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IZVLEČEK
Živimo v času množične proizvodnje in potrošništva, ko nas na vsakem koraku spremljajo
reklame in prikrito trženje v vseh mogočih oblikah, od majhnih tiskovin do velikih panojev,
preko mobilnih naprav in tudi v obliki embalaže. Embalaža že dolgo ni več samo zaščita
izdelka, temveč tudi močan tržni kanal, ki spretno komunicira z uporabniki. Kolikor več je
izdelkov na tržišču, toliko več je embalaže in posledično tudi odpadkov. Da pa bi vsaj malo
izstopili iz povprečja, smo se odločili, da izdelamo večnamensko embalažo mešanice za
pripravo kruha. Cilj je bila izdelava enostavne škatle iz valovitega kartona, ki jo je možno
uporabiti na več načinov in s tem zmanjšati odpadek po uporabi.
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Teoretični del obsega nekaj splošnih besed o
embalaži, njenih funkcijah in lastnostih, o sodobnem pristopu embalaže na trg ter o varstvu
okolja. V eksperimentalnem delu so predstavljeni rezultati preizkušanja, ki smo jih izvajali na
enoslojnem valovitem kartonu in papirnati vrečki. Izvajali smo meritve osnovnih lastnosti
materialov, robne in prebojne odpornosti, upogibne togosti ter površinske vpojnosti. Rezultati
meritev so pokazali, da smo za izdelavo embalaže izbrali primeren enoslojni valoviti karton.
Embalažo smo načrtovali v programu Adobe Illustrator, grafično oblikovanje pa smo izvedli v
programu Adobe InDesign.
Embalaža kot končni izdelek predstavlja enostaven komplet za peko kruha, ki ga kasneje lahko
uporabimo za shranjevanje receptov ali kot shranjevalnik za kruh oziroma druge pekovske
izdelke.

Ključne besede: večnamenska embalaža, metode preizkušanja, valoviti karton, načrtovanje
embalaže, oblikovanje embalaže.
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ABSTRACT
We live in times of mass production and consumerism, where at every step we are accompanied
by advertisements and concealed marketing in all sorts of forms, from small prints to large
billboards, on mobile devices and even in the form of packaging. Packaging has long been no
longer just product protection, but also a powerful marketing channel that skilfully
communicates with users. The more products are on the market, the more packaged they are
and, consequently, more waste. In order to be slightly different, we decided to create a
multipurpose package for the preparation of bread. The aim was to produce a simple box made
of corrugated cardboard, which can be used in several ways, thus reducing waste after use.
The diploma work is divided into two parts. The theoretical part includes some general
information about the packaging itself, its function and characteristics, the modern approach to
the packaging on the market, and the protection of the environment. The experimental part
presents results of testing, which was performed on single-layer corrugated cardboard and a
paper bag. We carried out measurements of the basic properties of materials, edge and
penetration resistance, bending rigidity and surface absorption. The results of the measurements
showed that suitable single-layered corrugated cardboard was selected for the manufacture of
packaging. We designed the packaging in Adobe Illustrator, and the graphic design was made
in Adobe InDesign.
Packaging as a finished product represents a simple bread baking set, which can later be used
for storing recipes or as a bread storage or storage for other bakery products.

Key words: multipurpose packaging, methods of testing, corrugated cardboard, packaging
planning, packaging design.
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UVOD

Ko slišimo besedo »embalaža«, nas večina takoj pomisli na kartonsko škatlo. Čeprav je
kartonska škatla ena izmed pogostih oblik embalaže, je to le kaplja v morje izbire, saj nas
embalaža dandanes spremlja praktično povsod – v različnih oblikah, materialih, barvah in
funkcijah. V večini primerov je embalaža odvisna od vsebine izdelka, večkrat pa tudi obratno.
Dobra zaščita izdelka, estetski izgled, hitra asociacija, prepoznavnost in informiranost so le ene
izmed lastnosti, ki lahko ključno vplivajo na potrošnika in ga spodbudijo v nakup. Ker pa so
navade in potrebe potrošnikov zelo raznolike, moramo embalažo načrtovati s premišljenim in
predvsem preverjenim pristopom. Zavedati se moramo, da embalaža ni le zaščitno in prodajno
orodje, temveč tudi odpadek, ki ga je treba pravilno odstraniti, uničiti ali reciklirati, lahko pa se
odločimo tudi, da embalaži podaljšamo življenjsko dobo. To lahko storimo tako, da že v fazi
načrtovanja embalaži dodamo še eno funkcijo in s tem ustvarimo večnamensko embalažo.
Tako smo se odločili, da v okviru diplomskega dela izdelamo večnamensko embalažo za kruh.
Za kruh smo se odločili iz preprostega razloga – tako kot je embalaža del našega vsakdana, je
tudi kruh. Kruh lahko danes kupimo praktično na vsakem vogalu in nam ne predstavlja neke
pomembne vrednosti, vse dokler se peke ne lotimo sami. Tako je nastala ideja o embalaži z
zdravimi sestavinami za kruh, ki si ga lahko na enostaven način spečemo doma.
Ker sta papir in karton med vodilnimi materiali v embalaži, smo se odločili, da izdelamo
večnamensko škatlo iz enoslojnega valovitega kartona. Embalaža bo v prvi fazi namenjena
zaščiti ločenih sestavin za kruh, ko bo kruh pečen, pa bo izdelku služila kot podstavek za
shranjevanje. Embalaža bo narejena iz naravnih materialov in brez potiska, s čimer bo
pripomogla k lažjemu recikliranju in bo do okolja prijaznejša.
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TEORETIČNI DEL

