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A csomagolása szerepe

a terméket körülvevő kezelési, illetve 
kommunikációs funkciót ellátó borítás.



  

Csomagolás funkciói

● Minőségvédő
● megfelel az egészségvédelmi szempontoknak
● alkalmas az elosztásra, a gépi árumozgatásra
● társadalmilag elfogadott módon újrahasznosítható vagy 

elhelyezhető
● környezetkímélő
●  gazdaságos
● a vásárlók számára termékazonosító
● megteremti a piacon az áru imázsát
● problémamentesen kezelhető, vevőbarát



  

A csomagolás megjelenésének 
formái



  

Az áruforgalomban való részvételi 
ideje szerint

● eldobó és
● visszatérő csomagolást



  

a csomagolás helye szerint:

● ipari (original) és
● kereskedelmi csomagolást



  

a felhasználási cél szerint

● szállítói csomagolást
● gyűjtőcsomagolást
● fogyasztói csomagolást



  

csomagolás speciális tulajdonsága 
szerint

● fényvédő
● aromazáró
● vákuum
● védőgázas
● aeroszolos
● aszeptikus



  

Aszeptikus csomagolás

Lényege a csíramentes áru, csomagolóanyag és 
gyártási körülmény. 

Sterilezni lehet hőkezeléssel, mikrohullámmal, 
infra besugárzással



  

A szállítói csomagolás

A külső hatások ellen védelmet nyújtó

A termék esetleges káros hatásaitól a külső 
környezetet védő



  

Szállítócsomagolás 2

● Egységbefogást
● Mozgatást
● tárolást megkönnyítő 

általában összetett csomagolás.



  

Szállítócsomagolás 3

Az összetettség azt jelenti, hogy 
külső burkoló eszköz, 

pl.: láda, konténer, véd a mechanikai, 

pl.: ütés, nyomás és klímahatások, 

pl.: por, csapadék ellen, 

amely általában szilárd felépítésű kemény 
csomagolás.



  

A gyűjtőcsomagolás

Célja a nyilvántartás, az árukezelés, a raktározás, 
a számbavétel megkönnyítése.



  

A gyűjtőcsomagolás 2

Több, mindig 

azonos fajtájú 

és minőségű 

csomagolási egység 
kerül gyűjtőcsomagolásba



  

A gyűjtőcsomagolás 3

Bemutató gyűjtőcsomagolás (kínáló-csomagolás): 
Speciális fajtája a gyűjtő csomagolásnak (pl.: 

édesség);



  

szállításra nem alkalmas,

értékesítés területének segítése.

Fogyasztói csomagolása



  

Csomagolás kialakításának 
szempontjai

●Tervezése a termék fejlesztésével 
párhuzamosan,
●Minimális kezelési, védelmi funkció ellátása,
●A napi fogyasztási cikkeknél kiemelt jelentőségű,
●Környezeti hatások figyelembevétele,
●Ár – költségtakarékos.



  

A védőcsomagolás

Elsődleges feladata a termék tökéletes 
védelmének biztosítása



  

Védőcsomagolás 2

Alkalmazhatják a szállítói vagy a fogyasztói 
csomagoláson belül is.



  

Védő csomagolás
mechanikai hatások

● lágy habszivacs
● forgácsot
● szalmát



  

Védőcsomagolás
Páramegkötő

Gyakran alkalmaznak páramegkötő anyagokat a 
csomagoláson belül. 



  

Védőcsomagolás
élelmiszereknél

Védőgázok

 a termékek oxidációját akadályozzák meg 

így nem színeződnek, 
nem öregednek, 



  

Védőcsomagolás
Védőgáz

védőgázként, pl. 
nitrogént vagy széndioxidot alkalmaznak. 



