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СЪВРЕМЕННОТО ОПАКОВАНЕ В
КОНТЕКСТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0
СТЕФАН СТЕФАНОВ
Университет по хранителни технологии
stvstefanov@yahoo.com
Резюме: Съвременното опаковане се развива под влиянието на редица фактори,
най-важни от които са персонализация на продукцията за крайните клиенти и
произтичащите от това промени в производствения сектор. За да се отговори на
тези изисквания е необходимо да се премине към използването на технологии и
техника с висока степен на гъвкавост. Постигането на тези цели е възможно само
чрез прилагане на появилата се концепция за висока степен на цифровизация на
производството. Експертите наричат този етап в развитието на
промишлеността „четвърта индустриална революция“ или Индустрия 4.0. В
статията е направен анализ на състоянието на съвременното опаковане и
тенденциите, които се очертават във връзка с прилагане на принципите, заложени
в концепцията „Индустрия 4.0“. Акценти са поставени на възможностите които
предлагат „свързаните опаковки“ и съвременната автоматизация и роботизация
на опаковането чрез прилагане на дигитални технологии.
Ключови думи: Индустрия 4.0, опаковане, опаковъчна техника, IoT, IIoT,

MODERN PACKAGING IN THE CONTEXT OF INDUSTRY 4.0
STEFAN STEFANOW
University of Food Technologies
stvstefanov@yahoo.com
Abstract: Modern packaging is developing under the influence of a number of factors, the
most important of which are the personalization of products for end customers and the
resulting changes in the manufacturing sector. To meet these requirements it is necessary
to move to the use of technologies and techniques with a high degree of flexibility.
Achieving these goals is possible only by applying the emerging concept of a high degree
of digitalization of production. Experts call this stage in the development of industry the
"fourth industrial revolution" or Industry 4.0. The article analyzes the state of modern
packaging and the trends that emerge in connection with the application of the principles
set out in the concept of "Industry 4.0". Emphasis is placed on the possibilities offered by
"connected packaging" and modern automation and robotics of packaging through the
application of digital technologies.
Key words: Industry 4.0, packaging, packaging equipment, IoT, IIoT.

1. Въведение
Индустрия 4.0 се определя като част от
приложението на новите цифрови технологии в
производствения сектор и включва широк набор
от технологични решения и бизнес модели,
които допринасят за качествено нови форми на
икономическа активност [1].
Индустрия 4,0 се обособява като основна
концепция за развитието на съвременното
производство. Тя навлиза във всички области и
на обществения живот, променяйки редица
традиционни технологии.
Сериозно
отражение
има
и
в
опаковъчната промишленост и всички имащи
отношение към опаковането дейности - от
производството на опаковъчни материали и

опаковки през развитието на технологиите и
техниката за опаковане до етикетирането и
начините на разпределение, предлагане и
рекламиране на стоките.
Без съмнение индустрията допринася за
социалното благосъстояние чрез предлагането
на висококачествени продукти, адаптирани към
нуждите на човека, както и осигурявайки
правилните условия на труд за служителите [2].
Големият брой публикации, свързани с
Индустрия 4.0 показва очакванията за сериозни
промени в индустрията и в обществото като
цяло. Появиха се понятия като Food 4.0,
Packaging 4.0, Agriculture 4.0, Agri Food 4.0,
Gastronomy 4.0, Pharma 4.0, Traceability 4.0
[6,7,8.9] и др. Това показва за очакванията на
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специалистите от различни области и
значимостта на темата Индустрия 4. Така в
последно време тя се превърна в модел на
мислене за подобряване на постигнатото в
различни сфери на обществения живот.
Четвъртата индустриална революция все повече
дава отражение върху посоката на развитие на
обществото. Индустрия 4 въвежда радикални
промени в производствените процеси в
сравнение с текущата ситуация [3].
Според експертите Индустрия 4.0 и
свързаният с нея напредък ще имат огромен
ефект върху социалния живот [5].
2. Изложение
От началото на настоящото хилядолетие
дейностите по иновации за опаковане на храни
постепенно се разширяват към развитието на
интелигентни опаковки. Тази еволюция отразява
възникващата нужда от нови и ефективни
начини за икономия в бизнес процесите,
решаване на проблемите на безопасността и
качеството във веригата на доставки и
намаляване на загубите на продукти [4].
2.1. Движещи сили на Индустрия 4.0 в
опаковането
Все по-често производствените процеси
на бързооборотни стоки се ръководят от
изискванията на потребителите за по-голяма
персонализация, по-бързо време за изпълнение и
по-необичайни опаковки, да не говорим за
нарастващото им социално съзнание, което
означава - съвсем правилно - те оказват натиск
върху индустрията да предложи по-устойчиви и
етични решения.
2.1.1. Персонализиране
„Всеки клиент може да има автомобил,
боядисан във всеки цвят, който иска, стига да е
черен.“ Това са думи на Хенри Форд когато започва
производството на първия масово предлаган на
пазара автомобил Модел Т. Характерна особеност на
втората индустриална революция е създаването на
условия за масово производство чрез внедряване на
поточни линии.
Съвременните потребители имат изисквания,
които са свързани с все повече индивидуални
характеристики на употребяваните от тях стоки и
услуги. Това ново предизвикателство изисква
съвършено нов подход от произодителите. Така от
масово
производство
се
преминава
към
персонализирано.

Персонализирането се определя като
създаване на продукт или услуга според
спецификациите на купувача.
Масовото персонализиране е процес,
който
позволява
създаването
на
персонализирани продукти по спецификация на

потребителите. Обикновено това се прави с
използване на гъвкаво производство, което
позволява
производството
на
големи
количества, с висока скорост и с ниски
единични разходи. На практика масовото
персонализиране обикновено се извършва като
процес
на
сглобяване
на
стандартни
компоненти.
2.1.2. Производителност
Задоволяването на потребителското
търсене ще е възможно само при постигане на
висока производителност на опаковъчното
оборудване, което означава висока скорост на
работните
органи.
При
съществуващите
ограничения, налагани от физичните закони това
ще изисква разработване на нови конструкции
машини, използващи нетрадиционни принципи
на работа.
2.1.3. Гъвкавост
За да отговори на предизвикателството
за по-голямо разнообразие от стоки и услуги,
имащи специфични характеристики, наложени
от клиентите, съвременното производство
трябва да притежава висока гъвкавост. Това
налага използване на оборудване, което не
изисква много време и средства за преминаване
от производството на един продукт към друг.
Наличието
на
информация
за
предлаганите стоки в Internet и предлагането им
чрез този нов метод на търговия прави
клиентите нетърпеливи да си получат
избраното. Производителите са притиснати от
времето да доставят навреме поръчаните
продукти, притежаващи високо ниво на
персонализация. При тези условия гъвкавостта
на оборудването придобива нови измерения.
Произвежданите продукти трябва не само да са
с индивидуални характеристики, но и да се
произведат бързо. Производствените системи
трябва да са пъргави.
2.1.4. Безопасност
Преобладаващата част от опаковъчните
материали, опаковки и опаковъчна техника са за
нуждите на хранително-вкусовата, биотехнологичната, парфюмерийно-козметичната и фармацевтичната промишлености. За тези продукти от
особена важност е безопасността. Постигането и
изисква реализиране на специфични условия в
производствения процес и хигиенен дизайн на
оборудването-преработващо
и
опаковащо.
Осигуряването на безопасността на крайните
продукти в условията на Индустрия 4.0 се
постига с прилагането на свързаност на
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оборудването и на опаковките чрез средствата
на цифровите технологии.
2.1.5. Проследимост
Ползите от осигуряване на проследимост
на стоките по веригата за доставки днес са
огромни. Затова се говори и за Проследимост
4.0.
„Проследимостта“ може да означава
различни неща за различните заинтересовани
страни [8]:
 Проследимост
като
автоматична
идентификация на продукта;
 Проследимост като видимост на запасите
и готовите стоки;
 Проследимост
като
видимост
на
материала и производствената единица;
 Проследимост
като
видимост
на
продукта и процеса.
За целите на хранително-вкусовата и
фармацевтичната
промишлености
проследимостта
има
отношение
към
осигуряване на безопасността на продуктите и
медикаментите. Наличието на проследимост
значително
намалява
рисковете
и
от
фалшифициране.
Проследяемостта
предлага
на
оперативните стратези огромен потенциал за
подобряване на производството и качеството. В
свързаните
с
производството
индустрии
проследяването помага да се гарантира
качеството на продукта чрез проследяване на
суровините и незавършеното производство по
цялата производствена линия и веригата на
доставки. В случай на дефект или замърсяване,
изчерпателен запис на всичко, което влиза в
продукта, може да насочи към източника на
проблема и да сведе до минимум въздействието
на изтеглянето [9].
Заключение: Разгледаните 5 движещи
сили днес за търсене на съвременни решения и
прилагане на основните принципи, залегнали в
концепцията за Индустрия 4.0 не са единствени.
Те ще се обогатяват с нови поради динамиката в
обществото.
2.2. Основни инструменти на Индустрия
4.0
Предпоставка
за
осигуряване
на
инструментите, използвани от Индустрия 4.0 са
постиженията в сферата на цифровизацията.
Дигиталните технологии на основата на
изчислителната техника от последните 2-3
десетилетия
осигуриха
платформата
на
съвременното производство на всички етапи –
от проучванията през проектирането и

производството
до
реализацията
и
оползотворяване на отпадъците в края на
жизнения цикъл.
Значителният напредък в областта на
сензорите допълнително спомага за следене в
реално време на процесите и състоянието на
оборудването. Това дава възможност за
натрупване на богата информация, въз основа на
която да се прави анализ и вземане на решения
за нуждите на оптималното протичане на
процесите за постигане на целите.
Разработените
инструменти
дават
възможност да се осигури на производството и
бизнеса като цяло интегриране на всички звена
във веригата и обобщаване на информацията за
реализиране на всякакви задачи, свързани с
постигане на целите.
Автономни роботи
Симулации

Big Data

Разширена
реалност

Интегрирани
системи

Индустрия 4.0
Адитивно
производство

Изчисления
в облак

Интернет
на нещата
Киберсигурност

Фиг. 1. Индустрия 4.0
На фиг. 1 са представени основните
инструменти, с които Индустрия 4.0 създава
условия за висока производителност, гъвкавост
и персонализация на производството. Това са
основни технологии, развиващи се и достигнали
определено ниво в момента, което дава
основание за навлизане в етапа на четвъртата
индустриална революция.
В центъра на тази концепция е умното
предприятие (Smart Factory), изградено на
основата на кибер-физични системи от различен
тип. В тях са интегрирани различни машини,
изпълняващи своите функции в непрекъснат
контакт със средата чрез индустриален интернет
на нещата (IIoT).
2.2.1. Индустриален Internet на нещата
(Industrial Internet of Things - IIoT)
Основен инструмент в Индустрия 4.0 е
свързаността. Тя се отнася до всички елементи в
системата, между отделните системи и в
глобален мащаб чрез Internet. Обменът на
информация се осъществява непрекъснато. С
помощта на различни сензори се следи за
състоянието на елементите на системите, на
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протичащите в тях и между тях процеси и
актуалните условия на средата. Събира се
огромно количество информация. Това е
вторият инструмент на Индустрия 4.0 – Big
Data.
2.2.2. Големи обеми от данни – Big Data.
За да се управляват процесите, протичащи в
съвременното производство е необходима
информация относно състоянието на средата, в
която се работи, на оборудването, степента на
съответствие на характеристиките на продукта
или изделието със зададените и т.н. Постепенно
необходимата информация за вземане на
правилни решение от управлението на
системите нараства. За да се събира, съхранява,
управлява и правилно насочва за използване тя
трябва да се организира по подходящ начин.
Нарастването на данните е експоненциално и
големите обеми, които се натрупват създава
затруднения при управлението им.
2.2.3. Облачни изчисления
Огромният обем информация, необходим
да се поддържа работата на производствената
система, както и необходимите софтуерни
продукти и приложения изискват съответните
устройства. Те се нуждаят от непрекъсната
поддръжка,
което
не
винаги
е
във
възможностите на екипите в производството. На
практика днес съхранението на данни и софтуер
се извършва в сървъри, разпръснати из целия
свят и свързани чрез интернет. В тях се
извършват
необходимите
процедури
и
изчисления. Терминът „облак“ навлиза като
жаргон в описанието на този начин на
изчисление.
Облакът позволява на потребителите да
имат достъп до едни и същи файлове и
приложения от почти всяко устройство, тъй като
изчисленията и съхранението се извършват на
сървъри в център за данни, вместо локално на
потребителското устройство.
2.2.4. Симулации
Симулациите са мощен инструмент за
събиране на информация за обекти – процеси и
системи. С помощта на специфични програмни
приложения, съхранявани в облак, могат да се
симулират различни условия и проследи
поведението на обект. Симулацията е
икономически изгоден метод за предварително
осигуряване на необходимите характеристики
на процеси и системи с чиято помощ се
реализира практически продукта за клиента.
Повечето CAD системи днес притежават модули
за реализиране на различни симулации, като

механични изпитвания на конструкции на
машини или опаковки, поставени в реални
експлоатационни условия. Днес в помощ на 3D
CAD моделиране и симулиране се използват
предимствата, които предлага разширената
реалност.

2.2.5. Разширена реалност (Augmented
reality - AR)
Разширената реалност представлява
среда, която включва виртуална реалност и
елементи от реалния свят. Срещат се и други
определения, както и различни наименования –
добавена, обогатена и др. Това е комбинация
между реално обкръжаващата ни среда и
компютърно генерирани обекти [10,11].
Съществува разлика между виртуална и
разширена реалност. Докато във виртуалната
реалност „няма нищо реално“, то в разширената
реалност чрез натрупване на компютърно
генерирани слоеве се добавя виртуалност в
реална среда.
Разширената реалност дава възможност
за ефективно прилагане на компютърни модели
и провеждане с тях на симулационни процедури
за намиране на оптимални решения за
производствените и технологичните процеси.
2.2.6. Интегрирани системи
2.2.7. Роботизация
Роботизацията е ефективно средство в
инструментариума на Индустрия 4.0 за
постигане на високо ниво на гъвкавост
(flexibility) и пъргавост на производството
(agility). Съвременните роботи са в основата на
интелигентните производствени системи.
Те са незаменими в областта на
опаковането на всички нива от опаковъчната
система. Предимствата им пред други решения
са огромни, а в условията на пандемичната
криза са без алтернатива.
Въвеждането на повече роботи в
производствените
заводи
ще
промени
стратегиите за разполагане на предприятията
географски. Преместването на съоръжения в
търсене на евтина работна ръка няма да е
приоритет. Производителите на опаковки могат
да преместят заводите по-близо до своите
клиенти и да реализират икономии – ще спестят
време и разходи за логистика.
2.2.8. Адитивно производство (Additive
manufacturing – AM)
Адитивното производство е метод за
изфраждане на 3D обекти чрез непрекъснато
добавяне на материал, обикновено слой след
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слой.
Традиционните
технологии
за
производство на такова обекти е чрез прилагане
на методи за отнемане на материал до
получаване на желаната форма с предварително
зададени размери. Адитивните методи са
наречени 3D принтиране. В началото се е
развивал като метод за бързо прототипиране –
създаване на модели на обекти, които
впоследствие са се изработвали с традиционни
технологии. Днес вече се изработват обекти от
различни материали по този метод, което
отговаря на търсенията за по-висока степен на
персонализация.
В сферата на опаковането адитивното
производство е полезно при създаване на
модели за термоформоване на опаковки от
пластмаса на основата на различни полимери,
предварително произведени като листов
материал, детайли за опаковъчни машини и др.
2.2.9. Киберсигурност
Киберсигурност е защита на системи,
мрежи и програми от злонамерени атаки за
осигуряване
на
достъп,
промяна
или
унищожаване на информация.
Киберсигурността е особенно важна при
изграждане на Индустрия 4.0, чиято основа е
цифровизацията. Използването на огромен обем
данни, постоянното им споделяне между
свързаните чрез интернет обекти и огромния
брой приложения и софтуерни продукти са
особено уязвими и изискват специфичен подход
за защита.
3. Ефект върху опаковъчната индустрия
За да се справи с изискванията днес,
опаковъчната индустрия трябва да приложи
принципите на Индустрия 4.0. Основните
акценти са върху оборудването за производство
на опаковки, оборудването на опаковане на
различни
обекти
(продукти,
изделия),
опаковъчните материали и опаковки.
3.1. Техника за производство на
опаковки
Техническите средства, използвани при
производството на опаковки придобиват все повисока степен на интелигентност за справяне с
новите задачи за по-къси серии и дори уникални
опаковки.
Най-подготвени
за
тези
предизвикателства са представителите на
картонените опаковки. Малките обеми от
опаковки и дори уникалните могат да се
произвеждат на обособени като самостоятелно
работещи с режещи плотери CAD/CAM
системи. Така вече се произвеждат POS дисплеи
за нуждите на търговски обекти.

Малките обеми опаковки обособени в
отделни серии изискват честа пренастройка на
оборудването. Затова производителите на тази
техника залагат на използване на съвременна
елементна база и основно на елементи на
мехатрониката. Високото ниво на автоматизация
се отразява преди всичко на предоставената
възможност за безинструментално настройване
и задаване на параметрите на работните режими.
Залага се на свързаността на отделните
машини в линиите и комплексите за
производство на опаковки. Все по-активно се
работи и по проблемите на свързаността между
системата за производство и опаковките,
постъпили вече във веригата за доставки. Така
производителита на опаковки имат постоянно
постъпваща нова информация за състоянието на
опаковките и имат възможност за реагиране при
евентуални проблеми.
3.2. Техника за опаковане
По
подобие
на
техниката
за
производство на опаковки, техниката за
опаковане става все по-гъвкава, пъргава и
производителна. На основата на свързаността
между отделните машини в опаковъчните
комплекси се създават условия за следене на
работата им, анализиране цикъла им и
откриване на възможности за неговото
съкращаване
и
повишаване
на
производителността им. Този начин на следене
на работата води и до прилагане принципите на
интелигентна поддръжка. С помощта на
натрупаните данни за поведението на отделни
елементи, модули, машини и на цялата система
(опаковъчен комплекс от взаимно свързани
машини), подходящ софтуер и изчисления в
облак се създават условия за прилагане на
прогнозна поддръжка. За целта се използват
модели, с които са извършени предварително
симулации, резултатите са верифицирани в
практиката и моделите са валидирани за
приложение в изчислителните процедури.
Модулното изграждане на опаковъчната
техника е в основата на създаването на условия
за висока гъвкавост и пъргавост. Този принцип
на проектиране и изграждане на техническите
средства е познат отдавна. Днес той е на
качествено ново ниво, основно поради
прилагане принципите на мехатрониката.
Повечето елементи, с които са изградени
модулите притежават определено ниво на
интелигентност, благодарение на множеството
разнообразни сензори, следящи работата на
изпълнителните механизми. Така опаковъчните
машини стават все по-интелигентни, което води
до бързото им адаптиране към условията –
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необходимост от честа и бърза смяна на обекта
на опаковане и опаковката при запазване на
изискваното ниво на производителност.
3.3. Опаковъчни материали
Съвременното опаковане изисква нови
опаковъчни материали, които да гарантират
безопасност, качество и продължителен срок на
съхранение на хранителните продукти и
напитки. През последните години обект на
постоянни изследвания са активните и
интелигентните
материали.
Общото
им
наименование
е
„разумни
опаковъчни
материали“ (Smart Packaging Materials). С тяхна
помощ се реализират опаковъчни системи с
необходимите характеристики и изпълняващи
изискванията на производители, търговци и
потребители.
Активните материали предоставят нов
начин за защита на храните и напитките. В тях
се вграждат активни компоненти, които
реагират с веществата, които проникват в
опакованата среда и влияят негативно на
качествата на продукта. Такива са различни
различни вещества, играещи роля на абсорбери
и емитери. Това избягва необходимостта от
високо-бариерни опаковъчни материали, които в
повечето случаи са многослойни и дори
композитни,
подаващи
се
трудно
на
рециклиране (понякога и не подаващи се).
Интелигентните
материали
имат
свойството да реагират със средата в опаковката
и да отразяват възникнали промени в нейния
състав. Това дава възможност при промени,
отразяващи се негативно на безопасността и
качеството на продукта да се информират
заинтересованите по веригата на доставки и
особено потребителите – консуматори.
3.4. Опаковки
Съвременните опаковки все по-често се
произвеждат от активни и интелигентни
опаковъчни материали. Тъй като между
материала, от който е изработена опаковката
или специално добавени компоненти в самата
опаковка, продукта, намиращ се вече в
опаковката и средата в нея и извън нея
възникват определени взаимодействия, все
повече тези елементи се разглеждат като
система. Вместо активна или интелигентна
опаковка, се използват термините активна
опаковъчна система и интелигентна опаковъчна
система.
Днес прилагането на новите технологии
в производството на материали, включително
нанотехнологиите, доведе до качествен скок в
опаковането на храни. Разшириха се и

функциите, които опаковките изпълняват.
Благодарение на цифровите технологии днес
опаковките могат да осигурят връзка между
потребители и производители. Ползата е и за
двете страни в диалога.
4. Свързаност на опаковките
Новите постижения в областта на
информационните
технологии
създаде
възможността за свързаност не само между
хората и машините, но и между опаковките.
Така
Индустрия
4.0
навлезе
в
ежедневието на потребителите и чрез
опаковките.
Свързаната опаковка е общ термин,
описващ опаковки, които имат интелигентни
възможности. В основата на тази свързаност е
IoT (Internet of Things – Интернет на нещата).
Създават се приложения за масово използваните
smart телефони, които „усещат“ наличието на
определени елементи от опаковката, етикета или
затварящата система и при наличие на Internet
осъществяват връзка със сайтове, даващи
информация за продукта и производителя му.
Съществуват три основни типа свързани
опаковки
–
активни,
интерактивни
и
интелигентни. И при трите типа целта е
постигане на свързаност на клиентите с
източници на повече и по-богата информация за
фирмата и продукта. Но съществуват разлики
между тях. Те се дължат на ефективността и
удобството, което предлагат на клиентите.
Активните опаковки използват RFID
технологията и QR кодове, така че клиентите
могат да сканират кода на опаковката с
телефона си, за да извлекат цялата информация.
Активната опаковка е най-старата форма на
свързана опаковка.
Интерактивните опаковки са стъпка
над активните опаковки. Те са по-сложни в
технологично отношение, усъвършенствани и
могат да предават информация както на клиента
така и на компанията. Тази форма на свързаност
позволява предотвратяване на фалшифицирането на продукти.
Интелигентните опаковки са с найсложната и усъвършенствана форма на
свързаност на опаковките. Те могат да приемат и
изпращат информация. Притежават сензори,
които позволяват такива действия. Въпреки повисоката си цена, благодарение на многото
информация, която предават и приемат,
разходите за тях си заслужават.
Технологиите, залегнали в тази свързаност са
разпознаване на изображения, интелигентни мастила,
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QR кодове, RFID (Radio-frequency identification),

комуникация в близко поле (NFC)
4.1. Разпознаване на изображения
Новите приложения за разпознаване на
изображения
позволяват
директно
взаимодействие чрез мобилно устройство с
опаковката или етикета, като по този начин
елиминира
необходимостта
от
отделен
сканируем код, който изяжда ценно място за
брандиране
и
отвлича
вниманието
от
дизайнерската естетика на пакета.
След сканиране на опаковката се
осигурява достъп до уебсайтове и блогове с
информация за продукта, производителя и други
важни данни.
За разлика от QR кода, който води
потребителя само до един уебсайт, тези
приложения за разпознаване на изображения
свързват потребителите с източници на
информация с по-голямо разнообразие и повече
съдържание.
4.2. Интелигентни мастила
Touchcode разработи невидим електронен
код, който се отпечатва директно върху
опаковка. Чрез просто докосване на кодираната
опаковка с интелигентно устройство, екранът на
потребителя оживява с ангажиращо съдържание
на продукта.
Тази технология осигурява мобилна
интерактивност, без да засяга дизайна на
опаковката. Предлага се на пазара и като начин
потребителите да проверят автентичността на
марката на продуктите, които купуват.
Осъществява се на основата на интелигентни
мастила. В сферата на интелигентните
опаковъчни системи са познати сравнително
отдавна. Термохромните мастила, които са вид
интелигентни мастила, се използват за следене
на режимите на съхранение на опаковани
продукти. Чрез технологията за печатна
електроника и интелигентни мастила се
отпечатват елктронни схеми, сензори, RFID и
др. елементи, които са невидими и осигуряват
свързаността на опаковките, като обикновено
предоставят възможност за изпълнение и на
други функции, като информация безопасен ли е
продукта за консумация, какво е моментното му
качество и др. И благодарение на свързаността
тези показатели могат да се следят от система,
която да известява производители и търговци.
Проследяването и мониторингът на
качеството на продуктите от разстояние скоро
ще се превърне в норма [15].
4.3. QR код (Quick Response)

