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Vékony falú merev csomagolóeszközök fröccsöntése 

 
A vékony falú fröccsöntési technológia fejlesztései számos iparágban – különösen a cso-

magolási szegmensben – teszik lehetővé az anyagköltségek és a ciklusidők csökkentését, 

valamint az egyre igényesebb és könnyű termékek gyártását. Az alábbiakban a vezető 

fröccsgépgyártók ez irányú fejlesztéseit ismertetjük. Az egyadagos kávékapszulák iránti 

növekvő igény a kofröccsöntés technológia fejlesztésére hatott pozitívan. 
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sajtolás; műanyag csomagolás; kofröccsöntés; kávékapszula. 

 

 

A Netstal fejlesztései 

A Netstal jelenleg öt fő irányt lát a vékony falú csomagolóanyagok fröccsöntésé-

ben, ahol a fenntarthatóság létfontosságú a jövőben. Ez magában foglalja a környezet-

barát csomagolóeszközök előállítását többcélú alkalmazásokhoz, hozzátéve, hogy 

ezeknek nem feltétlenül kell drágának lenniük. A Netstal képes bioalapú és/vagy bio-

lógiailag lebomló műanyagokat feldolgozni. A fröccssajtolás további anyagmegtakarí-

tást tesz lehetővé – ez több mint 20% is lehet – és az ügyfél vagy a vásárló dönti el, 

hogy mennyire lehet csökkenteni a falvastagságot. A Netstal AXos vezérlő és a perifé-

riák közötti zárt hurkú kapcsolatok további hatékonyságnövelést eredményeznek, mi-

vel a gyártócella egyre egyszerűbben működtethető. A Drinktec 2017 technológiai ki-

állításon a Netstal Intravis rendszerpartnerével közösen bemutatott egy fröccsöntő gép 

és egy vizuális ellenőrző rendszer közötti vezérlőáramköri kapcsolatot.  

A fontos célok közé tartozik továbbá a termékbiztonság és az intelligens csoma-

golás, például a migrálás megakadályozása, az eltarthatósági idő beállítása és a ter-

mékkalózkodás elleni védelem. A Netstal támogatja ezeket az irányokat olyan barrier 

megoldásokkal, mint a ráfröccsöntés és a kofröccsöntés. A személyre szabás, mint 

például a rövid termékélettartam, a digitális nyomtatás és a többérzékelős technológia, 

szintén jelentős szerephez jut az IML (szerszámban címkézés) technológiában. 

A Netstal fejlesztései közé tartozik az omnichannel üzleti modell (ez egy olyan 

rendszer, amelyben a vevők több csatornán is eljuthatnak a kínált termék megvásárlá-

sáig. Ezek a lehetséges vásárlói utak a különböző csatornákon egy rendszerbe vannak 

összehangolva, egymást támogatva a minél nagyobb értékesítési hatékonyság érdeké-

ben, miközben a vásárlónak a lehető legnagyobb ügyfélélményt biztosítja – a szerkesz-

tő megjegyzése), amely a QR kód helyett rövid hatótávú (NFC) és kis energiájú 
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bluetooth (BLE) kommunikációt használ a fogyasztói információk összegyűjtésére és 

a termék eredetének ellenőrzésére. Az integrált áramkört (chip) a fröccsöntött, vékony 

falú csomagolóanyagba lehet beágyazni. 

A csomagolóanyag-gyártók globalizálódása miatt elengedhetetlen a világméretű 

vevői támogatás. Ebben az Ipar 4.0 megoldások segítenek, mint például a Netstal új 

interaktív e-szolgáltatása és az AnalytX felhőalapú gyártásfelügyeleti alkalmazása. 

Ezekkel több földrész gyártóhelyén támogathatják az ügyfeleket. Számos alkalmazási 

területet lehet kiemelni, ahol a vékony falú fröccsöntés bővül: késztermékek több 

funkcióval, egyadagos csomagolások útközbeni étkezéshez, egyadagos kapszulák ká-

vékhoz, teákhoz, tejtermékekhez stb. Új csomagolási megoldások jelennek meg a do-

hánytermékekre, és a barrier tulajdonságokkal rendelkező csomagolóanyagok és a be-

ágyazott chipek használata is nő. 

