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1.

A FELSŐ VEZETÉS
ÁLLÁSFOGLALÁSA

A Taghleef Industries Kft. a rugalmas csomagolóanyagok piacán kiemelkedő helyet elfoglaló, biaxiálisan
orientált polipropilén (BOPP) fólia egyedüli gyártója Magyarországon. Társaságunk a világ legnagyobb
fóliagyártójának, a Taghleef Industries Csoportnak tagjaként Tiszaújvárosban (Bp.-től 170 km-re) működik.
A legmagasabb minőségi és vevői elvárásoknak eleget tevő BOPP fóliák fejlesztését, gyártását és értékesítését
tűztük ki célul. Termékeink sokoldalúan felhasználhatóak a dekoratív csomagoló- és címkefólia piacon.
Cégcsoportunk alapfilozófiájának része a folyamatos megújulás. Termék portfóliónkban megtalálható
többek között az alacsony hőfokon hegeszthető fólia, a nem párásodó fólia és a könnyen nyitható fólia is, amely
a csomagolás épségét megőrző felbontást teszi lehetővé.
A termékek legjelentősebb felhasználási területe az élelmiszeripar. A vevői igények maximális kiszolgálása
érdekében termékeinket és termelő berendezéseinket folyamatos fejlesztjük.
A fenntarthatóság felé vezető út folyamatos elkötelezettséget és a környezetvédelmi szempontokra való
összpontosítást igényel. Ezen törekvések, egy olyan jövőképet jelenítenek meg, amely magában foglalja
a társadalmi, a gazdasági és a környezeti szempontokat.
Cégünk konkrét környezetvédelmi méréseket végez annak érdekében, hogy azonosítsa és ellenőrzés
alatt tartsa a termelési folyamat környezeti hatásait. A vonatkozó értékeket törvényileg előírt határérték
alatt tartjuk és törekszünk arra, hogy különböző környezetvédelmi fejlesztésekkel a lehető legkisebb
mértékűre csökkentsük. Bizonyos környezeti hatások (pl. energia felhasználás) csökkentését a gyártott
terméktípushoz kapcsolódó fizikai és technológiai jellemzők is meghatározzák. Ennek kapcsán jövőbeni új
technológiákat vezetünk be, amelyek segítségével új terméktípusokat állíthatunk elő. Termékeink kisebb
vastagságban történő előállítása eredményeként például csökken a csomagoláshoz felhasznált anyag és
a keletkező hulladék mennyisége is.
Ezen jelentés közzététele a vállalat környezetvédelmi elkötelezettségének megerősítése, mely tartalmazza
múltban elért és jövőbeli célokat is. A jelentés elkészítésével összegezni szeretnénk a környezetvédelmi
területen végzett tevékenységeinket és az előttünk álló feladatokat.
Jelen dokumentumban szereplő adatok és az eddig elért eredmények jól mutatják, hogy az elmúlt évek
törekvései nem voltak hiábavalóak, ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy még számos lépést kell
megtennünk a folyamatos fejlődés érdekében.

Bazsó Antal
ügyvezető igazgató
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2. A CÉG BEMUTATÁSA
2.1 A szervezet felépítése
A Dubai székhelyű (EAE), Taghleef Industries (Ti) az egyik legnagyobb biaxiálisan orientált polipropilén
(BOPP), öntött polipropilén (CPP) és biaxiálisan orientált polylactic acid (BOPLA) fóliagyártó a világon,
melynek éves kapacitása 360.000 tonna.
A csoport 2006-ban alakult a következő három cég tapasztalatát és teljesítményét egyesítve: az Egyiptomban alapított Technopack, az Ománban alapított Al Khaleej Polypropylene Co. (AKPP) és az Egyesült Arab
Emirátusban alapított Dubai Poly Film. A Taghleef Industries Kft. a magántulajdonban lévő Al-Ghurair csoporthoz tartozik, amely gyártóként (csomagolóanyagok, fémek) és beruházóként olyan stratégiailag fontos vállalkozásokban működik közre, mint az ingatlan- és bevásárlóközpontok. A Közel-Kelet legnagyobb gyártójaként,
közel két évtizede állít elő BOPP fóliát. A Taghleef Industries újabb gyártósorokat helyezett üzembe, ezzel
bővítve jelenlétét a világpiacon, új cégegyesülésekkel és felvásárlásokkal tett eleget az egyre növekvő hazai
és nemzetközi piaci igényeknek.
A Taghleef Industries jelenleg öt kontinensen van jelen, összesen nyolc gyártóhellyel, ami az Egyesült
Arab Emirátusban, Ománban, Egyiptomban, Olaszországban, Magyarországon, Ausztráliában, USA-ban,
Kanadában található, és három forgalmazó központtal, ami Németországban, az USA-ban, és Kínában
helyezkedik el. A cég legutóbbi USA részesedésével 24-re növekedett a Taghleef Industries technológiai parkjának, gyártósorainak száma. A nemzetközi jelenlétnek és hálózatnak köszönhetően, a Taghleef
Industries képes ellátni a világ piacait magas minőségű termékeivel.

A Taghleef Industries globális kérdésekben is érintett, ezáltal teljes mértékben felelős a fenntartható fejlődésért.
Nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, ami egyike a fenntartható fejlődés három pillérének. Emiatt
elkötelezetten hoz létre és kínál alternatív csomagolási megoldásokat, miközben csökkenti a gyártási folyamat
környezetre gyakorolt hatásait.
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2.2 Elsődleges termékek,
fontosabb felhasználási területek
Élelmiszeripari csomagolás
A csomagolt termék védelmére, minőségének megőrzésére és nem
utolsósorban a csomagolt termék legesztétikusabb megjelenítésére
a Taghleef Industries Kft. termékek széles skáláját tudja ajánlani
az átlátszó fóliáktól kezdve a fehér, fehér-gyöngyház, fémgőzölt
és a speciális matt fóliákig, melyeket számos élelmiszeripari cikk
csomagolására használnak.