QR
кодовете
придобиха
широка
популярност през последните години, най вече
заради лесното им използване от потребителите
посредством приложенията, разработени за
смарт телефоните. Тяхното присъствие върху
етикетите на опаковките се увеличава, но
специалисти са на мнение, че те са технология
със затихващи функции. Дължи се на
сложността им, заемане на част от етикета
(видими са) и често не се „връзват“ с
концепцията за графичен дизайн.
Недостатък на QR кодовете е и
осигуряване свързаност само с един точно
определен сайт.
4.4. RFID (Radio-frequency identification)
RFID технологията е доста стара, но
доказала соите предимства през годините в
различни области. Днес в рамките на Индустрия
4.0 се залага изключително много на нея.
Следенето на стоките по веригата за доставки е
немислимо без използване на транспондери
(RFID). Всички логистични операции в
предприятията все повече налагат RFID
технологията. Благодарение на печатната
електроника те се отпечатват под формата на
етикети, които се прикрепят към опаковките и
създават условия за свързаност.
4.5. Комуникация в близко поле (NFC –
Near Field Communication)
NFC технологията позволява на две
отделни устройства с активиран чип да предават
малки количества данни помежду си с много
малко енергия [16].
NFC има потенциал да революционизира
начина, по който клиентите взаимодействат с
опаковките на храните. Чрез преоткриването на
опаковката
като
изцяло
интерактивен
инструмент за ангажиране на клиентите,
опаковката може да бъде издигната от проста
функционална връзка към предоставяне на
полезна и ценена услуга [17, 18].
При тази технология NFC чип е вграден
в опаковката, така че когато се приближи
потребител с NFC-активирано смарт устройство,
информацията за продукта автоматично се
предава от чипа към телефона на потребителя.
NFC етикетите също така усещат дали
опаковката все още е отворена и може да се
използва за проследяване. Всеки NFC маркер в
света е уникален, след като е кодиран с
идентификатор, който е невъзможно да се
копира или модифицира.
По същество това е начин за безжично
прехвърляне на данни между устройства, без да
е необходима интернет връзка. За разлика от
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Bluetooth, не е нужно ръчно да сдвоявате две
NFC устройства.
Когато се сканира NFC чипа, може да се
изпрати информация в реално време директно
до производителя. Този вид информация може
да бъде изключително ценна за фирмите, тъй
като би им позволила да видят какво се случва с
техните продукти, след като напуснат
рафтовете.
4.6. Разширена реалност
Свързаността
на
опаковките
да
възможност за птилагане и на други
иновационни технологии, като разширената
реалност. С помощта на подходящи приложения
към мобилни устройства има възможност да се
наслагват различни триизмерни изображения,
които да обогатят информацията за продукта в
опаковката. Това е възможност потребителите
да са наясно е продукта преди да го закупят.
5. Заключение
Индустрия 4.0 ще направи революция
във веригата за доставки - начина, по който
продуктите
се
произвеждат,
опаковат,
съхраняват, транспортират и разпределят.
Благодарение на новата концепция опаковките
ще придобият нови функции. Ще се
усъвършенства защитата срещу фалшификации
на продукти, ще се осигури много по-висока
степен на безопасност, качеството ще се
повиши. Чрез приложение на интелигентни
производствени системи ще се предлагат
продукти
и
опаковки
с
персонални
характеристики, задоволявщи в по-висока
степен изискванията на клиентите.
.
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НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА И
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Резюме: Акценти в доклада са: видове опаковки спрямо материала; закон
за храните (обнародван в ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г., влиза в сила от
09.06.2020 г.); регламент на ЕС No 1169/2011 на Европейския парламент и
на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за
храните на потребителите; СЕ маркировка-маркировка на ЕС за съществените изисквания за безопасност на продукта.
Ключови думи: опаковки, материали, закон за храните, регламент
на ЕС, СЕ маркировка

REGULATORY REQUIREMENTS FOR THE PACKAGING
AND LABELING OF FOOD AND BEVERAGES
STEFAN DICHEV
SPD Cert Ltd, UFT-Plovdiv
sditchev@gmail.com

Abstract: Highlights in the report are: types of packaging in relation to the
material; Food Act (promulgated in SG No. 52 of June 9, 2020, shall enter into
force on June 9, 2020); EU Regulation No 1169/2011 of the European
Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food
information to consumers; CE marking-EU marking for the essential product
safety requirements.
Key words: packaging, materials, food law, EU regulation, CE marking
1.
Въведение
Опаковките са предназначени да
предпазват продукта от външни въздействия
и за реклама на продукта.
Изчислено е, че 10% от общите разходи
за всички продукти на дребно са разходи за
опаковане.
Етикетът е предназначен да дава
достоверна информация на потребителя за

продукта и за идентификация на продукта по
цялата логистична верига, т. е. до
доставянето му в крайното местоназначение.
2.
Видове опаковки спрямо
материала
Пластмасови: те са гъвкави опаковки и
се произвеждат от полиетилен ниска и висока
плътност. Използват се за потребителска и
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транспортна опаковка и са един от основните
замърсители на околната среда.
ЕС произвежда годишно над 26 млн
.тона пластмаса, а в света за 1 мин. се
произвеждат 1 млн. бр. пластмасови бутилки.
Днес на глава от населението в света се
падат по 43 кг пластмасови опаковки.
Стъклени - използват се за по - скъпи
продукти и заемат значителен пазарен дял в
опаковката. Те могат 100 % да се рециклират
и то многократно.
Метални в т. ч. Al фолио. Те помагат
да се защитят продуктите от влага, слънчева
светлина и други външни въздействия. Аl
фолио може да се рециклира безкрайно.
Хартиени /картонени/ велпапе използват се за потребителска и транспортна
/ вторична опаковка. Повече от 95% от
всички продукти в САЩ се доставят във
вторични опаковки, направени от велпапе.
Дървени 1 - използват се и за
потребителски, но предимно за транспортни
опаковки.
Ядливи - използват за различни
хранителни продукти. Те се изяждат с
продукта и не генерират отпадъци. Формоват
се спрямо продукта. Тяхната номенклатура
постоянно
нараства
и
промишлените
дизайнери си развихрят фантазията с тях.
Активни - добиват все по - голяма
популярност и имат активна роля, която
спомага за поддържане качеството на
продукта и за удължяване срока на годност.
Те са съзнателно направени да съдържат
вещества,
които
взаимодействат
с
атмосферата вътре в опаковката или с
опакования продукт. С тях се намаляват
отпадъците от продукти и опаковки.
Интелигентни
те
съобщават
характеристики или промени в продукта и
позволяват
взаимодействие.
В
интелигентните опаковки се използват
матрични баркодове (QR кодове), които имат
свойството да съхраняват информация, която
да се визуализира при сканиране на код, чрез
смартфона.
Интелигентните
опаковки
позволяват сканиране чрез смартфон, което
дава на клиентите достъп до повече

информация за самия продукт и им дава
възможността да оставят обратна връзка за
определени продукти отново през телефона
си. Най-често „интелигентните опаковки“ се
използвани за хранителни стоки, за да
„съобщят“ на клиента кога храната вече не е
безопасна за консумация.
3.
Нормативни
изисквания
към материиалите за опаковки (Закон за
храните - гл. 1, раздел. 4)
За опаковане на храни се използват
само материали и предмети, включително
активни и интелигентни материали и
предмети, предназначени за контакт с храни,
които отговарят на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1935 / 2004 на
Европейския парламент и на Съвета от 27
октомври 2004 г. относно “Материалите и
предметите, предназначени за контакт с
храни”.
Материалите
и
предметите,
предназначени за контакт с храни, трябва да
се
придружават
от
декларация
за
съответствие с нормативните изисквания и
маркировка “СЕ” .
4.
Нормативни
изисквания
към производители на опаковки (Закон за
храните - гл. 2, раздел 2, чл. 43).
Производство и търговия на едро с
материали и предмети, предназначени за
контакт с храни, се извършва след
регистрация.
Компетентни органи за регистрация по
ал. 1 са директорите на областните дирекции
по безопасност на храните.
Бизнес
операторите,
извършващи
производство, търговия на едро или дребно с
материали и предмети, предназначени за
контакт с храни, са длъжни да спазват
изискванията на Регламент (ЕО) № 1935 /
2004, на закона и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.
В съответствие с чл. 15, параграфи 4 и
5 от Регламент (ЕО) № 1935 / 2004
информацията за материалите и предметите,
предназначени за контакт с храни,
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предлагани на територията на Република
България, се представя на български език.
При търговия на едро или дребно
материалите и предметите, предназначени за
контакт с храни, се съхраняват и предлагат
разделно от другите нехранителни стоки.
Административно
наказателни
разпоредби за призводители на опаковки
(Закон за храните - гл. 8, чл. 128, ал. 1, т. 1)
са:
Налага се глоба или имуществена
санкция в размер от 2000 до 4000 лв., ако не
подлежи на по - тежко наказание, на лице,
което:
- в нарушение на чл. 14 - 16 използва за
опаковане на храни материали и предмети,
предназначени за контакт с храни,
включително активни и интелигентни
материали и предмети, предназначени за
контакт с храни, или използва, или включва
неразрешени вещества при производството
им;
- опакова храни в опаковки, които
пренасят в храната свои съставни части в
количества, представляващи опасност за
човешкото здраве, водещи до неприемливи
промени в състава на храната или до
влошаване
на
органолептичните
ѝ
характеристики;
5.
Нормативни
изисквания
към етикета
Бизнес оператор, който произвежда,
преработва и / или дистрибутира храни, е
длъжен да предлага храни, етикетирани в
съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) № 1169 / 2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.
за предоставянето на информация за храните
на потребителите.
В съответствие с чл. 15, параграфи 1 и
2 от Регламент (ЕС) № 1169 / 2011
информацията за храните, предлагани на
територията
на
Република
България,
включително тази на етикета, се предоставя
на български език.
Бизнес оператор не може чрез реклами
или други форми на търговски съобщения, в

които като изпълнители участват деца, да
рекламира:
- генетично модифицирани храни и
храни, за които има нормативно въведени
ограничения за употреба от деца;
- храни, които съдържат хранителни
съставки и вещества с хранителен или
физиологичен ефект, които не отговарят на
изискванията за здравословно хранене
съгласно нормативната уредба.
Съгласно Закона за храните - гл. 8, чл.
131, ал.1, т.1 и 2 има административно
наказателни разпоредби при несъответствия
на информацията за храните.
Налага се глоба или имуществена
санкция в размер от 2000 до 4000 лв., ако не
подлежи на по - тежко наказание, на лице,
което:
- наруши разпоредби на Регламент №
1169 / 2011 за предоставянето на информация
за храните на потребителите;
- рекламира и представя храни,
използвайки
хранителни
и
здравни
претенции, невключени в списък по чл. 13
или 14 от Регламент (ЕО) № 1924 / 2006;
6.
Декларация за съответствие
на опаковките и маркировката “СЕ”
Маркировката СЕ е въведена в
Европейския съюз още от 1985 г. и е
доказателство, че продукта отговаря на
съществените изисквания, посочени в
Директивите от нов подход на ЕС.
Чрез поставянето на маркировката
върху продукта, производителят декларира
на своя отговорност съответствие с всички
законови изисквания за използване на
маркировката
на
територията
на
Европейската икономическа зона (ЕИЗ),
както и в Турция и за продуктите,
произведени в трети страни, които се
продават на територията на ЕИЗ и в Турция.
Противозаконно е продукти, попадащи
в обхвата на Новите директиви, да бъдат
разпространявани в рамките на Европейската
икономическа зона без тази маркировка.
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7.
Заключение
От гледна точка на безопасността на
храните при производство и търговия с
различни видове опаков-ки трябва да се
спазват нормативните изисквани.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ ДИЗАЙНА НА
ОПАКОВКИ
ВЪВ ВРЪЗКА С „НОВАТА COVID
НОРМАЛНОСТ“
ИВАНКА ДОБРЕВА - ДРАГОСТИНОВА
Нов български университет
iva_d_d@abv.bg
Резюме: Световната здравна организация определя пандемията „Covid-19“ като
криза на века, последиците от която ще се усетят през следващите десетилетия.
Експертите са единодушни, че разпространението на вируса е „глобална пандемия
с международно значение“ [1]. Въпреки ангажираността на специалисти от цял
свят и различни научни области, в борбата за прогнозиране, овладяване и справяне
със заплахата, за кратко време ситуацията доведе до объркване и криза в почти
всички аспекти на живота. След дългия период на изолация, ограничения на
възможностите за пътуване, търговски взаимоотношения, производства, достъп
до здравеопазване, образование, култура, свободно общуване, машината на всички
тези дейности се опитва отново да се завърти с нормалните си обороти. Това
обаче се оказва сложен, продължителен и свързан с редица проблеми процес, а
посланията които се получават са за това, че трябва да се заживее в една „нова
нормалност“.
Каква е ролята на дизайнерите в този сложен период? Могат ли да допринесат в
борбата за ограничаване на разпространението на Covid-19 и да върнат в поголяма степен спокойствието, увереността и усещането за сигурност, а защо не и
за удовлетвореност и щастие? В доклада са прави опит за набелязване на
възможности в търсенето на решения, като специално е наблегнато на дизайна на
средства за лична хигиена на ръцете.
Ключови думи: дизайн на опаковки за дезинфектанти, иновативен дизайн на
опаковки
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Abstract:The World Health Organization defines the Covid-19 pandemic as a crisis of the
century, the consequences of which will be felt for decades. Experts agree that the spread
of the virus is a "global pandemic of international significance" [1]. Despite the
involvement of experts from around the world and various scientific fields and their fight to
predict, control and deal with the threat, in a short time the situation has led to confusion
and crisis in almost all aspects of our life. After a long period of isolation, travel
restrictions, trade relations, production, access to health care, education, culture, free
communication, the machine of all these activities is trying to turn at its normal speed.
However, this proved to be a complex, long and problematic process, and the messages
that are being received are that we need to live in a "new normality".
What is the role of designers in this complex period? Can they contribute to the fight to
curb the spread of Covid-19 and restore a feeling of peace and confidence as well as a
sense of security, and why not satisfaction and happiness? The report attempts to identify
opportunities in the search for solutions, with special emphasis on design of personal hand
hygiene products.
Key words: packaging design for disinfectants, innovative packaging design
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1. Въведение
2009
година
Световната
здравна
организация определя 5 май за Световен ден
за хигиена на ръцете. Редовното и
качествено измиване на ръцете е едно от
най-ефикасните действия, които допринасят
за намаляване на разпространяването на
патогенни организми и за превенция на
инфекциите, включително Covid-19.
Забързаното ежедневие, продължителното
време, прекарвано в обществена среда, било
то работна, учебна, търговска, транспортна,
културна, развлекателна, спортна и т.н.
налагат изграждането на навици за
поддържане на висока лична хигиена.
Измиването с топла вода и сапун на ръцете в
обществената обстановка не винаги е
възможно с препоръчителната честота и
качество. Това е причината дезинфектантите
да станат постоянна част от ежедневието на
хората и вероятно значимата им роля ще се
запази трайно.
2. Изложение на доклада
Едни
от
най-разпространените,
практични и достъпни варианти за
почистване на ръцете са влажните кърпички.
Употребата им отдавна се е превърнала в
част от хигиенните навици на голяма част от
хората. В сегашната ситуация обаче, те се
оказват не толкова удачен вариант.
Повечето от тези кърпички не съдържат
веществата, които са препоръчителни за
защита. Заради изградените навици за
употреба на кърпичките за избърсване на
лицето, зоната около очите, при посещение
на тоалетна масовото разпространение на
кърпички, съдържащи висок процент
активни за Ковид вещества е дори опасно.
Изхвърлянето на употребяваните влажни
кърпички
представлява
и
сериозен
екологичен проблем. По-голямата част от
тях са изработени от бавноразградим
синтетичен нетъкан текстил. Прекомерната
употреба на тези продукти безспорно
допринася за увеличаване на генерирането
на нерециклируеми отпадъци. Относно
екологичния аспект е необходимо да се
отчетат както повишаването на употребата
на вода, така и средствата за предпазване от
вируса – маски, ръкавици, защитни облекла,

миещи, почистващи препарати и др., които
сега се произвеждат и използват в пъти поголеми количества в сравнение с времето
преди пандемията. Като добавим и силно
увеличеното използване на съдове и
опаковки
за
еднократна
употреба,
ситуацията
безспорно
оказва
своето
неблагоприятно
въздействие
върху
екологията. Макар и тези проблеми да са
видими и сега, вероятно степента на
негативно отражение върху природата и
екоситемите ще бъде дълготрайна и ще
може да се измери и оцени едва след време.
От гледна точка на ефикасност,
достъпност и грижа за околната среда
различните дезинфектанти, които не
изискват отмиване са добро решение. За
това, доколко чрез употребата им ще бъдат
постигнати целите на превенция и
ограничаване на разпространението на
вируса значение има не само състава на
препаратите, но и дизайна на опаковките.
Различните видове опаковки за дезинфекция
и козметика за ръце не са новост.
Разработени са разнообразни модели (много
от тях порвоначално проектирани за миещи
средства) на контейнери за съхранение на
дезинфектиращи гелове и разтвори, както и
на дозатори за приложение в обществена и
домашна среда.
Диспенсерите могат да бъдат –
стационарни или мобилни; фиксирани към
плоскости на стени и мебели
или
свободностоящи; за еднократно или за
многократно зареждане; механични или
автоматични; контактни или безконтактни;
за масова употреба или по-луксозни; на подостъпна или на по-висока цена и т.н. Като
цяло разнообразието е голямо и според
конкретното функционално предназначение
може да се подбере оптималния вариант.
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ил. 1, 2 и 3
Става дума за опаковките на лични
средства за дезинфекция на ръцете. Сред
най-разпространените са опаковки, които са
използвани отдавна за различни козметични
и хигиенни продукти. Тубички, подходящи
за гелообразни препарати, флакони с
пулверизатор за течните дезинфектанти,
шишенца с различни дозиращи капачки.
Най-често използваните материали за
тяхното производство са пластмасите, което
до голяма степен се определя от основните
изисквания на които е необходимо да
отговарят тези опаковки. Това са качествено
съхранение на продукта, плътно затваряне,
предотвратяващо изтичане, малък обем и
компактност, ниска маса, ергономичност на
формата и конструкцията.

От гледна точка на функционалност
може да се каже, че вече има добри и
действащи решения. Потребностите на
клиентите от психологическа гледна точка
обаче, все още намират слабо отражение в
дизайна. Безспорно, дългата изолация,
накърняване на свободата, на социалните
контакти, на не малка част на правата на
човека
дават
своето
отражение.
Заживявайки в „новата нормалност“ хората
са в известен смисъл ограничени да бъдат и
изразяват себе си. Защитните маски, които
са принудени да носят ги обезличават и
дистанцират, скривайки устата - едно от
най-значимите за човека средства за
комуникация и изразяване на емоции.
Спазването на различни ограничения и
правила поставят хората под постоянен
стрес и нарушават качеството на живот. Не
малка част от хората отговорни към
природата се притесняват и от огромното
количество отпадъци генерирани заради
Ковид ситуациата. Особено силно е
отражението върху младите хора и децата,
за които тези ограничения и постоянната
мисъл за дистанция, дезинфекция и
дисциплина са трудно разбираеми и
поносими.
За да бъдат по-добре възприети
средствата за дезинфекция и редовно и
ефективно да бъдат използвани е подходящо
да се помисли в няколко посоки:
Достъпност - за повишаване на
удобството и достъпността се добавят и
различни средства за прикрепяне към дрехи
и чанти като халки, карабинери, каишки.
Това наистина много облекчава употребата
на дезинфектанта, защото не се налага
прибирането на опаковката в джобове и
чанти, и препарата е винаги под ръка.
Изключително добро решение в тази насока
са дозаторите, които се поставят на китката
на ръката или се носят като медальон.
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ил. 10 и 11
ил. 6, 7, 8 и 9
Удобство - чудесно решение е и
когато не се налага отвинтване или
повдигане на капаче/предпазител и с едно
движение необходимата доза се поставя
върху дланта или китката.
Предотвратяване на опасността от
разливане – дори при добре проектираните
опаковки, произведени от подходящи
материали и с високо качество, е възможно
да се случи изтичане на част от препарата
поради невнимателно затваряне, силен
натиск, излагане на по-висока температура и
др. В това отношение опаковките, които е
необходимо
да
се
съхраняват
и
танспортират прибрани представляват поголям риск. Съществуват варианти за
удобно и надежно пренасяне на измиващи
средства в по-твърдо състояние, но
обикновено
употребата
им
изисква
наличието и на течаща вода.

Продължителност на употреба - поголямата част от предлаганите джобни
опаковки
за
дезинфектанти
не
са
предназначени за многократно зареждане.
Малкият обем, съобразен с лесното
запазване и пренасяне, и кратката употреба
на тези изделия ги превръщат в не особено
екологични. Хубаво би било търсенията да
се насочат към средства, които да
позволяват
ефективно
почистване
и
многократно зареждане от опаковка с поголям обем. По този начин е напълно
достатъчно да се пълни само необходимото
за деня количество. Това довежда и до
намаляване на обема и масата.

ил. 12 и13
Аксесоар – едно от най-добрите
решения относно лесното възприемане на
дезинфектиращото средство е превръщането
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на опаковката в аксесоар. По този начин тя
се превръща в естествена част от имиджа на
потребителите.
Чудесно
решение
са
гривните с дозатори, флакони, които
редуцират обема си с намаляване на
съдържанието. Когато дизайнът се изгради
на базата на изчистена форма, компактен
размер, удобство на употреба, едно такова
изделие може да намери много почитатели
от различни групи на обществото. Още поголям плюс е предлагането на изделието в
разнообразни цветови варианти, което дава
възможност за личен избор и по-лесна
разпознаваемост.

Декорация
–
за
по-малките
потребители
атрактивен
вариант
са
силиконовите кейсове за дезинфектанти с
формоизграждане или графично решение,
свързано с различни анимационни и други
интересни и близки за тях образи.

