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IZVLEČEK
Embalaža je produkt, s katerim se srečujemo vsakodnevno. Poleg svoje prvotne
funkcije, da hrani izdelek, mora v sodobnem času opravljati še vrsto drugih. Od njene
oblike, velikosti, materiala in grafične podobe so odvisni prodaja, transport,
skladiščenje, uporabnost in vpliv na okolje. Namen diplomskega dela je bil načrtovati
in oblikovati embalažo za mačjo hrano. Oblikovana je bila na način, da bi zagotovila
čim boljšo uporabnost in omogočala lahko sipanje hrane in njeno ponovno
shranjevanje. Nadaljnje je bila prilagojena velikost načrtovane embalaže glede na
priporočeno modularno mero transportnih škatel, ki je namenjena za transport na
paletah. Pregled različnih struktur plašča je pokazal primernejšo strukturo z
najboljšim izkoristkom materiala in boljšim izkoristkom uporabnih površin za prikaz
informacij. Grafična podoba je bila izdelana po priporočilih FEDIAF (Evropsko
združenje proizvajalcev hrane za male živali) in raziskavah, opravljenih na področju
izdelkov za živali. Prav tako je bil testiran material vzorčne škatle, namenjene mačji
hrani, s pomočjo katere je bil predviden ustrezen material za potrebe načrtovane
embalaže. Testi so vključevali uporabo infrardeče spektroskopije za ugotovitev
sestave materiala, tehtanje materiala za izračun gramature in uporabo mikrometra za
ugotovitev debeline materiala, ki se je v kombinaciji z mikroskopsko sliko uporabila
za izračun debeline polimerne folije, uporabljene v laminatu. Na koncu je bila
narejena še anketa, s katero so bila preverjena izhodišča za oblikovanje, primernost
grafične podobe in všečnost ter zapomnljivost imena.

Ključne besede: embalaža za hrano, oblikovanje embalaže, logistika, spektroskopija,
modularna mera
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ABSTRACT
Packaging is a product in our everyday use. Nowadays it has to fulfill many functions,
besides just containing the goods. It's shape, size, material and graphic design
determine the success of sales, transportation, storage, functionality and it's impact
on the environment. The purpose of this diploma thesis was to graphically and
structurally design packaging intended to keep dry cat food. It was designed in a way
to offer better functionality for dispensing and repackaging of food. Furthermore the
size of the box was optimized with consideration to the recommended modular size
of the transport boxes, that are meant to be used in pallet transportation. Comparison
of different packaging structures showed the optimal one, that offered better material
usage and better usage of surfaces to represent our information. Graphic design was
made, following the recommendations of FEDIAF (The Europian Pet Food Industry
Federation) and other researches done on the topic of pet food packaging. A material
from a sample packaging, meant for cat food was tested which helped us to better
predict what kind of material would suit the needs of the planned packaging. The
tests included using infrared spectroscopy to determine the materials structure, a
scale to determine the grammature and micrometer to determine the materials width,
which coupled with a microscopic picture was used to determine the width of the
polymer film used in the laminate. At the end a survey was made to evaluvate
graphic design, chosen name and the ground rulles used to drive the design
decisions.

Key words: food packaging, packaging design, logistics, spectroscopy, modular size
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1 UVOD
Embalaža je v današnjem času več kot le posoda za shranjevanje in zaščito hrane.
Njena funkcija je skupek zahtev, ki jih narekuje moderna doba. Zato moramo pri
oblikovanju le-te temeljito razmisliti in poskrbeti za zadovoljitev teh zahtev. Pri
oblikovanju moramo tako upoštevati vidike uporabnosti, zaščite, logistike, prodaje in
njenega vpliva na okolje.
Namen diplomskega dela je oblikovati embalažo za mačjo hrano, ki bi zadovoljila
sodobnega uporabnika. Osredotočili smo se predvsem na uporabnost in optimizacijo
velikosti za transport in skladiščenje. Poleg tega smo poizkusili najti ustrezen
material, ki bi imel manjši vpliv na okolje. Tovrstne embalaže, ponujene na
slovenskem trgu, so strukturno enake in nezanimive.
V teoretičnem delu smo naredili pregled zakonodaje za označevanje in oglaševanje
tovrstnih izdelkov ter zakonodajo za materiale, ki pridejo v stik s hrano. Prav tako
smo naredili pregled definicij, delitev in funkcij embalaže ter njene povezave z
logistiko. Opisali smo metodo FTIR, črtno kodo in izhodišča za oblikovanje oblike ter
grafične podobe embalaže.
V eksperimentalnem delu smo testirali vzorčni material obstoječe škatle, za katerega
smo nato priporočili teoretično boljši material. Oblikovali smo tudi poseben sistem
odpiranja, optimizirali velikost in izdelali grafično podobo embalaže. Uspešnost
eksperimentalnega dela smo na koncu preverili še z anketo.
Rezultat diplomskega dela je grafična podoba embalaže, predstavljena v 3D-obliki, in
izdelan prototip škatlice.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 DEFINICIJA EMBALAŽE
Beseda embalaža je francoskega izvora (l’emballage) [1]. Zaradi več vlog ni
enostavno opredeliti pojma embalaže. Na splošno lahko rečemo, da pod pojmom
primarne embalaže lahko razumemo posodo, nosilec ali sredstvo različnih oblik,
velikosti in iz različnih materialov, ki služijo za pakiranje, skladiščenje in prodajo
različnih vrst produktov [2].
Najpogosteje embalažo razvrščamo glede na embalažni material, namen uporabe
oziroma na funkcijo in glede na trajnost. V diplomskem delu se bomo osredotočili na
embalaže iz kartona. Glede na namen oziroma raven pakiranja embalažo ločimo na
prodajno, ovojno in transportno [1].
Prodajna ali primarna embalaža obdaja in varuje osnovno prodajno enoto blaga,
namenjeno končnemu uporabniku na prodajnem mestu. Poleg prodajne funkcije
blago

varuje

pred

mehanskimi

poškodbami,

razsutjem,

razlitjem,

vlago,

mikroorganizmi in svetlobo ter ščiti značilnosti blaga, kot so sestava, vonj, okus,
barva [1].
Ovojna ali sekundarna embalaža je tista, ki obdaja ali drži skupaj več osnovnih
prodajnih enot. Poleg tega blago tudi dodatno zaščiti in omogoča lažje rokovanje z
večjim številom enot [1].
Transportna ali terciarna embalaža je namenjena, da zavaruje blago med
transportom in skladiščenjem. Njen videz ni tako pomemben, saj praviloma ne
prihaja v neposreden stik s končnim uporabnikom. Vse tri kategorije so med seboj
povezane in soodvisne [1].

2.2 FUNKCIJE EMBALAŽE
Razvoj tehnologije, materialov, proizvodnje in pogoji razvijajočega se potrošništva so
oblikovali potrebo po embalaži, ki ščiti, hrani in distribuira produkt [3]. Mnoge
literature definirajo hrambo blaga kot osnovno funkcijo embalaže. Druga in ena
izmed najpomembnejših funkcij je zaščitna funkcija, ki blago zaščiti pred mehanskimi,
kemičnimi, mikrobiološkimi in atmosferskimi vplivi (vlaga, temperatura, zrak). V veliko
2

primerih embalaža vsebuje tudi zaščito pred krajo [1]. Skladiščno-transportna
funkcija je odvisna od oblike, velikosti in količine pakiranega blaga. Z omenjenimi
lastnostmi mora omogočiti enostavnejši, varnejši in bolj ekonomičen prevoz ter
skladiščenje. Identifikacijsko funkcijo embalaža opravlja s pomočjo materialov,
dimenzij, oblike, barve, tipografije, slik in ilustracij ter taktilnih lastnosti. Bistvo
oblikovanja embalaže je ustvariti embalažo, ki se poslužuje omenjenih kriterijev, da
doseže uresničitev potreb in želja ciljnih uporabnikov [4]. Pri tem je embalaža
sredstvo, s katerim proizvajalec gradi in ohranja blagovno znamko. Na mestu nakupa
sta njena identifikacija in razlikovanje od ostalih produktov bistvenega pomena [1].
Informacijska funkcija je pomembna za komunikacijo potrebnih informacij o
pakiranem izdelku: navodil za uporabo, odpiranju in varnostnih opozoril. Prodajna
funkcija embalaže spodbuja k nakupu. Embalaža mora biti zato vizualno privlačna in
oblikovana z namenom, da pritegne kupčevo pozornost. Uporabna funkcija omogoča
enostavnejše ravnanje z izdelkom: odpiranje, zlaganje, hranjenje, zapiranje,
razdeljevanje vsebine … Na koncu lahko omenimo še okoljsko funkcijo, ki je v
zadnjih časih postala vse bolj pomembna in pomeni, da embalaža pri proizvodnji in
po uporabi čim manj obremenjuje okolje.

