Nova, manj škodljiva cigareta
iz Tobačne tovarne Ljubljana
Vstop v Evropo 92 tudi pred našo tobačno industrijo
postavlja pogoj, da začne s proizvodnjo novih, občutno
manj škodljivih cigaret, kot jih je izdelovala doslej, ali pa
ji bodo vrata zaprla na tem zahtevnem tržiSču.
Prvi korak v tej smeri so zdaj napravili v Tobačni
tovarni Ljubljana, kjer so po dolgoietnih raziskavah in
sodelovanju z licenčnim partnerjem Reemtso iz Hamburga razvili novo cigareto Astor Mild box (poskusna proizvodnja je stekla v septembru), ki vsebuje samo 13 miligramov katrana in je za zdaj edina te vrste v Jugoslaviji.
Preostala jugoslovanska tobačna induslrija namreč izdeluje prevsem cigarete, ki vsebujejo med 16 in 18 miligrami katrana in nikotina.
Kot so povedali predstavniki Tobačne na nedavni tiskovni konferenci v svojih domačih prostorih, naj bi se
s tem vsaj nekoliko zmanjSali razkorak v tehnološkem
razvoju med našo in evropsko tobačno industrijo, ki
seveda ne trpi več tehnološko zakraelih proizvajalcev.
»Skušali bomo ohraniti sedanjo sposobnost produkcije, toda z drugo kvaliteto,« je zbranim novinarjem med
drugim povedal generalni direktor Tobačne tovarne
Ljubljana Bojan Simonič. »Vlagamo zlasti v takšno opremo, ki bo omogočila. da bo naš artikel boljši in se bo
sposoben uveljaviti na evropskem tržišču. Tehnično smo
dobro opremljeni. Izgrajujemo si tudi lastni kader in ga
usposabljamo na osnovi trendov, ki viadajo podrugod...
V kakovosti smo že dosegli določen preskok. Tudi naš

tržni delež je znova v porastu.
Že dosedanje cigarete Astor Mild. ki jih izdelujejo
v TTL, so zavoljo posebne tehnološke izdelave vsebovale
nekoliko manj- škodljivih snovi kot običajne. Zdaj je
dosedanjo perforacijo z ježkom, na stiku tobačne stročnice in filtrom, nadomestila še sodobnejSa tehnologija.
Zanjo so začeli uporabljati na poseben elektrostatični
naiin perforiran papir, s katerim je ovit filter. Luknjenje
je nevidno in ne poškoduje dgarete. Ponekod v svetu
postopek opravljajo kar s pomočjo laserja, za naše razmere pa je ta naprava seveda še predraga
Nekaj tehnoloških rešitev pa so razvili strokovnjaki
Tobačne kar sami. Našli so denimo reSitev, kako lepiti
perforirani papir na filter tako, da se perforirani del ne
zalepi. Tam nastane klima cona, ki omogoča, da kadilec
ob vdihavanju cigaretnega dima vdahne tudi sveži zrak in
s tem zmanjša količino kondenzata v dimu.
Predstavniki Tobačne so povedali. da gre tovrstna
tehnologija zdaj v več smeri: po eni naj bi izoblikovali
poseben multi filter z več sloji, lahko pa bi se v filter
vnesle tudi druge snovi, ki bi vplivale (tudi) na konfno
aromo.
Poskusna prodaja novih cigaret Astor Mild box bo
tekla dva meseca. in šele tedaj bo (na osnovi tržnih
raziskav. spremljanja prodaje in anketiranj potrošnikov)
iasno, kako iih bo spreielo jugoslovansko tržišče.
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