A Netstal technológiai fejlesztései közé tartoznak a többkomponensű gépek 

kofröccsöntéshez és ráfröccsöntéshez, valamint a nagyobb fröccsteljesítmény alterna-

tív csomagolóanyagokhoz a kétszelepes technológia használatával. Az energiafogyasz-

tás továbbra is a figyelem középpontjában áll, és a vállalat az új meghajtási technoló-

giára is figyel. A Netstal olyan gépeket is kifejlesztett, amelyek kihasználhatják az új 

barrier technológia előnyeit, ahol két anyag kombinálható a tulajdonságok javítása ér-

dekében. Az Ipar 4.0 új módszereket nyújt a folyamatadatok továbbítására és felhasz-

nálására a fröccsöntő gép és más berendezések között. 

A Netstal számos új berendezést kínál a vékony falú, fröccsöntött csomagolások-

hoz. Új meghajtó technológiával szerelték fel az Elios családot. A 450–750 tonnás 

záróerő-tartomány 1,5 s (450 t) és 1,9 s (750 t) közötti száraz ciklusidőt biztosít – 

mindkettőt az Euromap szerint mérték – jó energiahatékonysággal.  

A vállalat kétkomponensű berendezést is kifejlesztett egy második fröccsegység-

gel. A Netstal már a Fakuma 2017 kiállításon bemutatta a háromrétegű kávékapszulák 

gyártását precíziós kofröccsöntéssel. A teljesen elektromos, kétkomponensű Elion 

fröccsöntő gép záróereje 120 tonna volt. A szendvicsszerű fröccsöntési eljárás lehető-

vé tette, hogy az IML-dekorált kapszulák megbízhatóan aromazárók legyenek.  

A kapszulák belső rétege gázzáró EVOH, a két külső réteg pedig PP, amely 0,4 mm 

vékony szendvicsszerkezetet hozott létre. A 0,06 mm vastag EVOH réteg a kávét, míg 

a PP rétegek (0,17-0,17 mm) az EVOH-t védik, máskülönben ez az érzékeny anyag 

elnyeli a nedvességet, így elveszítheti a gázzáró hatását. A teljes ciklusidő körülbelül 

4,9 s volt. 

A Netstal új Ipar 4.0 megoldásokat is kínál, az AnalytiX felhőalapú gyártásfel-

ügyeleti alkalmazást és az e-szolgáltatás platformot. Ezek az elektronikus funkciók 

lehetővé teszik az információáramlást és a közvetlen kommunikációt a termelés haté-

konyságának további növelése érdekében. A Netstal gépek a hagyományos Euromap 

interfészeken keresztül összekapcsolhatók a KraussMaffei anyavállalat új MaXecution 

MES rendszerével. 

A jövőbeni fejlesztések továbbra is az anyagmegtakarítás felé mutatnak. A 

Netstal jelentős piacot lát a vékony falú csomagolóanyagok fröccssajtolásában a 

rakatolós (máglyázós) szerszámtechnológia alkalmazásával. 
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A Sumitomo (SHI) Demag fejlesztései 

A Sumitomo (SHI) Demag által kifejlesztett fröccssajtolási technológia 25%-kal 

csökkenti az olcsó, tömeggyártású, eldobható élelmiszer csomagolóeszközök falvas-

tagságát. A fröccssajtolás során a polimerömledéket egy kissé nyitott szerszámba in-

jektálják, majd a szerszám teljes zárása után sajtolják. A fröccssajtolással – a vállalat 

szerint – a poharak és fedelek falvastagsága 0,45 mm-ről 0,35 mm-re csökkenthető. Ez 

kb. 25% PP alapanyag megtakarítást jelent a hagyományos fröccsöntési eljáráshoz ké-

pest, miközben a mechanikai tulajdonságok nem változnak. 

A szerszámban lévő anyag sajtolása gyakori ipari eljárás, jellemzően gumik és 

gyanták esetében használják. A közelmúltig ugyanakkor nem alkalmazták a PP cso-

magolóanyagok tömegtermelésében. A sajtolást általában akkor használják, amikor 

egy több részből álló termék vastagabb részeit hosszabb ciklusidővel állítják elő, pél-

dául optikai lencséknél vagy hőre keményedő műanyagoknál. 