2.3 PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE
2.3.1 ZAKONODAJA O STIKU S HRANO
V priročniku FEDIAF (Evropsko združenje proizvajalcev hrane za male živali) je
priporočeno, da se pri izbiri materialov za embalažo, namenjeno živalim, ravnamo po
evropski direktivi 2002/72/EEC [5]. Njene določitve veljajo tudi za laminate s
plastično komponento.
Vsaka substanca, ki lahko migrira iz embalaže v hrano, vzbuja skrb, da lahko ogroža
uporabnika ali kakor koli vpliva na organoleptične lastnosti hrane (okus in aroma) [7].
V današnjem času je skoraj vsa hrana pakirana v embalaži, zato je zelo pomembno
vedeti obseg interakcije hrane s pakirnim materialom. Vsekakor mora biti vsaka
interakcija majhna. Za natančno določitev teh interakcij se uporablja moderne
analitične metode. Ko je plastičen material odobren, je naloga proizvajalcev, da
rutinsko testirajo material in končni izdelek, ki je narejen iz tega materiala. Direktiva
vsebuje: seznam odobrenih monomerov in aditivov za proizvodnjo plastike, omejitve
3

in specifikacije za odobrene substance, pravila glede nenamerno dodanih snovi, kot
so razne nečistoče, mejno vrednost celotne migracije, pravila glede migracijskih
testov, simulante hrane in razmere testiranja, koncept zaščitne pregrade in
avtorizacijo nanomaterialov. Migracije so določene za materiale in končne produkte
oziroma embalažo, kot so: filmi, plastenke in vse vrste škatel [7]. Dovoljena mejna
vrednost celotne migracije za plastične materiale je 10 mg/dm2 za površino, ki pride v
stik s hrano, in za vse substance, ki lahko migrirajo v hrano [6]. Prav tako so
migracije določene za odobrene, specifične materiale, za katere so bile narejene
toksikološke študije. Meje temeljijo na vsakodnevnem uživanju 1 kg hrane skozi
celotno življenjsko obdobje, ki pride v stik s plastičnim materialom za osebo, težko
60 kg [6].
V zadnjih letih je vse več plastičnih materialov kompozitov, ki so lahko sestavljeni iz
petnajstih ali več plasti z namenom izboljšanja funkcionalnosti materiala za
maksimalno zaščito hrane in zmanjševanje odpadnega pakirnega materiala [6].
V primeru laminata morajo biti plasti ločene od hrane s pomočjo zaščitne plasti.
Ta preprečuje migracijo snovi iz ostalih plasti v hrano. Za omenjeno zaščitno plastjo
se lahko uporabi nedovoljene snovi, v primeru, da te ugajajo določenim kriterijem in
da migracije ostanejo pod določeno mejo detekcije. Maksimalna vrednost dovoljene
migracije prepovedanih snovi skozi zaščitno plast je 0,01 mg/kg. Medtem ko za
snovi, ki so mutagene, karcenogene, toksične za reprodukcijo in nanodelci niso
dovoljeni za uporabo s principom zaščitne plasti [6]. Proizvodnja embalaže mora
potekati v sklopu dobre proizvodne prakse, ki jo predpisuje evropska direktiva. V njej
je zapisano, da morajo biti tiskarske barve formulirane in aplicirane tako, da snovi ne
migrirajo na stran, ki je namenjena za stik s hrano. Pri tem moramo upoštevati tudi
migracijo skozi substrat pri zlaganju natisnjenih embalaž [8].
2.3.1 ZAKONODAJA OZNAČEVANJA IN OGLAŠEVANJA
Metode označevanja naj ne bi kakor koli zavajale uporabnike o naravi, identiteti,
lastnostih, sestavi, količini, trajnosti, izvoru, metodah izdelave in produkciji hrane [7].
Kako posredujemo in predstavimo informacije o produktu, nam narekujeta direktivi
2000/13/EC in 90/496/EEC. Zahtevane informacije morajo biti navedene v celoti in
na vidnem mestu ter ne smejo biti zakrite s čimer koli. Napisane morajo biti v barvi,
pisavi in velikosti, ki ne prikrije ali poudari samo dela informacij, le v primeru uporabe
4

poudarjanja opozoril. Napisane ali grafično morajo biti predstavljene na jasen in
viden način, ki je razumljiv uporabniku. Na embalaži moramo navesti vrsto hrane in
komu je namenjena [9]. V našem primeru je to hrana za hišne živali in hrana za
mačje mladiče. Napisati moramo tudi navodila za uporabo. To vključuje način
shranjevanja, količino in število obrokov glede na starost, velikost in aktivnost živali in
v primeru suhe hrane opozoriti, da moramo poskrbeti za ustrezno količino vode.
Vključiti moramo tudi sestavo hrane, katerih imena si morajo slediti po padajočem
vrstnem redu glede na njihovo količino. Količina je lahko označena s %. Navesti
moramo tudi informacijo o stanju sestavine, kot je: sušeno, v prahu, koncentrat …
V primeru, da je proizvod narejen ali ima vključene sestavine, ki so genetsko
spremenjene, moramo to obvezno označiti. Sestavine predstavljajo vsako substanco,
vključno z aditivi in encimi, ki so uporabljeni v proizvodnji hrane in so prisotni v
končnem produktu [10]. Aditivi morajo biti podani po imenu ali z evropskimi serijskimi
številkami [7]. Navedemo lahko tudi energijske in beljakovinske vrednosti. Na
embalažo moramo vključiti tudi ime, pod katerim se izdelek prodaja, in ime ter naslov
proizvajalca in podjetja, ki izdelek pakira, ter distributerja. Državo proizvodnje ni
obvezno napisati, vendar je to priporočljivo v primeru uvažanja izdelka v ostale
države. Trditev »proizvedeno v EU« lahko napišejo vse članice Evropske unije in je
primerno tudi za uvažanje v Švico [9]. Za sledljivost izdelka moramo na embalaži
označiti tudi serijsko številko in številko odobritve, dodeljeno za proizvodni obrat.
Na embalaži Friskies je to rešeno s praznim prostorom na dnu škatlice, kamor se
omenjeni številki in rok trajanja natisnejo po pakiranju. Tako je naslednja točka, ki jo
moramo omeniti, navedba roka trajanja. Za produkt, kot so mačji briketi, uporabimo
izraz »uporabno najmanj do«, kateremu morata slediti mesec in leto. Format zapisa
datuma je sledeč: »MM/LL« ali »DD/MM/LL«, pri katerem D označuje dneve,
M mesece in L leto. Podana mora biti tudi neto teža ali volumen produkta. V primeru
trde hrane to označimo v enotah za maso [10]. Napis neto teža ali neto volumen pred
numerično oznako ni obvezen. Na embalažo moramo dodati tudi kontakt v obliki
brezplačne telefonske številke ali preko drugih ustreznih medijev, kot sta e-pošta in
internetna stran, da lahko uporabniku omogočimo pridobitev informacij poleg tistih, ki
jih je treba obvezno navesti.
Poleg zakonskih določitev ima FEDIAF tudi dodatna priporočila, ki narekujejo
ustrezno predstavitev živali in ravnanje z njimi. Priporočajo, da vizualno podoba
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izdelka jasno kaže na to, da je izdelek namenjen živalim in ne ljudem. Upodobitev
živali mora biti narejena na odgovoren način in morajo biti prikazane kakor zdrave,
negovane in neagresivne. V primeru, da je na embalaži prikazana interakcija z
ljudmi, mora biti ta primerna [9].

2.4 EMBALAŽA V POVEZAVI Z LOGISTIKO
Logistika je dejavnost, ki upravlja s tokom materiala, energije, informacij, osebja in
drugih virov skozi celotno verigo od proizvodnje do distribucije [11]. Njena naloga je,
da material ali izdelek pripelje na pravi kraj ob pravem času z najmanjšimi stroški.
Embalaža predstavlja enega izmed teh izdelkov in ima velik vpliv na vse logistične
dejavnosti [12]. Oblikovana mora biti tako, da ne ovira produktivnosti logističnega
sistema [13]. Tako se njena oblika, velikost in teža neposredno nanašajo na stroške
transporta in skladiščenja. Pristop k oblikovanju embalaže, ki upošteva logistiko, nam
tako lahko močno zniža stroške [7]. Izbira embalaže mora v logističnem procesu
zagotoviti zaščito, lahko upravljanje in sporočati ustrezne informacije [13]. Koliko
zaščite mora embalaža nuditi, je pogojeno s karakteristikami produkta in razmer v
logističnem sistemu. Karakteristike produkta so v našem primeru pokvarljivost hrane
zaradi vpliva temperature, kisika in vlage. Temu primerno moramo izbrati ustrezen
material za primarno in transportno embalažo [7].
Skoraj vsi izhodni rezultati logističnega procesa so opisani s številom paketov. Kot na
primer število naloženih paketov v eni uri, število pobranih paketov iz skladišča in
seveda število paketov, ki jih lahko zložimo na paleto, v vozilo … Zaradi tega je v
zadnjem času vse večji poudarek na optimizaciji in prilagoditvi vseh komponent v
transportni verigi. Te komponente so: primarna embalaža, transportne škatle, palete,
zabojniki, transportna vozila in vsa ostala orodja, namenjena ravnanju z embalažo
[7].
Priporočljivo je, da velikost primarne in transportne embalaže prilagodimo na
mednarodno standardizirane paletne dimenzije. Standardna evropska paleta meri
800 x 1200 mm. Z optimizacijo primarne in transportne embalaže zagotovimo dober
izkoristek prostora in poskrbimo za stabilnost tovora [2]. Glede na velikost izdelka
mora biti transportna embalaža narejena tako, da njene zunanje mere sovpadajo z
mero palete, tako da je izkoristek čim boljši [14]. Tako imenovani modularni sistem je
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lažje uporabiti z manjšimi izdelki. V njem je predvidena uporaba transportne škatle
velikosti 400 x 600 mm, ki je kompatibilna s paletama 800 x 1200 mm in 1000 x
1200 mm. Celoten sistem bazira na osnovni modularni meri embalažne enote 400 x
600 mm, kjer modularna mera višine ni definirana. Iz osnovne mere izpeljemo ostale
s pomočjo deljenja in množenja ter pri tem upoštevamo velikost palete [15].
Pri načrtovanju moramo prav tako upoštevati dovoljene obremenitve za euro-paleto,
ki so glede na [16] naslednje: nazivna obremenitev 1000 kg v primeru, da je tovor
naključno razporejen po površini palete, obremenitev 1500 kg v primeru, da je tovor
enakomerno razporejen po površini palete, in obremenitev 2000 kg, če je tovor
kompaktno zložen in enakomerno razporejen čez celo površino palete.