2.1 POJEM EMBALAŽE
V življenju se vsakodnevno srečujemo z embalažo, saj je večina izdelkov, zapakiranih vanjo,
del naših potreb. Embalaža je vse, v kar nek izdelek zavijamo, vstavljamo, polnimo in
pakiramo. (1, 2) Je nosilec ali ovoj blaga, narejen iz veliko različnih oblik, materialov in
kombinacij le-teh. Ne glede na to, iz kakšnega materiala in kakšne sestave ali oblike je blago
oziroma izdelek, je embalaža tista, ki ohranja vrednost izdelka, ga ščiti, olajša prevoz in
skladiščenje ter omogoča varen prenos od proizvajalca do potrošnika. (1, 2)
Tehnologija embaliranja se je v zadnjem času močno razširila, predvsem zaradi vloge embalaže
na življenjski poti izdelka. Tako pojem embalaže v grobem lahko opredelimo kot (1):
̶
embalažo, ki izdelek varuje v celoti, pred razsipom, zunanjimi vplivi, razlitjem, in jo s
tem uvrščamo med zaščitno- transportno embalažo;
̶
embalažo, katere konstrukcija je funkcionalna, izvirna in enostavna za uporabo in
razvrščanje v odpadke;
̶
embalažo, ki s svojo sestavo predstavlja najmanjši strošek v sklopu funkcije zaščite in
predstavitve izdelka – biti mora ekonomična in v čim večji meri okolju prijazna.
2.2 FUNKCIJA EMBALAŽE
Funkcija embalaže je zelo pomemben dejavnik pri predstavitvi in prehajanju izdelka od
izdelovalca do potrošnika. Embalaža mora biti namreč prilagojena različnosti uporabnikov,
okoljskim razmeram in namenu uporabe izdelka. (2) Biti mora usklajena z značilnostjo in
vsebino blaga, da lahko zadovolji končnega uporabnika in pri tem ščiti in identificira blago. (2)
K uspešnosti embalaže pa pripomorejo dodelane funkcije embalaže, kot na primer možnost
recikliranja po uporabi, kakovost materiala in enostavna uporabnost.
Med najpomembnejše in splošno opredeljene funkcije embalaže, navedene v priročniku
Embalaža in varstvo okolja: zahteve, trendi in podjetniške priložnosti, uvrščamo naslednje (2):
̶
zaščitno funkcijo, katere naloga je, da varuje izdelek pred zunanjimi, kemičnimi in
mehanskimi vplivi ter omogoča varno in pravilno uporabo izdelka. Pomembno je, da
pri tem varuje tudi naravno okolje pred vsebino pakiranega izdelka z možnostjo varnega
ravnanja z nevarnimi snovmi. Je ena izmed najpomembnejših funkcij, saj mora pakirano
blago priti do končnega uporabnika nepoškodovano, da s tem ne izgubi vrednosti. Če
se blago poškoduje, zaščitna funkcija ni bila uspešna in posledično postanejo vse
nadaljnje funkcije nepomembne;
̶
identifikacijsko funkcijo, ki omogoča embalaži, da je definirana s pomočjo
prepoznavnega blagovnega znaka, zaščitnega znaka, z značilnimi oblikami, barvami,
dimenzijami, vzorci ali napisi, ki ponazarjajo pripadnost izdelka določeni blagovni vrsti.
Identifikacijski elementi so lahko na površju ali znotraj embalaže, lahko pa so tudi del

2

̶

̶

̶

̶

sestave. Embalaža je za proizvajalca pomembno sredstvo komuniciranja, saj si s tem
širi prepoznavnost in podobo med konkurenčnimi vrstami izdelka;
informacijsko funkcijo, ki nastopi, ko pakiran izdelek prispe na trg. Informacije o
izdelku so zelo pomembne, saj vsebujejo podatke o vsebini in načinu uporabe. Podatki
so natančno navedeni po predpisanih postopkih, zakonih in splošnih uvedbah.
Namenjeni so tako distribuciji, logistiki in skladiščenju kot končnemu uporabniku
izdelka oziroma blaga. Najosnovnejši in najnujnejši podatki so: datum proizvodnje,
sestava in vsebina blaga, tehnična in zakonsko predpisana navodila, rok uporabe,
starostna omejitev uporabe, varnostni ukrepi, opozorila v primeru škodljivosti in
kontaktne informacije proizvajalca;
prodajno funkcijo, ki ima mnogo pomembnih dejavnikov, ki pripomorejo k uspešni
prodaji izdelka oziroma blaga. Privlačna vizualna podoba, oblika in cena imajo močan
vpliv na odločitev kupca oziroma potrošnika. Pomembno je, da izdelek kupca prepriča
v nakup, ne glede na to, ali je to njegova želja ali dejanska potreba. Uspešnost prodajne
funkcije se izkaže na samem mestu prodaje, v prisotnosti konkurenčnih izdelkov. Če je
izdelek kakovosten, privlačen in cenovno zadovoljiv, nastane velika verjetnost, da se bo
kupec večkrat odločil zanj. Na to močno vpliva embalaža, saj si jo kupec zapomni po
določenih lastnostih – barvi, obliki, uporabi. Številne večje proizvodnje pri načrtovanju
embalaže uporabljajo razne psihološke trike, ki lahko potrošnika hitro zavedejo in
prepričajo v nakup. Med najbolj zavajajoče embalaže spadajo tiste, ki prikrivajo
dejansko velikost ali izgled izdelka;
okoljsko funkcijo, ki je ena izmed najpomembnejših, ker je njena prisotnost obvezna v
vseh fazah življenjskega cikla embalaže – od nastanka pa vse do uničenja oziroma
ponovne uporabe ali predelave. Že ob načrtovanju embalaže je pomembno, da vemo,
kateri materiali so okolju prijazni in v primeru množične proizvodnje ekološki s
funkcijo reciklaže. Tako kot pri izbiri materiala je pomembno tudi, da med izdelavo
embalaže znižamo porabo materiala (čim manj odpadka), varčujemo z energijo in
povzročamo čim manj emisij na enoto embalaže. Okolju prijazna embalaža mora imeti
na vidni površini določene okoljske oznake, ki uporabnika ozaveščajo o razvrščanju
odpadne embalaže po uporabi izdelka;
ekonomično funkcijo, ki je pika na i vseh faz načrtovanja embalaže, saj je končni
finančni izračun tisti, ki odloča, ali se takšno embalažo sploh splača izdelovati.
Pomembno je, da pri načrtovanju upoštevamo stroške materiala za izdelavo, stroške
naprav, stroške delovne sile, število ponovitev oziroma serij izdelave, stroške
skladiščenja in stroške zaščitno-transportne embalaže. Na podlagi vseh teh stroškov se
izračuna nabavna cena in določi prodajna cena.