Az elmúlt évek egyik legnagyobb fejlesztése a vékony falú csomagolások piacán 

a sajtolás és a rakatolós szerszámok kombinációja. A Fakuma 2017 kiállításon mutatta 

be a Sumitomo (SHI) Demag a nagy teljesítményű El-Exis SP 200/920 fröccsöntő gé-

pét, együttműködve a fröccssajtoló szerszám specialista Rouxel céggel, amellyel deko-

ratív IML fedeleket gyártottak 2-fészkes szerszámban. A K 2016 vásáron mikrohullá-

mozható készételes tálcákat fröccssajtoltak egy rakatolós 2+2-fészkes szerszámban, és 

jelenleg egy ilyen szerszámot építenek 4+4 fészekkel IML tálcákhoz. A vékony falú 

csomagolóanyag-gyártók mindig olyan módszereket keresnek, amelyek csökkenthetik 

a termékköltségeket. A súlycsökkentés a legnagyobb lehetőség a költségmegtakarítás 

terén, mivel a csomagolásban az alapanyag a legnagyobb költségtényező. 

A fröccssajtolás eltér a hagyományos fröccsöntéstől a zárómechanizmus és az al-

kalmazott zárónyomás tekintetében. A fröccssajtolás során a szerszámforma teljes zá-

rása előtt jut be a megömlött anyag a szerszámüregbe. A gép zárómozgása segíti a lágy 

anyag eloszlását az üregben. Ez a művelet csökkenti a fröccsnyomást és a szükséges 

záróerőt, ezáltal eltávolítja a belső feszültségeket a termékből, így a zsugorodásnak 

köszönhetően kisebb lesz a vetemedés. A töltési idő maximális sebességnél 0,2 s, a 

teljes ciklusidő kb. 3,3 s, az alkalmazástól függően. 

A hagyományos vékony falú fröccsöntésnél gyorsabb töltés és nagyobb nyomás 

szükséges ahhoz, hogy az olvadt műanyag eljusson a vékonyabb szerszámüregekbe, 

megakadályozva az anyag megszilárdulását a lövések között. Nagyon nagy kihívást 

jelent 0,35 mm falvastagságot ezzel a módszerrel ismételten elérni. Mivel a 

zárónyomás a fröccssajtolásnál lényegesen kisebb, az erre a módszerre való áttérés 

energiamegtakarítást eredményez. A kisebb záróerő másik előnye, hogy a gyártók ki-

sebb méretű és súlyú gépeket tudnak telepíteni. 

A Sumitomo (SHI) Demag szerint az El-Exis SP hibrid gépeknél nem kell komp-

romisszumot kötni a sebesség és a pontosság terén. Ez annak köszönhető, hogy a szer-

vomotoros hidraulikus záróegységet a pontos mozgások érdekében fejlesztették ki. A 

vékony falú csomagolóanyagokat nagy mennyiségben gyártók számára ezek a fejlesz-

tések hozzájárulnak a jövedelmezőséghez, és mind a kapacitás, mind a rugalmasság 
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tekintetében ki tudják elégíteni a jövőbeli növekvő igényeket. A nagy sebességű gyár-

tásnak köszönhetően a legtöbb rendszer integrálni tudja a robotokat. Ezek általában 

kettős célt szolgálnak, egyrészt automatizálják az IML címkék behelyezését a szer-

számba, másrészt eltávolítják a készterméket a szerszámból és felhalmozzák. 

Mivel a feldolgozók arra törekednek, hogy „zöldebbé” tegyék termékeiket, a 

csomagolóanyagok súlycsökkentésre irányuló tendencia tovább gyorsul. A fröccsöntés 

hatékonyságának és sebességének ötvözése a 25%-kal kevesebb alapanyag felhaszná-

lással, valamint a sajtolással nyert energiamegtakarítások révén a csomagolóanyag-

gyártók egyértelműen várják a legújabb fejlesztéseket. A versenyhelyzetben működő 

legtöbb vállalat évente több millió tárolóedényt gyárt csomagolási célra. A gyártott 

mennyiség, a nyersanyaghulladékok és a pontosság alapvető fontosságú a vállalatok 

pénzügyi életképességéhez. Sok olyan gyártóhely működik, amely több mint 20 gépet 

üzemeltet a beszállítói kereslet kielégítésére. Az ultra vékony falú élelmiszercsomago-

lási szektorban a Sumitomo erős és folyamatos növekedést vár, ugyanakkor a környe-

zetvédelmi nyomás és a magas polimer árak miatt egyre nagyobb kihívással szembe-

sülnek a gyártók. 

