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A konferencia dr. habil. Kisfaludy
 Márta dékán köszöntőjével 
kezdődött, majd dr. habil. 
Horváth Csaba, az intézet veze-
tője beszélt a szakmai felső-
oktatás helyzetéről, a képzés 
versenyképessége érdekében 
tervezett változásokról. A szak-
mai műhely munkáját az egyesü-
let papíripari szakosztályának 
képviseletében Szőke András 
vezette, aki rövid beszámolót 
tartott az európai papírgyártás, il-
letve a hazai papíralapú csoma-
golóanyag-felhasználás hely-
zetéről és várható alakulásáról.

Michael Scherzinger, az 
ADJUVO Kft. képviseletében a 
csomagoláson keresztül az élel-
miszereinkbe jutó „migráns” 
anyagok veszélyéről beszélt 

„Nyomdafestékek új fényben” 
címmel. A műanyag csoma-
golóanyagok tekintetében már 
körültekintő szabályozások 
léptek életbe, de a csomagoló-
anyagok más komponensei, 
mint például a nyomdafesté-
kek sokszor nincsenek pon-
tosan körülhatárolva, részle-
tesen megadva. Az új Német 
Csomagolási Festék Rendelet 
terv kapcsán elmondta, hogy 
a szabályozás nem csak a né-
met csomagolóanyag-gyárakat 
érinti, hanem minden olyan 

Csomagolástechnológus és papíros 
szakmai nap az Óbudai Egyetemen
Tiefbrunner Anna

termékre kiterjed, mely az 
élelmiszer-csomagolóanyaggal 
érintkezik és Németországban 
piaci értékesítésre kerül. A Né-
met Kockázatértékelő Intézet 
(BfR) átfogó tanulmánya segí-
tette a törvényalkotást, mely 
egyértelműen szabályozza, 
hogy a nyomdafestékekben 
milyen anyagokat használhat-
nak fel. 

Keresztes János „Papíripari 
Kutató Intézet a Zöld Egyete-
men” címmel a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Simonyi 
Károly Műszaki, Faanyag- 
tudományi és Művészeti Kar 
Papíripari Kutató Intézetének 
tevékenységét mutatta be. Az 
intézet legfontosabb papíripa-
ri kutatási területei közé tar-
tozik az új alapanyagforrások 
keresése, a rosttartalmú hulla-
dékok továbbfeldolgozása, új 
nanotechnológiás módosítási 
eljárások kidolgozása vagy a 
nanokristályos cellulóz előállí-
tása és többcélú felhasználása.

Igen érdekes területre kalau-
zolt el Gyenge Éva „Minta 
a palackban” című előadása. 
Az O-I Manufacturing Magyar-
ország Üvegipari Kft. képvi-
selője elmondta, hogy a több 
mint 50 éves múlttal rendel-
kező Orosházi Öblösüveggyár 
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A hagyományoknak megfelelően a Médiatechnológiai és 
Könnyűipari Intézet és a Papír- és Nyomdaipari Műszaki 
Egyesület idén is megrendezte a két iparág aktuális  
kérdéseit felvető konferenciát. A 17. CS+P Szakmai  
Műhelynek az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari 
Kar tanácsterme adott otthont május 19-én.

tulajdonosa 2010-ben szaba-
dalmaztatta a belső mintázatú 
palackjait, a technológiát első-
ként egy söröspalack nyakán 
alkalmazták Amerikában. Az 
innováció hatására a sör érté-
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formájú, 750 ml-es, menetes 
szájú, belső mintázattal el-
látott fehér színű Bordolose 
Nobile palack.  Az üveg külön-
leges tulajdonságainak kö-
szönhetően a gyártási eljárás 
során nem készül két teljesen 
egyforma palack, a késztermék 
minden tekintetben egyedi.  
A palack külső felülete szin-
te teljesen sima, tehát a minta 
nem akadályozza a címkézést. 
A minta a folyadékkal töltött 
palackban alig láthatóan fény-
törésként jelenik meg, és  
a folyadék kiöntésével válik 
teljesen láthatóvá.

Zun Sándor, a Mucius Scaevola 
Kft. tulajdonosa „Gyógyszer-
csomagolások grafikai terve-
zési folyamata” címmel tartott 
előadásában a tervezés lépéseit 
ismertette, kihangsúlyozva  
azt, hogy mennyire fontos  
a jól ütemezett és pontos mun-
ka. A gyógyszercsomagolás egy 
minden részletre kiterjedően 
szabályozott terület, ezért  
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dr. Farkas Andrea

Böröcz Péter

szigorú elvárásoknak kell meg-
felelni. Ugyanakkor jellemző 
az is, hogy több száz termék 
tartozik egyetlen termékcsa-
ládhoz, hatáserősség és kisze-
relési mennyiség szempont-
jából akár 5-8 változata lehet 
ugyanannak a terméknek és 
több tucat nyelvi variáció ké-
szül bármelyik készítményhez. 
Az arculat kialakításakor nehe-
zíti a tervezők munkáját a szö-
veges információk nagy meny-
nyisége. A csomagolás grafikai 
tervezésének szempontjából 
a gyógyszeriparnak további 
sajátosságai is vannak: „dina-
mikus” arculati kézikönyvet 
használ, extra pontos ellenőr-
zéseket kell végezni (jól kom-
binálva a számítógépes és a 
manuális ellenőrzési lehetősé-
geket) és csak sürgős munkák 
vannak, így a folyamat irányí-
tását szigorúan kell venni. Elő-
adását néhány megdöbbentő 
adattal zárta, statisztikailag 
igazolva egy jó rendszer mű-
ködését. 

