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ЯДИВНИТЕ ОПАКОВКИ – СРЕДСТВО ЗА
УСТОЙЧИВО ОПАКОВАНЕ
СТЕФАН СТЕФАНОВ
Университет по хранителни технологии
stvstefanov@yahoo.com
Резюме: Влошаването на екологичната обстановка през последните години накара
институциите да се замислят за бъдещето на планетата. Така се заговори за
устойчиво развитие, което в рамките на опаковането се изразява с намаляване на
вредното въздействие на опаковките и отпадъците от тях. Производителите на
опаковъчни материали и опаковки както и потребителите им за нуждите на храни
и напитки се стараят да намалят генерирането на вредни за природата отпадъци,
което в повечето случаи се изразява в разработването и използването на
иновативни решения за опаковане. Едно от решенията е използването на
материали от растителен и животински произход за производството на опаковки.
Това са така наречените ядивни опаковки, срещащи се под различна форма.
Обикновено те се нанасят като покрития върху хранителните продукти или се
произвеждат като филми, от които се оформя впоследствие опаковката. В
представения материал е направен преглед на съществуващите в момента решения
за прилагане на ядивни покрития и филми за някои хранителни продукти. Показана
е връзката на тази технология за опаковане с възможностите за намаляване на
вредното въздействие върху околната среда и осигуряване на устойчиво опаковане
и устойчиво развитие на планетата. Разгледани са основните суровини и
материали за ядивни опаковки и качествените показатели на които те трябва да
отговарят, за да изпълнят своите основни функции.
Ключови думи: опаковки, ядивни опаковки, устойчиво развитие, устойчиво
опаковане

EDIBLE PACKAGING - MEANS OF SUSTAINABLE PACKAGING
STEFAN STEFANOV
University of Food Technologies
stvstefanov@yahoo.com
Abstract: The deterioration of the environmental situation in recent years has led
institutions to reflect on the future of the planet. This was the talk of sustainable
development, which, in the context of packaging, is to reduce the harmful effects of
packaging and waste. Manufacturers of packaging materials and packaging, as well as
their consumers for food and beverage needs, strive to reduce the generation of waste that
is harmful to nature, which in most cases results in the development and use of innovative
packaging solutions. One solution is to use vegetable and animal materials to produce
packaging. These are the so-called edible packages, which come in different forms. They
are usually applied as coatings on foodstuffs or produced as films to form the packaging.
The material presented pays homage to the current solutions for the application of edible
coatings and films for certain food products. The connection of this packaging technology
to the potential for reducing the environmental impact and ensuring sustainable packaging
and sustainable development of the planet is demonstrated. The basic raw materials and
materials for edible packaging are examined and the quality indicators that they must meet
in order to fulfil their essential functions.
Key words: packaging, edible packaging, sustainable development, sustainable packaging

Въведение
Съгласно Доклад на Световната комисия по
околна среда и развитие „Нашето общо бъдеще“
(1987 г.) устойчиво е „Развитие, което отговаря
на нуждите на настоящето, без да се

компрометира способността на бъдещите
поколения да посрещат собствените им нужди“.
През 2015 г. държавите-членки на ООН
одобряват Програма 2030, определяща нова
глобална рамка за устойчиво развитие.
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Програмата е ангажимент за премахване на
бедността и за постигане на устойчиво развитие
до 2030 г. в световен мащаб, като се гарантира,
че никой не е пренебрегнат. В нея са определени
17 цели за устойчиво развитие. Целите са
насочени към: човешко достойнство; регионална
и глобална стабилност; доброто състояние на
планетата; справедливи и устойчиви общества;
изграждане на проспериращи икономики и
помагат за насърчаване на сближаването между
страните от ЕС, вътре в обществата и с
останалата част от света. През 2016 г. ООН
създаде независима група от 15 учени, които да
направят научна оценка на състоянието на
устойчиво развитие в света "Бъдещето е сега:
наука за постигане на устойчиво развитие" доклад за подпомагане на вземането на решения
и представят подход за насочване на развитието
по устойчив път. Докладът съдържа 20
препоръки за политически и икономически
вземащи решения, различни институции и
граждани. Докладът беше представен на
ръководителите на държавите-членки на ООН
на Общото събрание на 24 септември 2019 г. в
Ню Йорк. В Доклада се акцентира на шест
ключови области, в които действията могат да
насочат промяната в по-устойчива посока. От
съществено значение е да се насърчава
човешкото благополучие и възможностите за
действие; да се изгражда устойчива и
справедлива икономика; да се създават
устойчиви хранителни системи и поддържат
навици за здравословно хранене; да се осигурява
снабдяването с устойчива енергия за всички; да
се развива устойчивостта на градовете и
периферните райони;
сигурна
глобална
общност. Според
представения
доклад
настоящият модел на развитие не е устойчив
и само фундаментална и спешна промяна във
взаимоотношенията
между
хората
и
природата може да помогне за постигането на
целите на устойчиво развитие. Авторите
определят хранителните и енергийните
системи като особено важни арени за
промяна. Хранителната система трябва да
претърпи широки промени в инфраструктурата,
културните и обществени норми и политики,
които подкрепят настоящото, неустойчиво
статукво. В момента приблизително 2 милиарда
души страдат от хранителна несигурност, а 820
милиона са недохранени. В същото време нивата
на наднормено тегло растат в почти всички
региони на света, като броят в световен мащаб

