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MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA 

 
Aktív csomagolás a kárba vesző élelmiszer csökkentésére 

 
Felmérések szerint a világon emberi fogyasztásra termelt élelmiszer egyharmada a szál-

lítás, tárolás során elveszti frissességét, romlásnak indul, és a hulladékba kerül. Az élel-

miszergyártó ipar az USA-ban a kiskereskedelemben megromló áruk miatt évente 15,6 

milliárd USD veszteséget szenved. Ha módosított csomagolással az élelmiszerek eltartha-

tóságát csak egy nappal növelhetnék, naponta 1,8 milliárd USD-t takaríthatnának meg. 

A ma alkalmazott ún. passzív védelemmel is meghosszabbítható az élelmiszerek eltart-

hatósága, de az élelmiszergyártók és forgalmazók abban bíznak, hogy az ún. aktív és 

intelligens csomagolási technológiákkal a veszteséget jóval nagyobb mértékben lehet 

majd csökkenteni.  

 

Tárgyszavak: csomagolóipar; élelmiszer-csomagolás; gyógyszer; eltarthatóság;  

élelmiszer-veszteség; aktív csomagolás; intelligens csomagolás. 

 

 

A csomagolásnak egyik fő feladata, hogy megvédje az élelmiszerek és gyógysze-

rek minőségét, késleltesse azok romlását vagy degradációját, amelyet az oxigén, a 

nedvesség vagy baktériumok indítanak el. A passzív védelemben ezért olyan 

zárófóliákat alkalmaznak, amelyek gátat szabnak az oxigén vagy a vízgőz áthatolásá-

nak; ide sorolhatók a vákuumcsomagolások is, továbbá az árut hosszabb ideig frissen 

tartó gázokat (nitrogén, szén-dioxid) tartalmazó csomagolások. 

Egyre gyakrabban alkalmaznak azonban aktív csomagolásokat. Ezekbe olyan 

adalékokat építenek be, amelyek elnyelik a káros molekulákat vagy ellenkezőleg, 

olyan molekulákat bocsátanak ki, amelyek megnövelik az áru eltarthatóságát. Ha az 

aktív védelmet intelligens csomagolással kombinálják – az utóbbi az áru frissességét 

jelző szenzorokat tartalmaz – egy fokozattal tovább növelhetik a csomagolás megbíz-

hatóságát. 

A csomagolóeszközöket gyártó dél-karolinai központú globális Sonoco cég elkö-

telezte magát az élelmiszer-veszteséget csökkentő csomagolási technikák fejlesztésére. 

Ennek érdekében partneri viszonyba lépett a dél-karolinai Clemson egyetemmel. A 

cég a Sonoco FRESH (Food Research Excellenece for Safety and Health) projekt kere-

tében az új csomagolási technológiák fejlesztésére 5 évig évi 2,725 millió USD-t ad a 

Clemson egyetemnek, és további évi 1 millió USD-vel támogatja az üzleti világ ilyen 

témájú kutatásait.  

A műanyagok újrafeldolgozására való törekvés arra ösztönzi a fóliagyártókat, 

hogy multiréteges termékeiket ugyanabból az alapműanyagból építsék fel. Az egyes 

rétegekbe bevitt adalékok, pl. oxigénabszorbens vagy más tulajdonságokat kölcsönző 

hatóanyagok lehetővé tennék, hogy az azonos műanyagból (pl. polietiénből vagy PET-
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ből) készített többrétegű fólia egyszerre tartalmazzon aktív és passzív védőréteget a 

becsomagolt áruk frissességének megőrzésére. A spanyolországi Aimplas műanyag-

technológiai központban pl. polietilénhez alkalmazható, testre szabott gyökfogó ve-

gyület kifejlesztésén dolgoznak, amelynek hatástalanítania kellene a csomagban fel-

szabaduló etilént, ezáltal lassítaná a benne lévő gyümölcsök, zöldségek vagy virágok 

érési folyamatát, ezáltal növelné eltarthatóságuk idejét. 

