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IZVLEČEK

Namen diplomskega dela z naslovom Izdelava in oblikovanje kartonske škatle za kosilo je bil
raziskati in preučiti ter načrtovati, oblikovati in izdelati sekundarno kartonsko škatlo za hrano,
ki bo omogočala večkratno uporabo in bila hkrati privlačna in zanimiva na pogled.
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. Teoretični del obsega definicije in
delitev embalaže, predstavitev in uporabo kartona kot embalažnega materiala in tisk nanj.
Opisan je program EngView Package & Display Designer Suite, s pomočjo katerega je bil v
kombinaciji s programom Adobe Illustrator, narejen končni izdelek. Ker gre za embalažo za
hrano, je v teoretičnem delu na kratko opisana zakonodaja označevanja alergenov. V tem delu
je narejena raziskava podobnih izdelkov, ki že obstajajo na trgu. Praktični del zajema
preiskovalne metode, predstavitev materialov in programske opreme, uporabljene za izdelavo
končnega izdelka preko predstavitev idej in opisa postopka dela. Končni izdelek je embalaža,
sestavljena iz kartonaste škatle, notranjih pregrad in ročaja, narejenih iz valovitega kartona, ki
omogočajo transport škatle. Samo načrtovanje škatle in njenega ročaja je zahtevalo veliko
popravkov in izboljšav, ki so opisani v praktičnem delu. Želeli smo, kar se da učinkovito in
ekonomično izdelati končni produkt, hkrati smo morali paziti tudi na zunanji videz in
implementacijo dizajna na škatlo oziroma ročaj.

Ključne besede: embalaža, načrtovanje embalaže, embalaža za hrano, embalaža iz valovitega
kartona, ekološka embalaža
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ABSTRACT

The purpose of diploma thesis with title Packaging design for lunch box made of cardboard was
to reasearch, study, plan, design and develop secondary food packaging made of cardboard that
will allow multiple use and to be attractive and interesting to look at.
This diploma thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part consists of the
definition and division of packaging, the presentation and usage of cardboard as a packaging
material and printing methods for that material. It also describes the program EngView Package
& Display Designer Suite, with the help of which was in combination with program Adobe
Illustrator the final product made. Since we are talking about food packaging, we also
mentioned legislation of Food Allergen Labeling. At the end of the theoretical part we
researched what kind of similar produtcs are already on the market. The practical part includes
investigatory methods, a presentation of materials, programs, ideas and workflow used for the
final product. The finished product is a packaging consisting of a cardboard box, internal
dividers and a handle which allows the transportation of the box. The design of the packaging
required many adjustments and improvements, which are also described in practical part. We
wanted to develop a product as efficient and ecological as possible and in at the same time we
also needed to pay attention to appearance and design implementation to the box and the handle.

Key words: packaging, packaging design, food packaging, corrugated packaging, ecological
packaging
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1 UVOD