достига 2 милиарда възрастни с наднормено
тегло и 40 милиона деца под петгодишна
възраст. Устойчивото развитие може да се
постигне чрез спазване на редица принципи.
Един от тях е постигането на „нулеви
отпадъци“! Zero Waste (нулеви отпадъци) е
набор
от
принципи,
насочени
към
предотвратяване на отпадъците. В основата на
тези принципи са опазването на всички ресурси
чрез отговорно производство, потребление,
повторна употреба и оползотворяване на всички
продукти, опаковки и материали, без изгарянето
им и без изхвърляне в земята, водата или
въздуха, които заплашват околната среда или
човешкото
здраве.
Определянето
на
въздействието на един продукт или организация
може да стане с помощта на въглеродния
отпечатък. Той може да бъде определен като
общото количество парникови газове,
произведени за пряка и косвена подкрепа на
човешките дейности, обикновено изразени в
еквивалентни тонове въглероден диоксид
(CO 2 ). Има два вида въглероден отпечатък:
Организационен: Емисии от всички дейности в
цялата организация като използване на енергия,
промишлени процеси и фирмени превозни
средства. Продуктов: Емисии през целия живот
(жизнен цикъл) на даден продукт или услуга, от
извличане на суровина и производство до
неговата употреба, окончателна повторна
употреба, рециклиране или унищожаване.
Днес произвеждаме достатъчно храна за
изхранване на всички, но в същото време 1 на
всеки 7 в света буквално гладува, това са 1
милиард. Един от всеки 3 килограма храна,
произведена за консумация от човека (според
международните изследвания), се губи. Всички
се питат как ще бъдат нахранени 9 милиарда
души до 2050 г?
Въпросът е грешно зададен. Днес не става
дума за повече храна, въпреки че ще се нуждаем
от повече храна, а от разпределението или
преразпределянето на храната. Ако не можем да
се заемем с това, тогава производството на
повече храна няма да реши проблема до 2050 г.
Хранителните продукти са особен вид стока. Те
осигуряват на човек необходимата енергия и
полезни за развитието му вещества. Основните
суровини за производството на хранителните
продукти са от растителен и животински
произход. Това са биологични суровини, които
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естествено подлежат на развала. Първоначално
им се влошават качествата, а впоследствие
стават опасни при консумация за здравето ни.
Около една трета от цялата храна, произведена в
света, се губи или пропилява по веригата на
доставки, което води до преки икономически
загуби до 1 трилион щатски долара годишно в
световен мащаб (Food and Agriculture
Organization of the United Nations – FAO, 2014).
Световната здравна организация (СЗО)
изчислява, че всяка година повече от 600
милиона души - това означава 1 на 10 души - се
разболяват от приема на заразена храна и че
броят на жертвите се оценява на 420 000.
Опаковката на храни играе жизненоважна роля
за запазването на храната по цялата верига на
разпространение.
Защо производството на храни е толкова
важно за устойчивото развитие?
Производството на храни причинява около 30%
до 35% от глобалното въздействие върху
климата. То е основната причина за изчезване на
много животински и растителни видове.
Хранителната промишленост използва около
70% от глобалното използване на сладка вода.
Опаковането като метод за запазване качествата
на хранителните продукти
Основен метод за запазване на качествата на
хранителните продукти и осигуряване на
тяхната безопасност е опаковането им. За
опаковане се използват различни опаковки,
произведени
от
различни
опаковъчни
материали, към които се предявяват редица
изисквания. За голяма част от хранителните
продукти е необходимо осигуряването на висока
бариера срещу проникването в опаковката на
кислород, вода и водни пари, миризми и др. Не
без значение е и запазването на съдържанието от
преминаването му през опаковъчния материал в
околната среда.

използването на ядивни или биоразградими
материали,
растителни
екстракти
и
наноматериали.
Ядивни опаковки
Ядивните опаковки играят ключова роля за
намаляване на отпадъците от опаковъчни
материали и опаковки от гледна точка на
устойчивите материали.
Две са основните форми, под които се използват
ядивните опаковки – ядивни покрития и ядивни
филми. Ядивните филми и покрития обикновено
се определят като самостоятелен тънък слой от
материали. Разликата между филма и
покритието е, че филмът е самостоятелен
материал за опаковане, докато покритието се
създава директно върху самата повърхност на
суровините или хранителните продукти. Всеки
вид материал, използван за покриване или
опаковане на различни храни за удължаване на
срока на годност на продукта, който може да се
консумира заедно с храната с или без понататъшно отстраняване, се счита за ядивен
филм или покритие. Ядивните филми и
покрития предотвратят загубите на влага,
контролират обмена на газове, като кислород,
въглероден диоксид и етилен, които участват в
дихателните процеси. Те могат да осигурят
повърхностна стерилност и да предотвратят
загуба на други важни компоненти. Обикновено
дебелината на ядивните филми и покрития е помалка от 0.3 mm. Терминът „ядивен“ означава
годен за консумация и се свързва с хранителни
приложения едва през последните 50 години.

Два проблема – едно решение!
Проблемите, които стоят за разрешаване от
производителите на храни е осигуряване на
тяхната безопасност и необходимото качество.
Наличието
на
опаковки
предизвиква
замърсяване на околната среда с отпадъците от
тях. Разработването на устойчиви или „зелени
опаковки“ може да намали въздействието на
опаковките за храни върху околната среда чрез

Фиг. 1. Ядивна опаковка под формата на филм
Ядивните филми са самостоятелни структури,
които се изготвят отделно и след това се нанасят
върху повърхността на храната, между
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хранителните компоненти или от тях
произвеждат годни за консумация опаковки.

се

Ядивните покрития се образуват директно
върху повърхността на храната чрез потапяне,
пръскане или нанасяне с четка.

Фиг.2. Ядивно покритие
Характеристики на ядивните опаковки
За да изпълнят основните свои функции,
опаковките трябва да отговарят на редица
изисквания.
Те
трябва
да
притежават
характеристики,
които
съответстват
на
особеностите на хранителния продукт в тях и
необходимата защита. Успехът на един ядивен
филм или покритие за удължаване на срока на
годност и повишаване на качеството на храната
силно зависи от неговите бариерни свойства
спрямо влага, кислород, въглероден диоксид и
мазнини, което от своя страна зависи от
химичния
състав
и
структурата
на
филмообразуващия полимер и условията за
съхранение. Тези филми и покрития трябва да
имат приемливи сензорни характеристики.
Ядивните филми и покрития могат да
притежават и някои разширени функции чрез
използването им като ефективен носител на
антиоксидантни, вкусови, хранителни или
антимикробни добавки или проскто като
оцветители.
Основните свойства на ядивните филми и
покрития са:
•
•
•
•
•
•

Стабилност и срок на годност;
Механични свойства;
Бариерни свойства - Преграда за влага;
Бариера към кислорода;
Термични свойства;
Хранителни свойства;
Антимикробни свойства.