ил. 17 и 18

ил. 14, 15 и16

Новите технологии също могат да
допринесат за повишаване на ефективността
на опаковките за дезинфектанти за лична
употреба. Например 3D технологиите дават
възможност за проектиране и производство
на персонализирани изделия. Например
гривна с дозатор може да е разработена
индивидуално
за
клиента
като
предварително е сканирана неговата китка и
формата и конструкцията са проектирани
така, че да отчита неговите анатомични
особености, осигурявайки пълен конфорт на
движенията на китката. Чрез технологията
на 3D проектирането и принтирането е
напълно достъпно да се разработва
уникален дизайн, който да отразява
индивидуалните
предпочитания
и
естетически
желания
на
клиента.
Прилагането на смарт технологиите биха
позволили вграждането на нишки и
елементи, които да реагират и да дават
информация за здравословното състояние на
притежателя на гривната и дори да я
препращат към лекаря или близките [2].
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3. Заключение
В сложната сигуация, в която е поставено
обществото, дори малкият жест на грижа
към
индивида
и
неговите
лични
потребности би бил високо оценен. Макар и
не много и все още не много разнообразни
могат да се видят примери на дизайн за
опаковки на
дозатори за лична
дезинфекция, които са насочени в тази
посока. Някои от тях са проектирани като
средства за прилагане на репеленти,
различни козметични средства, за пренос на
напитки, но успешно биха могли да се
приложат или заимстват като принцип и при
средствата за лична хигиена на ръцете. В
ситуацията на заплаха от бързо и глобално
разпространение на вируси и бактерии,
личната хигиена се оказва най-доброто и
достъпно средство за превенция. Вероятно
не е далеч момента, в който отговорността
за дисциплината, разумната дистанция и
хигиената ще се превърнат изцяло в лична
отговорност.
Предоставянето
на
дезинфектанти навсякъде в обществената
среда едва ли ще остане трайна практика. С
изграждането на нови хигиенни навици е
твърде вероятно джобните средства за
дезинфекция да играят все по-важна роля.
Това е нова значима, предизвикателна и
интересна насока за развитие на дизайна на
опаковки.
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МЕТОД ЗА АДХЕЗИВНО-ВАКУУМНО
ЛАМИНИРАНЕ И МРЕЖЕСТО АРМИРАНЕ
НА ТЪНКИ ПОЛИМЕРНИ ФОЛИИ
ИНЖ. СИМЕОН ЕВСТАТИЕВ
polymermash@abv.bg
Резюме: Армираните фолии се произвеждат чрез класическо вграждане между два
слоя фолии на готови, предварително изработени мрежи. Предимство на
армировката е, че именно тя поема всички механични натоварвания в
експлоатационен режим. Този вид фолии все още имат ограничено приложение.
Причина за това е значителното им плоскостно тегло, което дава негативно
отражение върху цената им. До този момент се използват дебели изходни фолии
заради възлите на мрежата, в местата на възлите се получават локални
удебелявания. Това води до локална точкова перфорация на фолиото. Опитите да се
избегне плетене и се премине към тъкане пък довеждат до необходимостта от
увеличаване гъстотата на мрежата, т.е. оскъпяване
и намаляване на
светопропускливостта на крайния продукт. В създаденият нов метод се използва
устройство за безвъзлово полагане на армиращи нишки и се избягва необходимостта
от използване на предварително изработени възлова мрежа и дебело/около 200
микрона/ трегерно фолио от РЕ/основа/. Използват се тънки и супертънки /стреч/
фолии, 1’ и 2’. Технологичната същност на настоящия метод е да бъдат елиминирани
използваните досега „мокри“ процеси, лепила и полимерни стопилки. Използва се
безлепилно дублиране на супертънки CAST фолии от LDPE, LLDPE и други полимери
с предварително вкарани в масата им ингредиенти със способност за миграция към
повърхността на фолиите, придавайки им адхезивни свойства. За усилване на
устойчивото прилепване на фолиите едно към друго се използва т.н. „Вакуум ефект“.
Постига се монолитизиране на фолиите, реализирано чрез коландрово притискане
между притиснати един към друг стоманен и гумиран валове, като се вграждат
високоякостни нишки от РР, РЕТ, РА и други полимери във вид на мрежа.
Ключови думи: армирано фолио

METHOD FOR ADHESIVE-VACUUM
LAMINATION AND MESH REINFORCEMENT
OF THIN POLYMER FOILS
SIMEON EVSTATIEV
polymermash@abv.bg
Abstract: The reinforced foils are produced by the classic embedding of two foil layers of
pre-fabricated nets. The advantages of the reinforcement technology is that it absorbs all the
mechanical load while the operation is ongoing. This type of foil still has limited application
. That’s because the foil’s planar weight has a negative impact on the price. Thick output
foils are used at spots with local thickening- the reason for that is the presence of net knot.
That leads to local perforation of the foil at a certain spot. Attempts to avoid knitting create
a need of increasing the net density and that means increase in cost and reducing light
transmission of the final product. Our new method uses a device for knotless laying of
reinforcing threads and avoids the need to use pre-made knotted mesh and beam foil /about
200 microns thick/ with PE base. Also, thin and superthin / stretch / foils, 1 'and 2' are used.
The technological purpose of the method is for the so called ‘’wet’’ processes , including
adhesives and polymer melts, to be eliminated. Instead the method uses adhesive duplication
of superthin CAST films of LDPE, LLDPE and other polymers with pre-inserted in their mass
ingredients with the ability to migrate to the surface of the films, giving them adhesive
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properties. To strengthen the stable adhesion of the foils to each other, the so-called "Vacuum
effect" is taking a part. The monolithization of the foils is achieved, created by colander
pressing between pressed steel and rubber shafts, by embedding high-strength threads of PP,
PET, RA and other polymers in the form of a mesh.
Key words: reinforced foil

1. Армирани фолии
Вече са познати и т.н. армирани фолии.
Предимство на армировката е, че именно тя
поема всички механични натоварвания в
експлоатационен режим – сняг, вятър, както и
монтажните
механични
напрежения.
Армираните фолии се произвеждат чрез
класическо вграждане между два слоя фолии на
готови, предварително изработени мрежи.
За съжаление те все още имат ограничено
приложение. Причина за това е значителното им
плоскостно тегло, което дава негативно
отражение върху цената им. Налага се
използването на дебели изходни фолии заради
възлите на мрежата, която се плете
предварително и в местата на възлите има
локални удебелявания. А това води и до локална
точкова перфорация на фолиото. Опитите да се
избегне плетене и се премине към тъкане пък
довеждат до необходимостта от увеличаване
гъстотата на мрежата /т.е. оскъпяване/ и
намаляване на светопропускливостта на крайния
продукт.
2. Патент „Метод и устройство за мрежесто
армиране на листови и фолийни
материали“
През 1978 г. патентовах „Метод и устройство
за мрежесто армиране на листови и фолийни
материали“ под рег.№ 35485/1977 г.

Този патент внедрих в завод „Асенова
крепост“ – Асеновград, където вече 42 години се
произвежда армирано фолио по този метод. На
базата именно на това армирано фолио тогава
социалистическата държава изгради ДСО
„Полимерстрой“ с 6 предприятия в страната за
бързо и евтино строителство на оранжерии,
животновъдни ферми, складове и други.
3. Метод за адхезивно-вакуумно ламиниране
и мрежесто армиране
на тънки

полимерни фолии
В създадения нов метод използваме
устройството за безвъзлово полагане на
армиращи
нишки
и
така
избягваме
необходимостта от използване на предварително
изработена възлова / плетена/ мрежа.

Фигура 2 Схема на метода за адхезивно-вакуумно
ламиниране и мрежесто армиране на тънки полимерни
фолии

Избягва се и използването на предварително
изработено дебело/около 200 микрона/ трегерно
фолио от РЕ/основа/. В новия метод се използват
тънки и супертънки /стреч/ фолии, 1’ и 2’.

Фигура 1 Технологична схема на
патент рег. № 35485
Фигура 3 Схема на компановка на
армираното фолио
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По този начин се постига 5 -7 кратно снижение
на материалоемкостта на крайния продукт. А
това означава преди всичко рентабилност и
конкурентоспособност. Реализацията на този нов
процес може да се илюстрира с фиг. 4

пространството между двете фолии. Така
вследствие
на
въздействието
външното
атмосферно налягане /1кг/см2 при морско ниво,
т.е. 10 тона на кв.м/ се постига желаното
монолитизиране на фолиите. Това се реализира
чрез коландрово притискане между притиснати
един към друг стоманен и гумиран валове, като в
момента и на мястото на линията на дублиране се
вграждат високоякостни нишки /конци, ленти/ от
РР, РЕТ, РА и др. полимери във вид на мрежа.
Особено следва да бъдат отбелязани множество
възможности
за
конфекциониране
на
„Армофол“. Освен чрез термоспояване той може
да се шие с бод тип „Оверлог“, да бъде
привързван, да бъде приковаван. Последните
могат да се постигнат благодарение на крайните
конци, нишки, ленти, шнурове /14/, които в

Фигура 4 Аксонометрична схема на новия процес

Технологичната същност
Технологичната същност на настоящата
разработка е да бъдат елиминирани използваните
досега „мокри“ процеси, лепила и полимерни
стопилки.
4.

Фигура 6 Схема на конструкцията на
безвъзловата мрежа

процеса на омрежването трайно се свързват със
всички без изключение конци на готовата
армираща мрежа.
Характеристики на армирано фолио
„Армофол“
 Дебелина : от 30 до 100 микрона;
 Ширина: от 500 до 1000 мм. Работим по
усвояване в редовно производство на
значително по-големи щирини;
 Армировка: клетка-квадрат или ромб със
страна от 8х8 мм до 100х100 мм.
Армофол“ се навива на рула с тегло от 10 до
100 кг на книжни или пластмасови шпули
ϕ79.
5.

Фигура 5 Блок-схема на технологичния процес със САсекция армираща и СД –секция дублираща

Преминава се към безлепилно дублиране на
супертънки CAST фолии от LDPE, LLDPE и др.
полимери с предварително вкарани в масата им
ингредиенти със способността за миграция към
повърхността на фолиите, придавайки им
адхезивни свойства. За усилване на устойчивото
прилепване на фолиите едно към друго
прибягваме към използването на т.н. „Вакуум
ефект“ или „Вендузен ефект“. Той се постига
чрез пълно изгонване на атмосферния въздух от

6. Сфера на приложение
Армираното тънко полимерно фолио ще
намери широко приложение в:
 Опаковъчно дело - за опаковане на
насипни продукти в торби, гъвкави
контейнери до 500 кг, чанти, за събиране
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на смет, опаковане на люцерна, слама и
др., за перфорирани аерирани опаковки за
бързо разваляща се селскостопанска
продукция и т.н. Особена перспектива се
открива за опаковане на палетизирани
товари. Сега това се извършва със стреч
фолио, което се намотава на много
слоеве. С новия продукт числото на
слоеве се намалява съществено при
постигане на голям натяг, благодарение
на армировката и надлъжната ориентация
на диагоналите на клетката.
Покривни фолии – за оранжерии,
животновъдни ферми, складове, тунели в
земеделието, за отглеждане на разсади и
др., за военни и граждански нужди.
Битови нужди.

7. Икономическа
ефективност
на
армирано фолио „Армофол“
Националният монополист в производството
на армирано фолио за България – завод „Асенова
крепост“ продава своя продукт на цена 1,32
лв./кг без ДДС. Ние планираме да продаваме при
същите условия на цена от 0,40 лв./кг, т.е. 3,3
пъти по-евтино, при това с една твърде добра
производствена печалба. Очевидно тук е налице
висока степен на конкурентоспособност.
Сравнение на цена на "Армофол"
цена лв./кг
1,5

1,32

1
0,5

0,4

0
Асенова Наша цена
крепост АД
Фигура Сравнение на цени на армирано фолио
„Армофол“
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ЗЕЛЕНА ХИМИЧНА ИНЖЕНЕРНА МРЕЖА ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВИТЕ ПРОЦЕСИ В
ОПАКОВЪЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО
ДИМИТРИНА ТОДОРОВА, НИКОЛАЙ ЯВОРОВ, ВЕСКА ЛАШЕВА
Химикотехнологичен и металургиче университет – София, България
todorova.dimitrina@uctm.edu, veska_lasheva@abv.bg

Резюме: Устойчивото развитие има за цел да отговори на потребностите на
настоящото поколение, без да излага на риск способността на бъдещите
поколения да посрещат собствените си нужди. Редица инициативи са насочени
към устойчивото потребление и производство. Те следва да подобрят общите
екологични показатели на продуктите през целия им жизнен цикъл, да
стимулират търсенето на по-добри продукти и производствени технологии и да
улеснят потребителите при вземането на решения чрез осигуряването на
подходяща информация. Хартията е един от малкото наистина устойчиви
продукти и е високорециклируема и биоразградима. Тя се рециклира повече от
всеки друг продукт от потока твърди отпадъци. По-голяма част от енергията,
използвана при производството на хартия е възобновяема. Хартията е
естествено подходяща за кръговата икономика. Най-голям е делът на
произвежданите хартии и картони за опаковки. Научно-изследователската
дейност е насочена към
използването на биоразградими химически
спомагателни вещества за проклейване и задържане на влакната при
получаване на опаковъчни хартии от рециклиран влакнест материал.
Key words: устойчиво развитие, кръгова икономика, хартия, опаковки

GREEN CHEMICAL ENGINEERING NETWORK FOR
IMPROVEMENT OF SUSTAINABLE PROCESSES IN
PACKAGING PRODUCTION
DIMITRINA TODOROVA, NIKOLAY YAVOROV, VESKA LASHEVA
University of Chemical Technology and Metallurgy – Sofia, Bulgaria
todorova.dimitrina@uctm.edu, veska_lasheva@abv.bg

Abstract: Sustainable development aims to meet the needs of the current generation
without compromising the ability of future generations to meet their own needs. A
number of initiatives focus on sustainable consumption and production. They should
improve the overall environmental performance of products throughout their life
cycle, stimulate demand for better products and production technologies, and facilitate
consumer decision-making by providing appropriate information. Paper is one of the
few truly sustainable products and is highly recyclable and biodegradable. It is
recycled more than any other product from the solid waste stream. Most of the energy
used in paper production is renewable. Paper is naturally suitable for the circular
economy. The largest share of produced paper and cardboard for packaging. The
research is focused on the use of biodegradable chemical auxiliaries for sizing and
retaining fibers in the production of packaging paper from recycled fibrous material.
Key words: sustainable development, circular economy, paper, packaging
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1. Въведение
Устойчивото
развитие
стимулира
естественото природно равновесие в епохата на
индустриален подем. То се базира на цялостен

подход, обединяващ икономически, социални и
екологични съображения, които взаимно се
подсилват. Глобалните цели за устойчиво развитие
се характеризират с всеобхватен подход и са
илюстрирани на Фиг.1 [1].

Фигура 1 Глобални цели за устойчиво развитие
Устойчивостта може да се определи като
задоволяване на нуждите на настоящото поколение,
без да се компрометира способността на бъдещите
поколения да посрещат собствените си нужди.
Терминът „устойчивост“, когато се прилага
институционално в рамките на социалното
предприятие, е разработването на процес или система
за управление, която спомага за създаването на

финансово жизнеспособен бизнес, който осигурява
високо качество на социалните услуги, като
същевременно зачита необходимостта от поддържане
на природните ресурси и защита на заобикаляща
среда (Фиг.2). Устойчивите проекти са тези, които са
резултат от ангажираността на предприятието за
екологични, социални и икономически ползи или
т.нар. „тройна основа” [2].

Фигура 2 Устойчивост и трите основни ползи за предприятията
Кръговата икономика се превръща в един от
основните приоритети на ЕС. Ключовите цели на

концепцията са свързани със спестяване на ресурси,
създаване на заетост и намаляване на отрицателното
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въздействие върху околната среда. На Фиг. 3 е
представена схематична характеристика на кръговата

икономика и трите типа модели – линеен, с контури
за обратна връзка и кръгова.

Фигура 3 Видове икономика а) линейна, б) с контури за обратна връзка, в) кръгова
Тези цели могат да се постигнат чрез
предлагане на услуги вместо стоки, подобряване на
продуктовия дизайн, както и чрез повторната
употреба
и
рециклирането
на
продукти.
Обединяващата идея е да се намалят използваните
първични суровини и да се затвори цикълът на
производство. Промяната към кръгова икономика се
обосновава с аргумента, че днешната икономика
следва линеен модел: добив – производство –
потребление – отпадък, който не е устойчив, защото

изисква непрекъснат добив на нови суровини. Идеята
е всичко да се уреди така, че продуктите да имат
дълъг живот, материалите да се въртят максимално
дълго в кръг, да се формират минимални количества
отпадъци за депониране и по този начин да се намали
нуждата от добив на първични суровини и
зависимостта от внос на такива [3-4]. Основните
принципи на зелената химия за опазване на околната
среда могат да се обобщят в седем цели, илюстрирани
на Фиг.4.

Намаляване количеството на нови русурси

Възможност за:

Включете на устойчивостта още в началото на процеса на
проектиране
Създаване на индустриални процеси, които предотвратяват
проблеми с опасностите от замърсяване
Разработване на екологични химикали и материали
Анализ на екотоксикологичните и екологичните ефекти от
преработката на материали

Използване на екологично чисти системи и разтворители

Генериране на «богатство» от отпадъци

Фигура 4 Основни възможности на зелената химия
Хартията е неразделна част от нашето
културно развитие и е от съществено значение за
модерния начин на живот. Тя спомага за повишаване

нивото на грамотност и играе важна роля за защита
на стоките и хранителните продукти по време на
транспортиране. Днес хартията се произвежда от
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възобновяеми източници. Потреблението на хартия
в световен мащаб възлиза на един милион тона
дневно, като съществува тенденцията за увеличаване
на това потребление. Тя се предлага под различни
форми и цветове, използва се за различни цели в бита,
в промишлеността и т.н. От създаването й до днес
използвани суровини за производство на хартия са
били памук, дървесина, слама, отпадъци от захарна
тръстика, лен, бамбук, коноп и др. Днес основните
суровини се свеждат предимно до използването на
първични такива, най-вече от дървесина, и вторични
суровини, включващи рециклирани хартиени
отпадъци. Посочваното количество използван дървен
материал в световен мащаб за производството на
хартия е около 20% от общия добив. В същото време
се оказва, че около 40% от отпадъците са хартиени и
голяма част от тях могат да бъдат рециклирани и
използвани отново. Поради все по-трудното
осигуряване на първични суровини делът на
използваните рециклирани суровини непрекъснато
нараства. За Европейския съюз данните сочат, че
около половината от производството на хартия се
базира на рециклирана хартия [1]. От друга страна,
хартията не може да бъде безкрайно рециклирана, тъй
като в процеса на получаването й, влакната
постепенно се разкъсват и е необходимо да бъдат

добавяни първични влакна. Общоприето е, че
рециклирането на целулозните влакна може да бъде
от 5 до максимум 7-8 пъти, преди да станат твърде
къси. Голяма част от хартията не може да бъде
рециклирана и поради факта, че е замърсена и не
отговаря на изискванията на БДС EN 643 за видове
отпадъчни хартии. Ползите от самото рециклиране не
са малко. Естествено, на първо място е запазването на
околната среда, не само като спасени дървета, но и
под формата на спестена енергия, вредни емисии и
вода. Данни от направени проучвания в САЩ
показват, че рециклирането на 1 тон смесена хартия
може да спести енергия, равняваща се на 841 литра
бензин. Друга статистика показва, че рециклиране на
същото количество хартия спестява 31 823 литра вода
и спасява 17 дървета. В някои европейски държави
рециклираните материали осигуряват повече от 7580% от суровината, необходима при производството
на хартия и картон [5-6]. Рециклирането на хартия
води до намаляване на отделените в атмосферата
парникови газове. Според Американската Агенция за
Опазване на Околната Среда (US EPA)
рециклирането на хартия води до намаляване с 35%
на замърсяването на водите и 74% замърсяването на
въздуха.

Фигура 5 Кръговратът на хартията
Принципно процесът на преработка на
хартиените отпадъци включва няколко етапа. Схема
на кръговрата на хартията е представена на Фиг.5.
Като първи етап обикновено се приема събирането и
транспортирането
на
хартиените
отпадъци.
Разделното събиране и пунктовете за изкупуване на
хартия значително улесняват процеса. В Закона за
управление на отпадъците, който е в сила от 23 юли
2013 г., хартията е сред отпадъците, за които е
посочено, че е необходимо осигуряване на разделно
събиране, наред с металните, пластмасовите и
стъклените отпадъци. Освен необходимостта

хартията за рециклиране да се събира отделно от
други материали, необходимо е също така тя и да се
съхранява отделно от други отпадъци, за да не бъде
замърсена. Необходимо е да се вземат предвид и
изискванията на преработвателя.
Като цяло самият процес на рециклиране на
хартията не се различава съществено от процеса,
използван за производството й от първични
суровини. Разликата е, че при използването на
хартиени отпадъци е необходимо предварително те да
бъдат сортирани по вид и от тях да бъдат отстранени
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всякакви примеси и замърсяващи вещества. За
производството на някои видове хартия, като
например санитарно-хигиенни хартиени продукти, е
необходимо от хартиените отпадъци да бъде
отстранено мастилото [7].
След сортирането и окачествяването на
хартиените отпадъци, те се развлакняват и размилат в
съоръжения заедно с вода и химически спомагателни
вещества до получаването на суспензия. Получената
хартиена маса се очиства няколко пъти, за да се
отстранят нежелани примеси като скоби, пластмаса,
лепило и други. Сред използваното оборудване са
съоръжения за
грубо и фино очистване. За
повишаване на белотата и чистотата на произведената
хартия е необходимо отстраняване на мастилото.
Неговото отстраняване обикновено е посредством
процеса флотация, при който в разтвора се подава
въздух. По време на процеса мастилото прилепва към
въздушни мехурчета и се издига до повърхността, от
където се отстранява. Ако се предвижда
произвеждането на бяла хартия, за избелване на
хартиената суспензия обикновено се използват
пероксиди, като често използван е водородният
пероксид. Използват се и сулфиди като например
натриев хидросулфит. След това
хартиената
суспензия се подава към машините за производство
на хартия, където влакната се свързват и се образува
хартия. В пресовата част на машината се отстранява
по-голямата част от водата, след което се подава към
сушилната част за окончателното й изсушаване.
Изсушената хартия се навива на роли или нарязва до
подходящи размери листа и е готова за последваща
употреба [8].
Масовото използване на хартия за различни
приложения определя и голямото разнообразие от
хартиени отпадъци. Не всички обаче са подходящи и
могат да бъдат рециклирани. Тези, които се считат за
подходящи, обикновено се разделят в три категории.
Първата категория обхваща хартиените отпадъци,
генерирани при самото производство на хартията.
Най-често те се използват отново в производството и
на практика се рециклират от самото предприятие.
Втората категория обхваща произведената но не
достигнала до крайния потребител хартия. В третата
категория се включва използваната и събрана под
формата на отпадъци хартия, подходяща за
рециклиране. Най-общо, процесите за обработка на
рециклирани влакна могат да бъдат разделени на две
основни категории: процеси, включващи предимно
механично почистване, които не включват химични
процеси за отстраняване на мастилото и такива,
включващи механично и химично обработване на
хартията. Само на механично обработване се
подлагат предимно отпадъци от картон и велпапе [810].
Многообразието на досега достигнатите
приложения на хартията е възможно само чрез
развитието
и
използването
на
различни

„интелигентни“ химически спомагателни вещества.
Същевременно химията има много съществен принос
за – по-добро използване на суровините, енергията и
капиталите. Така се осигурява едно екологично и
ефективно хартиено производство. Два са основните
акценти, които се решават и заради които
използването на 3% химически спомагателни
вещества (ХСВ) е задължително. Според тях ХСВ се
подразделят на 2 групи съобразно основния им ефект
[11]:
1.
Химически спомагателни вещества,
които подобряват качеството на хартията и
осигуряват достигането на определени нейни
свойства (функционални ХСВ) – тук са ХСВ за
осигуряване на хидрофобност, якост, бариерни
свойства и др.
2.
Химически спомагателни вещества,
които благоприятстват протичането на основните
технологични процеси при производството на хартия
(процесни ХСВ), като осигуряват оптимална
производителност и екологичност.
Хартията
като
материал
притежава
свойствата на полимерните и композитни материали.
Съвременните фирми се стрямят към използването на
биоразградими ХСВ.
2. Материали и методи
В настоящата работа е изследвано влиянието
на проклейващо спомагателно вещество (АХ SIZE SZ
2700 - Axchem) при получаване на опаковъчни хартии
от рециклиран вълнообразен картон.
Към влакнеста суспензия, получена
развлакняването на вълнообразен картон
потребителски опаковки е добавено 3%
проклейващо веществото АХ SIZE SZ 2700.

