyagigénye érdekében már hoszszú idő óta alkalmazzák a habosítást. Hogy az ilyen habosított falú termékek megfelelően merevek és szilárdak legyenek, megfelelő habszerkezet kell kialakítani. Erre a
célra kínál az Imerys Talc Europe SAS cég (Toulouse, Franciaország) egy új
talkumcsaládot Mistrocell márkanéven. Ennek tagjai gócképző hatásukkal képesek
szabályozni a habok cellaméretét, ezáltal szavatolni a kis sűrűségű habosított termék
megfelelő szilárdságát.
A talkum réteges szerkezetű, lamella alakú részecskékből felépülő ásvány,
amelynek fajlagos felülete a szemcsemérettől függ. A mikrolamellás szerkezetű
Mistrocell fajlagos felülete ugyanolyan őrlési paraméterek mellett sokkal több apró
részecskére esik szét – ennek köszönheti gócképző hatását – és ennek következtében
fajlagos felülete is sokkal nagyobb a hagyományos talkuménál.
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Laboratóriumi körülmények között egy reaktorban töltőanyag nélküli, 1% hagyományos talkumot, ill. 1% Mistrocell talkumot tartalmazó PP homopolimerből készített
lemezeket 155 °C-on 180 bar nyomás alatt 30 percig CO2 gázzal telítettek, majd a hőmérsékletet 135 °C-ra csökkentve a nyomást fokozatosan normál szintre vitték le. Az
így habosított lapokból a vizsgálatokhoz 35x13x2,8 mm méretű próbatesteket vágtak ki.
A hagyományos talkum átlagos szemcsemérete, d50 = 3,7 µm, fajlagos felülete
6,5 m2/g, a mikroréteges talkumé d50 = 3,4 µm, ill. 11 m2/g volt. Az utóbbival kétszer
akkora cellasűrűségű habszerkezetet kaptak. A kutatók ezt annak tulajdonítják, hogy a
nagyobb fajlagos felületű talkum több hajtógázt abszorbeál, ezért több cellaképződést
generál. A szemcseméret hatását d50 = 4,9 µm, ill. d50 = 2,0 µm szemcseméretű talkumokat tartalmazó PP-kben vizsgálták, de a kisebb szemcseméret nem növelte a próbatestek cellasűrűségét. A Mistrocell mennyiségének növelésével 0,5–5% között növekedett a cellasűrűség, ennél több talkummal már csökkenni kezdett.
A mechanikai tulajdonságokat a kompakt felületi réteg eltávolítása után visszamaradt habokon dinamikus-mechanikai termoanalízissel (DMTA) határozták meg. A
5. ábrán látható, hogy míg a talkumot nem tartalmazó PP fajlagos tárolási modulusa
habosítás után erőteljesen csökkent, a hagyományos talkumot tartalmazóé gyakorlatilag nem változott, a Mistrocell hozzákeverése a PP-hez növelte a modulust.
A kapott eredmények ismeretében a kutatók Mucell habfröccsöntéssel 1, 2 és 5%
Mistrocell töltőanyagot tartalmazó PP-ből és PS-ből 10x10x5 cm-es próbatesteket készítettek. A célkitűzés a tömeg 15%-os csökkentése volt a habosítatlan próbatestekéhez viszonyítva. A talkumot nem tartalmazó PP próbatestekben a cellák átlagos hoszszúsága 107 µm, szélessége 135 µm, a Mistrocell tartalmúaké sokkal kisebb, és a cellák két mérete gyakorlatilag azonos (1%: 34–35, 2%: 37–36, 5%: 27–27 µm) volt. A
talkum nélküli mintában 105, a talkumtartalmú mintákban 107 nagyságrendű cellasűrűséget (cellaszám/cm3) mértek. A PS minták cellaszerkezete valamivel finomabb volt,
de ott is hasonló értékeket kaptak. A kitűzött 15%-os tömegcsökkentést mindkét polimernél elérték, a talkum mennyisége ezt az értéket kevéssé befolyásolta.
