Opakowania metalowe
Do ćwiczeń obowiązuje dodatkowo część teoretyczna ze skryptu:
Kwiatkowski J., Ćwiczenia z towaroznawstwa opakowań, AE Poznań 2003, MD 141,
rozdziały: VIII (str. 83) i IX (str. 90).
Korzeniowski A., Towaroznawstwo Artykułów Przemysłowych, cz. I, Badanie jakości
wyrobów, AE Poznań 2006, MD 191, rozdziały: III (str. 51), V (str. 78).

1. Wprowadzenie
Podstawowymi materiałami stosowanymi do produkcji opakowań metalowych są:
• blachy stalowe białe – ocynowane (wykonane ze stali niskowęglowej, walcowanej
na zimno, pokryte warstwą cyny, w zależności od metody cynowania gramatura cyny
wynosi od 1 do 20 g/m2),
• blachy stalowe bezcynowe (blacha ze stali niskowęglowej, pokryta ochronną warstwą
powłok chromowych o gramaturze 80 do 200 mg/m2),
• blachy stalowe z innymi ochronnymi powłokami galwanicznymi (cynk, nikiel),
• blachy stalowe czarne (lakierowana blacha stalowa nie mające ochronnej powłoki
innego metalu),
• blacha i folia aluminiowa.
Z wymienionych materiałów wytwarza się wiele rodzajów opakowań
wykorzystywanych przede wszystkim w przemyśle spożywczym i chemicznym,
jako opakowania jednostkowe oraz transportowe.
Blachy stalowe oraz aluminiowe stosuje się również do produkcji zamknięć
opakowań metalowych i szklanych. W przypadku zastosowania zamknięć aluminiowych
do opakowań wykonanych ze stali uzyskuje się odpady wielomateriałowe, które znacznie
trudniej wykorzystać, jako surowiec wtórny.
Aluminium jest wykorzystywana również do produkcji opakowań z materiałów
wielowarstwowych – laminatów, zawierających warstwę składową w postaci cienkiej folii
aluminiowej lub w postaci metalizowanej folii z tworzywa sztucznego. Do opakowań
tego typu należą:
• owinięcia (np. Al/papier),
• pudełka do płynnych produktów spożywczych (tektura/AI/PE),
• tuby laminatowe,
• torebki z laminatów (np. PET/AI/PE, OPPmet/PE itd.).
W technice pakowania szerokie zastosowanie znajdują tworzywa wielowarstwowe,
tzw. laminaty. Najczęściej składają się z dwóch warstw: papieru, papieru i folii z tworzywa
sztucznego lub folii Alu. Na rynku materiałów opakowaniowych spotykane są także ich
wielowarstwowe kombinacje. Laminaty są stosowane w przypadku, gdy wymagany jest okres
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trwałości lub sposób przechowywania, którego nie mogą zabezpieczyć materiały
jednowarstwowe. Laminaty łączą w sobie właściwości poszczególnych warstw, takie jak:
elastyczność, barierowość wobec gazów czy ochrona przed promieniowaniem słonecznym.
Materiały wielowarstwowe, otrzymywane są trzema podstawowymi technikami:
•
współwytłaczanie,
•
laminowanie ekstruzyjne i
•
laminowanie klejowe.
Laminaty z folią aluminiową są stosowane, gdy wymagana jest wysoka
barierowość wobec czynników zewnętrznych. Folia Alu spełnia ten wymóg, gdy z obu stron
jest połączona innymi warstwami, jako zabezpieczenie przed mikropęknięciami powstającymi
mechanicznie. Tego typu laminaty są stosowane do pakowania żywności liofilizowanej,
palonej i mielonej kawy, przekąsek wrażliwych na utlenianie lub do pakowania żywności
sterylizowanej autoklawowo (tzw. torebka retorta), np. do racji żywnościowych dla wojska.
2. Badanie metalowych opakowań jednostkowych – puszki
Podstawowe parametry, które są badane w przypadku puszek to:
•
wymiary,
•
parametry podwójnej zakładki,
•
szczelność korpusów puszek,
•
pojemność,
•
odporność chemiczna powłok lakierowych,
•
szczelność powłoki lakierowej,
•
migracja globalna i specyficzna z powłok lakierowych,
•
ocena organoleptyczna.
Wymiary puszek są elementem istotnym podczas zamykania. Szczególnie
ma to znaczenie na szybkich liniach zamykających, np. puszki na napoje. Wywiniecie
kołnierza oraz grubość blachy puszki i wieczka mają wpływ na parametry podwójnej
zakładki, która stanowi newralgiczne miejsce puszki, decydujące o trwałości konserwy
lub napoju.

Rysunek 1 Zdjęcie podwójnej zakładki
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Istotnym elementem puszki jest wieczko. Coraz częściej jest to wieczko
łatwootwieralne. Jest to bardzo precyzyjne zamknięcie, które powinno być tak wykonane,
by umożliwiało łatwe otwarcie, a jednocześnie zapewniało wytrzymałość w trakcie procesu
zamykania, obróbki termicznej i przechowywania. Elementem decydującym o wytrzymałości
wieczka jest nacięcie. Pomiar głębokości nacięcia wykonywany jest za pomocą
specjalistycznego mikroskopu pozwalającego na precyzyjny pomiar pozostałości nacięcia
z dokładnością 0,001 mm, a szlify metalograficzne pozwalają na ocenę kształtu nacięcia.

Rysunek 2 Zdjęcie mikroskopowe kształtu nacięcia na wieczku łatwootwieralnym

Podstawowym surowcem do produkcji opakowań metalowych, jest blacha
ocynowana. Przechodziła ona transformację zarówno pod względem grubości blachy,
jak i grubości powłoki cynowej. Jeszcze kilka lat temu powszechnie stosowana była blacha
ocynowana o grubości dwustronnej powłoki cynowej 5,6/5,6 g/m2. Obecnie standardem jest
blacha o pokryciu 2,8/2,8 g/m2. Ze względu na to, że powłoka cynowa jest coraz cieńsza,
ważne jest, by spełniała zadane parametry. Powłoka cynowa na blasze składa się z wolnej
cyny i stopu żelazo-cyna (FeSn2) i istotne jest, aby były zachowane odpowiednie proporcje
pomiędzy ilością stopu oraz cyny.
Coraz niższe pokrycie cynowe na blasze powoduje, że wymagania stawiane
powłokom lakierowym są coraz wyższe. Powłoki lakierowe muszą zapewnić ochronę
produktu przed kontaktem z blachą, a jednocześnie zabezpieczyć blachę przed korozyjnym
działaniem produktu. Oprócz testów odporności chemicznej powłoki lakierowej wykonywane
są badania szczelności powłoki lakierowej metodą elektrochemiczną. Test ten pozwala
na wykrycie ewentualnych nieciągłości powłoki lakierowej w postaci mikroporów
lub uszkodzeń powstałych przy produkcji. Umożliwia to producentowi opakowań
kontrolowanie na bieżąco jakości i powłoki lakierowej, szczególnie w miejscach przetłoczeń
pobocznicy oraz wieczek/denek. Jest on szczególnie zalecany do badania wieczek
łatwootwieralnych oraz jest podstawowym testem przy ocenie jakości powłoki lakierowej
w puszkach na napoje. Wynikiem pomiaru jest wartość natężenia prądu w mA. Im niższa
wartość natężenia prądu, tym powłoka lakierowa wykazuje wyższą szczelność.
Powłoki lakierowe, ponieważ mają bezpośredni kontakt z żywnością, muszą spełniać
wymagania dotyczące jakości zdrowotnej zawarte w dyrektywach unijnych i Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z 11.07.2003 Dz.U nr 158 z 9.09.2003. Wynika z niego, że limit migracji
globalnej składników materiałów i wyrobów nie może przekroczy 10 mg/dm2
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lub odpowiednio 60 mg/kg, a limit migracji specyficznej - wartości podanych tabelach
zawartych w rozporządzeniu.
Badania migracji globalnej wykonywane są do płynów modelowych imitujących
określony rodzaj żywności, takich jak woda, 3% kwas octowy, 10% etanol i izooktan.
Dobór płynów modelowych oraz warunków badania migracji dokonywany jest na podstawie
norm EN z serii 1186 i zależy od przeznaczenia opakowania oraz warunków rzeczywistych
stosowania i przechowywania.
Producent opakowań nie ma obecnie obowiązku występowania o atest PZH,
ale ma obowiązek posiadania aktualnych wyników badań jakości zdrowotnej opakowań.
Nowym wymaganiem, które pojawiło się w ostatnich latach jest kontrola czystości
mikrobiologicznej opakowań. Dotyczy to głównie opakowań, które nie będą poddawane
procesowi obróbki termicznej z produktem. Są to opakowania i zamknięcia na napoje, sosy,
majonezy i produkty sypkie. Dla opakowań przeznaczonych na piwo dodatkowo oznacza
się obecność bakterii Lactobacillus i Pediococcus, które są odpowiedzialne za „psucie się”
piwa. Badania wykonuje się zgodnie z normami PN-91/A-79037 i PN-EN ISO 9308-1:2002
metodą filtrów membranowych. Najczęściej badane są zamknięcia koronowe, nakrętki
do butelek PET, puszki i wieczka na napoje oraz przekładki palet i folie, które stanowią
opakowania zbiorcze.