Изискванията за бариера на ядивните филми и
покрития зависят от тяхното приложение и от
свойствата на храната, която трябва да бъде
защитена.
Филмите или покритията за пресни плодове и
зеленчуци трябва да имат ниска пропускливост
на водна пара (WVP), за да се намали степента
на изсушаване, докато пропускливостта на
кислород (PO2 ) трябва да бъде достатъчно
ниска, за да забави дишането, но не твърде
ниска, за да създаде анаеробни условия,
благоприятни за производство на етанол и
образуване на ароматизатор.
Филми или покрития за ядки, трябва да имат
ниско PО2 за да се намали окисление на
липидите и ниска WVP за намаляване на
абсорбция на вода и загубата на хрупкава
текстура.
Традиционно
процесите,
използвани
за
производството на ядивни филми, са разделени
в две основни групи: мокри и сухи процеси.
Мокрият процес се нуждае от разтворители за и
нанасяне
на
полимера
върху
равна
повърхност; това е последвано от сушене в
контролирани условия за отстраняване на
разтворителя и образуване на филма. Изисква
висока консумация на енергия, подходяща за
лаборатории, но не и за промишлени мащаби.
Производството на ядивни филми по сухи
методи включва процеси на екструзия,
инжектиране,
леене
под
налягане
и
термоформоване като най-често използваните.
Ядивните филми трябва да имат в състава си
само компоненти, съдържащи хранителни
продукти.
Това
се
отнася
както
до
филмообразуващата матрица и разтворителя,
така и до пластификаторите и всякакви други
добавки.
Хранителните филми и покрития трябва да имат
поне 2 компонента: матрица на основата на
биомакромолекула, способна да образува
кохезионна
структура
и
разтворител
(обикновено вода).
Защо ядивните филми и покрития са елемент
на устойчивото опаковане?
Ядивните филми и покрития се произвеждат от
възобновяеми природни ресурси!
Консумират се с хранителния продукт, тъй като
са част от него или притежават всички качества
на хранителен продукт-на първо място
безопасни за човека.
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Ядивните филми в основата си съдържат
биополимери като полизахариди, протеини и
липиди.
В зависимост от вида на биополимера и
условията на околната среда, годните за
консумация филми могат да съдържат вода,
която действа като пластификатор на фолиото.
Хидратирането
влияе
върху
основните
структурни и функционални свойства на филма,
като механични и бариерни свойства. Въз
основа на това те могат да бъдат разделени в три
категории: хидрофилни, хидрофобни и
композитни, съдържащи
хидрофилни и
хидрофобни компоненти.
Заключение
Ядивните покрития и филми подобряват
качеството на храните чрез запазване на
характеристиките на хранителния продукт,
дадени му още при производството, чрез
повишаване на някои от качествените
характеристики или чрез разширяване на
функциите му.
Ядивните опаковки създават условия за
устойчиво опаковане и ,устойчиво рзвитие на
планетата поради възможността те да се
произвеждат от възобновяеми източници и не
създават допълнително замърсяване на околната
среда.
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Summary: The highlights of the presentation are: рlanetary pollution, global warming (GW), circular
economy - benefits and development, circular economy sectors and messages to the world.
Keywords: packaging waste, planetary pollution, global warming (GW), circular economy.

1. Въведение
Сегашният период на развитие на
човечеството е период на управление на мозъка,
защото рисковете в света от политиката,
икономиката и екологията са големи. В
настоящия доклад се акцентиира върху:
замърсяване на Планетата, глобално затопляне,
кръгова икономика - ползи и развитие, сектоори
на кръговата икономика и послания към света.
2. Изложение на доклада
2.1 Замърсяване на Планетата
Човекът е единствения вид на
Планетата, който създава боклук, но той посяга
и към космоса и други планети. За съжаление за
екологичното замърсяване граници няма.
Ето и конкретни факти за замърсяване на
Планетата:
• В света за 1 минута се произвеждат един
милион броя пластмасови бутилки ;
• Средно годишно в океана отиват 8
милиона тона пластмаса [1].

•

•

•

•
•

През 2050 г. теглото на пластмасата в
световния океан ще се изравни с теглото
на рибата в него (прогноза на MacArhtur
Foundation [2].
Открито е наличие на микрочастици от
пластмаса в морските води и в рибита, а
от там и в храната и белите дробове на
хората [2].
От 2014 г. ЕС генерира 2.5 милиона тона
отпадъци и едва 50 % от тях
се
рециклират [3].
ЕС произвежда годишно 26 милиона
тона пластмаса.
Китай от 2017 г. забрани вноса на
отпадъци от пластмаса, защото достигна
пика от 9 милиона тона/г.

2.2 Глобално затопляне
Основена причина за парниковия ефект е
замърсяване на атмосферата и стратосферата с
:
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-

-

емисия на вредни газове в
атмосферата, измервана в CO2
еквивалент.
емисия на флорирани газове в
стратосферата, които водят до
изтъняване на озоновия слой и
появата на озонови дупки [4].

Кошчето за боклук при линейната
икономика е пълно, а при кръговата – празно
(Фиг.4).

Тъжна илюстрация на климатичните
промени е откъснатият през юни 2018 г. огромен
айсберг с дължина над 6 км. от ледника Хелхайм
в Гренландия (фиг.1).

Фиг.4 Обем на отпадъците при
линейна и кръгова икономика
Фиг.1 Откъсване на айсберги от вечните
ледници
Глобалното затопляне на Планетата
(Фиг.2) застрашава и изчезването на много
видове (Фиг.3).