A csomagolóeszköz falának habosítására példa az AlplaWerke Alwin Lehner
GmbH-nak az Unilever és a Trexel céggel
együttműködve kifejlesztett és extrúziós
fúvással gyártott palackja, ebben a fal
középső rétege Mucell technológiával
habosított, mikrocellás szerkezetű PE-HD
hab. Extrudáláskor a középső rétegbe
gázt injektálnak, aminek hatására méhsejtszerű habszerkezet alakul ki. Ettől a
palack stabilabbá és 15%-kal könnyebbé
6. ábra A Dove márkanevű kozmetiku- válik. A fizikai habosítás nem igényel
semmiféle adalékot, emiatt a palackok
mok palackjai falának középső rétege
anyaga 100%-ban újrafeldolgozható.
habosított PE-HD
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Ilyen palackokban forgalmazzák a Dove márkájú kozmetikumokat (6. ábra), amelyekből sok milliót adnak el Európában, és amelyek a hazai polcokon is láthatók. A palackok kifejlesztőit 2016-ban PackTheFuture és WorldStar díjjal tüntették ki.
A Dow bemutatott egy négysarkú, háromrétegű talpas zacskót, amelynek középső rétegét Mucell technika alkalmazásával, szuperkritikus CO2-vel habosították. A mikrocellás habréteg következtében a zacskó tömege 20%-kal csökkent. A
hozzá való fóliát a Mondí cég gyártotta (miután 2012-ben megvásárolta a Nordeniát) a Windmöller + Hölscher fúvóberendezésén. A fólia két külső rétege OPET, ill.
OPP.
Fóliák, zacskók
A tömeg-, költség- és energiatakarékosságra való törekvés, következtében az
élelmiszerek csomagolásában az eddiginél is nagyobb jelentőségre tettek szert a fóliák
és a belőlük készített zacskók. Sok olyan élelmiszert, amelyet korábban fröccsöntött
vagy hőformázott merev falú csomagolóeszközben forgalmaztak, most közvetlenül
fóliába hajtogatva vagy hegesztve, ill. zacskóban kínálnak a vásárlóknak. A zacskók
egy része ún. talpas zacskó, amely szellemesen kialakított formája és erre alkalmas
anyaga révén ugyanolyan biztosan megáll a polcon, mint egy fröccsöntött doboz. Mivel a fóliák és a zacskók laposra hajtogatva a háromdimenziós csomagolóeszközöknél
sokkal kevesebb szállítóeszközt igényelnek, még a környezetet is kímélik. Természetes, hogy az anyag- és fóliagyártók számos újdonsággal igyekeznek a csomagolásnak
ezt a formáját támogatni.
A Taghleef Industries Group a világ egyik legnagyobb BOPP, BOPLA és öntött
PP (CPP) fóliákat gyártó cége, amelyet néhány éve az Egyesült Arab Emírségben, Dubaiban alapítottak, és amelynek cégvásárlások révén a világ számos országában vannak fóliát gyártó üzemei, három a Közel-Keleten, három Európában (közülük az egyik
Magyarországon, Tiszaújvárosban), egy-egy Ausztráliában, az USA-ban és Kanadában. Ezekben évente 410 ezer tonna fóliát állítanak elő. Nagy hányaduk kiváló minőségű, élelmiszerek csomagolására ajánlott fólia, vannak közöttük záróréteges, átlátszó,
matt, merev fehér, mikroüreges szerkezetüknél fogva fehér és fémbevonatú fóliák. A
cég újdonságai közé tartozik az MMR jelzésű, papírszerű, lágy és selymes fogású, 20
µm-es matt BOPP fólia, amelyet hőérzékeny élelmiszerek, pl. csokoládé csomagolásához ajánlanak. Az MMR fólia laminálható a cég mikroüreg-tartalma miatt fehér színű
fehér ERD fóliájával. Csúszósra módosított, legújabb 28 µm vastag fehér ERD fóliáját
átlátszó koextrudált normál fóliával laminálva nápolyi csomagolására használt talpas
zacskók gyártására alkalmazzák. A Taghleef újdonsága a biobázisú, biodegradálható
(komposztálható) Nativia márkanevű BOPLA fólia, amelyet flexibilis csomagoláshoz
ajánlanak.