3. Wieczka łatwootwieralne
Pierwsze wieczka łatwootwieralne zostały zastosowane do zamykanie puszek
z piwem i pojawiły się na światowym rynku w 1962 r. Bezpieczeństwo nie było ich główną
zaletą, otwarcie było małe i przeznaczone do wylewania ciekłej zawartości. Jednak już wtedy,
konsumenci pijący piwo prosto z puszki kaleczyli sobie język bądź palce o ostre krawędzie.
I już wtedy podjęto próby zwiększenia bezpieczeństwa wieczek łatwootwieralnych.

4. Bezpieczeństwo uchwytu
Jednym z elementów wieczka EO jest uchwyt służący do przebicia wieczka i przez
pociągnięcie oraz zerwanie panelu wzdłuż linii nacięcia do jego otwarcia. W pierwszych
wersjach wieczek napojowych uchwyty wraz z częścią wieczka (tzw. panelu) odrywały
się od wieczka (rys. 3) i rzucane na ziemię, zwłaszcza w miejscach rekreacyjnych,
powodowały częste okaleczenia stóp. Wprowadzenia rozwiązania „stay-on tab” (SOT) –
uchwytu pozostającego na wieczku po jego otwarciu wyeliminowało ten problem (rys. 4).
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Rysunek 3 Wieczko - projekt 1

Rysunek 4 Wieczko „stay – on tab”

5. Wieczka z pełnym otwarciem
Wraz z wprowadzeniem napojowych wieczek EO zaobserwowano też możliwość
rozszerzenia ich stosowania do zamykania puszek z innymi produktami, typu przekąski
pod warunkiem, że wieczko (panel wieczka) będzie całkowicie usuwane przez pociągnięcie
za uchwyt. Modyfikacjom poddano wieczko napojowe o średnicy 211 (65 mm),
w którym zmieniono kształt nacięcia na spiralny (rys. 5), ciągnący się od centralnie
umieszczonego nitu do skraju wieczka. Jednak po otwarciu uzyskiwano wyjątkowo
niebezpieczne, ostre i postrzępione krawędzie. Konsumenci usiłowali oddzielać spiralę
od reszty puszki kalecząc przy tym palce. Pomimo tych niedogodności, ten typ wieczka
był dość długo stosowany.

Rysunek 5 Spiralne nacięcie
wieczka

Rysunek 6 Okrężne nacięcie
wieczka

Rysunek 7 Przekrój poprzeczny
wieczka okrężnego

Dalsza modyfikacja wieczek do puszek napojowych polegała na przesunięciu
uchwytu wraz z mocującym go nitem na skraj wieczka i wykonanie prostego, okrężnego
nacięcia (rys. 5). Wyeliminowało to postrzępione krawędzie spirali, ale ciągle pozostały ostre
krawędzie przy brzegu puszki i okrągłym centralnym panelu, który ulegał oderwaniu.
Szczególnie w przypadku wieczek o większych średnicach, np. 401 (99 mm), konsumenci
sięgając do wnętrza puszki (np. po orzeszki) kaleczyli rękę o krawędzie pierścienia
pozostającego po zerwanym wieczku przy brzegu puszki.
To doświadczenie przekonało producentów i użytkowników wieczek, że poprawa
bezpieczeństwa powinna iść w dwóch kierunkach: ochrony brzegu puszki, a raczej
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pozostałości po wieczku na brzegu puszki i ochrony ostrej krawędzi oderwanego z wieczka
centralnego panelu.
Pierwszym rozwiązaniem zastosowanym w celu wyeliminowania zagrożeń ze strony
krawędzi puszki - stosowanym do dzisiaj - było wprowadzenie przeformowania (zwężenia) na
stalowej po bocznicy puszki, tuż pod wieczkiem (rys. 8), które potem przybrało kształt
występu skierowanego do wnętrza puszki (rys. 9), także w formie sprasowanej fałdy (rys. 10).
Te wszystkie formy przeformowań spełniają swoją rolę ochronną, ograniczając
możliwość kontaktu dłoni z ostrą krawędzią jednak całkowicie jej nie eliminują.

Rysunek 8 Przeformowanie tuż
pod wieczkiem

Rysunek 9 Występ skierowany
tuż do wnętrza puszki

Rysunek 10 Sprasowana fałda

Kolejnym rozwiązaniem było wykonanie wieczka z zagięciem metalu przy jego
brzegu tak, aby wykonana fałda nakrywała linię nacięcia (rys. 11). Ten system może
być stosowany w przypadku opakowań, w których nie można wykonać przeformowania
na pobocznicy. Dodatkowo fakt, że głowica zamykarki podczas zamykania puszki opiera
się na pierścieniu z fałdą (rys. 12) pozwala do zamykania wieczek EO stosować tę samą
głowicę, co do płaskich, tradycyjnych wieczek (bez uchwytu).

Rysunek 11 Fałda nakrywająca linię cięcia

Rysunek 12 Pierścień z fałdą

W latach 70-tych ub. wieku, w USA znaczne ilości puddingu były pakowane
w puszki z wieczkiem łatwootwieralnym i chętnie spożywane, zwłaszcza przez dzieci.
Pudding był przez dzieci zlizywany z wieczek, które po oderwaniu od puszki miały nie
zabezpieczone, ostre krawędzie. Wiele z nich pokaleczyło sobie języki. Negatywna publiczna
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presja była tak duża, że produkt został wycofany z rynku. Przyspieszyło to znacznie prace
nad wynalezieniem sposobu ochrony krawędzi centralnego panelu, których efektem była tzw.
potrójna fałda (rys. 13).

Rysunek 13 Potrójna fałda

Kolejnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa wieczek EO
było połączenie tych dwóch sposobów ochrony ostrych brzegów i wyprodukowanie wieczka,
w którym tak krawędź zrywanego panelu, jak i krawędź pierścienia pozostającego na puszce
są zabezpieczone przez odpowiednie przeformowanie blachy (rys. 14). Takie wieczka
są z powodzeniem stosowane (zwłaszcza w USA i Japonii) do zamykania puszek
z orzeszkami, suszonymi śliwkami czy bitą śmietaną ale także jako opakowanie do drogich
upominków.

