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Резюме
Целта на статията е изследване качеството на нискограмажни комбинации на картон от рециклирани хартиени материали и възможностите за
включването им в производство на опаковки с оптимално качество.
Използвани са инструментални методи, които най- добре характеризират
основните потребителни свойства на картоните, съобразно техните функции за влагане в производство на опаковки. Проведеното изследване
доказва възможността изпитаните комбинации картони с различно навълняване да се използват в производството на опаковки за леки стоки с
промишлено предназначение.
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Въведение
Днес рециклирането е развита индустрия сама по себе си, свързана пряко
или косвено с широк брой сектори от европейската икономика. Съвременното
модерно общество е „зелено“ общество, в което политиките и технологиите
следва да насърчават устойчиво ресурсо- и енергоспестяващо производство.
Цел на Европейската комисия е Европа – „рециклираща икономика“, с подкрепа
за европейското устойчиво развитие в дългосрочен план, стабилния растеж и
заетостта. Въпросът за рециклиране на опаковките и опазване на околната среда е
основна насока за научни изследвания и развитие на икономиката (Стойкова, 1999).
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Докато ЕС обсъжда прехода към кръгова икономика, то стокознанието може да
играе важна роля за прилагането й, за създаване на качествени вторични продукти с търсени потребителни свойства (Стойкова, 2018; Foltynowicz, 2016). В
доклада на ERPC (Доклад на ERPC, 2018) се посочва, че цикълът на хартиеното
влакно може да служи като модел за кръговост. Това определя въпроса за качеството на продуктите от рециклирани хартиени материали като актуален и
значим.
В световен мащаб различни автори изследват промяната в свойствата,
обуславящи качеството на различните видове влакнести материали в резултат
от рециклирането (Nazhad, 2005; Wan et al, 2011). Ефектите от цикличното преработване изменят най-силно якостните показатели на хартията и на изготвените от нея продукти (Ервасти, 2006; Смолин и Колешков, 2006; Venditti, 2005).
От стоковедна гледна точка интерес представлява постигането на оптимални
стойности на качествените показатели на използваните суровини при намален
грамаж за получаване на крайни продукти от рециклирани хартиени материали.
Това е основание за целенасочено изследване на проблема.
Автори (Korzeniowski and Foltynowicz, 1999) поясняват огромната роля на
опаковките за националната икономика, тъй като около 90% от предлаганите
продукти изискват някакъв вид опаковка. Вълнообразният картон е един от най
– разпространените типове картони. Производството му през последните години придобива все по-голямо значение и постига все по-големи пазарни дялове
(Басмаджиев, 2018; Кокожка, 2018; Осыка, Комаха и Шульга, 2019). Той е изключително евтин, гъвкав, с малка маса, добри якостни и печатни свойства, лесен за рециклиране и представлява първокласно решение за опаковане (Господинов, 2014; Розалинов, 2017). В този процъфтяващ сектор използването на
хартии с ниско тегло се налага все повече, благодарение на намалената употреба на суровини и потребление на енергия, необходима за производството им
(Troia, 2014).
Целта на настоящата статия е изследване качеството на нискограмажни
комбинации на картон от рециклирани хартиени материали и възможностите за включването им в производството на опаковки с оптимално
качество.
Предметът на изследването е продиктуван от непрекъснато нарастващите
потребителски изисквания и условия за повишаване и гарантиране качеството
на готовите продукти, при осигуряване на промишлено производство, което е
ресурсозапазващо и генериращо положителен ефект върху околната среда.
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1. Опитен материал и методология на изследване
Обект на изпитване са комбинации от трипластов вълнообразен картон
(велпапе) от нискограмажни рециклирани хартии за гладките и навълнените
пластове, както следва:
– влакнест материал от нискограмажни рециклирани хартии от групите
1.04 Отпадъчна хартия от магазините (използвани хартиени и картонени
опаковки, които съдържат не по-малко от 70% вълнообразен картон, остатъкът
е плътен картон и опаковъчна хартия) и 1.05 Отпадъчни опаковки от вълнообразен картон (използвани опаковки и листове от вълнообразен картон с различно качество), съгласно БДС EN 643:2014;
– хартия за гладките пластове на картона: TL3 – Testliner 3;
– хартия за вълнообразния пласт на картона: WL – Wellenstoff;
– маса на използваните хартии до 120 g/m3;
– навълняване от типа: микровълна (E) с височина 1,2 mm, фина вълна (В)
с височина 3,0 mm, средна вълна (C) с височина 4,1, mm.
Изпитванията са проведени при три различни комбинации вълни (E~, B~,
C~), позволяващи влагане, съгласно целта на нискограмажните картони и получаване на опаковки с достатъчни механични свойства и оптимално качество за
леки стоки с промишлено предназначение.
Правилно подбраните комбинации от картони, влизащи в състава на опаковките, определят качеството на получените готови продукти. В зависимост от
конкретното приложение и желаните потребителни свойства, комбинациите
могат да са разнообразни. Значение при техния избор има отчитането на икономическата ефективност от производството им съобразно запазването на основните показатели за качество.
Изпитаните картонени комбинации са представени в таблицата:
Таблица 1
Варианти на изготвените комбинации от картони
вариант
1
2
3
4
5
6