A lengyelországi Flexpol cég (Plock) háromrétegű BOPP fóliát kínál fényes vagy
matt felülettel Biopol márkanévvel. A cég 2007 óta ötrétegű öntött PP síkfóliát is
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gyárt; a közelmúltban vásárolt egy új fóliaöntő sort ilyen fóliák gyártására, amely
óránként 3 tonna PP-t tud feldolgozni.
A Jindal Films (LaGrange, GA, USA) Bicor 50 SuP 490 márkanevű fóliáját „talpas zacskók gyártására szánt első kiszúrásmentes, önmagában hegeszthető anyag”ként reklámozza. A fólia a fújt PE-LD, PE-LLD és az öntött PP fóliáknál kisebb vastagságban is előállítható. Kisebb hőátadása lehetővé teszi a gyorsabb töltést. A cég
Oppalite 45MW 647 jelzésű mikroüreges fehér OPP fóliáját (amely az ExxonMobil
BOPP üzletágának 2013-as megvásárlása útján került a birtokába) Milka csokoládék
csomagolására használják. Ezzel a korábbi alumíniumfólia/papír laminátumot helyettesítik, ezáltal jobban megőrzik a termék ízét és aromáját, a hermetikus csomagolás
pedig a károkozók behatolását is meggátolja. Ugyanezt a csomagolási formát vette át a
dél-afrikai Cadbury cég az ország első visszazárható csokoládé-csomagolásaként,
amelyet „VAFP, Value Added Flow Pack”-nak neveztek el, és amelyért a cég 2014ben innovációs Worldstar díjat kapott. A visszazárhatóságot a fólia szélére teljes
hosszban felvitt, hidegen is tapadó ragasztóréteg adja.
Az olaszországi B-Pack cég (Nibbia, San Pietro Mosezzo) a Dow Chemical és a
hegesztőgépeket gyártó ILPRA céggel közösen EVOH és PA záróréteget tartalmazó,
visszazárható B-Close márkanevű zacskókat fejlesztett ki. A Dow ehhez a Dowlex típusú polietilént és az Affinity márkanevű hegesztőréteget adta. A DuPont céggel
együttműködve az olasz cég a brazíliai Braskem cég cukornádból előállított biobázisú
„I’m green” márkanevű PE-jét és a DuPont biobázisú Bio Bynel márkanevű ragasztóját
koextrudálta. Az utóbbit a DuPont ugyancsak a cukornádból gyártott PE-ből állítja elő,
akárcsak Fusabond márkanevű, összeférhetőséget javító anyagát.
A Kuhne cég (Sankt Augustin, Németország) háromtömlős (triple bubble) technológiájával többréteges, erős záróképességgel rendelkező BOPP fóliákat gyárt. A
záróképességet a fólia a fúvás alatt szerzi meg, utólagos záróréteg felhordása vagy laminálás nélkül. A technológia első lépése az első tömlő extrudálása, amely akár 17
rétegből is állhat. Ezt a tömlőt felfújás után vízzel azonnal lehűtik. A második tömlő
felfújása előtt a lehűtött tömlőt meleg vízfürdőben vagy infravörös fűtőtestekkel felmelegítik, majd húzásirányban és arra merőlegesen megnyújtják. Ebben a lépésben
kapja meg a fólia az optimális kétirányú nyújtást. Hűtés után a fóliát harmadszor is
felmelegítik és felfújják, ebben a lépésben alakul ki a fólia kívánt zsugorodása és többi
tulajdonsága.
