Статии

5

СТАТИИ
Econ Lit – L 730, O 130, Q 530

ОСНОВНИ ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ КАЧЕСТВОТО
НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНИ
ХАРТИЕНИ МАТЕРИАЛИ
Ас. Величка Маринова,
доц. д-р Теменуга Стойкова
Въведение
Хартията и продуктите на нейна основа имат важна роля във всяка област
на човешката дейност. Нейното значение се определя от използването й за записване, съхранение и разпространение на информация, като материал за обвиване и опаковане, както и за конструктивно приложение. Това определя неограничените възможности и приложението на влакнестите хартиени материали и е
предпоставка за развитие на целулозно-хартиената промишленост1.
Според предварителните прогнози на Конфедерацията на европейската
хартиена промишленост (CEPI), световното производство на хартия и картон
се е увеличило с 1% през 2013 г, докато през 2012 г. увеличението е само 0,2%.
За страните-членки на конфедерацията, общата продукция за 2013 г. е в размер
на 91 млн. тона, като най-голям дял (45,9%) заема производството на опаковки
от хартия и картон, а използването на хартия за рециклиране се увеличава с
около 0,5%2. Ролята на хартията като суровина за хартиената индустрия непрекъснато нараства. Рециклираните влакна от отпадъчна хартия (ОХ) съставляват около 50% от влакнестите суровини, влагани в производството на хартии
и картони3. В България производството на хартии и картони за 20124 г. е 218 000
тона, а събраната за същата година ОХ – 181 645 тона. В сравнение с нивото на
събиране и използване на ОХ в други европейски страни е установено, че по
отношение степента на използване на ОХ България заема добри позиции – 70%
за 2012 г., за разлика от събирането и рециклирането й, където страната значи1
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Ghosh, A. Fundamentals of Paper Drying – Theory and Application from Industrial Perspective. – In:
Ahsan, Amimul. Evaporation, Condensation and Heat transfer [Online] InTech, 12 September, 2011,
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телно изостава. През периода 2005 – 2012 г. степента на събиране е 35-46%, а
степента на рециклиране – 30-57%5.
Непрекъснаторастящото търсене на хартия и продукти от нея, в съчетание с недостига на дървесновлакнести ресурси, определя необходимостта от
търсене на алтернатива на доставките на влакнести суровини. Сред различните алтернативи, рециклирането се явява приложимо решение за предоставяне
на подходящ заместител на първичните дървесни влакна. В съвременната целулозно-хартиена индустрия, вторичните влакна от ОХ имат редица предимства6 пред свежите влакнести материали, изразяващи се в по-ниската им цена
и енергийни изисквания, както и по-малките отрицателни въздействия върху
околната среда. Това обуславя тяхното голямо потребление и конкурентоспособност, интереса към качеството на произвежданите от вторичната влакнеста
суровина продукти и необходимостта от подобряване на тяхното качество.
Целта на тази статия е да се идентифицират основните фактори и да се
установи тяхното влияние върху качеството на продуктите от рециклирани хартиени материали.
Качество на продуктите от рециклирани хартиени материали
Качеството на произвежданата продукция е изключително важен индикатор, характеризиращ дейността на всяко предприятие. Непрекъснатото повишаване на техническото равнище и качеството на продукцията е основна цел за
постигане на конкурентоспособност и повишаване ефективността на стопанската дейност7. Качеството на стоките е съвкупност от присъщите им свойства
и характеристики, обуславящи тяхната пригодност да удовлетворяват установени или очаквани потребности, в съответствие с предназначението в определени условия на потребление или експлоатация8. То се формира при създаване
на продукта, под влияние на различни фактори.
Факторите, които влияят върху качеството, са онези въздействия, предпоставки, обстоятелства в тяхната съвкупност и взаимна свързаност, които водят
до промяна в състава, структурата и характеристиките на продуктите. В резултат на влиянието на факторите и в зависимост от спецификата на потребление,
се формират различни потребителни свойства.