Antimikrobiális csomagolás 

A csomagolóvállalatok a „természetes” élelmiszerek eltarthatóságának időtarta-

mát tartósító anyagok hozzáadása nélkül, de legalábbis azok mennyiségének csökken-

tése mellett szeretnék növelni. A mikroorganizmusok szaporodását gátló anyagok al-

kalmazása a csomagolásban meghosszabbíthatja az becsomagolt áru fogyaszthatósá-

gát, de élelmiszerekkel közvetlenül érintkező műanyagokba csak akkor vihetők be, ha 

ezt a megfelelő hatósági szervek engedélyezték. Ilyen irányú kutatásokat több helyen 

végeztek, de csak kevés antimikrobiális technológiát próbáltak ki a gyakorlatban, 

részben a nem kellő hatásfok, a viszonylag magas ár és a szigorú engedélyeztetési eljá-

rás miatt. A Sonoco cég azonban folytatja a kutatásokat, amelyekben megfelelő adalé-

kokkal vagy bevonatokkal próbálják a csomagolások tartalmát – elsősorban a friss 

élelmiszereket – megvédeni a mikrobák elszaporodásától.  

A thailandi központú Life Materials Technologies a közelmúltban mutatta be Life 

DJ/AM-00-IA márkanevű, molekulaszűrőt is tartalmazó szervetlen antimikrobiális ké-

szítményét, amelynek két szinergetikus hatású komponense a cég szerint jó hatásfok-

kal növeli meg az élelmiszerek romlásának megkezdődéséig eltelt időt. A készítmény 

kielégíti az Európai Unió biocidekre vonatkozó előírásait (EU BPR 5289/2012, 

Biocidal Products Regulation), továbbá a baktériumok vizsgálatát előíró ISO 22196 és 

a japán JIS Z 2801 szabvány, ill. a gombákra vonatkozó ISO 846, ill. ASTM G21 szab-

vány követelményeit, de megkapta az USA-ban is az élelmiszerekkel érintkező anya-

gokban alkalmazáshoz szükséges engedélyt. A hamburgi Velox cég megállapodást 

kötött a thaiföldi céggel, amelynek alapján jogosulttá vált, hogy Németországban, 

Skandináviában és a Benelux államokban forgalmazza a Life DG/AM-00IA 

antimikrobiális anyagot. A Velox ezt mesterkeverékek formájában is kínálja majd. Az 

adalék háztartási gépek anyagában, fürdőszobai eszközökben és textilekben is alkal-

mazható. 

Számos kutatóhelyen vizsgálják azt, hogy gyümölcsből vagy mezőgazdasági hul-

ladékból lehetne-e az aktív csomagoláshoz használható adalékot kinyerni. Mivel ezek 

a termények ehetőek, feltételezik, hogy a belőlük kinyert adalékok az élelmiszerek 

csomagolóanyagaiban sem volnának problematikusak. Potenciális adalékoknak tekin-

tik az erősen antioxidáns komponenseket, amelyek az olajbogyó és a borászat mellék-

termékeiből volnának kinyerhetők. Gombaölő és antibakteriális extraktumokat már 

sikerült fokhagymából, hagymából és narancshéjból készíteni. Kísérletekben ezekkel 

pl. az eper vagy a friss sajt frissességét hosszabbították meg.  
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A növényi anyagokból kivont potenciális aktív hatóanyagok azonban gyakran 

hőérzékenyek, nem viselik el a műanyag-feldolgozás hőmérsékletét, egyeseknek (pl. a 

fokhagyma) pedig jellegzetes szaga van. Bizonyos növények (oregano, kakukkfű, fa-

héj, szegfűszeg) extraktuma 250 °C-ig megőrzi épségét, ezért a polietilén vagy a PET 

többlépcsős feldolgozását (kompaundálás, extrudálás, hőformázás) is elviselné. A fok-

hagyma, a rozmaring extraktuma legfeljebb 150 °C-ig hőálló, ezért az alacsony hő-

mérsékleten feldolgozható kis sűrűségű polietilénben (PE-LD), az etilén/vinilacetát 

kopolimerben (EVA) vagy a termoplasztikus keményítőben (TPS) volna felhasznál-

ható.  

