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Napjainkban egyre növekv� követelményekkel
szembesülhetünk a nyomdaipar minden ága-
zatában. Különösen igaz ez abban az esetben,
ha csomagolóanyag-gyártással foglalkozunk,
és mondhatjuk, hogy a legnagyobb kihívások-
kal az élelmiszer- és dohánycsomagolások el�-
állítása jár. 

Az élelmiszer-csomagolásokkal szembeni kö-
vetelmények mostanra nem csak a dizájnnal és
a nyomat kifogástalan megjelenésével jellemez-
het�ek. Jelenleg – különösen, de nem kizáróla-
gosan – a nagyobb élelmiszergyártók kifejezett
igénye a maximális termékbiztonság biztosítá-
sa és fenntartása a csomagolóanyag által. Eze-
ket a komplex igényeket szemlélteti az 1 ábra.

Az élelmiszer-csomagolással támasztott kü-
lönleges követelményeknek már több évtizedes
múltja van, ha gondolunk a mintegy 20 éve,
a SunChemical által els�ként megjelentetett il-
latszegény festékekre. Ezen festéktípusok az
íves ofszetnyomtatás speciális, jelenleg is fon-
tos szerepet betölt� segédanyagai. Ezek a festé-
kek azóta többszöri fejlesztésen estek át, így íz- és
illatsemlegességük napjainkra igen magas szin-
t�. Mindazonáltal az analitikai módszerek töké-
letesedése és az igények határozott növekedése
miatt az illatszegény festékek nem minden
esetben nyújtanak megfelel� termékbiztonsá-
got a csomagolásnak. Ezekre válaszul jelentek
meg a migrációszegény festéksorozatok. Ezek a
festékek, amennyiben a felhasználás körülmé-

nyei megfelel�ek, biztosítják, hogy a csomagoló-
anyag komponensei ne vándorolhassanak a be-
csomagolt élelmiszerbe (azaz ne migráljanak).
Ezek a festékek immáron nem csak íves ofszet,
hanem UV-ofszet és UV-flexó technológiához
is elérhet�ek.

Mi befolyásolja a migrációt? Migráció gyako-
ribb, ha alacsonyabb viszkozitású a festék (kom-
ponens), kisebb a molekula mérete, illetve ha a
molekulában kevesebb az elágazás. Jellemz�en
ilyen, migráló anyagok a szénhidrogének a fes-
tékb�l vagy nyomathordozóból, vagy fotoini-
ciátorok az UV-festékekb�l, lakkokból. Migrá-
ció lehetséges közvetlen érintkezésb�l vagy
gáz/g�z fázisból. A gázfázisos migráció esélye
jóval kisebb, mint a közvetlen érintkezésb�l
adódóé, és függenek a komponensek párolgási
hajlamából, mozgékonyságából a tárolás alatt.

Jellemz� migrációs módok: 
� penetrációs migráció (a festék stb. komponens

beivódik a csomagolásba, élelmiszerbe),
� lehúzódásos migráció (a nyomatok hátoldalá-

ra átadódik az el�oldalról festékkomponens,
ami utána az élelmiszerrel érintkezik), 

� g�zfázisú (ami süt�be helyezéskor jellemz�),
� kondenzációs migráció (ami f�zés, sterilizálás

esetén jellemz�).

A csomagolás alkotórészei befolyásolhatják a
belecsomagolt élelmiszert. Ez a hatás (organo-
leptikus [íz- és illatbefolyásolás] vagy migráció)
függ az élelmiszert�l és a csomagolási dizájntól,
tárolástól, szállítástól stb. is. Ezt szemlélteti a
2. ábra. Fontos, hogy a migrációszegény tulaj-
donság, az illatszegény tulajdonsághoz hason-
lóan, egy rendszer elemeinek pontos és szigorú
betartásával érhet�k el. A technológia megva-
lósításához tehát nem elég, ha migrációszegény
festéket „lapátolunk” a nyomógépbe. A lehetsé-
ges szennyezésforrásokat szemlélteti a 3. ábra.