Kiemelendő az átlátszó, mindkét oldalon hegeszthető, általános
csomagolási célokra ajánlott TSS; az átlátszó, fényes TNS „cold seal
release” tulajdonsága miatt; a fehér, mindkét oldalon hegeszthető
WSS, mely lehetővé teszi a fehér háttérnyomtatás elkerülését; a
fémgőzölt, hegeszthető ZHB, mely kiváló gáz- és fényzáróképességet
biztosít; a fehér-gyöngyház fóliák, mint az ELD, vagy az ERD,
melyeket nem csak különleges megjelenésükért, hanem kiemelkedően jó kiadósságuk miatt is használnak; egészen a matt, „papírhatású” csomagolásokhoz használt MUS fóliáig.

Fóliák ipari alkalmazásokra
(alacsony hőmérsékleten hegeszthető, fémgőzölhető/fémgőzölt fóliák)
Az élelmiszeripari csomagolásokra használt standard fóliák alternatívájaként a Taghleef Industries Kft.
alacsony hőmérsékleten hegeszthető fóliák egész sorát kínálja, különösen ahol követelmény a nagyobb
csomagolási sebesség.
Ezeket az anyagokat olyan területeken is lehet használni, ahol a túl magas
hegesztési hőmérséklet károsítaná az élelmiszert és esetenként „cold seal”
csomagolások helyettesítőjeként (pl. jégkrémek, édességek és csokoládék
csomagolásánál).
Ezek az anyagok, melyeket az ES („early sealable”), LS („low sealable”) vagy
XS („extra low sealable”) rövidítés jelöl, elérhetők átlátszó TLS, fémgőzölt
ZES, fehér WLS és fehér-gyöngyház EXS változatokban.
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Virágcsomagolók
A Taghleef Industries Kft. olyan hagyományos anyagokat szállít a vágott és cserepes virágok csomagolására,
mint az átlátszó, magas fényű TNS, valamint olyan egyéb innovatív fóliát, mint a mindkét oldalon matt TMM,
vagy egyéb különleges fóliát, mint a fémgőzölt matt ZMM.

Ragasztószalagok
A ragasztószalag gyártás területén a TPT fólia kiemelkedik mechanikai és optikai tulajdonságaival. A ragasztószalag gyártásra szánt
fóliát a legmodernebb bevonó technológiákkal dolgozzák fel:
akrillal, oldószerrel és „hot melt” módon. Az irodai felhasználású
és nyomtatott ipari ragasztószalagok gyártására egy különleges
változat is elérhető, a mindkét oldalon matt megjelenésű TPM.

Textilcsomagolás
A harisnyák és nyakkendők védőcsomagolásához antisztatikus
tulajdonságú és magas fényű fólia szükséges, ilyen az SFT.

Címkék
A Taghleef Industries Kft. az utóbbi években olyan fóliák egész
sorát fejlesztette ki, melyek alkalmasak palástcímke felhasználásra.
Ilyenek pl. az LGL 38 µm (fehér-gyöngyház, magas fényű fólia),
az LZL 38 µm (fehér-gyöngyház, egyik oldalán fémgőzölt fólia), az
LTN 30-50 µm (magas fényű átlátszó fólia).

Fontos megemlíteni az „in mould” felhasználású, fehér-gyöngyház
megjelenésű LIM, LIG, LIH és az átlátszó LIT termékünket; illetve
az öntapadós címkefólia felhasználásra gyártott átlátszó LSA, fehérgyöngyház LSE és fehér LSW fóliatípusainkat is.
A címkefóliák legfontosabb sajátosságai a kiváló mechanikai tulajdonságok, melyek lehetővé teszik a legelterjedtebb tekercses adagolású
címkéző gépeken történő felhasználásukat, mint amilyenek a Krones,
Sig-Alfa, B&H, P.E. Labellers.
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2.3 Gyártási folyamat

alapanyag beérkezés

Gyártási folyamatábra

»
Tárolás

»
»

Adagolás és keverés

»
Extrudálás

»
Öntés

»
Hosszirányú nyújtás

»
Keresztirányú nyújtás

»

»

Darálás

»

Szélezés, felületkezelés

»
tekercselés

»
Érlelés

»

»
Hasítás

»
Csomagolás és késztermék tárolás

»
Kiszállítás
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»

Fémgőzölés

Alapanyag
A Taghleef Industries Kft.-nél gyártott termékek alapanyaga polipropilén (PP), ami egy nem toxikus
molekulákból álló, szén és hidrogénatomokból felépülő termoplasztikus vegyület. A gyártási folyamat során
a használt, meghatározott mennyiségben jelen lévő adalékanyagok és mesterkeverékek határozzák
meg a fólia jellemző tulajdonságait. A Taghleef Industries Kft. által használt alapanyagok megfelelnek a
nemzetközi és európai uniós rendeleteknek és teljesítik az Élelmiszer Megfelelősségi Nyilatkozat USA-beli
szabályozását.

Extrúzió
Az első lépés a feldolgozás folyamatában az extrudálás. A polipropilén granulátumot, valamint az adalékokat
megfelelően adagoljuk, ezután az előkeverőbe kerül, majd pneumatikus úton az extrúderbe szállítjuk.

Az extrúderben megolvad és sík lemezt képezve extrudálódik,
ezután egy vízhűtő kádban stabilizálódik. A felszínén
megmaradó vizet ráfújt levegő segítségével szárítjuk meg.
Az MDO gépegységben (Machine Direction Orientation)
a lemez újra felmelegedik és eltérő sebességgel forgó hengerekkel hosszirányban megnyújtjuk. Ezt követően a fólia széleit
csipeszekkel megfogjuk és keresztirányban is megnyújtjuk
a TDO egységben (Transversal Direction Orientation). A TDOból kilépő fólia a nyomtathatóság érdekében felületkezelést
kap (láng vagy korona kezelés), majd 6,5 vagy 8,2 méter
széles anyatekercsekbe tekercseljük fel.
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Hasítás, újrahasítás és csomagolás
Megfelelő idejű érlelés után az anyatekercsek hasítási gyártási fázison mennek keresztül, ahol több kisebb
tekercsre hasítjuk a vevők rendelésének megfelelően. Amennyiben további feldolgozásra van szükség,
ezek a tekercsek az újrahasítóra kerülnek. A feldolgozási művelet után a tekercseket csomagoljuk és a
késztermék raktárba szállítjuk.