„Tokozással” beépített aktív extraktumok 

Az spanyolországi Aimplas kutatóközpontban egy új technológiát fejlesztettek ki 

növényi extraktumok műanyagokba keveréséhez, amelyet „tokozásnak” (encap-

sulation) neveznek. Ennek lényege, hogy az extraktumot hordozóanyag – pl. 5 m-nél 

nem nagyobb zeolit mikrokapszula (1. ábra), amely kisebb a fólia vastagságánál – se-

gítségével keverik be a műanyagba. A tokozott hatóanyag előre meghatározott sebes-

séggel és mennyiségben diffundál be a csomagolófóliából a becsomagolt élelmiszerbe, 

és fejti ki ott védőhatását. További előnyei, hogy folyékony extraktumok helyett por 

alakú adalékot kell a műanyag fólia anyagába bekeverni; a kapszula megvédi a ható-

anyagot a környezeti hatásoktól (magas hőmérséklet, oxigén, fény; pH); csökkenti az 

adalék esetleg kellemetlen szagát; mérsékli az adalék illékonyságát és reaktivitását.  

Az Aimplas kutatói egyik kísérletükben PLA fóliába kevertek mikrokapszulákba 

tokozott antibakteriális és antioxidatív hatású fokhagymaextraktumot. A 2. ábrán a 

kutató jobb kezében ilyen fóliába csomagolt friss saláta látható 4 napos szobahőmér-

sékleten végzett tárolás után; bal kezében adalék nélküli fóliában frissességét alaposan 

elvesztett saláta van. Egy másik kísérletben adalék nélküli, ill. 1% fokhagyma-

extraktumot tartalmazó polietilénfóliába földiepret csomagoltak. 4 nap múlva a cso-

magolatlan gyümölcs felületének kb. 9%-án, a sima PE fóliába csomagolt eper kb. 

11%-án észletek penészbevonatot; az adalékot tartalmazó fólia alatt ilyen nem volt. 7 

nap után ugyanilyen sorrendben 19%, 17%, ill. 9%; 10 nap után 75%, 76,5%, ill. 10% 

volt a penészréteg kiterjedése. A vizsgált növényi extraktumok között a legerősebb 

szaga a fokhagymának volt, de ezt a becsomagolt epren nem lehetett érezni.  

A becsomagolt áru „állott” szagának visszaszorítása 

A vákuumcsomagolásban fogalmazott húst a vásárló a csomag felbontásakor 

szaga miatt gyakran nem érzi frissnek. A wisconsini (USA) központú globális Bemis 

cég (amely a Bemis Hungary Kft. formájában Magyarországon is jelen van) ezért a 

vákuumcsomagoláshoz kis oxigénáteresztésű fóliát használ, ami által csökkenti a cso-

magon belül az oxigénkoncentrációt, ennek révén gátolja a baktériumok szaporodását, 

és visszaszorítja a lipidek oxidációjából származó organoleptikus hatást. A kellemetlen 

szag ugyan hamarosan elillan, a vásárlók áru iránti bizalmát azonban negatívan befo-
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lyásolja. Ez a jelenség fokozottan érinti a baromfiipart, amely a jelenséget a teljesen 

zárt csomagolás helyett szabad gázcserével próbálja visszaszorítani.  

A Bemis másik újítása emellett, hogy élelmiszerekkel közvetlenül érintkező fóli-

áiba kálium-szorbátot kever, amelyet az USA élelmiszer- és gyógyszerügyi hatósága, 

az FDA erre a célra engedélyezett. A csekély oxigént áteresztő és kálium-szorbáttal 

módosított fóliák alkalmazásával valószínűleg jelentősen meg lehet majd lassítani a 

baktériumok szaporodását és a vásárlót visszariasztó kellemetlen szag képződését, az-

az meg lehet majd hosszabbítani a baromfihús szavatossági idejét, ami által kevesebb 

élelmiszer kerülhet a szemétbe.  