  

Csomagolás elemei



  

 Anyag

 Felhasználható alapanyagok 
●Papír
● Fém
● Üveg
●Műanyag
●kombinált anyagok
● Átlátszóság



  

Méret

mutatja a mennyiséget 



  

Forma

   

Különböző érzést kelthet

használhatóságot ne csökkentse



  

Szín

 Láthatóság
Figyelemfelkeltés

Hangulat



  

Grafika

 Funkcionális szerep: felhasználási magyarázat

arculati szerep: márkajel, azonosítók

Esztétikai funkció: képek, fotók



  

Szöveg

● márkanév, 
●leírás, 
●összetétel, 
●felhasználási javaslat, 
●mennyiség, 
●ár, 
●szavatosság, 
●gyártási idő, 
●származási hely (jogszabályban rögzített)



  

Vonalkód

 EAN-szám megjelenítése modul rendszerű 
szimbolikában

*        termék kezelésének megkönnyítése

*        A legjobban leolvasható felületen



  

Csomagolószerek



  

A csomagolószer

●Csomagolóanyagok
●Eszközök
●Segédanyagok

gyűjtőfogalom



  

Csomagolóanyagok összehasonlító 
jellemzése, 

hatásuk a környezetre



  

A papír és a papírból készült 
csomagoló eszközök



  

papír

fából, szalmából, növényi rostokból előállított 
cellulóz

A cellulóz 
(régiesen: sejtkeménye vagy sejtanyag) 

egy összetett szénhidrát.



  

Csomagolópapír fogalma

csomagolási célra előállított  papír gyűjtőfogalma



  

Csomagolópapír

kezelt kezeletlen



  

Követelmények

●a semleges kémhatás
●a szagtalanság
●a célnak megfelelő szilárdság



  

A papír használat indokai

olcsó ára
kis tömeg
jól nyomtatható
sokoldalú feldolgozhatósága,
környezetbarát mivolta

megsemmisítése vagy újrahasznosítása a többi 
csomagolóanyaghoz viszonyítva könnyebben 
megoldható 
(Európában az újrahasznosítás aránya 30-50%).



  

vastagság jellemzője

● papírt (180 g/m2 alattiak),
● kartont (180-400 g/m2),
● lemezt (400 g/m2-nél nehezebbek)



  

Fém csomagolóanyagok



  

legnagyobb mennyiségben 
alkalmazott

Fehérlemez
Feketelemez
Alumínium 



  

A fém csomagolóeszközök előnyei

● aromazárók
● tökéletesen zárhatók
● hosszú időn keresztül tökéletes áruvédelem
● jól lakkozhatók
● litografálhatók
● könnyűek
● biztonságosan szállíthatók



  

Hátrányos tulajdonságaik

● korrodálnak
● viszonylag drágák
● nem átlátszóak, így a beletöltött áru nem 

látható



  

Műanyag a csomagolásban



  

 vegyi úton előállított óriásmolekulájú anyagok

Műanyagok



  

Előnyös tulajdonságaik:

●a csekély tömeg
●a kiváló vízgőz- és többnyire aromazárás
●a könnyű megmunkálhatóság
●áttetsző csomagolás készítésére is alkalmas
●viszonylag olcsók



  

Hátrányos tulajdonságuk

könnyen szennyeződnek

többségük környezetszennyező



  

Fóliák

Legelterjedtebb:

Zsugor (hőre lágyuló)
Nyújtható (húzóerő hatására megnyúlnak)



  

Üreges műanyagok

lehetnek fröccsöntött, 
fúvott 

hőformált 

pl.: a palackok, poharak, tégelyek, tálcák. 



  

Csomagoláshoz használat 
fontosabb műanyagok

1)polietilén (PE, HDPE, LDPE)

2)polivinilklorid (PVC)

3)polipropilén (PP)

4)polisztirol (PS)

5)polietilén -tere-ftalát (PET)

6)politejsav (PLA)

7)poliészter (PES)



  

Üveg

Homok
Mészkő
Szóda

megolvasztott keverékből gyártott 

rideg, kemény, törékeny anyag



  

Üveg előnyei

● átlátszó
● folysavon (HF) kívül más anyaggal nem lép kémiai reakcióba
● vízgőz-, zsír-, gáz-, és aromazáró
● sterilezhető, könnyen tisztítható
● színezhető
● jól formázható, formatervezhető
● megfelelő falvastagság mellett nagy nyomást is elvisel
● többször felhasználható
● kíméli a környezetet