Rysunek 14 Zabezpieczenie przez preformowanie blachy

Na polskim rynku wieczka łatwootwieralne są stosowane w formie tradycyjnej,
bez dodatkowego zabezpieczenia przerwanych krawędzi. Wynika to zapewne z faktu,
że są głównie stosowane do zamykania konserw, których nie spożywa się bezpośrednio
z opakowania, a dopiero po opróżnieniu puszki. W przypadku produktów sypkich typu
np. orzeszki, konsumowanych bezpośrednio z opakowania stosuje się zabezpieczenie
w postaci przeformowania na pobocznicy (jak np. na rys. 9), ograniczającego kontakt
z krawędzią pierścienia pozostałego przy brzegu puszki.
Stosowanie wieczek łatwootwieralnych zdecydowanie ułatwia czynność otwierania
puszki. Tym niemniej, przy ich otwieraniu, tek jak w przypadku innych ostrych przedmiotów
codziennego użytku (np. noża) należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa,
aby nie narazić się na skaleczenie.
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6. Badania opakowań metalowych transportowych
Wszystkie wymagania jakościowe dotyczące
metalowych
opakowań
transportowych znormalizowane są dla poszczególnych form konstrukcyjnych.
Konwie stalowe ocynowane ogniowo przeznaczone są do transportu mleka
i przetworów mleczarskich. W zależności od konstrukcji zamknięcia według PN-86/O-79620
rozróżnia się dwa rodzaje konwi, a mianowicie konwie dźwigniowe oraz konwie
grzybkowe.
W zależności od pojemności nominalnej, konwie występują w dystrybucji towarów
jako konwie 10, 20,30 oraz 40-litrowe. Biorąc pod uwagę kryterium jakości i dokładności
wykonania konwi według ww. normy, dzieli się je na dwa gatunki: pierwszy, bez wyróżnienia
oznaczenia, oraz drugi, oznaczony jako II.
W normie PN-86/O-79620 określone są ogólne wymagania i rodzaje badań
niezbędnych do oceny jakości konwi metalowych. Zakres badań dla metalowych opakowań
transportowych w formie konwi obejmuje sprawdzenie:
• wymiarów,
• materiałów,
• pojemności,
• wykonania powierzchni korpusu i pokrywy konwi, obrzeży korpusu i pokrywy,
• cechowania, trwałości połączenia obręczy dolnej z korpusem,
• wytrzymałości uchwytów,
• szczelności konwi,
• sprawności układu pokrywa – korpus,
• grubości powłoki cynowej.
Oprócz konwi bardzo popularną formą metalowych opakowań transportowych
są kanistry przeznaczone do przechowywania i transportu paliw oraz olejów. W zależności
od konstrukcji rozróżnia się następujące typy kanistrów, a mianowicie: zwykły,
bez wyróżnienia w oznaczeniu oraz z lejkiem, oznaczany jako L. W zależności od pojemności
nominalnej rozróżnia się kanistry 5,10,15 i 20 dm3.
Dla opakowań metalowych w postaci kanistrów norma przedmiotowa
PN-88/0-79553 zaleca przeprowadzenie badań polegających na sprawdzeniu:
• wymiarów,
• pojemności,
• materiałów,
• wykonania i wyglądu powłok lakierowych,
• szczelności,
• przyczepności powłoki lakierowej,
• odporności chemicznej powłok lakierowych,
• odporności powłoki lakierowej na działanie temperatury,
• wytrzymałości uchwytu,
• sprawdzeniu odporności na uderzenia przy swobodnym spadku.
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Wykaz znormalizowanych wspólnych oraz specyficznych badań i oznaczeń konwi
i kanistrów, jako wybranych rodzajów metalowych opakowań transportowych przedstawiono
na schemacie poniżej.

Systematyka badań konwi i kanistrów metalowych zestawiona odnosi się do dwóch
wybranych form konstrukcyjnych metalowych opakowań transportowych. Oceniając konwie
i kanistry, najistotniejszymi badaniami z punktu widzenia ich jakości w aspekcie technicznym
i przeznaczenia są oględziny zewnętrzne oraz grupa badań fizycznych i mechanicznych.
Do badań wspólnych zalicza się oznaczenia, które polegają na: sprawdzeniu wymiarów,
pojemności, materiałów, wykonania i wyglądu zewnętrznego, a także szczelności
oraz wytrzymałości uchwytów.
Sprawdzenia wymiarów dokonuje się za pomocą przyrządów uniwersalnych,
jedynie do części profilowych wykorzystuje się właściwe wzorniki lub przyrządy pomiarowe
o dokładności 1,0 mm.
Sprawdzenie pojemności przeprowadza się z dokładnością do 0,1 dm3 przez wlanie
do konwi lub kanistra wody o temperaturze 20 ± 5 °C (293 ± 5 K) w ilości odpowiadającej
nominalnej pojemności. Sprawdzenie materiałów polega na skontrolowaniu zaświadczeń
dla materiałów użytych do produkcji. Ponadto należy również sprawdzić atesty materiałów,
do użycia których wymagana jest zgoda władz sanitarnych.
Sprawdzenie wykonania i wyglądu powłok lakierowych przeprowadza się przez
oględziny zewnętrzne nieuzbrojonym okiem, natomiast pomiar wad za pomocą przyrządów
dostosowanych do mierzonych wielkości.
Sprawdzenie szczelności polega na sprawdzeniu ich połączeń. Sposób prowadzenia
tego oznaczenia jest zdeterminowany formą konstrukcyjną metalowego opakowania
transportowego, a w wypadku badania konwi zależy również od jej rodzaju. W wypadku
konwi grzybkowych napełnia sieje dowolnie zabarwioną wodą o temperaturze 20 ± 5°C (293
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± 5 K) do poziomu odpowiadającego pojemności nominalnej. Po zamknięciu konwi odchyla
sieją 3-krotnie o kąt 30°, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach. W wypadku konwi
dźwigniowych po napełnieniu ich wodą, analogicznie jak w wypadku pierwszego rodzaju
konwi, podwiesza się je do góry dnem na 10 min. Wynik badania w obu sytuacjach
jest pozytywny, gdy na konwi nie ma śladów wycieku. Dopuszcza się jedynie nieznaczne
zawilgocenie (zapocenie) uszczelki. Sprawdzenie szczelności kanistrów polega na poddaniu
zanurzonego kanistra wewnętrznemu nadciśnieniu powietrza 0,03 MPa w ciągu minimum
10 s. Sprawdzenie zamknięcia przeprowadza się przez odwrócenie dnem do góry
zamkniętego kanistra napełnionego uprzednio etyliną na 10 min i obserwowaniu
ewentualnych śladów wycieku na zamknięciu.
Sprawdzenie wytrzymałości uchwytów przeprowadza się poprzez obciążenie
i zamontowanie za uchwyty w stojaku konwi lub kanistra. Obciążenie uzależnione
jest od rodzaju formy konstrukcyjnej. W wypadku konwi obciąża się je masą równą potrójnej
ilości wody, jaka mieści się w konwi wypełnionej do poziomu odpowiadającego
jej pojemności nominalnej. W wypadku kanistrów obciążenie jest równe masie dwóch
napełnionych kanistrów tej samej wielkości. Wynik badania jest pozytywny, gdy uchwyty
nie ulegną pęknięciom lub odkształceniom.
Przeprowadzając badania konwi zgodnie z wymaganiami zalecanymi
w PN-86/O-79620, oprócz wyżej wymienionych badan wspólnych przeprowadza
się dodatkowo następujące badania polegające na sprawdzeniu:
• trwałości połączenia obręczy dolnej z korpusem,
• sprawności działania układu pokrywa – korpus,
• grubości powłoki cynowej.
Sprawdzenie trwałości połączenia obręczy dolnej z korpusem polega na badaniu
organoleptycznym wykonanym po napełnieniu konwi wodą do poziomu odpowiadającego
pojemności nominalnej. Wynik badania jest pozytywny, jeżeli obręcz dolna nie ulegnie
pęknięciu lub oderwaniu od korpusu konwi.
Sprawdzenie sprawności działania układu pokrywa - korpus polega
na zamknięciu i otwarciu konwi, po uprzednim zwilżeniu wodą powierzchni pokrywy
współpracującej z korpusem (w wypadku konwi grzybkowej) oraz powierzchni
współpracującej mimośrodu i czopa lub uchwytu na pierścieniu szyjki (w wypadku konwi
dźwigniowej).
Sprawdzenie grubości powłoki cynowej przeprowadza się według
PN-86/H-04623. Pomiar należy wykonać w 9 miejscach na powierzchni wewnętrznej konwi
oraz w 9 miejscach na powierzchni zewnętrznej. Grubość powłoki cynowej ustala
się na podstawie średniej arytmetycznej z wyników pomiaru.
Po przeprowadzeniu badań konwi i dokonaniu oceny wyników, badaną konew
należy uznać za spełniającą wymagania normy, jeżeli przejdzie z wynikiem pozytywnym
wszystkie wyżej wymienione badania. Oceniając partię konwi, należy uznać ją za zgodną
z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk niespełniających wymagań normy w próbce jest
mniejsza niż liczba dyskwalifikująca. Zestawienie liczności partii oraz liczebności próbek
do badań, a także liczby kwalifikującej oraz dyskwalifikującej przedstawiono w tabeli
poniżej. W wypadku, gdy partia zostanie uznana za niezgodną z wymaganiami normy,
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dostawca może przesortować tę partię i przedstawić do powtórnego badania, które jest
ostateczne.
Tabela 1 Tabela. Zestawienie liczności partii, liczebności próbki oraz liczby kwalifikującej
i dyskwalifikującej dla konwi metalowych (w szt)

Dla metalowych opakowań transportowych w formie kanistrów norma
PN-88/0-79553 zaleca przeprowadzenie badań szczegółowych, które dotyczą sprawdzenia
przyczepności powłoki lakierowej, odporności chemicznej powłok lakierowych, odporności
powłoki lakierowej oraz odporności na uderzenia przy swobodnym spadku.
Sprawdzenie przyczepności powłoki lakierowej przeprowadza się metodą siatki
nacięć. Zasada metody polega na wykonaniu na badanej powłoce siatki nacięć za pomocą
noża krążkowego oraz przeprowadzeniu oceny wyglądu siatki. Sposób ustawienia noża
do nacięć powłoki lakierowej kanistrów przedstawiono na rysunku poniżej.