2.5 METODA FTIR
FTIR je spektroskopska metoda, namenjena identificiranju funkcionalnih skupin.
Namenjena je proučevanju materialov [17]. Kratica FTIR pomeni infrardeča
spektroskopija

s

Fourierjevo

transformacijo.

Izraz

Fourier-transform

je

ime

matematičnega procesa, ki je potreben za pretvorbo podatkov v dejanski spekter.
Za analizo se običajno uporablja območje v IR-spektru od 4000 cm-1 do 400 cm-1.
Vse molekule imajo v njihovi strukturi distribuirano določeno količino energije, ki
povzroča raztezanje in upogibanje vezi in vibracijo atomov. Molekule se lahko
raztezajo in vibrirajo samo na določenih frekvencah, ki so vezane na količino
energije. Ko molekula absorbira IR-sevanje, se vez raztegne oziroma skrči nekoliko
več. In ker vsaka frekvenca sovpada s specifičnim molekulskim gibanjem, lahko z
merjenjem njenega IR-spektra ugotovimo, kakšno gibanje ima. Z interpretacijo teh
gibanj lahko nato ugotovimo, kakšne vezi so prisotne v molekuli [18].

2.6 ČRTNA KODA
Vsak produkt, namenjen maloprodaji, mora imeti črtno kodo. Konvencionalna črtna
koda je sestavljena iz različno širokih navpičnih črt in praznih prostorov, ki grafično
prikažejo številko, ki je napisana pod njo in edinstveno označuje izdelek.
Je avtomatska identifikacijska tehnologija, ki omogoča hiter in točen zajem številke,
ki nas privede do ostalih informacij o izdelku, ki so shranjeni v računalnikovi
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podatkovni bazi [19]. Izbrali smo simbologijo EAN-13, ki se v osnovi uporablja za
označevanje izdelkov, ki gredo v trgovinah preko maloprodajnih mest [20].

2.7 IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE PLAŠČA
Pred načrtovanjem plašča moramo premisliti o najpomembnejši funkciji embalaže, tj.
zaščiti blaga, ki narekuje izbiro materiala in sistem zapiranja oziroma obliko
embalaže. Sledi določitev velikosti. Poleg optimizacije velikosti v namene logistike
moramo pri izbiri velikosti razmisliti tudi o količini blaga, ki jo mora embalaža držati
[21]. Glede na [22] je zelo pomembno, da ne pozabimo na ergonomijo. V primeru, da
je škatla preširoka, je rokovanje z njo in razdeljevanje vsebine lahko nerodno. Pri
načrtovanju plašča moramo biti pozorni tudi na omejitve strojev, kjer se bo embalaža
izdelovala. S tem v mislih je priporočeno, da je embalaža narejena iz enega kosa, ker
tako ni potrebe po ročnem sestavljanju in je zato izdelava cenejša [23].

2.8 IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE GRAFIČNE PODOBE
Trendi oblikovanja mačje hrane so zelo podobni trendom oblikovanja ostalih
produktov. Tako mora biti tudi tovrstna embalaža uporabna in opažena med
konkurenčnimi produkti. Oblikovana mora biti tako, da jasno prikaže ustrezne
informacije in čim bolje trži izdelek. Zadnje čase se na živali gleda vse bolj kot na
družinske člane in ne več kot samo domače živali [22]. Zato so lastniki vse bolj
pozorni tudi na sestavine v hrani. Glede na [24] so raziskave na področju hrane za
živali pokazale, da se ljudje radi odločajo za produkte, ki promovirajo zdravo in
naravno prehrano, ter embalaže, katerih grafika jih asociira na lastne živali in na vez
z njimi. Prav tako so glede na [24] rajši izbrali embalaže z veliko informacij in simboli
za razne zdravstvene trditve, ki so izdelku dale videz kredibilnosti in zdrave prehrane.
Zaradi tega moramo z embalažo jasno sporočati prednosti naših sestavin in dobro
predstaviti njihov pozitiven vpliv. Še posebej pomembno je anketirancem bilo, da
hrana vsebuje čim več proteinov in čim manj žitaric [24]. Študija APPA (Zveza
ameriških proizvajalcev izdelkov za hišne živali) je razkrila, da v 8 od 10
gospodinjstvih ženske kupujejo izdelke za živali. Glede na njihovo raziskavo so
ženskam najbolj pomembni dejavniki za nakup barva, oblika oziroma uporabnost,
podoba in besedilo [22].
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 ORODJA IN PROGRAMSKA OPREMA
Pri izdelavi diplomskega dela so bila uporabljena orodja in programska oprema,
navedena v Preglednici 1. Stroj in programska oprema, ki sta bila uporabljena v
podjetju EGP, so žal zaupne informacije in v diplomskem delu nista navedena.
Preglednica 1: Orodja in programi