от
от
от

Получената хартия в която е вложено
проклейващо вещество е с маса 57 g/m2.
На получената хартия се определени следните
показатели [12]:
o Водопоглъщаща способност по Cobb60 (БДС EN
20535:2000)
o Съпротивление на спукване (БДС EN ISO
2758:2005)
o Съпротивление на раздиране (БДС EN
21974:2001)
o Съпротивление на скъсване при опън (БДС EN
1924-2:2000)
За сравнение на свойствата е изследвана хартия
със същия влакнест състав без проклейващо вещество
с маса - 60 g/m2.
3. Резултати и дискусии
3.1. Водопоглъщаща способност
Водопоглъщаща способност по Cobb се
използва като мярка за степента на проклейване на
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хартията. Колкото е по-ниско водопоглъщането,
толкова е по-висока степента на проклейване.
Изрязват се образци с размер 125х125 mm,
които се претеглят на аналитична везна. Определя им
се повърхностната поглъщаща способност на апарат
на Cobb.
Cobb60= ( m1 - m).100 , g/m2
Средните стойности на показателите на
изследваните хартии са посочени в таблица 1.
Резултатите
показват
силно
влияние
на
проклейващото вещество и хартията е сравнително
добре проклеяна след влагането му.
3.2. Съпротивление на спукване
Съпротивление
на
спукване
е
съпротивлението, което оказва изпитвания образец
хартия при упражняване на постепенно нарастващо
налягане перпендикулярно от едната страна на листа
до момента на спукването му. Този показател се явява
сложна функция от съпротивлението на скъсване при
опън и удължението на хартията преди скъсването,
като расте с тяхното нарастване. Показателят зависи
както от дължината на влакната, така и от силите на
свързване между тях.
От средните стойности на показателите на
изследваните хартии посочени в таблица 1 се вижда,
че проклейващото вещество не оказва влияние върху
показателя съпротивление на спукване.
3.3. Съпротивление на раздиране
Съпротивлението на раздиране е едно от
важните свойства на хартията, характеризиращо
динамичната й якост. По този показател може да се
съди за разтегливостта на хартията. Той се определя
преди всичко от структурата на хартията (маса на m2,
плътност, ориентация на влакната), а също от

дължината и здравината на влакната и само в
минимална степен зависи от силите на свързване
между тях.
Съпротивлението на раздиране по метода
Elmendorf се изразява със силата, предизвикваща понататъшно раздиране на определена дължина от
образец хартия, чийто краен ръб е предварително
разкъсан. Тази сила е по-голяма при раздиране в
напречно направление, отколкото в надлъжно
(машинно) направление.
Средните стойности за раздирането на
изследваната хартия показват положително влияние
на използваното химично спомагателно вещество
върху този паказател.
3.4. Съпротивление на скъсване при опън
Силата на скъсване при опън е едина от
основните потребителски характеристики на готовата
хартия и се отчита на динамометър при скъсване на
хартиена лента с ширина 15 mm. Тя е мярка не само
за издръжливостта на хартията при опън, но и за
силите на свързване между влакната. От таблица 1 се
вижда, че за хартия с проклейващо вещество АХ SIZE
SZ 2700 показателя съпротивление на скъсване при
опън е 32 N в машинно направление и 18,6 N в
напречно. За хартия без проклейващо вещество
показателя в машинно направление е 34 N, а в 22 N.
От направените предварителни изследвания
се вижда благоприятното въздействие на химически
спомагателни
вещества.
Изследванията
ще
продължат за установяване на оптималното
количество и въздействието на химически
спомагателни вещества АХ SIZE SZ 2700 върху
свойствата на опаковъчните хартии.
Таблица 1 Характеристики на изследваната хартия

Хартия без проклейващо
вещество

Хартия с проклейващо
вещество

Водопоглъщане
Cobb60, g/m2

76

24

Съпротивление на спукване, Ра

120

120

Абсолютно съпротивление на
раздиране, mN

54,4

72

Относително съпротивление на
раздиране, mN

86,3

126

Показател

Сила на скъсване при опън, N
Дължина на скъсване при опън, m

Машинно

Напречно

Машинно

Напречно

34

22

32

18,6

3590

2320

3740

2170

4. Заключение
Хартията е един от малкото наистина
устойчиви
продукти.
Хартията
е
високорециклируема. Тя се рециклира повече от
всеки друг продукт от потока твърди отпадъци. Поголяма част от енергията, използвана при
производството на хартия е възобновяема. Хартията е

естествено подходяща за кръговата икономика.
Хартията играе важна роля при прехода от линеен
към кръгов модел на икономика. Компаниите търсят
по-устойчиви начини за производство на техните
продукти. Необходима е много работа, за да се
определят ползите на цялостния жизнен цикъл при
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извършването на производствени промени и
задълбочено преразглеждане на екологичното
въздействие на процесите и продуктите.
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УСТОЙЧИВОСТ ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТИ И
ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПРЕНОС НА SARS-COV-2
ЧРЕЗ ОПАКОВКИ
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА – БАГДАСАРЯН 1, СВЕТЛА ПЕТРОВА 2
Национален център по обществено здраве и анализи,
бул. „Акад. Ив. Гешов“ 15, 1431 София
v.hristova@ncpha.government.bg 1; s.chavdarova@ncpha.government.bg 2
Резюме: COVID-19 е респираторно заболяване с начин на разпространение по
въздушно капков и контактно-битов път. Въпреки че до момента няма
достатъчно данни, свързани с предаването на SARS-CoV-2 чрез храни или опаковки
на храни, трябва да се спазват редица мерки. Хранителната верига е уязвимо звено
и задължително трябва да се полагат допълнителни грижи както в обектите за
дистрибуция на хранителни продукти и готова храна, така и в личния дом на всеки.
В настоящата работа се изясняват накратко способността за оцеляване на
вирусните частици върху различни повърхности и температурната им
устойчивост. Представят се основни препоръки за почистване на хранителни
продукти и кухненски принадлежности.
Ключови думи: SARS-CoV-2, опаковки за храни, способността за оцеляване на
вирусните частици върху различни повърхности, температурна устойчивост,
препоръки за безопасност на храни и опаковки.

PERSISTENCE ON SURFACES AND
TRANSMISSION POTENTIAL OF SARS-COV-2
THROUGH PACKAGING
VALENTINA CHRISTOVA - BAGDASSARIAN 1, SVETLA PETROVA 2
National Center of Public Health and Analyses
15, Acad. Ivan Geshov Bul., 1431 Sofia, Bulgaria
v.hristova@ncpha.government.bg 1; s.chavdarova@ncpha.government.bg 2
Abstract: COVID-19 is a respiratory disease that is spread by airborne droplets and
household contact. Although there are currently insufficient data on the transmission of
SARS-CoV-2 through food or food packaging, a number of measures need to be followed.
The food chain is a vulnerable unit. Additional care should be taken both in the food and
ready-to-eat food distribution facilities and in everyone's personal home. The present
paper briefly clarifies the viability of viral particles on different surfaces and the
temperature resistance of the particles. Basic recommendations for cleaning food and
kitchen utensils are presented.
Key words: SARS-CoV-2, food packaging, viability of viral particles on different surfaces,
temperature resistance, recommendations for food safety and packaging.

1. Въведение
COVID-19 е респираторно заболяване с
начин на инвазия през дихателните пътища, а не
чрез стомашно-чревния тракт. Независимо от
това, напълно естествено е хората да са
тревожни и загрижени за безопасността на
храната. В настоящия преглед се разглежда
способността на SARS-CoV-2 да запази

вирулентността си върху различни повърхности
и неговия потенциал за пренасяне на инфекции
към домакинствата с храни, опаковки на храни и
повърхности.
COVID-19
е
заболяване,
чийто
причинител официално е наречен „SARS-CoV2“. Инфектирането с SARS-CoV-2 се е
разпространило до глобална пандемия, така че
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към септември 2020 г. са засегнати в различна
степен 213 страни и територии по света и 2
международни превоза.
Коронавирусите
принадлежат
към
семейство Coronaviridae и разред Nidovirales. [1].
Те по своята структура са обвити с
липидна обвивка и съдържат несегментирана,
позитивна, едноверижна РНК, варираща от 26 до
32 килобази, което я прави най-големият
известен геном на РНК вирус [2]. Способни са
да
заразяват
гръбначните
животни,
причинявайки различни заболявания при
бозайници (включително хора) и птици.
Съобщава се за междуродово и зоонотично
предаване на коронавирусите [3, 4]. Въпреки че
първоначалният домакин остава неизвестен,
всички налични данни сочат, че източник са
диви животни [5].
Патогенът, обхванал сега света, е
седмият CoV, за който е известно, че заразява
хората. Четирите вируса: HKU1, NL63, OC43 и
229E са свързани с леки симптоми. Трите
вируса: SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2
могат да причинят заболяване на SARS като
причиняват
симптоми,
вариращи
от
обикновената настинка до по-тежки заболявания
[6]. Коронавирусът (CoV) причиняват симптоми,
вариращи от обикновената настинка до потежки заболявания.
Вирусите улесняват цикъла си на
репликация чрез три основни стъпки:
прикрепване към гостоприемната клетка,
инжектиране на геномния материал в клеткатагостоприемник и репликация чрез механизмите
на генома на приемната клетка за образуване на
нови вириони (инфекциозната форма на вируса
извън гостоприемната клетка, с ядро от РНК или
ДНК и капсид) [7].
2. Начини на предаване на CoV
•
Въздушно-капков
път
Разпространението от човек на човек е
основният начин на предаване на SARS-CoV-2,
чрез невидими капчици вода, суспендирани във
въздуха след кихане или кашляне [8]. Някои
данни показват, че вирусът има ограничена
степен на оцеляване, освен ако не е налице
оптимална влага, порьозно място за закрепване
и подходяща температура. Вероятната му
жизнеспособност се оценява да бъде от няколко
часа до (евентуално) няколко дни.
•
Контактно-битов път - Кожата
също е идеалната повърхност за вируса.
Протеините и мастните киселини в мъртвите
клетки
по
повърхността
на
кожата
взаимодействат с вируса чрез водородните
връзки и чрез хидрофилните взаимодействия.

При докосване на повърхност с вирусна частица,
тази частица се захваща за кожата и се пренася
чрез ръцете. При докосване на лицето, вирусът
може да се пренесе в опасна близост до
дихателните пътища и лигавиците в и около
устата и очите. Може да бъде предаден също и
върху ръцете на друг човек при здрависване.
3. Оцеляване на вирусните частици
върху повърхности
Ентеричните вируси като норовируси и
хепатит-А оцеляват седмици на повърхността,
издържат на екстремни температури и се
разпространяват
чрез
замърсени
храни.
Респираторните вируси, обаче, какъвто е
COVID-19, не могат да оцелеят продължително
време върху повърхности. За разлика от
бактериите, вирусите не могат да се
разпространяват в храната; следователно се
очаква вирусното натоварване да намалява с
времето, а не да се увеличава. Анализ на 22
проучвания е показал, че човешкият CoV може
да остане на повърхности като метал, стъкло или
пластмаса
до
9
дни.
Повърхностната
дезинфекция с 0,1% натриев хипохлорит
(белина), 0,5% водороден пероксид или 62-71%
етанол в рамките на едноминутна експозиция
може значително да намали заразяването върху
повърхности. Очаква се подобен ефект и при
SARS-CoV-2
[9].
Скорошно
проучване
съобщава, че SARS-CoV-2 може да остане
жизнеспособен във въздуха до 3 часа, в мед до 4
часа, в картон до 24 часа, върху пластмаса и
неръждаема стомана до 72 часа [10]. Други
биоцидни агенти, като 0,05–0,2% бензалкониев
хлорид (Benzalconium chloride) или 0,02%
хлорхексидин
диглюконат
(Chlorhexidine
Diglocunate) са по-малко ефективни.
Също така, SARS-CoV-2 може да бъде
инактивиран от ултравиолетова светлина,
термична експозиция (≥ 65°C), алкално pH (>
12) или кисeлинно pH (<3) на средата [11]. Тези
данни подкрепят важността на термичната
преработка на храни за свеждане до минимум
риска от предаване на SARS-CoV-2 чрез
потенциално замърсена храна.
В действителност SARS-CoV-2 е доста
„чувствителен“ вирус. Теоретично се счита, че
при поглъщане CoV не може да „преживее“
стомашната
киселина.
От
различни
повърхности, включително кожата, може лесно
да се отстрани чрез миене на ръцете със сапун и
да се елиминира с помощта на дезинфекциращи
средства.
Според
Европейският
орган
за
безопасност на храните (EFSA) липсват
доказателства в подкрепа на разпространението
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на COVID-19 чрез храни и опаковки на храни
[12]. Тези резултати обаче предполагат, че
инфекциозните вириони се отделят в стомашночревния тракт, като по този начин се предполага
възможността за фекално-орално предаване на
SARS-CoV-2. Това допълнително подчертава
значението на личните хигиенни и санитарни
указания за защита от инфекции на COVID-19
[13, 14].
COVID-19 оцелява върху повърхности,
както следва [10]:
 Пластмаса и метал - вирусът може да
остане жизнеспособен до 72 часа върху
пластмасовите
повърхности
(като
опаковки и пластмасови кутии) и
неръждаема стомана (като консервни
кутии), и до 4 часа върху медна
повърхност. Този вид опаковки трябва да
се
дезинфекцират
веднага
след
пазаруване;
 Стъкло - върху гладки повърхности като
стъклото вирусът може да оцелее също
до четири дни. Затова стъклените
буркани и бутилки трябва да се измиват
старателно от външната страна със сапун
и вода преди прибиране за съхранение
или отваряне;
 Картон - върху картонени повърхности
коронавирусът оцелява до 24 часа;
 Хартия и кърпички - най-кратко
коронавирусът оцелява върху хартия и
носни кърпички - около 3 часа;
 Дървени материали - могат да задържат
коронавируса по повърхността си също
до два дни. Това изисква дървени
кухненски дъски и плотове да се измиват
старателно със сапун и вода;
 Плат – експериментално е установено,
че върху платове коронавирусът оцелява
до два дни. Затова е важно след
прибиране да се оставят дрехите си за
пране, а също и текстилните пазарски
чанти. Връхните дрехи могат да се
изнесат навън (на балкон);
 Книжни банкноти - може да оцелее до
четири дни;
 Медни монети – до 4 часа.
4. Здравни препоръки по отношение
на опаковки
Въпреки
че
до
момента
няма
доказателства за предаване на инфекция чрез
опаковки, подходящо е прилагането на редица
предпазни мерки. В допълнение към здравните
препоръки, отправени от Световната здравна
организация (СЗО) и местните здравни власти,

форумът за опаковане на храни препоръчва на
потребителите
да
разгледат
следните
възможности, които да се прилагат в зависимост
от вида на продуктите и тяхната опаковка [15,
16]:
• измиване (където е приложимо) със
сапун
и
вода
на
всички
опаковки
непосредствено след като се внесат в
домакинството;
• като алтернатива, прехвърляне на
опаковани стоки от опаковката в почистени
контейнери за съхранение и след това
изхвърляне на опаковката; или
• карантиниране на продуктите до три дни
в домакинството, преди да се пипат отново.
Всички препоръки се отнасят за стоки,
закупени в магазините и/или доставени до
домовете чрез поръчки по телефона, чрез
пощенски услуги или услуги за доставка на
храна за вкъщи чрез куриери и др.
5. Температурна устойчивост на
SARS-CoV-2
Съгласно проведени проучвания относно
стабилността на SARS-CoV-2 в различни
условия на околната среда, той е силно стабилен
при 4 °C и чувствителен към топлина. [17]
При увеличаване на инкубационната
температура до 70° C, времето за инактивиране
на вируса намалява на 5 минути.
Според други проучвания високата
влажност и високата температура могат да
намалят предаването на SARS-CoV-2.
Следователно рискът от замърсяване на
хранителни продукти от SARS-CoV-2 може да
намалее, когато средната температура на
хранителните продукти се повиши.
При съхраняване на опаковани продукти
в хладиник следва да се има предвид, че при
температура около 4-6 °С вирусът е устойчив
по-продължително време.
6. Устойчивост на SARS-CoV-2 според
свойствата на повърхностите
Способността на различните материали
да абсорбират, изпаряват и/или съхраняват
върху повърността си микрокапките, в които се
намира вируса, оказват влияние върху неговата
устойчивост.
Установен е следният ред (от най-дълго
съхраняване на вирусни частици до най-кратко):
полипропиленова защитна маска >
пластмаса > стъкло > неръздаема стомана >
свинска кожа > картон > банкнота > памук >
дърво > хартия > тишу хартия > мед
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Вирусът губи активност най-бавно
върху: полистирен (92 часа до инактивиране),
следвано от стъкло (44 часа) и най-бързо върху
алуминий (под 4 часа).
7. Основни препоръки за почистване
на хранителни продукти и
кухненски принадлежности:
1. Когато се разопаковат хранителни
стоки като охладени или замразени меса,
домашни птици, яйца, морски дарове и други
нетрайни продукти – например, горски плодове,
маруля, билки и гъби, това да се извърши в
рамките на 2 часа след закупуване.
Съхранявайте свежите зеленчуци и плодове
разделно едни от други, както и сурови от
приготвени храни. Пренесете ги в собствени
опаковки, където това е приемливо.
2. Преди хранене изплакнете пресните
плодове и зеленчуци обилно с течаща вода,
включително тези които са с неядливи кори.
При необходимост се използва чиста четка,
напр. при картофи и моркови.
3. Консерви, кенове и стъклени опаковки
(буркани, бутилки) да се измиват с топла
сапунена вода, след което да се подсушат с
домакински кърпи преди
поставяне
в
кухненските шкафове или рафтове. Поподходящо е домакинските кърпи да се заменят
с кухненска хартия.
4. Пластмасовите опаковки могат да се
почистят с дезинфектант на база 70 % етилов
алкохол и да се оставят да изсъхнат на въздух.
5. Картонени и хартиени пакети да се
заменят с лични опаковки, където това е
възможно. Други варианти са карантиниране в
продължение на 3 дни, облъчване с домашна
UV-лампа в продължение на 3 мин на
повърхностите от всички страни.
6. Редовно да се почистват и
дезинфекцират кухненските плотове с подходящ
дезинфектант или с хигиенизиращ 1 % разтвор
на белина, закупена от търговската мрежа (1
суп. лъжица белина на литър вода).
7. Винаги да се съблюдават основните 4
стъпки за безопасност на храните – „почистете,
oтделете, гответе и охладете“.
8. Повторно измийте ръцете с топла вода
и
сапун,
след
като
приключите
с
разпределението на продуктите.
8. Заключение
Малко вероятно е хората да се
инфектират с Covid-19 от храни или хранителни
опаковки. Причината е, че коронавирусите
изискват жив гостоприемник да се размножават.
Извън тялото те постепенно отслабват и губят

способността си активно да заразяват. Рискът от
инфекция от хранителни продукти или опаковки
се „смята за много нисък“. Известно е, че
фрагменти от вируса е възможно да покажат
фалшиво
положителни
резултати
при
възстановени пациенти. PCR тестовете не
показват активността на вируса (за това трябват
специализирани изследвания), а демонстрират
само наличието на частици. Следователно могат
да
са
точна
индикация
само
за
успешна/неуспешна дезинфекция, а не за риск
от заразяване.
Разбирането
на
вирусната
епидемиология, обаче, е сложна материя с много
неизвестни, особено когато се отнася за нов
вирус. Точният механизъм за скок между
видовете не е добре изучен, като вероятно се е
случил в много пренаселена среда, където
домашни или диви животни и хора на практика
живеят твърде близо. Хранителната верига е
уязвимо звено и задължително трябва да се
полагат допълнителни грижи както в обектите за
дистрибуция на хранителни продукти и готова
храна, така и в личния дом на всеки. В
допълнение трябва да се спазват всички мерки
на физическо дистанциране навсякъде в
обществения живот, както и правилата за
отговорно социално поведение.
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ФИЗИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ
ПОКАЗАТЕЛИ НА ЯДИВНИ ФИЛМИ
СТОИЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ПЕТЯ СЪБЕВА, ГАБОР ЖИВАНОВИЧ
Институт по консервиране и качество на храните, Пловдив
s.zhelyazkov@canri.org, petya_t@abv.bg, g.zsivanovits@canri.org
Резюме: В съвременния живот е от съществено значение плодовете и зеленчуците
да бъдат с високо качество и дълъг срок на годност. В този контекст покритието
или опаковката на хранителните продукти играе важна роля. Използваните
материали за ядивни филми трябва да са биосъвместими, биоразградими, да имат
антиоксидантна активност и антимикробен ефект, да не променят или
подобряват външния вид, аромата и вкуса на плодовете. Тази статия показва
някои примери за нови ядивни покрития и възможности за изследване на техните
физични и физикохимични характеристики. Такива материали са способни да
образуват тънък филм на повърхността на плодовете и зеленчуците и имат
способността да запазват техните хранителна стойност и безопасност за подълго време. Институтът за консервиране и качество на храните има лабораторен
екип и проекти за изследване на показателите на ядивни филми и хранителни
продукти с покритие.
Ключови думи: външен вид, цвят, текстура, тест за устойчивост и за опън на
ядивни филми, антиоксидантна активност, антимикробиална активност, водна
активност

PHYSICAL AND PHYSICOCHEMICAL
CHARACTERISTICS OF EDIBLE FILMS
STOIL ZHELYAZKOV, PETYA SABEVA, GABOR ZSIVANOVITS
Institute of Food Preservation and Quality, Plovdiv
s.zhelyazkov@canri.org, petya_t@abv.bg, g.zsivanovits@canri.org
Abstract: It is essential in the modern life to have fruits and vegetables with high quality
and long shelf-life. In this context, the coating or packaging of foodstuff plays a big role.
The used materials for edible films should be biocompatible, biodegradable, to have
antioxidant and antimicrobial effect, not to change or enhance the appearance, aroma and
taste of the fruits. This paper shows some example about novel edible coatings and
possibilities to investigate their physical and physicochemical characteristics. These
materials are capable to form a thin film on the surface of the fruits and vegetables and
have the ability to preserve their nutrition value and safety for longer time. The Institute of
Food Preservation and Quality has a laboratory team and projects to investigate the
parameters of the edible films and the coated foodstuff.
Key words: appearance, color, texture, puncture test and tensile test of edible films,
antioxidant activity, antimicrobial activity, water activity

1. Въведение
Ядивните опаковки са тънки слоеве
върху хранителните продукти или между техни
компоненти, които могат да се консумират
заедно с продукта. Характеризират се с
биосъвместимост, нетоксичност, функционална
или антибактериална активност, като по този
начин удължават срока на годност и запазват
хранителната стойност на плодовете и
зеленчуците [1]. Ядивните опаковки могат да

бъдат апликирани върху продукта като покритие
или като обвиване с непрекъснат филм.
В зависимост от вида на опакования
продукт и неговия метаболизъм, ядивните
покрития трябва да отговарят на следните
функционални изисквания [2]:
 Сензорни свойства. Ядивните покрития
трябва да бъдат прозрачни, без вкус и
без аромат. Когато ядивните покрития
притежават определени вкус и аромат,
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техните сензорни характеристики трябва
да са съвместими с тези на опакования
хранителен продукт.
 Бариерни
свойства.
Основните
изисквания към ядивните филми са те да
забавят: миграцията на водни пари
(восъци), обмена на газове между
хранителния продукт и атмосферата,
дифузията на разтворени вещества,
миграцията на масло и мазнини (ядки),
отделянето на летливи
ароматни
компоненти;
 Механична ефективност - подобряват
текстурните свойства на храните;
 Могат да подобрят хранителната
стойност на храната - носители на
активни вещества;
 Задоволителна биохимична, физикохимична и микробиална стабилност;
 Нетоксични и безопасни за консумация;
 Достъпна и евтина технология за
производство.
Материалите, от които се произвеждат
ядивни опаковки, могат да бъдат извлечени от
отпадъчни продукти на хранителната индустрия.
Така например, хитозанът е полизахарид, който
се извлича от хитиновата обвивка на
ракообразни, а алгинатът е полизахарид,
екстрахиран от водорасли. [3]
Съставът на ядивните опаковки трябва
да бъде съобразен със световните регулации,
които се прилагат към хранителните продукти.

На Фиг. 1 е представена схема за
нанасяне на многокомпонентна система,
съдържаща хитозан и калциев лактат.
Покритието се получава чрез еднократно
потапяне
на
хранителния
продукт
в
многокомпонентния разтвор. Като резултат
върху плода се образува еднослойно покритие.
Една от новите тенденции при
разработване на ядивни покрития се състои във
формирането на многослойни филми по метода
на електростатичното самоподреждане [4]. Фиг.
2 представя схема за получаване на двуслойно
покритие от хитозан и алгинат, което възниква в
резултат на комплексообрзуване между двата
противоположно заредени полийони.
Покритието
се
получава
чрез
последователно потапяне на хранителния обект
в разтворите на хитозан и алгинат. Като
резултат върху него първоначално се образува
слой от хитозан, а след това - втори слой от
алгинат.