Rysunek 15 Sposób ustawienia noża do nacięć powłoki lakierowej kanistrów

Sprawdzenie odporności chemicznej powłok lakierowych należy przeprowadzić
poprzez zanurzenie do 2/3 ich wysokości w naczyniu laboratoryjnym wyposażonym
w chłodnicę zwrotną i napełnionym mieszaniną 60% etyliny i 40% benzolu silnikowego.
Naczynie z próbkami należy podgrzewać w kąpieli wodnej doprowadzając temperaturę
mieszaniny do temp. 60°C (333 K) i trzymać w tej temperaturze przez 8 godz. Następnie
temperaturę mieszaniny należy obniżyć do 18-20°C (255-293 K) i wytrzymać kolejne
16 godz. Próbę powtarza się 3-krotnie. Po upływie wyznaczonego czasu wycinki wyjmuje
się z naczyńka, przemywa rozpuszczalnikiem organicznym nie niszczącym powłoki i suszy.
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Ocenę wykonuje się w 1 godz. po zakończeniu badania w temperaturze otoczenia 20°C (293
K) przez porównanie z powłoką lakieru kanistrów, z których wycięto próbki. Defektów
występujących w odległości 1 cm od brzegu płytki nie uwzględnia się.
Z kolei sprawdzenie odporności powłoki lakierowej przeprowadza się dla zakresu
temperatur – 25 i + 50°C (248 i 323 K) w minimum pięciu cyklach.
Sprawdzenie odporności na uderzenia przy swobodnym spadku polega
na czterokrotnym zrzuceniu na podłoże stalowe z wysokości 1 m kanistra napełnionego wodą
do 98% pojemności całkowitej. Pierwszy rzut należy wykonać na jedno z naroży przy dnie.
potem na krótszą i dłuższą krawędź przylegającą do naroża, a następnie na dno. Przy rzucie
środek ciężkości masy powinien znajdować się nad narożem lub krawędzią, na którą kanister
jest rzucany. Po wykonaniu próby żaden z kanistrów nie powinien wykazywać wycieków.
Dopuszcza się miejscowe deformacje korpusu i części kanistra.
Badany kanister należy uznać za spełniający wymagania normy,
jeżeli we wszystkich badaniach uzyska wynik pozytywny. W wypadku uzyskania chociaż
jednego ujemnego wyniku należy ustalić przyczynę, a badanie, które dało wynik ujemny,
powtórzyć na podwójnej liczbie próbek.
W wypadku oceny partii kanistrów, badaną partię należy uznać za zgodną
z wymaganiami normy, jeżeli liczba kanistrów niewłaściwej jakości w próbce nie przekracza
liczby kwalifikującej podanej w tabeli poniżej.

Tabela 2 Ocena partii kanistrów

Wszystkie zestawione badania kanistrów oraz konwi, przeprowadzane
są jako badania pełne bądź niepełne. Badania pełne przeprowadza się co najmniej raz w roku
w celu okresowej kontroli produkcji, a także w każdym przypadku zmian konstrukcyjnych,
materiałowych lub technologicznych, w przypadkach spornych lub na wniosek odbiorcy.
Badania niepełne przeprowadza się natomiast dla każdej partii opakowań. Szczegółowe
zestawienie zakresu badań pełnych i niepełnych dla kanistrów i konwi metalowych
przedstawiono w tabeli poniżej.
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Tabela 3 Badań pełnych i niepełnych dla kanistrów i konwi metalowych

Zakres badań pełnych przeprowadzanych dla kanistrów oraz konwi obejmuje
większość badań zalecanych w normach przedmiotowych. Zakres badań niepełnych, z uwagi
na fakt, że przeprowadza się je dla każdej partii, obejmuje te rodzaje badań, na podstawie
których podejmuje się decyzję o dopuszczeniu bądź odrzuceniu poszczególnych partii.
Oprócz konwi i kanistrów w dystrybucji towarów wykorzystywane są bębny
stalowe. Opakowania te występują jako bębny z wiekiem stałym lub zdejmowanym
o rożnych pojemnościach nominalnych i całkowitych.
Dla opakowań metalowych w postaci bębnów stalowych z wiekiem zdejmowanym
w normach PN-EN 209 oraz PN-EN 13008 znajdują się zalecenia przeprowadzenia badań,
mających na celu określenie pojemności całkowitej oraz pojemności napełnianiania.
Pomiar pojemności bębnów stalowych z wiekiem zdejmowanym przeprowadza się
z zastosowaniem metody wagowej, tzn. poprzez pomiar masy wody w napełnionym bębnie
i przeliczeniu jej na pojemność. W metodzie można stosować współczynnik korekcyjny
wówczas, gdy stosowana waga ma większą dokładność niż współczynnik korekcyjny (F),
którego wartości przedstawiono w tabeli poniżej.
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Tabela 4 Współczynnik korekcyjny F

Metoda określenia pojemności napełnienia polega na napełnieniu bębna w położeniu
normalnym, aż do momentu przelania się wody przez zamknięcie. Różnica miedzy masą
napełnionego bębna a masą pustego bębna, jeżeli to konieczne, pomnożona przez
współczynnik korekcyjny, określa pojemność bębna ustaloną za pomocą zastosowanej
metody.
W wypadku bębnów stalowych z wiekiem stałym, oprócz metod badawczych
przeprowadzanych dla bębnów z wiekiem zdejmowanym, dodatkowo w normach
PN-EN 210, PN-EN 12711 oraz PN-EN 13007 zawarte są zalecenia badania stopnia
opróżniania.
Bezwzględny i względny stopień opróżniania bębna określa się przez pomiar
masy wody pozostałej jako reszta po grawitacyjnym opróżnieniu bębna. Sposób ułożenia
bębnów podczas badania stopnia opróżniania bębnów stalowych z wiekiem stałym
przedstawiono na rysunku poniżej.