2.2.1 Razvrščanje embalaže
Embalaža skupaj z vsebino tvori celoto, ki se prek tržnih segmentov in potreb človeka pojavlja
na trgu v obliki izdelka. Številčnost in različnost embalaže je sorazmerna s številčnostjo
izdelkov, katerih lastnosti zapovedujejo obliko, sestavo, značilnosti, funkcije in vrsto embalaže.
Osnovna funkcija in namen embalažo ločita na prodajno oziroma primarno, transportno in
ovojno embalažo, v nekaterih primerih pa celo kombinacijo vseh treh (2).
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Naloga primarne embalaže je, da izdelek obdaja in ščiti, pri tem pa izvaja tržnokomunikacijsko vez med končnim uporabnikom in izdelkom. Njen namen je zadovoljiti potrebe
porabnika in pospeševanje prodaje. Videz embalaže mora biti prilagojen vsebini, uporabniku,
biti mora prepoznaven, informativen in inovativen ter v skladu s funkcijo izdelka. (2)
Sekundarna oziroma ovojna embalaža je tista, ki obdaja več izdelkov v enem ovoju.
Povezana je s transportno embalažo, ki se ji mora količinsko in racionalno prilagajati.
Namenjena je dodatnemu varovanju izdelkov in zaščiti blaga pred krajo. Ovojna embalaža se
odstrani, ko se izdelke razvršča na prodajne police, razen v nekaterih primerih, ko je ovojna
embalaža tudi pomožni nosilec več istih blagovnih izdelkov skupaj (npr. pijače, mleko, moka
itd.). (2)
Transportna oziroma terciarna embalaža predstavlja skupno embalažo več prodajnih enot,
ki so pakirane v enem kosu. Njena naloga je, da varuje notranjost med transportom,
skladiščenjem in razvrščanjem. Predvsem je pomembno, da vsebino ščiti pred mehanskimi
poškodbami, vplivom okolja ali pred klimatskimi obremenitvami. Transportna embalaža v
večini primerov ne prihaja v stik s končnim uporabnikom, zato njen videz ne odloča o prodaji.
Pomembno je le, da je njena sestava prilagodljiva skladiščenju in transportu ter racionalna glede
na količino. Najboljša rešitev so trdni materiali, odporni proti vibracijam in udarcem, ter
standardizirane dimenzije, ki omogočajo lažjo logistiko skladiščenja in transporta. (2)
Razvrščanje embalaže glede na trajnost je v osnovi zelo enostavna. Delimo jo namreč na
vračljivo ali povratno embalažo in na nevračljivo ali nepovratno embalažo. Vračljiva embalaža
znotraj nadzorovanega kroženja od uporabnika nazaj v proizvodnjo omogoča večkratno
ponovno uporabo. Pri tem se upošteva plačljiva ali brezplačna kavcija. V večini primerov je
vračljiva embalaža transportna embalaža, v nekaterih primerih pa tudi prodajna. Nevračljiva
embalaža je tista, ki se po enkratni uporabi uniči oziroma predela. Nevračljiva embalaža je
uporabljena pogosteje kot vračljiva. (2)
Povezanost embalaže z izdelkom je odločilna že pri načrtovanju embalaže. Če se embalaža
spaja z izdelkom in se od njega ne ločuje, postane del izdelka, ki se od njega loči šele po uporabi
(npr. tube, plastenke itd.). Embalaža, ki je od izdelka ločljiva, pa v nekaterih primerih nima
oblike, dobi jo šele, ko vanjo ovijemo blago, ali pa ima prilagojeno obliko, ki je predhodno
oblikovana (ko izdelek vanjo vstavimo ali ovijemo). (2)
2.3 EMBALAŽNI MATERIALI
Danes je na trgu prisotnih veliko različnih in inovativnih embalaž, ki svojo pozornost vzbujajo
tako z videzom kot z izbiro materiala. Napredek tehnologije in razvoj surovin sta svet embalaže
pripeljala do tega, da lahko izdelek embaliramo skoraj v karkoli. Še vedno pa je zelo
pomembno, da pri izbiri materiala upoštevamo glavno vodilo embalaže – varovanje izdelka
tako pri transportu kot uporabi.
V veliki večini je vrsta oziroma značilnost izdelka tista, ki je ključnega pomena pri izbiri
embalažnega materiala. Pri množični industriji embalaže in pakiranja so značilni izbori
4