2. Методи за апликиране на ядивните
опаковки върху хранителни продукти
2.1. Потапяне на хранителните продукти.
Продуктите се потапят за определено
технологично
време
в
предварително
подготвени
разтвори
на
опаковъчните
материали, след което се изваждат и изсушават.
При това възникват покрития, които могат да
съдържат различни компоненти и различен брой
слоеве.

Фиг. 2. Двуслойно покритие от
полиелектролитен комплекс на хитозан
и алгинат.

Фиг. 1. Образуване на покритие от многокомпонентна система, съдържаща
хитозан и калциев лактат

2.2. Пулверизиране на хранителни
продукти.
При този метод определено количество
от разтворът на опаковъчните материали се
разпрашава на фини капчици и под налягане
„залепва“ върху повърхността на хранителния
продукт. Много съществени фактори при
пулверизирането са налягането на разпръскване
и разстоянието, от което се разпръсква разтвора
– Фиг. 3.

Фиг. 3. Покриване с пулверизиране [5].
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2.3. Опаковане на хранителните
продукти с предварително получени
ядивни филми.
Ядивните филми могат да бъдат
получени чрез отливане на разтворите на
опаковъчните материали в чаши, тип Петри и
изсушаване до пълното отстраняване на
разтворителя (до достигане на постоянна маса –
Фиг. 4.

Фиг. 4. Приготвяне на полимерни филми.
На Фиг. 5 са показани моделни филми от
хитозан и етерична масла, които могат да бъдат
използвани за опаковане, или за определяне на
физичните и физико-химични показатели на
самите ядивни опаковки.

Фиг. 5. Моделни филми от хитозан и масла с
различни концентрации.
3. Изследване на ядивни филми
3.1. Физични показатели
3.1.1. Тест на опън на филми
Еластичните свойства и здравината на
отлетите от разтвор филми могат да бъдат
характеризирани в режим на едноосна
деформация на опън (например с помощта на
текстурния анализатор Stable Micro Systems).
Образецът се закрепва към сензора на
инструмент посредством държачи с гумено
уплътнение, като по този начин не се наранява
неговата повърхност (Фиг. 6). Основните
физико-механични показатели, които могат да
бъдат определени от теста са: напрежение и
относителна деформация на разрушаване
(скъсване), точка на поддаване, работа,
необходима за разрушаване на филма,
еластичност,
изчислена
от
механичния
хистерезис при натоварване и разтоварване на
образеца, модул на Юнг, релаксация на

напрежението при поддържане на постоянна
деформация.

Фиг. 6. Текстурен анализатор с
приспособление за измерване на филми в
режим на опън
3.1.2. Тест за устойчивост и релаксация
на тънки филми.
Друг тест, характеризиращ механичната
здравина на филмите, е определянето на силата
на спукване на филма или деформацията и
релаксацията срещу пробно тяло. Тестът на
разкъсване позволява определянето на точка на
разрушаване, която се характеризира с
напрежение на поддаване, както и чрез модула
Юнг, който се изчислява като наклона на
линейната част от зависимостта на силата от
деформацията (Фиг. 7).

Фиг. 7. Текстурен анализатор с
приспособление за измерване на
устойчивостта на филми
3.1.3. Газо- и паропропускливост на
филмите.
Анализ
на
показателите
за
газопропускливост на гъвкави опаковъчни
материали се провежда съгласно стандарт ISO
2556, а за паропропускливост – съгласно
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стандарт EN ISO 2528, който се основава на
гравиметричен метод.
3.1.4. Цвят на ядивни филми
Изследването може да бъде проведено с
колориметър (например “Colorgard 2000”) и има
за цел да се определят качествените и
количествени цветови показатели на филма.
Показателите се отчетени по системата CIE Lab,
където: L – светлост (L=0 – черно, L=100 –
бяло), +а – червен цвят, -а – зелен цвят, +b –
жълт цвят, -b – син цвят. Цветовите координати
на
всяка
проба
представляват
средноаритметични стойности на няколко
измерени координати.
Наситеността и цветният тон са
параметрите, които характеризират качеството
на цвета в т. нар. физиологична зрителна
система и са свързани със зрителното
възприятие за цвят.
Наситеността на цвета С се изчислява по
формулата:

електричният импеданс и фазовият ъгъл (θm ), на
базата на които се изчисляват реалната част (Rm)
и имагинерната част (Xm) на измерения
импеданс:
Комплексният импеданс Zm може да се
представи във вида:
(4)
където:
Rm е реалната част на Zm
(5)
и Xm е имагинерната част на Zm
(6)

(1)
Цветовият ъгъл се изчислява по формулата:
(2)
Цветовите разлики между отделните
продукти са определени от стойностите ΔL, Δа и
Δb, а ΔЕ е обобщен показател за крайната
цветова разлика. Разликата в промяната на цвета
ΔЕ се определя по формулата:
(3)
където:
∆L = Li – L0
∆a = ai – a0
∆b = bi – b0
“0” - еталон
“i” - проба
3.1.5. Диелектрична спектроскопия на
опаковащи филми
Методът дава информация за общото
състояние на филмите с оглед на техния
електричен отговор при вариране на честотата
на
приложения
електричен
сигнал.
Изследването може да бъде проведено чрез LCR
метър GW INSTEK 8110G в честотен диапазон
между 20 Hz -10 MHz с плоски електроди (Фиг.
8).
За мониторинг на диелектричните
свойства на ядивните филми се измерват

Фиг. 8. LCR метър GW INSTEK 8110G
3.2. Физико-химични показатели
3.2.1. Воднa активност
Водната активност се определя като
свободна или нехимично свързана вода в храни,
фармацевтични продукти, козметика и други
продукти. Измерването на активността на водата
(aw) или равновесната относителна влажност
(ERH) е ключов параметър при контрола на
качеството
на
продукти
и
материали,
чувствителни към влага. Водната активност (aw)
на дадена храна е съотношението между
парното налягане на самата храна, когато е в
напълно ненарушен баланс с околните
въздушни среди и парното налягане на
дестилираната вода при идентични условия. aw
зависи
от
температурата.
Всеки
вид
микроорганизъм (бактерии, плесени и дрожди)
има минимална стойност на активността на
водата, под която вече не е възможен растеж.
Вариациите във водната активност могат да
повлияят значително върху цвета, вкуса,
хранителната стойност, съдържанието на
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протеини и витамини, срока
съхранението и разтворимостта.

на

годност,

3.2.2. Определяне на антиоксидантна
активност.
Един от методите за определяне на
антиоксидантната активност е DPPH – теста.
DPPH е често срещано съкращение на
органичното химично съединение 2,2-дифенил1-пикрилхидразил. Това е тъмно оцветен
кристален прах, съставен от стабилни молекули
на свободните радикали. DPPH има две основни
приложения, и двете в лабораторни изследвания:
едното е мониторинг на химични реакции,
включващи радикали, най-вече това е често
срещания антиоксидантен анализ, а другото е
стандарт за положението и интензивността на
електронните
парамагнитни
резонансни
сигнали.
3.2.3. Активна киселинност (pH)
Активната киселинност на разтворите,
преди отливане на ядивните филми, се определя
по БДС 11688:1993. Водородният показател pH е
измерител за киселинността или алкалността на
даден воден разтвор. Представлява отрицателен
десетичен логаритъм от концентрацията С на
водородните катиони (H+), изразена в молове на
литър.
4. Заключение
Ядивните опаковки са биоразградими,
биосъвместни материали, които са способни да
удължават срок на годност на опаковани
плодове и зеленчуци, без да променят или
подобряват техните външен вид, аромат и вкус.
Те са способни да запазват хранителната
стойност и безопасността на опакованите
плодове и зеленчуци за по-дълго време.
Ядивните хранителни опаковки от повече

компоненти или повече слоеве показват засилен
ефект върху удължаването на срока на годност
на безопасни и качествени продукти.
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Резюме: Биоразградимите полимерни филми намират все по-широко приложение в
областта на биомедицината, фармацията, опаковъчната промишленост и др.,
като в голяма част от тези случаи е необходима модификация на техните
повърхностни свойства. В настоящата работа са разгледани филми от полимлечна
киселина (ПМК) и поли(-капролактон) (ПЕК) и са представени различни методи за
модификация – лиофилизиране, смесване, третиране в коронен разряд. Дадени са
примери за приложението им при имобилизиране на биологично активни вещества.
Ключови думи: полимлечна киселина, поли(-капролактон), смеси, третиране в
корона, полиелектролитни многослойни структури
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Abstract: Biodegradable polymer films are increasingly used in the field of biomedicine,
pharmacy, packaging industry, etc., and in the most of these cases it is necessary to modify
their surface properties. In the present work, films of polylactic acid (PLA) and poly (caprolactone) (PEC) are considered and various methods for modification are presented lyophilization, blending, treatment in corona discharge. Examples of their use in the
immobilization of biologically active substances are given.
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1. Въведение
Биоразградимите полимерни филми,
съставени от различни материали като
полимлечна киселина (ПМК), поли (εкапролактон) (ПЕК) и техни съполимери или
композити, са популярен избор в областта на
биомедицината [1, 2]. През последните години
те широко навлизат и във фармацията при
разработването
на
нови
системи
за
контролирана доставка на лекарства. Едно от
приложенията им в тази област е използването
им
като
подложки
за
отлагане
на
полиелектролитни
многослойни
филми,
натоварени с биологично активни вещества [3].
Необходимо условие за добрата адсорбция на
полиелектролитите върху повърхността на

филмите е те да притежават повърхностен заряд,
който се получава при модифициране на
повърхността [4].
Успешен метод за модифициране и
зареждане на повърхността на полимерни
филми е електротретирането в коронен разряд.
С помощта на създаваните по този начин
свободни повърхностни заряди се постига
оптимално захващане на биополимерите върху
нея [5]. Основната част на многослойните
полиелектролитни филми е подходящо да се
изгради от полиелектролитни комплекси,
създадени от два различни по заряд полимера –
полианион и поликатион.
Установено е, че смесването на два
различни вида полимери (например ПМК и
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ПЕК) в различни съотношения води до
подобряване на повърхностните свойства на
филма [6]. В своето изследване от 2012 г. [7] Н.
Noroozi и колегите му показват, че смесите
ПМК/ПЕК са нехомогенни, с ясни граници
между различните фази. Освен това е показано,
че добавянето на малки количества ПЕК
увеличава кристалността на ПМК в сместа.
Прилагането на коронен разряд може
допълнително да подобри свойствата на
полимерните смеси [8]. Разликата във
възможностите за зареждане на двата
компонента в смеси ПМК/ПЕК, както и
формирането на островно подобни структури на
различните компоненти, може да бъде
изключително полезно за задържане на заряда
[9].
Подобрените адсорбционни свойства на
смесите
в
комбинация
с
подходящи
механичните свойства може да доведе до
създаването на по-стабилни и функционални
биоразградими
многослойни
филми
за
контролирано доставяне на лекарства.
В настоящата статия е изследвано
влиянието на различни модификации на
подложки от ПМК и ПЕК върху включването и
контролираното освобождаване на биологично
активни вещества.

излети в метални петрита и поставени в
ексикатор при температура – 50 С и налягане
10 Pa в продължение на 72 h.
Получените подложки се съхраняват в
ексикатор
при
стайна
температура
и
относителна влажност (RH) от 54%.

2. Материали и методи
2.1. Използвани материали
В настоящото изследване са използвани:
поли(-капролактон)
закупен
от
Lactel
Absorbable Polymers (САЩ), поли(D-млечна
киселина), ксантан, натриев казеинат (казеинова
натриева сол от говеждо мляко), хитозан (висока
молекулна маса, степен на деацетилиране >
75%) и бензидамин хидрохлорид (БХ),
доставени от Sigma-Aldrich, β-галактозидаза (от
Aspergillus niger) закупена от търговската
мрежа. Всички други използвани химикали са с
аналитичен клас на чистота.

2.4. Изграждане на полиелектролитни
многослойни структури
Слоеве от полиелектролитите казеин
(или ксантан) и хитозан са отложени чрез
алтернативно потапяне на предварително
заредената подложка в 1% казеин с рН 8 (или
1% ксантан с рН 5), в който е включено 1%
биологично активно вещество (БХ или βгалактозидаза), и 1% разтвор на хитозан с рН 5.
Йонната сила на разтворите е 100 mM.
Отлагането винаги започва с полиелектролит,
зареден противоположно на подложката. Всеки
етап на отлагане е последван от изплакване в
дестилирана вода. Казеин/хитозановите или
ксантан/хитозановите структури се състоят от 4
или 8 слоя.

2.2. Получаване на биополимерни
подложки
Получаването на различните полимерни
подложки (лиофилизирани и нелиофилизирани)
е извършено по метода на изливане от разтвор.
За получаване на нелиофилизираните подложки
са използвани 2% разтвори на ПМК и ПЕК в
хлороформ. Тези разтвори се смесват в желани
съотношения (0/100, 50/50 и 100/0), след което
се изливат в стъклени петрита и се сушат при
стайна температура до пълното изпаряване на
разтворителя.
Лиофилизираните подложки са получени
от 2% разтвор на ПМК в диоксан. Разтворите са

2.3. Зареждане на подложките в коронен
разряд
С цел постигане на положителен или
отрицателен
електрически
заряд
на
повърхността им, получените полимерни
подложки се третират в коронен разряд.
Зареждането се извършва с помощта на
конвенционална система, състояща се от
корониращ електрод (игла), плосък заземен
електрод под формата на пластина и решетка,
поставена между тях. Подложките се поставят
върху заземения електрод и се зареждат за 1 min
при стайни условия. Към корониращия електрод
се подава положително или отрицателно
напрежение 5 kV. Към решетката се прилага
напрежение от 1 kV със същата полярност, като
това на корониращия електрод. Веднага след
зареждането, по метода на вибриращия електрод
с
компенсация,
се
измерва
началният
повърхностен потенциал на пробите V0 и се
проследява как той спада с течение на времето.

2.5. Изследване на морфологията на
подложките
Морфологията на получените подложки
е изследвана с помощта на поляризиращ
микроскоп Leica Microsystems, модел DM4
(Германия).
2.6. Изследване на степента на
кристалност на подложките
Степента на кристалност на подложките
е определена чрез диференциално сканиращ

„ОПАКОВКИ - ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО И ПРИЛОЖЕНИЕТО“, 09 октомври 2020 година, Пловдив

46

калориметър DSC 204F1 Phoenix (Netzsch
Gerӓtebau GmbH, Германия). За калибриране на
топлинния поток и температурата беше
използван стандарт индий (Tm = 156,6 C, ΔHm =
28,5 J/g). По време на измерването образците са
херметично затворени в алуминиеви тигели, а
като еталон е използван празен тигел, идентичен
на този за пробата. Измерванията са проведени в
атмосфера на аргон в температурен диапазон от
20 C до 250 C при скорост на нагряване 10
C/min.
2.7. Определяне на съдържанието на БХ
в многослойните структури
Натоварените с БХ филми (3 образеца от
всеки тип) се поставят в 20 ml физиологичен
разтвор на фосфатен буфер (рН 7,4) и се
разбъркват непрекъснато в продължение на 72
часа на магнитна бъркалка. След това пробите се
обработват с ултразвук в продължение на 5
минути и се филтрират с помощта на филтър за
спринцовки
ChromafilVR
(0,45
m).
Количеството на БХ е определено с помощта на
UV/Vis спектрофотометър при дължина на
вълната 306 nm. Концентрацията на лекарството
се изчислява от стандартна калибрационна
крива.
2.8. Изследване на кинетиката на
освобождаване на БХ от
многослойните филми
Изследването
е
извършено
спектрофотометрично. Всеки натоварен с БХ
филм се поставя в чаша, съдържаща 20 ml среда
за разтваряне (физиологичен разтвор на
фосфатен буфер, рН 7,4). През целия
експеримент температурата се поддържа 37±1
C и скоростта на въртене е постоянна - 50
об/мин. През определени интервали от време от
физиологичния разтвор, в който са потопени
слоевете, се вземат проби с обем 3 ml, които се
филтрират (филтър за спринцовка Chromafil,
0,45 mm) и след това се анализират
спектрофотометрично (при дължина на вълната
306 nm). Количество от 3 ml физиологичен
разтвор се добавя към останалата част от
тествания разтвор.
2.9. Изследване на ензимната активност
на имобилизирана в многослойните
структури β-галактозидаза
За измерване на ензимната активност на
получените многослойни филми е използван
методът ONPG (ortho-Nitrophenyl-β-galactoside).
Oрто-нитрофенил-β-галактозид
(ONPG)
е
колориметричен
и
спектрофотометричен

субстрат за откриване на активност на βгалактозидаза.
Пробите се поставят в стъклени
епруветки и към тях се добавя смес от 1500 µl
разтвор на ONPG (с йонна сила 2,0 mM) и 900 µl
дестилирана вода. Пробите се оставят да
реагират на водна баня при 37 °С. След 30
минути 800 µl от реагиралия разтвор се смесват
с 4 ml разтвор на натриев карбонат (Na2CO3) с
йонна сила 1М, за да се спре реакцията.
Абсорбцията на пробите се измерва с помощта
на спектрофотометър при дължина на вълната
405 nm. Тестът се повтаря няколко пъти на
стъпки от 24 часа, за да се измери останалата
активност на пробите след многократна
употреба.
3. Резултати и обсъждане
3.1. Повърхностен потенциал на
заредените подложки
Основен показател, който характеризира
електричния заряд на обработвани в коронен
разряд
повърхности,
е
повърхностният
потенциал. Неговата стойност и промяна по
време на съхранение са тясно свързани с
експлоатационните свойства на филмите.
За всички изследвани образци веднага
след зареждането им в коронен разряд, е
измерен началният повърхностен потенциал V0.
След това образците са съхранявани заедно със
своите метални подложки в продължение на 360
минути и отново е измерен потенциалът им V.
Нормираният повърхностен потенциал, който
показва каква част от заряда се е запазил по
време на съхранението, се получава като
отношението V/V0.

Фиг. 1. Повърхностен потенциал 6 часа след
зареждането за лиофилизирани и
нелиофилизирани образци от ПМК
На Фиг. 1 са представени установените
стойности
на
нормирания
повърхностен
потенциал
за
лиофилизирани
и
нелиофилизирани филми от ПМК, зареждани в
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положителна и отрицателна корона, измерени на
6 час след зареждането.
Образците, които са зареждани в
положителна
корона,
имат
по-високи
установени
стойности
на
нормирания
повърхностен потенциал в сравнение с тези,
зареждани в отрицателна корона. При зареждане
във въздушна атмосфера върху повърхността на
образеца се отлагат различни типове йони. При
положителна корона йоните, които се отлагат на
повърхността на образеца са H+(H2O)n, а тези за
отрицателна корона са CO3-. Тези йони се
захващат на различни енергетични нива и се
освобождават от тях в зависимост от условията,
от където идват различните свойства и
стабилност на положително и отрицателно
заредените образци [10].
Най-високи стойности на нормирания
повърхностен
потенциал
и
най-добра
стабилност имат лиофилизираните образци от
ПМК. Лиофилизирането на ПМК води до
възникване на порьозна структура, на която се
захващат повече заряди, които по-трудно се
освобождават и образците остават по-стабилни с
течение на времето [11].
Установените стойности на нормирания
повърхностен потенциал за композитни филми
от ПМК и ПЕК са представени на Фиг. 2.

между които се захваща по-голямо количество
заряд.
3.2. Структура и морфология на
композитните филми
Кристалното състояние на композитните
филми е определено чрез метода на ДСК (Фиг.
3).

Фиг. 3. ДСК-термограми на композитни филми
от ПМК и ПЕК
Енталпията на топене на ПМК
съответства на степен на кристалност 9%, а тази
на ПЕК - на степен на кристалност 59%.
Топенето на композитния филм ПМК:ПЕК 50:50
се извършва при две температури - 67,3 C и
151,0 C, които са характерната температура на
топене на ПЕК и ПМК. Въз основа на този
резултат може да се приеме, че двата полимера
не се смесват на молекулно ниво и образуват
хетерогенни области. Подобни резултати се
потвърждават и от други автори [7].
Изучаването на морфологията на
подложките е важно, тъй като тя до голяма
степен определя начина и вида на отлаганите
върху него тънки слоеве от полиелектролити.
Морфологията на повърхността на филмите от
ПМК, ПЕК и ПМК:ПЕК е представена на Фиг. 4.

Фиг. 2. Повърхностен потенциал 6 часа след
зареждането на композитни филми от
ПМК и ПЕК
И при тази експериментална серия
нормираният повърхностен потенциал има повисоки стойности за образците, заредени в
положителна корона.
Стойностите
на
нормирания
повърхностен потенциал са най-високи за
филмите от ПЕК, независимо от полярността на
короната. Вероятно този факт се дължи на
наличието на кристална структура във филмите
от ПЕК и възникване на хетерогенни области,

ПМК

ПМК/ПЕК 50:50

ПЕК

Фиг. 4. Морфология на композитни филми от
ПМК и ПЕК
Филмът от ПМК се характеризира с
гладка повърхност без видими кристални
единици. По време на производството на
подложката от ПЕК, дългото време за изпарение
на разтворителя улеснява получаването на
големи (с размер около 200 m) сферолити.
Сферолитите са съставени от добре изразени
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ламели. Морфологията на филма ПМК:ПЕК се
характеризира с малки кристални единици,
които не образуват сферолити.
Наличието на нееднородни области в
структурата на композитните филми определя
по-добрата способност за залавяне на
електрични заряди, и обяснява по-голямата
електретна стабилност на тези филми.
3.3. Имобилизиране и биологична
активност на β-галактозидаза
Като приложение на изследваните
многослойни
филми
е
разгледано
имобилизирането
на
β-галактозидаза
и
установяване на нейната активност. Една
единица от β-галактозидазна активност е
дефинирана като количеството ензим, което
катализира освобождаването на 1 µmol.min-1
глюкоза при 37 °С и pH 5.
Стойностите на ензимната активност на
измобилизирана β-галактозидаза, измерени на
30 min, са представени на Фиг. 5.

Ензимната активност на лиофилизирани
филми от ПМК е по-ниска в сравнение с
нелиофилизираните такива, независимо от
полярността на короната и броя на
полиелектролитните слоеве. Това се дължи на
факта, че лиофилизираните филми имат попорьозна структура, което води до захващане на
по-тънки слоеве от хитозан и ксантан. Това
създава условия за по-слабо имобилизиране на
β-галактозидаза в получените многослойни
структури и следователно и до по-ниска ензимна
активност. Следователно нелиофилизираните
положително заредени филми от ПМК са найподходящи за получаване на многослойни
структури от хитозан и ксантан, в които
успешно се имобилизира β-галактозидаза. Този
вид филми имат най-добра ензимна активност.
3.4. Имобилизиране и освобождаване на
бензидамин хидрохлорид
Друго приложение на изследваните
многослойни филми е използването им като
лекарство-доставящи системи. Количеството
имобилизиран бензидамин хидрохлорид е
представено на фиг. 6.

Фиг. 5. Ензимна активност на βгалактозидаза, измерена на 30-тата
минута
В случай на имобилизиране на βгалактозидазата в положително заредени филми
от ПМК се наблюдава по-висока ензимна
активност в сравнение с отрицателно заредените
такива,
независимо
от
броя
на
полиелектролитните слоеве (4 или 8). Този факт
може да бъде обяснен със захващането на поголямо количество заряди при зареждането в
положителна корона и получаването на повисоки стойности на нормирания повърхностен
потенциал с времето (Фиг. 1).
Когато ензимът е имобилизиран в
многослойни филми с 8 полиелектролитни слоя
ефективността на имобилизация е сравнително
по-добра в сравнение с тази за филми с 4
полиелектролитни слоя, независимо от вида на
филма (лиофилизиран или нелиофилизиран) и
полярността на короната.