Fémgőzölés
A fémgőzölés, a feldolgozási folyamat egy újabb fázisa
a vevői igényeknek megfelelően. Magas vákuum rendszerben
történik, ahol egy vékony réteg alumínium réteget gőzölünk fel
a fólia egyik oldalára, ezzel növelve a fólia záróképességét.
A fémgőzölt tekercsből ezután az újrahasító egy vagy több
kész tekercset hasít, amit csomagolás után a készáru
raktárba szállítunk. Az újrahasításból keletkezett fémgőzölt
szélhulladékot egységrakományokban tároljuk, majd külső
cégnek értékesítjük.

Regranulálás
A regranulálás egy olyan újrafeldolgozási folyamat, amely során a hulladékanyagot regranulátummá alakítjuk
vissza, amit különböző százalékban használunk fel az extrudálás során a termék típusától függően.
A hulladék típusok lehetnek fóliaszakadásokból származóak
(nyújtási folyamat és az extrúziós sor indulása során), hasítási
hulladékok, ledarált anyatekercsek vagy az előírásoknak nem
megfelelő ledarált mill-rollok.
A hulladékok feldolgozási folyamata során a darálóból kilépő
anyagot az extrúziós rendszerbe küldjük, megolvasztjuk
és egy speciális regranuláló fejnek köszönhetően vízhűtés
segítségével regranulátumot gyártunk belőle. A regranulátumot szárítjuk, mérjük és pneumatikus szállítás segítségével
a fóliagyártó sor tároló silóiba kerül.
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3. A DOKUMENTUM

ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Manapság a környezetvédelmi kiadványok
nagyon lényegesek egy olyan piacvezető cég
számára, amely felelősséget érez a jelen és
jövő generációi iránt.
Ez a jelentés gazdasági és társadalmi
területekhez is kapcsolódik, így a fenntarthatóságnak is része.

A Taghleef Industries Kft. konverterekhez szállítja termékeit, ahol további feldolgozási folyamatokon mennek
keresztül, mielőtt a csomagolást végző vállalatok felhasználják és a fogyasztókhoz kerülnek.

TI

Konverter

Csomagolóanyag
felhasználó

Fogyasztó

Tanúsítványok bizonyítják termékünk alkalmazhatóságát, különösen élelmiszeripari megfelelőségüket.
Cégünk 1997-ben sikeresen tanúsítatta az ISO 14001:1996-os szabvány szerinti Környezetközpontú
Irányítási Rendszert, 2002-ben az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő Minőségirányítási Rendszert,
2004-ben megszerezte a BRC/IoP szabványnak megfelelő Higiéniás Rendszer tanúsítványt és végül 2006ban a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Rendszert (OHSAS 18001:1999) is sikeresen tanúsítatta.
Ezek a lépések egy átfogó szemléletmód alapját képezik, amelyek továbbra is a fenntarthatóság irányába
tartanak. (Részletesebben a „Tanúsítványok” fejezetnél)
Társaságunknál, az elért környezetvédelmi fejlesztési célok támogatják a környezetvédelmi teljesítményt
a feldolgozási folyamat minden állomásán, a légszennyezésre, víz- és energiafogyasztásra, selejt-, és
hulladéktermelésre vonatkozóan. A Taghleef Industries Kft. vállalja, hogy a jövőben követi és eléri a középtávú környezetvédelmi stratégiában megfogalmazottakat.
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4. KÖRNYEZETVÉDELMI
STRATÉGIA » 2020

A Taghleef Industries Kft. olyan középtávú stratégiát dolgozott ki, melyben vállalja, hogy a következő célokat
2020 év végéig teljesíti.

HULLADÉK
PP újrahasznosítás hatékonyságának növelése:
76%-ról (2008-as adat) 91%-ra növeljük a cég által visszaforgatott PP regranulátum mennyiségét
a termelt visszaforgatható PP hulladék mennyiségéhez képest.
Kevesebb veszélyes hulladék:
a veszélyes hulladékok mennyiségét 5 %-al csökkentjük a 2008. év adataihoz képest.

ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZ KIBOCSÁTÁS (GHG)
Az üvegházhatású gázok kibocsátását 20%-al csökkentjük a 2005. év adataihoz képest az Európai
Uniós szabályozással összhangban.

VÍZ
Az egy tonna fóliára levetített ipari vízfogyasztást 10%-al csökkentjük a 2008. év adataihoz képest.

ENERGIA
Az egy tonna fóliára levetített energiafogyasztást (TOE egyenértékben kifejezve) 15%-al csökkentjük
a 2008. év adataihoz képest.

TERMÉK
Többet kevesebbel
Továbbra is követjük a vevőkkel való együttműködés azon útját, ami a felhasznált nyersanyagok
mennyiségének csökkentésére irányul anélkül, hogy a termék minőségét rontaná.
Termékek kisebb környezeti hatással
A kutatás és fejlesztés terén, cégünk továbbra is együttműködik a vevőkkel azért, hogy rugalmas
csomagolóanyagot gyártsunk a lehető kisebb környezeti hatással. Ennek érdekében cégünk elemzi a
termék életciklusát és ökológiai lábnyomát is.
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5. KÖRNYEZETI

TELJESÍTMÉNY

Ez a fejezet a következő környezeti tényezőkre összpontosít:

» Levegő kibocsátás
» Vízgazdálkodás
» Hulladék
» Energia
» Termékkel kapcsolatos szempontok

Tiszaújvárosi telephelyünk 2008-tól a Taghleef Industries Csoport tagja.
Az ezen időponttól rendelkezésünkre álló adatok biztosítják, hogy több év eredményeit tudjuk összehasonlítani.
A környezeti teljesítményünkkel kapcsolatos adatokat a következő diagrammokban, az adott évre és termelési
egységre vetítve fejeztük ki.