A Kuhne ezzel a technológiával 9-réteges zsugorzacskót fejlesztett ki Bynel ragasztóréteg és Surlyn (a DuPont etilén/karboxilsav tapadóanyaga) felhasználásával. A
fóliát erős zsugorodása (amit térhálósító hatású cink- és nátriumion-tartalmának köszönhet) miatt és a karboxilcsoportok fehérjékkel alkotott kémiai kötései miatt nyers
hús csomagolására ajánlják, mert a fólia „második rétegként” nagyon szorosan rátapad
a húsra. Az ilyen csomagolás tömege a korábbi tálcás/fóliás csomagolás 14 g-ja helyett
mindössze 4 g. A cég dolgozik a 11- és 13-rétegű fóliák gyártásának bevezetésén.
A fóliagyártásban egyre több a biobázisú műanyag. A Corbion Purac (Amsterdam, Hollandia) a korábbinál nagyobb továbbszakítási ellenállással rendelkező és rugalmasabb PLA/PBAT/keményítő keverékéből készített vékony fóliákat állított elő.
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Ezekből zacskót készít. [A PBAT röviden polibutirát, teljes nevén poli(butirát-adipáttereftalát); adipinsav, 1,4-butándiol és metil-tereftalát biodegradálható random
kopolimerje, külleme és tapintása hasonló a polietilénéhez]. Hőtani tulajdonságai hasonlók a politejsavéhoz, jobb eredményt a PLA variásaival lehet elérni. Ilyen pl. a
Purapol D105 márkanevű PLLA, a gócképzőt tartalmazó PDLA (a PLA jobbra, ill.
balra forgató optikai izomerjei), továbbá a PLLA/PDLA sztereokomplex. A Corbion
Purac az Innovia Films (Wigton Cumbria, Egyesült Királyság) céggel közösen kifejlesztett egy magas hőállóságú PLA fóliát 50% PLLA/PDLA tartalommal.
Az Innovia egy PET és egy cellulózbázisú Natureflex fóliát is bemutatott, amelyen szobahőmérsékleten 5 év alatt sem hatol át a papírra felvitt nyomtatófesték olaja.
Az ilyen olaj egy OPP fólián kevesebb, mint két hónap, PE fólián egy hónap alatt átdiffundál. Másik újdonsága az Innoviának egy fedelek gyártásához alkalmazott,
Nature-Flex 55HK1 márkanevű, nedvességet és aromát hermetikusan záró fólia, amely
háztartási körülmények között is komposztálható.
A gépgyártók sem pihennek. A kanadai székhelyű Premier Tech Chromos cég
(Rivière-du-Loup, Québec) szerint a formázó-töltő-lezáró (FFS) automata csomagológépek mind egyformák, a fejlesztési lehetőség legfeljebb egyszerűsítésükre korlátozódhat. Legújabb, 1800–2000 zacskó/óra kapacitású gépük állítólag a világ legegyszerűbb ilyen berendezése. Arra is rámutattak, hogy míg a csomagolt árut a rakodólapokra
ma már majdnem mindenütt robotok rakják fel, a zsákolást emberek végzik. A cég
2012-ben kezdte forgalmazni PT Chronos jelzésű zsákolóberendezését, amelyet a japán Fanuc cég (amelynek Magyarországon, Törökbálinton is van irodája) LR Mate
200iD 7H típusú többtengelyes robotja szolgál ki. 2014 óta a zsákolóberendezés Európában és Ázsiában is megrendelhető. A cég szerint 5–10 éven belül a zsákolást kizárólag robotok fogják végezni.
A Beumer csoport (Beckum, Németország) új palettasapkákat gyártó és felrakó
berendezést kínál. Az újszerű transzportrendszer szállítás közben hűti le a kitágított
sapkát, majd felrakja a sapkát a rakodódólapra halmozott árura, ahol a zsugorítóegység
rázsugorítja. A berendezés kompaktabb a korábbiaknál, és a hűtéshez nem használ fel
külön energiát.