Фиг.2 Глобално затопляне

Фиг.3 Изчезване на видове
2.3.Линейна и кръгова икономика

Осноните прооблеми на линейната
икономика са :
- линейната
икономика
създава
екологични проблеми - изхвърля в
коша все повече и повече материали,
които имат още потенциал;
- линейната
икономика
създава
икономически проблем и ръстът й е
свързан с извличане на още и още
ресурси;
Началото на кръговата иикономика е
поставено в края на семдесетте години на XXвек, когато икономистите Дейвит Пиарс и Кери
Търнър въвеждат термина “кръгова икономика”,
като в днешно време този термин е надграден
много [5,6,7].
Ползите от кръговата иикономика са:
 устойчив растеж и опазване на оконата
среда;
преосмисляне употребата на ресурси
 взема
по-малко
от
ресурсите
/първичните суровини/, изпозва ги
разумно и ги рециклира;
 удължаване
жизнения
цикъл
на
ресурсите;
 социални-нови работни места.
Основните
сектори
в
кръговата
икономика са:
 рециклиране на отпадаци;
 добив на енергия от отпадаци;
 увеличаване
на
енергийната
ефективност;
 приоритетно
използване
на
възобновяеми енергийни източници;
 използване на термопомпени системи
при потребление на енергия за
отопление и охлаждане;
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използване на дрехи втора, употребадвоен живот на текстила.
Рзвитието на кръъговата икономика
започва с въвеждането на зелената точка. Тя е
пионер на кръговата икономика и олицетворява
финансовия принос на съответната фирма за
оползотворяване на отпадаците, които тя
генерира при своята дейност. Въведена е в
Германия през 1991 г., а от 1995 г. тя е
лицензионен
символ
въведен
от
международната
организация-PRO
Europe.
ЕКОРАК е нейн представител в България.
През 2015 г. ЕК приема пакет от мерки
за кръговата икономика [2].
ЕС предлага забрана на пластмасата за
еднократна упоотреба, а до 2025 г. планува 100
% от пластмасовите бутилки да се рециклират.
През 2014 г. Франция първа в света
въвежда санкции за широко разпространената
лоша практика при производството “планирано
остаряване”.
От 2018 г. ЕС е решил също както във
Франция да се заеме с т. нар. “планирано
остаряване”. На европейско ниво ще се
проследят
нещата
за
поправяемостта/ремонтопригодността, ресурса
на живот и обновяемостта на материалите за
дадено изделие.
През 2016 г. в Холандия правителството
стартира програма за развитие на кръговата
икономика до 2050 г., като до 2030 г. употребата
на основни суровини трябва да бъде намалена с
50%.
В Дания към 2030 г. ще се намали с 50%
използването на природни суровини [2].
Какво е положението с кръговата
икономика в България ?
Няма държавна политика и обединени
бизнес стратегии за кръговата кономика.
Предприиемат се отделни
плахи
стъпки.
Някой примери за осъществени
проекти:
 разделно събиране на отпадаци. То
изисква малко усилия, а ползите са
огромн ;
 добив на енергия от отпадац;.
 използване на утайките от отпадни води
за строителни материали, торове и др. от
пречиствател. станция на София,
построена от коцесионера на “Софийска
вода”-френ. Фирма” Veolia;.
 заводите за обработка на отпадаци в
София и Пловдив;
 Инициативи на отделни лица и семейни
фирми за за производство на луксозни
стоки от отпадъчни и рециклирани

материали,, които попадат на модните
пазари в Париж ,Милано и София;
 Въвеждане на ядими опаковки за
храниителни продкти [8].
Българският бизнес трябва да се готви
да понесе бъдещите санкции на ЕС за
“планираното
остаряване”
при
производството.
Съвременните изисквания на кръговата
икономика са:
 нови регулации на световно, европейско
и национално нив;.
 обединяване силите на правителство,
бизнеса,
неправителствените
организации и потребителите т.е. работа
заедно във верига за създаване на
стойност;
 политиците да не се месят директно в
икономиката, тъй като те преследват
повече лични и олигархични интерес;.
 държавата трябва да осигурява пазарни
стимули за фирми и домакинства, които
вземат под внимание екологичните
щети.
Основните бариери пред кръговата
икономика са:
 сътрудничеството, а не технологиите
или икономикат;.
 липсата на регулаци;.
 липсата на по-високи изисквания за
дизайн на изделията.
3. Заключение
Заключението в настоящия доклад са
посланията към света за опазване на природата:
 Мястото на отпадъците е обратно в
икономиката;
 Да, рециклирай днес, утре е късно !
 Отпадаъците
могат
да
бъдат
рециклирани, природата-не;.
 Оползотвряване на отпадъците е път към
намаляване на разхода на природни
рсурси;
 Не трябва само да бием тревога колко е
лоша пластмасата, а да открием нови
материали с подходящи свойства. Нужни
са иновации;
 По-широко внедряване на ядими
опаковки за хранителни продукти;
 Намаляване на въглеродния отпечатък от
човешката дейност във всичкии отрасли
на икономиката;
 Да спасим планетата от глобалните
климатични промени, защото имаме
само една планета!
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По-голяма чуваемост на посланието на
шведското момиче еко активист- Грета
Тунберг към световните лидери.
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ОПАКОВКАТА – СРЕДСТВО
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО И
УСТОЙЧИВО СЪЗНАНИЕ У ДЕЦАТА
ИВАНКА ДОБРЕВА - ДРАГОСТИНОВА
Нов български университет
iva_d_d@abv.bg
Резюме: Глобално погледнато опаковките са едни от най-разпространените
изделия в различните отрасли на производство и потребление. Те са и продуктите,
които се превръщат най-бързо в отпадък и на тях се дължи изразходването на
немалка част от ценни природни ресурси. Също така опаковките са силно
въздействащи върху съзнанието на клиента и потребителя. Всичко това поставя
под въпрос необходимостта от отговорно отношение към проектирането,
разпространението, потреблението и рециклирането на опаковъчните изделия. За
да може това да се постигне ефективно е много важно да се търсят начини за
въздействие върху потребителските нагласи и поведение, а изключително
целесъобразно би било тези търсения да се насочат към най-малките потребители,
чието съзнание и навици са в процес на изграждане и моделиране.
Ключови думи: устойчиви опаковки, зелени опаковки, екологично възпитание

PACKAGING – A MEANS FOR ECOLOGICAL AND
SUSTAINABLE CONSCIOUSNESS IN CHILDREN
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Abstract: Globally, packaging is one of the most widely used products in various
industries. These products are quickly converted to waste and are responsible for
consuming a considerable part of valuable natural resources. Also, packaging has a strong
impact on our minds like customers and consumers. All of this calls into question the
necessity of responsible attitude to the design, distribution, consumption and recycling of
packaging products. It must be achieved as effectively as possible. It is very important to
look for ways to influence consumer attitudes and behavior, and it would be highly
appropriate to target the youngest consumers whose consciousness and habits are under
construction and modeling.
Key words: sustainable packaging, green packaging, eco-friendly education

1. Въведение
В
консуматорското
общество
на
опаковката обикновено се гледа като на
временно изделие, подпомагащо запазването,
транспортирането, продажбата на стоките, което
почти веднага след приключване на тези
функции бива изхвърлено. В много от случаите
опаковките са проектирани именно с тази цел и
дори при добро желание от страна на
потребителите не могат да служат за понататъшно съхранение на вещите или да бъдат
използвани с друго предназначение. Понякога те
са конструирани по начин, които предполага
при разопаковането да се използва определен