ORODJA

PROGRAMI

Grafična tablica: Wacom Intuos Pro Small

InDesign CS3

DigiCamControl

Spektrometer: Perkin Elmer, Spectrum GX

Illustrator CS3

EngView

Mikroskop: Nikon SMZ 800

PhotoShop CS3

Packer 3D

Fotoaparat: Nikon D600

CorelDraw X3

Analyzelt IR

3.2 NAČRTOVANJE PLAŠČA EMBALAŽE
3.2.1 IDEJA IN PREGLED OBSTOJEČIH EMBALAŽ
Ideja je prišla iz naše osebne uporabne izkušnje tovrstnih izdelkov in je predvidela
embalažo, ki se odpira s pomočjo drsnika. Razlog tega so pomanjkljivosti podobnih
izdelkov na slovenskem trgu, ki uporabljajo bolj preprost način zapiranja, ki ne nudi
dobrega ponovnega zapiranja, prav tako pa je odprtina premajhna v primeru, če
hrano želimo ponovno shraniti v embalažo. Po navadi je to privedlo do tega, da je
uporabnik embalažo odprl na vrhnjem delu, kar je pomenilo, da je bila hrana še bolj
izpostavljena zunanjim dejavnikom. Tako smo v našem gospodinjstvu hrano začeli
pretresati v plastično škatlico. Rešitev je bila, da se naredi pokrov na principu utorov,
ki ga lahko izvlečemo in odprtino prilagajamo našim potrebam: odpremo malo, da
natrosimo hrano, in odpremo v celoti, če želimo hrano vrniti v embalažo. Ker bo
škatlica narejena iz kartona, se utorov ne more narediti v sam material, vendar se
mora to doseči na drugačen način. Seveda je uresničitev takega sistema
predstavljala izziv predvsem zaradi omejitev izbranega materiala.
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Pri pregledu literature in obstoječih embalaž smo našli eno z želenim načinom
odpiranja, ki pa smo jo morali nekoliko prilagoditi. Omenjena embalaža je za
bombone Nerds. Embalaža je namenjena ločenemu shranjevanju dveh okusov
bombonov in se zaradi tega odpira na obeh straneh. Prav tako ima v notranjosti
zavihek, ki ločuje okusa. V naslednjih korakih smo morali plašč vzorčne škatlice
prilagoditi svojim potrebam. Največja skrb je bila, da sistema ne bo mogoče
implementirati na večji format in da bo drsnik; ki bo sedaj samo en, predolg.
3.2.2 NAČRTOVANJE PLAŠČA
Plašč škatle smo načrtovali v programu Adobe Illustrator. Pri načrtovanju smo morali
upoštevati funkcionalnost končnega produkta. Zaradi tega smo škatli dodali različne
elemente, ki bodo uporabniku omogočili čim lažjo uporabo. Tako smo pri zgornjem
zavihku, kjer se bo pokrov izvleklo, naredili polkrožen izsek, ki je omogočil, da s prsti
lažje primemo in izvlečemo drsnik. To smo še dodatno olajšali z oprijemkom na
stranskem delu drsnika. Prav tako smo za odprtino na zgornjem zavihku predvideli
uporabo perforacije tako, da je pred prvo uporabo škatla popolnoma zaprta. S tem
zaščitimo vsebino in zagotovimo uporabnikom, da ni bilo kakršnega koli poseganja v
škatlo. Za lažjo odstranitev zaščite smo dodali polkrožni izsek na rob odprtine.
Prilagoditi smo morali tudi drsni pokrov, da je zapiranje in odpiranje potekalo čim bolj
gladko. Z upoštevanjem sledečega smo ga nekoliko zmanjšali po širini. Nato smo pri
zadnji stranici dodali še dodaten 5. zavihek, ki je poskrbel, da je škatla pri stranici z
drsnikom popolnoma zaprta.
Izrisan plašč smo nato posredovali podjetju EGP v Škofji Loki. Tam so plašč
pregledali in izrezali prvi prototip. Temu so sledili določeni popravki. Škatlico je bilo
treba prilagoditi zahtevam zgibalne linije. Zaradi tega smo dno naredili na način
križnega zapiranja in prilagodili dolžino drsnika, ki ni bila optimalna. S spremembo
drsnika se je posledično spremenila tudi velikost odprtine. Pri tej smo morali biti še
posebej pozorni, da je bila od žleba umaknjena 10 mm, ker bi v nasprotnem primeru
lahko povzročila poškodbo materiala na robovih. Prav tako smo na zunanjem delu,
kjer se drsnik drži embalaže, nekoliko zarezali v material, da se na tem mestu
material lažje upogiba in ne poškoduje. V podjetju so prav tako odstranili dodaten
zavihek, saj ga na njihovih strojih ni bilo mogoče izvesti. Popravkom je sledil ponovni
izrez in pregled prototipa.
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Po pregledu novega prototipa smo ugotovili, da bi za naš namen uporabe potrebovali
večjo odprtino. Trenutna odprtina je dovolj velika za stresanje hrane, vendar
premajhna, če želimo hrano shraniti nazaj v embalažo. Velikost nove škatle smo zato
spremenili na 54 x 145 x 185 mm. S povečanjem širine škatle posledično dobimo tudi
večjo odprtino za 12 mm. Odprtino smo pomaknili tudi bolj proti zunanjemu robu, da
je sipanje hrane lažje in se hrana ne zatika ob rob pri stresanju. Naslednje, kar nas je
motilo, je rob škatle, kjer izvlečemo drsnik. Zaradi sistema odpiranja škatle se stranici
na zgornjem desnem robu škatle popolnoma ne stikata. V primeru, da bi bila hrana
zaščitena s polimerno vrečko, vstavljeno znotraj škatle, potem to ne bi motilo, ker pa
je bila za našo embalažo predvidena uporaba laminata, zaščita hrane ne bi bila
ustrezna. Slednje smo rešili tako, da se je naredila zareza v stranski del drsnika.
Zareza poteka diagonalno od vrhnjega kota škatle in nato navpično do mesta, kjer se
drsnik drži embalaže. Uporabljena rešitev nam zagotovi rob, ki se lahko strojno zloži
in lepi na spodnjo stranico.
3.2.3 IMPLEMENTACIJA GRAFIČNE PODOBE
Po izdelani strukturi plašča smo nanj prenesli še grafično podobo embalaže.
V podjetju EGP v svojem programu za načrtovanje škatlic funkcije za 3D-prikaz ne
uporabljajo, zato smo plašč ponovno izrisali v programu EngView. Grafično podobo
škatlice smo morali prilagoditi strukturi plašča. Pri tem smo opazili, da uporaba
križnega zgiba na spodnjem delu embalaže ni najboljša. Problem uporabe tovrstnega
zapiranja je, da nam spodnjo površino razdeli na več delov, ki narekujejo uporabni
prostor za prikaz informacij. Najbolj je to oviralo postavitev črtne kode in besedila, ki
je potekalo preko zgiba, kar bi lahko povzročilo slabšo berljivost. Besedilo smo zato
morali nekoliko zmanjšati in pomakniti proti sredini. Zaradi omenjenih razlogov smo
pregledali še ostale možnosti konstrukcije spodnjega dela škatle. Pri tem smo se
obrnili na obstoječe embalaže te vrste. Našli smo primerno rešitev in pri svojem
plašču spremenili spodnji del. Nov način zapiranja nam je omogočal boljšo postavitev
informacij. Po popravkih smo naredili tudi 3D-prikaz embalaže. Za to smo uporabili
orodje v programu EngView. Zaradi posebnega sistema odpiranja smo morali v
programu nastaviti določene parametre za čim bolj realen model. Pri tem smo morali
spremeniti kote pri panelih 10 in 11, da je njuna pozicija prikazala delovanje drsnika.

11

3.2.4 IZKORISTEK MATERIALA
Za izračun izkoristka materiala smo najprej naredili razporeditveni načrt, ki se nato
uporabi za izdelavo izsekovalnega orodja in prav tako določa razporeditev embalaž
na tiskarski poli. Običajno je na orodju razporejenih več škatel, ki se nato istočasno
izsekujejo. Izsekovalno orodje se poslužuje uporabe različnih linij, s katerimi doseže
želeni učinek na materialu. Zato smo morali v programu za načrtovanje embalaže
ustrezno označiti te linije. V primeru zgiba je to žlebilna linija, pri perforaciji je to linija
za perforacijo in pri izseku je to izsekovalna linija. Po potrebi se uporabi tudi posebne
linije, s katerimi dosežemo zarez v material in ne izsek. Vrsto linije se na načrtu
označi s pomočjo različnih barv.
Od uporabljene razporeditvene sheme, oblike plašča in velikosti formata je odvisen
izkoristek materiala. Izkoristek materiala smo preverili za obe različici plašča (Sliki 1
in 2). V programu smo izbrali priporočeno polo velikosti 700 x 1000 mm in določili
razmike med plašči 3 mm. Format ni standarden, vendar je tehnik v EGP komentiral,
da pri embalažah posebnih oblik izkoristek materiala lahko upravičimo z izbiro
nestandardnega formata.

Slika 1: Druga oblika plašča, izdelana v programu EngView
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Slika 2: Prva oblika plašča, izdelana v programu podjetja EGP

3.2.5 VELIKOST EMBALAŽE
Poleg načrtovanja oblike embalaže smo optimizirali tudi njeno velikost. Škatla mora
biti dovolj velika, da drži določeno količino blaga, prav tako pa mora biti velikost čim
bolj optimalna za transport in skladiščenje. Predvidena količina izdelka je bila 350 g.
Izbrana transportna škatla meri 400 x 600 mm. To velikost smo izbrali zaradi tega,
ker je primerna za uporabo v modularnem sistemu in je zato priporočena za transport
na standardnih evropskih paletah, specificiranih s strani EPAL (Evropsko paletno
združenje), ki merijo 1200 x 800 mm. Za izračun smo si pomagali s paletnim
kalkulatorjem Packer 3D, ki je dosegljiv na internetu. Za kalkulacijo smo potrebovali
notranje mere transportne škatle. Te so bile napisane pod specifikacijami škatle,
izbrane od enega izmed ponudnikov. Notranje mere za škatlo velikosti 400 x 600 x
390 mm so bile sledeče: 386 x 586 x 376 mm. V tako transportno škatlo dobimo 72
primarnih škatel z zunanjimi merami 42 x 146 x 185 mm. Na paleto lahko zložimo 16
transportnih škatel in s tem 1152 primarnih škatel, katerih teža je manjša od 1000 kg,
kar ustreza obremenitvenim omejitvam palete. Opravljene izračune smo morali zaradi
spremembe velikosti embalaže, ki je bila vezana na velikost odprtine, popraviti. Nova
velikost embalaže je bila 54 x 145 x 185 mm. Sprememba velikosti je pomenila
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povečanje volumna embalaže in manjše število škatel na paleti. Volumen škatle bi po
novem izračunu lahko držal 450 g hrane. Za izračun smo uporabili križni račun. Pri
tem smo za osnovo vzeli vzorčno škatlo, katere volumen je 965,7 mm3 in drži 300 g
hrane. Prostornina, potrebna za 1 g, je 3,219 mm3. V prostornino 1448,55 mm3 tako
lahko dobimo 450 g hrane. Izračun je bil zaradi nepravilne oblike briketov samo
približek, zato smo morali dejansko količino hrane, ki jo embalaža lahko drži, testirati
še praktično. Za preizkus smo odtehtali 450 g briketov in jih stresli v škatlo.