Minőség-ellenőrzés
Hogy az élelmiszerek csomagolása kielégítse az igényeket, de a gyártási költségek mégse növekedjenek túlságosan, mindenekelőtt el kell kerülni, de legalábbis csökkenteni kell a selejtet. Ezért a csomagolások minőségét könnyen és lehetőleg gyorsan
elvégezhető módszerekkel ellenőrizni kell. A jövőben ebben egyre nagyobb szerepet
fog kapni az elektronika.
A fóliák vízgőzáteresztésének mérése gyorsabban, pontosabban
Az élelmiszerek egy részének eltarthatósága erősen függ a nedvességtartalomtól,
ezért fontos a csomagolóanyag vízgőzáteresztésének ellenőrzése. A hagyományos
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módszer szerint ezt gravimetriásan, a tömegcsökkenés mérésével határozzák meg. Az
eljárás hosszadalmas, egy-egy vizsgálat 24 órát vesz igénybe, és a jó vízgőzzáró fóliák
esetében pontossága sem kielégítő. A Tidemann & Betz GmbH Co. KG (GarmischPartenkirchen, Németország) ehhez egy gyorsabb és pontosabb mérési eljárást fejlesztett ki, amelyet elsősorban az erősen vízgőzzáró fóliák vizsgálatára ajánl. A W3-330
jelzésű berendezésben a vizsgálandó fólián áthatoló vízgőz egy elválasztó rétegen keresztülhatolva elektrolitikus szenzorral érintkezik, ahol elektrokémiai reakció révén a
vízből elektronok szabadulnak fel, azaz elektromos áram képződik, amelyet nagy pontossággal lehet mérni. A mérés időtartama kis áteresztésű fóliák vizsgálatakor mindössze 7 óra. A berendezés standard változatának mérési tartománya 0,001–40
mg/m2/24 h, de igény esetén 0,01–1000 mg/m2/24 h tartományban alkalmazható változatát is tudják szállítani.
A hegesztési varrat minőségének szabályozása és ellenőrzése
A műanyag zacskók perforálásakor gyakran megtörténik, hogy a becsomagolt
áru bekerül a hegesztési varratba. Ennek ellenőrzésére fejlesztette ki az EVT Eye
Vision Technology GmbH (Karlsruhe, Németország)) EyeCheck-1xxx típusú kameráját, amely a hozzátartozó szoftverrel felismeri az ebből adódó (és egyéb) színeltéréseket. A kamera és a töltőgép közötti kommunikáció révén az Ipar 4.0 elvének megfelelően a hibás zacskót azonnal ki is selejtezi. Ezzel a technológiával egyúttal az is meghatározható, hogy melyik gépegységnél mennyi selejt képződik.
A freiburgi Anyagmechanikai IWM Fraunhofer-Intézet (Fraunhofer-Institut für
Werkstoffmechanik IWM) és a drezdai Eljárástechnikai és Csomagolási IVV
Fraunhofer Intézet (Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV) a
hegesztési varratok hibátlanságának szavatolására fejlesztett ki olyan eljárást, amely
nem igényel utólagos ellenőrzést. Ehelyett a hegesztőprofilra szereltek fel egy vékonyréteg-hőérzékelőt, amely a szokásos szúrópróba elve alapján végzett ellenőrzések helyett a gyártási folyamaton belül (inline) minden egyes hegesztés hőmérsékletét ellenőrzi. Ha a hegesztőprofil hőmérséklete a megengedettnél alacsonyabb vagy magasabb,
a gép azonnal korrigál, még mielőtt több tökéletlenül lehegesztett zacskó lekerülne a
futószalagról. A berendezés a hegesztési varratba került anyagot is érzékeli a megszokottól eltérő hűlés alapján; akár a varratba került kávéporra is reagál és kiselejtezi a
hibás csomagot. A laboratóriumi eszközt tovább fejlesztik, hogy ipari alkalmazásra is
alkalmassá tegyék.