Dandanes ima človek na voljo veliko število restavracij, v kateri lahko naroči hrano za domov
in tudi trgovin, ki imajo to ponudbo. Hrana je zapakirana v embalažo, katere naloga je, da ščititi
vsebino, informira uporabnika o vsebini in vabi k nakupu z izgledom. Takšni embalaži pravimo
primarna embalaža. Premalokrat je dan poudarek na sekundarno embalažo, tj. embalažo, ki
obdaja primarno embalažo z namenom transporta do prodajnega mesta ali doma. Sekundarno
embalažo po navadi po uporabi takoj zavržemo, saj je ''odslužila svojemu namenu''. To je
embalaža, v kateri je shranjena hitra hrana ali hrana, katero nismo imeli namena pojesti takoj
in jo želimo prinesti s seboj na mesto, kjer bi jo zaužili.
Namen diplomskega dela je bil izdelati škatlo za kosilo oziroma hrano, ki bi služila večkratni
uporabi in bila prijazna okolju, obenem bi bila privlačna na pogled, tako kot ali vsaj skoraj tako,
kot je primarna embalaža. Za še večjo ekološko ozaveščenost smo si zamislili, da bi bila
izdelana le iz enega materiala, ki bi bil razgradljiv.
Načrtovanja oziroma. oblikovanja smo se najprej lotili s skicami, kasneje smo izdelek
načrtovali v programu EngView Package Display and Designer. Pri oblikovanju grafične
podobe smo imeli v mislih minimalistično načelo ''manj je več'', pri katerem izločimo vse, kar
je odveč in se osredotočimo na pomembno. Minimalizem v oblikovanju je zadnje čase vedno
bolj popularen, saj z njim dosežemo neko čistost in umirjenost. Ta dva pojma smo želeli
vkomponirati tudi v našo embalažo, saj ta embalaža izdelka ne prodaja, da bi morala biti
vpadljiva, vendar mora še vedno sporočati uporabniku svoj namen in vsebino. Naravna barva
kartona daje občutek naravnega in zemeljskega, črna in bela kombinacija nam dajeta vtis
svežine in čistosti.
Cilj diplomskega dela je torej bil, izdelava transportne embalaže, ki bo biorazgradljiva, obenem
bo dovolj kompaktna in vzdržljiva za ponovno uporabo. Valoviti karton nudi vse zgoraj našteto,
zato smo izbrali ta material, natančneje mikroval. Končni izdelek sestoji iz škatle, ročaja za
prenos škatle ter pregrad za poljubno razpolaganje s prostorom v škatli.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 DEFINICIJA IN FUNKCIJA EMBALAŽE
Embalaža ali ovojnina je vse tisto, v kar blago zavijemo, vstavljamo, pakiramo oziroma
embaliramo. Naloga embalaže je varovanje izdelka pred razsipom in zunanjimi vplivi,
ohranjevanje vrednosti izdelka, lajšanje prevoza, razstavljanje in podajanje informacij o izdelku
ter skladiščenje (1).
Embalaža mora ustrezati pakiranemu izdelku tako, da so značilnosti izdelka in značilnosti
embalaže, usklajene. Samo tako bo embalaža vršila vse svoje funkcije. Funkcije embalaže so
med seboj povezane in soodvisne, njihov pomen se je z leti spreminjal (2).
Prvotno je bila najpomembnejša zaščita in transport blaga. Zaščitna funkcija embalaže pomeni,
da embalaža varuje izdelek pred zunanjimi vplivi (mehanskimi, kemičnimi, atmosferskimi).
Transport blaga in uskladiščevanje narekuje distribucijska funkcija. Pri tem je pomembno, da
embalaža s svojo obliko in dimenzijami omogoča enostaven in varen prevoz ter skladiščenje
(2).
Kasneje sta na pomenu pridobili identifikacijska in prodajna funkcija, se pravi njena oblika,
izbrani material in dizajn ter prodajna vloga. Ti dve funkciji sta zelo pomembni, saj končni
kupec mnogokrat enači izdelek z njegovo zunanjo opremo, zato mora biti embalaža vizualno
privlačna in oblikovana tako, da pritegne kupčevo pozornost. Identifikacijska funkcija gre z
roko v roki z informacijsko funkcijo, saj so poleg dizajna embalaže pomembni tudi podatki o
izdelku in navodila za uporabo (2).
Slednjim lastnostim se pridružuje tudi okolijska funkcija zaradi vedno večjih okolijskih
problemov. To pomeni, da morata biti embalaža in njena proizvodnja, čim manj obremenjujoča
za okolje (2).
Embalažo najpogosteje razvrščamo glede na embalažni material, namen uporabe in glede na
trajnost (2).
Glede na embalažni material se bomo v diplomskem delu osredotočili na kartonsko embalažo,
glede na namen uporabe na ovojno oziroma sekundarno embalažo in glede na trajnost na
nevračljivo embalažo.
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2.1.1 Delitev embalaže glede na namen
Na podlagi ravni pakiranja ločimo prodajno, ovojno in transportno embalažo.
Prodajna ali primarna embalaža je embalaža, ki obdaja in ščiti osnovno enoto, namenjeno
prodaji končnemu uporabniku na prodajnem mestu (3). Vanjo je pakirana manjša količina
blaga, skladna s potrebami porabnika. To blago mora biti zaščiteno pred razsutjem oziroma
razlitjem ter zunanjimi vplivi, kot so vlaga, svetloba in mehanske poškodbe, poleg tega mora
ohranjati osnovne značilnosti blaga, kot so okus, vonj, barva in sestava. Primarna embalaža
mora vsebovati informacije o izdelku, in ker porabnik marsikdaj povezuje izdelek s prodajno
embalažo, mora biti njen izgled konkurenčen ostalim embalažam s podobnimi izdelki. To
pomeni, da mora s svojo obliko in dizajnom kupca pritegniti in povabiti k nakupu. Ko porabnik
kupi neki izdelek, mu mora embalaža omogočati enostavno in varno uporabo (2).
Kot že prej omenjeno, bomo v diplomskem delu opisali načrtovanje in izdelavo ovojne ali
sekundarne embalaže, saj bo škatla za kosilo vsebovala izdelke, ki bodo že nekako zaščiteni z
ovojem ali primarno embalažo – kot pravi Radonjič je ovojna ali sekundarna embalaža tista
vrsta embalaže, ki obdaja ali drži skupaj več osnovnih prodajnih enot istovrstnega ali
raznovrstnega blaga v prodajni embalaži (2). Z ovojno embalažo je pakiranje v transportno ali
terciarno embalažo racionalizirano (2). Lahko je skupaj z blagom prodana končnemu
uporabniku ali odstranjena na prodajnem mestu (3).
Transportna ali terciarna embalaža je skupno pakiranje več prodajnih enot. S svojo obliko in
dimenzijami mora zagotavljati racionalnost ter zaščito pred poškodbami med transportom in
skladiščenjem. Mora biti odporna na tresljaje in morebitne udarce med prevozom, hkrati mora
blago varovati pred klimatskimi spremembami. Videz transportne embalaže ni odločilen za
prodajo, saj ne prihaja v stik s končnim porabnikom (2).

2.2 EMBALAŽNI MATERIAL-KARTON
Papir je ploščat in porozen material, ki je sestavljen iz naključno prepletenih vlaken,
pridobljenih iz lesa. Tako kot papir sta iz vlaknin sestavljena tudi karton in lepenka, vendar se
po svojih lastnostih razlikujeta od papirja. Kartoni in lepenke za embaliranje morajo imeti
visoko jakost, zato da izdelek varujejo pred zunanjimi vplivi (4).
Gramatura je teža enega kvadratnega metra papirja, merimo jo v g/m2. Papir ima gramaturo,
nižjo od 225 g/m2, kartoni imajo gramaturo med 150 in 600 g/m2 in lepenka nad 225 g/m2 (4).
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Embalažni papir in karton delimo v štiri skupine:
•

Papir in karton za izdelavo valovitega kartona, ki je najbolj razširjen material za
izdelavo embalaže na svetu.

•

Karton za škatle je v eni ali več plasteh izdelan karton ali lepenka, takšen karton ima
veliko sposobnost upogibanja in preoblikovanja.

•

Ostale vrste papirja z gramaturo nad 150 g/m2 (1)

2.2.1 Valoviti karton
Osnovna lastnost valovitega kartona je njegova večslojna zgradba. Ta sestoji iz enega ali več
ravnih slojev papirja, imenovanih angl. liner, ter enega ali več valovitih slojev papirja,
imenovanih valovita sredina ali angl. fluting. Debelina je odvisna od vrste in višine profila valov
ter debeline papirja (5). Ravni sloji so spojeni z valovitimi sloji z lepilom ali podobnim
sredstvom. Tako povezani sloji papirjev so kljub debelini lahki in omogočajo zelo dobre
varovalne lastnosti (1).
Za zunanji ravni sloj - liner papir uporabljajo kraftliner (dvoslojni karton), testliner (večplastni
karton) in ostale vrste papirja in kartona npr. karton za zloženke ali kraft papir. Notranji valoviti
sloj – fluting papir je izdelan iz celuloznih vlaken ali recikliranih vlaken (5). Poleg zgoraj
naštetih osnovnih sestavin k surovinam prištevamo tudi škrobno lepilo, razne premaze,
tiskarske barve in lepilne trakove (1).
Glede na sestavo ravnih in valoviti slojev ločimo (2, 5):
•

enostranski, enoslojni valoviti karton (sestavljen iz dveh slojev): za ovijanje in
blazinjenje občutljivega blaga;

•

enoslojni valoviti karton ali enojni val (sestavljen iz treh slojev): za pakiranje lažjega
blaga in izdelavo pregrad ter vložkov pri pakiranju občutljivega blaga;

•

dvoslojni valoviti karton ali dvojni val (sestavljen iz petih slojev): za pakiranje težjih
predmetov;

•

troslojni valoviti karton ali trojni val (sestavljen iz sedmih slojev): za pakiranje strojev.
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Slika 1: Vrste valovitega kartona: (a) enostranski enoslojni, (b) enoslojni, (c) dvoslojni, (d) trislojni
(2).