Рециклирането на хартията е процес на преработване на хартията и картона, целящ възстановяване на нейните първоначални свойства и/или производство на нови продукти на нейна основа. Хартията притежава широк комплекс от
потребителни свойства, които формират нейното качество и претърпяват обра5
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Ненкова, С., К. Савов, А. Калудов, А. и др. Кръгла маса: Хартията- значение, жизнен цикъл,
екология, икономика, митове. Целулоза и хартия. № 1-2, 2013, с. 14.
Tayeb, S., et al. The influence of pulp refining on de-inking potential and strength properties of ink jet
printed paper. BioResources. [Online] Vol. 7 (3), 2012, pp. 3837. Available from: http://
www.bioresources.com/. [Accessed: 16th August 2012].
Ненов, Т. Бизнес диагностика. Наука и икономика, 2012, с. 179.
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тими и необратими промени в процеса на рециклирането й. Основните фактори,
според авторите, които определят качеството на продуктите от рециклирани
хартиени материали, са следните:
• вид на влакнестата суровина: идентифициране и класификация; характеристика и състав на хартията за рециклиране;
• технологични процеси при преработката: изискванията, предявявани към качеството на получената от ОХ влакнеста маса и вида на произведения от нея продукт; технологията на рециклиране; цикълът на преработката им върху качеството на готовия продукт и др.;
• използваните спомагателни вещества: състав, вид, роля за подобряване на качествените показатели.
Влияние на основните фактори върху качеството
на продуктите от рециклирани хартиени материали
1. Влияние на влакнестата суровина
Хартията за рециклиране се състои от разделно събраните и предварително обработени, съгласно Европейския списък на стандартните видове отпадъчна хартия и картон, хартии и картони9. При процеса на вторичнo преработване, отпадъчните хартии са разделени в различни групи и класове, тъй като
са обект на различни процеси на рециклиране.
За целите на рециклирането е необходима цялостна характеристика на използваната хартия – класифициране и определяне на композиционния £ състав,
с цел подобряване на нейната рециклируемост и получаване на качествен хартиен продукт. Класифицирането се извършва съгласно стандарт, приет от Европейската хартиена промишленост, действащ и в нашата страна (БДС EN
643:2003), който систематизира голямото разнообразие от видовете отпадъчни
хартии и дефинира категориите, класифицирани в групи, допустими за рециклиране.
Счита се, че правилното и качествено сортиране на потоците хартия, нейното правилно идентифициране и характеризиране, би подпомогнало експертите в изследването й, би улеснило получаването на висококачествен краен продукт и би спестило производствени химикали и енергия10.
Влошаването на качеството на отпадъчната суровина е в резултат от нейната многократна преработка и увеличения дял на замърсяванията във вторичното влакно.11 Основният дял от тези замърсявания са различни влакнес9

ERPC. European Declaration on Paper Recycling 2011 – 2015. [Online]. 2011, pp. 7. Available from:
http://www.paperforrecycling.eu/uploads/Modules/Publications/Declaration-digital_CORR.pdf/
[Accessed: 30th September 2011].
10
Glushkova, T., S. Barabash, L. Andrievska Paper identification in foreign trade activity. [CD].Proceedings
of the 18th IGWT SYMPOSIUM-Technology and Innovation for a sustainable future: a commodity
science perspective. [CD]. Rome: ENEA, September 24-28th 2012, pp.6.
11
Кондаков, А.. Ферментные технологии для подготовки макулатуры к изготовлению бумаги
и картона. дисертация. Архангельск, 2009, 128 л.
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ти или невлакнести компоненти, внесени в композицията на хартията по време
на цялостното формиране на хартиеното платно12.
Характеристиката и съставът на вторичната влакнеста маса оказват
влияние на качествените показатели на получения рециклиран продукт. Влакната, съдържащи се в ОХ са с променени свойства от първоначалните, тъй като
вече са претърпели процес на механична и химична преработка и на стареене.