Rysunek 16 Sposób ułożenia bębnów podczas badania stopnia opróżniania bębnów stalowych z wiekiem
stałym
1 – położenie 1
2 – położenie 2
3 – położenie zamknięcia
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7. Korozja puszek metalowych
Rdza jest specyficznym typem korozji metali, związanej z opakowaniem z blachy
stalowej, spowodowanej kombinacją trzech czynników: wody, tlenu i odsłoniętego żelaza.
Typowe opakowanie konserwowe wykonane jest z blachy stalowej ocynowanej
i lakierowanej, a po napełnieniu produktem poddawane obróbce termicznej w środowisku
wody lub pary. Tak więc wszystkie trzy czynniki sprzyjające korozji są obecne
i w niesprzyjających okolicznościach, przy niedostatecznej kontroli prowadzą do rozwoju
rdzy na zewnętrznej stronie opakowania.
Proces produkcji opakowań, napełniania i obróbki termicznej, ich transportu
i magazynowania kryje wiele niebezpieczeństw. Ich uniknięcie (lub ograniczenie) będzie
miało decydujący wpływ na końcowy wygląd puszki.
Duża konkurencja na rynku opakowań sprawia, że producenci dążą do zmniejszenia
kosztów produkcji stosując blachy coraz cieńsze, o niskich pokryciach cynowych.
Wymagania środowiskowe powodują zmianę receptur lakierów, co niekiedy wpływa
na obniżkę ich własności ochronnych. Tak cyna, jak i warstwa lakieru w stosunku do podłoża
stołowego pełnią rolę powłoki ochronnej. Nawet niewielkie naruszenie ich ciągłości odsłania
rdzeń stalowy blachy i miejsca te stają się potencjalnym źródłem korozji.
Do najczęstszych uszkodzeń dochodzi na zamku puszek, podczas łączenia
pobocznicy z wieczkiem lub denkiem. Jest to efektem niewłaściwego wyregulowania
urządzeń zamykających u producenta bądź odbiorcy puszek.
Powłoka lakierowa i cynowa mogą ulec tzw. rozrzedzeniu w trakcie operacji
formowania, np. pierścieni wzmacniających wieczko lub pobocznicę. Podobne zjawisko może
wystąpić podczas - coraz już rzadziej stosowanej przez producentów konserw – operacji
kodowania wieczek. Poprzez niewidoczne gołym okiem mikropory może dojść do kontaktu
wilgoci z podłożem stalowym. Równie częste są uszkodzenia powstające w trakcie transportu,
napełniania czy pakowania. Ich efektem są zarysowania i otarcia powłoki lakierowej,
odsłaniające cienką warstwę cyny lub nawet ją uszkadzające.
Czasami wystarczy uszkodzenie jedynie powłoki lakierowej, które odsłoni cienką
i porowatą warstwę cyny, która nie zawsze jest dostatecznym zabezpieczeniem podłoża
stalowego.
Obróbka termiczna konserw (pasteryzacja lub sterylizacja) jest powadzona
w środowisku wodnym. Skład wody jest istotnym czynnikiem wpływającym na przebieg
procesów korozyjnych.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, po raz pierwszy
wprowadzono zapis dotyczący korozyjności wody, uwzględniając wpływ wody na różnego
rodzaju instalacje, z którymi ma ona kontakt. Jako wodę przeznaczoną do spożycia przez
ludzi rozumie się także każdą wodę używaną do produkcji żywności. Oceny korozyjności
wody dokonuje się na podstawie wartości pH, przewodności, zawartości amoniaku, azotanów,
chlorków, siarczanów oraz twardości wody.
Nie zostały określone jednolite kryteria oceny korozyjności wody,
gdyż są one kombinacją różnych parametrów, ale w odniesieniu do konkretnego materiału.
Dane literaturowe, w tym przywołane wyżej rozporządzenie MZ podają,
że na przebieg procesów korozyjnych niekorzystny wpływ ma m.in.:
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• niskie pH (optymalne pH to 6,5-9,5),
• wysoka przewodność (powyżej 1 mS/cm) świadcząca o dużej zawartości jonów
w wodzie,
• zawartość wolnego chloru powyżej 1 ppm i wysokie stężenie jonów chlorkowych,
• twardość wody (optymalnie 60-500 mg węglanu wapnia (I).
Woda nienasycona węglanem wapnia ma silne własności korozyjne. Węglany,
odkładając się na powierzchni tworzą powłokę zabezpieczającą przed korozją. Z kolei woda
o nadmiernej twardości prowadzi do powstania tzw. kamienia kotłowego osadzającego się we
wnętrzu autoklawów i urządzeń doprowadzających wodę, mogącego być źródłem uszkodzeń
powłoki lakierowej.
Skład wody może wynikać z jej naturalnych własności, a może być też efektem
chemicznego jej uzdatniania. Do dezynfekcji wody często jest stosowany chlor i jego
pochodne. Dla uzyskania pożądanego efektu i zapewnienia czystości bakteriologicznej,
związki te czasami są stosowane w nadmiernej ilości, co pogarsza własności korozyjne wody.
Woda z nadmierną naturalną alkalicznością lub spowodowaną np. pozostałością
alkalicznych detergentów będzie nadtrawiać powłokę cynową osłabiając jej własności
ochronne, a w skrajnych przypadkach doprowadzi do rozpuszczenia cyny i odsłoni podłoże
stalowe.
Warunki obróbki termicznej konserw, czas i temperatura, są dobierane w zależności
od pojemności puszki i jej zawartości. Ale równocześnie te dwa czynniki istotne
dla przebiegu procesów korozyjnych, z ich wzrostem ulegają one intensyfikacji.
Stąd też istotne jest stosowanie odpowiednio dobranych inhibitorów korozji,
a więc związków, które zazwyczaj poprzez utworzenie na powierzchni metalu cienkiej
warstwy ochronnej mają zapobiegać procesom korozji bądź zmniejszają agresywność
środowiska korozyjnego poprzez regulację jego pH.
Obecność wody na zewnętrznej stronie puszki spowodowana słabym
jej wysuszeniem jest ważnym czynnikiem rozwoju rdzy. Szczególną uwagę należy zwrócić
na połączenia pobocznicy puszki z wieczkiem i denkiem, gdyż są to obszary trudne
do wysuszenia. W przypadku puszek z wieczkiem łatwootwieralnym takim obszarem
podatnym na korozję, w przypadku niewłaściwego wysuszenia, jest nacięcie.
Idealna puszka powinna zakończyć cykl przetwarzania konserwy w temp. ok. 35°C.
Temperatura ta jest dostatecznie niska, aby przeciwdziałać wzrostowi termofilnych
przetrwalników bakterii, a jednocześnie zatrzymuje wystarczająco dużo ciepła,
aby wspomagać proces suszenia puszek.
Inną przyczyną utrzymywania się wilgoci na puszkach są niewłaściwe warunki
przechowywania. Wilgotność powietrza, zmienny cykl temperatury (dzień/noc), temperatura
poniżej punktu rosy sprzyjają kondensacji wilgoci i osadzaniu się jej na puszkach. Foliowanie
opakowań opóźnia proces odparowania i sprzyja utrzymywaniu się wilgoci.
Również pozostałość produktu z procesu napełniania czy wycieki z opakowania
podczas przechowywania są kolejnym źródłem korozji.
Źródłem wilgoci mogą być również wilgotne palety drewniane, niedostatecznie
wysuszone po procesie mycia lub wykonane z niewysuszonego drewna.
Kolejnym czynnikiem, który zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia korozji
jest obecność wysokokorozyjnych jonów: chlorków i siarczanów w etykietach papierowych.
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Materiały te są higroskopijne, wchłaniają wilgoć i pobudzają rozwój rdzy. Siarczany i chlorki
stają się coraz powszechniejsze w wyrobach papierowych i tekturowych, ze względu
na wzrost udziału w ich produkcji materiałów pochodzących z recyklingu. Zawartość
tych związków w etykietach nie powinna przekraczać poziomu 0,05% dla chlorków i 0,15%
dla siarczanów. Dostawcy powinni zapewnić, że ich etykiety, tacki, przekładki i kartony
spełniają te limity.
Jeżeli powyższe czynniki nie są w sposób regularny kontrolowane i utrzymywane
na określonym poziomie, to producenci konserw powinni stosować puszki z blachy o grubszej
powłoce cynowej - ze wszystkimi konsekwencjami cenowymi - dla zapewnienia
odpowiedniej odporności korozyjnej.
Zewnętrzna korozja puszek rzadko prowadzi do utraty szczelności opakowania,
np. poprzez perforację, jednak zdecydowanie osłabia estetykę puszki i utrudnia jej sprzedaż.
Producenci puszek oraz ich odbiorcy powinni ze sobą ściśle współpracować dla zapewnienia,
że wybrano odpowiedni sposób pakowania w celu zminimalizowania ryzyka korozji.
8. Recykling
Dla większości opakowań z laminatów, w których dominujący udział stanowią
tworzywa sztuczne, recykling odpadów poużytkowych nie jest uzasadniony ekonomicznie,
technicznie i ekologicznie. Lepszym rozwiązaniem są termiczne metody utylizacji
umożliwiające odzyskiwanie energii i tlenku glinu, który może być wykorzystany
do produkcji wtórnego aluminium.
Tabela 5 Rodzaje opakowań metalowych
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9. Masa odpadów opakowaniowych ze stali i aluminium oraz poziom recyklingu
Według danych opracowanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Opakowań w Warszawie, w Polsce rocznie wytwarzanych jest niecałe 200 tys. ton
metalowych odpadów opakowaniowych, w tym około 150 tys. ton odpadów z blachy stalowej
i około 50 tys. ton odpadów aluminiowych. Obecna struktura odpadów oraz prognoza
wskazuje na ok. 5% udział odpadów metalowych w ogólnej masie odpadów
opakowaniowych.
Według danych Ministerstwa Środowiska, recykling metalowych odpadów
opakowaniowych w Polsce przekracza poziomy ustalone prawnie dla przedsiębiorców.
Recykling aluminium skutecznie promują organizacje powołane przez producentów
aluminiowych puszek do napojów (RECAL, KOBA). Powstały również dwie organizacje
odzysku, specjalizujące się w przejęciu od przedsiębiorców obowiązku odzysku
w odniesieniu do opakowań aluminiowych. Są to RECAL Organizacja Odzysku SA
w Krakowie, która większość zebranych w kraju aluminiowych puszek poużytkowych
dostarcza do europejskich producentów blachy „puszkowej” oraz Aluminium Recykling
Organizacja Odzysku SA w Koninie, dysponująca linią do przetapiania opakowaniowych
odpadów aluminiowych na półprodukty wykorzystywane do produkcji wyrobów
aluminiowych, o różnorodnym zastosowaniu.
W kraju brak jest jeszcze wyspecjalizowanej linii przerabiającej puszki do napojów
na nowe puszki, gdyż nie produkuje się blachy aluminiowej do głębokiego tłoczenia. Polskie
odlewnie wykorzystują wysokiej jakości aluminiowy złom puszkowy do wytopu stopów
odlewniczych przetwarzanych na artykuły budowlane, odlewy dla przemysłu
motoryzacyjnego itp.
Bezpośrednie przetapianie w procesach recyklingu odpadów lakierowanych,
bez wcześniejszego zgazowania lakierów i farb może stwarzać duże zagrożenie dla
środowiska, związane z przekraczaniem dopuszczalnych emisji szkodliwych substancji.
Chodzi tu o procesy przetapiania aluminiowego złomu puszkowego, wykonywane bez etapu
termicznego przygotowania odpadów i nowoczesnych instalacji oczyszczania gazów.
Z tego względu wszelkie technologie recyklingu powinny być wyposażone w instalację
oczyszczania gazowych produktów po-procesowych.