подход, който обаче не винаги е ясно обозначен
на
опаковката
или
противоречи
на
общоприетите начини на отваряне. Много често
в такива случаи целостта на опаковката бива
накърнена и дори да е пригодена за попродължителна употреба, реално тя не може да
бъде използвана.
Едва ли има дете, което в желанието си
да достигне до съдържанието /лакомство,
играчка, подарък/, да проявява търпение и да не
иска да отвори колкото се може по-бързо
опаковката. От друга страна начинът по който
децата възприемат света е различен от този на
възрастните. Известно е, че за децата в
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предучилищна и начална училищна възраст е
по-важен не крайният резултат, а пътят по който
го достигат. Тази специфика може да се
приложи в полза на нов поглед към проблема с
опаковките. Децата все още нямат изградени
стереотипи за начина на отваряне на опаковката.
Те могат по-лесно да възприемат нестандартни
като конструкция и дори по-трудоемко и бавно
отварящи се изделия, стига процесът на
разопаковане и употреба на опаковката да бъде
атрактивни за тях.
2. Изложение на доклада
●
Един
от
най-разпространените
подходи при създаването на опаковки,
отговарящи или доближаващи се до устойчивите
принципи, е употребата на материали като
хартия, дърво, текстил от естествени влакна,
корк, метал и др., използвани така, че да се
подчертае техния натурален вид. Тези решения
са по-привлекателни за възрастните, защото за
тях те носят разностранни послания, свързани с:
качество на стоката; чистота на съдържанието;
по-пълноценно възприемане на самия продукт;
искреност, а не рекламен трик; екологичност.
Възрастните имат вече изградени навици на
клиенти и потребители, но и те се променят и
моделират в зависимост от икономическото
състояние,
развитието
на
обществото,
рекламните стратегии, модата. Тенденциите
определено са насочени към опростяване на
визията, изчистване на формите, естетизиране
на графиката. Тъй като поне до определена
възраст родителите са тези, които имат
решаваща роля за избора и закупуването на
вещите, то техният избор за закупуване на
изделия в опаковки, изработени от естествени
суровини ще допринесе за изграждане на
екологична
култура,
отношение
към
материалите и тяхната естетика.

Опаковка за количка [1], изработена от
велпапе, даваща възможност на клиента да види
и пипне и изпробва играчката. По този начин
той може да се увери в нейните качества.
Опаковката е устойчива, тъй като е изработена

от
един-единствен
материал,
използван
икономично. Графиката е намалена до минимум
и е изпълнена с органични мастила, даващи
възможност за пълноценно рециклиране.

Опаковката на ръчно изработената арт
играчка, инспирирана от човечето на ЛЕГО е
изработена от велпапе [2], като за уплътняване и
предпазване на фигурката са поставени
дървесни стружки (талаш), отделени при
производството на детайлите. Това решение,
безспорно спомага за по-голямата екологичност
на опаковката, допринася и за нейната
икономическа ефективност, но най-голям е
приносът във възпитателния момент. Децата
имат възможност да получат представа за
произхода на материала, за технологичните
процеси, за производствената фира.
Добре познатата марка за художествени

и канцеларски материали KOH-I-NOOR,
разработва серия икономични устойчиви
опаковки от крафтова хартия [3]. Материалът е
използван
изключително
пестеливо.
Благодарение на хитрото конструктивно
решение, необходимата здравина на опаковката
е постигната с изключително тънък лист, като
освен това разкроя намалява до минимум
фирата. Както и при другите опаковки,
графиката е семпла, позволява рециклиране на
суровината и откроява визията на пакетираните
стоки.
● Различни алтернативни решения,
използвани вместо пластмаса също биха били
атрактивни за децата.
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Bio Peel [4] е студентска разработка на
материал за опаковане на нетечни хранителни
продукти. Той е изработен от смлени, пресовани
и термично обработени отпадъчни суровини при
извличането на сок от портокали и добавка
глицерин. Този подход за оползотворяване на
отпадъците от различни производства, би
спомогнал за възпитаването на устойчиви
модели за ползване на природните ресурси.
Резултатът би бил още по-голям ако, както в
този случай, децата могат да бъдат участници и
да проследят следващия етап – на повторно
рециклиране. Bio Peel могат да бъдат
предоставени като храна на животни или
компостирани за получаване на органична тор.
● Любопитни и привлекателни за децата
са и опаковки, които могат да се консумират.

дълготрайно до привършване на консумативите
в тях и дори да бъдат допълвани с нови.
Подобен подход, но насочен към помалките може да открием в различни опаковки,
които след това се превръщат в среда за
сюжетно-ролеви игри. Едни от най-честите
решения са опаковки, преобразуващи се в
кукленски къщички [7].
Като особено
сполучливи могат да се определят тези, при
които за постигане на допълнителното
предназначение,
е
наблегнато
на

Една от най-разпространените и познати
на малките е вафлената фунийка за сладолед.
Подобни опаковки са разработени за топли
напитки за възрастни [5], а за децата те могат да
се предложат за мляко, горещ шоколад и др.
Ядливите опаковки са интересни, любопитни,
вкусни, пък и премахват изцяло идеята за
отпадък.
● Многофункционалните опаковки найчесто са такива, които след първоначалната
употреба могат да се използват за съхранение на
други вещи или с нова функция.
За конструирането на тези канцеларски
комплекти [6] е използван метод на
трансформация. При разтваряне на опаковката
се получават функционални органайзери за
бюро, които могат да бъдат използвани
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конструктивното решение и формата, а
графиката само допълва функционалността и
довършва естетическия облик. По този начин се
постига по-висока игрова стойност на изделието
и се дава възможност на децата да проявят
фантазно мислене и креативност.

изваждане на пастата, с няколко прости
действия опаковката се превръща в забавен
калейдоскоп, като във същото време не се
нарушава външния облик на изделието и то
продължава да носи рекламния характер на
марката.

Сполучлив пример е подаръчна опаковка на
стайно декоративно растение [8], която
осигурява необходимия на цветето достъп до
светлина и въздух, предпазва го от нараняване
при съхранение и транспортиране. Благодарение
на графичното решение, след изваждане на
кашпата с растението, външната опаковка става
част от декоративната аранжировка.
● Печеливша стратегия е влагането на
игрови момент в опаковката. Продуктът става
по-привлекателен за децата, а освен това те биха
се отнесли много по-внимателно към опаковката
и биха я използвали по-продължително време.
Този подход е използван в редица рекламни

кампании.
Такъв пример е опаковка на паста за
зъби Colgate [9], която е в нестандартната форма
на триъгълна призма. Макар, че е малко потрудна за подреждане на щанда, тя се събира
компактно в транспортните опаковки. След

Друг интересен похват откриваме при
опаковки за парфюм на модна компания Zara
[10]. Разработени са два варианта за момичета и
момчета. Висококачествената изработка на
опаковката и естетическата й стойност дават
възможност за по-продължителна употреба като
обем за съхранение. Освен това опаковката е
изградена от два основни цилиндрични модула,
влизащи един в друг и позволяващи ротация.
Децата получават атрактивна играчка, при която
могат
да
променят
изражението
на
декоративната фигурка.