Éves fóliagyártás mennyisége
39 581

39 476

40 000
35 402

35 450

2008

2009

35 596

tonna

35 000

30 000

25 000

20 000
2010

2011

2012

1. diagram: Éves fóliagyártás mennyisége
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5.1 Légszennyezés kibocsátás

A Taghleef Industries Kft. légszennyezés kibocsátása a fólia extrúziós, nyújtó, felületkezelő szakaszaiból,
valamint a regranulálásból és energia termelésből ered.
A következő kibocsátott szennyezőanyagokat 14 emissziós ponton méri és ellenőrzi az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség:

» PP por
» CO, NOx
» ózon
» formaldehid
» acetaldehid
» aceton
» propán
Különösebb emisszió csökkentő eljárásokra nincs szükség, mert ezek az értékek messze elmaradnak a
törvényi határértékhez képest.
A por kibocsátás csökkentésére ciklonokat és zsákos szűrőket használunk.
Az alábbi táblázatban valamennyi szennyezőanyag mért értéke és a vonatkozó határértékek láthatóak a 2008as és 2013-as évre vonatkozólag.
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			 Mért érték		
Pontforrás
Légszennyező
2008		
2013
megnevezése
anyag
3
3
P1

Gázkazán kémény

P2
Regranuláló ciklon
		
P3
porszűrője
P4
P5
		
P6
P5
		
P6
P5
		
P6
TDO kemence
P5
kémény
		
P6
P5
		
P6
P5
		
P5
		

		
		
P7
TDO neutral
		
		
Lángkezelő
P8
kémény

Kibocsátási
határérték

(mg/m )		

(mg/m )

(mg/m3)

Szén-monoxid
Nitrogén-oxid

3,3		
149,7		

1,4
152,2

100
350

PP por

0,43		

0,35

150

3A szerves

0,007		

0,000075

20

3B szerves

0,0003		

0,000075

100

3C szerves

104,95		

//

150

3A+3B+3C szerves

104,96		

69

150

propán (3C)

<1,6		

67,2

150

//		
//		
<0,0002		
<0,0002		
2,7		
2,7		
<1,6		
25,3		
0,6		

1,42
0,39
0,000102
0,000102
0,51
5,31
4,8
24,33
0,26

150
150
20
100
150
150
150
500
500

<0,0002		

0,000057

20

<0,0002		

0,000057

100

0,16		

0,28

150

0,16		

1,88

150

<1,6		

1,6

150

0,000096
0,000096
0,48
2,08
1,6
1,48
152,3

20
100
150
150
150
100
350

0,20

150

17,15
2,27

500
500

pentán (3C)
aceton (3C)
3A szerves
3B szerves
3C szerves
3A+3B+3C szerves
propán (3C)
Szén-monoxid
Nitrogén-oxid

P9
		
3A szerves
P10
			
P9
		
3B szerves
P10
P9
Ózon elszívó
		
3C szerves
P10
			
P9
		
3A+3B+3C szerves
P10
			
P9
		
propán (3C)
P10

		
3A szerves
0,008		
		
3B szerves
0,001		
P17
Szerszám fölötti
3C szerves
2,7		
elszívó
3A+3B+3C szerves
2,7		
		
propán (3C)
<1,6		
Kazánház füstgáz
Szén-monoxid
4,2		
P18
kémény
Nitrogén-oxid
41,8		
Nyersanyag ellátás			
P132
PP por
0,12		
szállító kürtő
Fólia hőkezelő
Szén-monoxid
28,8		
P133
kéménye
Nitrogén-oxid
3,1		
Megjegyzés: 3A,3B és 3C a különböző típusú szerves anyagokat jelenti

1 táblázat: Légszennyező anyagok kibocsátási értékei
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5.2 Víz kibocsátás

Magában foglalja a felhasznált természeti erőforrásokat, illetve a gyártási folyamatból származó szennyvizet.
A tiszaújvárosi üzemben használt víz csak az ömledék hűtésére és stabilzálására szolgál, ezért ebből adódóan
nincs víz kibocsátás és kizárható a szennyező anyagok jelenléte.
Háromféle típusú vizet használunk:

» ionmentes
» keringetett
» ivóvíz
Az ionmentes vizet a TVK Nyrt. területén állítják elő. A keringetett vizet a Tisza folyóból nyerik, majd kémiai
kezelés és szűrés után hűtőtornyok segítségével lehűtik. Az ivóvizet a talajvízből nyerik ki (fúrt kút segítségével),
amelyet ezután kezelnek, fertőtlenítenek.
A víz körforgása zárt folyamat, a fogyasztási értékek leginkább az öntőkádak feltöltésétől, tisztításától és a
víz túlfolyásától függenek. A hűtőköröket időszakonként karban kell tartani, hogy biztosítsuk a hűtőkörben
a megfelelő áramlást.
Szennyvíz a következő okok miatt keletkezhet:

» túlfolyók (extrúzió és regranulálás kapcsán);
» mosdók;
» étkező;
» egyéb műveletek (pl. takarítási művelet, melyhez vizet használnak).
A kibocsátott szennyvizen nem végzünk analitikai vizsgálatot, mivel a felhasználás módja (hűtőrendszer)
kizárja az egyéb szennyeződés lehetőségét.
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Ionmentes víz

Az ionmentes vizet hűtésre használjuk az extrudálás és regranulálás fázisában. A vízfogyasztás elsősorban
a túlfolyó víz mennyiségétől függ, amelyet minden műszakban ellenőrzés alatt tartunk.

IONMENTES VÍZ FELHASZNÁLÁSA
IONMENTES VÍZ/GYÁRTOTT FÓLIA (m3/t)

0,30

0,27

0,25
0,20

0,22
0,19
0,15

0,15
0,11
0,10
0,05
0,00
2008

2009

2010

2011

2012

2. diagram: Ionmentes vízfelhasználás az éves termelési mennyiség arányában

A keringetett vizet a TVK Nyrt.-től vásároljuk és az ionmentes víz hűtésére használjuk.
A keringetett víz mennyisége függ a gyártott fólia mennyiségétől és a környezeti levegő hőmérsékletétől is.
2008-ban és 2011-ben a vízfogyasztás növekedése a termelés csökkenésével magyarázható.

keringetett víz felhasználása
keringetett VÍZ/GYÁRTOTT FÓLIA
(m3/t)

160

137,19

140

123,72
106,36

120

120,44

109,20

100
80
60
40
20
0
2008

2009

2010

2011

2012

3. diagram: Keringetett víz felhasználás az éves termelési mennyiség arányában
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5.3 Hulladék kibocsátás

A hulladék legnagyobb része a gyártás során keletkezik, ennek
csak egy részét képezi a csomagolási és egyéb hulladék, amint
az alábbi kördiagramból látható. 2012-ben 5 606 314 kg hulladék
keletkezett.