3.3 OBLIKOVANJE GRAFIČNE PODOBE EMBALAŽE
3.3.1 PREGLED OBSTOJEČIH EMBALAŽ
Pred samim oblikovanjem smo na internetu in na slovenskem trgu pregledali že
obstoječe embalaže. Večina embalaž ima vključene fotografije mačk. Velikokrat ima
določena znamka skozi vse svoje produkte določeno pasmo mačk, ki bi lahko rekli,
da je kakor nekakšna maskota te znamke. V primeru Friskies je to oranžna mačka,
Whiskas pa predstavlja siva mačka. Tudi mi smo se odločili na svojo embalažo
vključiti podobo mačke, saj nam v trenutku, ko jo zagledamo, sporoča, komu je
izdelek namenjen. Nismo uporabili fotografije, vendar smo se odločili narisati dva
mačja mladiča. Razlog tega je, da lahko v primeru risbe držo, pozicijo in podobo
figure naredimo po naših željah. Ustvarili smo jih s pomočjo programov CorelDraw,
Adobe PhotoShop in Illustrator ter z grafično tablico Wacom. Da smo dobili karseda
realistične proporce in držo, smo si pomagali s fotografijami mačjih mladičev.
3.3.2 OBLIKOVANJE
Začeli smo s pripravo formata v programu PhotoShop. Določili smo velikost slike s
širino 20 cm in višino 25 cm. Resolucijo smo izbrali 300 dpi, ki je primerna za tehniko
ploskega tiska. Za barvni model smo izbrali CMYK (cian, magenta, rumena in črna).
Najprej smo narisali preprosto figuro obeh mladičev. Z obrobo smo začrtali pozicijo
tačk, glave in splošno držo telesa. Želeli smo, da sta mladiča vključena oziroma da
sta del ostalih elementov embalaže, zato smo se odločili za postavitev, pri kateri
slonita čez rob. To smo dosegli s prekrivanjem in sencami. Risanje smo začeli pri
očeh. V programu CorelDraw smo s pomočjo krivulj narisali osnovno obliko oči.
Oblike smo nato prenesli v Photoshop, kjer smo oči pobarvali in dodali razne
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podrobnosti. Sledilo je risanje smrčkov. Postopek risanja je bil podoben risanju očem.
Prilagodili smo le način nanašanja barve.
Temu je sledil najbolj zahteven del, to je risanje kožuha. Ugotovili smo, da videz dlak
najlažje dosežemo tako, da najprej s čopičem nanesemo vse zaželene barve, nato
pa jih z orodjem Smudge zabrišemo skupaj. Izbrali smo čopič pod številko 100,
imenovan Rough round bristle. Zaradi svoje strukture, ki je sestavljena iz delcev, pri
risanju dosežemo videz različnih črt, ki simulirajo dlako. Najboljši učinek je bil, kadar
smo z orodjem Smudge začeli od svetle proti temni barvi ter sledili smeri rasti dlak.
Nastavitve orodij Smudge in čopičev smo prilagajali glede na trenutne potrebe.
Predvsem je to vključevalo spremembo velikosti, moči in nastavitve, ki so vezane na
grafično tablico. Pri nastavitvi Size Jitter smo izbrali možnost Pen Pressure.
To pomeni, da je bila debelina linije odvisna od uporabljenega pritiska pisala na
grafično tablico. Isto možnost smo lahko izbrali pri nastavitvah Opacity Jitter in Flow
Jitter. Pri slednjih se moč pritiska odraža v spremembi barve narisane linije. Barvno
paleto za mladiča smo izbrali iz več fotografij, da so bile čim bolj realistične.
Nato smo figuram dodali še potrebne sence in nekakšen trak, na katerem slonita, ki
teče vzdolžno čez embalažo. Za embalažo smo izbrali svetlo modro in oranžno
barvo. Barvi sta si kontrastni in zato delujeta živahno in mladostno. Barve nam
vzbujajo različne asociacije, občutke in pomene. To je odvisno od njihove čistosti,
svetlobe in barvnega tona. Pozitivne asociacije oranžne barve so komunikacija,
organskost, vedrost. Asociacije modre barve so konservativnost, racionalnost, mir,
zadovoljstvo [25].
Rezultat dela je bilo ozadje sprednje strani embalaže, ki je bila vodilo za videz ostalih
stranic. Sliko smo shranili v format TIFF in jo prenesli v program InDesign, kjer smo
nadaljevali z oblikovanjem. Na zgornji, spodnji in zadnji strani smo nadaljevali z
obliko traku. Desno in levo stranico smo obarvali v barvi ozadja.
Sprednjo stran embalaže smo oblikovali tako, da smo upoštevali navade ljudi. Večina
ljudi bere od leve proti desni, prav tako po navadi začnemo opazovati stvari od zgoraj
navzdol. Zaradi tega smo sliko mladičev postavili na vrhnjo polovico embalaže, ker
smo jo hoteli najbolj izpostaviti. Temu je sledilo ime hrane, ki je postavljeno na vrhnji
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del spodnje polovice embalaže. Hierarhijo pomembnosti smo izpostavili tudi z
velikostjo elementov. Pod imenom smo dodali ostale pomembne elemente: besedo
»junior«, ki nam pove, da je hrana namenjena mladičem, in okus hrane.
Na koncu smo grafično podobo prilagodili plašču škatle. Zaradi odstopanja pri tisku in
izsekovanju smo naredili 3-milimetrski dodatek za porezavo. Pri postavitvi grafike
smo upoštevali prekrivanje zavihkov oziroma mesta, ki po zlaganju embalaže ne
bodo vidna. Pri slednjih se moramo izogniti uporabi barve in jih pustiti prazne.
3.3.3 OBLIKOVANJE SIMBOLOV
Po končani osnovni grafični podobi embalaže smo se lotili oblikovanja sporočilne
grafike. Najhitreje prepoznamo simbole, ki so posnetki stvarnega sveta in
predstavljajo stvari ali dejavnosti [25]. Pri njihovem oblikovanju je še posebno
pomembno, da razmislimo, kaj želimo sporočati. Zamislili smo si štiri simbole, ki
upodabljajo naravno obrambo, močne zobe in kosti, zdravo rast in dodatek tavrina
(Slika 3). Namenjeni so temu, da nam hitro in grafično podajo neko sporočilo. Zaradi
tega smo izbrali preproste oblike, kot so silhueta mačke in simboli za zobe, kosti, oči
in srce. Za dodatno razumevanje smo pod znake dodali še kratke opise.

Slika 3: Simboli

Poleg tega smo oblikovali oznako, ki sporoča, da je embalaža narejena iz
biopolimera (Slika 4). Simbol smo oblikovali glede na uporabo filma Ingeo, katerega
izbor je podrobneje pojasnjen v podpoglavju 3.4.3. Začeli smo z obliko šestkotnika, ki
je pogosto prisotna v grafičnem prikazu strukture polimerov. Na osnovo šestkotnika
smo nato dodali dva lista, ki ponazarjata naravo. Njuna pozicija na vrhu ustvari videz,
kot da objemata nek sadež. Na preprost način je tako ponazorjena koruza, ki je eden
izmed virov, iz katerih se proizvaja biopolimere.
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Slika 4: Simbol za biopolimer