Тези промени, според някои автори,13 са свързани с понижени стойности на показателите съпротивление на скъсване, двойни прегъвания и др., дължащи се
на по-малкото сили на свързване между влакната при хартията, изготвена от
100% вторичен материал, в сравнение с хартията, изработена от първични влакна
при еднакви други условия. За разлика от тях, показателите съпротивление на
раздиране, непрозрачност и поглъщаща способност, са няколко пъти по-високи.
Moral14 и други автори установяват, че за да се поддържа качеството на
крайния продукт, е необходимо да се изясни връзката между влакнестата маса
и хартията, което предполага характеризиране морфологията на влакната и
състава на масата. Авторите потвърждават, че дължината на влакната значително влияе на здравината на хартията. Ширината на влакната и дебелината
на стените им, от друга страна, оказват въздействие върху тяхната гъвкавост и
склонност за свиване (удебеляване) по време на производствения процес и също
се отразяват на свойствата на крайния хартиен продукт. Влакната с тънки стени се свиват по-лесно, напластени са и се свързват по-добре в структурата на
листа, като го правят по-плътен, по-здрав и по-гладък. Авторски колектив15
доказва, че анатомията и съставът на влакната могат да бъдат използвани
като допълнителни фактори при оценка пригодността на хартията за опаковки.
Според Розалинов,16 изучаването и анализирането на свойствата на изходните материали и влиянието им върху качествените показатели на получаваните опаковки има решаващо значение за проектирането, конструирането и избора на материал за изработка на опаковки от хартия.
С увеличаване употребата на вторични влакна, все по-голямо значение
придобива изучаването на влиянието им върху свойствата на получения от тях
продукт. Намаляването на якостните свойства на вторичния продукт може да
се дължи главно на промяна във физичното/химичното състояние на
12

Пузырев, С., Е. Тюрин, В. Волков, О. Ковалева. Липкие загрязнения в макулатурной массе.
Целлюлоза. Бумага. Картон. № 8, 2006, с. 64.
13
Тодорова, Д. Изследване взаимозависимостите между ХСВ, поведението на хартиената суспензия и свойствата на хартията. Дис. София, 2006, 136 л.
14
Moral, A., et al. Morphological characterization of pulps to control paper properties. Cellulose Chem.
Technol. [Online]. 44 (10), 2010, pp. 473-474. Available from: http://www.cellulosechemtechnol.ro/
onlinearticles.php/. [Accessed: 23th April 2013].
15
Adamopoulos, S., Е. Martinez, D. Ramirez. Characterization of packaging grade papers from recycled
raw materials trough the study of fibre morphology and composition. Global NEST Journal. [Online].
9 (1), 2007, pp. 26. Available from: http://journal.gnest.org/articles-in-press/. [Accessed:27 th July
2012].
16
Розалинов, Д. Технология на опаковките от хартии и картони. Част I: Преработвателни
процеси. София: ХТМУ, 2005, с. 17.
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повърхността на влакната, което позволява образуването на по-малко водородни връзки17. И други автори18 докладват, че рециклираните влакна могат да
бъдат по-твърди, имат намалена склонност към набъбване във вода и по-голяма способност да запазват формата си. При изследване на 11 вида канадски
влакнести материала, Howard19 установява, че влиянието на процеса на рециклиране зависи от вида на влакнестия материал.
Ниското качество на ОХ се определя от голямото съдържание в нея на
неизползваеми материали, като нехартиени компоненти и нежелани хартии и картони. Авторски колектив20 е изследвал тяхното влияние върху рециклираната маса от различни групи ОХ, събрана от домакинствата. Установено е, че дори малко количество (3 – 5%) на кафяви опаковъчни хартии и картони
оказва силно влияние върху оптичните свойства на обезмастилената хартия,
като намалява яркостта (белотата) и повишава броя и размера на петънцата от
кафяви влакнести люспи при дейнкинг (обезмастиляване) на ОХ от групата 1.11
(вестници: списания 50:50%). При опаковъчните хартии от група 1.04 (използван
вълнообразен картон: други опаковъчни хартии и картони 70:30%), повишеното
съдържание на хартии за писане и печат води до по-високо пепелно съдържание и понижена механична здравина на рециклираната маса.