98,67 %

Hulladék műanyag (PP)

1,33 %

* veszélyes hulladék

1,33 %

Egyéb

Egyéb

0,41 %

Papír és karton csomagolási hulladék

0,37 %

Fa hulladék

0,31 %

Nem-vas fémek

0,12 %

* Használt motor-, hajtómű- és kenőolajok

0,05 %

* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szűrőanyagok

4. diagram: A főbb hulladéktípusok százalékos
megoszlása 2012-ben

0,04 %

Elektronikai hulladék

0,03 %

Kerámia

A veszélyes hulladék mennyisége kb. 0,2 %-a az összes keletkezett hulladéknak.
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A gyártási folyamatból származó hulladék
A Taghleef Industries Kft. folyamatosan olyan speciális tevékenységeket alkalmaz, melyek segítségével
optimalizálja termelési folyamatait, az alapanyag felhasználás csökkentése és racionalizálása céljából. Ezek
a tevékenységek pozitívan hatnak a selejt csökkentésére és az újrafelhasználás lehetőségére.
Tekintettel kell lenni arra, hogy a termék minősége nem mindig teszi lehetővé a gyártás során keletkező selejt
hasznosítását, valamint regranulálását. Társaságunknál a nem regranulálható hulladékokat az erre specializálódott cégek dolgozzák fel és másodlagos alapanyagként használják, ezek a termékek már nem alkalmasak
élelmiszerrel történő érintkezésre.
A következő fóliatípusokat használjuk regranulálásra:

» Polipropilén fólia (átlátszó);
» Polipropilén fehér fólia;
» Polipropilén fehér-gyöngyház fólia;
» Polipropilén matt fólia.
A Taghleef Industries Kft. által nem újrahasznosított hulladékok is megfelelnek a magas elvárásoknak és
speciális piaci igényeknek. A hulladékkezelés úgy történik, hogy garantálja a jogszabályi előírásoknak való
megfelelést.

kibocsátott hulladék
8

6

6,6

4,7

%

4,4
4

2

1,2

1,1

0
2008

2009

2010

2011

2012

5. diagram: Kibocsátott hulladék mennyisége a teljes hulladéktermelés arányában

A 2010-ben történő hulladéknövekedés a MENA országaiban (Közel-Kelet, Észak-Afrika) lévő üzemekből
érkező félkész termékeknek tudható be. Mielőtt felhasználjuk ezeket a termékeket, el kell távolítani a
csomagolásukat, amely megnöveli a különböző hulladéktípusok mennyiségét (pl. papír, fa, műanyag). 2011-től
a csévezáró dugók, a raklapok és csévék egy részét újrafelhasználjuk a termelési és raktározási folyamatokban.
Ezen hulladékok mennyisége a rakományok számától és a félkész tekercsek méretétől és súlyától is függ.
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Egyéb hulladék típusok
Az alábbi grafikonok a legjelentősebb hulladéktípusok alakulását mutatják az éves termelési mennyiség
arányában.

Papír és karton csomagolás
papír hulladék/gyártott fólia (kg/t)

A keletkezett papírhulladék mennyisége 2011-től kevesebb, mert a
III-as gyártósoron újrahasznosítjuk
a MENA-ból érkezett félkésztermékek
papírcsévéit. A hulladék mennyiség
csökkenésének másik oka, hogy
2011-ben installáltunk egy automata
széltekercselőt. Ez a berendezés már
nem használ papírcsévét a tekercseléshez, ezzel is csökkentve a felhasznált papírcséve mennyiségét.

papír hulladék
1,00
0,80

0,87
0,79

0,76
0,70
0,59

0,60
0,40
0,20
0,00
2008

2009

2010

2011

2012

6. diagram: Keletkezett papír és karton csomagolási hulladék az éves termelési
mennyiség arányában

Fa csomagolóanyag
fa hulladék/gyártott fólia (kg/t)

A fa hulladék mennyisége 2011-től
a MENA-ból érkező félkésztermékek
raklapjainak újrahasznosítása miatt
csökken, mert ezeket hulladék és regranulátum szállításra újrafelhasználjuk.

Fa hulladék
1,40

1,22

1,20
1,12

1,00
0,80

0,79

0,72
0,52

0,60
0,40
0,20
0,00
2008

2009

2010

2011

2012

7. diagram: Keletkezett fa hulladék az éves termelési mennyiség arányában
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Egyéb csomagolóanyagok
A hulladék mennyiségének növekedése a MENA országaiban (Közel-Kelet, Észak-Afrika) lévő üzemekből
érkező félkész termékeknek tudható be.

egyéb csomagolóanyag
1,60
egyéb csomagolóanyag/
gyártott fólia (kg/t)

A 2012-es évi növekedés a kivételes
gyártási körülmények következménye. Ebben az évben, júliusban és
augusztusban a homopolimer alapanyag zsákos kiszerelésben érkezett
egy másik beszállítótól, ez magyarázza a csomagolási hulladék mennyiségének növekedését.