Skupne značilnosti valovitega kartona so (1,5):
•

majhna masa – masa proizvoda se bistveno ne poveča;

•

zelo dobra mehanska odpornost pri skladiščenju in transportu;

•

zaščita in upogljivost – za občutljive proizvode;

•

dobra stabilnost oblike;

•

izolacijske lastnosti – zaradi veliko zraka v strukturi ohranja lastnosti pri visokih in
nizkih temperaturah;

•

potrebuje malo prostora – zaradi transporta embalaže v polah;

•

enostavna, hitra in ekonomična predelava;

•

dobra tiskarska prehodnost – primeren tisk z uporabo večine tiskarskih tehnik;

•

uporabnost – embalaža je lahko odprta ali zaprta;

•

lahko se uporablja na avtomatskih polnilnih in embalažnih napravah;

•

sposobnost recikliranja – vlakna se lahko 4x do 5x vračajo v proces izdelave papirja.

Mikroval oziroma E-val je enoslojni valoviti karton debeline (višine vala) od 1 do 1,8 mm in
ima približno 300 valov na meter. Njegove lastnosti so, da je prilagodljiv v vzdolžni in prečni
smeri, da je zelo primeren za majhne škatle, ima zelo velik prihranek prostora ter zelo dobre
tiskovne lastnosti (5).

2.3 OZNAČEVANJE ALERGENOV
Na začetku decembra leta 2014 je v Evropski uniji začela veljati nova Uredba o zagotavljanju
informacij o živilih potrošnikom. Uredba med drugim uvaja označevanje alergenov v obratih
5

javne prehrane za živila, ki niso predpakirana. Alergeni morajo biti navedeni v pisnem delu
gostinskega obrata, kjer je predstavljena ponudba jedi (jedilni list, dnevni menu, plakat, pano,
ekran) (6).
Ker smo v diplomskem delu izdelali škatlo za kosilo, v katero lahko vstavimo vedno drugačno
hrano, smo navajanje alergenov prilagodili tako, da smo oblikovali seznam alergenov, ki se bo
po potrebi oziroma po umestitvi različne hrane ustrezno označil. Seznam le-teh bo priložen v
škatli.

2.4 TISK KARTONA IN VALOVITEGA KARTONA
Dandanes imata izgled embalaže in njena vloga pri informiranju uporabnika vedno večji
pomen. Pri embalaži, ki predstavlja blagovno znamko, je zahtevan visoko kakovosten tisk. Pri
tem je treba paziti na ton in svetlost barv, tipografijo in položaj tiska na embalaži. Dizajn
embalaže mora biti tak, da ga lahko ločimo od ostalih, konkurenčnih proizvodov (1).
Za dober rezultat tiskanja mora biti karton primerno izdelan in enakomeren, tiskovne plošče in
tiskarske barve morajo biti kvalitetne. Najpogostejši tehniki tiska na valoviti karton sta digitalni
in flekso tisk. Manj se uporabljajo druge tehnike tiska (globoki tisk ter sitotisk) (1). Čeprav se
sitotisk ne uporablja množično za tiskanje valovitega kartona, smo se mi, zaradi manjše naklade
odločili za to tehniko tiska. V primeru večjih naklad, bi uporabili digitalni ali flekso tisk.
V zadnjih letih se za tisk valovitega kartona uporablja tudi digitalni tisk. Fujifilm je predstavil
nov sistem tiska valovitega kartona, saj je razvil širok nabor barvil za digitalni tisk valovitega
kartona z različnimi površinskimi lastnostmi sijaja. Poleg novih barvil so predstavili tudi
popolnoma avtomatizirano vakuum na vakuum tehnologijo vodenja materiala. Optične kamere
in robotska roka omogočajo umestiti material z izjemno natančnostjo (7). Skupina Bobst je
razvila nov digitalni tiskarski sistem za tisk embalaže. Zasnovan je na Kodakovi štiribarvni
tehnologiji tiska na premazan in nepremazan valoviti karton. Digitalni tisk se na tisk tovrstnih
materialov vedno pogosteje uporablja, saj zagotavlja visoko produktivnost, dober tisk detajlov,
barvnih prehodov ter racionalno produkcijo manjših naklad (8).
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2.4.1 Prepustni tisk (sitotisk)
Sitotisk je analogna tehnika tiska, pri kateri so proste in tiskovne površine v isti ravnini.
Tiskovna forma je sestavljena iz lesenega ali kovinskega okvirja, čez katerega je napeta
mrežica, ki deluje kot sito. Tiskarska barva se nanaša po celotni površini tiskovne forme z
rakljem ali valjem. Tiskovne površine, ki so prazni prostori v situ, tiskarsko barvo prepuščajo,
proste površine pa ne. Nanos je zaradi praznih prostorov v situ praktično stoodstoten, zaradi
enakomerne debeline tiskovne forme je tudi odtis enakomeren (1, 9).

Slika 2: Mehanizem sitotiska (9).

Stroji za sitotisk delujejo z različnimi tiskovnimi geometrijami, in sicer ravno – ravno, ravno
– okroglo in okroglo – okroglo (9).

Slika 3: Tiskovne geometrije v sitotisku (9).