хартия за
хартия за навълнения
гладкия пласт
пласт
TL3 100
WL 90
TL3 120
WL 90
TL3 100
WL 90
TL3 120
WL 90
TL3 100
WL 90
TL3 120
WL 90
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хартия за
гладкия пласт
TL3 100
TL3 110
TL3 90
TL3 110
TL3 100
TL3 90

вълна
Е
Е
В
В
C
C
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Методи на изследване. Използван е инструменталният метод за определяне на стойностите на качествените показатели, характеризиращи функциите на използваните картонени комбинации за производство на опаковки, както
следва: Маса, g/m2 (съгласно БДС EN ISO 536:2012); Влага, % (съгласно БДС
EN ISO 287:2009); Съпротивление на спукване (BST), kPa (съгласно БДС EN
ISO 2759:2005); Съпротивление на натиск по ръб (ECT), kN/m (съгласно БДС
ISO 3037:2013); Устойчивост на пробиване (PET), J (съгласно БДС ISO
3036:1999).
2. Резултати и обсъждане
Качеството на гофрирания картон се определя от качеството на използвания материал (хартия), грамовото тегло и неговото навълняване или комбинацията от навълнявания.
Основните потребителни свойства на картоните за транспортни опаковки
са свързани с показателите за здравина по време на тяхната експлоатация и с
изпитване на използваните картони по физико-механичните показатели: съпротивление на спукване, съпротивление на натиск по ръб, устойчивост на пробиване. Масата и влагата са определящи показатели за запазване формоустойчивостта на използваните картони, а оттам и при определяне на тяхната пригодност за участие в структурата на произведените опаковки.
Изследванията на качествените показатели на комбинациите от картони са
илюстрирани на фигурите от 1 до 7.
Всички изпитани показатели за изследваните комбинации картон са в рамките на нормираните изисквания. В сравнителен анализ могат да бъдат проследени извършените изследвания и реализираните стойности по отделните качествени показатели при различните използвани грамажни комбинации и навълнявания.
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max изискване

маса

min изискване
362,00
362,68
328,00

Тип вълна

С~

401,00
382,53
363,00

В~

374,00
353,82
338,00

Е~
0,00

100,00

200,00
300,00
Маса, g/m2

400,00

500,00

Фиг. 1. Сравнителна характеристика на показателя маса
за комбинациите картон със 120-грамов пласт
Показателят маса на изпитваните комбинации картони се изразява в грамове на квадратен метър. Определя се площта и масата на образците за изпитване и се пресмята масата на единица площ. Свойствата на микро-вълнообразния картон при сходна маса с тази на обикновения картон, са по-добри:
той има по-голяма здравина или по-малък грамаж при една и съща якост. С изключение на използваната С-вълнова конструкция, останалите две регистрират
средна „маса“ в изисквания интервал. Най-малки колебания отчита комбинацията с E-вълна (фиг. 1).
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max изискване

маса

min изискване
352,00
343,35

С~
Тип вълна

318,00
332,00
В~

316,98
300,00
350,00

Е~

339,26
316,00

260,00

280,00

300,00
320,00
Маса, g/m2

340,00

360,00

Фиг. 2. Сравнителна характеристика на показателя маса
за комбинациите картон със 100-грамов пласт
Намаляването на масата на крайните продукти от хартия и картон е необходимо изискване за успешно развитие на индустрията съобразно тенденциите
и промените на околната среда. В едно изследване (Картонът на бъдещето,
2016) се обобщава, че въздействието върху околната среда на системата за опаковане трябва да се разглежда като едно цяло. Фокусирането следва да е не само върху крайния продукт, а да се разглежда всеки етап, включително необходимото количество материал за опаковката, и енергията, която е нужна за нейното транспортиране. Използваните картонени комбинации се характеризират
със средни стойности за показателя маса и при трите комбинации вълни (фиг.
2). Най-малки колебания са отчетени при комбинацията с В-вълна (табл. 2).
В пряка връзка с масата на картона е показателят влага. Водното съдържание е разликата между масата на пробата преди и след изсушаване, изразена
в %. Важното значение на показателя влага за качеството на картона, се проявява още при изследване свойствата на хартиите, които го изграждат. Нормата и
за трите използвани навълнени конструкции е еднаква: 6 – 10%.
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влага