Védőgázt tartalmazó csomagolások vizsgálata
Az élelmiszerek egy részének eltarthatóságát a csomagon belül védőgázzal növelik meg. Az ilyen csomagolás gyakran két részből, egy alsó fenékrészből – többnyire
tálcából – és egy fóliaburkolatból áll. A már említett Fraunhofer Intézet, az IVV különböző élelmiszerüzletekben szúrópróbaszerűen kiválasztott védőgázos csomagolásokat
vetett vizsgálat alá. A vizsgálatok egyik célja az volt, hogy felderítse, mennyiben fewww.quattroplast.hu

lelnek meg ezek annak az elvnek, amely szerint a csomagolásnak „olyan kevésnek kell
lennie, amennyire csak lehet, de olyan soknak, amennyire szükséges”.
Az eltarthatóság határidejéig elemezték a csomagok felső légterében lévő gáz
összetételét (O2, CO2, N2), továbbá mérték a csomagolásban alkalmazott műanyagok
termoanalitikai tulajdonságait differenciális pásztázó kaloriméterrel (DSC), kémiai
jellemzőit infravörös spektroszkópiával (FTIR), oxigénáteresztését DIN 53 380 szabvány szerint 23 °C-on, 50% relatív nedvesség mellett.
A gázok összetétele – a várakozásnak megfelelően – függött a becsomagolt árutól. A tésztafélék, pékáruk, kolbászfélék, halak, sajtok, rágcsák, készételek gázatmoszférájában csak kevés [<0,1–1 (V/V)%] oxigén volt. Ezeket ugyanis N2/CO2 gázkeverékekkel védik meg az aerob mikroorganizmusok elszaporodásától. Viszonylag magas
O2-koncentrációt találtak a kesudió (2,0%) és a hasábburgonya (6,5%) atmoszférájában, ami az csomagoláskor vagy a csomagolóanyag nagyobb oxigénáteresztő képessége miatt kerülhetett oda. A nyers húsok feletti gáz oxigéntartalma nagyon magas, 75
(V/V)% körüli érték volt. Itt az oxigén az izmok oximioglobin festékanyagának, azaz a
hús piros színének megőrzése volt.
A CO2-koncentráció a különböző csomagolásokban nagyon változó volt. Ezzel a
gázzal a baktériumok elszaporodását gátolják. A kolbászfélék csomagolásában 15–25
(V/V)%, a pékárukéban >50 (V/V)% szén-dioxidot mértek; az utóbbiak ugyanis nagyon érzékenyek a penészgombákra. A kesudió és a hasábburgonya feletti térben egyáltalán nem volt CO2, ezeket száraz élelmiszerek lévén a mikrobiális fertőzés kevésbé
veszélyezteti.
Az egyrészes (zacskós) csomagok PET vagy PA fóliáinak oxigénáteresztése általában csekély, mindössze néhány tized cm3O2/csomag.nap.bar, a kesudió PET és a hasábburgonya PP fóliájáé egyformán 2,5 cm3O2/csomag.nap.bar volt. Jóval nagyobb
mértékben eresztették át az oxigént a gyümölcsöt vagy zöldséget tartalmazó csomagok
fóliái, amelyek csak ilyen közegben maradnak frissek.
A kétrészes csomagolóanyagok oxigénáteresztését mind a csomagolás alsó részén (amely többnyire tálca), mind a felső fólián mérték. Kiderült, hogy némelyik
csomag alsó része két nagyságrenddel gyorsabban engedi át az oxigént, mint a fedőfólia.
A vizsgált minták közül egy sertéskarajt tartalmazó csomag alsó tálcája 275 µm
vastag PP-ből készült, ezen 8,5 cm3O2/csomag.nap.bar áteresztőképességet mértek. Az
ötrétegű fedőfólia egyik rétegét EVOH alkotta, ezen mindössze 0,1
cm3O2/csomag.nap.bar oxigén tudott áthatolni. A valódi különbségek a gyakorlatban
csökkennek, ha a fedőfólia EVOH záróréteget tartalmaz, mert magas nedvességtartalmú térben az EVOH oxigénáteresztő képessége növekszik.