При рекламна опаковка, насочена към
феновете на футбола [11], виждаме интересно
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решение, при което клиентът получава игрално
поле за настолна игра на любимия спорт. Това
би било чудесно решение, насочено към децата
от тинейджърска възраст, за които общуването с
връстници, приобщаването и симпатизирането
към определени групи и похапването са от
ключово значение за доброто им самочувствие.

Много сполучливи са и две предложения
на Пица Хът. Първото [12] е по-просто от гледна
точка на конструкция и производство на
опаковката. В капака на кутията има
перфорация, позволяваща отделянето на
разгъвка на правилен многостен. Клиентът
лесно отделя елемента и по предварително
перфориран контур огъва и изгражда формата.
Получава се топка за игра.

които върху стойката поставя своя смартфон и
може да се наслади на домашно кино. Фирмата
предлага и вложен в кутията код за сваляне на
филм. Прожекционният апарат е разработен за
възрастни, но би бил чудесно забавление за деца
от всички възрастови групи. Разбира се ще е попълноценно възприет от по-големите деца, за
които простият механизъм на действие ще е
любопитен и разбираем.
3. Заключение
Масовостта на опаковките като изделия,
с които децата взаимодействат ежедневно от
най-ранна възраст, предопределя важната им
роля за изграждане на екологично съзнание у
децата. Дизайнът на опаковки може, а и е редно,
целенасочено да бъде ориентиран към промяна
на отношението към опаковката като еднократна
вещ, която да се превръща веднага в отпадък
след разопаковане. В помощ на тези задачи
пълноценно могат да бъдат използвани
присъщите за децата любопитство, креативност,
отвореност към новото и нестандартното.
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Резюме: Докладът изследва стойността на графичния дизайн при опаковките на
натурални сокове. С пример от световната практика се оборва ширещото се
мнение, че графичният дизайн в областта на хранителната индустрия се
надценява, не води непременно до покупка и има основно декоративно-естетическа
функция. През 2009 г. ръководството на Pepsi Corp. решава да смени опаковката на
един от най-търсените си до този момент артикули. Като краен резултат
концернът претърпява колосална финансова загуба, разочарование и отдръпване на
традиционните си клиенти, без да привлече нови. Докладът проследява анализите
на специалистите и представя изводите, касаещи графичния дизайн в тази сфера,
благодарение на които могат да се избегнат бъдещи търговски провали.
Ключови думи: графичен дизайн, пакетиране
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Abstract: Докладът изследва стойността на графичния дизайн при опаковките на
натурални сокове. С пример от световната практика се оборва ширещото се
мнение, че графичният дизайн в областта на хранителната индустрия се
надценява, не води непременно до покупка и има основно декоративно-естетическа
функция. През 2009 г. ръководството на Pepsi Corp. решава да смени опаковката на
един от най-търсените си до този момент артикули. Като краен резултат
концернът претърпява колосална финансова загуба, разочарование и отдръпване на
традиционните си клиенти, без да привлече нови. Докладът проследява анализите
на специалистите и представя изводите, касаещи графичния дизайн в тази сфера,
благодарение на които могат да се избегнат бъдещи търговски провали.
Key words: graphic design, packaging, ...

1. Въведение
За значението на графичния дизайн на
опаковките за натурални сокове говори един
пример, довел фирма с иначе огромен опит в
продажбата на този артикул до сериозни
финансови загуби. В началото на 2009 г.
Tropicana - поделение за натурални сокове на
Pepsi Corp., стартира нова опаковка на своите
най-продавани продукти в Северна Америка Tropicana Pure Premium, чиито приходи към този
момент са достигали повече от 700 милиона
долара годишно. Както дизайнът на опаковката,
така и рекламната кампания са създадени от
една и съща агенция – Arnell. Няколко дни покъсно потребителите започват да критикуват

новия дизайн, особено в социалните мрежи.
Близо два месеца по-късно продажбите спадат с
20%. В края на февруари 2009 г. Тропикана
обявява, че ще се върне към оригиналния си
дизайн на опаковки и в рамките на няколко
месеца старата опаковка се завръща на всички
рафтове в супермаркетите. Заедно с рекламната
кампания по новата опаковка това приключение
струва на Tropicana повече от 50 милиона
долара. Изводите обаче са изключително важни
за развитието на графичния дизайн на
опаковките.
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2. Изложение на доклада

Фиг. 1
Няколко са базовите промени. (Фиг. 1)
- На първо място драстично е променен
основният образ. От портокал със сламка
на новата опаковка се появява стъклена
чаша с портокалов сок. Питър Арнел,
директор на рекламната агенция Arnell
обяснява: „Исторически винаги се
показва външността на портокала.“
Никога до този момент не е бил показван
продукта, наречен сок.
- Портокалът като изобразителен акцент
се измества на ново място. Старата
конвенционална капачка е заменена с
капачка с формата на портокал. Това е
обяснимо с новия слоган на рекламната
кампания
"Стиснете,
това
е
естествено". (Фиг. 2)

Фиг. 2

-

Фокусът е изместен от „Pure Premium“
към „100% orange“.
Променено е и логото на бранда.

Като
цяло
дизайнът
е
модерен
и
минималистичен. В какво се състои проблемът,
причинил отлив на огромна част от клиентите?
Признанието е, че силно е подценена
емоционалната връзка на лоялните клиенти на
марката със старата опаковка. Виждайки
изчистения дизайн, сравнен с богатата
композиция на предишния проект те са го
определили като „грозно“. Тропикана има
позициите на Премиум класа. В старата
опаковка това е подчертано. В новото
предложение
няма
такова
внушение..
Изображението на портокал със сламка
убеждава в чистотата на продукта – пие се
директно от извора. Надписът 100% orange няма
тази визуална сила и въздейства като клиширан
израз. Вследствие на всичко това потребителите
го преценяват като продукт за нисък клас
супермаркети.
Авторитетният сайт www.astuteo.com прави
дълбок професионален анализ на ситуацията по
основни точки.