min изискване

max изискване

12

Влага, %

10

8

6,24

6,32

6,27

Е~

В~
Тип вълна

С~

6
4
2
0

Фиг. 3. Сравнителна характеристика на показателя влага
за комбинациите картон със 120-грамов пласт
Стойностите на показателя са близки за комбинациите със 120-грамов
пласт, като положителното в случая е, че и при трите изследвани вълни резултатите са близки до минималното изискване – около 6% (фиг. 3). При картоните
с В и С-вълна получените резултати са идентични – 6.32%. Това показва оптимално преработване на изходните суровини при производствения процес. Тъй
като типичното лепило за вълнообразен картон е около 75% вода, нанасянето на
лепилото има най-голям принос за внасяне на допълнителна вода в картона.
Прекомерното нанасяне на лепило води до ненужна вода. Удвил – Прайс (2017)
обяснява, че това води до излишна загуба на нишесте, забавя машината и причинява деформационни проблеми. В изследваните картони такива проблеми
следователно отсъстват.
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влага

min изискване

max изискване

12

Влага, %

10
8

6,26

6,25

6,27

Е~

В~
Тип вълна

С~

6
4
2
0

Фиг. 4. Сравнителна характеристика на показателя влага
за комбинациите картон със 100-грамов пласт
Влагата оказва влияние върху навълняването и върху стабилността на картонената структура. При производството на картонени продукти тя въздейства
върху последващите преработвателни процеси на печатане и копиране. Показателят влага при изследваните 100-грамови конструкции се характеризира с последователно близки стойности за трите използвани комбинации вълни (фиг. 4).
С най-добри стойности за показателя е В-вълновата картонена структура (табл.
2). Различията в стойностите с другите две вълни са пренебрежимо малки и
може да се заключи, че и трите използвани навълнявания получават добри резултати по показателя.
В пряка връзка с влагата са якостните свойства на картона. Уудвил –
Прайс (2017) разглежда дефектите на листа и обяснява, че влажният картон има
по- малка якост на смачкване и може да бъде смачкан по време на процеса на
преработване. Добре изсушеният картон следва да има добра здравина, тъй като
ще участва в производство на опаковка с добри якостни показатели.
Основна функция на транспортната опаковка е запазване целостта на вложения в нея продукт. Сравнителен анализ на изследваните якостни показатели
на използваните комбинации дава по-ясна характеристика на възможността за
влагането им в опаковки, като се отчита и предназначението им за леки стоки.
(фиг. 5, 6 и 7).
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При изследване на поведението на образци от плосък и вълнообразен картон при натоварване на натиск, Господинов, Хаджийски и Стефанов (2012)
обясняват, че при транспортиране кутиите често се подреждат на стелажи една
върху друга. По този начин тези, които са разположени на по-долни нива в стелажа се подлагат на натиск, възникващ от тежестта на кутиите, поставени на погорните нива. Когато големината на това натоварване надвиши определена
стойност – критична за дадената опаковка, настъпва изкълчване в стените и
смачкване на опаковката.
Свойството на една опаковка да понася натоварване се определя от големината на натоварващата сила, която тя е способна да издържи. Влияние върху
тази характеристика оказват механичните свойства на вълнообразния картон,
използван за производството на опаковката и нейните основни геометрични
параметри.
Според авторите (Хаджийски и др., 2009) информацията за напрегнатото
състояние в материала при натоварване, предизвикващо деформиране, е характерно за опаковките от вълнообразен картон при натоварвания, които те понасят в реални експлоатационни условия при транспорт и съхранение. Ето защо
изпитването на якостните показатели е определящо за предназначението на
опаковките.
Основен метод за определяне на якостта в индустрията за производство на
вълнообразен картон е тестът за якост на спукване (BST), който е свързан с
издръжливостта при грубо манипулиране на вълнообразния материал. Показателят е мярка за силата, необходима за разкъсване или пробиване на лицето на
велпапето. Тази сила е косвено свързана със способността на картона да издържа на външни или вътрешни сили и по този начин да съдържа и защитава продукта по време на превози. Якостта на спукване показва максималното налягане, действащо върху изпитвания влакнест материал. Показателят е функция от
съпротивлението на скъсване при опън и удължението преди скъсването.
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Якост на спукване, kPa

