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MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA 

 
A fóliás csomagolásokkal szemben eltérőek a különböző  

iparágakban támasztott igények 

 
A csomagolástechnikában egyre gyakrabban alkalmazzák a fóliás csomagolást. Az élel-

miszeriparban pl. az a fontos, hogy a talpas zacskó vagy a két végén lehegesztett fólia 

biztosan zárjon, amíg a polcon van, de a megvásárolt áruhoz könnyen hozzá lehessen 

jutni a fólia elszakítása nélkül, azaz a hegesztési varrat ne legyen se túl erős, se túl gyen-

ge. A gyógyszerek és egészségügyi eszközök gyártóinak viszont a tisztaság mindennél 

fontosabb, és elvárják, hogy tisztatérben előállított termékeik szennyezésmentességét a 

csomagolás ne veszélyeztesse. 

 

Tárgyszavak: fóliás csomagolások; fólia hegesztése; polietilén; polibutén; 

tisztatér-technológia. 

 

 

Kísérletek a fóliák optimális hegesztőrétegének kiválasztására 

A kekszeket, rágcsálni válókat, édességeket és sokféle más száraz élelmiszert a 

vásárló ma gyakran hegesztéssel lezárt talpas zacskóban vagy két végén lehegesztett 

fóliatömlőben kapja meg a boltban. Nagyon bosszantó, ha nem tudja ezeket a hegesz-

tésnél felnyitni, hanem vágóeszközt kell használnia, vagy fel kell szakítania a fóliát (ha 

sikerül neki…). Különösen bosszantó, ha a fólia a gyártási irányban hasad fel, mert 

ilyenkor még a zacskó tartalma is kipotyoghat. A Nova Chemicals (Sarnia, Ontario, 

Kanada) kutatói ezért kísérleteket végeztek különféle polimerekkel, hogy ki tudják 

választani csomagolófóliáikhoz az optimális hegesztőrétegeket. 

A hegesztéssel lezárt csomagoláshoz leggyakrabban háromrétegű koextrudált fújt 

fóliákat használnak, amelyek középső rétege nagy sűrűségű polietilén (PE-HD). Ennek 

vastagságától függ a fólia vízgőzáteresztése. A csekély gőzáteresztés növeli a termék 

élettartamát. A kutatók kísérleteikkel csekély gőzt áteresztő, hegeszthető PE-HD (sPE-

HD) fólia gyártásához kerestek olyan könnyen lefejthető hegesztőréteget, amelyek 

együttesen szavatolni tudják ennek az igénynek a kielégítését.  

Mivel a korábbi laboratóriumi vizsgálatokban szobahőmérsékleten használt vizs-

gálati módszer csak korlátozottan volt összeegyeztethető a gyakorlati tapasztalatokkal, 

ebben a kísérletsorozatban igyekeztek olyan eljárásokat alkalmazni, amelyek szimulál-

ják a valóságos igénybevételt a talpas zacskók töltésétől egészen azok vásárlás utáni 

felnyitásáig.  

Korábbi kutatásaik során megvizsgálták, hogy mily módon tud a lehegesztett 

többrétegű fólia szétválni. Ha a hegesztési szilárdság kisebb a hegesztőréteg belső szi-

lárdságánál, a hegesztés a legbelső rétegek, azaz a hegesztőrétegek között válik szét 
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(interfacial separation). A hegesztési varrat szilárdsága erősen függ a hegesztéskor 

alkalmazott hőmérséklettől. Ha a hegesztési szilárdság túl nagy, a szétválás bekövet-

kezhet a hegesztőréteg és a mellette lévő PE-HD vagy az azután következő réteg kö-

zött (adhéziós törés, delaminálás, delamination). A magas hőmérsékleten végzett he-

gesztés mellett ennek oka lehet a belső ragasztóréteg vastagsága és a belső rétegek kö-

zötti erős adhézió. Ha a hegesztőréteg anyagának belső szilárdsága nem elég nagy, a 

ragasztóréteg szakad el (kohéziós törés, cohesive failure). A háromféle módon bekövet-

kezett szétválás vázlatos rajza és a szétvált felületek jellemző képe az 1. ábrán látható.  
 