10. Recykling odpadów stalowych
Teoretycznie, z metalowych odpadów opakowaniowych można odzyskiwać
aluminium, stal, a nawet cynę. Najprościej jest jednak wysegregować ze strumienia odpadów
(np. komunalnych) odpady z blachy stalowej za pomocą separatorów magnetycznych,
a następnie wykorzystać je w hutach, jako złom. Z tego powodu mogą być one zbierane
w ramach zbiórki prowadzonej dla innych odpadów opakowaniowych lub w ramach systemu
odbioru odpadów komunalnych, a następnie wydzielane elektromagnetycznie na stacjach
segregacji lub na składowiskach odpadów.
W Polsce problemem jest jednak proces odcynowania blachy stalowej. Krajowe huty
nie dysponują technologią odcynowania blachy stalowej i w związku z tym opakowania
wykonane z takiej blachy mogą być dodawane jedynie w niewielkich ilościach, jako złom
przy wytopie gorszych gatunków metalurgicznych, np. żeliwa. Natomiast przy wytopie
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lepszych
gatunków,
rozdrobniony
złom
opakowaniowy może być dodawany w ściśle określonych proporcjach do złomu stalowego,
bez udziału cyny.
W zależności od systemu pozyskania domu w innych państwach stosowane są dwie
główne technologie odzyskiwania stali.
Pierwsza dotyczy technologii pozyskiwania stali zawartej w odpadach komunalnych
poddawanych spalaniu. W tym przypadku metal jest odzyskiwany w sposób magnetyczny
z powstałych w spalarniach popiołów i kierowany do ponownego przetopienia w hutach.
Przy tej metodzie można odzyskać jedynie stal, natomiast niemożliwe jest odzyskanie innych
metali, tj. cyny lub aluminium.
Druga metoda polega na magnetycznej segregacji odpadów, a następnie
przetworzeniu oddzielonego złomu, przy zastosowaniu procesu od cynowania. Uzyskana stal
oraz cyna są pełnowartościowymi surowcami do wykorzystania przemysłowego. Również
aluminium, odzyskane tą metodą a pochodzące z odpadów dwuskładnikowych, jest dobrym
surowcem do powtórnej rafinacji.
Bez procesu odcynowania złomu stalowego możliwość jego zastosowania jest
ograniczona. Zawartość cyny jest tolerowana, np. przy produkcji żeliwa. Do innych
zastosowań metalurgicznych zawartość cyny powyżej 1% jest niewskazana. Również
zawartość aluminium ogranicza możliwość zastosowania takiego złomu.
Od cynowanie odpadów z blachy stalowej może odbywać się następującymi
metodami:
• ługowanie chemiczne – jest to metoda polegająca na rozpuszczeniu cyny przy użyciu
sody kaustycznej, zawierającej niezbędne środki utleniające. Ługowanie za pomocą
sody kaustycznej, jako rozpuszczalnika, jest rozwiązaniem preferowanym,
gdyż nie powoduje zmian chemicznych stali, a rozpuszczoną cynę w postaci cynianu
sodu łatwo odzyskać w formie metalicznej. Rozpuszczoną cynę po usunięciu
zanieczyszczeń i rozpuszczalnika poddaje się elektrolizie, a następnie przetapia,
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co zapewnia uzyskanie czystości w 99,95%. Rozpuszczalnik po wzbogaceniu sodą
kaustyczną zostaje ponownie użyty do ługowania.
• metoda elektrolityczna – proces prowadzi się w komorze elektrolitycznej,
w której odpady stalowe stanowią anodę. W wyniku elektrolizy cyna osadza się na
elektrodzie stalowej, z której jest cyklicznie usuwana.
Obie metody wymagają czystych i jednorodnych odpadów. Odzyskana stał, a także
cyna są dobrymi surowcami do ponownego wykorzystania przemysłowego. Efektywność
i koszt odcynowania zalezą od pochodzenia i rodzaju odpadów stalowych, a także od ich
czystości (niepożądane są dodatki aluminium i innych niż stal metali, papieru oraz tworzyw
sztucznych).

11. Recykling odpadów aluminiowych
W warunkach polskich odpady w postaci puszek poużytkowych dostarczane
są do przetwórstwa luzem (gęstość 80 kg/m3) lub w postaci sprasowanej (gęstość 500-700
kg/m3). Jakość odpadów jest bardzo zróżnicowana i zależy od przedsiębiorstw pozyskujących
puszki. W wielu wypadkach odpady są zawilgocone i zanieczyszczone metalami obcymi
(ołów, cynk, miedź, żelazo), piaskiem oraz substancjami palnymi. O jakości surowca
decyduje wyposażenie w urządzenia techniczne, takie jak: utwardzona i zadaszona
powierzchnia magazynowa oraz dodatkowy sprzęt do segregacji (przesiewacz bębnowy,
separator magnetyczny). Na stanowiskach prasowania puszek powinien być zainstalowany
separator magnetyczny, a także dodatkowo skaner rentgenowski do ostatecznej kwalifikacji
jakościowej.
Obecnie po użytkowe lakierowane puszki aluminiowe po napojach można
przetwarzać przy użyciu dwóch metod.
Pierwsza metoda obejmuje następujące etapy:
• strzępienie puszek w wysokoobrotowych rozdrabniaczach na płatki o nieregularnych
kształtach (o długości boku 50-100 mm i grubości 120-170 pm), następuje częściowe
usuniecie farb i lakierów w procesach mechanicznych,
• przesiewanie płatków na sitach wstrząsowych,
• separacja magnetyczna,
• topienie płatków aluminiowych w piecach obrotowych.

•
•
•
•
•
•

Druga, bardziej rozpowszechniona, metoda polega na:
rozdrabnianiu na urządzeniach o małej szybkości obrotowej (fragmenty
o nieregularnych kształtach i większe niż w metodzie strzępienia),
przesiewaniu na sitach,
separacji magnetycznej,
degradacji farb i lakierów w procesach termicznych (piroliza polimerów zawartych
w lakierach i farbach),
topieniu,
rafinowaniu,
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• odlewaniu.
Dla odmiany procesu, w którym czynnie uczestniczą gazy z procesu oczyszczenia
gazów wg Bonderka Z. i Smorawińskiego Z., przyjęto nazwę procesu kompaktowego.
Obecnie w kraju zbiórki innych opakowań poużytkowych wykonanych z blachy
lub folii aluminiowej oraz opakowania aerozolowe, jako pojemniki ciśnieniowe, wymagają
prowadzenia zbiórki przez specjalistyczną firmę odbierającą odpady i przygotowującą
je do przetworzenia.
O celowości wtórnego przetwórstwa aluminium z opakowań świadczą następujące
dane:
• wykorzystanie odpadów aluminiowych zmniejsza dziesięciokrotnie koszty produkcji
aluminium w porównaniu z produkcją tego metalu z rudy,
• użycie aluminium z recyklingu pozwala zaoszczędzić około 95% energii niezbędnej
do wytworzenia aluminium z boksytów,
• szacuje się, że 1 tona aluminium z recyklingu umożliwia zaoszczędzenie
4 ton boksytów i 700 kg paliwa, a także uniknięcie emisji do atmosfery około
35 kg fluorków aluminium.