specifičnih materialov z določenimi lastnostmi. Te lastnosti sovpadajo s tehnologijo
embaliranja, oblikovanjem in videzom embalaže, okoljskim značajem ter končno ceno izdelka.
Ker pa ima vsak material določene prednosti in pomanjkljivosti, je natančna določitev funkcij
embalaže ključnega pomena pri uresničevanju razvoja embalaže. (2)
Vse od razvoja trgovine do danes so najpogosteje uporabljeni embalažni materiali papir, karton,
steklo, les, lahke kovine in plastika. Slednja v današnjem času prikazuje veliko prednost in tudi
pomanjkljivost. Izdelki in embalaže iz plastike in njej podobnih surovin omogočajo manjše
stroške proizvodnje, pri tem pa še vedno predstavljajo velik delež onesnaževanja okolja. (2)
Kljub tehnološkemu napredku v osnovi nekatere stvari ostajajo nespremenjene: pijače se še
vedno pakirajo v steklenice, plastenke ali kartonsko embalažo za tekočine, suho, razdrobljeno
hrano z možnostjo razsipa v papir, občutljivo hrano v konzerve ali vakuumsko stisnjene
plastične folije, enostavna živila v plastične ali papirnate vrečke. Zaradi specifičnih kemijskih
in fizikalnih lastnosti materialov in določenih zahtev industrija embaliranja veliko vlaga v
razvoj nadomeščanja materiala z drugimi surovinami, izboljšanje le-teh ali cenejše oblike
embalaže. Pri tem se pojavi veliko konkurence, sploh med podjetji, ki razvijajo enostavno
embalažo – za izdelke takojšnje ali kratkoročne uporabe. Tovrstna embalaža je v veliki večini
iz polimerov ali papirja. (2)
2.3.1 Embalaža iz papirja in kartona ter lepenke
Papir je skupek tesno prepletenih vlaken pretežno rastlinskega izvora, ploščate oblike in
porozne sestave. Osnovni material za pridelavo papirja je les, natančneje lesna vlakna, od
katerih je prav kakovost tista, ki predstavlja prihodnost papirja. Z mešanjem različnih vlaken,
vrst dreves in drugih primesi (polnila, pomožna sredstva, voda) lahko določimo oziroma
ustvarimo različne vrste oziroma lastnosti papirja (mehanske, optične in površinske lastnosti),
ki se z nadaljnjo obdelavo pretvorijo v končni izdelek. (3)
Karton in lepenka sta prav tako sestavljena iz lesnih vlaknin, vendar se od papirja razlikujeta
glede na lastnosti, predvsem po gramaturi. Karton je torej »debelejši papir«, njegova gramatura
se giblje med 150 in 600 g/m2, lepenka pa je »debelejši papir, ki ga ni mogoče ukriviti«, z
gramaturo nad 225 g/m2. (3)
Papir, karton in lepenka so zaradi fizikalno-kemijskih lastnosti, enostavne proizvodnje,
naravnega pridobivanja surovin in reciklaže najbolj uporabljeni embalažni materiali.
Predstavljajo velik delež primarne oziroma zaščitne embalaže, transportne in skupinske, vse
več pa tudi prodajne oziroma komercialne. Ker zaradi različnih zunanjih vplivov (vlaga,
temperatura, svetloba itd.) lahko pride do poškodbe, mehčanja ali celo uničenja izdelkov, se vse
bolj uporablja kombinirana embalaža, torej kartonska embalaža v kombinaciji z aluminijem,
plastiko ali katerim drugim materialom, ki lahko izboljša lastnosti in namen embalaže
(neprepustnost, vodoodpornost, trdnost ipd.). (3)
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2.4 SODOBNA EMBALAŽA IN VARSTVO OKOLJA
Navade potrošništva so se v zadnjih letih močno spremenile. Tisto, kar je bilo nekaj let nazaj
nemogoče dobiti oziroma kupiti, imamo zdaj praktično na dlani, v številčnih pakiranjih in pestri
izbiri med blagovnimi znamkami in cenami. Množična proizvodnja, konkurenčni izdelki in
množično potrošništvo puščajo posledice tako v okolju kot v ohranjanju vrednot. Ljudje čedalje
več kupujemo novo in staro zavržemo, ne da bi pri tem pomislili na razna popravila, recikliranje
ali ponovno uporabo. Podobno se dogaja z embalažo – včasih je bilo vsebine mnogo več kot
embalaže. Ljudje smo embalažo spoštovali, shranjevali škatle, darilne vrečke, ovijalni papir in
vse to ponovno uporabili ob dani priložnosti. Problem sodobne embalaže pa je prav v tem, da
je je enostavno preveč – zaradi cenejše proizvodnje se uporablja veliko plastike in drugih
materialov, ki so v veliki večini neuporabni in nevračljivi. Tako v smeteh in na odpadnih
deponijah nastajajo vse večji kupi smeti, med katerimi je tudi veliko takšnih surovin, ki jih je
mogoče na različne načine ponovno uporabiti ali reciklirati. Med najosnovnejše in
najenostavnejše surovine za ponovno uporabo spadajo steklo, kovina in papir. Steklo in kovino
je mogoče skoraj 100-odstotno reciklirati, ne da bi se s tem zmanjšala njuna kakovost.
Najenostavnejši material za predelavo je papir, nekatere vrste papirja pa je mogoče predelati
tudi do sedemkrat. (4)
Ogromen delež odpadkov na žalost predstavlja embalaža. Če embalaža po uporabi konča kot
izdelek, jo moramo glede na sestavo pravilno zavreči, zbirati, ločevati in posledično reciklirati.
Papirna in kartonska embalaža spadata med najbolj recikabilne embalažne materiale, ki jih je
mogoče enostavno odstraniti in so energetsko varčni, saj so njihova osnovna sestavina
obnovljiva lesna vlakna. Prav tako sta embalažni papir in karton večinoma biorazgradljiva in ju
lahko kot odpadek odlagamo v kompost, kjer se kasneje razgradita. Kljub recikabilnim
osnovnim surovinam težave nastanejo pri embalažah, v katerih so prisotni razne težke kovine,
kemikalije, tiskarske barve, plastični trakovi in lepila, ki upočasnijo proces reciklaže in ponovne
uporabe. (5) Odpadna embalaža sicer predstavlja le 3-odstotni delež vseh odpadkov, vendar
evropska direktiva (Direktiva EU 94/62/EC) kljub temu uvaja sistem zmanjšanja deleža
odpadle embalaže na minimum. Okvirni cilji so predelava od 50 do 65 % ter recikliranje od 25
do 45 % skupne mase odpadne embalaže, od tega vsaj 15 % vsakega posameznega embalažnega
materiala (steklo in papir 60 %, kovine 50 %, plastika 22,5 % in les 15 % reciklaže). Direktiva
določa, da je lahko na trgu le tista embalaža, ki ustreza določenim zahtevam uporabe in izdelave
ter jo je možno ponovno uporabiti, predelati oziroma reciklirati. (6)
2.5 EMBALAŽA KOT TRŽENJSKO ORODJE
S spreminjanjem potrošniških navad se je primoran spremeniti tudi izdelek oziroma vsaj
njegova embalaža. Kupci postajamo vse bolj pazljivi pri izbiri izdelkov, pomembni so nam
varnost, občutek kakovosti in vrednost, ki mora v veliki večini sovpadati z ugodno oziroma
sprejemljivo ceno. Vodilne trgovske organizacije so tako začele ustvarjati lastne blagovne
znamke, ki predstavljajo konkurenco že uveljavljenim izdelkom ali pa jih s tem celo
izpodrivajo. Izdelki lastnih blagovnih znamk se pojavljajo tako pri živilih kot pri izdelkih za
dom, gospodinjskih pripomočkih, kozmetiki, oblačilih itd. (7) Kljub različnosti uporabe in
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blagovne skupine pa so si izdelki podobni v eni zadevi – embalaži. Ker embalaža komunicira
in predstavlja osebnost blagovne znamke, je njen pomen pri uveljavljanju te znamke zelo
pomemben. Tako mora embalaža v prvi vrsti ustrezati zakonskim predpisom, biti mora
ekonomična, enostavna za uporabo, zadoščati mora zahtevam, takšnim standardom, da lahko
konkurira drugim izdelkom, predvsem pa mora biti prepoznavna. Prepoznavnost lahko z
vizualnega vidika dosežemo z uporabo enostavnih znakov, grafičnih podob, berljivo tipografijo
in pravilnim izborom barv, z vidika uporabniške izkušnje pa lahko izdelek naredimo
prepoznaven z izborom inovativnih materialov, posebno obliko, priročnim načinom uporabe
itd. (8, 9) Trgovci imajo tukaj veliko prednost, saj lahko svojo blagovno znamko oblikujejo
tako, da izgleda najatraktivneje in je najopaznejša na lastnih prodajnih policah.
Ker so lastne blagovne znamke v zadnjih letih v vse večjem porastu, jim trgovci posvečajo vse
več pozornosti. Uveljavljajo izboljšave na področju embalažnega materiala in dizajna, delujejo
na prepoznavnosti, imajo lasten nadzor nad izdelki in distribucijo in bolj ko se približajo
potrošniku z izdelkom, bolj izboljšajo kakovost in upravičijo ceno.
Uveljavljanje lastne blagovne znamke predstavlja sodobni trend veleblagovnic, narekuje lojalni
odnos do potrošnikov in je eden izmed temeljnih gradnikov za mreženje kupcev in ustvarjanje
konkurenčne prednosti. (10)
2.6 EMBALAŽA ZA KRUH IN NJEJ PODOBNE EMBALAŽE NA TRGU
Medtem ko je velika večina končnih pekovskih izdelkov pakiranih v posebne papirnate vrečke
ali živilske folije, najdemo pekovske sestavine na policah trgovin v različnih pakiranjih, tako
po velikosti kot po materialu. Ker so si pekovske sestavine v osnovi zelo podobne oziroma so
iste za različne pekovske izdelke, so te običajno pakirane v večjih količinah in skupinskih
pakiranjih. Kljub temu pa obstaja nekaj posebnih embalaž, ki tako pekovskim izdelkom kot
sestavinam dajejo neko posebno vrednost oziroma dodatno zgodbo.
TRITICUM BREAD PACKAGING
Kartonska embalaža za pekovske izdelke pekarne Triticum je bila zasnovana leta 2013 v
Barceloni. Njena posebnost je v tem, da ima eno stranico preluknjano z več manjšimi
luknjicami, skozi katere enostavno prehajata prijeten vonj sveže pečenega izdelka in zrak, ki
pusti izdelku »dihati« in ga tako embalaža ne zaduši.
Embalaža je enostavno oblikovana glede na izdelek in potiskana s pomočjo štampiljke, kar
predstavlja veliko ekonomično prednost, saj embalaže ni treba posebej tiskati. (11)
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Slika 1: Triticum Bread Packaging (11)