 

 
 

 
 

1. ábra Betokozott  

fokhagyma-extraktum egy 

zeolit mikrokapszulában 

2. ábra Friss salátát tartalmazó csomagok 4 napi  

szobahőmérsékleten végzett tárolás után. A kutató jobb 

kezében a PLA fólia tokozott fokhagyma-extraktumot 

tartalmaz, a bal kezében tartott fóliába nem kevertek 

ilyen adalékot 

 

A Bemin cég szorosan együttműködik a Wisconsin-Medison Egyetem Élelmi-

szer-kutató Intézetével (University of Wisconsin-Medison, Food Research Institute – 

FRI), amely megállapította, hogy a vásárló a becsomagolt hús frissességét annak sza-

ga, textúrája és színe alapján értékeli. A cég ennek alapján a darált húsból készített áru 

csomagolására abszorbert tartalmazó fóliákat ajánl. Egy másik újdonsága a cégnek a 

Freshcase vákuumcsomagolás, amelyben a fóliába kevert nátrum-nitritből in-situ nit-

rogén-oxid szabadul fel, és ez gátolja a hús felületén az enzimek aktivitását, ez által 

megőrzi a hús vörös színét. 

A gyógyszerek aktív védelme 

Az Aptar Csoporthoz tartozó alabamai (USA) Aptar CSB Technologies élelmi-

szerek, gyógyszerek és gyógyhatású készítmények csomagolására ajánlja Activ-

Polymer márkanevű kompaundjait. Ezekbe olyan adalékokat kevernek, amelyek ned-

vességet, gázokat, szagos illatanyagokat képesek abszorbeálni, vagy antimicrobiális 

hatású, ill. kellemes aromájú gázokat bocsátanak ki. Activ-Seal gázmentesítő technoló-

giájukat csavaros kupakok indukciós hegesztéssel kialakított belső tömítéséhez kínál-
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ják. Vital márkenvű bepattintható zsanéros fedelű ampulláikat vagy palackjaikat 

probiotikumok csomagolásához fejlesztették ki.  

A CSP a PCI Pharma Services cég közre-

működésével fejlesztette tovább Activ-Blister 

technológiáját (3. ábra). Ezt különösen érzékeny 

gyógyszerek és probiotikumok csomagolására 

szánják, és minden egyes kapszulán belül ellen-

őrzik a hatóanyagot körülvevő légtér összetétel-

ét. A PCI Pharma végzi a klinikai vizsgálatokat, 

és azt remélik, hogy ha várakozásaik beválnak, a 

betegek hosszabb ideig tudják majd tárolni ott-

honukban a kényes orvosságokat. Az Activ-

Blister csomagolás három lehetséges forrásból 

származó nedvességtől és gáztól védi a gyógy-

szert: csomagoláskor a buborékon belül, a táro-

lás alatt a behatolástól; ha a gyógyszerből ilye-

nek esetleg felszabadulnának. Az erős 

záróképességű fóliák a csomagoláson belül vissza is tudják tartani a vízgőzt vagy az 

oxigént. Ilyenkor nitrogénnel átfuvatva tudják mérsékelni ezek koncentrációját. A leg-

több csomagolásban a nedvesedést kell megakadályozni, néha azonban a gyógyszert a 

kiszáradástól kell megóvni. Az Amcor CSB erre is kínál megoldást. A cég a gyógysze-

rek csomagolásához gyermekek számára nem megbontható, idősek számára viszont 

könnyen felnyitható meg-oldásokat 

fejlesztett ki.  

A csomagolástechnikával foglal-

kozó globális Amcor cég (amelynek 

európai közponja Zürich, de az Amcor 

Kft.-vel Magyarországon is jelen van) 

az antibakteriális fóliákat gyártó fran-

ciaországi Pylote céggel közösen fej-

lesztett ki folyékony gyógyszerek for-

galmazására egy olyan csomagolást, 

amely szükségtelenné teszi a gyógy-

szerekben a tartósítószer használatát. 