A festékeknek, a nyomat nyomtatott oldalá-
nak nem szabad élelmiszerrel érintkeznie, és az

Megoldások csomagolóanyag-nyomtatáshoz
ÉLELMISZER-CSOMAGOLÁSOK

László Norbert

Fogyasztó Brand 
tulajdonos/megrendel�

Törvények/direktívák/
részletek (nemzeti/nemzetközi)

Komplex követelmények a csomagolással szemben
Fogyasztói információk/védelem/szállítás/tárolás/újrahaszosítás/illat/szennyezés/egészségügy stb.

Csomagolóanyag nyomtató

SunChemical®

1. ábra



23MAGYAR GRAFIKA 2011/1 

esetleges (véletlen) érintkezés is kerülend� a je-
lenleg érvényben lév� szabályozások alapján.
A veszélyelemzés már a festék és lakk alapanya-
gainak kiválasztásánál meg kell, hogy kezd�djön
az élelmiszer-csomagolásoknál, hogy a szüksé-
ges termékbiztonság biztosítható legyen. Els�d-
leges vagy másodlagos csomagolás nem szerepel
többé a hivatalos dokumentumokban, ugyanis
ezeknek nincs komoly befolyása a veszélyelem-
zésre. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kül-
s� és gy�jt� csomagolások is, effektív gát híján,
szennyezhetik a becsomagolt élelmiszereket.

Sajnos mindeddig nem jött ki egyértelm�
szabályozás sem Európában, sem máshol a vilá-
gon. Az Európai Közösség nem határozott meg
(kartoncsomagoláshoz) tesztmetódust, beleért-
ve a használható élelmiszermintát, a kitettség
idejét, specifikációt az Összes (minden kompo-
nensre) vagy Specifikus (komponensenkénti)
Migrációs Határra, valamint semmilyen tole-
ranciát. Jelenleg az EU Framework Directives
csak direkt élelmiszerrel érintkezhet� lakkokra
(1935/2004/EC) és m�anyagokra (2002/72/EC)
vonatkoznak. Az EU directive 2023/2006 egy
GMP kalauz, és hivatalosan megemlíti a függe-
lékében  a festékeket 2008. 08. 01. óta. Az EuPIA
Irányvonal – limitációk szerint: 50 ppb (parts per

billion, vagyis rész a milliárdból) (vagy μg/kg)
lehet a migráció, ezt az irányelvet 2010-ben ad-
ták ki, és a legfrissebb szabályozásnak tekinthe-
t� e területen.

Ett�l függetlenül a nagy élelmiszergyártók,
mint pl a Nestlé nagyon szigorú el�írásokat tett
csomagolóanyagai gyártásához (Nestlé Guide-
lines), amelyben megjelöli, milyen tulajdonsá-
gú festékkel kell nyomtatni a termékeit.

A migrációszegény nyomtatás megvalósítá-
sa és üzemeltetése költséges folyamat, aminek
a migrációszegény festékek magasabb ára a leg-
kisebb része. Ez az eljárás extra értéket ad a cso-
magolásnak, és a magasabb el�állítási költsé-
gek ezáltal a termék árában érvényesíthet�k.  

A jelenlegi meglátásaink szerint az élelmiszer-
csomagolások el�állításához a jöv�ben mind
többször fognak migrációszegény technológiát
igényelni.

Napjaink élelmiszercsomagoló-anyag nyom-
dájának a sikeréhez a mutatós dizájn és a kifogás-
talan nyomatmin�ség mellett alapvet�, hogy
biztonságos terméket állítson el�. Ennek bizto-
sításához íz- és illatsemlegességgel rendelkez�
termék a minimum, a migrációszegény tulaj-
donságú pedig, mint extra szolgáltatás illeszt-
het�.

Az igényelt biztonsági szintje

Csomagolt anyag

nagyon magas

magas

nem érzékeny magas követelmény
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