BREAD & BUTTER
Gre za projekt študenta Morgana Rosa, zasnovan leta 2014. Koncept celotne embalaže je
zasnovan na ideji, kako lahko nadomestimo navadno pekovsko vrečko z interaktivno in
multifunkcionalno embalažo. Nastal je podstavek za kruh z ločljivim pokrovom, ki izdelek ščiti
pri transportu in preprečuje izsušitev, hkrati pa je enostavna rešitev za postrežbo kruha in lahko
služi tudi kot podstavek pri rezanju. Embalažo popestri dizajn, ki je sestavljen iz več različnih
tipografij in navodil za uporabo. (12)

Slika 2: Bread & Butter (12)

PIC MIETTE
Blagovna znamka, ki proizvaja pekovske izdelke, se je leta 2014 odločila, da svoji klasični
embalaži za kruh doda še eno funkcijo – ptičjo hranilnico. Primarni del embalaže predstavlja
ovojni papir, sekundarni pa kartonski ovoj. Embalaža sprva opravlja zaščitno in informacijsko
funkcijo, kasneje pa se lahko sekundarni del embalaže z enostavnimi pregibi sestavi v ptičjo
hranilnico. Tako se lahko odvečne drobtine, ki se naberejo med uporabo izdelka, enostavno
stresejo v hranilnico. Embalaža nosi zelo močno sporočilo, saj združuje prijetno s koristnim ter
je zelo inovativna in okolju prijazna. (13)
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Slika 3: Pic Miette (13)

BARE BAKE BREAD
Podjetje Sheridan&Co iz Velike Britanije je zasnovalo koncept embalaže Bare Bake Bread, ki
v grobem prevodu pomeni »kruh v steklenici«. Namen embalaže je enostavna in hitra priprava
zdravega visokobeljakovinskega kruha z gurmanskim pridihom. Nastala je steklenica, podobna
tisti z mlekom, z osnovnimi zmesmi, razvrščenimi po plasteh. Tako kot je enostaven dizajn
steklenice, so enostavna tudi navodila – na pokrovu namreč piše »just add an egg« (dodaj še
jajce) in zmes je pripravljena za peko.
Steklenici z osnovnimi sestavinami sta se kmalu pridružili še dve različici s sladkim (brusnica
in mandelj) in slanim (rožmarin in morska sol) okusom. (14)

Slika 4: Bare Bake Bread (14)
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

3.1 IZBIRA MATERIALA IN METODE PREIZKUŠANJA
V eksperimentalnem delu smo preizkušali dva embalažna materiala, ki smo jih kasneje
uporabili za izdelavo končnega izdelka, in sicer enoslojni valoviti karton (mikro val E) in
enoslojno papirnato vrečko iz rjavega, rebrastega natron papirja. Papirnata vrečka je bila
kupljena v specializirani prodajalni Papirol, d. o. o., in je primerna za shranjevanje živil, na
primer moke, sladkorja, drobtin, suhih začimb ali čajev.
3.1.1 Gramatura in debelina
Gramatura (G) je površinska masa 1 m2 podlage za tiskanje in je izražena v [g/m2]. Gramaturo
določamo s standardom SIST ISO 536 in jo izračunamo s pomočjo enačbe 1. Izračunamo jo na
dve decimalni mesti natančno in podamo kot povprečno vrednost na eno decimalno mesto
natančno. (15, 16)
Debelina (d) podlage za tiskanje je pravokotna razdalja med vzporednima stranema podlage,
zgornjo A in spodnjo B, ter je izražena v [mm]. Debelina je določena s standardom SIST ISO
534. Debelino izmerimo na tri decimalna mesta natančno in jo z istim številom decimalnih mest
podamo kot povprečno vrednost. (15, 16)
𝐺=

𝑚
𝐴

(En. 1)

Pri tem so:
G – gramatura [g/m2],
m – masa [g],
A – površina preizkušanca [m2].
3.1.1.1 Postopek meritev
Izrezali smo pet preizkušancev dimenzij 100 mm x 100 mm in jim na tehtnici Mettler AE 200
izmerili maso na tri decimalke natančno.
Iste preizkušance smo uporabili še za določitev debeline. To smo izvedli na mikrometru
Mituttoyo. Debelino smo kot povprečno vrednost podali na tri decimalna mesta natančno.
3.1.2 Robna odpornost – ECT
ECT-odpornost je ena izmed najpomembnejših lastnosti mehanske odpornosti valovitega
kartona, saj določa zmožnosti tlačne odpornosti robov valovitega kartona na porušenje. Test
izvedemo tako, da uporabimo dve vzporedni plošči za obremenitev, med kateri vstavimo
vzorec, katerega rob je pravokotno usmerjen na ploščo.
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ECT-odpornost določamo s predpisanim standardom ISO 3037. Izračunamo jo s pomočjo
enačbe 2.
𝐹
(En. 2)
𝐸𝐶𝑇 =
𝐿
Pri tem so:
kN

