
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ (AEROSOLS) 

a) Bag on Valve (BOV) 

b) Bag in Can (BIC) 

c) Can in Can 

 

 

 



Σύντομη περιγραφή τεχνολογίας 

BOV 

• Η τεχνολογία BOV (Bag on Valve) αφορά βαλβίδα με 

σάκο από αλουμίνιο, nylon ή καουτσούκ (οι 

συγκεκριμένες βαλβίδες αναφέρονται  και ως pouch), ο 

οποίος περιέχει την υγρή φάση του προϊόντος, 

τοποθετημένος αεροστεγώς κάτω από το καπάκι της 

βαλβίδας περιβάλλοντας το μίσχο της. Το αέριο που 

περιβάλλει τον σάκο είναι πεπιεσμένος αέρας ή Ν2 ή 

υγροποιημένο αέριο. 



Σύνθεση συστήματος 

τεχνολογίας BOV 



Τυπική βαλβίδα BOV 



Βαλβίδες BOV 



Εφαρμογές τεχνολογίας BOV 

Καλλυντικά προϊόντα 

 

• Αποσμητικά 

• Hair Sprays 

• Λοσιόν 

• Αφρόλουτρα 

• Gel ξυρίσματος  

• Πλύματα προσώπου  

• Αντηλιακά  

• Καλλυντικοτεχνικά προϊόντα  υγιεινής 

 





Φαρμακευτικά προϊόντα 

 

• Οφθαλμικά πλύματα 

• Κρέμες και αλοιφές 

• Ρινικά σπρέι 

• Σπρέι κόνεων για πληγές και εγκαύματα 

• Πλύματα πληγών  

• Σπρέι κατά της ωταλγίας  

• Απολυμαντικά σπρέι 

• Βρεφικά προϊόντα περιποίησης 

• Κτηνιατρικά προϊόντα 
 



 

 



Τρόφιμα 

 

• Μαγειρικά έλαια 

• Τυριά 

• Ψεκασμοί γεύσης  

• Συμπληρώματα διατροφής 

• Σημείωση RnD Rovel Α.Ε.: Αναψυκτικά  

   (τα αφρώδη αναψυκτικά διατηρούν το διοξείδιο 
του άνθρακα στην υγρή φάση χωρίς να 
ξεθυμαίνουν). 

 





Διάφορα 

 

• Υγρά απορρυπαντικά 

• Προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτου 

• Αρωματικά χώρου 

• Απολυμαντικά 

• Πυροσβεστήρες 

• Δοχεία μελάνης 

 





 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BOV - 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

 
 

α)Πλεονεκτήματα βάσει της χρήσης και του 

κόστους των BOV 

β)Πλεονεκτήματα βάσει της εφαρμογής των νέων 

νομοθεσιών για τη διαχείριση των χημικών και 

την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

 



Πλεονεκτήματα βάσει της χρήσης και του κόστους 

των BOV 

 

   α) i) Πλεονεκτήματα από τη χρήση των BOV  

 

    Κατά πόσον o τελικός χρήστης είναι ο καταναλωτής ή η χρήση 

σε βιομηχανικό επίπεδο, υπάρχουν κάποια διακριτά 

πλεονεκτήματα για την τεχνολογία BOV αερολυμάτων σε 

σχέση με τα  κοινά συστήματα αερολυμάτων με προωθητικά 

αέρια. 

 



• Επειδή τα BOV αερολύματα απομονώνουν την υγρή φάση από την πίεση του αερίου, τα προϊόντα 

παραμένουν σταθερά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δεν απαιτούν κανένα συμβιβασμό όσον 

αφορά τη διατύπωση της σταθερότητας του προϊόντος, δεδομένου πως δεν υπάρχει καμία ανάμειξη με 

το προωθητικό αέριο. 

• Το προϊόν δεν έρχεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο χρόνος 

διάρκειας ζωής του προϊόντος και η αξιοπιστία του.  

