
Рішення на користь скла 
стало легшим 



Полегшене скло від Ветропак. Скло – міцний, 

герметичний, гігієнічний, пластичний, естетичний та 

натуральний матеріал. Саме тому воно залишається 

незамінним для упаковки напоїв та харчових продуктів, 

Сучасні технології дозволяють нам зробити скло 

легшим без втрати якості. Виграють не лише споживачі, 

а й довкілля.



Легке та стабільне 

Скло завжди достойно зберігало цінність продукту, що міститься в тарі. Тепер цей 
високоякісний пакувальний матеріал став ще й економним: завдяки сучасним вдосконаленим 
технологіям скляні пляшки та банки сьогодні легше ніж в минулому без втрати міцності та  
інших своїх характеристик. 

Відчутне зниження ваги. Завдяки новому процесові скло скинуло вагу:

Технологія виробництва 

Виробництво полегшеного скла стало можливим завдяки впровадженню іншої технології. 
Замість подвійного видування (blow-blow) була введена технологія вузькогорлого 
пресовидування (NNPB: narrow neck press and blow). Для того щоб досягнути більш 
рівномірного розподілу скла і відповідно – більш тонкої стінки ємності, формування в чорновій 
формі проводиться плунжером. 

Звичайне скло Полегшене скло Зниження ваги

Пивна пляшка A 0,33л 205 г 185 г 20 г
Пивна пляшка B 0,33л 200 г 175 г 25 г
Пивна пляшка C 0,33л 190 г 160 г 30 г

Винна пляшка 0,25л 204 г 180 г 24 г
Винна пляшка 0,750л 400 г 350 г 50 г
Винна пляшка 1л 500 г 420 г 80 г

Банка 0,72л 300 г 280 г 20 г
Банка 0,99л 127 г 116 г 11 г
Банка 3,4л 1100 г 1050 г 50 г

Полегшене скло скорочує 
споживання 

сировини та викиди CO2.

Технологія вузькогорлого пресовидування 
(праворуч) дозволяє рівномірно розподілити 
скло та виготовити тоншу стінку. М
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Аналіз докладніше

Рішальною для досягнення високої міцності при меншій вазі є попередня стадія виробництва, 
або ж – проектування. Для проектування дизайнери скла використовують метод кінечних 
елементів, для того щоб визначити в якому саме місці пляшки буде найбільше напруження. Для 
цього скляну ємність розбивають на так звані елементи. Структуру кожного окремого елементу 
набагато простіше описати ніж все тіло одразу. Дизайн змінюється таким чином, щоб зменшити 
напруження. Зміни часто ледве помітні неозброєним оком. 

Аналіз методом кінечних елементів. Метод кінечних елементів показує, де напруження 
найсильніше: найбільш ризиковані зони мають червоне забарвлення.

Полегшене скло скорочує негативний вплив на навколишнє середовище. 
Полегшене скло знижує споживання сировинних матеріалів та викиди CO2.

 

Пивна пляшка A 0,33л 20 14
Пивна пляшка B 0,33л 25 18
Пивна пляшка C 0,33л 30 21

Винна пляшка 0,25л 24 17
Винна пляшка 0,750л 50 34
Винна пляшка 1л 80 55

Банка 0,72л 20 12
Банка 0,99л 11 7
Банка 3,4л 50 31

Економія скла 
в тонах на млн. шт.

Зниження викиду CO2
в тонах на млн. шт.



Вирішальною для досягнення 
високої міцності за малої ваги 

є стадія проектування.

Легше для довкілля

Полегшене скло є сильним аргументом у відповіді на питання про збереження довкілля. 
Зниження ваги обумовлює многократний ефект, завдяки якому виграє навколишнє середовище: 
виробництво полегшених пляшок потребує меншої витрати сировини, відповідно потрібно 
використовувати меншу кількість ресурсів. Окрім меншого використання матеріалів, висока 
доля склобою в якості вторинної сировини, значно знижує викиди CO2. На даний момент 
економія сягає від 12 до 17 відсотків.

Технологія полегшеного скла гарантує виготовлення більш тонкого сосуду, який нічим не 
поступається за міцністю та стабільністю порівняно до іншої скляної упаковки. До того ж всі 
екологічні переваги залишаються – полегшене скло на 100% перероблюється та є абсолютно 
інертним по відношенню до продукту.

Полегшене скло з першого погляду 

Стабільність та міцність виробів зберігаються, не дивлячись на високу економію матеріалу. 
Менша вага скляної тари знижує транспортні витрати як для виробників так і для клієнтів. 
Легке скло скорочує споживання енергії та витрати сировини, благодійно впливає на стан 
довкілля.

Ветропак: найвища якість для Ваших цінностей

Группа Ветропак є одним із провідних європейських виробників скляної тари. Три тисячі 
співробітників працюють на семи заводах в Швейцарії, Австрії, Чехії, Хорватії, Словаччині 
та Україні. За ISO 9001 сертифіковані 16 скловарних печей з сумарною виробничою 
потужністью 4000 тон пакувального скла на добу.

Скло для самих високих вимог. Группа Ветропак забезпечує своїх клієнтів в галузі напоїв 
та продуктів харчування скляною тарою самих високих стандартів. Така упаковка зберігає вміст  
в безпеці та забезпечує належний рівень якості для реалізації маркетингових стратегій. 
Сервісні служби Ветропак варіюються від дизайну упаковки до виробництва, від логістики до 
технічних консультацій. 

Серед лідерів в галузі охорони навколишнього середовища. Ще в 1970-х роках 
Ветропак побудував в Швейцарії систему переробки старого скла, ставши таким чином 
піонером в рециклі. При запровадженні утилізації склобою разом з постійними інвестиціями 
в сучасне виробниче обладнання, группа Ветропак суттєво знизила за останні десятиріччя 
викиди відходів та споживання сировини та енергоресурсів.  
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Контактні адреси 
Збут

Швeйцapiя

Teлeфoн +41  44 863 34 34
Факс +41  44 863 34 45
verkauf.ch@vetropack.ch
vente.ch@vetropack.ch

Австрія

Teлeфoн +43 2757 7541
Факс +43 2757 7691
verkauf.at@vetropack.at

Чeхiя

Teлeфoн +420 518 733 111
Факс +420 518 612 519
marketing.cz@vetropack.cz

Словaччинa

Teлeфoн +421 32 6557 111
Факс +421 32 6589 901
odbyt@vetropack.sk

Хорвaтiя, Словeнiя  
Бocнiя-Гepцeгoвинa  
Сepбiя, Монтeнeгро  
Мaкeдонiя

Teлeфoн +385 49 326 326
Факс +385 49 341 154
prodaja@vetropack.hr

Укpaїнa

Teлeфoн +380 4597 313 44
Факс +380 4597 320 77
sales@vetropack.ua 

Інші кpaїни Зaхідної Європи

Teлeфoн +43 7583 5361
Факс +43 7583 5361 225
export@vetropack.at

Інші кpaїни cxiдної Європи

Teлeфoн +420 518 733 111
Факс +420 518 612 519
export.cz@vetropack.cz
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