Фиг.1

2.1. Информационна структура
ОРИГИНАЛ: Информацията за опаковките е
логично структурирана, за да може изборът на
купувача да е възможно по-ефективен. На първо
място се набляга на марката, на второ място
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типа на продукта, а на трето - на помощна
информация:
 Tropicana
 Без целулоза
 Pure Premium, 100% чист и натурален
сок от портокали
РЕДИЗАЙН: Информационната структура не
отчита нуждите на купувача. Фокусирането на
вниманието е върху "100% портокал" информация, която е по същество безполезна за
купувачите, които са наясно, че виждат
опаковка на портокалов сок.
2.2. Гласово изразяване
ОРИГИНАЛ: Продуктовите заглавия "No Pulp"
(без парчета плод), "Some Pulp" (с малко на брой
парчета плод) и "Lots of Pulp" (с много парчета
плод) са типично човешко изразяване.
Използвайки същите думи, които хората
използват във всекидневния си живот, марката
става по-приятелска, продуктът е по-познат и
информацията по-разбираема.
REDESIGN: Демонстриране на суха сервизна
информация.

на продукта. Безсерифни букви са чисти и
професионални. Разликите в размерите на
шрифтовете се избират внимателно и се
прилагат последователно.
РЕДИЗАЙН (Фиг. 4): Логотипът е студен и
корпоративен,
без
човешко
докосване.
Изключение прави листенцето вместо точката
на “i“, но това е приемственост от оригиналното
лого. Шрифтът Avant Garde се използва
навсякъде и без видима причина. Отвесното
разположение го прави по-трудно четим и
отделен от общата композиция.
2.4. Образи
ОРИГИНАЛ: Най-сочният оранжев портокал,
който светът някога е виждал. Внушението е
силно: Приятели, пийте свежест и вкус през
славната червенобяла сламка на Тропикана!
РЕДИЗАЙН: Изглежда като лоша фотография,
закупена от интернет, без професионална
обработка.
2.5. Цвят

2.3. Логотип

Фиг. 3
Фиг. 5
ОРИГИНАЛ: Дълбоките, наситени цветове на
плодовете вдъхновяват апетита, предизвикват
здраве и напомнят за естествения свят. Самата
кутия изглежда годна за консумация.
REDESIGN: По-ярки, по-електрически цветове
предполагат по-енергетично съдържание от
оригинала. Жълтият сок на снимката не е такъв.
Реалният цвят на сока може да се прояви на
тъмен фон, докато изглежда изплакнат върху
белия фон на кутията. (Фиг. 5)
Фиг. 4
ОРИГИНАЛ (Фиг. 3): Гъвкавите извивки на
логото показват естествената природа на
продукта. Малките „очи“ на буквите спомагат
цялостния изглед на логото да изглежда
монолитен и да внушава първокласно качество

2.6. Диалогичност на марката
ОРИГИНАЛ: Клиентът е провокиран. "Защо
вкусът на Тропикана е толкова добър? Трябва да
знам!" Стимулира стремеж към прочитане на
сервизната информация. Формира се връзка с
марката.
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РЕДИЗАЙН: Внушава "Пий в духа на
сутринта!" Подхожда с енергийната цветова
схема, но звучи като Corporate Ipsum. Поставен
вертикално става още по-некомуникативен.
2.7. Ориентация

Фиг. 5

Фиг. 6
ОРИГИНАЛ: Търсите сок от ананас Tropicana в
море от картонени кутии. Ако го познавате
отпреди ще забележите огромния лилав блок от
разстояние. Ако не, големите сочни парчета
ананас
около
портокала
са
напълно
разпознаваеми. (Фиг. 5)
РЕДИЗАЙН: И на тази опаковка е изобразена
същата чаша жълт сок, която се вижда на всички
други картонени кутии. Малък надпис върху
тънка зелена ивица, напомняща на лайм.
Нечетимо и неубедително. Няма изображение на
истински плодове. Друг надпис под 100%
orange, но подчинен и силно стеснен, за да се
подравни по горния шрифтов ред и за да влезе в
размера на чашата. Също трудно четим. (Фиг. 6)

3. Изводи
Процесът на редизайн е отговорна и трудна
дейност. Изисква голям ресурс и преценяване на
всички възможни подводни камъни. Но с
изградените позиции на оригиналния дизайн
„летвата“ понякога се оказва твърде висока. За
да се вземе такова решение, то трябва да е
напълно обосновано. Старата опаковка би
трябвало да е доказано морално остаряла, да е
очевидно неотговаряща на еволюиралите
естетически критерии. Друга причина би могла
да
бъде
смяна на собствеността
на
произвеждащата
продукта
фирма,
което
естествено води и до смяна на фирмената
идентичност изразена върху опаковките. Това
най-вероятно дава основание за промяна на
графичния стил. В конкретния случай с
„Тропикана“ такава ситуация не е настъпила.
Стремежът на Питър Арнел за смяна на
основния образ – от портокал със сламка (образ,
наситен със символизъм и послания)
към
натурален сок довежда до загуба на идентичност
и приравняване към общата маса натурални
сокове. Огромният проблем се оказва
доминиращият образ на опаковката в съзнанието
на традиционния клиент, към който последният
изпитва пълно доверие. Разликата в излъчването
по отношение на лукса на двете дизайнерски
решения
допълнително
е
довело
до
разочарование
от
новото
предложение.
Посланието на новият дизайн е присъщо за
продукт от нисък ценови клас – обратното на
това, което оригиналната опаковка и качеството
на натуралния сок са изградили с годините. Ако
новото предложение беше за стъпваща в бранша
нова линия натурални сокове, вероятно би имала
успех. Но ситуацията за съжаление е била
съвсем друга.
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РЕЦИКЛИРАНИ ВЛАКНА ОТ БИТОВИ
ХАРТИЕНИ ОТПАДЪЦИ – СУРОВИНА ЗА
ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
АТАНАС БОЖИКОВ
Институт по целулоза и хартия –София
atanasbozhikov@abv.bg
Резюме:Доклада разглежда използването на вторични влакна от отпадъчна хартия
и влагането им в производството на различни видове хартии,картони чрез
минимално допустими разходи на входяща суровина и ниско потребление на
енергия.Важна част за реализирането на очистената влакнеста маса е
очистването на хартията от мастилата.Разработената иновативна технология
позволява производството не само на флутинг, но и на висококачествени хартии.
Ключови думи: вторични влакна, отпадъчна хартия, очистена влакнеста маса,
флутинг.