• Εφαρμογή σε ένα μεγάλο εύρος ιξώδους μιγμάτων και σε ένα μεγάλο μέρος προϊόντων όπως 

καλλυντικά, υγρά απορρυπαντικά, φάρμακα, τρόφιμα, εξειδικευμένα βιομηχανικά.   

• Τα BOV αερολύματα προσφέρουν ουσιαστικά αμετάβλητη πίεση κατά τη διάρκεια της ζωής του 

προϊόντος, με αποτέλεσμα την πολύ συνεπή παράδοση των προϊόντων. 

• Τα BOV αερολύματα απομακρύνουν έως και 99% του προϊόντος που περιέχονται στο σάκο. Αυτό 

έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα κοινά αερολύματα προωθητικών αερίων, δεδομένου πως ένα 

ποσοστό του προϊόντος συχνά παραμένει στο δοχείο. 

• Οι φιάλες που χρησιμοποιούν το σύστημα BOV μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε 

οποιαδήποτε γωνία (ακόμη και ανάποδα), σε αντίθεση με τα αντίστοιχα κοινά αερολύματα (aerosols). 

Επίσης, δεν απαιτείται η επαναληπτική ενεργοποίηση του ψεκασμού με χρήση επιπλέον δύναμης σε 

αντίθεση με τις υδραυλικές τύπου βαλβίδες ή trigger. Αυτό είναι ένα σημαντικό όφελος για τους χρήστες 

καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων αερολυμάτων. 

• Τα BOV αερολύματα είναι πιο ήπια στη χρήση τους από τα κοινά συστήματα και δεν εμφανίζουν ψυχρή 

επίδραση κατά τη διαδικασία ενός διευρυμένου ψεκασμού. 

• Τα BOV προϊόντα με πεπιεσμένο αέρα είναι πιο ασφαλή κατά τη χρήση τους διότι δεν περιέχουν υπό 

πίεση εύφλεκτα αέρια. 

• Ελαχιστοποιούν το VOC (Volatile Organics Compounds) δηλαδή τη συγκέντρωση των οργανικών 

πτητικών ουσιών στο χώρο που χρησιμοποιούνται λόγω της απουσίας των προωθητικών αερίων.    

• Δυνατότητα ανάπτυξης νέων πατεντών στην τεχνολογία BOV όπως εφαρμογή τους σε πλαστικές 

φιάλες ή ανάπτυξη BOV συστημάτων στη βιομηχανική παραγωγή με εισαγωγή του πεπιεσμένου αέρα 

διαμέσου ελαστικών βαλβίδων στο κάτω μέρος της φιάλης ως παραλλαγή της μεθόδου BIC για BOV. 

Μελλοντική τάση αποτελεί η ανάπτυξη σάκων με ιδιαίτερες μηχανικές ιδιότητες που συμπιέζουν την 

υγρή φάση μόνοι τους.    

 



   α) ii)Πλεονεκτήματα με βάση το  κόστος των 

BOV 

 
    Τα αερολύματα BOV είναι δυνατόν, παρόλο που φέρουν 

σάκο, να παρασκευαστούν με κόστος ανά μονάδα 

παρόμοιο με τα κοινά αερολύματα, υπάρχουν και άλλα 

πειστικά οικονομικά επιχειρήματα για την υιοθέτηση 

αυτής της τεχνολογίας. 

 



• Η απουσία προωθητικού αερίου με βάση το πετρέλαιο συντελεί συνήθως στη μείωση 
του κόστους ανά μονάδα προϊόντος αλλά με βεβαιότητα στην απουσία των 
αντίστοιχων κανόνων ασφαλείας κατά τη μεταφορά τους, στη μείωση των 
απαιτούμενων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευσή τους και 
τη συντήρησή τους. 

• Σε πολλές εφαρμογές αερολυμάτων BOV προκύπτουν προϊόντα πιο αποτελεσματικά 
και αποδοτικά στη διαδικασία της βιομηχανικής παραγωγής επειδή δεν υπεισέρχεται 
ο παράγοντας ρύθμισης και ελέγχου του προωθητικού αερίου. 