 
 

   

 

1. ábra A hegesztett fóliák lefejtésekor bekövetkezett szétválás típusai, alul a szét-

vált felületek fotója 

A hegesztőrétegekhez különféle polimereket alkalmaznak. 

A polibutén-1 (PB-1) részlegesen kristályos, erősen izotaktikus hőre lágyuló po-

limer, amelyet 1-buténből Ziegler-Natta katalizátorokkal polimerizálnak. Rosszul fér 

össze a polietilénnel, a PE/PB-1 keverékekben a PB-1 apró szemcsék formájában kü-

lön fázist alkot. Az ilyen hegesztőrétegek többnyire kohéziós töréssel válnak szét. (2. 

ábra, bal oldali kép), de előfordulhat delaminálás is (2. ábra, jobb oldali kép). Hegesz-

tőrétegekhez szánt keverékek többnyire 55% PE-LD-t, 30% PE-LLD-t és 15% PB-1-et 

tartalmaznak, emellett csúsztatót és antiblokkoló adalékot is adnak hozzájuk. A PE-LD 

jobban összefér a PB-1-gyel, mint a PE-LLD, utóbbinak viszont alacsonyabb az olva-

dáspontja, általa alacsonyabb hőmérsékleten lehet megkezdeni a hegesztést, emellett 

elválás a belső hegesztett 
felületnél 

kohéziós törés 
szétválás a réte-

gek között 
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gazdaságosabb is. A kutatók a PB-1 tartalmú hegesztőrétegekhez C8-PE-LLD-t és 

metallocén katalizátorral polimerizált C8-PE-LLD-t használtak. 

 

 
 

Gyakran alkalmaznak hegesztőrétegként etilén-propilén kopolimert is (EP). 

Ilyenkor az alacsony hőmérsékleten végzett hegesztések az összetapadt hegesztőréte-

gek között válnak szét, magasabb hőmérséklettel összehegesztett varratokban a he-

gesztőrétegek belső szilárdsága megnövekszik, a szétválás a varrat és a középső PE-

HD réteg között, delaminálással megy végbe.  

A hegesztőréteg lehet ionomer, ez is legtöbbször a két hegesztőréteg között nyí-

lik fel.  

A kísérletekben vizsgált fóliák középső rétege hagyományos PE-HD vagy 

metallocén katalizátorral gyártott PE-HD (sPE-HD) volt.  

A fóliákat a következő vizsgálatoknak vetették alá:  

– vízgőzáteresztés Mocon-féle készülékkel, 100% relatív nedvesség mellett, 

– dárdás ütővizsgálat ASTM D1709/A szabvány szerint, 

– tépőszilárdság ASTM D1922 szabvány szerint, 

– átszúródásvizsgálat a Nova cég módszere szerint, 

– 1% és 2% nyúlásnál számított szekáns modulus ASTM D882 szabvány szerint, 

– húzóvizsgálat ASTM D882 szabvány szerint,  

– meleg tapadás J&B Hot Tack módszerrel. (Ezzel a talpas zacskó megtöltése 

után elvégzett hegesztés szilárdságát mérik, mielőtt az le tudna hűlni).  

– a hegesztés húzószilárdsága a szobahőmérsékleten két hétig tárolt zacskókon, 

– függőlegesen töltött és azonnal lehegesztett (FFS, fill and seal) zacskók vizs-

gálata. A zacskókba 500 g PE-HD granulátot töltöttek. A megtöltött zacskó-

kon ellenőrizték, hogy nincs-e rajtuk lyuk; egy részüket ejtővizsgálatnak vetet-

tek alá, másokon két hetes tárolás végén a granulátum kiöntése után mérték a 

hegesztési szilárdságot. Hasonló vizsgálatokat levegővel töltött zacskókkal is 

végeztek, hogy meg tudják figyelni az 500 g-os töltet terhelésének hatását.)  

