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Nagy érdeklõdés kísérte a szeptember 24-én tar- Koczák Gabriella „Díszdoboz termék-
tott fiatal diplomások fórumát, melyen a Budapesti család tervezése” c. munkájában két ter-
Mûszaki Fõiskola nyolc végzett diákja mutatta be szak- mék (egyikük: bor) csomagolását tervezte 
dolgozatát a 24 érdeklõdõnek, a nyomdák (M-real, meg a Topack Kft-nél. Anyagtakarékos, 
Salgó Nyomda), papírgyárak (Dunapack Rt, WANA- kivitelezhetõ, az ajándékhoz jól igazodó do-
PACK), a kutatóintézet és más cégek képviselõinek. bozokat tervezett. Munkáját jól érzékeltet-

Úgy éreztük, hogy évek óta ez az egyik legsike- ték jól megszerkesztett, szép ábrái.
resebb fórum, amelyen a szakmába éppen belépõk és Szabó Péter „Mûszaki cikk fo-
a szakmát sok éve gyakorlók egyenrangú félként cse- gyasztói csomagolása” c. dolgozatát rö-
rélték ki ismereteiket a papírgyártás, csomagolás, ter- vid, frappáns elõadásban mutatta be. A 
vezés, hulladékgazdálkodás ügyében. munkát a Dunapack Rt-nél végezte. Fe-

Az ülést a PNYME oktatási és kutatási bizottságai ladata egy megrendelõ által elõírt ECT, 
szervezték. BCT értékû 5 rétegû, EC hullámú hul-

Az elõadások az elhangzás sorrendjében a lámlemez vizsgálata volt. Tanulmányoz-
következõk voltak: ta a Billeroud képlettel és a BBD-

programmal számított BCT értékek Koffler Linda „Hullámpapírlemez 
viszonyát.behordásának optimalizálása az SCA 

Packaging Hungary Kft-nél” c. szakdol- Fehér Máté szakdolgozatának té-
gozatában egy ötrétegû lemezben a mája némileg eltért a többiek csomago-
wellenstoff srencre cserélését vizsgálta lással kapcsolatos munkájától. A „Hul-
a szilárdsági tulajdonságok és a gazda- ladékpapír-gazdálkodás és hasznosítás 
ságosság vonatkozásában. Értekezé- Magyarországon” c. munkáját a Duna-
sében kiemelte a csere elõnyeit, hátrá- pack Rt-nél végezte. Bemutatta a jelen-
nyait, alkalmazhatóságát.

legi hazai helyzetet, a témával kapcso-
Balogh Tamás, aki a Stora Enso latos hazai és Eu-törvényeket, ajánlá-

Packagingnál készítette „Ofszet nyoma- sokat. A szelektív hulladékgyûjtés taglalásakor pezsgõ 
tok színeltéréseinek, reprodukálhatósá- vita bontakozott ki a résztvevõk között. Jó volt látni, mi-
gának vizsgálata a mikrohullámú, kar- lyen felelõsséget éreznek az ifjú és a nagy gyakorlattal 
ton alapú csomagolóanyagok gyártásá- bíró szakemberek a környezetgazdál-kodás ügyében.
nál” c. munkáját, a futtathatóságot és 

Bárány Gábor szintén a Dunapack  
nyomtathatóságot egyaránt meghatáro-

Rt-nél készítette „Az új piaci igények 
zó tényezõket kutatta. Érdemi javasla-

okozta változások a hullámalap-
tokat tett a cégnek alapanyag-vizsgá-

termékek gyártásánál” c. dolgozatát. 
latokra és tovább-fejlesztésre, melyeket remélhetõleg 

Szép, világos ábrákon mutatta be az új 
hasznosítani is tudnak. Tartalmas elõadását laptopon 

gépészeti megoldásokat a kisebb négy-
bemutatott ábrákkal illusztrálta.

zetmétertömegû termékek gyártásá-
Podmaniczky József „Hullámter- ban. Kiemelte a nagyobb szilárdság, jó 

mékek elõállítása, hullámpapír gyártása nyomtathatóság igényét.
során fellépõ hatások vizsgálatai a  Pest-

Az eredményes bemutatók után zsûri értékelte a erzsébeti Papírgyár Kft-ben” c. szakdol-
munkákat. A sok pozitív benyomás mellett a korrekt pa-gozatában A/2 vegyes hulladék és  A/5 
píripari megnevezések hibája merült fel, de összes-hullámhulladék különbözõ arányú be-

2 ségében nagyon eredményesnek ítélte a zsûri az elõ-hordásával készített 100, 140 és 180 g/m -
adásokat, és valamennyi fiatal kollégának átadták a es alappapírok esetében vizsgálta a minõ-
PNYME szerény jutalmát.ségi differenciákat, elsõsorban a szilárd-

A nyolc elõadás közül az alábbi 4 kolléga munkáját sági értékek vonatkozásában. Megállapította, hogy mely 
nagyobb terjedelemben is közölni fogja a Papíripar c. termékek elégítik ki a vásárlók igényeit, és melyek nem.
lap: Koffler Linda (ebben a számban a 217. oldalon) 

Kátai Mihály Csaba dolgozatának Balogh Tamás, Szabó Péter, Kátai Mihály Csaba. A 
címe „Bliszter csomagolás a Pharma- kiválasztás alapja a témák fontossága, újszerûsége, az 
product Kft-nél.” A fiatal kolléga a gyógy- elmélet és gyakorlat szoros kapcsolata volt.
szercsomagolásnál használt eljárás elem-

A zsûri és a szerkesztõség gratulált minden elõ-
zésekor különbözõ típusú alumínium fó-

adónak, konzulenseiknek, témavezetõiknek, valamint 
liákat hasonlított össze. Módszerei közül  

a Budapesti Mûszaki Fõiskola õket felkészítõ taná-az oxigénáteresztés, vízgõzáteresztés, 
rainak (Borbély Endréné dr., Majsai Károly).porozitás és a nyomtathatóság különös 

További sok ilyen érdekes egyesületi rendezvényt fontossággal bír. Utóbbi vonatkozásában értékes 
kívánok magunknak.tanácsokat kapott a fórum egy résztvevõjétõl.
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