1,39

1,40

1,00

1,25

1,07

1,20

1,15

0,90

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2008

2009

2010

2011

2012

8. diagram: Egyéb csomagolóanyagból származó hulladék keletkezése az éves
termelési mennyiség arányában

Használt olaj

A hidraulika olajat 2009-től egy
szűrőrendszer segítségével tisztítjuk
annak érdekében, hogy megnöveljük
az olaj élettartamát és csökkentsük
a hulladék kibocsátást.

használt olaj/gyártott fólia (l/t)

A használt olaj mennyiségének
keletkezését nagyban befolyásolja az
éves karbantartás.

használt olaj
0,35
0,30

0,30
0,24

0,25

0,19

0,20

0,21
0,16

0,15
0,10
0,05
0,00
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9. diagram: Keletkező használt olaj mennyisége az éves termelési mennyiség
arányában
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5.4 Energia felhasználás

A Taghleef Industries Kft. földgáz elégetésével előállított villamos és hőenergiát használ a gyártási folyamat
során.

Villamos energia
Minden folyamat elektromos energiát használ az alapanyag megolvasztásától kezdve, amelyhez közel
250 °C-os hőmérséklet szükséges, hogy feldolgozható legyen. Azokhoz az eszközökhöz is villanymotorokat
használunk, melyek szállítják és feldolgozzák a terméket. A hűtött víz és a sűrített levegő előállításához is
villamos energia kerül felhasználásra.

villamos energia/GYÁRTOTT FÓLIA (kWh/t)

villamos energia FELHASZNÁLÁS
1 250
1 200

1 182,3

1 200,0
1 139,9

1 150
1 101,3
1 100

1 036,8

1 050
1 000
950
2008

2009

2010

2011

2012

10. diagram: Villamos energia felhasználás az éves termeléi mennyiség
arányában

A vizsgált időszakban, 2009 év végén, a III-as gyártósor a tandem rendszerű extrúder melt extrúderét
nagyobb átmérőjűre cseréltük. Ez a csere 10%-al növelte a gyártósor nettó teljesítményét és 2%-al az
éves alapanyag felhasználás hatásfokát. Ez azt jelenti, hogy a késztermék mennyiségének növekedése
mellett kevesebb termelési hulladék képződött. Ennek következtében 2010-ben a tonnára levetített energia
felhasználás is csökkent, 2011-ben viszont kevesebb készterméket gyártottunk, emiatt növekedett az
egységre jutó energiafogyasztás. Ugyanebben az évben, egy beruházás keretében a tandem extrúder
helyett egy ikercsigás extrúdert helyeztünk üzembe a III-as gyártósoron. Ennek köszönhető az a fejlődés,
ami tovább javította a hatékonyságot, valamint a nettó teljesítményt. Ezáltal, 2012-ben tovább csökkent
az energiafelhasználás termelési egységre vonatkoztatott mennyisége.
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Földgáz
Földgázt használunk a műanyag fólia előmelegítéséhez, direkt és indirekt fűtéséhez, a hosszirányú
és keresztirányú nyújtás fázisai előtt. A nyomtathatóság érdekében a fólia felületkezelését is földgáz
felhasználásával végezzük.

földgáz felhasználás
59
földgáz/gyártott fólia (m3/t)

A földgáz fogyasztás értékeinek
alakulása elsősorban a vevők igényei
szerint változó termékskálától függ,
mert a különböző termékek előállítása
eltérő fogyasztást idéz elő a gyártás
során.
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11. diagram: Földgáz felhasználás az éves termelési mennyiség arányában

össz. energia fogyasztás
értéke toe-ban kifejezve
energia fogyasztás/gyártott fólia
TOE/t)

Az alábbi ábra foglalja össze a teljes
energia fogyasztást, tonnában kifejezett olajegyenértékben. Villamos
energiánál 1 MWh 0,23 TOE-nek felel
meg, míg földgáznál 1000 Nm3 0,825
TOE.
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12. diagram: Energia fogyasztás TOE-ban kifejezve az éves termelési mennyiség
arányában
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5.5 TERMÉKKEL KAPCSOLATOS SZEMPONTOK

A kis vastagságú, alacsony sűrűségű, többrétegű fóliák használatával lehetőség nyílik a csomagolóanyagok
súlyának csökkentésére. 0,91 g/cm³ sűrűségével a polipropilén az egyik legkönnyebb polimer a piacon.
Az elmúlt években ez biztosította a BOPP fóliák sikerének kulcsát, kiegészülve a kétirányú nyújtásnak
köszönhető kis vastagsággal. Fejlesztésre azonban még mindig van lehetőség. A csomagolásra felhasznált
fóliákat figyelembe véve még három területen érhetők el további eredmények:

» Vastagság csökkentés;
» Sűrűség csökkentés;
» Javított tulajdonságok (pl. záróképesség, hegesztési tulajdonságok).

A vastagság csökkentése
A BOPP fóliák jellemző vastagsága 30 µm. Kisebb vastagságú, akár 15 µm-os fóliák is rendelkezésre állnak
több típusból (különösen átlátszó és fémgőzölt), melyek számos lehetőséget biztosítanak a csomagolóanyag
súlyának csökkentésére a teljesítmény romlása nélkül. Néhány vezető márkával együttműködve a Taghleef
Industries Kft. bebizonyította, hogy a csomagolóanyag vastagságának csökkentése a teljesítmény (megjelenés, feldolgozhatóság, eltarthatóság) romlása nélkül valóban lehetséges.

lim átlagvastagság
65
63
vastagság (µm)

Az alábbi diagram egy fehér-gyöngyház fólia (LIM) átlagvastagságát
ábrázolja, amit tipikusan „in mould”
címkézésre használunk. Ennek a
fóliatípusnak az átlagos vastagsága
10 év alatt közel 10%-al csökkent,
65 µm-ről 59 µm-re.

61
59
57
55
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13. diagram LIM fólia átlagos vastagsága 2006 és 2012 között
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A legújabb példák a vastagság csökkentésére a chips-es zacskók, ahol számos márkatulajdonos 20+20 µmos, átlátszó-fémgőzölt laminált szerkezetről 15+15 µm-os szerkezet-re váltott, különösen a kisebb csomagok
esetében.