A kísérletsorozat megkezdése előtt egy közeli üzletben talpas zacskókban for-

galmazott gabonakészítményeket vásároltak, és ezek zacskóit is bevizsgálták. Megál-

diszpergált 
PB-1 fázis 

diszpergált 
PB-1 fázis 

PE mátrix folytonos PE 
vagy PP fázis 

2. ábra PE mátrixban eloszla-

tott PB-1 hegesztő-rétegben 

bekövetkezett kohéziós szét-

válás (bal oldali kép); 

delaminálással bekövetkezett 

szétválás (jobb oldali kép) 
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lapították, hogy a zacskók háromrétegű fóliából készültek, hegesztőrétegük etilén-

propilén kopolimer (EP) volt, két másik rétegük PE-HD. Ezek tulajdonságait összeve-

tették saját kísérleti zacskóik tulajdonságaival.  

Kísérleteik alapján megállapították, hogy  

– a középső rétegként sPE-HD-t tartalmazó fóliák vízgőzáteresztése sokkal kisebb 

volt, mint a hagyományos PE-HD-t tartamazóké. Ahogyan várták, a vastagabb 

fólia lassabban engedte át a vízgőzt. Az sPE-HD réteggel készített fóliák dárdás 

ütésállósága kicsit gyengébb volt a szokásos PE-HD réteggel készültekénél. 

– A merevebb fóliák a csomagolósoron nagyobb sebességgel tölthetők. Az sPE-

HD alapú fóliák magasabb modulusa kb. 20%-kal gyorsabban futó töltést tett 

lehetővé. Ha a merevebb fólia vastagságát csökkentik, merevsége hasonló le-

het a PE-HD alapúakéhoz, ami által anyagot takaríthatnak meg. 

– A legjobb fizikai tulajdonságokat az ionomer hegesztőréteggel készített fóliá-

kon mérték. Ezeknek volt legnagyobb az ütésállósága, a gyártásirányban mért 

tépőszilárdsága. A belőlük készített és viszonylag széles hőmérséklet-

tartományban lehegesztett zacskókat tudták a legkisebb erővel felnyitni.  

– A hegesztőréteg vastagságának hatását nem észlelték a fóliák tulajdonságain.  

– A PB-1-gyel kevert PE-LD részarányának növelése csökkentette a hegesztési 

varrat végső szilárdságát.  

Egészségügy: nemcsak a terméknek, a csomagolásnak is tisztának  

kell lennie 

Az egészségügy számára gyártott termékeknek – gyógyszereknek, orvosi eszkö-

zöknek – szupertisztának kell lenniük, ezért az ilyen termékeket szigorú szabályok 

szerint kialakított és üzemeltetett, ún. tisztaterekben állítják elő. Hasonló igényei van-

nak ma már számos más iparágnak is, pl. az optikai és elektronikai eszközöket, érzéke-

lőket, lézer- és űrtechnikai elemeket előállítóknak, de még az autógyártóknak is.  

A legszigorúbb előírások alighanem az egészségügyben vannak. A gyógyszerek 

és orvosi eszközök kifogástalan minőségét a GMP vezérelv (jó gyártási gyakorlat, 

good manufacturing practice) szavatolja, amely a gyártási folyamat minden egyes 

részletére kiterjed. Az iparágban újabban egyre több szó esik a „GMP megatrend”-ről, 

amely szerint a nagy gonddal tisztaterekben előállított termékek csomagolásában ha-

sonló gondoskodással kellene kezelni a csomagolóanyagokat és a csomagolás folya-

matát is. Ezt a tevékenységet a GMP vezérelvek szerint működő munkaterületen kelle-

ne elvégezni, a csomagolóanyagok minőségét a termékek alapanyagához hasonlóan 

kellene ellenőrizni; azokat zsilipelve kellene a gyártás területére bevinni és ott kellene 

tárolni, mert a csomagolóanyag többnyire közvetlenül érintkezik a termék felületével, 

emellett a munkaasztallal és a csomagolást végző emberrel is. A csomagolás minősége 

tehát fontos része a termék minőségének. A csomagolásnak tehát a GMP munkaterüle-

ten, a tisztatérben lenne a helye. Erre már a tisztaterekkel foglalkozó VDI 2080 számú 

szakmai irányelvek (Richtlinie) is utalnak, de foglalkozik vele a DIN 15378 szabvány 