Az Arburg fejlesztései 

Az Arburgnál úgy vélik, hogy a vékony falú fröccsöntés középpontjában a nagy 

sebességű, kiváló minőségű és nagy volumenű gyártás áll, az alapanyag- és 

energiamegtakarítással együtt, ami teljes mértékben összhangban van a ciklusidő- és 

súlycsökkentés jelenlegi tendenciáival. A kényelmesebb felhasználás és funkcionalitás 

iránti fogyasztói igény pozitív hatással van az új csomagolások megtervezésére. Az 

esztétikai megjelenés javítása érdekében, például, az úgynevezett „magas fényű” és 

fémezett címkéket használják. A funkcionalitás növelhető a modern barrier technoló-

gia alkalmazásával. 

A vékony falú, eldobható kapszulák jelentik az egyik legfontosabb növekedési pi-

acot. A kávé mellett olyan termékek, mint a tejpor, a tea, a bébiételek és a levesek is 

egyre inkább felkínálják az „egy gombnyomással” való elkészítést. A csomagolási 

szektor az Arburg számára is bővülést jelent. A kiváló minőségű műanyag csomagolá-

sokat az egész világon keresik, különösen az élelmiszeriparban. Itt egyre több mű-

anyag csomagolást állítanak elő mélyhúzás helyett fröccsöntéssel a még jobb minőség 

elérése érdekében. 

Az IML technológia hozzájárul a jobb minőségű csomagolások gyártásához. 

Napjainkban a címkéket nem csupán a szebb termékmegjelenés miatt használják, hogy 

a termék „kínálja magát” a polcokon, hanem funkcionális igényeket is kielégítenek. 

Ennek egyik példája a barrier címkék használata a termékek eltarthatóságának meg-

hosszabbítására. A barrier technológia nagy igényeket támaszt, különösen a szerszá-

mok és a tűbeömlés kialakításában. Az Arburg nagy tapasztalata a többkomponensű 

feldolgozás (szendvicsszerű fröccsöntés) terén előnnyel jár, amikor az élelmiszeripari 

gázzáró dobozokat kell előállítani, különösen az EVOH alapanyag esetében. Jól isme-

rik a gázzáró megoldásokat (az IML vagy a bevonatos technológia használatánál), ké-
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pesek összekapcsolni ezt a szakértelmet és a csomagolási területről származó tapaszta-

latukat, hogy a vevők számára egyedi megoldásokat hozzanak létre. 

Az Arburg olyan optimális fröccsöntési megoldásokat kínál, amelyeket kifejezet-

ten vékony falú termékek gyártásához terveztek. A cél a gyors ciklusok kombinálása a 

nagy teljesítmény és a kiváló minőség érdekében, a teljes rendszer költséghatékony és 

energiatakarékos működésével. A Hidrive és az Alldrive család nagy teljesítményű 

hibrid és elektromos gépei, amelyek speciális csomagolóipari változatban is kaphatók, 

ideális választások ezeknek a követelményeknek a kielégítésére. A csuklók közötti 

távolságot, a záróerőt és a szerszámnyitási hosszt a csomagolási alkalmazásokhoz iga-

zították, hogy nagy termelékenységet, rövid ciklusidőket és csökkentett energiafel-

használást érjenek el. A szervoelektromos adagoló meghajtók együttműködve a hely-

zetszabályozott barrier csigákkal lehetővé teszik a nagyfokú plasztifikálást és fröccs-

öntési sebességet, akár 500 mm/s értékig. 

