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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
Új termékek 

PET-ből gyártott pillekönny ű tejespalackok  

A vizes és üdítős PET palackok tömegét sikerült jelentősen csökkenteni. Most a 
KHS GmbH tej és tejtermékek csomagolásához fejlesztett ki pillekönnyű palackokat, 
amelyeket a Hamburgaban működő Bottles&Shapes-Centrum bevizsgált és piacképes-
nek ítélt. A 0,5 l-es palack tömege 10,9 g, a 32 mm csavarozható fedélátmérőjű 1 l-es 
palacké pedig mindössze 20 g, az azonos méretű, forgalomban lévő palackok 22 g tö-
megével szemben. 

A fejlesztők a tömegcsökkentés mellett fogyasztóbarát termék előállítására töre-
kedve a paláston kialakított bordázattal a palack biztonságos kézbentartásáról is  
gondoskodtak. A tej- és tejtermékek védelmét az átlátszó PET palacknál UV-sugár- 
zást elnyelő réteggel, illetve titándioxidot tartalmazó fehér színű palackkal oldották 
meg. 

A palackokat nyújtva fúvással gyártják. A fejlesztők gondoltak a forró ital töltése 
és az azt követő hűtés során fellépő hőmérsékletkülönbség miatt fellépő vákuum ki-
egyenlítésére is, az ún. Flip Base Boden kialakításával. 

Évi 50 millió palack gyártásánál a 2 g-mal kisebb tömeg kb. 140 000 EUR meg-
takarítást hoz a gyártó számára. A fejlesztők reményei szerint a palackok tömegét még 
tovább lehet csökkenteni.  

P. M. 
Besonders leichte Milchflasche aus PET= K-Zeitung, 2015. 8. sz. p. 24. 

 
 

Fém konzervcsomagolás helyett átlátszó  
műanyagdoboz 

A Milacron cég az Orlandoban (USA) rendezett NPE műanyag kiállításon és 
konferencián mutatta be az élelmiszerek csomagolásához hagyományosan használt 
fémdobozok helyett alkalmazható fröccsöntött, átlátszó műanyagdobozokat (1. ábra). 
A zöldségek, gyümölcsök, levesek csomagolására kiválóan alkalmas Klear Can „kon-
zervdoboz” könnyebb és olcsóbb a forgalomban lévő fém konzervdobozoknál. Az új 
csomagolás érdekessége, hogy műanyagdobozokat fém fedéllel zárták le. A műanyag-
dobozokat bevizsgálták, felhasználását engedélyezték, élettartamukat 2–5 évre becsü-
lik. Az új csomagolás 140 °C-ig hőálló, a konzerviparban használt töltőgépeken biz-
tonságosan alkalmazható. 
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A csomagolás tárolási idejének növelése céljából a doboz palástját légzáró réteg-
gel vonták be a fröccsöntés során. Négyfészkes szerszámban a Klear Can műanyagdo-
boz fröccsöntésének ciklusideje 8 s, azaz egy doboz 2 s alatt készül el.  
 

 
 

1. ábra Átlátszó műanyag konzervdobozok a világon először a Milacron cégtől 
 

P. M. 
Blechdose war gestern= K-Zeitung, 2015. 7. sz. p. 8. 
 

Keményítővel kevert polietilén kompaund fóliagyártáshoz 

A Fraunhofer-Institut für Angewandte Polimerforschung (IAP) (Potsdam-Golm) 
kutatógárdája részben vagy teljes mértékben megújuló alapanyagból készült műanyag-
ok sorozatát fejlesztette ki. Az IAP a Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) 
által támogatott kutatóprogram keretében a Biotec céggel közösen új, természetes 
alapanyagra épülő alapanyagot állított elő fóliagyártáshoz. 

Keményítőt kevertek polietilénhez és vizsgálták a mechanikai tulajdonságok vál-
tozását. Az 50% keményítőt tartalmazó keverék a tiszta PE-hez képest olcsóbb, jobb 
mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik és a fóliagyártásban használatos berendezé-
sekkel feldolgozható. 

A kedvező árfekvésű, 50% keményítőtartalmú kompaund magas vízfelvételének 
kiküszöbölését egyszerűen oldották meg. A keverékhez víztaszító műanyagot és tapa-
dásközvetítő adalékot kevertek, majd a keveréket extruderben összedolgozva vízálló 
anyagot állítottak elő. A receptúra és a technológiai paraméterek döntő mértékben be-
folyásolják a végtermék minőségét és mechanikai tulajdonságait. 

A biobázisú fólia a tiszta PE-hez képest merevebb és tömörebb, azonban ugyan-
úgy feldolgozható, a gyártott fólia mélyhúzható. Bevásárló szatyrok, gyógyszeres ta-
sakok, élelmiszeripari, kozmetikai cikkek átlátszó csomagolóanyagaként használható. 

A megújuló alapanyagokra épülő műanyagok előállítását a világszerte csökkenő 
kőolajkészlet, a természetes alapanyagokból készülő műanyagok arányának fokozott 
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növelése, valamint a nagy léptékben bővülő műszaki elvárások egyaránt indokolják. A 
4 millió EUR-t meghaladó biopolimerekre épülő kutatást a Fraunhofer intézet (IAP) 
16 projekt keretében 3 tudományos intézmény és 16 ipari partner részvételével koordi-
nálja. 

P. M. 
Biobasiert und preiswert = K-Zeitung, 2015. 8. sz. p. 24.  
 