Egy sonka csomagolásának alsó része 12,5 cm3O2/csomag.nap.bar, fedőfóliája
0,2 cm3O2/csomag.nap.bar oxigént eresztett át, de az utóbbiban DSC-vel és FTIR-rel
nem tudtak EVOH-t kimutatni, fémbevonat vagy alumíniumfólia sem volt rajta. Feltételezhető, hogy rágőzölt SiO2 réteget tartalmazott, amelyet sem a DSC, sem az FTIR
nem mutat ki. Elektronmikroszkóppal érzékelhető lett volna, de ezt a vizsgálatot nem
végezték el.
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Ezekből az eredményekből az a következtetés vonható le, hogy a fedőfólia
záróképessége néha indokolatlanul nagy, azaz vékonyabb és olcsóbb fólia is elegendő
volna; vagy pedig túl gyenge minőségű anyagot választottak az alsó részhez, amely
emiatt a csomagolás gyenge pontját képezi, és az áru oxidatív romlását vagy a mikroorganizmusok elszaporodását okozhatja.
Az optimális megoldáshoz ismerni kell az anyagok tulajdonságait. A csomagolástechnikában sokszor többrétegű fóliákat alkalmaznak, amelyek egyes rétegeinek
vastagsága 3–275 µm között lehet, és amelyekkel különböző tulajdonságokat építenek
be a fóliába. A gázok diffúzióját gátló fóliákban kis oxigénáteresztése miatt
zárórétegként leggyakrabban EVOH-t használnak. A PE és a PP képviselheti a hegesztőréteget, a PET és a PE kölcsönözheti a szilárdságot és a csomag megfelelő stabilitását.
Elképzelhető, hogy ha az EVOH fólia egy csomagolási rendszerben „túl jó”, helyettesíthető lenne egy vékonyabb EVOH réteget tartalmazó, vagy egy olcsóbb PET
fóliával. Ha ettől a csomagolásba a kelleténél több oxigén jutna be, csökkenteni kellene az alsó rész áteresztését.
Az optimális megoldásban segítséget adhat a csomagon belüli védőgáz összetételének mérése az idő függvényében. A 7. ábra friss húst tartalmazó csomag gázkoncentrációinak időbeli változását mutatja. Az eltarthatósági idő mindössze 6 nap, ez
alatt a gázkoncentrációk alig változnak. Itt nincs szükség túldimenzionált
záróképességű fedőfóliára. Más a helyzet a burgonyahasábnál, ahol a 100 napos eltarthatóság időtartama alatt az oxigénkoncentráció folyamatosan nő, a nitrogénkoncentráció folyamatosan csökken (8. ábra). Az oxigénkoncentráció emelkedése megindíthatja
a burgonya romlását.
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Egy élelmiszer optimális csomagolásának megtervezésekor ismerni kell a becsomagolandó élelmiszer oxigénérzékenységét, a szóba jöhető tálcaanyagok és fóliák,
továbbá a teljes csomagolás oxigénáteresztő képességét (figyelembe véve a hegesztés
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közelében lévő esetleges hibahelyeket), EVOH-tartalmú fóliák alkalmazásakor a tárolás terének várható relatív nedvességtartalmát is.
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Röviden…
Nagy záróképességű csomagolófóliák piaca
Az Applied Marketing Information (AMI, Bristol) tanulmánya szerint a nagy
záróképességű műanyag fóliák mennyisége 2015-ben megközelítette a 17 millió tonnát. Habár ezeknek a fóliáknak a mennyisége a hajlékony élelmiszercsomagolásoknak
csak 8%-át adják, értékben sokkal nagyobb az arányuk. A nagy záróképességű fóliák
mintegy harmadát a hús- és halcsomagolásokhoz használják, 14% a tejtermékek,
egyenként 7–10% a tejtermékek, rágcsa- és müzliféleségek, kenyérfélék, italok és
édességek között oszlik meg.
O. S.
www.filmandsheet.com, 2016. október, p. 6.
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