Влакнестият състав на хартията е показател за всеки вид хартия. Неговото определяне представлява идентифициране на влакнестите компоненти на
хартията и картона, като се взема предвид произхода на влакната. В проведено
изследване от Radu и други автори21 се установява, че качественият и количественият микроскопски анализ позволява определянето на размерите на различните анатомични (съставни) елементи в масово съотношение, като по този
начин може да се предотвратяват фалшификации на продукти, изготвени от
хартия.
В резултат от направените проучвания, можем да обобщим, че коректното идентифициране и характеристика на хартията за рециклиране, посредством нейната анатомия, морфология и състав, позволява осъществяване на ефективен качествен контрол върху вторичната маса.
Основните свойства, които се повлияват, са здравина и плътност на хар17

Potucek F., В. Cešek, М. Milichovský. Effect of adding secondary fibers to kraft pulp on strength
properties and air resistance. Cellulose Chem. Technol. [Online]. 47 (5-6), 2013, pp. 455. Available
from: http:// http://www.cellulosechemtechnol.ro/onlinearticles.php/. [Accessed:8 th September 2013].
18
Hubbe, M., R. Venditti, О. Rojas. Цит. изт., 2007, с. 771.
19
Howard, R., W. Bichard. The basic effects of recycling on pulp properties. Journal of pulp and paper
science [Online]. 18 (4), 1992, pp. 158. Available from: http://infohouse.p2ric.org/ref/27/26975.pdf/.
[Accessed: 12th July 2013].
20
Iosip, A., et al. Influence of recovered paper quality on recycled pulp properties. Cellulose Chem.
Technol. [Online]. 44 (10), 2010, pp. 513. Available from: http://www.cellulosechemtechnol.ro/
onlinearticles.php/. [Accessed: 23th April 2013].
21
Radu, A., et al. The identifying of the paper and board fibrous composition by using color reactions.
The 6th International Symposium on Advanced Technologies For The Pulp and Paper Industry. Brгila
[Online]. September 6 – 9, 2011, pp. 173 – 178. Available from: http://ceprohart.ro/documente/
Volum%20lucrari.pdf/. [Accessed: 09th February 2013].
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тиения лист. Изучаването на анатомичния състав би дало възможност
за намаляване фалшифицирането и правилното проектиране на изделията от рециклирани материали. Колкото по-чиста е изходната суровина,
толкова по-високо е качеството на получените от нея продукти. Влакнестата суровина оказва основно влияние върху оптичните и механичните
потребителни свойства на изготвените хартии и картони.
2. Влияние на технологичните процеси
Характеристиката на влакнестата суровина – нейният състав, морфология, показатели и предназначение, обуславя конкретната технология на преработка и включените в нея процеси.
Рециклирането на хартията22 представлява дейност по преработка в
производствен процес на използвана хартия в нова хартия и картон и продукти
на тяхна основа. Съществено влияние върху качеството на получените хартиени продукти оказва цикълът на тяхното рециклиране.
Хартията може да бъде рециклирана около 7 пъти, но на практика броят на
циклите на повторно използване е по-малък, тъй като се влошават показателите на изходните материали. Това рефлектира върху качеството на крайните продукти, получени на тяхна основа, като основно след всеки цикъл на използване
на ОХ, се намаляват якостните им показатели23. Според някои автори24, рециклираното влакно не може да се използва след 3 – 4 цикъла на употреба, тъй
като качеството му се влошава, за други25 – практически броят на циклите на
единичното влакно в крайната хартия е обикновено под 2. Venditti26 установява,
че при 5-цикличен процес на рециклиране в лабораторни условия, механичните
свойства на целулозната влакнеста маса като цяло се понижават при 0 – 1 цикъл
с около 8%, а при 1 – 5 цикъл – с 10% и нагоре. В свое изследване Пузырев27 и
Ковалева уточняват, че след 5-ти цикъл на рециклиране, се изменя най-чувствително показателят съпротивление на раздиране, в резултат на намаляване
на средната дължина на влакната. В свое проучване Стойчева 28 посочва, че
има загуба с 20% на якостните показатели на получената рециклирана хартия
при всеки цикъл на преработка и се понижава нейната твърдост. Според Кова22

ERPC. European Declaration on Paper Recycling 2011 – 2015. Цит. съч., 2011, pp. 7.