ECT – robna odpornost [ m ],
F – tlačna sila [N],
L – dolžina preizkušanca [mm].
3.1.2.1 Postopek meritev
Izrezali smo deset preizkušancev dimenzij 100 mm x 25 mm: pet preizkušancev za meritve v
smeri CD (prečna smer teka vlaken) in pet za meritve v smeri MD (vzporedna smer teka
vlaken). Preizkušancem smo na dinamometru Instron izmerili tlačno silo v dolžini 70 mm,
dokler ni prišlo do porušenja valov posameznega preizkušanca. Hitrost gibanja tlačne ploskve
je bila 12,5 mm/min.
3.1.3 Površinska odpornost porušenja valov – FCT
FCT-odpornost je metoda preizkušanja, ki ponazarja tlačno odpornost škatle iz valovitega
kartona, saj določa tlačno odpornost površine valovitega kartona proti porušenju. Je največja
sila na enoto površine, ki jo valoviti karton še prenese, ne da bi se pri tem porušila valovita
plast.
FCT-odpornost določamo s predpisanim standardom ISO 3035 in jo izračunamo z enačbo 3.
𝐹𝐶𝑇 =

𝐹
𝐴

(En. 3)

Pri tem so:
FCT – površinska odpornost porušenja valov [kPa],
F – tlačna sila [kN],
A – površina preizkušanca [m2 ].
3.1.3.1 Postopek meritev
Izrezali smo pet okroglih preizkušancev velikosti 100 cm2 s polmerom 5,65 cm. Skladno s
standardom ISO 3035 smo na dinamometru Instron merili tlačno silo, dokler ni prišlo do
porušenja preizkušanca. Gibanje tlačne površine je bilo pravokotno na zgornjo ploskev
valovitega kartona, pri čemer je bila hitrost gibanja tlačne površine 12,5 mm/min.
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3.1.4 Prebojna odpornost – PET
PET-odpornost je metoda, ki preizkuša odpornost valovitega kartona proti mehanskim
udarcem. Na dosežene vrednosti vpliva več lastnosti kartona, in sicer: tlačna odpornost,
upogibna togost, trenje, trgalna trdnost, razpočna odpornost in žilavost valovitega kartona.
PET-odpornost določamo s prodiranjem kovinskega dela oziroma kroglice skozi podlago.
Merimo silo oziroma potencialno energijo, potrebno za preboj podlage.
3.1.4.1 Postopek meritev
Za meritev PET-odpornosti smo izrezali pet okroglih preizkušancev dimenzij 100 cm2. Na
dinamometru Instron smo merili silo, dokler ni prišlo do preboja površine preizkušanca.
3.1.5 Upogibna togost
Upogibna togost je odpornost materiala, ki je še sprejemljiva za nemoten prehod materiala skozi
tiskarski stroj, ne da bi se pri tem znižala kakovost odtisa. Upogibna togost predstavlja
pomembno vlogo pri kartonih, saj je od nje odvisna togost škatle. Pri kartonih in valovitih
kartonih se upošteva 3-točkovna obremenitev preizkušanca.
Upogibna togost je določena s standardom ISO 5628 in se izračuna z enačbo 4.
0.33 ∙ 𝐿2
𝑑=
𝑡

𝐹. 𝐿3
𝑆=
48. 𝑑. 𝑏

(En. 4)

Pri tem so:
S – upogibna togost [mN. m],
L – razdalja, na kateri deluje sila (dimenzija vpetega vzorca) [mm],
b – širina vzorca [mm],
d – upogib [mm],
F – sila [N]
𝑡 − debelina [µ𝑚].
3.1.5.1 Postopek meritev
Izrezali smo deset preizkušancev dimenzij 135 mm x 60 mm: pet preizkušancev za meritve v
smeri CD (prečna smer teka vlaken) in pet za meritve v smeri MD (vzporedna smer teka
vlaken). Na dinamometru Instron smo skladno s standardom ISO 5628 merili silo upogiba
posameznega vzorca. Gibanje tlačne ploskve je bilo pravokotno na zgornjo površino
preizkušanca na razdalji 60 mm.
S pridobljenimi podatki smo po enačbi 4 izračunali upogibno togost in jo podali v mN.
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3.1.6 Površinska vpojnost
Površinsko vpojnost določimo tako, da merimo čas, ki je potreben, da površina preizkušanca
absorbira določeno količino tekočine. Meritev površinske vpojnosti določamo s standardom
TAPPI T432.
3.1.6.1 Postopek meritev
Izrezali smo preizkušance kartona in vrečke v velikosti 50 mm x 50 mm. V večji posodi smo
nato raztopili 1 g natrijevega karbonata (Na2CO3) v 1000 ml destilirane vode. S kapalko smo
na površino preizkušanca kapnili po eno kapljico raztopine in merili čas do popolnega vpoja
tekočine v površino. Če se po 10 minutah kapljica ni vpila v površino, smo zapisali, da je čas
vpijanja daljši od 10 minut. Za oba vzorca so bile narejene tri meritve na zgornji in spodnji
strani.

3.2 NAČRTOVANJE EMBALAŽE
3.2.1 Ideja
Ideja o načrtovanju škatle s sestavinami za kruh je nastala predvsem zaradi osebne izkušnje in
prispodobe, kako lahko v sodobnem hitrem tempu življenja še vedno poskrbimo za zdravo in
kakovostno prehrano, ki si jo lahko pripravimo sami. Kruh poznamo kot eno izmed najstarejših
osnovnih živil, ki pekovsko zgodovino spremlja že kar nekaj stoletij. Dandanes lahko na policah
pekarn vidimo številne pekovske izdelke različnih oblik, okusov in sestave, vendar se kljub
različnosti ponudbe nič ne more primerjati z vonjem kruha izpod domače peke. Tako je nastala
ideja o hitri in zdravi pripravi kruha po zelo enostavnem in prilagodljivem receptu ter s pravo
mero sestavin in embalažo, ki poleg shranjevanja sestavin lahko služi kot podstavek oziroma
shranjevalnik kruha.
3.2.2 Skica in izris načrta embalaže
Pri načrtovanju večnamenske embalaže je pomembno, da poleg prvotne funkcije, torej zaščite
izdelka, jasno ponazarja tudi svoj večnamenski del, torej uporabnost embalaže po odprtju. Tako
smo pri skicah in nadaljnjem načrtovanju upoštevali naslednje predpostavke:
̶
embalaža mora biti tako velika, da v njo lahko vstavimo zapakirane sestavine,
̶
oblika embalaže mora biti podobna obliki ozkega pekača za kruh, da uporabnik dobi
pravo asociacijo,
̶
količina sestavin je predvidena za 1 kg kruha, torej mora biti dimenzija škatle ustrezna
za shranjevanje vsaj 0,5-kilogramskega kruha oziroma pekovskega izdelka,
̶
klasični ozki pekači za kruh so večinoma naslednjih dimenzij: 25–30 cm dolžine, 10–
13 cm širine in 7–10 cm višine, zato mora biti škatla nekih vmesnih dimenzij,
̶
dizajn mora jasno ponazarjati, kaj embalaža predstavlja.
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Načrt embalaže smo po izračunih, upoštevanju predpostavk in skic izrisali v programu
Adobe Illustrator. Adobe Illustrator je program za vektorsko grafiko s katerim lahko
ustvarjamo razne ilustracije, logotipe, ikone, tipografske elemente, načrte za embalažo itd..
Plašč embalaže je sestavljen iz pravokotnikov in črt ter dopolnjen z linijami za izrez in
pregib. (17)