Az Arburg szerint az összes csomagolásokat gyártó gép FEM-optimalizált, meg-

erősített szerelőlapokkal rendelkezik (a FEM a végeselemes módszert jelöli). Annak 

érdekében, hogy csökkentsék a vékony falú alkalmazásoknál előforduló eltéréseket, az 

Arburg ezeket a gépeket 2017 augusztusa óta szabványos, 50 mm-rel megerősített sze-

relőlapokkal látja el mind az álló, mind a mozgó szerszámlapon. Az alapfelszereltsé-

gén kívül egy külső IML vagy termékelvevő (robot) rendszer csatlakoztatására, vala-

mint a pneumatikus funkciók nagysebességű vezérlésére is lehetőség van. 

Az Arburg számos olyan projektben vett részt, amelyek specifikus vékony falú 

fröccsöntéssel foglalkoznak – optimalizált ciklusidők, súlycsökkentés és barrier tech-

nológia. Az Allrounder 570 H csomagolási változatát kifejezetten vékony falú termé-

kekhez terveztek. A gyártócella pl. négy IML dobozt állít elő mindössze 1,9 s alatt. A 

szerszám és az automatizálási megoldás az IML címkék behelyezéséhez, valamint a 

3,55 g-os, 0,32 mm falvastagságú dekorált doboz elvételéhez és felhalmozásához a 

Brink cégtől származott. 

A hibrid Allrounder 630 H csomagolási verzióját az Arburg úgy fejlesztette, 

hogy négy kerek IML dobozt tudjon előállítani 3,5 s ciklusidővel. A dobozok tömege 

mindössze 5 g. Ezt az úgynevezett TRIM (Thin Recess Injection Molding) technológia 

teszi lehetővé, amellyel az egyes dobozok tömege 30%-kal csökkenthető a használha-

tóság korlátozása nélkül. 

Az elektromos, kétkomponensű Allrounder 570 A-t úgy tervezték, hogy 

kofröccsöntéssel szendvicsszerkezetű kávé kapszulákat állítson elő. Az EVOH gázzáró 

réteg két PP réteg között helyezkedik el.  

A jövőbeli fejlesztésekkel kapcsolatban elmondható, hogy az Arburg számos 

ügyfele olyan sokoldalú csomagokat keres, amely tartalmazza az adott gyártásra al-

kalmas hatékony gépet és technológiát és a mindenre kiterjedő konzultációs lehetősé-

get. Ez magában foglalja a támogatást a komplett rendszerek tervezéséhez, 

üzembehelyezéssel és CE tanúsítással, a globális szakértői tanácsadást, az együttmű-

ködést a szerszámok és az IML rendszerek vezető szállítóival a vékony falú csomago-

lási szektorban. 
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A Milacron fejlesztései  

A csomagolási piac olyan megoldásokat keres, amelyek a költségeket csökkentik, 

állítják a Milacronnál. A csomagolás árában mintegy kétharmadot tesz ki az alap-

anyag, ezért fektetnek nagy hangsúlyt a tömeg és a ciklusidő csökkentésére, valamint a 

jobb működési hatékonyságra. Egy másik lehetőség a megnövelt eltarthatósági idő 

barrier anyagokkal. Nő a piaca a kisebb méretű csomagolásoknak is. Ráadásul, ahogy 

a piac a feltörekvő régiók felé is terjeszkedik, a technológiának robosztusabbnak és 

hatékonyabbnak kell lennie a kevésbé ideális körülmények között is, például más mű-

anyagok használatával, könnyű üzemeltetéssel, helyi szerviz és támogató hálózattal. 

A Milacron által kifejlesztett Klear Can PP/EVOH/PP konzervdoboz hagyomá-

nyos fém fedéllel 2–5 év eltarthatósági időt biztosít a fémdobozok könnyebb és átlát-

szó alternatívájaként. A márkakereskedők számára így lehetőség nyílik, hogy a termé-

küket prémiumcsomagolással különböztessék meg a piaci versenyhelyzetben. A 

Milacron az S&W Fine Foods International vállalattal működött együtt, ananász dara-

bokat és szeleteket csomagolnak a Klear Can-be, amelyeket Dél-Koreában és Kínában 

értékesítenek. Az S&W az első olyan vállalat a világon, amely trópusi gyümölcsöt kí-

nál átlátszó műanyag dobozban. 