Смолин, А., А. Колешков. Основные причины снижения бумагообразующих свойств макулатурных волокон при цикличном использовании. Целлюлоза. Бумага. Картон. № 6, 2006, с. 57.
24
Wan, J., Y. Wang, Y. Ma, Y. Q. Xiao. Influence of pressing and drying on the microstructure of recycled
plant fibres. Cellulose Chem. Technol. [Online]. 43 (1–3), 2009, pp. 71. Available from: http://
www.cellulosechemtechnol.ro/onlinearticles.php/. [Accessed: 9th May 2013].
25
Ервасти, И. Граници на рециклиране на отпадъчната хартия. Целулоза и хартия. № 1, 2006, с. 17.
26
Venditti, R. Paper Recycling Technology. Detailed part 1. Lecture North Carolina State University.
[Online]. 2005, Available from: http://www4.ncsu.edu/~richardv/documents/Presentation
108HOdetailedpart1best.pdf/. [Accessed: 4th September 2013].
27
Пузырёв, С., О. Ковалева. Цит. съч., с. 46.
28
Стойчева, Я. Получаване на хартии за вълнообразен картон с повишено съдържание на вторичен влакнест материал. Дис. София, 1989, 152 л.
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лева29, технологичната схема за преработка на отпадъчната маса условно може
да се раздели на 3 типа: схема за производство на опаковъчни видове хартии и
картони; схема за санитарно-битови видове хартии и схема за хартии и картони
за писане и печат. Като отделна схема,Venditti30 разглежда производството на
вестникарска хартия.
Пузырёв31 също пояснява, че технологията на преработване на ОХ е много по-сложна от тази на първичната маса, тъй като тя съдържа различно количество примеси и други нежелани съставки: добавки, пълнители, покрития и
т.н. Това предполага прецизно извършването на етапа подготовка на влакнестия материал. Във връзка с това, в свое изследване автори32 посочват, че основните изисквания при проектирането на технологичните схеми са: отстраняване на максимално възможното количество от чужди включвания още при
първите операции от технологичната схема: развлакняване, грубо сортиране и
очистване; съкращаване броя на технологичните операции за сметка на използване на по-ефективно оборудване.
В зависимост от вида на произвежданите от рециклирани влакна продукти, процесът на рециклиране преминава през различни етапи: развлакняване,
размилане, очистване, пресяване, деинкинг, диспергиране, избелване, пресоване, сушене, ролиране, обработка на производствените води, обработка на отпадъците.
Nazhad33 обобщава, че въздействието на рециклирането върху свойствата
на влакната зависи от развлакняването и историята на производството на хартията, като отрицателното влияние се състои в понижаването на някои хартиенообразуващи свойства на хартията и картона. Авторите, изследвали процесите по рециклиране на хартията, потвърждават, че основни изменения във влакната настъпват по време на тяхното размилане и сушене.
В резултат на размилането, Lumiainen34 изследва и установява следните
промени при целулозните влакнести материали: увеличаване якостта на опън,
коравината при опън, якостта на спукване, якостта на разрушаване. В зависи29

Ковалева. О. Особенности технологических схем преработки макулатуры. Целлюлоза. Бумага. Картон. № 10, 2007, с. 60.
30
Venditti, R. Paper Recycling Technology. Detailed part 2. Lecture, North Carolina State University.