12. Odzysk po użytkowych opakowań stalowych przez regenerację
W odniesieniu do opakowań stalowych podstawową metodą odzysku jest recykling
materiałowy. Zgodnie jednak z terminologią zawartą w Dyrektywie 94/62/EC oraz wydanych
do niej normach zharmonizowanych, za inną fermę odzysku niż odzyskiwanie energii, można
uznać czynności związane z regeneracją poużytkowych bębnów stalowych. Na skalę
przemysłową, technologię taką realizuje Zakład Regeneracji Beczek Przedsiębiorstwa
MODEX-OIL w Kwidzynie, zarówno na potrzeby własne, jak i usługowe dla swoich
klientów. Profesjonalna linia produkcyjna DRUM TECHNOLOGY, której wydajność wynosi
1000 sztuk/dobę, obejmuje następujące etapy:
prostowanie krawędzi i pobocznicy,
mycie, płukanie i suszenie wnętrza bębnów,
zdejmowanie starej powłoki lakierniczej i nałożenie nowej,
ponowne suszenie po malowaniu,
sprawdzanie szczelności opakowania.
Bębny poddawane regeneracji nie mogą mieć wad dyskwalifikujących, takich jak:
•
otwory w pobocznicach, wieku lub dnie,
•
mocne zagniecenia pobocznicy,
•
mocne zagniecenia krawędzi,
•
silna korozja wewnętrzna,
•
trwałe zanieczyszczenia wnętrza itp.
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Badania niszczące
opakowań
metalowych

Badania nieniszczące
opakowań metalowych

Tabela 6 Typy badań niszczących i nieniszczących opakowań metalowych

Badanie materiałów
Badanie wykonania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych
Badania uszczelek
Badania szwów i zamków
Badania wykonania i wyglądu powłok lakierowych
Badania wpływu opakowania na właściwości organoleptyczne
Badania wymiarów puszek i pudełek
Badania pojemności całkowitej puszek i pudełek
Badanie odporności fizykochemicznej wewnętrznych powłok lakierowych
Badanie szczelności opakowania
Badanie ciągłości powłoki lakierowej opakowania
Badanie ciśnienia wewnętrznego odkształcającego i rozrywającego
Badanie odporności powłoki lakierowej na uderzenia
Badanie ścieralności powłok lakierowych
Badanie migracji

Rodzaje badań
Korpusy puszek i wieczka należy poddawać następującym badaniom:
a) sprawdzaniu wymiarów,
b) sprawdzaniu materiałów,
c) sprawdzaniu wykonania,
d) sprawdzaniu odporności powłok lakierowych i litograficznych,
e) sprawdzaniu szczelności,
f) sprawdzaniu pojemności,
g) sprawdzaniu wpływu puszki na właściwości organoleptyczne jej zawartości,

Ćwiczenie 1. Ocena wykonania puszek metalowych
Zasada metody polega na ocenie okiem nieuzbrojonym jakości wykonania puszek
metalowych. Ocenie podlegają:
1. Wygląd powierzchni wewnętrznej korpusów puszek i wieczek
2. Wygląd powierzchni zewnętrznej korpusów puszek i wieczek
3. Wygląd uszczelki
4. Wygląd szwu i zamka puszki
5. Sprawdzenie wykonania (wykonanie korpusów puszek i wieczek należy
przeprowadzić okiem nieuzbrojonym).
6. Pomiar wielkości części składowych puszki.
7. Sprawdzenie materiałów (sprawdzanie materiałów polega na stwierdzeniu,
czy na materiały użyte do produkcji puszek są zaświadczenia stwierdzające
ich zgodność z obowiązującymi normami lub atesty wystawione przez producentów
tych materiałów).
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Materiał badawczy: puszki metalowe przeznaczone do pakowania produktów spożywczych,
suwmiarka.
Etapy postępowania:
1. Dokonać oględzin puszki za pomocą oka nieuzbrojonego, w świetle dziennym.
2. Zapisać wszystkie obserwacje, stosując się do fachowego nazewnictwa elementów
budowy puszek, podanych niżej.
Definicje:
Kołnierz – wywinięta na zewnątrz krawędź pobocznicy.
Korpus – dolna część puszki składająca się z pobocznicy i denka lub wykonana
z jednego kawałka blachy.
Pobocznica – boczna powierzchnia puszki.
Puszka dwuczęściowa – opakowanie jednostkowe metalowe składające się z korpusu
wykonanego z jednego kawałka blachy i wieczka.
Puszka trzyczęściowa – opakowanie jednostkowe metalowe składające
się z pobocznicy zamkniętej denkiem (korpus) i wieczka.
Szew – połączenie krawędzi pobocznicy puszki trzyczęściowej.
Zamek – połączenie denka lub wieczka z pobocznicą, wykonane na zakładkę.
Wygląd powierzchni wewnętrznej korpusów puszek i wieczek
• Powierzchnia wewnętrzna korpusów puszek i wieczek powinna być czysta,
bez zanieczyszczeń metalicznych.
• Dopuszcza się sporadyczne zanieczyszczenia niemetaliczne, powstałe w procesie
produkcji, łatwo usuwalne w procesie mycia.
• Powierzchnia wewnętrzna nie powinna mieć rdzawych plam.
• Dopuszczalne i niedopuszczalne wady powierzchni wewnętrznej korpusów puszek
i wieczek podano w tabeli poniżej.
Tabela 7 Stopień dopuszczalności wad powierzchni wewnętrznej
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Wygląd powierzchni zewnętrznej korpusów puszek i wieczek
• Powierzchnia zewnętrzna powinna być czysta, bez rdzawych plam.
• Dopuszcza się sporadyczne zanieczyszczenia powstałe w produkcji i łatwo usuwalne
w procesie mycia.
• Na powierzchni litografowanej powinny być czytelne rysunki i napisy oraz barwy
zgodne z ustalonym wzorcem.
• Dopuszczalne i niedopuszczalne wady powierzchni zewnętrznej korpusów puszek
i wieczek podano w tabeli poniżej.
Tabela 8 Stopień dopuszczalności wad powierzchni zewnętrznej

Wygląd uszczelki
• Uszczelka na wieczkach i denkach puszek powinna być rozłożona równomiernie
wzdłuż całego obwodu w ilości i o szerokości zapewniającej szczelność zamknięcia.
• Na powierzchni uszczelki nie powinno być pęknięć i ubytków oraz pęcherzy
wpływających ujemnie na szczelność zamknięcia.
Wygląd szwu i zamka puszki
• Szew (wg rysunku poniżej) powinien być wykonany metodą zgrzewania
na pojedynczą zakładkę. Powierzchnia wewnętrzna szwu powinna być zabezpieczona
powłoką lakieru proszkowego lub ciekłego, a wytworzona warstwa ochronna powinna
wykazać dobrą przyczepność do podłoża i szczelność. Powierzchnia zewnętrzna szwu
może być lakierowana.

Rysunek 17 Szew zgrzewany
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• Zamki puszki powinny być wykonane na podwójną zakładkę i uszczelnione masą
uszczelniającą.
• Powierzchnia zamka powinna być gładka, bez pęknięć i przesunięć materiału.
• Dopuszcza się niewielkie wgniecenia i inne widoczne zniekształcenia, nie wpływające
na szczelność puszki.

Ćwiczenie 2. Sprawdzanie pojemności
Zasada metody polega na pomiarze pojemności puszki metodą wagową.
Materiał badawczy: 5 puszek
Sprzęt laboratoryjny: miska, waga laboratoryjne z dokładnością do 1 g,
Etapy postępowania:
1. W wieczku należy wywiercić od zewnętrznej strony możliwie jak najbliżej krawędzi
dwa otwory o średnicy od 3 mm do 6 mm w odległości około 7 mm jeden
od drugiego, a następnie wieczkiem zamknąć korpus puszki na zamykarce.
2. Po zważeniu zamkniętej puszki należy nalewać do niej lejkiem przez jeden otwór
wodę o temperaturze 20 0C, przy czym puszka powinna być tak nachylona w stosunku
do pionu, aby oba otwory znajdowały się jak najwyżej. Gdy woda zacznie wypływać
przez drugi otwór, należy wyjąć lejek z otworu, zamknąć oba otwory palcami,
potrząsnąć puszką i dopełnić wodą, jeżeli okaże się to potrzebne.
3. Po napełnieniu puszki wodą zatkać obydwa otwory za pomocą małych kawałków
taśmy klejącej. Puszkę wyjąć z naczynia pomocniczego.
4. Po dopełnieniu wodą i usunięciu bibułą nadmiaru wody pozostałej na zewnątrz puszkę
powtórnie zważyć. Z różnicy mas puszki napełnionej wodą i puszki pustej w gramach
uzyskuje się pojemność puszki w cm3. Ważenie należy przeprowadzać z dokładnością
do 1 g, a wartości pojemności uzyskane w wyniku ważenia pięciu puszek należy
przyjąć, jako nominalną pojemność puszki.