Pri imenu izdelka smo dodali tudi simbol lista, ki embalaži doda naraven, zdrav videz.
Z njim smo opozorili na prednost našega izdelka: sestavo, ki ne vsebuje žitaric.
3.3.4 IZBOR PISAVE IN OBLIKOVANJE BESEDILA
Na embalaži smo uporabili dve različni pisavi. Za večino besedila na embalaži je bila
uporabljena linearna pisava TexGyreHeros. Pisava se nam je zdela primerna, ker
deluje mladostno, tehnično in moderno.
Najmanjša uporabljena velikost na embalaži je 7 pt. Velikost je seveda omejena z
uporabljeno tehniko tiska. V diplomskem delu je bila predvidena tehnika tiska ploski
tisk, ki je najbolj razširjena tehnika za veliko število naklad in to vrsto tiskovin. Izbor
velikosti pisave je bil prav tako odvisen od prostora, ki nam je bil na voljo, in količine
besedila. Pri postavitvi besedila smo morali biti pozorni, da smo ga umaknili dovolj
daleč od žleba. Razlog za to je, da pri manjših odstopanjih lahko pride do tega, da
besedilo pride preblizu žleba, kar lahko povzroči slabšo berljivost.
Pri oblikovanju odstavkov besedila moramo v programu AdobeIndesign uporabiti
funkcijo Adobe paragraph composer, da program ustrezno izračuna beline med
črkami in besedami. Prav tako upošteva deljenje besed in pri prelomu vrstic izbere
najbolj ustrezen način. Zaradi tega, ker besedila ni veliko, smo želeli, da se besede
ne delijo. To je še posebej problematično, ko izberemo polno poravnavo. Meni za
poravnavo nam nadaljnjo omogoča, da v odstotkih nastavimo minimalni, želeni in
maksimalni razmik med črkami in besedami. Za odstavke smo izbrali polno
poravnavo z izjemo besedila sestavin. Prirezovanje smo tako nastavili na optično, pri
čemer za izenačitev belih prostorov program upošteva obliko črkovnih znakov.
V meniju za poravnavo smo nato spremenili minimalno mejo pri razmiku besed z 80
na 85 %. Pri besedilu sestavin na stranicah smo uporabili levo poravnavo. Razlog za
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uporabo leve poravnave je velika razlika v dolžini besed in ozek odstavek. V primeru,
da bi izbrali polno poravnavo, bi razlike med razmiki preveč motile.
Posamezne dele besedila smo razdelili s pomočjo odstavkov, da je bolj pregledno.
Pri izboru barve smo sledili ostalim elementom embalaže. Uporabili smo belo,
oranžno-rjavo in zeleno. Z zeleno, ki je najtemnejša med izbranimi in z ozadjem
ustvari dober kontrast, smo poudarili informacije o ustreznih količinah obroka in
opozorilo, da moramo poleg hrane zagotoviti dovolj čiste in sveže vode. Prav tako
smo zeleno barvo uporabili za prikaz sestavin, ker ustvari najboljši kontrast na
modrem ozadju.
Da je pisava sledila obliki škatlice, smo uporabili orodje za pisanje po krivuljah. Z njim
smo besedilo speljali po zavihku škatlice, grafiki ozadja in simbolu lista.
Za ime hrane smo uporabili pisavo AndrogyneMedium. Posebna oblika v primerjavi s
pisavo TexGyreHeros ji da neko prisotnost na sprednji strani. Prav tako k temu
pripomore sama velikost besede. Prvotno je bila pisava bolj nagnjena, vendar smo
naredili bolj pokončno. Ker gre v tem primeru za kratko besedo, ki je bolj kot
nekakšen tipografski simbol oziroma logotip, taka sprememba ni problematična.
Pisavi smo dodali tudi senco v oranžni barvi, ki je dodala nekoliko globine.
3.3.5 IZBOR IMENA
Ime oziroma verbalni simbol blagovne znamke je najpomembnejša stalnica njene
podobe. V današnjem času je težko najti ime, ki še ni pravno zaščiteno [25]. Pri izbiri
imena moramo biti pozorni, za katere trge je namenjeno, da je zapomnljivo in ne
predolgo, da nima kakšnega drugega pomena in da dobro opisuje izdelek. Lažje je
najti ime za blagovno znamko, ki bo uporabljena na ozkem trgu, kot pa za blagovno
znamko za širši trg oziroma globalni trg [25]. Problem je predvsem v tem, da ima
določena beseda lahko različne pomene v različnih jezikih. Zaradi naštetih razlogov
smo za ime embalaže izbrali besedo Kitness. Je izpeljanka angleške besede kittens,
katere slovenski prevod je mačji mladiči. Izbrali smo angleško besedo, ker so po
navadi tovrstni izdelki prisotni na več trgih in je angleški jezik eden izmed najbolj
razširjenih. Prav tako se s tem izognemo uporabi črk č, š, ž, ki so tujcem lahko težko
razumljive in posledično težko zapomnljive. Zaradi tega, ker je beseda izpeljanka,
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smo prek spleta preverili, ali ima kakršen koli drug pomen. Predvsem je uporabljeno
za uporabniška imena na različnih socialnih omrežjih in ni uporabljeno za ime
podjetja ali blagovne znamke. Seveda bi bilo treba narediti še dodatne raziskave in
pravno zaščititi ime, preden bi izdelek poslali na trg.
3.3.6 ČRTNA KODA
Po ustreznem izboru simbologije smo se lotili izdelave črtne kode. Naredili smo jo s
pomočjo programa CorelDraw. Zaradi tega, ker bo izdelana embalaža fiktivna in je
ne bo noben proizvajal, smo številko za identifikacijo izdelka vzeli iz vzorčne
embalaže. Številko smo vnesli v generator črtne kode in izbrali ustrezno simbologijo.
Sledil je pregled pred nastavljenih možnosti programa. Te so bile: resolucija 300 dpi,
velikost 100 %, višina črtne kode 1 in razmerje med najširšim in najožjim delom 2.
Resolucija je bila ustrezna. Standard organizacije GS1 ima za generiranje črtne kode
naslednja priporočila: črtna koda mora biti od roba škatle umaknjena vsaj 8 mm.
Standard dovoljuje velikost črtne kode 80–200 %, vendar priporočamo velikost 80–
120 % [19]. Zaradi tega smo pustili pred nastavljeno možnost 100 %. Enako smo
storili v primeru višine črtne kode, ki je ni priporočljivo zmanjševati. Tudi razmerje je
bilo ustrezno. Po preverjanju nastavitev smo kodo generirali. Za najboljši možen
kontrast smo pustili črno-belo barvo. Črtno kodo smo vstavili na spodnjo stran
embalaže. S tem koda nima negativnega vpliva na grafično podobo izdelka, prav
tako pa omogoča enostavno skeniranje, saj blagajničarka lahko pokončno obrnjeno
škatlo zapelje preko skenerja, vgrajenega v pultu.

3.4 TESTIRANJE MATERIALA
3.4.1 TESTIRANJE Z METODO FTIR
Celotna interpretacija IR-spektra je težka, ker je večina organskih molekul velikih in
imajo veliko različnih gibanj vezi. Po eni strani je ta kompleksnost koristna, ker tako
IR-sevanje služi kakor unikaten opis za specifično spojino. Zato je v primeru, če
imata dve spojini enaka spektra, skoraj zagotovo, da sta si identični [18]. To
izhodišče smo uporabili pri identifikaciji sestave materiala.
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Testirali smo kartonsko embalažo Friskies, ki jo uporabljamo doma in katero smo
želeli izboljšati. Domnevali smo, da je vzorčna škatla najverjetneje zaščitena s tankim
polimernim filmom ali živilskim lakom. Najprej smo za ugotovitev materiala pregledali
oznake na sami embalaži. Uporabljena oznaka nam sporoča, da je embalaža
kompozit. To pomeni, da je material sestavljen iz več materialov. Omenjeni simbol
nam označuje, da je vzorčni kompozit sestavljen iz papirja in plastike. Naslednji
korak je bil, da ugotovimo vrsto uporabljene plastike. Za določitev tega smo uporabili
IR-spektroskopijo. Analiza je bila izvedena s pomočjo stroja znamke Perkin Elmer,
modela Spectrum GX.
Testiranje smo začeli s pripravo vzorca. Pripravili smo ga tako, da smo odrezali kos
vzorčnega materiala, katerega velikost ni standardna in mora biti le toliko majhen, da
ga lahko vstavimo v stroj. Vzorec smo nato očistili z malo etanola, da nečistoče ne bi
vplivale na rezultate. Stroj smo nastavili na frekvenco 5000–500 cm-1, ki je bila
ustrezna za našo analizo.
Dobljeni rezultati so krivulje spektra, ki so specifične za vsak material. Krivulje
spektrov smo nato primerjali s tistimi v bazi podatkov, da bi dobili vrsto materiala.
Najprej smo z mentorjem rezultate za polimerni film poskušali primerjati s pomočjo
programa Analyzelt IR, vendar nam ni podal dovolj jasnih rezultatov. Zato smo se
iskanja lotili na drugačen način. Ker smo približno vedeli, katere plastike se
uporabljajo pri tovrstni embalaži, smo na internetu poiskali vzorčne spektre le-teh.
3.4.2 GRAMATURA IN DEBELINA
Poleg analize sestave samega materiala smo izračunali tudi gramaturo. Gramatura je
masa 1 m2 papirja, kartona ali lepenke, izražena v gramih. Njena enota je g/m2.
Od nje so soodvisne fizikalne in optične lastnosti kartona [27]. Za izvedbo meritve
smo pripravili vzorec velikosti 10 x 10 cm. Vzorec smo nato stehtali in iz dobljenih
rezultatov izračunali povprečje, ki je bilo v našem primeru 3,585 g. Vrednost smo
nato vstavili v enačbo za izračun gramature. Rezultat izračuna in gramatura
vzorčnega kartona je 358,5 g/m2. Pri tem moramo upoštevati, da je vključena tudi
teža papirja kraft in polietilenskega filma, s katerim je karton kaširan.
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Debelina kartona je normalna razdalja med vzporednima stranema kartona in je
izražena v mm. Od nje so odvisne druge lastnosti kartona [27]. Debelino kartona smo
v diplomskem delu uporabili za izračun debeline polietilenskega filma. Izmerili smo jo
s pomočjo mikrometra. Poleg debeline kartona smo za izračun uporabili tudi sliko
laminata, pridobljeno s pomočjo mikroskopa. Slika nam je dala vpogled v razmerje
debeline filma in celotnega laminata (Slika 5). V programu PhotoShop smo s
pomočjo izbirnega orodja določili debelino filma in laminata v pikslih. Nato smo s
križnim računom izračunali debelino filma. Povprečna debelina laminata 0,538 mm je
predstavljala 185 pikslov. Debelina filma je bila 47 pikslov, pri čemer en piksel
predstavlja 0,003 mm. Posledično je debelina filma približno 0,14 mm. Uporabljena
metoda ni povsem natančna, zato je rezultat samo približek. Debelina filma se po
navadi podaja z mikroni. V našem primeru bi bila debelina nekje od 12 do 15 µm.