A sűrűség csökkentése
A BOPP esetén a sűrűség csökkentése a gyakorlatban azt jelenti, hogy levegővel helyettesítjük a műanyagot.
Ez a habosító technológiának köszönhető, melynek során a fólia belsejében levegőbuborékok alakulnak ki.
A végeredmény pedig egy fehér-gyöngyház megjelenés. Ezeket az alacsony sűrűségű, habosított fóliákat
gyakran használják édességek, fagylalt és pékáruk csomagolására, valamint címkefóliának. A fejlesztések
korai szakaszában az átlagos sűrűség 0,75 g/cm³ körül volt. A mesterkeverékek és az extrudálási technológia
terén történt új fejlesztéseknek köszönhetően a 0,62 g/cm³ sűrűség vált általánossá és már a 0,55 g/cm³-es
sűrűség is a küszöbön áll. Ez egy újabb lépés abba az irányba, amikor a kevesebb több lesz.

Jobb teljesítmény
A csomagolás egyik legfontosabb feladata a termék minőségének megőrzése. Az élelmiszercsomagolás
egyúttal azon feltételek biztosítását jelenti, amelyek lehetővé teszik a lehető leghosszabb eltarthatóságot.
Ezek a feltételek nagymértékben függnek a csomagolni kívánt élelmiszer típusától: lehet nedvességzáró
képesség, gázzáró képesség, fény elleni védelem, aromazáró képesség, hegesztési szilárdság, vagy ezek
kombinációja. Minden élelmiszer csomagolásának megvannak a követelményei. Az eltarthatóság fejlesztése
optimalizálja a termék forgalmazását és minimalizálja az élelmiszer hulladékot. Ennek célja, hogy megtaláljuk
a megfelelő egyensúlyt a csomagolás környezeti költségei és a hosszabb eltarthatóság előnyei között.
A Taghleef Industries Kft. ez irányba tett első lépése a magas záró képességű fémgőzölt fóliák és a javított
hegesztési tulajdonságú fóliák kifejlesztése volt.
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6. KÖRNYEZETVÉDELMI
FEJLESZTÉS

6.1 Elért célok
Az alábbi listában láthatóak az elmúlt években megvalósított környezetvédelmi célok, amelyekkel csökkentettük
a környezeti hatásokat, elsősorban az energia és vízfelhasználást.

2003
Üzembe helyeztük a IV-es gyártósort.
Az energiafelhasználás a gyártott késztermékre vonatkoztatva a IV-es gyártósoron kevesebb, mint
a III-as gyártósoron.

2005
Üzembe helyeztük a II-es metallizáló berendezést.
Az energiafelhasználás a II-es metallizáló berendezésen alacsonyabb mint az I-es metallizáló
berendezésen.

2008
» Az ionmentes víz rendszerét átalakítottuk a IV-es gyártósoron, azért hogy megelőzzük a víz túlfolyását.
Emiatt csökkent az ionmentes vízfogyasztás.

» Automatikus széltekercselőre cseréltük az előző papírcsévés tekercselési módszert. Mivel ez az eszköz
nem használ papírcsévét a tekercseléshez, így ennek következtében a papírfelhasználás csökkent.
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2009
A tandem rendszerű extrúder melt extrúderét a III-as gyártósoron nagyobb átmérőjűre cseréltük. Ez
a csere átlagosan 2%-al növelte az éves alapanyag felhasználás hatásfokát.

2010
Szivárgás érzékelőt telepítettünk a McQuay hűtőkre, így egy esetleges meghibásodás esetén észlelhetjük a gázszivárgást és megakadályozhatjuk, hogy üvegházhatású és ózonkárosító gázok kerüljenek
a levegőbe.

2011
»

A III-as gyártósoron a tandem extrúder helyett egy ikercsigás extrúdert helyeztünk üzembe. Ennek
köszönhető az a fejlődés, ami tovább javította a hatékonyságot, valamint a nettó teljesítményt.

» Az előző papírcsévés tekercselési módszert automatikus széltekercselőre cseréltük. Ennek következtében
a papírfelhasználás csökkent.

»

A meglévő világítási rendszert újabb energiatakarékosabb lámpatestekre kezdtük el cserélni a III-as
gyártósoron.

2012
» Befejeztük az energiatakarékosabb lámpatestekre való cserét a III-as gyártósoron. Ezzel a beruházással
15 %-os energiafogyasztás csökkentést értünk el.

»

Modernebb technológiájú, LAEM típusú újrahasító berendezést telepítettünk, melynek következtében
az energiafogyasztás 10 %- al csökkent, összehasonlítva a már meglévő újrahasító berendezéssel. Ez
a berendezés automatikus széltekercselési rendszerrel van ellátva, mely a papírfelhasználás csökkentését
segíti elő.

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS / 26

6.2 Jövőbeli célok

Az alábbiakban láthatjuk a Taghleef Industries Kft. rövidtávú céljait, melyek összhangban vannak a 2020-ig
elérendő környezetvédelmi stratégiával.

Villamos

energia fogyasztás csökkentése
– informatikai hardware fejlesztés

Cél

Határidő

Pénzügyi erőforrás

16 számítógép cseréje az üzemben és az ehhez
kapcsolódó szerver fejlesztése (energia fogyasztás
9 W/h gépenként, 140W/h helyett)

2013.09.30

165.000 €

2013.12.31

5.000 €

Energia megtakarításra vonatkozó technológiai
elemzések készítése a IV.-es gyártósorra vonatkozóan

fa felhasználás csökkentése
– oldallapok visszavásárolása
Cél

Határidő

Pénzügyi erőforrás

Oladallap felhasználás 5 %-al történő
csökkentése a vevőktől való visszavásárlás által
(~1000 darab/hónap).

2013.12.31

2.000 €

Cél

Határidő

Pénzügyi erőforrás

LCA és Ökológiai lábnyom vizsgálatának
továbbfejlesztése

2013.12.31

9.000 €

ghg
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7. TANÚSÍTVÁNYOK
A Taghleef Industries Kft. Minőségirányítási Rendszere (MIR) mindig azt tartotta elsődlegesnek, hogy
kiváló termékeket és szolgáltatásokat nyújtson a csomagolóiparban, amelyek megfelelnek a nemzetközi
szabványoknak.
Irányítási Rendszereinket a „Det Norske Veritas” (DNV), világszerte elismert tanúsító szerv tanúsította.
Ezáltal demonstráljuk, hogy termékeinket a vonatkozó jogszabályi és szabvány követelményeknek megfelelően
gyártjuk.
Társaságunknál 2006 óta működik integrált Minőség-, Környezetirányítási, Higiéniás, Munkahelyi
Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer.