[Online]. 2005, Available from: http://www4.ncsu.edu/~richardv/documents/Presentation
108HOdetailedpart2.pdf/, [Accessed: 21th February 2013].
31
Пузырёв. С. Преработване на отпадъчна хартия – състояние, проблеми, перспективи. Целулоза и хартия. № 4, 2003, с. 9.
32
Пузырёв, С., Е. Тюрин, В. Волков, О. Ковалева. Развитие технологии и оборудования для
производства флютинга и тест – лайнера. Целлюлоза. Бумага. Картон. № 6. 2006, с. 39.
33
Nazhad, M. Recycled fiber quality – a Review. Journal of Industrial and Engineering Chemistry.
[Online]. 11(3), 2005, pp. 314, 327. Available from: http://www.cheric.org/PDF/JIEC/IE11/IE11-30314.pdf/. [Accessed: 5th September 2013].
34
Lumiainen, J. Refining of chemical pulp. – In: Paulapuro, Hannu. Papermaking, Part 1: Stock
Preparation & Wet End [Online]. Vol. 8, 2000, pp. 88. Available from: http://www.fing.edu.uy/iiq/
maestrias/icp/materiales/2010/06_Papermaking/book8chapter 4refining%20of%20chemical%
20pulp.pdf/. [Accessed: 4th September 2013].
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мост от произхода им, якостта на раздиране при иглолистните влакна първоначално се подобрява, след което намалява, докато при широколистните първоначално значително се увеличава, след което се понижава при продължителното
размилане. Авторът отчита понижаване на показателите въздухопропускливост,
обем, хигроскопичност, непрозрачност, коефициент на разсейване на светлината и слабо понижена белота.
Някои изследователи35 стигат до заключението, че сушенето води до намаляване якостта на хартията. Втвърдяването на повърхността (т.нар. ороговяване) ограничава свързването между влакната, а вътрешното втвърдяване намалява тяхната съгласуваност. И двата ефекта могат да ограничат уплътняването на
хартиената лента и да понижат здравината й. Значително влияние върху якостните свойства на рециклирани влакна от възстановен вълнообразен картон, оказват
процесите на размилане, пресоване, изсушаване и други физически операции, променяйки порестата структура на клетъчните стени на влакната.36
Въздействието на рециклирането върху свойствата на хартиените продукти е различно, в зависимост от видовете и предназначението на влакнестите
материали. Сериозни промени в свойствата на влакната се наблюдават след
тяхното размилане и сушене. При прецизно провеждане и проследяване на процеса размилане, би се постигнало повишаване на якостта на опън, тази на спукване и на разрушаване. Необходимо е правилното регулиране на този процес с
оглед намаляване отрицателното му влияние върху показателите: въздухопропускливост, хигроскопичност, белота. При подходящо оптимизиране на процесите пресоване и сушене може да се формира подходяща структура и ограничаване на отрицателното им влияние върху свойствата на получените продукти
– якост и ороговяване на хартията.
Ефектите от цикличното преработване изменят най-силно якостните показатели на хартията и на изготвените от нея продукти. Въз
основа на направения литературен обзор, може да се направи заключението, че оптимално е регенерирането на влакната до 3 цикъл.
3. Влияние на използваните химични спомагателни вещества
Различни автори заключават, че при многократно използване на вторичната хартиена маса хартиено образуващите свойства, а следователно и нейното
качество, се влошават, което налага преминаването й през различни етапи на
облагородяване. Наличието на частици от печатни мастила и лепливи замърсявания в отпадъчната маса води до намаляване качеството на готовата продукция и снижаване коефициента на полезно действие на хартиената машина и на35

Misman, M., S. Alwi, Z. Manan. State-of-art for paper recycling. Proceedings of ICSTIE 2008, 11-12
December 2008, UITM: Penang, 2008, pp. 3. [Online]. Available from: http://www.cheme.utm.my/
prospect/images/misrawati-2008-icstie.pdf/. [Accessed: 5th September 2013].
36
Wan, J., et al. Effects of pulp preparation and papermaking processes on the properties of OCC fibers.