Фиг. 6. Количество на имобилизирания БХ
Имобилизираното количество БХ е поголямо в структурите, състоящи се от 8 слоя и в
тези, изградени върху отрицателно заредени
подложки. Възможна причина би могла да бъде
по-високите първоначални стойности на
повърхностния потенциал при отрицателно
заредените подложки. Най-голямо количество
имобилизирано лекарство се наблюдава в
слоевете, отложени върху подложки от ПЕК.
Това съответства на най-високите стойности на
нормирания повърхностен потенциал на тези
филми.
Освобождаването на БХ от слоеве,
отложени на различни подложки, е представено
на Фиг. 7. През първите 6 часа кумулативното
освобождаване на БХ е около 60 - 80%. Тези
резултати демонстрират, че не се наблюдава
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бурно освобождаване на повърхностно свързано
лекарство. Следователно БХ е свързан във
вътрешността на полиелектролитните слоеве.
Освобождаването е по-бързо от слоеве,
изградени
върху
отрицателно
заредени
подложки, вероятно защото тези слоеве
завършват с БХ, имбилизиран в слоя казеин. В
този случай дифузионният път е по-кратък и БХ
напуска структурата с повишена скорост.
За слоеве, отложени върху положително
заредени подложки, най-бавният темп на
освобождаване се наблюдава при подложки от
ПМК. По този начин те представляват системи
със забавено освобождаване.

Фиг. 7. Освободено на 6 час количество БХ
4. Заключение
В настоящото изследване са получени
филми от ПМК и ПЕК, които са използвани като
подложки за изграждане на полиелектролитни
слоеве.
Нелиофилизираните
положително
заредени филми от ПМК са най-подходящи за
получаване на многослойни структури от
хитозан и ксантан, в които успешно се
имобилизира ензимът β-галактозидаза. Този вид
филми имат най-добра ензимна активност. Найголямо
количество
лекарство
БХ
е
имобилизирано при подложки от ПЕК, а
освобождаването е най-бавно при слоеве,
отложени върху композитни подложки.
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МЕТОДИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА
ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ И
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ
МАТЕРИАЛИ
СИМОНА ЗАХОВА, ВИОЛЕТА МИТОВА
Институт по полимери, Българска Академия на науките
s.zahova@polymer.bas.bg, mitova@polymer.bas.bg;
Резюме: Потреблението на пластмасови материали с повишена атмосферна
устойчивост и слаба биоразградимост налагат използването на рециклиращи
технологии. Оползотворяването на отпадъци от ПЕТ е успешен и широко
разпространен пример за рециклиране, което е както частично решение на проблема
с твърдите отпадъци, така и начин да се съхранят ресурс и енергия. Продуктите от
рециклиране на пластмаса могат да доведат до 50-60% икономия на енергия в
сравнение с производството на същите от първичен материал. Tъй като цената на
„свежия“ ПЕТ остава сравнително стабилна, новите, по–евтини технологии за
рециклиране дават предимства на промишлеността, предоставяйки на индустрията
нискостойностен продукт.
Целта на проучването е анализ на специализираната литература относно
конвенционалните методи за рециклиране на ПЕТ и възможностите за тяхното
оптимално използване, като алтернативи за получаване на нови суровини.
ПЕТ е термопластичен полиестер използван за производство на опаковки, бутилки и
текстилни влакна. Най-важните му характеристики са механична устойчивост,
термична стабилност, отлични бариерни свойства, ниска производствена цена. Не
на последно място ПЕТ е напълно рециклируем. Механичното му рециклиране е
процес, при който влияещ фактор върху качеството на отпадъчните материали са
замърсяванията, които променят неговите физико химични показатели при
повторна преработка. Особено значение за утилизацията на ПЕТ има химичното
рециклиране, при което отпадъците могат да бъдат деполимеризирани до основни
мономери или олигомери. Този вид разграждане отстранява различни замърсявания,
като по този начин гарантира надеждно пречистване на рециклирания материал.
Методът включва солволиза на полиестера в излишък на реагентите, като вода
(хидролиза), алкохоли (алкохолиза), гликоли (гликолиза), амини (аминолиза) и амоняк
(амонолиза). Целта на химическото рециклиране е да превърне отпадъците в
продукти с по-висока добавена стойност. Подобни принципи следва и биологичното
рециклиране, което в същността си представлява разкъсване на полимерната връзка
под действие на ензими.
Оптимизирането на съществуващите технологии за рециклиране на ПЕТ ще
направят промишленото производство на мономери, полимери и материали на тяхна
основа рентабилно и осъществимо в голям мащаб.
Ключови думи: ПЕТ, рециклиране, биоразградимост

POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
RECYCLING METHODS AND APPLICATION OF
THE OBTAINED MATERIALS
SIMONA ZAHOVA, VIOLETA MITOVA
Institute of polymers, Bulgarian Academy of Science
s.zahova@polymer.bas.bg, mitova@polymer.bas.bg;
Abstract: The consumptions of plastic materials with increased atmospheric resistance and
low biodegradability require the use of recycling technologies. The reusage of PET waste is
a successful and widespread example of recycling which is also a partial solution to the
problem of solid waste and the way to save resources and energy. Plastic recycling products
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can lead to 50-60% energy savings compare to the production of the same products of prime
material. As the price of virgin PET remains relatively stable, new, cheaper recycling
technologies give the advantages to the manufacture by providing the low value product to
the industry.
The subject of the study is to analyze the specialized literature on conventional methods for
PET recycling and the possibilities for their optimal use as alternatives for obtaining new
raw materials.
PET is a thermoplastic polyester used for the production of packaging, bottles and textile
fibers. Its most important characteristics are mechanical resistance, thermal stability,
excellent barrier properties, low production cost. Last, but not the least, PET is completely
recyclable.
Its mechanical recycling is a process in which the major factor on the quality of waste
materials are the contaminations that change its physicochemical parameters. The practical
importance for the utilization of PET is the chemical recycling in which the waste can be
depolymerized to basic monomers or oligomers. This type of decomposition removes various
contaminations thus ensuring reliably purification of the recycled material. The method
includes solvolysis of polyesters in excess of reagent such as water (hydrolysis), alcohols
(alcoholysis), glycols (glycolysis), amines (aminolysis) and ammonia (ammonolysis). The
propose of the chemical recycling is to turn waste into products with higher added value.
Similar principles are followed by biological recycling, which is essentially breaking of the
polymer bond by enzymes.
The optimization of existing PET recycling technologies will make the industrial production
of monomers, polymers and materials based on them cost-effective and viable in large scale.
Key words: PET, recycling, biodegradability

1. Синтетични полимери
Съществуват два основни подхода за
производството на синтетични полимери.
Първият включва разкъсване на двойната връзка
и последваща полимеризация, за образуване на
нови
въглеродни
връзки.
Например,
производство на полиолефини. Вторият е
кондензация между карбоксилни киселини и
алкохоли или амини за получаване на полиестери
или полиамиди [1].
Пластмасите са синтетични полимери,
които могат да се разделят в две групитермопластични
и
термореактивни
[2].
Термопластите могат многократно да се
формоват, чрез нагряване и охлаждане. В тяхната
структура, атомите и молекулите са свързани в
дълги, въглеродни вериги, което ги прави
устойчиви на хидролитично разкъсване на
химичните връзки.
Термореактивните пластмаси не могат да
бъдат
многократно
преработвани.
След
формоването им, процесът е необратим. Те имат
омрежена структура и основната им верига е
изградена от хетероатоми, което ги прави
потенциално податливи на хидролиза. Пример за
термореактивни
полимери
са
фенолформалдехидни смоли и полиуретани [3].
2. ПЕТ-получаване, свойства и
приложения
Полиетилен терефталат (ПЕТ) е
полимеризиран за първи път през 1941 година от
химици на Du Pont, с цел получаване на материал

подходящ за производство на текстилни влакна
[4]. Полимерът се получава чрез процес на
поликондензация на терефталова киселина (ТК )
и етилен гликол (ЕГ), (фиг. 1) като синтезът се
осъществява
на два етапа–реакция на
естерификация, при която се образуват
предполимери, късоверижни олигомери и се
отделя вода, като страничен продукт. Втората
стъпка е поликондензация, при която във фазата
на
стапяне
протича
реакция
на
преестерификация.
Образуването
на
предполимери може да се постигне и чрез
преестерифициране на диметил терефталат
(ДМТ) и ЕГ с отделяне на метанол.

Фиг.1. Получаване на ПЕТ от ЕГ и ТК
За производството на опаковки за
храни са необходими материали с висока
чистота. След получаването на ПЕТ, той трудно
може да бъде пречистен. Поради тази причина,
чистотата
на
изходните
материали
е
изключително важна. Процесът на вакуумна
дестилация лесно пречиства ДМТ (затова в
ранните години на производство е бил
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предпочитана суровина). ТК е пречистена едва в
края на 60-те година на миналия век, чрез
рекристализация. От тогава, до днес над 70% от
световното производство на ПЕТ се основава на
пречистена ТК [5].
В най-чистата си форма ПЕТ е
аморфен. Първите опити за увеличаване степента
на кристалност са чрез термична обработка на
полимерната
стопилка
и
добавяне
на
кристализиращи и нуклеиращи агенти [6]. Това
може да бъде постигнато и чрез добавяне на
малки количества подходящ съмономер, като
изофталова киселина, което допълнително
подобрява
термичната
устойчивост
и
механичните характеристики на полиестера [7].
Към момента на пазара за суровини
доминират два вида ПЕТ–за производство на
влакна и на бутилки. Те се различават по
граничен вискозитет (IV) и оптичен вид, както и
по
вида
и
количеството
съмономери,
стабилизатори и катализатори използвани при
производството им. ПЕТ материалът подходящ
за изработка на влакна има граничен вискозитет
между 0,55-0,67 dl/ g. докато IV на ПЕТ за
бутилки варира от 0,75 dl/g до 1 dl/g [5]. Към тези
материали има още някои специални изисквания,
като високо ниво на прозрачност и състав,
отговарящ на изискванията за опаковки за храни.
3. Значимост и резултати от употребата
на ПЕТ
От създаването на ПЕТ през 40-те години
на миналия век, той се използва за производство
на текстилни влакна [8]. По-късно през 70-те,
полиестерът се формова с помощта на раздувна
технология,
което
инициира
бързата
експлоатация на материала, като леки, здрави и
нечупливи бутилки [9]. В световен мащаб
полимерът е познат под различни търговски
наименования (таб.1).
Общото световно производство на
полиестери в света за 2000 година е 25-30
милиона тона. Тези стойности нарастват до 55
милион тона за 2012 година, състоящи се найвече от ПЕТ. Потреблението се е увеличило
значително при производството на влакна и
опаковки поради високото търсене на
текстилната промишленост, както и на пазарите
за хранителни опаковки и бутилки, където ПЕТ
може да замени стъклото [10].
Настоящето световно производство на
полиестери е около 70 мил тона [11], като 30% от
тях се реализират в бутилки за еднократна
употреба. Въпреки възможността те да бъдат
рециклирани, никоя държава в света не
рециклира повече от 60%, а средният процент не
надхвърля 30% [12].

Таблица 1. Търговски марки ПЕТ
Производител

Търговска
марка

DSM Engineering Plastics

Arnite

ENKA-Glazstoff

Diolen

Eastman chemical company

Eastapac

Farbwerke Hoechst AG

Hostadur

E.I.Du Point de Nemours &
Co. Inc
Imperial Chemical Indusatries
Ltd
Du Point de Nemours & Co.
Inc

Mylar
Melinex
Rynite

Преходът на пластмасовата индустрия от
традиционна, линейна икономика към кръгова, се
ръководи от Европейският съюз чрез създаване
на законодателни мерки за редуциране на
излишните отпадъци [13]. За целта е необходимо
да се подпомогнат устойчивите полимерни
технологии, които да ограничат пластмасите
получени от изкопаеми суровини [14], както и да
се повиши качеството и усвояването на
процесите на рециклиране. В този смисъл ПЕТ е
една от най-рециклираните пластмаси в света. За
2012 година нивата на рециклиране на ПЕТ
опаковките в Европа са 52%, а в САЩ-31% [15].
Тенденцията е рециклирането на ПЕТ бутилки да
се увеличи. Пример за това са компании като
Coca-Cola, които обявиха пълно преминаване
към рециклирана пластмаса за техните бутилки в
някои страни от ЕС, започвайки най-малко с 50%
рециклиран ПЕТ до края на 2023 година [16].
4. Методи за рециклиране на ПЕТ
Множество проучвания показват , че за да
се постигне успешно рециклиране, отпадъчните
ПЕТ материали трябва да отговарят на
определени минимални изисквания [17], [18],
[19] ,[20]. Основен фактор, които влияе върху
качеството на ПЕТ материалите за рециклиране е
количеството и вида на замърсяванията, които
променят неговите физични и химични свойства
при повторна преработка [21].
4.1.

Замърсители

4.1.1.
Замърсители, водещи до
получаване на киселини
Най-вредните киселини за процеса на
рециклиране на отпадъчен ПЕТ са оцетна
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киселина, която се получава чрез разграждане на
поливинилацетат,
колофон
и
абетинова
киселина-от лепила и солна киселина-от
поливинилхлорид (ПВХ). Изследвания сочат
[22], че наличието дори и на малко количество
ПВХ (100 ppm) би увеличило верижното
разкъсване поради каталитичния ефект на
хлороводорода, получен при разграждането на
ПВХ. Наличието му води и до промяна в цвета на
отпадъчния ПЕТ по време на обработка.
4.1.2. Вода
Водата намалява молекулното тегло на
материала, чрез реакцията на хидролиза. За да се
избегне това, „замърсяване“ , влагата трябва да
бъде под 0,02% [23]. По-голямото съдържание на
вода е в резултат от процеса на измиване и може
да бъде значително намалено, чрез правилно
сушене.
4.1.3.
Цветни замърсители
Фрагменти от цветни бутилки и етикети
(с отпечатано мастило) биха довели до
получаване на нежелани цветове. Това може да
се избегне с подобряване процесите на сортиране
и измиване.
4.1.4.
Ацеталдехиди
Ацеталдахидът е страничен продукт от
реакции на разграждане на ПЕТ. Той може да
мигрира през опаковката в хранителните
продукти. Тъй като е силно летлив,
съдържанието му може да бъде сведено до
минимум, чрез обработка под вакуум или сушене
[23]. Стабилизатори като 4-аминобензоена
киселина,
дифениламин
и
4,5дихидроксибензоена киселина се добавят към
ПЕТ, за да се сведе до минимум количеството на
генерирания ацеталдехид [24].
4.1.5.
Други замърсители
Широката употреба на ПЕТ бутилки за
съхранение на вещества, като почистващи
препарати, гориво, пестициди и други може да
бъде опасна за човешкото здраве, ако следи от
тези вещества останат след последващо
рециклиране на материала [25].
4.2. Механично рециклиране
Преди
реалната
преработка
на
рециклираните материали в нови продукти
трябва да се извърши преобразуването от
отпадъци в нови суровини. За целта механичното
рециклиране преминава през няколко различни
етапа-отстраняване на замърсявания, сушене и
разтапяне. Премахването на замърсяванията е
важна стъпка от няколко процеса, при които

отпадъчните бутилки се сортират, смилат и
изпират. Сортирането отделя ПЕТ опаковките от
ПВХ, полиетилен (ПЕ) и други пластмаси.
Процесът е важна стъпка от етапите на
рециклиране, тъй като високите нива на
замърсявания, с други материали сериозно
влошават качествата на отпадъчния ПЕТ по
време на преработка. До 90 % от ПВХ може да се
отстрани ръчно, преди процеса на смилане. [26].
И въпреки, че все още няма съобщения за 100%
разделяне на ПВХ от смес ПВХ/отпадъчен ПЕТ,
ефективно отделяне може да се постигне с
помощта на методи базирани на разликите в
химичните или физични свойства на ПВХ и ПЕТ.
След сортирането отпадъчният ПЕТ се
смила на флейки, за по-лесна последваща
обработка. Те се „изпират“, по някои от двата
начина [23]:
- Водно изпиране, което се състои от два
етапа: горещо изпиране с 2% разтвор на
натриева основа, при 800 С и последващо
„изпиране“ само с вода.
- С разтвор на тетрахлороетилен.
Сушенето се счита за съществена стъпка
при рециклирането на отпадъчен ПЕТ, тъй като
води до намаляването на влага в ПЕТ флейките,
което редуцира хидролитичното разграждане.
Повечето производители на рециклиран ПЕТ
материал работят при условия на сушене в
диапазон от 140-1700 С , за време от 3-7 часа [27].
При нормални условия на работа в ПЕТ флейките
не трябва да има повече от 50 ppm вода.
Обикновено това се постига чрез използването на
сушилни, работещи при 1700 С, за 6 часа, преди
подаване на материала в екструдера [23]. След
това РET флейките лесно могат да се превърнат в
гранули, чрез конвенционална екструзия на
стопилка.
4.2.1.
Предимства и недостатъци на
механичното рециклиране
Механичното рециклиране не изисква
големи инвестиции, използва установено
оборудване и има ниски нива на неблагоприятно
въздействие върху околната среда [12].
Основният проблем, който се среща при този
метод на рециклиране е намаляване вискозитета
на стопилката, поради термично и хидролитично
разграждане. Като други недостатъци на метода
могат да се посочат още:
- Замърсители, като ПВХ, етилен винил
ацетат (ЕВА), хартия и др. генерират киселинни
съединения, които катализират хидролизата на
естерните връзки на полиестера по време на
термичната преработка [28];
- Основен недостатък е пожълтяването на
полимера, което се дължи на вътрешно
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молекулни
и
омрежващи
реакции.
Пожълтяването е съществен проблем за ПЕТ
материал, който се използва повторно при
производството на бутилки [12].
4.3.
Химическо рециклиране
Рециклирането на ПЕТ бутилки във
влакна е познат и утвърден процес.
Рециклирането на „бутилка до бутилка“ обаче
трябва да отговаря, като на изискванията за
преработка на материала, така и на тези за
опаковане на храни. Това ускорява развитието на
техники за химическо рециклиране, които се
основават на разграждане на веригата и повторна
полимеризация. За ПЕТ това означава пълната му
деполимеризация до неговите мономери – ТК,
ДМТ, бис (хидроксиетилен) терефталат (БХЕТ) и
ЕГ. Той може да бъде и частично
деполимеризиран до олигомери и други химични
вещества. Този вид разграждане гарантира
премахване на различни замърсявания и по този
начин осигурява пречистване на рециклирания
материал [5]. В зависимост от начина на
разкъсване на веригата, съществуват и различни
начини за деполимеризация.

Фиг. 2. Разкъсване на естерна връзка
4.3.1. Хидролиза
Хидролизата е процес на пълна
деполимеризация на ПЕТ до ЕГ и ТК. Основният
недостатък на този метод е използването на
висока температура (200-250 0С) и налягане (1,42 MPa), както и продължителното време
необходимо за пълна деполимеризация. Поради
високите разходи свързани с пречистването на
ТК, методът не е широко използван за
получаване
на
продукт,
приложим
в
хранителната индустрия. Хидролизата на ПЕТ
може да се извърши като алкална, кисела и
неутрална [29].
4.3.2. Алкохолиза (метанолиза)
Метанолизата включва разграждането на
ПЕТ при взаимодействие с метанол при високи
температури (180-280 0С) и налягане (2-4 МPa),
като основните продукти на процеса са ДМТ и
ЕГ. Процесът е успешно приложим за
деполимеризация на отпадъчни бутилки и
влакна, като и за използвани ПЕТ фолиа[30].

Предимство на метода е, че инсталацията за
метанолиза може да бъде разположена в
производствената линия на полимера, тъй като
полученият ДМТ има качество идентично с това
на първичния ДМТ, а ЕГ и метанолът могат лесно
да бъдат възстановени и рециклирани. По този
начин възстановените мономери могат да бъдат
повторно използвани за получаването на продукт
с високо качество [31]. Основният недостатък на
метода е свързан с тенденцията за получаване на
ПЕТ да се използва ТК, вместо ДМТ
Преобразуването на ДМТ в ТК допълнително
оскъпява метанолизата.
4.3.3. Гликолиза
Реакцията на гликолиза е разграждане на
ПЕТ чрез гликоли.най-често това са ЕГ, диетилен
гликол, пропиленгликол и дипропиленгликол.
Без катализатор процесът протича много бавно,
освен това не може да се постигне пълна
деполимеризация на ПЕТ до БХЕТ. Добивът
съдържа значително количество олигомери,
което води до затруднения при възстановяване на
желания мономер.
За ускоряване процеса на гликолиза найчесто използваните катализатори са метални
ацетати. [29]. Има четири различни метода за
гликолиза на отпадъчен ПЕТ: в присъствие на
разтворители, свръхкритична, микровълнова и
каталитична.
4.3.4. Аминолиза
Друг метод за химическо разграждане е
аминолизата. Тя е реакция на взаимодействие на
ПЕТ с водни разтвори на първични амини, като
метиламин, етиламин, етаноламин , алиламин и
хидразин [32], [33], [34], което води до
образуване на диамиди на ТК и ЕГ.
4.3.5. Амонолиза
В сравнение с другите методи на
химическо рециклиране амонолизата е наймалко проучена. Като причина за това може да се
приеме
икономическото
приложение
на
продуктите от разграждането, които определят
общата приложимост на процеса. Той се
основава на взаимодействието на амоняк с ПЕТ,
с крайни продукти–терефталамид и ЕГ. Много
по-бавен е от аминолизата и обикновено се
нуждае от катализатори за увеличаване скоростта
на разграждане.
5. Биологично рециклиране
Като се има предвид биоразграждането,
като екологичен метод, множество бактериални
видове имат потенциал за разграждане на ПЕТ. В
своята същност то представлява разкъсване на
полимерната връзка под действие на ензими.
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Факторите, които влияят на процеса на
биоразграждане са вида на микроорганизма,
характеристиките на полимера и естеството на
предварителната му обработка.
Дълго време се е смятало, че ПЕТ има
ограничена биоразградимост поради наличието
на ТК в структурата му , което води до
ограничена мобилност на веригите[35]. Освен
това ПЕТ е полукристален, което ограничава
достъпа на ензими и съответно потенциала му за
биоразградимост.
Съществуват
множество
ензимни
подходи, целящи разграждането на ПЕТ и
въпреки това все още има пречки за
индустриалното
приложение
на
биорециклирането на материала [36]. Найсериозните от тях са необходимото време за
деградация, точният механизъм на разграждане,
както и недостъпност на някои ензими в
търговската мрежа.
Yoshida и сътрудници съобщават за грамотрицателна бактерия Ideonella sakaiensis 201-F6,
която може ефективно да използва ПЕТ, като
въглероден източник, чрез два ензима, наречени
ПЕТаза и МЕТаза [36].

субстрат за получаване на ТК и ЕГ. ПЕТаза не
показва активност срещу ПЕТ, БХЕТ или
типични
ароматни
естери.
Системата
ПЕТаза/МЕТаза обаче е ефективна при
разграждане на ПЕТ, при стайна температура.
Установено е, че двата ензима участват в
превръщането на ПЕТ в неговите основни
компоненти. Те на са вредни и могат да бъдат
рециклирани.

Фиг.4. Блок схема на ензимно разграждане на
ПЕТ от ензимите ПЕТаза и МЕТаза [37]
6. Устойчив метод за получаване на ПЕТ
Обикновено ПЕТ се произвежда чрез
директна естерификация на ТК и ЕГ. Нормално и
двете суровини се получават от суров нефт. За да
се реализира устойчива ПЕТ индустрия е важно
да се създаде производство на мономери от
устойчиви ресурси.
Пример за използването на био ЕГ е био
ПЕТ бутилка, известена като „PlantBottle“ на
компанията Coca Cola, която беше пусната на
пазара през 2009 година [38]. Продуктът се
състои от 30% био базирани материали или 100%
био ЕГ и ТК, получена от петрол.