Tanúsítványok

Tanúsítás időpontja

ISO 14001

1997

ISO 9001

2002

HACCP módszer*

2004

BRC/IoP

2004

BS OHSAS 18001

2006
*később a BRC/IOP szabványba integrált
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8. SZÓTÁR
Biokémiai oxigén igény 5 (BOI 5)
A biológiai (biokémiai) oxigénigény (BOI5) a víz biológiai úton lebontható szerves anyag tartalmát
fejezi ki. A vizekben levő biológiailag lebontható szerves anyagok mikrobiális lebontásához szükséges
oxigénfogyasztást jelenti, így mérésével, ill. modellezésével közvetetten következtethetünk a szerves
tápanyagterhelésre. Gyakorlatilag az a mikrobiális (elsősorban bakteriális) oxigénfogyasztás, amely
a szerves anyagok biológiai lebontásához szükséges. A víz szervesanyag-tartalmának mérése így
a biológiai lebomlás során 5 nap időtartam alatt elfogyasztott oxigén mennyisége alapján történik.

BRC/IoP szabvány
A BRC/IoP szabvány a Higiéniás Irányítási Rendszerre vonatkozik. A Brit Kiskereskedelmi
Konzorcium, a Csomagolásügyi Hivatal (IOP), csomagolóanyag beszállítók, élelmiszer gyártók és
tanúsító szervek egyeztetése után jött létre, mely élelmiszeripari csomagolóanyag gyártók számára
tartalmaz előírásokat.

BS OHSAS 18001:2007
Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer szabvány, melynek célja, hogy
elősegítse a szervezet számára az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek
biztosítását.

ISO 9001:2008
Az ISO 9001:2008-as szabvány tartalmazza a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos követelményeket. Ezen szabvány harmadik fél által tanúsítható szabvány és a minőségirányítási rendszerek
tanúsítása esetén, ezen szabvány szerinti követelményeinek való megfelelőséget vizsgálják.

ISO 14001:2004
Az ISO 14001:2004 szabvány tartalmazza a Környezetközpontú Irányítási Rendszerrel kapcsolatos követelményeket. A KIR, a szervezet irányítási rendszerének az a része, melynek elsődleges
szerepe, hogy kialakítsa és bevezesse környezeti politikáját és kezelje környezeti hatásait a vonatkozó
jogszabályi és egyéb követelményeknek megfelelően. Környezeti teljesítménnyel kapcsolatos speciális
követelményeket nem tartalmaz. Az ISO 9001:2008-as szabványhoz hasonlóan harmadik fél által
tanúsítható.
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Életciklus elemzés (LCA)
Az életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment, LCA) egy termék, folyamat vagy szolgáltatás teljes
életútja során vizsgálja annak környezetre gyakorolt potenciális hatásait. Egy termék életútjának
nevezzük a szükséges nyersanyag bányászatától és előkészítésétől a termék gyártásán,szállításán,
elosztásán keresztül a termék használatáig és a használat után keletkező hulladék hasznosításáig
vagy kezeléséig terjedő szakaszt. Ez a módszer az ISO 14040 szabványon alapul. Annak ellenére,
hogy nagyon sok fázist figyelembe vesz, rendszerint nem tartalmazza a társadalmi hatásokat.

HACCP módszer (Veszélyemezés és Kritikus Szabályozási Pontok)
HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points – Veszélyelemzés és a Kritikus Szabályozási
Pontok. Egy olyan módszer, amelynek segítségével azonosíthatóak, értékelhetők és ellenőrzés alatt
tarthatók a fogyasztót érintő, élelmiszerbiztonsági szempontból kiemelkedő fontosságú veszélyek.

Kémiai oxigén igény (KOI)
Vízben lévő szennyezőanyagok indirekt mérésére használják. Azt az oxigénmennyiséget adja meg,
amely a vízben levő szerves anyag kémiai oxidálásához szükséges. Azon a tényen alapszik, hogy
minden szerves vegyület, kevés kivétellel széndioxiddá és vízzé oxidálható erős oxidáló szerrel
(pl. savas vagy lúgos közegben kálium-permanganáttal, káliumdikromáttal). Minél nagyobb a kémiai
oxigénigény, annál magasabb a mintában található szennyezőanyag mennyisége.

Olajegyenérték (TOE)
Az olajegyenérték vagy kőolaj-egyenérték az energia mértékegysége, amely az adott mennyiségű
energia előállításához elégetendő nyersolaj tömegét adja meg. Az energetikában használatos,
rövidítése (az angol tonne of oil equivalent nyomán) TOE. Mivel a különféle nyersolajok égéshője kissé
eltérő, az olajegyenérték-tonna értéke megállapodás kérdése, több, kissé eltérő megállapodás van
forgalomban, közelítő értékük 42 GJ. A legelterjedtebb, IEA/OECD definíció szerint egy tonna olajegyenérték tíz Gcal (IT-kalóriában), azaz 41,868 GJ (11,63 megawatt óra). Különböző forrásból
származó energiák összehasonlítására használják.

Szénlábnyom (CFP)
A szénlábnyom egy termék vagy szolgáltatás teljes élettartama során keletkező szén-dioxid és
más üvegházhatású gázok mennyisége. Ez a számítás az életciklus elemzés módszerén alapul
és mennyiségét CO2 egyenértékben fejezik ki.
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Taghleef Industries Kft.
P.O. Box 259
H-3581 Tiszaújváros (Hungary)
Tel.: +36 49 888 401
Fax: +36 49 888 434
Email: staff.hu@ti-films.com
www.ti-films.com

Közreműködött:

Aequilibria di Pernigotti Daniele
Via F.lli Rosselli, 25
36050 Quinto Vicentino (VI) – Italy
Tel: +39 0444 355156
Fax: +39 0444 355156
Email: info@aequilibria.com
www.aequilibria.com
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