2.4.1.1 Tiskovna forma pri sitotisku
Sitotiskarski okvir je konstrukcija iz profilne cevi. Njegova naloga je nositi napeto mrežico,
zdržati mora mehansko preoblikovanje pri izdelavi sita in med samim tiskanjem. Profili
sitotiskarskega okvirja morajo biti uravnani, saj bi v nasprotnem primeru zasukani profili motili
proces tiskanja in posledično popačili odtis. Čeprav se les še vedno uporablja za izdelavo
sitotiskarskih okvirjev, ni najbolj priporočljiv za natančne odtise, saj se le-ta ob različni
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vlažnosti in temperaturi zraka krči in razteza ter se pri dolgotrajni uporabi začne kriviti. Prav
zaradi teh lastnosti lesa sta največkrat uporabljana materiala za izdelavo sitotiskarskih okvirjev
aluminij in jeklo. Prednost aluminija je, da je lahek in tako so okvirji iz tega materiala kljub
velikim dimenzijam lahki za prenašanje in rokovanje. Ker je manj odporen na upogibanje kot
jeklo, je potrebno aluminijaste okvirje še dodatno ojačati s povečanjem preseka profila in
utrditvijo sten profila. Za razliko od aluminijastih okvirjev imajo jekleni okvirji zelo veliko
odpornost na preoblikovanje, zato so posledično težji. V izogib preveliki teži, preseke jeklenih
okvirjev zmanjšajo, poleg tega jih morajo ustrezno zaščititi proti rjavenju z ustreznimi premazi
(10). Sitotiskarska mrežica je lahko iz svile, bombažne tkanine, najlona ali poliestra. Geometrija
tkanine je število niti in njihova debelina. Geometrija je pomembna zato, ker vpliva na tiskanje
finih detajlov, maksimalno hitrost tiskanja, debelino nanosa barve, porabo in sušenja barve. Na
prej naštete lastnosti vpliva tudi velikost odprtin med nitmi (10). Danes se najpogosteje
uporabljajo mrežice od 15 do 200 niti/cm. Večje je število niti/cm, več manjših odprtin bo in
bolj fino bo sito.

2.5 PROGRAMI ZA IZRIS IN NAČRTOVANJE EMBALAŽE

2.5.1 Engview Package & Display Designer suite
EngView Package & Display Designer Suite je specializirana programska oprema za
strukturirano oblikovanje in načrtovanje embalaže. Podpira različne materiale, kot so valoviti
karton, lepenka in razne folije. Komplet funkcionalnih modulov podpira celoten proces
oblikovanja – od idej do končnega produkta. Obsežna knjižnica z več kot 1500 shemami
embalaž omogoča hiter in lahek izris standardnih embalaž, hkrati ponuja različna orodja za
transformacijo že privzetih shem. Program omogoča 3D vizualizacijo, ki pomaga pri
preverjanju strukture, pravilne postavitve grafik in pregibov. Uporabniki lahko v program
uvozijo 3D model, ta pa jim izriše strukturo. Program je kompatibilen s programom Adobe
Illustrator. Možen je namreč prenos modela embalaže iz enega programa v drugega. Tako lahko
uporabniki poljubno spreminjajo model v programu, ki so ga bolj vajeni, bodisi v EngView
Package Designer ali Adobe Illustrator (11).
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2.6 PREGLED RAZISKAV
Običajne škatle za kosilo, ki so na voljo na tržišču za nakup (ang. lunch box), so večinoma
izdelane iz plastike ali kovine. Kartonaste škatle za kosilo se pojavljajo v obliki »za domov«
(ang. take away) škatel, ki jih uporabnik dobi ob nakupu že pripravljene in ne sveže hrane.
Navadno se takšne škatle reciklirajo takoj po tem, ko jih uporabnik zavrže in ko je blago zaužito.
Slika 4 prikazuje škatlo za piknik podjetja Boxsal. Kljub temu, da je to sekundarna embalaža,
ki načeloma ne prodaja izdelka, tako kot ga primarna embalaža, je ta škatla za piknik zelo
privlačna na pogled prav zaradi dizajna zunanjosti oziroma zanimivega potiska. Pri tej škatli
nastane problem pri prenosu, saj je ročaj narejen na stranski stranici in bi se lahko hrana v škatli
pri prenosu raztrosila.

Slika 4: Škatla za hrano 1 (12)

Zanimiva šestkotna embalaža na Sliki 5 je primer, kako je lahko hkrati s potiskom in obliko,
sistematičnim zlaganjem oziroma povezovanjem škatel, embalaža, privlačna na pogled.
Embalaža je narejena tako, da omogoča lažji transport več škatel s hrano naenkrat. V notranjosti
ima pregrade iz kartona, ki se lahko poljubno odstranijo.

9

Slika 5: Škatla za hrano 2 (13)

Na Siki 6 je prikazana škatla z ročajem, ki je del sistema za zapiranje in ima zanimiv način
implementiranja pribora in kozarčka za pitje. Ko je škatla zaprta, se skozi izrezane luknje vidita
pribor in kozarček. Vanjo je nameščena še ena embalaža, ki neposredno obdaja hrano. Tako je
sekundarna embalaža zaščitena proti oljnimi madeži in morebitnimi ostanki hrane.

Slika 6: Škatla za hrano 3 (14).

Slika 7 prikazuje drugačno vrsto škatle za kosilo, saj je hrana v njej že postavljena na krožnike,
namesto da bi bila pakirana še v primarno embalažo. Pri tej škatli je treba paziti, kako se nosi,
saj se lahko hrana v njej prevrne oziroma raztrosi.
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Slika 7: Škatla za hrano 4 (15).

3 EKSPERIMENTALNI DEL

Namen diplomskega dela je bil izdelati kartonasto embalažo za kosilo, v katero bi se lahko
vstavljala različna hrana oziroma hrana v različnih primarnih embalažah in bi bila za večkratno
uporabo. V pomoč pri razporejanju hrane v škatlo smo izdelali še pregrade v škatli, ki se lahko
poljubno premikajo.

3.1 MATERIALI
Za izdelavo škatle za kosilo ter ročaja je bil uporabljen isti material, in sicer enoslojni valoviti
karton in rjav mikroval (E-val).
Deklarirane vrednosti:
-

E-val;

-

debelina: 1,5 mm;

-

gramatura: 255 g/m2.
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3.2 METODE PREISZKUŠANJA VZORCA
Za določitev lastnosti kartona, ki je pri končni uporabi tovrstne embalaže pomemben, smo
določili gramaturo, debelino in vpojnost (Klemmova metoda), skladno z zahtevami določenih
standardov.