• Η περίοδος ανάπτυξης προϊόντων και το κόστος μπορεί να μειωθεί καθώς δεν 
υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν πρακτικές ελέγχου για τα προωθητικά μίγματα 
παρά μόνο για τη συμβατότητα του υλικού του σάκου με το τελικό προϊόν. 

• Το απλό γεγονός ότι τα BOV αερολύματα απομακρύνουν σχεδόν όλο το περιεχόμενο 
του προϊόντος, σε αντίθεση με τα κοινά αερολύματα, σημαίνει εξοικονόμηση για τον 
καταναλωτή. Επίσης αφήνεται στον έλεγχο του καταναλωτή η εξοικονόμηση και η 
πρακτικότητα της χρησιμοποιούμενης ποσότητας τελικού προϊόντος σε αντίθεση με 
τις δοσομετρικές βαλβίδες. 

• Δημιουργούνται νέες προοπτικές για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων με τη μορφή 
σπρέι που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν ήταν δυνατό.     

• Σε πολλές εφαρμογές BOV δεν απαιτείται εξειδικευμένος τύπος βαλβίδας παρά μόνο 
αλλαγή ενεργοποιητή (actuator) απλοποιώντας την παραγωγική διαδικασία. 

 



β) Πλεονεκτήματα βάσει της εφαρμογής των 

νέων νομοθεσιών για τη διαχείριση των 

χημικών και την προστασία του περιβάλλοντος 

 

 

• Η τεχνολογία BOV με πεπιεσμένο αέρα ή Ν2 δε δημιουργεί αρνητικές συνέπειες 

στο περιβάλλον σε έντονη αντίθεση με τα κοινά αερολύματα (aerosols) των 

οποίων τα αέρια προωθητικά βασίζονται σε παράγωγα του πετρελαίου και 

απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα. 

• Η τεχνολογία BOV με πεπιεσμένο αέρα ή Ν2 είναι δυνατόν να συνδυαστεί με 

ευελιξία τόσο στο σχεδιασμό προϊόντων με αμιγώς πράσινο χαρακτήρα (ή και 

βιολογικών προϊόντων) αλλά και προϊόντων με λιγότερο πράσινο χαρακτήρα. 

Αντίθετα, στα κοινά αερολύματα η παρουσία χημικών προωθητικών αερίων είναι 

ανασταλτικός παράγοντας για το χαρακτηρισμό των προϊόντων με ετικέτα eco 

label (φιλικό προς το περιβάλλον) και ο συνδυασμός τους με βιολογικές πρώτες 

ύλες είναι αδύνατος.  

• Η προσαρμογή στις νέες νομοθεσίες γίνεται με ευκολότερο τρόπο.  

 



 

 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 
 

 

α) Μειονεκτήματα από τη χρήση των BOV 

β)Μειονεκτήματα με βάση το  κόστος των BOV 

 



α) Μειονεκτήματα από τη χρήση των BOV 
 

• Είναι γεγονός πως τα κοινά αερολύματα με προωθητικά αέρια προσφέρουν 
ψεκασμό σταγονιδίων με μικρότερη διάμετρο λόγω της μείωσης του ιξώδους 
της υγρής φάσης και της πτητικότητας του τελικού προϊόντος. Αυτό, είναι 
θετικό για κοινά προϊόντα επαγγελματικής χρήσης (αποσμητικά χώρου, hair 
spray κ.α.), ωστόσο παρατηρούνται παράπονα από επαγγελματίες για την 
αποπνικτική ατμόσφαιρα που προκαλούν. 

• Η πίεση στα αερολύματα BOV παραμένει σχεδόν σταθερή αλλά λειτουργική, 
δεδομένου πως με την μείωση του όγκου του σάκου κατά τη χρήση του 
προϊόντος ή πίεση του πεπιεσμένου αέρα μειώνεται ελαφρώς. Ωστόσο με 
κατάλληλη μελέτη και σχεδιασμό προσφέρουν ομοιόμορφη ροή και είναι 
σαφέστερα ανταγωνιστικότερα ποιοτικώς των προϊόντων με υδραυλική 
βαλβίδα ή trigger.       