Ennek lényege, hogy a gyógyszert 

közvetlenül tartalmazó tubust antibak-

teriális fóliából készített tasakban forgalmazzák (4. ábra). Ha a folyadékból egy ada-

got felhasználtak és a tubust visszateszik a tasakba, a maradék gyógyszert semmiféle 

bakteriális fertőzés nem érheti. Az új csomagolást első ízben a 2018. október 9–11. 

között a Madridban rendezett gyógyszeripari világkiállításon mutatták be.  

 

3. ábra Activ-Blister  

csomagolás fokozottan érzékeny 

gyógyszerekhez 

4. ábra Az Amcor és a Pylote cég  

közösen kifejlesztett csomagolása  

folyékony gyógyszerek tartósítószer nélküli 

forgalmazásához 
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Indikátort tartalmazó intelligens csomagolások 

Az aktív csomagolás előnyei tovább növelhetők az intelligens csomagolás kom-

binálásával. Az intelligens csomagolást az jellemzi, hogy a csomagban érzékelőket 

vagy olyan címkéket helyeznek el, amelyek jelzik, hogy milyen esetleges változások 

következtek be a becsomagolás óta magában az áruban vagy annak közvetlen környe-

zetében. Kiderülhet, hogy felbontották-e a csomagot, megváltozott-e a pH-ja, érte-e 

indokolatlan hőhatás – mindezekből következtetni lehet arra, hogy megőrizte-e frisses-

ségét, ill. minőségét. Az adatok felhasználhatók arra is, hogy a korábban becslés alap-

ján meghatározott szavatossági időt rövidíteni kell, vagy meg lehet hosszabbítani.  

Ezzel a kérdéssel akadémiai és ipari kutatóhelyek egyaránt foglalkoznak, és arra  

törekszenek, hogy a legmegbízhatóbb információkat szolgáltató szenzorokat fejlesz- 

szék ki.  

Az Insignia Technologies (központja az Egyesült Királyságban van) Fresh Tag 

és After Opening Freshness Timer márkanevű, időt és hőmérsékletet érzékelő címkéi 

színváltó pigmenttel jelzik a változást az extrudált fóliában (5. ábra). A színváltozás 

sebessége az zárófólián átdiffundáló szén-dioxid mennyiségétől függ vagy a hőmér-

séklet változását mutatja. A cég az igénynek megfelelően alkalmazhat olyan pigmen-

tet, amely azonnal jelzi a változást, de képes olyan címkét is gyártani, amely előre 

meghatározott idő után ad tájékoztatást az áru állapotáról. Címkéivel ellenőrizhető az 

áru frissessége, a csomag felnyitása utáni változatlan minőség időtartama, a hűtőlánc 

megszakítatlansága, a csomag manipulálása vagy sérülése.  

 

 
 

5. ábra Az Insignia Technologies intelligens fóliából készített indikátorcímkéje  

a felhasználó igényei szerinti tulajdonságokat jelezheti ki 

 

 

A módosított atmoszférát tartalmazó csomagolások (MAP, modified atmosphere 

packaging) légterét drága analitikai eszközökkel ellenőrzik. A csomagolás, szállítás, 

elosztás során azonban már kis erőhatás is megszüntetheti a csomag hermetikus lezá-

rását, amit nem lehet észrevenni. Ezért szükség volna olyan olcsó és megbízható oxi-
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génindikátorokra, amelyek egyszerű módon jeleznék az áru minőségét és biztonságát. 

Az Aimplas cég kutatói ilyen címke kifejlesztésén dolgoznak. A címkével szemben az 

elvárások, hogy élelmiszerrel közvetlenül érinthezhessen, legyen könnyen kezelhető és 

olcsó, továbbá irreverzibilisen jelezze az oxigénkoncentrációt. A kutatók olyan redox 

típusú indikátorra gondolnak, amely magába foglal egy UV-abszorbens félvezetőt, egy 

redoxindikátort, egy elektrodonort, mindezt színérzékeny festék formájában, amelyet 

polimerbe „tokoznak”. Ezt a festéket különböző felületekre kellene felvinni. Az érzé-

kelő UV fénnyel aktiválva színtelen lenne, eredeti színét akkor kapná vissza, ha a 

csomag megsérül, és az indikátor visszaoxidálódik. Az indikátort egészen kis oxigén-

koncentrációra igyekszenek érzékenyíteni. Jelenleg különböző bevonatokban vizsgál-

ják. Hőállóságát akkor ellenőrzik majd, ha elkészülnek az alkalmas polimerrel elkészí-

tett kompaundok.  