Slika 5: Skica načrta oziroma plašča škatle

14

Slika 6: Načrt embalaže, izrisan v programu Adobe Illustrator

3.2.3 Oblikovanje dizajna in celostne podobe izdelka
Ker smo se odločili, da oblikujemo embalažo s čim manj stroškov in z možnostjo nadaljnje
reciklaže, smo embalažo zasnovali tako, da nismo tiskali na valoviti karton, temveč smo
embalažo naknadno opremili s samolepilnimi nalepkami. Uporabili smo brezlesno nalepko s
permanentom Antique White WSA 90 g/m2, ki se običajno uporablja za etikete na steklenicah.
Nalepko so nam izdelali v podjetju Grafični studio K-tisk, pri čemer so uporabili digitalni tisk.
Zunanji izgled škatle in vsebina sta zasnovana po konceptu "Bread kit" oziroma "Komplet za
peko kruha", ki vsebuje vse potrebne sestavine za hitro pripravo kruha. Poleg sestavin (ajdova
moka, mešanica semen, suhi kvas, olje in sol) je v škatli še papir, primeren za peko, v katerega
lahko zavijemo končni izdelek (kruh) in s tem preprečimo izsušitev.
Celostna grafična podoba oziroma dizajn vsebuje tipografske in likovne elemente, ki se
dopolnjujejo v treh barvah. Izpostavljeni sta črna in bela barva, ki predstavljata nevtralnost in
vsakdanjost – tako kot sam pomen kruha, ter svetlo rjava oziroma krem barva, ki predstavlja
dejanski končni izdelek. Dizajnu so dodane tudi rjave pikice oziroma drobtinice, ki lepo
razbijejo monotonost in poudarijo pomen izdelka. Na notranji strani škatle je na pokrovu
15

zapisano, kaj paket vsebuje, zapisana pa so tudi navodila za pripravo. Pri izboru tipografije smo
želeli predvsem poudariti, da gre za domač izdelek, in temu primerno dodelili živahno pisavo
v stilu rokopisa.

Slika 7: Skica notranjosti škatle in pokrova z dizajnom

Slika 8: Dizajn logotipa "Bread Kit"
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REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1 REZULTATI MERITEV LASTNOSTI MATERIALOV Z RAZPRAVO
4.1.1 Gramatura in debelina
Preglednica 1 prikazuje rezultate meritev gramature in debeline papirnate vrečke in enoslojnega
valovitega kartona. Rezultati so prikazani kot povprečna vrednost petih meritev na
posameznem vzorcu. Podana sta še standardno odstopanje (Sx) in variacijski koeficient (CV)..
Preglednica 1: Rezultati meritev gramature in debeline valovitega kartona in vrečke

Gramatura
Sx [g/m2]
CV [%]

[g/m2]

Debelina [mm]
Sx [mm]
CV [%]
Gostota [kg/m3]

Karton
384,2
6,262
1,63

Vrečka
82,8
0,968
1,16

1,58
0,011
0,63
208

0,12
0,001
0,00
690

Gramatura kartona (384,2 g/m2) je pričakovano večja, saj gre za dva povsem različna materiala,
prav tako pa ima karton vsaj štirikrat večjo maso in debelino. Standardno odstopanje je pri obeh
vzorcih majhno, kar pomeni, da smo zelo natančno pripravili vzorce za preizkušanje in da je
material homogen, enakomeren. Debelina je bila pri preizkušancih za vrečko nizka (0,12 mm),
vendar to glede na nadaljnje meritve in preizkuse ne izpodbija zaščitne funkcije vrečke, čeprav
se na prvi pogled porajajo dvomi o trpežnosti vrečke.
4.1.2 Robna odpornost – ECT
V preglednici 2 so predstavljeni rezultati meritev ECT-odpornosti kartona. Rezultati meritev so
prikazani kot povprečna vrednost petih meritev prečno na valove in petih meritev v smeri valov.
Podane sta še standardno odstopanje (Sx) in variacijski koeficient (CV).
Preglednica 2: Rezultati meritev robne odpornosti (ECT) valovitega kartona v smereh CD in MD
V SMERI VALOV

PREČNO NA VALOVE

Sila [N]
Sx [N]

162,8

89,7

14,073

14,066

CV [%]

8,64

15,33

ECT [kN/m]

2,7

1,5
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Pri rezultatih meritev ECT-odpornosti lahko vidimo, da je tlačna odpornost valovitega kartona
v smeri valov večja kot pri meritvah vzorcev v smeri pravokotno na valove. Iz rezultatov
meritev lahko tako sklepamo, da je odpornost robov na porušenje valov večja, če sila deluje
vzporedno z valovi.
4.1.3 Površinska odpornost porušenja valov – FCT
Rezultati v preglednici 3 prikazujejo meritve tlačne odpornosti površine valovitega kartona
proti porušenju. Podani so kot povprečna vrednost petih meritev. V preglednici so tudi izračuni
standardnega odstopanja (Sx) in variacijskega koeficienta (CV).
Preglednica 3: Rezultati meritev površinske odpornosti porušenja valov (FCT) valovitega kartona

Karton
Sila [N]
Sx [N]

1614,3

CV [%]

14,066

226,89
16,1

FCT [kN/m]

Pri meritvi tlačne odpornosti se površino vzorca obremeni z največjo silo, ki jo karton še
prenese, ne da bi se pri tem valovita plast porušila. Velik vpliv pri odpornosti porušenja valov
imata vrsta in število valov na določeni razdalji. Če porušenje valov doseže manj kot 30 %
debeline valovitega kartona, se valovi vrnejo v prvotno stanje in tako ne vplivajo na končno
stanje tlačne odpornosti.
4.1.4 Prebojna odpornost – PET
Preglednica 4 prikazuje podatke merjenja potrebne sile in energije za preboj površine
preizkušanca. Za vsak vzorec smo izvedli pet meritev, ki so v preglednici prikazane kot srednja
vrednost, skupaj s standardnim odstopanjem (Sx) in variacijskim koeficientom (CV).
Preglednica 4: Prebojna odpornost valovitega kartona in vrečke