A Klear Can a gyümölcsök, zöldségek, levesek, húsok és egyéb termékek fém-

dobozainak alternatívájaként szolgál. A Klear Can IML-kompatibilis, és ugyanazokat 

az ipari szabványokat használja a töltő, hegesztő és hőkezelő gépek esetében, mint a 

fémdobozoknál. Ellenáll a hagyományos hőkezelési nyomásnak és a 130 °C-os hőmér-

sékletnek. 

Az Engel fejlesztései 

Az NPE 2018 kiállításon az Engel két nagy teljesítményű, integrált gyártósorán 

vékony falú poharakat fröccsöntöttek. A kiállítási standján az olasz Campetella 

Robotic Center vékonyfalú, repülőgépeken használt poharakat gyártott a teljesen elekt-

romos Engel E-motion 740/240 T USA fröccsöntő gépen a svájci Fostag szerszámát 

használva. A poharakat nagy sebességű automatikával távolították el a szerszámból, 

majd közvetlenül a fröccsöntés után csomagolták. 

Az Engel állítása szerint a bőven 3 s alatti ciklusidő és az 500 mm/s-nél nagyobb 

befröccsöntési sebesség miatt a teljesen elektromos E-motion család minden tagját 

egyre inkább használják vékony falú poharak gyártására. A könyökemelők és az orsók 

zárt rendszere biztosítja az összes mozgó gépalkatrész optimális és tiszta kenését, ezál-

tal megfelel az élelmiszeripar szigorú higiéniai követelményeinek. 

A Husky fejlesztései 

A Husky számos szerszámozási és rendszer „képességet” fejlesztett ki speciális 

csomagolások gyártásához, beleértve a vékony falú termékeket és a többrétegű techno-

lógiát. A Multi-Layer Technology képes pontosan adagolni a gázzáró réteget, ami je-
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lentősen megnöveli a tervezési szabadságot. Ezt már sikeresen alkalmazták a PET ese-

tében, és más típusú csomagolásokra is tervezik kiterjeszteni. 

A Husky többrétegű technológiája egy integrált megoldás olyan csomagolási al-

kalmazásokhoz, amelyek rugalmasabb anyagtulajdonságokat kínálnak a csomagolás 

megtervezéséhez és a teljesítményéhez, lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy von-

zóbb lehetőségek közül válasszanak, például a fém- és kartondobozok, az üvegek és a 

PE-HD alternatívájaként. A Multi-Layer Technology-val a barrier anyagokat széles 

határok között lehet feldolgozni, miközben egyes alkalmazásoknál akár 50%-os meg-

takarítást is el lehet érni az anyagköltségekben. A technológia a Husky nagy teljesít-

ményű HyperSync rendszerének előnyeit egy fejlett ömledékadagolóval és kifinomult 

vezérlésekkel ötvözi, amely kedvező költségprofillal párosul. Ez a képesség biztosítja 

a barrier anyag pontos eloszlásá. A HyperSync platformra épített többrétegű technoló-

gia nem igényel speciális szerszámozást és berendezéseket. 

A kofröccsöntési technológia új piaci lehetőségei 

A szobahőmérsékleten hosszan eltartható élelmiszerek a hűtve tároltakhoz képest 

hátrányban vannak az idejétmúlt piaci pozícionálással és a fogyasztók minőséggel 

kapcsolatos aggodalmai miatt. A konzervekre általában úgy tekintenek, mint rosszabb 

minőségű, kevésbé friss és kevésbé autentikus termékekre. Ugyanakkor a hatékony 

ellátási láncuk, és ennek következtében az alacsonyabb áraik lehetővé tették piaci el-

terjedésüket. A szegmens nagy hasznot húzhat a műszakilag jelenleg elérhető moder-

nizáció és innováció előnyeiből. 

A szobahőmérsékleten eltartható élelmiszereknél a csomagolásokhoz kapcsolódó 

innovációk fő mozgatórugói: a kényelmes használhatóság iránti növekvő vásárlói igé-

nyek, valamint a beszállítók piaci differenciálódása. A műanyag csomagolás kimagas-

ló funkcionalitást és esztétikai megjelenést kínál a hagyományos csomagolóanyagok-

kal (fém, üveg) szemben. A nagy záróképességű műanyagokkal bővíteni lehet a már 

kiforrott piacokat, mint például a szobahőmérsékleten eltartható levesek, gyümölcs-

konzervek, zöldségek és halak, a kényelmes, hozzáadott értékkel bíró, a modern kor 

igényeit kielégítő tárolóedények bevezetésével. 