(Gyógyszerek primer csomagolása), a DIN 15593 (Higiéniamenedzsment az élelmi-
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szer-csomagolóeszközök gyártásában) és a tisztaterek követelményeit szabályozó ISO 

14644 számú szabványsorozat is.  

A gyógyszergyártásban és az orvosi eszközök gyártásában a minőség-ellenőrzés 

minden összetevőre és minden tényezőre kiterjed: a gyógyszerek hatóanyagaira és más 

alapanyagokra, a műanyagból készített alkotóelemekre (pl. az implantátumok, a szi-

vattyúk, a tömlők stb. műanyag alkatrészeire). Hogy a termékek a további kezeléskor 

vagy szállítások alatt ne sérüljenek meg és ne szennyeződjenek, a tisztatér elhagyása 

előtt fóliába, tömlőbe vagy zacskóba csomagolják őket. A szállítási lánc minden egyes 

szakaszában – a hatóanyagokat előállító vagy az eszközökhöz szükséges elemeket 

gyártó cégtől a készterméket csomagoló vállalatig – fóliás csomagolást alkalmaznak. 

Ehhez – a végső célt figyelembe véve – mindig kiválasztanak egy fóliás „primer cso-

magolást”, amelynek révén az egész folyamat akár „tisztaterű előállítási lánc”-nak 

(Reinraumprozesskette) is tekinthető. A csomagolás tehát a termék előállításának min-

den egyes szakaszában központi fontosságú feladat, mert ennek kell megóvni a termé-

ket, annak minden egyes komponensét a szennyezéstől.  

A kockázatok elkerüléséért felelős „kockázatmenedzsment” számos vállalatnál 

már előzetes intézkedéseivel a kockázatot elkerülő és teljes felelősséget hordozó me-

nedzsmentté alakult. A már említett szabványokban, de a DIN ISO 9001 szabványcsa-

ládban (minőségbiztosító rendszerekről szóló szabványsorozat; family of quality ma-

nagement systems, QMS) is egyre nagyobb figyelmet fordítanak a rizikómenedzsment 

eszközeire. A kockázat elkerülésére célszerű egy interdiszciplináris (több tudományte-

rületre kiterjedő) munkacsoportot létrehozni, amelyek szisztematikusan felderítik a 

lehetséges kockázatok okait és kidolgozzák ezek megelőzésének lehetséges módjait. 

A csomagolóanyag kockázatelemzésekor kiderülhet, hogy tisztatéri alkalmazása-

kor vagy GMP területen kockázatot jelenthet annak alapanyaga, gyártástechnológiája, 

kezelése, szállítása. Meg kell határozni ezeknek a kockázatoknak a lehetséges hatását a 

teljes tisztatéri szállítási láncra. Alapkövetelmény, hogy az alkalmazott csomagolás 

megfeleljen ugyanazoknak a minőségi és higiéniai előírásoknak, amelyek a becsoma-

golt termékre vonatkoznak.  

A Fraunhofer Intézetek stuttgarti Gyártástechnikai és Automatizálási Intézetének 

tisztatéri és mikroméretű gyártástechnológiával foglalkozó részlegében (Produk-

tionstechnik und Automatisierung, Abteilung Reinst- und Mikroproduktion) gyakorlati 

eljárást fejlesztettek ki annak megítélésére, hogy egy csomagolás alkalmas-e tisztatéri 

használathoz. Az itt leirt követelmények kielégítéséhez a csomagolás gyártójának jól 

szervezett fejlesztési folyamat során kell a megfelelő gyártórendszert kialakítania.  