  

Hátrányos tulajdonságai

● a törékenység
● nagy saját tömeg és az ebből következő költséges 

szállítás, raktározás
● fényátbocsátó képessége nagy, 90% (ez 

színezéssel csökkenthető)



  

Fa

● rugalmas
● könnyen megmunkálható
● a mechanikai hatásoknak jól ellenálló anyag



  

Hátrányos tulajdonsága, hogy:

● a vizet könnyen felveszi, ill. leadja
● így a külső körülményektől függően dagadás 

vagy zsugorodás következik be



  

Fa

Fából leginkább ládákat és hordókat készítenek.



  

Fa helyett

A fát gyakran helyettesítik más, növényi anyaggal

Nád
Gyékény
Cirok szál

Fűzfavessző

Ezeknek az anyagoknak elsősorban a díszítő 
csomagolásnál van jelentősége. 



  

Textil

● len
● kender
● juta
● pamutot (kisebb arányban)

alkalmazásuk aránya egyre csökken



  

Legelterjedtebb

zsák 

befogadóképessége 
25 dkg-tól – 100 kg-ig



  

A kombinált csomagolás

különböző alapanyagok gyártás közbeni tartós 
egyesítésével jön létre



  

Általában háromféle anyagot lehet 
kombinálni

● papírt
● alumíniumfóliát
● műanyagot



  

Környezetvédelem
felmerülő egységes fogalmak

● megelőzés (prevention)
● újrahasználat (reuse)
● újrahasznosítás (recycling)
● energiatermelési hasznosítás
● gyűjtés, végső tárolás (collection, dispotal)



  

Fel kell tüntetni a szabályok szerint

● csomagolóanyag élettartalmára vonatkozó 
ismérveket

● csomagolóanyagban előforduló veszélyes 
összetevőket

● újrahasznosítás lehetőségeit, módját, 
komposztálásra vonatkozó javaslatot

● valamint meg kell szabni a csomagolóanyagban 
előforduló ólom, kadmium, higany és króm 
mennyiségének felső határát



  

Csomagolás szabályozása



  

Információnyújtás

A fogyasztóvédelmi és az élelmiszertörvény írja 
elő, 

hogy a termékek csomagolásán, milyen adatokat, 
információkat kötelező közölni a fogyasztókkal



  

Kötelező jelölések

● a termék megnevezése
● a gyártó vagy a forgalmazó neve és címe
● a származási hely
● a fogyaszthatóság vagy minőségmegőrzés időtartama
● élelmiszereknél az összetétel és energiaérték
● az áru kezelésének, tárolásának körülményei
● az áru felhasználhatóságára vonatkozó tanácsok
● az árukód



  

A termék fajtájától függő jelölések

● a megfelelőség tanúsítása
● a minőség tanúsítása



  

Csomagolás szabályai 
élelmiszereknél



  

kereskedő élelmiszer-csomagolást 
is végez

Ha a kereskedő élelmiszer-csomagolást is végez, 
akkor az élelmiszer-törvény szerinti előállításra 

vonatkozó szigorúbb szabályok szerint kell eljárni. 



  

csomagolóanyag

Csomagolásra csak az élelmiszer csomagolásra 
engedélyezett csomagolóanyag használható.



  

Az áru kiszolgálása

Az árunak a kiszolgálás kapcsán történő 
csomagolása nem tekintendő 

élelmiszercsomagolási tevékenységnek. 

Étterem



  

Sérthetetlen áru

Az élelmiszer-törvény előírása szerint  

a csomagolásnak olyannak kell lennie, hogy

 felnyitása, megsértése nélkül az élelmiszer ne 
legyen változtatható



  

Jól érthetőség

Az élelmiszer csomagolásán jól érthetően, 
magyarul fel kell tüntetni a jelölési rendelet által 

előírtakat. 



  

Előállítási tevékenység

A törvény szerint csak a végleges csomagolás 
számít előállítási tevékenységnek.



  

Csomagolás szabályai veszélyes 
áruknál következik
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