Slika 5: Plasti laminata pod mikroskopom

3.5 ANKETA
3.5.1 OPIS VZORCA RAZISKAVE
Delo, narejeno v sklopu diplomskega dela, smo preverili s pomočjo spletne ankete.
Sodelovalo je 40 naključnih, anonimnih anketirancev. 33 izmed 40 anketirancev je
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bilo ženskega spola. Za potrebe naše ankete je bilo to ustrezno, ker smo embalažo
oblikovali po izhodišču, da jo večinoma kupujejo ženske.
3.5.2 OPIS ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
Za zbiranje podatkov smo uporabili spletni anketni vprašalnik, ki smo ga sestavili na
podlagi izhodišč za oblikovanje in grafične podobe embalaže. Anketo sestavlja 10
vprašanj, kjer je 7 vprašanj zaprtega tipa in 3 vprašanja odprtega tipa. Anketiranci so
za reševanje potrebovali približno 2 minuti in 20 sekund. Namen vprašalnika je bilo
ovrednotenje uspešnosti grafične podobe in izbire imena ter preverjanje izhodišč za
oblikovanje.
3.5.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV
Podatke smo pridobili s pomočjo spletne ankete (Priloga B). Na anketo so anketiranci
odgovarjali anonimno. Pridobljene rezultate smo uredili in primerjali.
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 OBLIKA IN VELIKOST EMBALAŽE
4.1.1 OPTIMIZACIJA EMBALAŽE ZA LOGISTIKO
Embalažo smo naredili v obliki pravokotnika, ker tovrstna oblika zagotovi dober
izkoristek prostora pri transportu in skladiščenju. Z enakim namenom smo optimizirali
velikost embalaže, pri čemer smo upoštevali velikost transportnih škatel, ki so
priporočene za uporabo v modularnem sistemu. Glede na izračun smo ugotovili, da v
izbrano transportno škatlo lahko zapakiramo 56 embalaž, velikosti 54 x 145 x
185 mm. Na paleto lahko v višino 1560 mm zložimo 896 embalaž, katerih teža je
manjša od 1000 kg, kar ustreza obremenitvenim omejitvam palete. V embalažo
omenjene velikosti lahko shranimo 450 g hrane. Embalaža ni povsem zapolnjena,
vendar je nekoliko praznega prostora, potrebnega za lažje stresanje hrane.
4.1.2 IZBIRA PLAŠČA
Osnovna oblika plašča je bila načrtovana za lažje stresanje in ponovno shranjevanje
hrane. Iz omenjene oblike smo, zaradi omejitev pri postavitvi in velikosti grafičnih
elementov na dnu embalaže, oblikovali še drugo različico plašča. Obliki plašča sta se
razlikovali v strukturi dna embalaže. S primerjavo obeh načrtovanih plaščev smo
opazili, da je izkoristek materiala za 4,5 % boljši pri drugem plašču. Pri
razporeditvenem načrtu z drugim plaščem je 23,65 % odpadka. V primeru naše
embalaže je težko doseči boljši izkoristek zaradi njene kompleksne oblike. To bi
lahko dosegli z zmanjšanjem embalaže po x-osi, vendar bi to vplivalo na izbrano
optimalno velikost za logistične namene.
Zaradi lažje in bolj pregledne postavitve grafične podobe in boljšega izkoristka
materiala bi za realizacijo embalaže tako izbrali drugo obliko plašča. Za boljši
izkoristek smo izbrali nestandardno polo velikosti 700 x 1000 mm, z nekoliko več
odpadka pa bi lahko uporabili tudi standardni format B1 velikosti 707 x 1000 mm. Na
izbrano polo lahko postavimo štiri plašče, pri čemer zgornja dva plašča obrnemo za
180° (Slika 6).
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Slika 6: Razporeditveni načrt za drugo obliko plašča

4.2 IZBIRA MATERIALA
V večini primerov je težko zadovoljiti vse zahteve za embalažo samo z enim
materialom. Prednost laminata je zato, da združi več različnih plasti in posledično
pridobi lastnosti vseh materialov v samo enem. Z analiziranjem materiala vzorčne
embalaže smo dobili informacije, ki so nam pomagale pri izbiri ustreznega materiala.
Rezultat metode FTIR za polimerni film smo vizualno primerjali z vzorčnimi spektri in
prišli do zaključka, da je škatla znotraj zaščitena s polietilenskim filmom (Slika 7).
Material sicer hrano ustrezno zaščiti, vendar smo želeli poiskati zamenjavo, ki bi bila
boljša za okolje. Razlog za to je seveda trend oblikovanja bolj ekoembalaže, ki je
danes vse bolj pomemben aspekt izdelka za uporabnike.
Eden iz materialov, ki smo ga želeli vključiti, je bil polimerni film pod prodajnim
imenom Ingeo, ki je narejen iz polimlečne kisline. Vzorca nismo morali dobiti, vendar
smo naredili pregled njegovih specifikacij, da smo ugotovili njegovo primernost za
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implementacijo pri naši embalaži. V dokumentaciji proizvajalca [28] je navedeno, da
so lastnosti materiala in njegova izdelava v skladu z evropsko direktivo za plastiko
EU 10/2011. Naslednje smo preverili, kako je film mogoče spojiti s kartonom. V
primeru laminata, ki je sestavljen iz kartona in polimera, je v dokumentaciji [29]
določena uporaba mokrega kaširanja. V njej so navedena tudi določena lepila,
testirana s strani podjetja, in moč vezi, ki jih tvorijo. Glede na [30] se omenjeni film
uporablja v patentiranih embalažah pod imenom Ecoterah. Trenutno so uporabljene
za pakiranje hrane in priboljškov za pse, nadalje pa jih bodo v podjetju uporabili za
mačjo hrano. Predlog izbire filma je bil narejen na podlagi pregleda njegovih
specifikacij in njegove uporabe v patentiranih embalažah Ecoterah. Zaradi tega bi
bilo njegovo ustreznost za implementacijo pri naši embalaži treba preveriti tudi
praktično. Za debelino filma bi, glede na rezultate izračuna debeline polimernega
filma vzorčne embalaže, izbrali od 12 do 15 µm, kar je običajno pri polimernih filmih
in primerno zaščiti vsebino.
Z metodo FTIR smo naredili tudi analizo notranjosti materiala, katere rezultati so
potrdili, da gre za navaden papir oziroma je sestava zelo podobna (Slika 8). Program
je v tem primeru napisal, da gre za celulozo, vizualna primerjava pa je le nekoliko
odstopala od spektra navadnega lista papirja.
Analizirana je bila tudi zunanja stran. Vidimo lahko, da je krivulja za zunanjo stran
nekoliko drugačna kot ta za papir (Slika 9). Ker IR-žarki lahko prodrejo skozi
premaze, nam dobljena krivulja prikazuje združeni spekter: substrata, premaza in
pigmentov [25]. Program ni mogel natančno prepoznati vseh prisotnih snovi. Prav
tako pa je analiza le-teh zelo zahtevna in bi se morali bolj poglobiti. Kljub temu lahko
iz primerjave krivulj notranjosti in zunanjega dela sklepamo, da je zunanja stran
škatle drugačna. Vzrok tega je najverjetneje ta, da je zunanja stran materiala
potiskana in obdelana tako, da nam omogoča čim boljši odtis.
Glede na omenjene ugotovitve bi za našo embalažo izbrali karton, ki je z zunanje
strani premazan in glajen ter nam zagotovi dober odtis, medtem ko mora biti notranja
stran primerna za kaširanje s folijo. V primerjavi z vzorčno embalažo, katere
gramatura materiala je 350 g/m2, so za izdelavo prototipa naše embalaže v podjetju
EGP uporabili karton gramature 450 g/m2. Višja gramatura je bila potrebna zaradi
kompleksne oblike embalaže in predvidene uporabe oziroma posebnega načina
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odpiranja, ki je zahteval bolj trpežen material. Poleg tega bi med karton in folijo dodali
plast iz papirja kraft, ki embalažo dodatno okrepi in prepreči poškodbe.

Slika 7: Spekter polimerne folije
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Slika 8: Primerjava spektrov notranjosti in navadnega papirja

Slika 9: Primerjava spektrov zunanje strani materiala in navadnega papirja
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4.3 GRAFIČNA PODOBA EMBALAŽE
Rezultati načrtovanja plašča embalaže in oblikovanja grafične podobe embalaže so
predstavljeni s pomočjo 3D modelov (Slike 10, 11, 12 in 13). Stranice embalaže so
podrobneje prikazane v Prilogi A.

Slika 10: 3D-prikaz sprednje strani embalaže

Slika 11: 3D-prikaz zaprte embalaže

Slika 12: 3D-prikaz zaščite s perforacijo

Slika 13: 3D-prikaz odprte embalaže
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4.4 MNENJA CILJNIH UPORABNIKOV
Mnenja ciljnih uporabnikov so bila pridobljena s pomočjo ankete priložene v Prilogi B.
Pri prvem vprašanju smo povprašali po spolu anketiranca. Kar 82 % jih je bilo
ženskega spola. Zaradi izhodišča, da ženske večinoma kupujejo hrano za živali, je
bila naša ciljna skupina dosežena. Predvideli smo, da bo anketa najverjetneje zajela
tudi anketirance moškega spola in smo zato nadaljnje povprašali, kdo v
gospodinjstvu po navadi kupuje hrano za živali. Večina odgovorov je bila mami,
sestra ali sama. Samo 1 moški anketiranec je tudi sam kupoval hrano.
Embalažo smo oblikovali na način, da uporabniku takoj sporoča, komu je namenjena.
Slednje smo nato preverili v anketi. Na vprašanje »Komu je izdelek na zgornjih slikah
namenjen?« je večina odgovorila z: mačkom ali lastnikom mačk; medtem ko so
posamezni napisali tudi mladim muckom. Eden izmed anketirancev je napisal tudi
mačjim mladičem za trdo hrano in s tem najverjetneje prepoznal, da se suha hrana
za živali najpogosteje embalira v kartonske škatle.
Z vprašanjem »Kateri starostni skupini je izdelek namenjen?« smo poizkusili preveriti,
če embalaža jasno prikaže, da je namenjena mladim muckom. 39 anketirancev je
izbralo odgovor mladičem, medtem ko je samo 1 anketiranec izbral odgovor odraslim
(Slika 14). Po tem lahko sklepamo, da bi večina uporabnikov prepoznala, kateri
starostni skupini je izdelek namenjen.