Фиг. 3. Схематично представяне на
разграждането на ПЕТ от Ideonella
sakaiensis[36]
5.1. ПЕТаза и МЕТаза от Ideonella
sakaiensis
През 2016 година японски изследователи
сканират проби за наличието на микроорганизми,
които могат да използват ПЕТ, като въглероден
източник на растеж. Сред тях се идентифицира
грам-отрицателна бактерия Ideonella sakaiensis,
която води до пълното разграждане на ПЕТ филм
за 6 седмици, при 300 С [37]. Авторите
[36]показват, че два ензима са отговорни за
хидролизата на ПЕТ. Бактерията отделя ензим,
който може да хидролизира ПЕТ до моно (2хидоксиетил) терефталова киселина (МХЕТК),
като основен продукт и незначителни количества
бис (2-хидроксиетил) терефталова киселина и
ТК. Този ензим е наречен ПЕТаза.
Заедно с ПЕТазата е идентифициран и
втори ензим-МЕТаза водещ до пълното
разграждане на ПЕТ. Той използва МХЕТК като

Фиг.5. Схематично представяне за получаване
на ПЕТ материал от био ЕГ и ТК от
изкопаеми ресурси, подходящ за
производство на бутики
Био ТК
Възможност за преобразуването на ТК
в био ТК е използването на биомаса, като
заместител на изкопаемите ресурси. Това води до
разработването на процеси за хидролизиране на
целулоза до захари. Заедно със захарите, които
съществуват в биомасата, хидролизираните
могат да бъдат каталитично преобразувани в
олефини и ароматни вещества с подобен състав
на същите получени от петрол. Пара-ксиленът
6.1.
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лесно може да бъде изолиран, а преобразуването
му в ТК се осъществява чрез процес на
окисление. Като източник на захари може да се
използва биомаса получена от царевица, върба и
захарна тръстика. Резултати показват, че найдобрият начин за минимизиране потенциала на
глобално затопляне и намаляване използването
на изкопаема енергия е производството на пара ксилен от сок на захарна тръстика. Тези
икономии могат да бъдат направени и чрез
производство на ЕГ от биоетанол отново от
захарна тръстика. Това би довело до
производството на 100% био ПЕТ бутилка, което
ще намали потенциала за глобално затопляне до
114 % и до 39 % използването на изкопаема
енергия [39].

Гликолизата на ПЕТ представлява
сериозен изследователски интерес. Основният
проблем свързан с нисък добив на мономер, би
могъл да бъде решен чрез разработване на
високоефективни катализатори и оптимизиране
на реакционни условия, като температура, време,
съотношение ПЕТ/ЕГ и ПЕТ/катализатор.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
Фиг. 6. Методи за получаване на био ТК: (а) от
изо-бутанола; (b) от муконова киселина;
(c) от лимонен; (d) от фурфурал;
Въз основа на технология обявена от
Gevo [40] био изобутилен получен от изобутанол чрез дехидратация на захар е ключов,
градивен елемент в структурата на различни
продукти, които чрез поредица от реакции могат
да бъдат превърнати в био ТК. Тя може да бъде
произведена и от други суровини, получени от
биомаса. Това са муконова киселина [41] и
лимонен [42], както и някои фуранови
производни, като 2,5-фуран дикарбоксилова
киселина, които се използват в широкомащабни
производства [43], [44], [45], [46].
7. Заключение
В заключение би могло да се каже, че
оптимизирането на съществуващите технологии
за рециклиране на ПЕТ ще направят
промишленото производство на мономери,
полимери и материали на тяхна основа
рентабилно и осъществимо в голям мащаб.

10.

11.
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FSC И PEFC СЕРТИФИКАЦИЯТА- ИКОНОМИЧЕСКИ,
ЕКОЛОГИЧЕН И СОЦИАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА
УСТОЙЧИВ БИЗНЕС НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАЗАРИ
ПРИ ОПАКОВКИ - ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО И
ПРИЛОЖЕНИЕТО
ПЕНЧО ДЕРМЕНДЖИЕВ
ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД

pdermendzhiev@tuev-nord.de
Резюме: Екологично-икономическото израстване на съзнанието на
обществото доведе до създаване на търговски механизми, подчинени на
екологична, социална и икономическа логика при представяне на продукти
от дървесина или производни от тях. Опаковките са част от тези
продукти и в голяма степен най-видимата част от тях, която първа
демонстрира на потребителя отговорното отношение към заобикалящата
ни среда и опазването на възобновяемите източници в стойности и
количества, позволяващи максималното изпълнение на техните функции.
Използването на горската сертификация при производството на опаковки е
мощен пазарен инструмент за стъпване на нови пазари и едновременно
изпълняване на най-строгите изисквания на ЕС и съвременния екологично
настроен потребител.
Ключови думи: Горска сертификация, пазарен инструмент, екологичен и
социален подход

FSC AND PEFC CERTIFICATION - ECONOMIC,
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL INSTRUMENT FOR
SUSTAINABLE BUSINESS ON EUROPEAN MARKETS IN
PACKAGING - TRENDS IN DEVELOPMENT AND
APPLICATION
PENCHO DERMENDZHIEV
TUV NORD BULGARIA EOOD

pdermendzhiev@tuev-nord.de
Summary: The ecological and economic growth of the public consciousness has
led to the creation of trade mechanisms subordinated to ecological, social and
economic logic in the presentation of wood products or their derivatives.
Packaging is part of these products and, to a large extent, the most visible part of
it, which is the first to demonstrate to the consumer the responsible attitude
towards our environment and the protection of renewable sources in values and
quantities that allow maximum performance of their functions. The use of forest
certification in the production of packaging is a powerful market tool for entering
new markets and at the same time fulfilling the strictest requirements of the EU and
the
modern
environmentally
friendly
consumer.
Key words: Forest certification, market instrument, ecological and social
approach
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1. Въведение
През последните 30 години обществото
стана много чувствително към климатичните
промени и начина, по който те се отразяват
върху живота и здравето на съвременния човек.
Това от своя страна доведе до търсене и
създаване
на екологични,
социални
и
икономически инструменти за преодоляване на
хищническото ползване на природните ресурси
с цел задоволяване на консуматорската му
потребност. Един от основните природни
ресурси, осигуряващ …..% от кислорода на
земята е ГОРАТА, като само дъждовните гори
по поречието на река Амазонка осигуряват 25%
от кислорода на земята.
С цел запазване на естествените горски
територии и не допускане на намаляването на
лесистостта на Земята се създадоха системите за
отговорно стопанисване на горите – FSC и
PEFC, имайки за задача осигуряване на
максималната им многофункционалност и
доверието на потребителите за правомерно и
екологосъобразно ползване на дървесния ресурс.
2. Изложение на доклада
Опаковките са важна част от изделието, носещи
послание, разказващи за продукта преди той да
бъде видян, голяма част от тях се изработват от
производните от дървесина. С цел гаранция за
правилното ползване на природния ресурс, без
нарушаване на екологичните норми, в това
число запазването на високите консервационни
стойности на всяко насаждение. Тази идея
прераства в създаването на две световни
системи за проследяване на продукцията – FSC
и PEFC
В началото на 90-те години на ХХ в.
обществената загриженост и интерес към
обезлесяването стават световен проблем.
Хората искат да са сигурни, че продуктите от
дървесина, които купуват, не допринасят за
унищожението
на
световните
гори.
В отговор на обществените нагласи и
загриженост на срещата в Рио де Жанейро
(т.нар. Earth Summit) през 1992 г. е взето
решение за създаване на стандарт, който да
даде общоприето понятие и норма за това какво
представлява
добре
управлявана
гора.

Системата за горска сертификация FSC е
първата световна, независима, етикетираща
система за горски продукти. Започнал като
една обикновена идея, FSC се разрасна и
превърна в световен успех.
Системата за горска сертификация на FSC има
за цел да осигури и насърчи икономически
изгодно стопанисване на горите, при спазване
на социалните стандарти и правата на местното население, като същевременно се опазва
и околната среда. Горската сертификация представлява пряк икономически инструмент за гарантиране на устойчивото ползване и управление на горските ресурси.
Аналогична система е PEFC, основана през
1999 г. в отговор на специфичните изисквания
на собствениците на малки и семейни гори като
международна
организация,
предоставяща
независима оценка, одобрение и признаване на
националните системи за сертифициране на
горите.
Glob al FSC Chain of Cu st od y cer t if
i
cat es

Eu r o p e

Nor t h Amer ica

5 0 .7 % of t ot al FSC CoC cer t if
i
cat es

8 .6 % of t ot al FSC CoC Cert if
i
cat es

Asi a

1 8 ,7 7 4 FSC CoC cer t if
i
cat es

3 ,2 03 FSC CoC cer t if
i
cat es

3 5 % of t ot al FSC CoC cer t if
i
cat es
1 2 ,9 6 5 FSC CoC cert if
i
cat es

Af r i ca
So u t h A m e r i c a & Ca r i b b e a n

0 .6 % of t ot al FSC CoC cer t if
i
cat es

4 % of t ot al FSC CoC Cert if
i
cat es

2 0 9 FSC CoC cer t if
i
cat es

Oce a n i a
1 .1 % of t ot al FSC CoC cert if
i
cat es
4 13 FSC CoC cer t if
i
cat es

1 ,4 9 9 FSC CoC cer t if
i
cat es

122
N o . o f co u n t r i e s:7
To t a l n o . o f c e r t i f
i
c a t e s : 8 3 7 ,0 63

Nu m b er of FSC CoC cer t if
i
cat es
4,0 0 0 an d abov e

3,9 9 9 - 2 ,0 0 0

9 9 9 - 50 0

249 - 125

62 - 31

14 - 1

1 ,9 9 9 - 1 ,0 0 0

499 - 250

1 2 4 - 63

30 - 15

No CoC cer t f
i
cat es

Based on n u m b er s from FSC Int ernat ional - Core Busin ess Sy st em s
Creat ed: 0 5 .0 4 .2 0 1 9

PEFC отговори на необходимостта от
механизъм, позволяващ независимото разработване на национални стандарти, съобразени с
политическите, икономическите, социалните,
екологичните и културните реалности на
съответните държави, като в същото време
гарантира спазването на международно приетите изисквания и световното признание.
След създаването им на 30 юни 1999 г. в Париж,
Франция, първите собственици на гори успяха
да получат сертификат PEFC през 2000 г., тъй
като се одобриха първите национални системи
за сертифициране на горите (във Финландия,
Швеция, Норвегия, Германия и Австрия). Две
години по-късно, през 2002 г., са публикувани
първите насоки за проследяване на продукцията
на
PEFC,
позволяващи
появата
на
сертифицирани от PEFC продукти на пазара.

Впоследствие
той
е
изработен
от
неправителствената
организация
Forest
Stewardship Council – FSC (Съвет за
стопанисване на горите). FSC е организация с
членство и структура на управление, зачитаща
баланса между екологични, социални и
икономически интереси.
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Естествено
продължение
на
„горскaта“
сертификация и на двете системи е по
нататъшното проследяване на продукцията с цел
получена от клиента, същият да е наясно, че
продукта в случая опаковката е от източници с
доказан произход, като при проследяване на
цялата верига от гората до клиента може да се
докаже спазването на основните принципи –
екологичен, социален и икономически.
 Направлението
и
в
двете
сертификационни системи FSC
и PEFC,
осигуряваща убеденост в потребителят за
спазване на изброените вече принципи е
„проследяване на продукцията“
(Chain of
Custody). Това проследяване е аналогично и при
двете системи.
Доставка на сертифицирани суровини за
производство
на
опаковки
съгласно
приложимия стандарт (FSC-STD-40-004 или
PEFC ST 2002:2020), осигуряване на разделно
съхраняване и разделяне на потоците на
производство с цел „не замърсяване“ на
сертифицираната продукция.



Естествено за да се отличат фирмите,
поддържащи
сертификационна
система,
използват признат етикет от собственика на
сертификата. Това е световно утвърден начин за
деклариране и подход, който се използва от
всички производители, както за реклама на
своите устойчиви системи, така и за
разпознаваемост сред потребителите.

Много голяма част от фирмите, клиенти на TUV
NORD BULGARIA EOOD, сертифицирани по
FSC и PEFC, прилагат политики в своята работа
насочени към опазване на околната среда,
подобряване на начина на живот на своите
клиенти и опазване на природните ресурси, а
било то и възобновяеми. Този подход
демонстрира ангажираност при производството
на продукта - опаковки, което носи послание
към потребителя за отговорност към природните
продукти на Земята. Изхождайки от факта, че
опаковката епървата част от продукта, която
може да се рециклира и да се върне отново към
потребителят.

 Етикет
за
обозначаване
на
принадлежността към някоя от системи или към
двете едновременно, може да се постави и
върху опаковка от не дървесен продукт. В този
случай етикета показва, че продукта в
опаковката е сертифициран. Поставянето на
този етикет е по съпроводено с редица
изисквания на стандартите на двете системи
(FSC-STD-50-001 и PEFC ST 2001:2020) писмено
желание
на
произвеждащия
сертифициран
продукт, генериране от

съответното лого от база данните на FSC и
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PEFC, не позволяване от производителя на
опаковка от недървесна суровина да променя
параметрите на етикета, като цвят, размери,
разположение на опаковката.

ОПАКОВКИ ОТ
ДЪРВЕСИНА

ОПАКОВКИ ОТ
ДЪРВЕСИНА

ET”Orel – Kemal
Hodzhev ”

ANGO 89 - RUMEN 87
EOOD

Vavona EOOD

ATANASOV-88 EOOD

ELVAIS OOD

DEQNI-LES 16 EOOD

PIZHO GOR EOOD

LATINKA LES EOOD

KIS-K EOOD

MIRELA 2018 EOOD

K&D G.O.GRUP OOD

EMONA 2013 EOOD

TREA 2015 OOD

DARI-LES EOOD

NIKEWOOD
BULGARIA LTD
DAVIDOV ENERDZHI
AGRO LES -2004 EOOD
EOOD
VDK-1 EOOD


Сертифицираните
по
двете
сертификационни схеми компании за опаковки в
България, съгласно информационните системи
на
FSC
(info.fsc.org)
и
PEFC
(http://www.pefc.bg/регистър-сертифицирани-поpefc-в-българи), към момента са 35 фирми за
хартиени опаковки (от тях 15 са клиенти на
ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД) и 61 компании
за производство на опаковки от дървесина ( от
тях 48 са клиенти на ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ
ЕООД).
ХАРТИЕНИ ОПАКОВКИ
ADL EOOD

AI-EM-SI-GRUP EOOD DUYGU-81 EOOD
PETAR MIHAYLOV &
CO LTD

SMART PRODUCTION
LTD

LES GROUP 77 EOOD

FOREST HUNT OOD

NAK SLIVEN EOOD

BUNAYA LES OOD

Viva Les 02 OOD

Salex OOD

AGROLES-MTM EOOD Garantles EOOD
Satvil OOD

NIPAL-99 EOOD

Dunapack Rodina AD
MATRIX PACK LTD.
MR-HARTIENI
OPAKOVACNI MATERIALI
OOD
RIGELET OOD
DIMEKO MJ LTD
ELECS-MIZIA OOD
ELECS-DUNAV OOD
GAMA IMPEKS EOOD
MULTICOMMERCE EOOD
SMURFIT KAPPA
BULGARIA – LUKOVIT
BRANCH LTD
SMURFIT KAPPA
BULGARIA LTD KAZANLAK
UNIPACK-V LTD

BULFOREST
COMPANY OOD



Заключение

Предимствата за сертифицираните фирми са
икономически, но не и на последно място
имиджови.
Посредством сертифицирането на веригата на
доставки
дървесината
може
да
бъде
идентифицирана на всяка от стъпките на
обработка и търговия. Това създава за фирмите
производители и техните търговски партньори
безспорни преимущества:




С употребата на признатото FSC® или
PEFCTM лого можете да се изпъкне пред
конкурентите като предлагащи ново
качество;
Създавате предпоставка за изпълнението
на предписанията на ЕС;

 Доказателство за ангажимент към
природата и етична търговия;
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Гарантира се прозрачността на стоковите
потоци от гората до клиента;
Спечелване на нови клиенти, които
пазаруват с грижа към околната среда;





https://www.pefc.org/
https://fsc.org/en
https://www.tuvnord.com/bg/bg/produkti-iuslugi/sertifikacija-na-sistemi/fsc/
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И
ОБРАБОТВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ
ИНОВАТИВНИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
ЧРЕЗ ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
ДЕЛЯН ГОСПОДИНОВ, ВИЛХЕЛМ ХАДЖИЙСКИ
УХТ Пловдив, катедра „Машини и апарати за хранително-вкусовата
промишленост“, УХТ Пловдив, катедра „Техническа механика и машинознание“
dgosp@abv.bg, hawi@abv.bg
Резюме: Йонизиращите лъчения взаимодействат с материалите изменяйки техния
строеж, молекулната им структура и химичният им състав в резултат на което
настъпват значителни промени в техните физико-химични свойства. Кинетиката
и степента на настъпващите изменения зависят от редица влияещи фактори. Това
дава възможност за управление на процеса, което може да се използва за
обработване и получаване на материали. През последните години са проведени
редица изследвания въз основа на които са разработени иновативни радиационни
методи за получаване и обработване на опаковъчни материали. Докладът
представя възможностите за обработване и производство на опаковъчни
материали чрез използване на йонизиращи лъчения, описва техните предимства и
недостатъци и анализира перспективите за развитие и принос при технологиите за
опаковане на хранителни продукти.
Ключови думи: обработване, получаване, материали, опаковане, хранителни,
продукти, йонизиращи, лъчения, методи, технологии, радиационни

OPPORTUNITIES FOR PRODUCTION AND
PROCESSING OF MODERN INNOVATIVE
PACKAGING MATERIALS BY USING IONIZING
RADIATION
DELYAN GOSPODINOV, VILHELM HADJISKI
UFT Plovdiv, department “Machines and apparatus in food processing industry”, UFT
Plovdiv, department “Technical mechanics and machinery”
dgosp@abv.bg , hawi@abv.bg
Abstract: Ionizing radiation interacts with the materials by altering their molecular
structure, molecular configuration and chemical composition resulting in significant
changes in their physical and chemical properties. The kinetics and the degree of the
occurring changes are dependant on number of influential factors. This provides the
opportunity to control the process, which could be used for processing and production of
materials. For the last several years number of studies have been conducted whose results
have served as basis for the development of innovative radiation-based methods for
processing and production of packaging materials. The paper presents an overview on the
opportunities for processing and production of packaging materials by using ionizing
radiation, describes their advantages and disadvantages and analyses the possibilities for
further development and benefits in the technologies for food packaging.
Key words: processing, production, materials, packaging, food, products, ionizing,
radiation, methods, technologies

1. Въведение
Развитието на световната икономика
през
последните
години
съчетано
с

продължаващият ръст на населението и
повишаващото се потребителско търсене на
разнообразни хранителни продукти създава
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нови предизвикателства пред хранителната
индустрия.
Чрез
усъвършенстване
на
технологиите за опаковане на хранителни
продукти и течности се цели осигуряване на
възможности за по-продължителното им
съхранение при максимално запазване на
тяхната свежест и хранителни показатели, което
от своя страна осигурява по-благоприятни
условия за транспортиране на по-големи
разстояния и складиране за по-дълги периоди от
време.
Основната функция на опаковките се
свежда до съхраняване на хранителния продукт
за определен период от време предпазвайки го
от различните неблагоприятни въздействия на
околната среда, като: механични въздействия,
микро-биологични
въздействия
от
микроорганизми,
топлинни
въздействия,
химични въздействия и др.
Материалите от които се изработват
опаковките за хранителни продукти трябва да
притежават добри якостни и деформационни
характеристики, които да са устойчиви в
широки температурни интервали, както и при
значителни измения на климатичните условия
на околната среда. Те трябва да бъдат устойчиви
на вредни биохимични въздействия, тъй като
някои хранителни продукти и течности са
химически агресивни. Вредно въздействие
върху материалите оказват и
агентите
използвани за дезинфекция и стерилизация.
Материалите предназначени за директен
контакт с хранителни продукти, не трябва да
съдържат
несвързани
нискомолекулни
съединения създаващи потенциален риск за
здравето на консуматорите при евентуално
мигриране
в
опакованите
хранителните
продукти и течсности.
Изискванията
за
пропускливост
(бариерни
свойства)
са
свързани
с
необходимостта от устойчиво поддържане на
определени
атмосферни
условия
за
продължителни периоди от време в обема на
опаковката при опаковане на хранителни
продукти и течности в модифицирана газова
среда.
Полимерните материали заемат найголям дял при производството на опаковки за
хранителни продукти и течности. Към тази
група материали могат да се причислят:
 пластмасите,
 каучуковите вулканизати,
 материали с целулозно-лигнинна
структура.
Пластмасите
са
най-широко
използваните
полимерни
материали
за
производство на опаковки за хранителни

продукти и течности. В основата си те
представляват полимери обработени с различни
функционални и технологични добавки, като:
оцветители,
пластификатори,
пълнители,
стабилизатори и др. Някои от тези добавки
взаимодействат с полимерите свързвайки се с
макромолекулите при което се изменя тяхната
структура.
По
настоящем
най-широко
използваните полимери за получаване на
пластмаси за хранителни опаковки са:
 PE – полиетилен,
 PP – полипропилен,
 PS – полистирен,
 PET – полиетилен терефталат,
 PVA – поливинил алкохол,
 PLA – полилактид.
Другата група широко разпространени
полимерни материали за опаковане на
хранителни продукти и течности са материалите
с целулозно-лигнинна структура – това са
хартията, плоския картон и вълнообразния
картон. Целулозата е естествен природен
полимер – полизахарид. Нейната макромолекула
е изградена от мономери на монозахарида
глюкоза. Извлича се от клетъчните стени на
дървесината, където присъства под формата на
влакна, като пространството около тях е
запълнено от свързващо вещество наречено
лигнин – пространствено омрежен естествен
полимер със сложна молекулна структура
изградена от мономери на три ароматни
алкохола. При производството на хартия и
картон лигнинът се отстранява по химичен път,
като той може да бъде напълно отстранен или
частично отстранен.
Каучуковите вулканизати намират потясно приложение в опаковките за хранителни
продукти и течности, като основно се използват
за изработване на уплътнителни елементи за
опаковки в чиито обем е необходимо да се
поддържа надналягане за продължителни
периоди от време.
Голяма част от използваните полимерни
материали са с петролен произход. Те се
отличават със значителна устойчивост в
околната среда и изключително дълги периоди
на естествена деградация. Все по-актуален става
въпроса с екологичният ефект от натрупването
на отпадък от употребявани опаквъчни продукти
основно на полимерна основа. Налице е все поусезаема необходимост от увеличаване на
приложението
на
нови
биоразградими
полимерни материали, които лесно да могат да
се рециклират и обработват в използваема
биомаса. Влагат се значителни парични средства
и научен потенциал за разработване на нови
технологии и методи чрез които да се
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рециклира, преработва и утилизира натрупания
отпадък в световен мащаб.
Значителен дял при опаковането на
хранителни продукти и течности заемат също
така металите и металните сплави, както и
стъклата. Наи-широко използваните метални
сплави са нисковъглеродни нелегирани стомани
и алуминиеви сплави. От тях се изработват
метални кутии, като те се характеризират с
добра деформируемост и заваряемост. Това е от
съществено значение, поради факта, че
основните технологични операции свързани с
изработването на метални кутии са щанцови и
заваръчни операции. Тъй като директният
контакт между металните повърхности и
хранителните продукти трябва да се избягва
поради мигриране на метални йони към
хранителните продукти, се нанасят тънки
защитни покрития на полимерна основа.
Стаклените опаковки също намират
широко разпространение за производство на
опаковки за хранителни продукти и течсности.
Най-голямо разпространение имат силикатните
стъкла на основата на SiO2 (кварц). В химичният
им състав се включват и вещества, като: CaCO3,
Na2CO3, K2CO3, MgCa(CO3)2 и др. Стъклата са
пригодни за директен контакт с хранителни
продукти и не се изисква третирането им с
допълнителни защитни покрития. Подлежат на
преработка и рециклиране. Поради голямата им
маса и по-висока себестойност на стъклените
опаковки, те са по-непредпочитан вариант пред
опаковките на полимерна основа.
Продължаващото
развитие
на
опаковъчните технологии в хранителновкусовата промишленост е свързано с
необходимостта от въвеждане на нови
иновативни материали, които да отговарят на
все по-завишените изисквания за якостни,
функционални и технологични характеристики,
но също така екологичният ефект от тяхното
приложение следва да бъде значително поблагоприятен за околната среда.
Приложението на йонизиращи лъчения
за получаване и обработване на опаковъчни
материали е перспективна област привличаща
сериозни инвестиции и научен потенциал. През
последните години са разработени редица
иновативни методи чието приложение е дало
забележителни
резултати.
Получени
са
материали
със
редица
специфични
характеристики, каквито не могат да бъдат
реализирани чрез други технологии. Някои от
описаните разработки имат сериозен потенциал
за усъвършенстване на използваните по
настоящем материали, както и за получаване на
нови иновативни такива [1 – 50].