120-грамова комбинация

100-грамова комбинация
569,65 568,77

546,91
517,32

516,07
494,34

Е~

В~
Тип вълна

С~

Фиг. 5. Сравнителна характеристика на показателя BST
за изследваните комбинации картон
Това, което може да се забележи на фиг. 5, са по-високите стойности за показателя при по-високограмажния картон, като двете комбинации имат почти
идентични стойности при използваната С-вълна. Резултатът при 100-грамовата
комбинация с В-вълна е по-висок от този при използваната 120-грамова комбинация с Е-вълна, но разликите са пренебрежими. Следва да се добави, че картоните покриват препоръчителните стойности на Европейската федерация на производителите на велпапе (FEFCO, 2019) от 500 kPa за показателя (изключение е
само 494.34 при Е-вълна, но пък стойността е много близко до препоръчителната) за клас I картони с една вълна. Следователно и двете комбинации са подходящи за изработване на нискограмажни опаковки за леки стоки с промишлено
предназначение.
С широко приложение за определяне показателя якост при картоните е изпитването за съпротивлението на смачкване по ръб (ECT). Това е същинският
тест за ефективност, който е и пряко свързан със здравината при подреждане/стифиране на опаковките. ECT е мярка за якостта на смачкване по ръб на
велпапето. Правилната стойност на показателя гарантира устойчивост на изготвената опаковка и възможност тя да поема по-голямо натоварване, особено при
неподходящо подреждане в складовете. Тогава възникват евентуални дефекти в
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резултат на прекомерен товар върху опаковката, особено по ръбовете и при
липса на укрепващи елементи.
Тестът за смачкване по ръб (ЕСТ) се изпитва в напречно направление (вертикално направление) на велпапето. Посредством резултата от него е отчетена
максимална сила на натиск, при въздействието на която изпитаният картон остава устойчив, без да се деформира. Изпитването измерва съпротивлението на
силите, които са успоредни или перпендикулярни на посоката на вълната. Тези
сили според Тодорова и Гарабедян (2016) имат ключово значение по време на
подреждане на кутиите, както и за нуждите на складирането.

Съпротивление на натиск по
ръб, kN/m

120-грамова комбинация

100-грамова комбинация

3,57

3,53

3,26
3,10

3,16
3,01

Е~

В~
Тип вълна

С~

Фиг. 6. Сравнителна характеристика на показателя ECT
за изследваните комбинации картон
В резултат на изпитването са отчетени по-високи стойности за по-големия
грамаж картон, но като общо представяне резултатите са много близки – в рамките
на 1-цата. Получените стойности за В-вълната на 100-грамовата комбинация са
много сходни с тези на С-навълняване при 120-грамовата комбинация. Разликите
между двете комбинации с Е-вълна са малки. Нещо повече, резултатът при 100грамовата комбинация с Е-вълна е по-добър от този за 120-грамовия картон с Свълна. В допълнение, всички изпитани картони покриват препоръчителните стойности на Европейската федерация на производителите на велпапе (FEFCO, 2019) от
2.5 kN/m за показателя и то за клас II картони с една вълна, които изискват по379

Известия
2019 • том 63 • №4

голяма устойчивост. Следователно и двете комбинации са подходящи за изработване на нискограмажни опаковки за леки стоки с промишлено предназначение.
Авторски колектив (Babic et al., 2010), след изпитване на вълнообразен
картон и кутии от велпапе, стига до заключението, че колкото по-добри са механичните свойства на хартиените слоеве и на гофрирания картон, толкова поздрави ще бъдат опаковките от него и по-устойчиви на вертикален натиск. Получените стойности за картонените комбинации предполагат добрите резултати
на якостните показатели на хартиите, включени в състава им, и съдействат за
достигането на оптимална здравина на изготвените от тях опаковки.
Якостните показатели на изследваните картонени комбинации включват и
определянето на показателя устойчивост на пробиване (РЕТ). Изпитването
представлява измерване на първоначално пробиване, разкъсване и огъване на
картона. Изпитването за якост на спукване и тестът за пробиване проверяват
податливостта на опаковъчните материали към повреда чрез пробиване.
Лашева и Розалинов (2008) обясняват, че показателят устойчивост на пробиване се определя за оценка на якостта на материалите и опаковките към ударни натоварвания Изчислената стойност на съпротивлението се състои от няколко компонента, като основна е енергията, необходима за пробиване на пробата,
и енергията, нужна за нейното огъване.