Természetes szenzorok 

A már említett Clemson Egyetemen eddig elsősorban az antimikrobiális élelmi-

szer-csomagolásokkal foglalkoztak. Újabban autoinducer molekulákon alapuló romlást 

jelző szenzorokat vizsgálnak, amelyek szignálmolekulákat küldenek a sejtekbe, amikor 

megindul azok degradációja. (Az autoinducer olyan molekula, amelyet baktériumok 

bocsátanak ki, amikor a populáció átlép egy határkoncentrációt.) Ezt a módszert 

quorum sensingnek (QS) vagy lokális denzitásérzékelésnek nevezik; biológiai foga-

lom, a populációsűrűsggel korreláló inger-válasz rendszer. A jelenség a mikroorga-

nizmusok természetes tevékenysége, amely felhasználhatónak tűnik az élelmiszerrom-

lás megindulásának jelzésére. A kutatók úgy vélik, ez a jelzőmódszer alkalmasabb 

volna az eddigi rendszerekénél, különösen a hús minőségének ellenőrzésére. A hús 

minőségromlását jelző színváltozás ugyanis a romlást okozó baktériumok által kibo-

csátott ammónia és kén hatására következik be. Ha a színváltozás bekövetkezett, az 

emberi orr is képes érzékelni az illó vegyületeknek a szagát. Ha a Clemson Egyetem 

kutatása sikerrel jár, megszületnek az első bioszenzorok, és az intelligens csomagolá-

sokat el lehet majd látni hatásos monitorokkal, amelyekkel jelentős mértékben lehet 

javítani az élelmiszerek minőségét és biztonságát, továbbá nagy valószínűséggel 

nagymértékben lehet majd csökkenteni a megtermelt élelmiszerek veszteségét.  

 

További információk: www.sonoco.com; _ www.albis.com; www.printpack.com; 

www.Aimplas.net; www.life-materials.com; www.velox.com; www.bemis.com; 

www.csptechnologies.com; www.pylote.com; www.insigniatechnologies.com; 

www.clemson.edu 
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Markarian, J.: Packaging gets active = Film & Sheet Extrusion, 2018. nov. p. 41, 42, 44, 46, 

48. www.filmandsheet.com 

Sonoco announces 5-year, $2.725 million fresh packaging initiative with Clemson. Sonoco 
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Newsstand, 2017. dec. 1. http://newsstand.clemson.edu/mediarelations/sonoco-announces-5-

year-2-725-million-fresh-packaging-initiative-with-clemson/ 

Carlon, J.: Velox agrees antimicrobials distro deal with Life Material Technologies for Ger-

many, Scandinavia and Benelux = British Plastics and Rubber, 2018. febr. 15. 

https://www.britishplastics.co.uk/materials/velox-agrees-antimicrobials-distro-deal-with-life-

material-t/ 

Ana Pascual Lizaga: Active packages with garlic extracts: New opportunities for the industry 

= Aimplas Instituto Technológiko Del Plastico; https://www.aipia.info/upload/bestanden/ana-

pascual-garlic-extracts-1448377323.pdf 

Pylote & Amcor introduce unique stick pack laminates for liquid pharmaceuticals that avoid 

the use of preservatives = Press Release, 2018. okt. 8. 

http://pylote.com/content/posts/20181008-press-release-pylote-amcor-introduce-unique-stick-

pack-laminates-for-liquid-pharmaceuticals-that-avoid-the-use-of-preservatives/pr-

pylote_amcor-va-with-image-release-08102018.pdf 
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