Európa, Afrika és a Közel-Kelet a nagy záróképességű, vékony falú merev cso-

magolóeszközök fő gyártója, 2018-ban 40%-os részesedéssel. Amerika részesedése 

32%, Ázsiáé 28%. Bár a vezető régiókban erőteljesen bővült a gyártott mennyiség, 

ennek ellenére piaci részesedésük folyamatosan csökken. Ez a piac telítődésével és 

azzal függ össze, hogy az erős növekedés ösztönzi más régiók helyi ellátási bázisainak 

fejlődését. Miközben a hagyományos csomagolások (fém és üveg) helyettesítése nagy 

lehetőséget jelent a műanyagok számára, az új alkalmazások fejlesztése, mint például 

az egyadagos kapszulák, egy másik növekedési pályát nyit meg. 
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Egyadagos kapszulák 

Az egyadagos italos kapszulák szűk piaci szegmensről indulva a vékony falú 

csomagolási szektor egyik legfontosabb felhasználási területévé nőtték ki magukat. Ez 

a dinamikus piaci terület bonyolult értéklánccal rendelkezik. Például, más-más kapszu-

lákat használó kávéfőző rendszereket lehet vásárolni. A Nespresso és a Keurig K-Cup 

márkák úttörő szerepet játszottak ezen a területen, és globálisan a legnagyobbak közé 

számítanak. 

Az egyadagos kapszulák kulcsfontosságúak a nagy záróképességű megoldások 

piaci növekedésében. Alkalmazásuk 2013 óta mennyiségileg megháromszorozódott. A 

kapszulák további bővülése várható, de árnyalja a képet, hogy versenyezni kell a kom-

patibilis és olcsó, ugyanakkor nem gázzáró formátumokkal. Az egyadagos kapszulák 

nemcsak a barrier hőformázás iránt növelik a keresletet, hanem előmozdítják a gázzáró 

kofröccsöntés, az IML és a bevonási technológiák fejlesztéseit is. 

A kofröccsöntés területén a Kortec játszott úttörő szerepet a 2000-es években. 

Kulcsrakész rendszerben gondolkodtak, koordinálták az érintett feleket, és teljes fele-

lősséget vállaltak a technológiáért. Ez a technológia nagy beruházási költségekkel jár, 

ebből következően inkább alkalmasabb a nagy termelési mennyiséggel gyártók számá-

ra. A Kortec legnagyobb versenytársa, a MoldMasters 2012-ben lépett be a 

kofröccsöntés területére Iris rendszerével (fúvókát és forrócsatornát kínálva a hagyo-

mányos fröccsöntő gépek átalakításához). A két fő technológiai beszállítót és platfor-

mot a Milacron egyesítette 2013–2014-ben. A Kortec rendszert így most a Milacron 

kínálja. Azóta más gyártók is megjelentek, mint például az Otto Hofstetter (fúvókák 

kofröccsöntéshez), a Fostag (forrócsatornák), az Ermo (forrócsatornák), az Arburg 

(fröccsöntés), a Beck Automation (automatizálás), vagy a közelmúltban a Husky, 

amely szintén kulcsrakész kofröccsöntő rendszereket szállít. 

A barrier kofröccsöntési technológiával realizált mennyiség eddig csak a piac 

marginális részét tette ki. 2016/2017-ben a technológia iránti érdeklődés második hul-

lámát lehet látni, sokkal ígéretesebb eredményekkel. Az éves növekedés 2013 óta 

144% volt. Az újabb érdeklődés az egyadagos kapszulák fejlesztéseinek köszönhető, 

olyan projektekben, mint például a Jabil K-Cups kapszulák a Keurig részére, valamint 

a Menshen (Nespresso és Nescafe Dolce Gusto rendszerekkel kompatibilis) és Lapp 

Tec (Nespresso kompatibilis) barrier kapszulái. A kofröccsöntés technológia várhatóan 

jelentős piaci részesedést fog elérni a következő öt évben. 
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