3.2.1 Določitev gramature
Površinska masa oziroma gramatura je bila določena po standardu SIST EN ISO 536:2012 –
Papir, karton, lepenka – Ugotavljanje gramature. Gramatura (G) je teža enega kvadratnega
metra papirja, merimo jo v g/m2 (4). Izračuna se z enačbo 1:
𝐺=

𝑚
𝐴

; [𝑔/𝑚2 ],

(1)

kjer je m masa [g] in A površina preizkušanca [m2]. Velikost preizkušanca je bila 10 cm x 10
cm. Maso smo izmerili na tehtnici Mettler Zürich. S pomočjo enačbe (1) smo izračunali
gramaturo in jo podali v g/m2.

3.2.2 Določitev debeline
Debelino preizkušancev smo določili po standardu SIST EN ISO 534:2012 – Papir, karton in
lepenka – Ugotavljanje debeline, gostote in specifičnega volumna. Debelina materiala, v našem
primeru valovitega kartona, je pravokotna razdalja med vzporednima stranema papirja (spodnjo
in zgornjo). Izmerili smo jo na napravi Mitutoyo Absolute in jo izrazili v milimetrih.

3.2.3 Določitev vpojnosti (Klemmova metoda)
Kapilarno vpojnost smo določili po standardu SIST ISO 8787:1996 - Papir, karton in lepenka
– Določanje kapilarne vpojnosti – Klemmova metoda. Kapilarna vpojnost je lastnost vpijanja
tekočine v navpični smeri nekaterih papirjev in kartonov. Tekočina se zaradi kapilarnih sil
dviguje nad nivo tekočine, v kateri so potopljeni preizkušanci (16).
Preizkušance, velikosti 1,5 cm x 7 cm, smo fiksirali na stojalo in jih za 10 minut potopili v čašo
z destilirano vodo. Deset preizkušancev smo potopili v vodo po prečni smeri, deset po vzdolžni
smeri teka valov mikrovala.
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3.3 MATERIALI IN PROGRAMSKA OPREMA
Za izris obeh plaščev smo uporabili program EngView Package Display and Designer. V tem
programu smo naredili tudi razporeditveni načrt embalaž in izračunali odstotek odpadka za
posamezne pole kartona. Za oblikovanje grafične podobe – logotipa in oblikovanje seznama z
alergeni smo uporabili program Adobe Illustrator. Škatlo, ročaj in pregrade smo razrezali na
rezalniku Kongsberg XN 20 z vibracijskim nožem. Kopirno predlogo smo natisnili na paus
papir s tiskalnikom Canon+1 z elektrografijo.

3.4 PREDSTAVITEV IDEJ
Ker je na trgu veliko plastičnih in kovinskih škatel za kosilo, kartonasta ali papirnata embalaža
pa se po navadi takoj po zaužitju hrane zavrže, smo dobili idejo, da bi večkratno uporabnost
prvih in prijaznost okolju, drugih embalaž združili v eno. Najprej smo se domislili škatle, ki bi
vsebovala več manjših škatel in bi tako ločevala različne prehrambne izdelke (Slika 8). Vsaka
manjša škatlica bi vsebovala svoj produkt, vse škatlice bi se zložile v večjo škatlo. Idejo smo
zaradi nepraktičnosti preveč odpiranja manjših škatlic in prevelike količine materiala morali
opustiti.

Slika 8: Prvotna ideja z več škatlicami

Nato smo dobili rešitev za ločevanje hrane s pregradami (Slika 9). Ta možnost ne bi omogočala
le ločevanja hrane, ampak tudi prilagajanje prostorčkov v škatli s premikanjem pregrad, hkrati
pa manjšo porabo materiala kot pri prvi ideji z dodatnimi manjšimi škatlicami. Funkcija
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uporabe pregrad je zelo pomembna pri večkratni uporabi škatle, saj vsak dan jemo raznoliko
hrano, v različnih količinah in velikostih.

Slika 9: Rešitev prilagajanja prostorov s pregradami

4 REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1 REZULTATI MERITEV
Na podlagi meritev smo pri posamezni metodi določili gramaturo in debelino vzorca ter določili
vpojnost v prečni in vzdolžni smeri. Iz rezultatov, podanih v Preglednici 1, je razvidno, da
gramatura nekoliko odstopa od deklarirane. Deklarirana vrednost znaša 255 g/m2, medtem ko
merjena 251,3 g/m2. Za natančnejše rezultate bi bilo smiselno opraviti še več meritev, na
različnih polah kartona, za enak vzorec. Debelina sovpada z deklarirano vrednostjo. Vpojnost
kartona, ki smo jo določili po Klemmovi metodi v obeh smereh, je pokazala, da je vpojnost
višja v vzdolžni smeri, v primerjavi s prečno smerjo. Kapilarna vpojnost je nizka, vendar bi za
potrebe prenašanja embalaže, v kateri bi bila tekočina (omake ipd.), smiselno uporabiti karton,
ki bi bil premazan z notranje strani.
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Preglednica 1: Določitev lastnosti kartona – mikroval (podane so povprečne vrednosti, standardno
odstopanje in variacijski koeficient za debelino, gramaturo in vpojno višino vode po Klemmu)

Vpojna višina
Vzorci

Gramatura

Debelina

[g/m2]

[mm]

[mm]
Vzdolžna

Prečna smer

smer (MD)

(CD)

1

245

1,480

27

19

2

249

1,501

23

19

3

250

1,500

25

20

4

254

1,504

29

19

5

250

1,499

25

21

6

251

1,497

25

22

7

252

1,487

26

19

8

255

1,500

28

18

9

253

1,507

27

20

10

254

1,502

30

19

251,3

1,50

26,5

19,6

2,98

0,01

2,12

1,17

1,19

0,54

8,00

5,99

Povprečje
Standardno
odstopanje
CV (%)

4.2 NAČRTOVANJE IN IZDELAVA EMBALAŽE
Najprej smo določili mere škatle, in sicer 330 x 240 x 100 mm, vendar smo v postopku izdelave
ugotovili, da bi bila takšna škatla precej nerodna za nošenje, zato smo jo s pomočjo ustreznih
orodij v programu zmanjšali za 10 %. Tako so mere škatle znašale 297 x 216 x 90 mm. Nato
smo v programu Adobe Ilustrator izrisali dva različna plašča za škatlo. Mesta razreza so
označena s polno črto, mesta pregiba s črtkano črto. Prvi plašč (Slika 10) že vsebuje ročaje za
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prenašanje. Dno prvega plašča se sestavi z ustrezno postavitvijo zavihkov na način križnega
zapiranja. To bi lahko predstavljalo problem pri polni škatli, saj je zaradi večje površine dna
vprašljiva nosilnost. Prav tako bi pri tej škatli potrebovali še postopek lepljenja stranskih stranic
škatle.