mladičem
odraslim

Slika 14: Preverjanje razumljivosti namembnosti izdelka
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Sledili sta vprašanji, s katerima smo želeli oceniti uspešnost grafične podobe
embalaže. Pri vprašanju »Ocenite všečnost izdelka od 1 do 5, kjer 5 pomeni zelo
všeč in 1, da vam ni všeč« je bila povprečna ocena 3,7. Deleži posameznih ocen za
všečnost izdelka so prikazani na Sliki 15. Iz rezultatov lahko sklepamo, da je
embalaža všečna.
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Slika 15: Preverjanje všečnosti izdelka

Pri vprašanju »Se vam embalaža zdi primerljiva z ostalimi produkti te vrste? Ocenite
po lestvici 1–5, kjer 5 pomeni zelo primerljivo in 1 pomeni slabo primerljivo« je bila
povprečna ocena 3,9. Deleži posameznih ocen za primerljivost izdelka so prikazani
na Sliki 16. Mnenje anketirancev je bilo, da je embalaža dobro primerljiva z ostalimi
produkti te vrste.
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Slika 16: Preverjanje primerljivosti izdelka
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V naslednjem delu smo želeli oceniti, kako pomembne so jim nekatere lastnosti
izdelka. Lastnosti cena, grafična podoba, blagovna znamka, sestavine, uporabnost in
embalaža, izdelana iz ekoloških materialov, so morali razvrstiti po pomembnosti od
prvega do zadnjega mesta (Slika 17).
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Slika 17: Prikaz prevladujočih lastnosti za posamezna mesta

Iz rezultatov na Sliki 17 smo ugotovili, da uporabniki dajejo vse več poudarka na
sestavine in uporabnost izdelka, medtem ko se pomembnost cene giblje od prvega
do tretjega mesta. Tudi pomembnost blagovne znamke je zelo odvisna od
posameznika in se giblje od drugega do zadnjega mesta. Po tem smo lahko sklepali,
da so uporabniki pripravljeni zamenjati blagovno znamko v primeru boljših sestavin,
uporabnosti in cene izdelka druge znamke. Grafična podoba je na četrtem mestu, kar
pomeni, da imajo omenjene lastnosti prednost. Kljub temu je grafična podoba še
vedno pomembna, saj v kupcu vzbudi pozornost. Po dobljeni pozornosti ga nato
lahko prepričamo s kvalitetnimi sestavinami, uporabnostjo in ceno, primerljivo
konkurenčnim izdelkom. Na žalost se anketirancem najmanj pomembna zdi uporaba
okolju prijaznih materialov. Razlog tega je najverjetneje, da na področju hrane za
živali še ni toliko poudarka na embalažah iz okolju prijaznih materialov oziroma je
izbira omejena in se zato uporabniki rajši odločajo za izdelke z boljšimi in njim
osebno pomembnejšimi lastnostmi izdelka.
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Z anketo smo preverili tudi izbiro imena. Asociacije na ime so bile predvsem
pozitivne. Anketirance je spominjalo na prisrčnost, mlade mucke, fit mačke, posebne
vrste fitnes, ljubkost in podobno. Dva izmed anketirancev je ime spomnilo na
čokolado KitKat, kar je verjetno posledica podobno zvenečega imena. Iz istega
razloga sta dva anketiranca dobila asociacije na znamko Nestlé, ki izdeluje omenjeno
čokolado. Na koncu so anketiranci ocenili še všečnost in zapomnljivost imena, kjer
ocena 5 predstavlja najbolj primerljivo oziroma najbolj všečno. Všečnost imena je bila
ocenjena s povprečno oceno 3,9, medtem ko so zapomnljivost ocenili s povprečno
oceno 4,2. Deleži posameznih ocen za všečnost in zapomnljivost imena so prikazani
na Slikah 18 in 19. Iz sledečih podatkov lahko povzamemo, da je bila izbira imena
dobra.
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Slika 18: Preverjanje všečnosti imena
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Slika 19: Preverjanje zapomnljivosti imena
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5. ZAKLJUČKI
Oblikovanje embalaže na način, da ustreza zahtevam vseh vpletenih področij, je zelo
zahtevno. V veliko primerih je največji poudarek na zahtevah prodaje oziroma podobi
izdelka. Omenjeni pristop ne upošteva, da ima embalaža velik vpliv na okolje,
logistiko, uporabnost … Zaradi tega smo v diplomi poizkusili oblikovati embalažo, ki
bi upoštevala zahteve teh področij. Rezultat dela je grafična podoba embalaže, njena
predstavitev na 3D-modelu in prototip oblike škatlice. Embalaža je po mnenju
anketirancev razumljiva, všečna in primerljiva z ostalimi produkti te vrste. Načrtovana
je bila tako, da sta njena velikost in oblika optimizirani za zahteve logistike. Prav tako
je bila struktura plašča izbrana glede na najboljši izkoristek materiala in boljši
izkoristek površin za prikaz informacij. Žal izkoristek materiala ni bil najbolj optimalen
zaradi kompleksne strukture embalaže. Izboljšali bi jo lahko s spremembami dimenzij
embalaže, kar pa bi posledično vplivalo na optimizirano velikost za potrebe logistike.
Druga rešitev bi bila sprememba strukture plašča, vendar bi to vplivalo na
uporabnost izdelka oziroma bi spremenjena struktura morala zagotoviti zahteve, ki so
bile postavljene za uporabnost izdelka. Njen sistem zapiranja in odpiranja omogoča
lahko doziranje in ponovno shranjevanje izdelka. V primeru proizvodnje bi po
zaključkih, dobljenih iz analize vzorčnega materiala, izbrali laminat gramature
450 g/m2. Pri tem bi bila notranja stran embalaže zaščitena s tankim polimernim
filmom iz polimlečne kisline. Predlog uporabe filma Ingeo je bil narejen na podlagi
uporabe v patentiranih embalažah Ecoterah in pregleda njegovih specifikacij, zato bi
bilo njegovo ustreznost za našo embalažo treba preveriti še praktično. Njegova
implementacija je bila želena, ker je izdelan iz naravno obnovljivih rastlinskih virov in
je bolj prijazen do okolja.
Nadalje bi bilo dobro testirati naš sistem zapiranja za prepustnost zraka in ugotoviti,
če ponuja boljšo zaporo zraka od standardnega zapiranja.
Poleg uporabe biorazgradljivega polimera bi lahko raziskali tudi uporabo lepil na
vodni osnovi in tiskarskih barv na osnovi soje ali vode. Z implementacijo sledečega bi
lahko dosegli, da je izdelana embalaža popolnoma biorazgradljiva glede na določila
evropskega standarda EN 14995. Kot drugo možnost bi lahko raziskali, ali je možno
vstaviti polimerno vrečko na način, da bi delovala z uporabljenim sistemom odpiranja
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in bi jo lahko po uporabi ločili od kartona. Razlog tega je možnost boljšega
recikliranja kartona.
Na žalost načrtovana embalaža ne bo šla v proizvodnjo, saj je bila izdelana na lastno
željo, da ustvarimo bolj uporabno, okolju prijaznejšo, optimizirano za logistiko in
grafično drugačno embalažo od podobnih izdelkov.
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PRILOGA A
GRAFIČNA PODOBA
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PRILOGA B
ANKETNI VPRAŠALNIK
1. Spol:
o Moški
o Ženski

2. Komu je izdelek na zgornjih slikah namenjen?
3. Kateri starostni skupini je izdelek namenjen?
o Odraslim
o Mladičem
4. Ocenite všečnost izdelka od 1 do 5, kjer 5 pomeni zelo všeč in 1, da vam ni všeč.
o 5
o 4
o 3
o 2
o 1
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5. Se vam embalaža zdi primerljiva z ostalimi produkti te vrste? Ocenite po lestvici 1-5,
kjer 5 pomeni zelo primerljivo in 1 pomeni slabo primerljivo.
o 5
o 4
o 3
o 2
o 1
6. Kdo v vašem gospodinjstvu najpogosteje kupuje hrano za živali?
7. Katera lastnost vam je najbolj pomembna ko se odločate za nakup hrane za živali?
(odgovore razvrstite po pomembnosti od prvega do zadnjega mesta)
Cena, grafična podoba, blagovna znamka, sestavine, uporabnost, embalaža iz
ekoloških materialov
8. Napišite asociacije, ki jih dobite na ime KITNESS.
9. Kako všečno vam je ime KITNESS? Ocenite od 1 do 5, kjer 5 pomeni zelo všeč in 1
pomeni, da vam ni všeč.
o 5
o 4
o 3
o 2
o 1
10. Kako zapomnljivo vam je ime KITNESS? Ocenite od 1 do 5, kjer 5 pomeni zelo všeč
in 1 pomeni, da vam ni všeč.
o 5
o 4
o 3
o 2
o 1
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