• Η χρήση των προϊόντων με την τεχνολογία BOV απευθύνεται σε ένα μεγάλο 
μέρος σε κοινωνικοποιημένους καταναλωτές με περιβαλλοντική παιδεία, 
ενδιαφέρον για την προσωπική φροντίδα και υγιεινή και με τάση 
εξοικονόμησης ατομικών και κοινωνικών πόρων. Το παραπάνω επιχείρημα 
κατατάσσεται στα μειονεκτήματα επειδή ένα μεγάλο μέρος των 
καταναλωτών δεν είναι επαρκώς ενημερωμένο ή ευαισθητοποιημένο σε 
τέτοιες πρακτικές. 

 



β) Μειονεκτήματα με βάση το  κόστος των 

BOV 

 

 

 

 

• Η μείωση του κόστους από την απουσία του προωθητικού στο τελικό 

προϊόν εξαρτάται από τη formula του προϊόντος (το ποσοστό της αέριας 

φάσης) τον τελικό όγκο του προϊόντος και φυσικά από την τιμή της BOV. 

Ωστόσο, τo έναυσμα για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εισήγησης 

βασίστηκε σε ένα μεγάλο βαθμό στην εύρεση προμηθευτών με 

ανταγωνιστικές τιμές BOV.  



Σύντομη περιγραφή τεχνολογίας 

BIC-CIC 

   Εισαγωγή πεπιεσμένου αέρα μέσω ελαστικής 

βαλβίδας τοποθετημένης στο κάτω μέρος της 

φιάλης και εισαγωγή της υγρής φάσης στο σάκο 

από τη βαλβίδα στο άνω μέρος της φιάλης. H 

μέθοδος αυτή απαντάται στα προϊόντα της 

Gillete Shaving gels για λευκοσιδηρές φιάλες 

(BIC) και σε αλουμινένια δοχεία της Νussbaum 

(CIC). 



BIC technology 



CIC technology 



 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
AEROSOL KAI ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

  

• Η μελλοντική τάση βασίζεται στη γενικότερη χρήση του πεπιεσμένου αέρα 

ως προωθητικού, η βιομηχανία aerosol δίνει έμφαση σε φθηνότερες φιάλες 

και αναπτύσσει έρευνα σε νέα συστήματα με σάκους σχεδιασμένους 

κατάλληλα που συμπιέζουν μόνοι τους την υγρή φάση. Παράλληλα τα 

πλαστικά  aerosol αναπτύσσονται περισσότερο στην αγορά.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ  

BOV, BIC, CIC   
 



 

Οι μέθοδοι εμφιάλωσης αερολύματος με την 
τεχνολογία BOV είναι δύο: 

 
I. Εισαγωγή υγροποιημένου αερίου (Butane/Propane, DME) 

διαμέσου της βαλβίδας και εξωτερικά του σάκου και σε επόμενο 

στάδιο πλήρωση του σάκου με την υγρή φάση.  

 



II)  Εισαγωγή πεπιεσμένου αέρα ή Ν2 κάτω από τη βαλβίδα, εσωτερικό 

πρεσάρισμα της βαλβίδας στη φιάλη και σε επόμενο στάδιο 

πλήρωση του σάκου με την υγρή φάση διαμέσου της βαλβίδας. 

 



Οι μέθοδοι εμφιάλωσης αερολύματος με την 
τεχνολογία BIC, CIC 

      

 

     Εισαγωγή προωθητικού-πεπιεσμένου αέρα μέσω ελαστικής 

βαλβίδας τοποθετημένης στο κάτω μέρος της φιάλης και εισαγωγή 

της υγρής φάσης στο σάκο από τη βαλβίδα στο άνω μέρος της 

φιάλης. H μέθοδος αυτή απαντάται στα προϊόντα της Gillete Shaving 

gels για λευκοσιδηρές φιάλες (BIC) και σε αλουμινένια δοχεία της 
Νussbaum (CIC). 



 

 

 

           ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 