2. Въздействие
на
йонизиращите
лъчения
върху
молекулната
структура и химичния състав на
материалите.
Йонизиращите лъчения са потоци от
частици с висока енергия. Частиците могат да
бъдат заредени (протони, електрони, позитрони
и алфа частици) или незаредени (фотони и
неутрони). Те могат да притежават маса
(електрони, неутрони, протони, позитрони и
алфа частици), или да нямат маса (фотони).
Частиците притежаващи маса при
движение имат кинетична енергия EK, която се
определя по израза:





1


ЕK  
 1.m0 .c 2
2
 1   v 

 c


(1)

където:
 v – скорост на частицата,
 c – скорост на светлината във
вакуум,
 m0 – маса на частицата.
Фотонни лъчения са лъченията от
електро-магнитния спектър. Енергията на фотон
EW се определя по израза:

EW   .h 

h.c



(2)

където:
 ν – честота,
 h – константа на Планк,
 c – скорост на светлината във
вакуум,
 λ – дължина на вълната.
При удар на частица с орбитален
електрон на атом, тя отдава част от енергията си
или цялата си енергия на орбиталния електрон.
В
зависимост
от
получената
енергия,
орбиталният електрон може да напусне атома
(йонизация) или да премине в друг електронен
слой с по-високо енергийно ниво (възбуждане).
Когато йонизиращ лъч освободи електрон
участващ във формирането на химическа връзка
между атоми в молекула, това води до
разрушаване на връзката.
Разрушаването на връзките между
атомите е съпроводено с образуване на свободни
електрони и йони. На местата на прекъснатите
връзки остават свободни несвързани валентни
електрони, като по този начин се формират
радикали, които могат да се свързват помежду
си образувайки нови молекули. Свободните
електрони губят от енергията си в резултат на
електростатично взаимодействие с други атоми
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и се превръщат в термични електрони, които
имат силно изразено редукционно действие.
При облъчване на полимерни материали
с йонизиращи лъчения, в резултат на
йонизацията се отделят множество свободни
електрони,
които
в
последствие
се
термализират. Формират се свободни йони,
както и атоми и молекули във възбудено
състояние. В резултат на прекъсването на
връзки между атомите, макромолекулите се
фрагментират (накъсват), като се намалява
относителната им молекулна маса. Голяма част
от образувалите се фрагменти представляват
свободни радикали. Те се свързват помежду си
образувайки
нови
химични
съединения.
Термичните електрони имат редуциращо
действие, което също води до формиране на
химически активни единици участващи в
процесите. Молекулите на веществата които са
добавени към полимерите при производството
на пластмасите също участват в описаните
процеси.
Настъпва промяна в строежа на
макромолекулните вериги. Включват се нови
мономери, което води до образуване на
комплексни
по
структура
съполимери.
Формират се и сложни пространствени
разклонения. Между отделните макромолекули
се образуват напречни връзки – т.нар.
„омрежване“.
Образуват се и присадени съполимери,
като върху полимерна макромолекулна верига
на един полимер се „присаждат“ пространствени
разклонения представляващи макромолекулни
вериги на други полимери.
Процесът
на
фрагментиране
на
макромолекулните вериги и процесът на
омрежване са два процеса протичащи
едновременно, като в зависимост от условията
на околната среда единият доминира над другия.
Фрагментирането е по-интензивно когато
облъчването протича в условия предполагащи
наличие на кислород в околната среда, докато
омрежването преобладава в условия на вакуум
или при наличие на инертен газ [12, 15, 20, 22,
24, 34, 35, 43]. Това се дължи основно на
оксидиращото действие на кислорода, но тъй
като той не може да проникне през подредените
кристални структури, то оксидацията засяга
повече аморфните области на полимерните
материали [15, 20, 24, 43, 50].
Процесът на фрагментиране значително
се интензифицира при наличие на вода, с което
се увеличава и броят на образувалите се
свободни радикали. Такъв е случай при
облъчване на целулозни материали, тъй като
целулозата е със силно изразени хигроскопични

свойства, поради което целулозните материали
винаги съдържащ известно количество влага.
Радиолизата на водата се характеризира с
образуване на определени свободни радикали,
като HO●, H● и др., които се свързват със
свободните радикали образувани в резултат на
фрагментиране
на
полимерните
макромолекулни вериги. В такъв случай се
реализира и процес на хидролиза [50].
Факторите влияещи на процеса на
радиолиза са:
 химичен
състав
и
фазово
състояние на околната среда,
 погълната доза,
 фазово състояние на облъчвания
материал,
 химичен състав на облъчвания
материал,
 молекулен строеж на облъчвания
материал.
Описаните процеси засягат материали с
молекулен строеж, чиито атоми изграждат
молекули
свързвайки
се
посредством
ковалентни връзки. Йонизиращите лъчения не
засягат йонните, металните и Вандервалсовите
връзки между атомите, поради което материали
чиито атоми са свързани чрез изброените връзки
не подлежат на обработване чрез йонизиращи
лъчения.
3. Обработване
на
опаковъчни
материали чрез йонизиращи лъчения.
Основни насоки. Предимства и
недостатъци.
Едно от основните направления за
обработване на опаковъчни материали за
хранителни опаковки чрез йонизиращи лъчения
е свързано с повърхностна обработка на
опаковъчни фолия и на други материали,
състояща се главно във функционализиране на
техните повърхностни чрез присаждане на
определени функционални наноструктури По
този начин на обработваните повърхности се
придават специфични свойства, каквито не
могат да бъдат реализирани чрез други методи
за обработка. В някои случаи се изменя
морфологията
на
повърхността
на
обработваните материали, което им придава
хидрофобни и олеофобни свойства. Получават
се
„активни“
биофилми,
подтискащи
определени негативни микробиологични и
биохимични процеси в хранителните продукти,
но стимулиращи благоприятните такива. Тези
филми притежават отлични антимикробни и
антибактериални свойства. Влагането на такива
материали спомага за значително подобряване
на
функционалните
характеристики
на
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опаковките и удължаване на срока на годност на
опакованите продукти [7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16,
17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 39, 40, 41, 42,
46, 49]. Присадените наноструктури могат да
бъдат нулевомерни, едномерни или двумерни.
Тъй като тези структури са ковалентно свързани
с основата върху която са положени, се
изключва възникването на дефекти, като
разслояване, каквото е характерно са структури
положени чрез конвенционални методи, като
екструзия [16, 17, 18, 19, 40, 42, 46, 49].
Синтезирането и изолирането на
нулевомерни и едномерни нануструктури с цел
влагането им като уякчители за получаване на
комопозиционни материали с подобрени
якостни характеристики е друга насока в която
йонизиращите лъчения са намерили успешна
реализация [1, 2, 3, 4, 6, 29, 30, 38, 41, 48, 49].
Най-често чрез облъчване се получават метални
наночастици или целулозни нановлакна, които
се използват за уякчаване на опаковъчни
материали – получаване на нанокомпозити.
Йонизиращите лъчения успешно се
използват за модифициране на полимерни
материали. Най-често модифицирането се
състои в омрежване на тяхната структура, като
по този начин се подобрява якостта и
устойчивостта на материалите на термични и
механични въздействия, но успешно са
прилагани и новоразработени методи за
модифициране на матрицата на влакнести
композиционни материали [2, 3, 4, 6, 11, 12, 13,
15, 20, 21, 22, 31, 34, 35, 41, 43, 44, 47].
Йонизиращите
лъчения
могат
да
иницират и процес на полимеризация, поради
което те са намерили приложение и при
разработки за синтезиране на нови полимери.
Структура на тези полимери се отличава
значително от структурата на полимерите
получени чрез конвенционални реакции, като
термично
иницирана
полимеризация
и
поликондензация. Процесът на полимеризация
възбуден и поддържан посредством въздействие
с йонизиращи лъчения се влияе от много
външни
фактори,
което
дава
големи
възможности за неговото управление. По този
начин се получават полимери и полимерни
материали с уникални характеристики, каквито
не могат да бъдат получени чрез друти методи
[8, 35, 48, 49].
Чрез йонизиращи лъчения успешно се
получават т.нар. „дишащи“ опаковъчни фолиа,
както и филтриращи мембрани притежаващи
уникални
бариерни
свойства.
Тази
пропускливост се дължи на наноскопични пори,
които се получават чрез облъчване на фолиата с
потоци от високоенергиини алфа частици. Алфа

частиците
се
характеризират
с
голям
йонизационен потенциал, което се дължи на
двойният им положителен заряд и голямата им
маса. Тяхната траектория през материалите е
почти права линия, като те предизвикват
значителни изменения в химичния състав и в
структурата на материалите. Облъчените
материали в последствие се третират с
определени химични агенти, които разграждат
областите от материала афектирани от алфа
частиците в резултат на което се получават
наноскопични пори [4, 41, 44].
Способността на йонизиращите лъчения
да предизвикват накъсване на макромолекулите
на полимерите редуцирайки тяхната молекулна
маса при определени условия е намерило
успешно приложение за обработване на отпадни
материали с цел преработването им в
използваема биомаса, както и за получаването
на биоразградими и дори ядивни опаковъчни
материали [4, 24, 28, 35, 43, 45].
Предимствата от използването на
йонизиращи лъчения при обработване на
материали са свързани с:
 изключителнта
им
проникваща
способност,
което
допринася
за
равномерно обработване на материалите
в целият им обем,
 липсата на необходимост от прилагане
на термично въздействие,
 липсата на необходимост от използване
на вредни за здравето на човека и за
околната среда химически агенти,
 големият брой фактори оказващи
влияние на процеса на радиолиза
предоставя отлични възможнжсти за
неговото управление и получаване на
материали с уникални свойства.
Недостатъците са свързани с:
 голямата опасност, която йонизиращите
лъчения създават за здравето на човек,
което е води до строги изисквания за
безопасност при тяхното използване,
 в
резултат
на
радиолизата
в
обработваните материали се формират
нискомолекулни съединения, които
могат да мигрират в хранителните
продукти, като за момента все още няма
достатъчно
данни
за
тяхното
дългосрочно
въздействие
върху
човешкото здраве [5, 41].
4. Заключение
Йонизиращите лъчения взаимодействат с
материалите, като предизвикват специфични
изменения в молекулната им структура и
химичният им състав. Кинетиката и характерът
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на тези изменения, както и ефектите от тях
върху
физико-химичните
свойства
на
материалите не могат да бъдат възпроизведени
чрез други средства.
Налице са възможности за широко
използване на йонизиращите лъчения за
реализиране на нови съвременни методи и
технологии за обработване и получаване на
усъвършенствани
иновативни
опаковъчни
материали с подобрени функционални и
качествени показатели.
Йонизиращите лъчения могат да се
използват ефективно за
утилизация и
преработване на използваните отпадъчни
материали, като това би спомогнало за тяхното
рециклиране и намаляване на вредното им
въздействие върху околната среда.
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Резюме: Въпреки всичките инициативи и кампании, които извършват
рециклиращите компании, както и създадената организация от модели с цветни
контейнери, се установява, че това е недостатъчно за създаване на навици у
населението в България да събира разделно отпадъците от опаковки в
домакинствата. Решение на проблема за придобиването на навици за рециклиране,
разделно събиране и разбиране на съпътстващите проблеми се търси в
екологичното обучение на подрастващите.
Представените материали са част от дейностите по проект, чиято цел е
разработване на иновативна учебна програма, учебно съдържание, методически
модел и дидактически материали за обучение на ученици 5-10 клас и повишаване на
екологичната им компетентост относно устойчиво управление на отпадъците.
Темата е „Разделно събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки“, като
занятието е с продължителност 2 учебни часа и включва беседа, задачи за
изпълнение по групи в цикъла на Колб и накрая забавна игра „Рециклираме заедно“.
Играта е от типа викторина и трябва учениците да се разделят на 2-3 отбора. Тя
има за цел да затвърди някои основни правила при разделното събиране, както и да
провери наученото за опаковките от хартия, пластмаса, метал и стъкло. Всеки
отбор избира раздел с въпроси и степен на трудност. Ако отговори правилно
получава съответните точки и има право да избере следващ въпрос. Победител е
отборът с най-висок резултат.
Проведените обучения до момента показват, че разработеният методичен модел
за обучение по устойчиво управление на отпадъците, базиран на
конструктивисткия подход, може успешно да се реализира в извънкласните форми
на обучение.
Ключови думи: дейностен подход, екологично образование, разделно събиране
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Abstract: Despite all the initiatives and campaigns carried out by recycling companies, as
well as the infrastructure with color containers, it is found that this is not enough to create
habits in Bulgarian population to collect separately its packaging waste. A solution to this
problem could be find in the ecological education of adolescents.
The presented materials are part of the project activities, the aim of which is to develop an
innovative curriculum, methodological model and didactic materials for teaching students
(11-16 years) and increasing their ecological competences in sustainable waste
management.
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The title of this theme is "Separate collection and recycling of packaging waste", the lesson
lasts 2 school hours and includes a talk, group tasks in the Kolb’s cycle and a fun game
"Recycle together". The game is of a quiz type and aims to establish some basic rules for
separate collection, as well as to check what has been learned about packaging made of
paper, plastic, metal and glass. The students have to be divided into 2-3 teams. Each team
chooses a section with questions and its difficulty. If the answers is correct, this team
receives the relevant points and has the right to choose the next question. The winner is the
team with the highest score.
The results obtained show that the developed methodological model for training in
sustainable waste management, based on the constructivist approach, can be successfully
implemented in the school education.
Key words: activity approach, ecological education, separate waste collection

1. Въведение
Екологичното
образование
е
приоритетно направление и заема ключово
място в образователната система. То най-често
се тълкува като психолого-педагогически
процес, насочен към овладяване на система от
знания, умения и навици. Включва осъзнаването
на взаимната връзка и зависимост между живата
и неживата природа и на необходимостта от
установяването на хармония между тях,
изграждане на екологосъобразно поведение и
насочването на това поведение към поддържане
на екологично равновесие между човека и
заобикалящата го среда.
Формирането на екологично съзнание
включва етапите: усвояване на знания →
формиране на убеждения → изграждане на нов
тип отношения към природната среда →
провокиране на положителни промени в
поведението → формиране на екологично
съзнание. Изграждането на екологично съзнание
е важен етап в процеса на формиране на
екологична култура [1].
Формирането
на
екологосъобразно
поведение е от жизненоважно значение и една
от основните цели на екологичното образование.
Усвояването на нови знания за актуалните
екологични проблеми на заобикалящата ни
среда и формирането на нагласи, ценности и
чувство на отговорност стоят в основата на
екологичното възпитание.
За да бъде устойчиво и ефективно
формираното
екологично
поведение,
екологичното образование трябва да се основава
на интердисциплинарния подход, да започне
още от най-ранна възраст и да бъде заложено не
само в училищните програми, но и в
извънкласните и извънучилищните дейности, да
се провежда не епизодично, а системно,
целенасочено, психологически обосновано и
методически
обезпечено.
Извънкласната
дейност предлага възможност за разширяване на
интересите на ученика, за практическа проверка
на самия себе си, разгръщане на способностите,

проява на нови интереси, самоусъвършенстване
в избрана област [2] Благодарение на тази
дейност в съзнанието на учениците може да се
формира представа за целостта на природата и
личната роля на всеки човек за нейното
опазване. Тази осъзнатост у учениците за
ключовото значение на всеки един човек в
поддържането на екологичното равновесие, ще
допринесе за формирането и поддържането на
трайно
и
устойчиво
екологосъобразно
поведение, лично отношение и социална
ангажираност към опазването на планетата.
Представените материали са част от
дейностите по проект, чиято цел е разработване
на иновативна учебна програма, учебно
съдържание, методически модел и дидактически
материали за обучение на ученици 5-10 клас и
повишаване на екологичната им компетентост
относно устойчиво управление на отпадъците.
2. Конструктивизмът – теоретична
основа на интерактивното обучение
Ефективността на обучението зависи от
много фактори, един от които е ангажираността
на ученика в свързани с обучението действия.
Традиционната образователна практика е
основана на предпоставката, че знанието е нещо,
което може да бъде предадено непосредствено
от
учителя
на
учениците.
Пасивната,
ориентирана към четене и писане педагогика с
традиционно съдържание и организация се
приема като норма [3].
Конструктивизмът се отличава от
традиционната
представа,
че
знанието
съществува независимо от индивида, и се
основава на предпоставката, че човек активно
конструира свое собствено разбиране или
знание. На базата на своя опит, той изгражда
собствено разбиране за света, в който живее –
избира и преобразува информация, строи
хипотези и взема решения.
Базирайки
се
на
съвременните
теоретични постановки на психологията,
педагогиката и дидактиката, в хода на
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гореспоменатия проект бе изграден методичен
модел, базиран на теорията на конструктивизма.
Основите на конструктивисткия дизайн на
обучение, прилаган в експерименталното
обучение, се градят на философията на
конструктивизма, а именно:
Знанието
се
основава
на
персоналния опит на ученика;
Знанието е индивидуално и
социално конструирано;
Знанията се използват, за да се
прилагат в живота на ученика;
Основни методи на обучение са
наблюдение в реална среда и практическа
работа;
Учениците се обучават да
намират нужната им информация;
Обучението е диалогично;
Използват се индивидуална,
групова и фронтална организация на учебните
дейности;
Акцентът при групова работа е
върху
сътрудничеството,
а
не
върху
съревнованието;
Групите са хетерогенни.
На базата на конструирания и апробиран
модел бе разработена иновативна технология за
изучаване на устойчиво управление на
отпадъците чрез дейностен подход:
Познавателната дейност на учениците се
базира на теорията за учене в и чрез опита и се
осъществява в цикъла на Д. Колб [4].
Възможностите за творчество и проява на
личностни качества от страна на учители и
ученици са много. Методичният модел включва
задачи за дейностно учене, като всяка задача се
изпълнява в малки групи (по 4 – 5 ученика), след
което резултатите се споделят и обсъждат с
всички. Задачите за изследване на всяко основно
понятие са разпределени в 4 етапа и така
подредени в система, че следват цикъла на учене
на Д. Колб (опит, рефлексия, концептуализиране
на опита, приложение или планиране на следващ
опит). Учениците работят самостоятелно в
рамките на групата и сами достигат и
конструират знанията и идеите, те имат активна
роля в процеса на обучение, а не получават
пасивно информация от учителя, което определя
интерактивния и иновативния характер на
процеса на обучение [5].
Методичен модел:
Първият
етап
(Конкретен
опит,
опитност) започва с дейности, които провокират
собствен опит и преживяване на сетивно и
емоционално равнище у учениците. На този етап
те изпълняват конкретни дейности под
индивидуална или групова форма. Обикновено
се работи в малки групи (от 4-5 ученика), след
което резултатите се представят пред всички.

Приложими са мозъчна атака, метод на
асоциациите и изграждане на асоциативен облак
(интелектуална
карта),
демонстрация
на
различни обекти, задачи за самостоятелна
работа, с които ще се актуализират знания,
умения, преживявания у учениците и др.
През
вторият
етап
(Рефлексивно
наблюдение)
активно
се
търси
нова
информация. Прави се анализ на всичко, което
учениците
са
наблюдавали,
преживели,
споделили като свой опит от първия етап.
Насочен е към осмисляне (рефлексия) на
придобития опит. Учениците рефлектират както
върху знанието, така и върху действията и
чувствата си. Работи се най-често в групите, но
може и по двойки. Често като метод се
използват различни разновидности на дискусия.
Поощрява се умението на учениците да задават
въпроси, да разглеждат ситуацията или
проблема от различни гледни точки.
Третият
етап
(Абстрактно
концептуализиране)
включва
обобщаване,
формиране на понятия и концепции. Така се
надгражда
върху
сетивно-емоционалното,
логическото и рационалното равнище в процеса
на усвояване на новата проблематика.
Изграждат се интелектуални карти, достига се
до новите понятия и се формулират обобщения.
Обикновено този етап започва още при работата
по групи, но завършва фронтално, с целия клас,
при подкрепата и помощта на учителя, който не
дава готови отговори, а в беседа задава въпроси,
провокира дедуктивното мислене на учениците,
за да достигнат сами до новото знание.
Четвъртият
етап
(Активен
опит,
експериментиране) е посветен на приложение на
практика на новите конструкти (понятия) и
изготвяне на план за следващо изследване. Тук
отново може да се работи индивидуално, по
двойки или по групи. Приложим е биологичния
експеримент, за доказване на вече дедуктивно
установени процеси, наблюдение, водене на
дневници, практическа работа за приложение на
вече изученото и др.
3. Варианти на обучението в
интерактивен режим
Съществуват голям брой варианти, от
които в методичния модел са включени:
Обучението
като
изследване
(research based education) под форма на
Проектно обучение (Project learning), при което
учениците се разделят на екипи и изготвят
проект по зададена тема;
Проблемно обучение (Problem based
education) – изучават се реални проблеми с
отпадъците в училище и в дома. Процесът е
изцяло диалогичен и дискусиите са основна част
от груповите дейности;
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Съвместно обучение (Team work) –
учениците работят в екип с обща задача, като
всички членове трябва да си сътрудничат, за да
изпълнят задачата;
Базирано на игра обучение (Game
based education) – ученето в процеса на играта е
силно емоционално обагрено и има за цел
подпомагане на учениците в организацията на
знанието.
4. Забавна игра – викторина
„Рециклираме заедно“
Учениците се разделят по равно на 2 или
3 отбора. Всеки отбор трябва да седне заедно в
малка група, за да могат да се консултират
помежду си за правилните отговори. Който
отбор първи се събере на едно място и избере
капитан, започва първи.
Играта е разработена като презентация
на Power Point (Фиг. 1), съдържа 20 въпроса,
разделени в 4 категории – „Рециклира ли се?“,
„Как да рециклираме?“, „Процесът по
рециклиране“, „Факти за рециклирането“. Всяка
категория съдържа по 5 въпроса с различна
степен на трудост, носещи съответно от 10 до 50
точки. Презентацията се стартира в режим
“Слайдшоу” и участниците се запознават с
правилата на играта.

Фиг. 1. Начален екран на играта
Първият отбор избира раздел и брой
точки на въпрос от дадения раздел. Натиска се
съответен номер от таблото с точки, за да се
появи въпроса и се засича време за получаване
на отговор (30 сек. или 1 мин.). След получен
отговор от отбора, се натиска още веднъж, за да
се появи официалният отговор. Ако отборът е
отговорил правилно, посочените точки за
съответния въпрос се записват в тяхна полза.
След това се връщаме на таблото с точки
и продължаваме играта до изчерпване на
въпросите. Някои въпроси имат възможност за
бонус въпрос. Всеки бонус въпрос дава

възможност на всички отбори да отговорят на
допълнителни въпроси за 10 точки всеки.
Победител е отборът с най-висок резултат.
5. Заключение
В заключение може да препоръчаме
разработената учебна програма по устойчиво
управление на отпадъците чрез дейностен
подход да се реализира не само в 5-10-ти клас,
но и във всички класове от прогимназиален и
гимназиален етап на обучение. Създадената
учебна програма е отворена да се допълва и
обогатява с планувани на местно и национално
ниво инициативи и кампании. Това ще даде
възможност на учениците да се включат активно
в социалния живот, в разрешаването на
проблемите на общността и в последствие това
ще доведе до формирането на едно трайно
екологосъобразно поведение, което е от
изключителна важност за опазването на
природата както за настоящите, така и за
бъдещите поколения.
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