Slika 10: Izris prvega plašča škatle v Adobe Ilustrator

Drugi plašč, prikazan na Sliki 11, je škatla z zapiranjem z zavihki, dvojno steno ter dnom,
sestavljenim iz enega kosa. Zaradi večje stabilnosti in trdnosti embalaže dvojne stene,
varnejšega zapiranja z zavihki in enotnega dna, smo se odločili, da izdelamo škatlo, ki je bila
izrisana po drugem plašču. Večja stabilnost in trdnost embalaže bi hkrati omogočala večkratno
uporabo, saj se material ne bi tako hitro obrabil.
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Slika 11: Izris drugega plašča škatle v Adobe Ilustrator

Ko smo želeli plašč iz Ilustratorja prenesti v EngView Package Display and Designer, smo
opazili, da se plašč, ki je zelo podoben izrisanemu, že nahaja v knjižnici. Zato smo plašč prenesli
iz knjižnice in mu nastavili naše mere, v procesu načrtovanja ročaja smo škatlo še malenkost
dodelali (Slika 12).

Slika 12: Končni izris drugega plašča škatle v EngView Package Display and Designer
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Na koncu smo izračunali odstotek odpadka kartona za format Bobst SP 130 (925 mm x 1310
mm), ki znaša 37,64 % za dve škatli. Pri razrezu na polo bi bil odpadek skoraj za polovico
manjši, saj bi bila v tem primeru višina oziroma dolžina kartona nastavljiva. V primeru razreza
na polo bi bil odpadek 20,70 %. Slika 13 prikazuje razpored plaščev škatel na formatu, ki
sovpada z izračunanim odpadkom.

Slika 13: Prikaz plaščev škatle na formatu za razrez

4.2.1 Načrtovanje in izdelava ročaja
Ker smo želeli, da se lahko škatla nosi, smo izrisali še plašč ročaja v programu Engview
Package and Dispay Designer. Plašč ročaja je bil sprva narejen tako, da je objel daljše stranice
škatle po celi dolžini, na krajših stranskih delih sta bila narejena dva zavihka, da škatla ni mogla
zdrsniti ven (Slika 14). Ta ročaj ni bil preveč optimiziran, saj je za svoj namen vključeval preveč
komponent ter materiala in zato ni bil okolju prijazen.
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Slika 14: Prvi izris plašča ročaja v programu EngView Package Display and Designer

V izogib preveliki potrati materiala smo se domislili drugačnega ročaja (Slika 15), ki je narejen
iz precej manjše površine kartona in tako se lahko izreže več ročajev iz enake količine materiala.
Ročaj je po obliki podoben prejšnjemu, odstranili smo le stranska zavihka in ga po y-osi
zmanjšali na velikost, ki je še primerna za oprijem. Ker sta pri prejšnjem ročaju zdrs škatle
preprečevala dva večja zavihka, smo morali pri drugem ročaju ta sistem malo prilagoditi. V
škatlo smo na zgornji daljši rob na vsako stran dodali zarezo, v katero se zatakne manjši
zavihek, izrezan iz plašča ročaja. Tako je škatla fiksirana na ročaj. V izogib lepljenju zgornjega
dela ročaja, smo temu dodali še dve zarezi in zavihek s pregibom, da se oba konca enostavno
zatakneta. Odstraniti smo morali izrez logotipa, saj je bila površina, kjer naj bi bil logotip
premajhna in se je ob uporabi ročaja začela prepogibati, zaradi tega izgled škatle z ročajem ni
bil preveč profesionalen. V programu EngView Package Display and Designer so mesta razreza
označena z rdečo, mesta pregiba z zeleno linijo.

Slika 15: Končni izris plašča ročaja v EngView Package Display and Designer
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Kot pri škatli smo tudi pri ročaju izračunali odstotek odpadka kartona. Na format A1 (594 mm
x 841 mm) lahko postavimo pet plaščev ročaja, pri tem je odstotek odpadka 17,26 %. Če bi
enako število ročajev rezali na polo, nastavljivo po višini, bi bil delež odpadka 11,41 % (Slika
16).

Slika 16: Prikaz plaščev ročajev za razrez na formatu

Potem smo s pomočjo 3D funkcije in 3D modela upodobili oba plašča, nato smo še vstavili
škatlo v ročaj (Slike 17-19). Sprva se škatla ni prilegala, saj je bil ročaj premajhen. Ko smo
ročaj malenkost povečali, se je škatla prilegala, kar je razvidno iz 3D pogleda na Sliki 19.
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Slika 17: 3D upodobitev škatle v EngView Package Display and Designer

Slika 18: 3D upodobitev drugega ročaja v EngView Package Display and Designer
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Slika 19: Končna 3D upodobitev obeh izdelkov skupaj

4.2.2 Načrtovanje in izdelava pregrad
Izdelali smo tudi pregrade (Slika 20), ki bi ločevale hrano v škatli, da se ne bi pomešala oziroma
da se ne bi preveč premikala po škatli in posledično raztrosila ali razlila. Naredili smo dve večji
ter dve manjši pregradi, ki se lahko zatakneta na daljše pregrade. Tako ima vsaka pregrada še
dve zarezi, ki omogočata zatik v drugo pregrado. Daljši pregradi sta ravno toliko odmaknjeni
od krajših robov škatle, da se pokrov škatle lahko normalno zapre. Da se pregrade v škatli ne
bi premikale, smo manjšim pregradam določili takšno dolžino, da se pravokotno naslanjajo na
stranske stranice škatle, hkrati jim trdnost daje tudi zatik daljših pregrad.
Škatlo, ročaj in pregrade so nam izrezali na rezalniku Kongsberg XN 20 v podjetju Trajanus
d.o.o., v Kranju. Plašč škatle meri 712,35 mm x 689,50 mm, plašč ročaja 769,55 mm x 109,36
mm. Pregradi merita 297 mm x 80 mm in 216 mm x 80 mm.
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Slika 20: Izris pregrad v EngView Package Display and Designer