BioResources. [Online]. 6 (2), 2011, pp. 1625. Available from: http://www.bioresources.com/.
[Accessed: 5th September 2012].
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лага необходимостта от прилагането на допълнителни химически свързващи
вещества (ХСВ)37. Те представляват вещества с природен или синтетичен произход, които повишават качеството на хартията и улесняват процесите на производството й. Различните видове ХСВ намират приложение за подобряване
свойствата на получената хартия. Влагането на ХСВ при рециклирането на хартията, особено се налага с цел подобряване здравината на получената хартия
и нейното обезмастиляване.
Установено е, че добавянето на амин функционален поливинил алкохол в
мокрия край от производствения процес на продукти от рециклирана хартия, води
до желано подобряване на якостните им свойства в мокро и сухо състояние38.
Авторски колектив39 увеличава якостните свойства на рециклирана неизбелена
крафт хартия с няколко водноразтворими материала или последователност от
добавки, а други автори40 установяват, че предварителната обработка с различни химични вещества е в състояние да компенсира загубата на здравината. Установено е, че добавянето на ниски дози полиелектролити, съдържащи амин функционални групи върху рециклирани влакна крафт лайнер, показва благоприятен
ефект върху якостта на опън41. Резултатите от химична обработка върху обезмастилена смесена офис отпадъчна хартия показват подобряване на якостта на
опън и оптимизиране на якостните свойства при използване на 10% янтарна киселина, 5% натриев дихидроген фосфат42. При добавяне на катионно нишесте е
установено значително подобряване във всички на якостните свойства на листов
материал от рециклиран отпадъчен опаковъчен вълнообразен картон и неутрална
сулфит полуцелулоза43. Изследователски екип44 установява, че видът на повърхно37

Щелканова, В. Новы подход к преработке вторичного сырья. Целлюлоза. Бумага. Картон. №
3, 2005, с. 60.
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Robeson, L., et. al. United State Patent. Amine functional poly (vinyl alcohol)l for improving the
properties of recycled paper. Patent number 5,380,403. [Online]. 1995, January 10. Available from:
http://www.freepatentsonline.com/5380403.pdf/. [Accessed: 31 th July 2012].
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Zhang, M., et al. Can recycled kraft fibres benefits from chemical addition before they are first dried?
Appita Journal. [Online]. 55 (2), 2002, pp. 24. Available from: http://repository.lib.ncsu.edu/
publications/. [Accessed: 1th August 2012].
40
Zhang, M., et al. Effect of chemical pre-treatments of never-dried pulp on the strength of recycled
linerboard. Proceedings TAPPI Papermakers Conference [Online]. 2001, pp. 1. Available from: http:/
/repository.lib.ncsu.edu/publications/. [Accessed: 31th July 2012].
41
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poly (allylamine hydrochloride). BioResources. [Online]. 6 (1), 2011, pp. 581. Available from: http://
www.bioresources.com/. [Accessed: 11th March 2014].
42
Talaeipour, M., М. Mohkami. Improving the wet tensile strength of recycled paper via increasing its
bond capacity. Middle-East Journal of Scientific Research. [Online].13 (11), 2013, pp. 1483. Available
from: http://www.idosi.org/mejsr/online.htm/. [Accessed: 11th March 2014].
43
Ghasemiana, А., М. Ghaffaria. А. Ashorib. Strength-enhancing effect of cationic starch on mixed
recycled and virgin pulps. Carbohydrate Polymers [Online]. 87(2), 2012, pp. 1269. Available from:
http://www.journals.elsevier.com/carbohydrate-polymers/. [Accessed: 10 th April .2014].
44
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enzyme at neutral PH. Renewable natural resources research. [Online]. 1 (2), 2010, pp. 72. Available
from: http://www.sid.ir/en/. [Accessed: 11th March 2014].
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стно активните вещества и целулозните ензими, влияят положително на белотата, индекса на замърсяванията и ефективността на деинкинга.