Karton

Vrečka

Sila [N]

41,9

21,6

Sx [N]

4,421

3,401

CV [%]

10,53

15,79

energija [J]

0,070

0,027

Sx [J]

0,010

0,006

CV [%]

14,83

20,82
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Pri izvedbi testa smo za preboj uporabili kovinsko kroglico, ki je za preboj površine kartona
porabila 0,013 (J) energije, za preboj vrečke pa 0,001 (J), kar je povsem normalno, saj je
debelina vrečke skoraj trikrat manjša od debeline kartona.
4.1.5 Upogibna togost
V preglednici 5 so podani rezultati merjenja upogibne togosti kartona. Rezultati so prikazani
kot povprečna vrednost petih meritev v smeri valov in prečno valove valovitega kartona. Podani
so tudi standardno odstopanje (Sx), variacijski koeficient (CV) in odmik.
Preglednica 5: Prikaz rezultatov merjenja upogibne togosti valovitega kartona
PREČNO NA VALOVE

V SMERI VALOV

2,5

1,5

Sx [N]

0,331

0,191

CV [%]

13,39

12,69

2

2

92,5

56,5

SILA [N]

Odmik [mm]
Togost [mN.m]

Kot je razvidno iz preglednice 5, ima valoviti karton večjo upogibno togost, če nanj deluje sila
prečno v smeri teka valov. Iz rezultatov meritev in na podlagi izračunov lahko sklepamo, da je
valoviti karton primeren za obremenitev na tiskarskem stroju in kasneje pri uporabi, saj ima
precej visoko upogibno togost in ne bo prišlo do deformacije škatle.

Slika 9: Prikaz meritve upogibne togosti valovitega kartona na dinamometru Instron
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4.1.6 Površinska vpojnost
Preglednica 6 prikazuje rezultate meritev površinske vpojnosti valovitega kartona in vrečke.
Rezultati so ponazorjeni kot povprečna vrednost treh meritev z obeh strani površine na
posameznem vzorcu. Podane so tudi statistične vrednosti – standardno odstopanje (Sx) in
variacijski koeficient (CV).
Preglednica 6: Površinska vpojnost valovitega kartona in vrečke

Stran A

Stran B

x̄ [min]

Sx [min]

CV [%]

x̄ [min]

Sx [min]

CV
[%]

Karton

>10

0

0

7,9

0,30

0,0

Vrečka

>10

0

0

>10

0

0

Vzorec

Test površinske vpojnosti je pokazal, da je vrečka bolj hidrofobna kot valoviti karton; pri
valovitem kartonu se je namreč tekočina na strani B začela vpijati že po 2 minutah, popolnoma
pa se je vpila po 8 minutah. Tekočina se je na obeh straneh vrečke vpijala več kot 10 minut,
vendar se je sama površina vrečke začela rahlo ukrivljati po 5 minutah testa. Iz testa lahko
sklepamo, da je vrečka dobro zaščitena pred omočitvijo z vodo, valoviti karton pa nekoliko
manj.

Slika 10: Primerjava površinske vpojnosti strani A in B kartona
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4.2

IZDELAVA EMBALAŽE

Embalažo smo iz enoslojnega valovitega kartona izrezali s pomočjo rezalnika Kongesberg
(ESKO). Embalažo smo nato po pregibih previdno sestavili v škatlo. Končni izdelek smo
opremili z nalepkami in škatlo napolnili z vsemi sestavinami za peko kruha. Kasneje smo iz teh
sestavin po navodilih spekli tudi kruh in ga ohlajenega postavili nazaj v škatlo za poznejšo
uporabo.
4.2.1 Končni izgled in funkcionalnost
Čeprav ima škatla povsem klasično obliko, ji dodatno vrednost zagotovo dodata živahen dizajn
in celotno pakiranje skupaj s sestavinami. Slednje se v škatlo popolnoma prilegajo in so zložene
tako, da jih uporabnik enostavno jemlje iz škatle, ne da bi pri tem prišlo do razsipa, razlitja ali
do poškodovanja embalaže.
Preprostost in živahnost dizajna dajeta občutek, kako enostavno in zabavno je narediti svoj
kruh, pri tem pa tudi poudarja domačnost sestavin, ki so zapakirane v klasične in preproste
embalaže.

Slika 11: Embalaža z izpostavljenimi sestavinami
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Slika 12: Notranjost embalaže z zapakiranimi sestavinami

Slika 13: Primer uporabe embalaže kot shranjevalnika za kruh
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5

ZAKLJUČEK

Cilj diplomskega dela je bil izdelati večnamensko embalažo iz enoslojnega valovitega kartona
s predhodnim preizkušanjem osnovnih mehanskih in vpojnih lastnosti materiala. Rezultat
diplomskega dela je izdelana škatla za mešanico sestavin za peko kruha. V eksperimentalnem
delu smo valovitemu kartonu in papirnati vrečki za moko izmerili osnovne lastnosti, kot sta
gramatura in debelina, ter preizkušali ECT- in PET-odpornost, upogibno togost in površinsko
vpojnost. Rezultate meritev smo skupaj z izračuni upodobili v preglednicah in podali
komentarje. Drugi del eksperimentalnega dela opisuje tudi celoten proces od načrtovanja do
izdelave embalaže.
Meritve vzorcev so pokazale, da sta enoslojni valoviti karton in papirnata vrečka povsem
primerna za takšno vrsto enostavne, nezahtevne embalaže. Tako smo uspešno izdelali
embalažo, ki prvotno služi kot nosilec sestavin za mešanico kruha, kasneje pa lahko tudi kot
hranilnik kruha ali receptov.
Embalaža ni potiskana, ampak samo prelepljena z brezlesnimi nalepkami, ki se po uporabi
lahko enostavno odstranijo. Prav tako embalaža za sestavo ne potrebuje lepila ter s tem
omogoča enostavno recikliranje in ponovno uporabo.
Embalaža s celotnim konceptom prikazuje, kako lahko na preprost način ustvarimo nekaj
dobrega in domačega, ter pri tem spodbuja uporabnika pri razvijanju kreativnosti in
razmišljanju o večnamenski uporabi.
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