4.3 OBLIKOVANJE GRAFIČNE PODOBE
Grafično podobo oziroma logotip smo oblikovali v programu Adobe Illustrator. Ker je bil
predviden tisk za logotip sitotisk, smo morali upoštevati tudi karakteristike tega tiska. Ker je
nanos stoodstoten zaradi odprtin v mrežici sita, smo morali linije prilagoditi – le-te niso smele
biti preveč tanke in kompleksne, saj bi se lahko popačile pri tisku.
Za napis v logotipu smo si izbrali angleški jezik, saj je fraza poimenovanja embalaže, ki jo
bomo izdelali kratka in hitro zapomnljiva, prav tako se ta fraza že uporablja v angleško
govorečih državah za produkt, v katerega vstavljamo hrano za malico. Najprej smo se lotili
preprostih skic na papir. Sprva je bil koncept implementacija krožnika v črko o pri angleški
besedi box in dodanega pribora (vilice in žlica). Ker nam izgled ni bil všeč, smo stopili korak
nazaj in pričeli razmišljati o novi ideji. Besedo box smo nadomestili s preprosto skico kocke, ki
naj bi predstavljala škatlo. Razvoj ideje s škatlo v logotipu je viden na Sliki 21.
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Slika 21: Skice logotipa

Ko smo bili zadovoljni z idejnim konceptom skice logotipa, smo začeli z izrisom v programu s
pomočjo različnih orodij. Sprva sta bili ustvarjeni dve podobni različici logotipa (Slika 22).
Izbrali smo desno različico, saj sta še dve odprti stranici izrisane škatle lepše dopolnili prazen
prostor v logotipu. Pisava je linearna, saj smo želeli čist videz, prav tako je iz že omenjenega
razloga izbira te pisave boljša za tehniko tiska, ki jo bomo uporabili. Pri serifnih pisavah bi
lahko nastal problem pri odtisu serifov, ker so majhni in zahtevajo večjo natančnost ter
preciznost pri tisku, kar je pri ročnem sitotisku zelo težko izvedljivo.

Slika 22: Dve različici logotipa
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Zaradi pustosti smo logotip še nekoliko dodelali in mu dodali elemente. Na Sliki 23 so
prikazane štiri variante. Za končno verzijo smo si izbrali spodnji levi logotip zaradi čistejših
linij in bolj uravnotežene protioblike, poleg tega osnova logotipa (odprta škatla s priborom)
pride bolj do izraza. K logotipu smo dodali še angleški napis ''Customize your own'', kar pomeni
''Prilagodi si svojo (škatlo za kosilo)'', saj bo v škatlo možno dajati poljubne prehrambne izdelke
s pomočjo pregrad. Za oba napisa v logotipu smo uporabili pisavo Montserrat. Odločili smo se
za enobarvni tisk, saj je to pri ročnem sitotisku najbolje izvedljivo, hkrati je enobarvni logotip
elegantnejši in bo celotni podobi škatle dal privlačnejši in minimalističen videz.

Slika 23: Dodelane različice logotipa

V programu Adobe Illustrator smo oblikovali tudi seznam alergenov (Slika 24). Sprva smo si
zamislili, da bi bil seznam alergenov priložen v škatlo v obliki dodatnega lista, formata A6.
Alergene smo razvrstili v tri stolpce tako, da se lahko v kvadratek pred njimi označi, katerega
od alergenov hrana v škatli vsebuje, spodaj smo umestili tudi logotip. Za naslov smo uporabili
pisavo Montserrat, za seznam alergenov pisavo Andada.
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Slika 24: Prvi seznam alergenov

Tak seznam je bil precej enostaven in ni pripomogel k bolj estetskemu videzu škatle, saj bi ga
le vstavili v škatlo. Želeli smo moderen in minimalističen in hkrati iz oblikovalskega vidika
estetsko dovršen videz škatle, zato smo si domislili, da bi bil seznam z alergeni del škatle
oziroma ročaja in bi tako pripomogel, ne le k informiranju stranke o vsebini, temveč tudi k
privlačnejšemu videzu škatle. Tako smo oblikovali nalepko, ki bi se nalepila na ročaj (Slika
25). Nalepka je bela, saj smo želeli, da izraža svežino, črn potisk je beli podlagi najbolj
kontrasten. S kombinacijo črne in bele dosežemo željen minimalizem, ko bo nalepka prilepljena
na ročaj, bomo v celoten videz vpeljali tudi nekaj barve s pomočjo naravne barve kartona.
Naslov alergeni je napisan z dekorativno pisavo Signerica, da malce popestri videz nalepke,
alergeni spodaj so napisani v linearni pisavi Dosis kot protiutež naslovu. Alergeni z namenom
niso napisani v klasičen seznam, saj je takšen dizajn zanimivejši. Posamezni proizvodi so med
sabo ločeni s črno piko, saj je tako seznam lažji za branje. Alergene bi označevali tako, da bi
alergene, ki so v hrani, v škatli obkrožili ali pa bi alergene, ki jih ni v škatli enostavno prečrtali.
Na koncu smo dodali še črn okvir za bolj uravnotežen izgled.
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Slika 25: Končni seznam alergenov

4.4 TISK NA ŠKATLO
Kot je že omenjeno, se bo logotip na embalažo tiskal s tehniko sitotiska. Uporabili smo klasično
fotokemično direktno izdelavo tiskarske šablone, saj smo se s takšno izdelavo tiskarske šablone
srečali že med študijem. Najprej smo sito oslojili s tekočo fotoemulzijo iz obeh strani. Nato je
sledilo sušenje fotoemulzije. Oba postopka se delata v kar se da temnem prostoru, saj se
fotoemulzija še ne sme utrditi. Ko je bilo sito posušeno, smo pričeli z UV osvetljevanjem
prostih površin, torej površin, kjer se bo fotoemulzija utrdila in tiskarska barva ne bo prodirala
skozi okenca sita. Da smo dosegli, da se je fotoemulzija utrdila le na prostih površinah, smo na
mrežico sita položili kopirno predlogo (paus papir), na kateri je bil s črno barvo natisnjen
logotip. Sledil je postopek izpiranja sita s curkom vode, pri čemer so se odprla okenca sita, kjer
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fotoemulzija ni bila utrjena, torej tam, kjer je bil naš logotip. Sledilo je še sušenje in lahko smo
začeli s tiskom.
Tiskali smo na že izrezan valoviti karton, vendar škatla še ni bila zložena. Tako smo imeli
zagotovljeno ravno in trdno površino, na katero smo tiskali. Paziti smo morali, da smo z rakljem
čim bolj enakomerno potiskali tiskarsko barvo čez sito, tudi nanos tiskarske barve je moral biti
enakomeren.