Устойчивост на пробиване, J

120-грамова комбинация

100-грамова комбинация

3,15
3,01
2,95
2,86
2,73

Е~

2,73

В~
Тип вълна

С~

Фиг. 7. Сравнителна характеристика на показателя PET
за изследваните комбинации картон
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Тестът за пробиване изчислява съпротивлението, което оказва картонът
или гофрираните листове на повреди като дупка или скъсвания. Този тип повреди могат да бъдат резултат от сблъсък с външни твърди предмети като ъгъла
на други кутии, остри ръбове на товарни платформи или от някакъв остър
предмет в кутията.
И при този показател са установени по-високи стойности за 120-грамовата
комбинация (фиг. 7). При използваната С-вълна и за двете комбинации са отчетени близки стойности, като е характерно сходство в резултатите при всички
комбинации навълнявания. Резултатите за показателя при 100-грамовия картон
са еднакви при В~ и Е-вълни. Стойностите за Е-вълната от 120 g, са по-високи
от тези, получени и за двете комбинации картон при С-вълна. Добрите стойности на показателя за изследваните картони от фиг. 7 се потвърждават с достигнатите от тях препоръчителни стойности на Европейската федерация на производителите на велпапе (FEFCO, 2019) от 2.5 J за клас I картони с една вълна.
Стандартните резултати за показателя гарантират транспортопригодността на
изготвените от комбинациите опаковки.
Заключение
Съгласно извършените изследвания за показателите на картона може да се
заключи следното:
– Маса, g/m2: при всички изследвани картонени комбинации са отчетени
средни стойности за показателя.
– Влага, %: показателят се характеризира с минимални стойности, близки
до долната граница на нормата и при двете комбинации. Отчетените стойности
са почти идентични и са дали отражение на получените резултати за якостните
показатели. Използваният тип вълна не оказва влияние върху показателя.
– Якост на спукване (BST): показателят се влияе от стойностите на показателите маса и влага. Вследствие на това са установени стандартни стойности
на показателя и за двете комбинации. Най-високите резултати при 120-грамовата комбинация и при тази с използване на 100-грамов пласт са при С-вълна.
Разликите в стойностите между тях са минимални. Типът навълняване оказа
влияние върху резултатите за показателя.
– Съпротивление на натиск по ръб (ECT): получените стандартни стойности на показателя и при двете прилагани комбинации показват най-добър
резултат при използване на Е-вълна. При 120-грамовата комбинация той е на
база минимално изискване при отчетена най-висока стойност за В-навълняване.
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– Устойчивост на пробиване (PET): като представител на якостните показатели отчита стандартни стойности при двете използвани комбинации. Найвисок резултат при 120-грамовата комбинация е достигнала С-вълната, а при
тази с използване на 100-грамов пласт – В-вълната.
При различните изследвани показатели трите вълни показват различно поведение и при двете формирани комбинации картони, но в рамките на изискванията. Независимо от това е доказана способността на леките хартии да участват в комбинация картон, която при най-ниско навълняване постига оптимално
качество.
Изследваните комбинации картони показват възможностите на нискограмажните комбинации картони и при най-ниско навълняване да се включат успешно в състава на опаковки за леки продукти с транспортно предназначение.
Икономията от използван ресурс при еднакво технологично решение означава и
по- малки разходи за производството на асортимент с постигнато оптимално
качество, съобразно избрано функционално предназначение. В тази връзка намаляването на грамажа на основната влакнеста суровина предоставя възможности за получаването на екологично ефективни опаковки, които същевременно
имат отчетен добър икономически ефект в дела на разходите на производителя.
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STUDY OF THE QUALITY OF RECYCLED PAPERBOARD
FOR TRANSPORT PACKAGING
Velichka MARINOVA
Abstract
The aim of the article is to determine the quality indicators of low-weight combinations
of recycled cardboard for packaging production. Instrumental methods have been used for best
characterization of the basic consumer properties of cardboards according to their function in
packaging production. The research carried out proves the feasibility of the different
combinations of cardboard tested with different flutes for use in the manufacture of packaging
for lightweight industrial goods.
Key words: quality; cardboards; recycling; packaging.
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