Ehhez jó példát adhat a gyógyszeripar, amelyben valamennyi munkatárs közre-

működésében és minden gyártási folyamatban a GMP elvét igyekeznek megvalósítani. 

Alapfeltétel, hogy mindenkor figyelembe vegyék az előző és következő gyártási sza-

kasz sajátosságait. A GMP vezérfonal ugyanis meghatározza a termékre és a gyártási 

folyamatra vonatkozó követelményeket, de nem írja elő, hogy milyen módon le- 

het vagy kell ezeket elérni. A gyártónak magának kell egy olyan vállalatspecifikus 

GMP-rendszert kialakítani, amellyel gyártási folyamatainak és gyártmányainak minősé-

gét összhangba tudja hozni vásárlóinak minőségi, GMP- és tisztatéri követelmé-nyeivel.  
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A jó gyártási gyakorlatnak a munkatársak fejében kell megszületnie. Ha napi 

munkájukat mindenkor a GMP elvek szerint végzik, a rendszerből fenntarthatóan a 

megfelelő minőségű termék kerül ki. Ez elég hosszú időt kíván, amelynek folyamán el 

kell felejteniük a korábban begyakorolt tevékenységet és újabbakat kell megszokni. Az 

egész vállalatra kiterjedő tanulási folyamat a vállalat vezetésétől, a segítőktől (coach) 

és a kommunikációtól is nagy erőfeszítéseket követel meg.  

Példaként említhető a tisztaterekbe lépés előtti zsilipelést megelőző kézmosás; a 

minőséget befolyásoló viselkedés dokumentálása és írásba foglalása; az egyes tételek 

gyártási adatainak rögzítése; a gyártást kísérő „papírokra” kézzel felírt megjegyzések; 

a minőség-ellenőrzés gyakorisága és dokumentálása – ezek együttesen jóval megha-

ladják az ISO 9001 szabvány előírásait.  

Néhány kiválasztott módszer és gyakorlati elv hozzájárulhat a fejlesztési folya-

mat előrehaladásához: 

– A tisztatéri gyártást zónákra kell osztani és zsiliprendszerrel kell ellátni, higié-

niáját az ISO 14644 szabvány előírásai szerint kell megoldani. 

– Be kell vezetni a folyamatos megfigyelést (monitoring) és a felülvizsgálatot 

(auditálás). A megrendelő által végzett auditálás különösen jó hatással lehet az 

eredményre. A felülvizsgálati dokumentumban a vizsgálat eredményeit több-

nyire három fokozattal értékelik: kritikus, nagyfokú (major), jelentéktelen 

(minor). Ennek alapján gyorsan be lehet avatkozni a folyamatba.  

– A Capa elv (corrective and preventive actions, javító szándékú és megelőző 

akciók) a rendszer folyamatos javítását szolgálja, eközben valamennyi beavat-

kozást és döntést dokumentálni és ellenőrizni kell (organizational learning, 

szervezeti tanulás). 

– A munkatársak továbbképzése életeleme a GMP rendszernek. Csak tanulással 

és a feladatok gyakoroltatásával (tréninggel) lehet a munka közbeni viselke-

dést és hozzáállást megbízhatóan megváltoztatni. 

– A folyamatok és berendezések értékelése (Validierung) és minősítése 

(Qualifizierung) szavatolja a reprodukálható folyamatbiztonságot, különösen 

olyan szakaszokban, ahol a minőség csak roncsolásos vizsgálattal ellenőrizhe-

tő.  

– Gyakran célszerű akár külső szakembereket (kísérőket, segítőket, coachokat) 

alkalmazni, különösen olyankor, amikor a munkatársak változástól való félel-

mét kell feloldani vagy önbizalmát kell erősíteni.  
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