4.5 KONČNI IZDELEK
Na Slikah 26-28 je prikazan končni izdelek.

Slika 26: Pogled škatle z ročajem iz obeh strani
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Slika 27: Odprta škatla s pregradami v uporabi

Slika 28: Škatla brez ročaja
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5 ZAKLJUČEK

Sekundarna embalaža v večini primerov nima tako močne vloge pri komunikaciji z uporabniki,
vendar je zelo pomemben kos, s pomočjo katerega zavarujemo ali skupaj shranimo več enakih
ali različnih kosov izdelkov. Namen diplomskega dela je bil izdelati sekundarno embalažo za
hrano, ki hkrati nudi shranjevanje hrane, večkratno uporabo, možnost ekološke razgradljivosti
in vizualno privlačen videz. Načrtovanje in oblikovanje takšne embalaže je bil dolgotrajen
proces, ki je zahteval poznavanje karakteristike materiala, tiska na material in veliko popravkov
in izboljšav, da smo na koncu izdelali produkt, ki je zajemal vse prej naštete kriterije.
Škatla je bila zasnovana tako, da nudi shranjevanje več različnih vrst hrane, da se med seboj ne
meša in s tem zagotavlja, da se hrana po škatli ne premika. To smo dosegli z implementacijo
pregrad. Če škatla ne bi bila povsem napolnjena z izdelki, pregrade omogočajo razpored hrane
po škatli tako, da je teža po celotni površini enako razporejena. Za varno nošenje škatle smo
načrtovali ročaj, na katerega smo dodali seznam morebitnih alergenov, ki bi jih lahko hrana
vsebovala. Seznam je zasnovan v obliki nalepke, ki ne daje le informacij o vsebini, temveč
pripomore tudi k zunanji podobi škatle. Žal je zaradi velikega števila sestavnih delov embalaže
uporabljenega več materiala, vendar smo imeli v mislih, da bi se škatla uporabljala večkrat, na
koncu bi bila v celoti biorazgradljiva.
Čez celotni postopek oblikovanja in izdelave embalaže smo se naučili, da ni nujno, da bo stvar
v praksi funkcionirala tako, kot smo si zamislili. Vsekakor je potrebno testiranje izdelka in
izboljševanje oziroma nadgrajevanje narejenega.

30

6 LITERATURNI VIRI

1. ČERNIČ, M., MIVŠEK, F., SCHNEIDER, L., KOSMAČ, P., KRANJEC, V., KOZJEK, A.,
RUTAR, V. Embalaža iz kartona in valovitega kartona. Ljubljana : Inštitut za celulozo in papir
Ljubljana, 2005, str. 10-11, 14, 18, 23-24, 29, 39, 102, 105-106.
2. RADONJIČ, G. Embalaža in varstvo okolja. Maribor : Založba Pivec, 2008, str. 17-20, 2932.
3. Embalaža. V Recikel [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 2014. [citirano 19. 2. 2017].
Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.recikel.si/?page_id=96>
4. NOVAK, G. Papir, karton, lepenka. Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška
fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 1998, str. 19-20,86, 92-93.
5. GREGOR SVETEC, D. Embalaža 1. Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška
fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2008, str. 23-25, 28.
6. Navodila za označevanje alergenov v gostinskih obratih od 13.12.2014. V Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 8. 12. 2014. [citirano 2. 2.
2017].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<http://www.ozs.si/Ponudba/Novice/Novinarskosredi%C5%A1%C4%8De/Podrobnostnovice/
tabid/1501/ArticleId/3501/Default.aspx>
7. Sistem za tisk valovitega kartona. Grafičar [dostopno na daljavo] [citirano 28. 2. 2017].
Dostopno na svetovnem spletu:

<http://www.graficar.si/index.php/novice/novice-po-

kategorijah/37-tisk-digitalni/1586->
8. Beta-namestitev sistema za tisk valovitega kartona. Grafičar [dostopno na daljavo] [citirano
28. 2. 2017]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.graficar.si/index.php/novice/novicepo-kategorijah/37-tisk-digitalni/2354-beta-namestitev-sistema-za-tisk-valovitega-kartona>
9. KUMAR, M. Tehnologija grafičnih procesov. Ljubljana : Srednja medijska in grafična šola
Ljubljana, 2009, str. 158-159, 310-311.
10. SEFAR AG. Priročnik za sito in tekstilne tiskarje. Kranj : Batik d.o.o., 1998, str. 25-27.

31

11. General overview. V Aarque group [dostopno na daljavo] [citirano 18. 2. 2017]. Dostopno
na svetovnem spletu: <http://graphics.aarque.co.nz/products/EngView-Package-DesignerSuite-v5.aspx#general-overview>
12. ALLEN, J. 18 clever product packaging designs [dostopno na daljavo]. Reintroduce,
obnovljeno 19. 2. 2013. [citirano: 20. februar 2017]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://reintroduce.net/2013/02/18-clever-product-packaging-designs/#!prettyPhoto>
13. Lunch box. V Embalshop [dostopno na daljavo]. [citirano 21. 2. 2017]. Dostopno na
svetovnem

spletu:

<http://embalshop.com/portfolios/packaging-

embalshop/?cpt_item_id=3956>
14. Carton lunch box. V Pinterest [dostopno na daljavo]. [citirano 28. 2. 2017]. Dostopno na
svetovnem spletu: <https://www.pinterest.com/pin/543457880006676440/>
15. Carton lunch box for "Lunch Box Sets". V Pack n wood [dostopno na daljavo]. [citirano 28.
2.

2017].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<https://www.packnwood.com/product.jhtm?sku=210VIPCOFCH#>
16. RUDOLF, N. Načrtovanje in izdelava embalaže za poslovna darila : diplomsko delo.
Ljubljana, 2015, str. 17.

32

7 PRILOGA A: IZDELANA IN POTISKANA EMBALAŽA

33