Kerekes Pál a Magyar Fém-
csomagolók Nonprofit Kft. 
képviseletében beszélt. „A fém 
örökké újrahasznosítható” cí-
mű előadásában végigvezetett 
a konzervdobozok „feltalálásá-
nak” előzményein, kialakulá-
suk feltételein.  Ismertette  
a fém csomagolóanyagok be-
sorolását, majd részletesen be-
mutatta az élelmiszeriparban 

kesítése egy év alatt jelentős 
mértékben megnövekedett. 
Az elmúlt év végén készült el 
az orosházi gyárban az elegáns 
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használt dobozokat. Kiemel-
ten foglalkozott a fém újrafel-
használásának környezetre 
gyakorolt pozitív hatásával.  
Az előadás végén megismer-
hettünk néhány olyan újdon-
ságot, amelyek szélesíthetik  
a fémek csomagolási felhasz-
nálásának területét. 

Dr. Farkas Andrea, a Codex 
Értékpapírnyomda Zrt. igaz-
gatója az öntapadós címkékkel 
szemben támasztott sokoldalú 
követelményekről beszélt  

„Extended CODEX Label,  
a sokoldalú címke” címen.  
Elmondta, hogy az öntapa- 
dós címkék jelentős részénél 
ma is az egyik fő cél a más  
termékektől való megkülön-
böztetés, s ily módon a vásár-
lók figyelmének felkeltése, 
ennél azonban ma már lénye-
gesen többet kell tudnia egy 
címkének. Az olvashatóságon 
és a figyelemfelkeltésen kívül 
lényeges szempont a logiszti-
kai költségek csökkentése, azaz 
a költséghatékonyság növelése, 
a többnyelvűség, a reklám- és 
marketingcélok megvalósítása, 
valamint a termékhamisítás 
elleni védelem is. Joggal tehe-
tő fel a kérdés, hogy megfelel-
het-e egy címke ezeknek az 
elvárásoknak, elférhet-e ilyen 
sok információ egyetlen cím-
kén. Erre a kérdésre ad választ 
és kínál innovatív megoldást  
a CODEX Zrt. az ECL®-lel, azaz 
az Extended CODEX Label-lel. 
Az ECL® olyan öntapadós ala-
pú, lapozható vagy kihajtható 
címkeszerkezet, amely a ha-
gyományos címkéhez képest 
megsokszorozza a címke infor-
mációhordozó felületét, mi-
közben nem foglal el a termé-
ken nagyobb helyet. 

Dr. Böröcz Péter „A valós fizi-
kai igénybevételek felmérésé-
nek jelentősége a logisztikában 

a gazdaságos csomagoláster-
vezéshez” című előadásában 
a csomagolástervezés műszaki 
céljait és a védelem költségei-
nek optimalizálását elemezte. 
A Széchenyi István Egyetem 
oktatója beszélt a védelem ter-
vezéséről, amihez alapvető  
a várható igénybevételek meg-
ismerése és ezek feltérképezésé-
hez objektív adatok szüksége-
sek. Az új trendek a gyakorlat, 
azaz a próbaszállítások, a labo-
ratóriumi vizsgálatok és a tény-
legesen felvett körülmények 
egységes figyelembevétele felé 
mutatnak. 

 A program befejező elő-
adását „Felületaranyozáshoz 
használt réz és szilikon nyo-
móforma alkalmazhatóságá-
nak összehasonlító vizsgálata 
a Pénzjegynyomda Zrt.-ben” 
címmel Berniczei Istvánné tar-
totta. Elmondta, hogy a ter-
mékek megjelenésében egyre 
újabb elvárásoknak kell meg-
felelni, az okmányok és a bé-
lyegek esetében is fontossá 
válik a minél simább felületű 
hátoldal, a minőségileg hibát-
lan aranyozott előoldal kivite-
lezése mellett. Az aranyozási 
technológiánál egymásra erős 
befolyással van a nyomóforma 
anyaga, grafikája, az aranyozó 
fólia, az aranyozandó felület,  

a feladatot végző gép, a nyom-
tatási hőmérséklet, a prégelési 
idő és a nyomóerő. Az általá-
nos gyakorlat az, hogy a nyo-
móforma anyaga valamilyen 
fémötvözet (réz), mely jól bírja 
a nyomást és a hőt. Ugyanak-
kor ahhoz, hogy megfelelő mi-
nőségű felületaranyozást vé-
gezzünk, szükséges a jelentős 
nyomóerő, aminek eredmé-
nye a hátoldali satírung felerő-
södése. A termékek minőségé-
nek javítása érdekében, előre 
meghatározott szempontok 
alapján kiválasztott alapanya-
gok esetében, vizsgálatokat és 
összehasonlításokat végeztünk 
a réz és a szilikon nyomóforma 
használhatóságának lehető-
ségeiről. A vizsgálatok ered-
ményeiből levonható követ-
keztetések alapján, a szilikon 
nyomóforma alkalmazható-
ságának lehetőségeiről kapott 
információkat a gyakorlatban 
felhasználtuk a Pénzjegy-
nyomda Zrt. által készített biz-
tonsági termékeknél is.

Az ebédet követően a szak-
mai program az Óbudai Egye-
tem Rejtő Sándor Könnyűipari 
Karának oktatói, hallgatói és az 
iparból érkezett szakemberek 
kötetlen beszélgetésével zárult.

Képes összefoglaló: 
https://goo.gl/O6YqRg