Ćwiczenie 3. Odporność chemiczna wewnętrznych powłok lakierowych
Zasada metody polega na działaniu roztworów wzorcowych, w odpowiednim czasie
i temperaturze (tabela 9), na korpusy puszek i wieczek puszek metalowych. Powłoka
lakierowa korpusów puszek i wieczek powinna być odporna na działanie roztworów
wzorcowych.
Materiał badawczy:
roztwór wzorcowy 1: 30,0 g chlorku sodu; 10,0 g kwasu octowego lodowatego;
roztwór wzorcowy 2: 30 % koncentrat pomidorowy;
roztwór wzorcowy 3: 400,0 g cukru; 30,0 g kwasu winowego;
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roztwór wzorcowy 4: 1,0 g tioglikolanu sodowego; 20,0 g gruboziarnistej albuminy z jaj;
Sprzęt laboratoryjny: bagietka szklana, zlewki
Etapy postępowania:
1. Przygotowanie próbek do badań.
Dopuszcza się badanie wycinków, przy czym badaniu podlegają wycinki ze wszystkich
elementów, z uwzględnieniem szwów i zamków. Wycinki nie mogą być mniejsze niż 50 mm
x 50 mm.
2. Przygotowanie roztworów wzorcowych
Stosuje się roztwory wzorcowe podane w tabeli 9. Roztwory przygotowuje się, rozpuszczając
w wodzie destylowanej podaną w tablicy 9 ilość substancji i uzupełniając wodą destylowaną
o temperaturze 20 °C do objętości 1 dm3.
3. Sprawdzanie odporności chemicznej wewnętrznych powłok lakierowych
Pobrane do badań korpusy puszek należy napełnić roztworami wzorcowymi do wysokości od
na
3 mm do 6 mm poniżej górnej krawędzi pobocznicy, nałożyć wieczko i zamknąć
zamykarce. Następnie puszki należy poddać obróbce termicznej w temperaturach i czasach
wg tabeli 9. Wycinki puszek oraz wieczka należy badać w opakowaniach hermetycznie
zamkniętych w analogicznych warunkach, przy czym stosunek liczbowy objętości roztworów
wzorcowych w cm3 do badanej powierzchni wycinków lub wieczek w cm2 powinien wynosić
5:1. Po przeprowadzonym badaniu puszki należy schłodzić w czasie nie dłuższym niż 20 min
do temperatury od 20 °C do 30 °C, a następnie spłukać wodą i ocenić.
4. Usunąć roztwór wzorcowy z próby i ocenić wizualnie zmiany:
• Powłoka lakierowa po badaniach w roztworach 1 i 4 powinna zachować pierwotny
kolor.
• W przypadku działania roztworu 2 i 3 dopuszcza się zmianę powłoki lakierowej,
wynikającą z działania naturalnych barwników pochodzących z roztworów
wzorcowych.
• Dopuszcza się przebarwienia siarczkowe pod powłoką lakierową w wyniku
działania roztworu 4, nie powodujące utraty przyczepności powłoki lakierowej
do blachy.
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Tabela 9 Opis roztworów wzorcowych

Ćwiczenie 4. Odporność zewnętrznej powłoki lakierowej i litograficznej na działanie
wody do picia
Zasada metody polega na ocenie odporności zewnętrznej powłoki lakierowej i litograficznej
na działanie wody do picia.
Materiał badawczy: puszki przeznaczone do pakowania produktów spożywczych,
przeznaczone do pasteryzacji i sterylizacji.
Sprzęt laboratoryjny: garnek, termometr (do 200 oC), rękawice ochronne, stoper.
Etapy postępowania:
1. Wodę wodociągową zagotować w garnku.
2. Po doprowadzeniu wody do żądanej temperatury, należy ostrożnie włożyć
puszkę/wieczko do wody i gotować przez 60 minut.
- dla korpusów puszek i wieczek do pasteryzacji – o temperaturze 100 °C,
- dla korpusów puszek i wieczek do sterylizacji – o temperaturze 121 °C.
3. Po zakończeniu gotowania ostrożnie wyjąć puszkę/wieczko i ocenić wizualnie zmiany
powierzchni. Powłoki zewnętrzne nie powinny wykazywać zmian w wyglądzie
po działaniu wody do picia. Należy także ocenić szczelność korpusów oraz ocenić
organoleptycznie właściwości wewnętrznej powłoki.
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Ćwiczenie 5. Sprawdzanie wpływu puszki na właściwości organoleptyczne jej zawartości
Zasada metody polega na ocenie organoleptycznej puszek przeznaczonych do pakowania
produktów spożywczych
Materiał badawczy: puszka przeznaczona do kontaktu z żywnością
Sprzęt laboratoryjny: miska
Etapy postępowania:
1. Badany korpus puszki napełnić wrzącą wodą obojętną w smaku i zapachu, przykryć
wieczkiem i pozostawić na 120 min.
2. Po upływie tego czasu wodę należy przelać do szklanego naczynia i ostudzić
pod przykryciem do temperatury pokojowej.
3. Ocenę przeprowadzić porównując smak, zapach i barwę badanej wody z wzorcem.
Wzorzec stanowi użyta do badań woda, która nie miała kontaktu z puszką.

Ćwiczenie 6. Pomiar grubości folii aluminiowej
Zasada metody polega na pomiarze grubości folii aluminiowej
Materiał badawczy: folia aluminiowa,
Sprzęt laboratoryjny: waga laboratoryjna, mikrometr
Etapy postępowania:
1. Do badań przygotować próbki w kształcie kwadratu lub koła o powierzchni 1 dm2.
2. Jeśli jest to konieczne próbkę odtłuścić odpowiednim rozpuszczalnikiem i zważyć
na wadze laboratoryjnej z dokładnością co najmniej 1 mg.
3. Wymiary próbki należy zmierzyć z dokładnością co najmniej 0,1 mm. Grubość
obliczyć ze wzoru:

M
E=
10 ⋅ A ⋅ D
E – grubość w mikrometrach
M – masa w miligramach
D – gęstość [g/cm3]
A – powierzchnia [dm2]
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Ćwiczenie 6. Zwilżalność folii aluminiowej
Zasada metody polega zdolności do zwilżania powierzchni całkowicie wyżarzonej folii
stosowanymi cieczami ocenia się w ściśle określonych warunkach. Badanie należy
przeprowadzić w temperaturze otoczenia. Badań nie można przeprowadzić na tej samej
powierzchni próbki.
Etapy postępowania:
W celu otrzymania reprezentatywnej próbki, przed badaniem usuwa się trzymilimetrową
warstwę zewnętrznych zwojów kręgu, badanie wykonuje się na matowej stronie folii.
Należy przygotować następujące ciecze:
• wodę destylowaną,
• mieszaninę wody destylowanej i skażonego alkoholu o stężeniu obj. do 20 %.
Materiał badawczy: folia aluminiowa o grubości od 6 do 200 µm.
Sprzęt laboratoryjny: kroplomierz
1. Butelką z kroplomierzem nanieść (40 mg do 80 mg) krople cieczy na poziomą
powierzchnię folii, w odstępach jedna kropla na każde 5 cm do 10 cm szerokości folii.
2. Nachylić powierzchnię folii pod kątem od 40 do 60 o. Na podstawie śladu
pozostawionego przez krople przemieszczającą się po powierzchni, określa
się wskaźnik zwilżalności.

Rysunek 18. Sposób nanoszenia kropel na próbę

3. Jeśli badanie wykonuje się z zastosowaniem wody destylowanej, wskaźnik
zwilżalności określa się kształtem śladu pozostawionego na powierzchni pobranej
z najgorszego obszaru folii. Wskaźnik zwilżalności prezentuje rysunek poniżej.
Akceptowane są wskaźniki zawarte między A i C.

Rysunek 19. Wskaźniki badania zwilżalności
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PN-EN 546-2:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Folia. Własności mechaniczne.
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