За подобряване качеството на възстановените влакна относно техните якостни и
оптични свойства, се използват и окислителни ензими45. Те са екологична алтернатива за допълване на стандартното химично обезмастиляване при рециклирането на ОХ,
тъй като чрез прилагането им се постига намаление на търсенето и изискванията към
химикалите, понижение в производствените разходи и въздействие върху околната среда при постигане на същите оптични свойства, както при конвенционалния деинкинг46,
47
. Авторски колектив48 установява, че правилното регулиране на ензимната хидролиза
има решаващо значение за подобряване качеството на рециклираната хартия. И според други автори49, използването на ензими подобрява влакната и възстановява част от
загубената здравина по време на рециклирането. Bajpai50 и други51 установяват, че ензимите имат огромен потенциал в разрешаване на много проблеми, касаещи рециклираните влакна, като: обезмастиляването, наличието на лепливи вещества, обезводняващата способност на рециклираното влакно, процесът „ороговяване”. Литературният
преглед, направен от Puneet и други52, обобщава ролята на ензимите за повишаване
оптичните свойства на обезмастилени влакнести материали.
Видът и съставът на използваните ХСВ зависи от вида, състоянието и
качеството на вложената суровина – нейната категория, композиционен състав
и степен на рециклиране. Използването на малки количества ХСВ с невисока
стойност е едни от основните фактори, влияещи за подобряване качеството на
получените продукти от хартия. Те усъвършенстват протичането на процесите
и променят свойствата на суровините за производството на продукти с конкретно функционално предназначение. Различните видове вещества оказват ос45
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новно положително влияние върху оптичните и якостните свойства на влакнестите материали и техните качествени показатели.
Заключение
Оптимизирането на дейността на системите за събиране и сортиране на
отпадъчната хартия, необходимостта от осигуряване на вторична суровина с
най-високо качество и преодоляване на недостатъците при технологичния процес на рециклиране, усъвършенстването на технологиите и влагането на ХСВ,
са ключови моменти за получаване на крайни продукти с желани свойства.
Идентифицирани са основните фактори, които оказват влияние върху качеството на продуктите от рециклирани хартиени материали: вид на влакнестия
материал, технологични процеси и използвани ХСВ. Обобщено е влиянието им
общо върху свойствата на рециклирания материал и качеството на изготвените
на тяхна основа продукти. Установено е, че те се намират във взаимна връзка
и обусловеност, формирана от особеностите на процесите на рециклиране на
хартията, представена като: ОХ – ХСВ – технологична преработка – качество
на крайния продукт. Колкото по-чиста е хартията за рециклиране, толкова подобро е нейното преработване, а следователно и по-малко количеството на влаганите допълнителни спомагателни вещества. Основни промени в якостните
свойства на влакната се наблюдават при технологичните етапи размилане и
сушене, а подобряването на оптичните и якостните свойства на влакнестите
материали се постига с добавянето на малки количества ХСВ. При своето взаимодействие посочените фактори допринасят за формирането на комплекс от
потребителни свойства на крайните продукти.
MAJOR FACTORS DETERMINING THE QUALITY
OF PRODUCTS FROM RECYCLED PAPER MATERIALS
Assist. Prof. Velichka Marinova,
Assoc. Prof. Dr Temenuga Stoykova
Abstract
The quality of products from recycled paper materials is determined by factors, which
upon their interaction contribute to the formation of a complex of consumer properties of the
end-products. The underlying factors are in a state of interconnectedness and interdependence
formed by the peculiarities of the processes of recycling paper. The relation can be presented
as follows: waste paper – supplementary chemical substances – technological processing –
quality of the end-product. The degree of purity of paper, its composition and rate of recycling,
the technological stages of milling and drying as well as the adding of small amounts of HBs
contribute in the highest degree to improving the strength and optical properties of the products
from recycled paper materials.
The objective of the present article is to identify the main factors and the effect they have
on the quality of products from recycled paper materials.
Keywords: quality, recycling, factors.