RECYCLING FIBERS FROM HOUSEHOLD
PAPER WASTE – ROW MATERIAL FOR PACKAGING
MATERIALS
ATANAS BOZHIKOV
Pulp and Paper Institute – Sofia
atanasbozhikov@abv.bg
Abstract: The report examines the use of secondary fibers from waste paper and their use
in the production of various types of paper, paperboard through the minimum cost of input
and low energy consumption. An important part of realizing the purified fibrous mass is the
cleaning of the ink paper. The innovative technology developed allows not only the
production of fluting, but also of high quality papers.
Keywords: secondary fibers, waste paper, purified fibrous mass, fluting

Използването на вторични влакна от
отпадъчна хартия се налага като основна
тенденция при производството на различни
видове хартии, картони, съответно различни
видове опаковки произведени от тях, което
има изключително положителен екологичен
ефект.
- Спестява разход на вода
- Спестява разход на електричество
- Спестява
разход
на
дървесна
суровина
При преминаването от линеен към кръгов
модел на икономиката, хартията и хартиените

изделия играят много важна роля поради
следните факти:
- Хартията е един от малкото наистина
устойчиви продукти;
- Хартията е високорециклируема;
- По-голяма
част
от
енергията,
използвана при производството на хартия
е възобновяема;
Европа продължава да бъде световен
шампион по рециклиране на ОХ. По данни на
Европейската конфедерация на хартиената
промишленост (CEPI) през 2018 г. степента
на рециклиране на ОХ в Европа е 71,6%, а
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степента на използването ѝ е около 52.9%.
Хартиеният сектор е една от водещите в
Европа и света рециклиращи промишлености,
със степен на рециклиране над 70%.
Приблизително 90% от вестниците в Европа
се печатат върху рециклирана хартия, същият
дял велпапни опаковки се прави от
рециклирани влакна и над половината от
влакната, използвани за производството на
нови хартии и картони, са с произход от ОХ
(по данни на Европейския съвет по отпадъчна
хартия, ERPC).
Съгласно Закона за управление на
отпадъците всяка община с над 5000 жители
трябва
да
предприема
действия
по
сепариране на битов отпадък и депонирането
на непригодните за други цели отпадъци. По
този начин се увеличава количеството
отпадъчна
хартия,
отделена
след
сепарирането на битови отпадъци, с което
нараства суровинният ресурс за хартиеното
производство и се намалява отпадъците за
депониране.
Извличането на материални ресурси от
отпадъци и многократното им използване е
сред най-важните приоритети, които се
поставя
Европейския съюз (ЕС)
за
програмния период 2013-2020г.
През 2015г. „Екобулхарт“ ЕООД в
съдружие с „Институт по целулоза и хартия“
АД, бе реализиран проект по Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на
българската
икономика“ за производство на „очистена
влакнеста маса от сепарирани отпадъци от
хартиени опаковки и хартии с произход битов
отпадък“ (ОВМ).

Фиг. 1. Инсталация за ОВМ – „Екобулхарт“

Технологията е новост за българската
целулозно-хартиена промишленост. Тя е
предназначена за получаване на максимално
чист търговски продукт при минимално
допустими загуби на входяща суровина и
ниско потребление на енергия и природни
ресурси. Прилагането и дава възможност на
българските производители на хартии и
картони, съответно опаковки произведени от
тях, да увеличат производството си с
използването на вторични влакна.
Кои са основните предимства на тази
иновативна технология?
За внедряването на разработения
иновативен продукт ОВМ се използват като
база най-добри техники, адаптирани към
специфичните изисквания за постигане на
желания резултат. Избраната технологична
последователност на процеса предполага
получаване на краен продукт при ниска
енергоемкост
(сравнена
със
сходни
производства), минимално ползване на чиста
вода и допустими технологични загуби.
Специфичното
оборудване
гарантира
стриктното спазване на технологичния режим
и добри показатели на готовия продукт. Като
цяло процесът покрива изискванията към
момента за много добра ефективност. По
показателите енергоемкост и разход на свежа
вода на тон краен продукт може да се твърди,
че се достигат нивата на добрите европейски
практики.
В ИЦХ са проведени многократно
изследвания за характеризиране на готовия
продукт – очистена влакнеста маса (ОВМ). В
хартиената фабрика на Ди Ес Смит България
АД е проведена производствена проба за
получаване на флутинг от ОВМ.
Важна част за реализирането на тези
рециклирани влакна за последващото им
влагане за производство на хартии и картони
съответно опаковки от тях е и достигането на
достатъчно високо ниво на очистването на
влакната от мастилата, които в определени
случаи са сериозен проблем поради не
достатъчното им отделяне. Това е в пряка
връзка с чисто търговското им внедряване.
В Институт по целулоза и хартия АД се
разработва
иновативна
технология
за
пълноценното оползотворяване на тази ценна
суровина отпадъчната хартия, като цел е
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последващото влагане на рециклираните
влакна за производство не само на флутинг,
но и на висококачествени хартии, като:
- Хартии за писане и печат
- Луксозни хартии за опаковане
- Висококачествени хартии за гладките
пластове на велпапни опаковки
Иновативната технология се опира на
процеси,
свързани
с
флотация.
В
лабораториите на ИЦХ АД, посредством
флотационна клетка и процеси, свързани с
флотацията, се провеждат опити за достигане
на желаната цел, а именно пълноценно
използване на суровината ОХ, за достигане
на
достатъчно
високо
качество
на
рециклираните влакна, които да се използват.

рециклиране на хартиени опаковки до 2020 г.
По този начин ще се постигнат целите по
отношение
намаляването
дела
на
депонираните отпадъци в България (една от
страните, заедно с Гърция и Румъния, в които
депонирането е над 80%) до 35% до 2020 г.

Фиг. 2. Лабораторна флотационна клетка
PTI
Разработването
на
иновативната
технология за рециклиране на ОХ с
дигитален печат е значителна стъпка към
опазване на околната среда, тъй като: се
увеличава степента на рециклиране на
хартиите и картоните в България; редуцират
се разходите за вода и енергия; намаляват се
емисиите СО2 в сравнение с депонирането.
Всеобща цел у нас трябва да бъде
увеличаване степента на рециклиране на
отпадъчна хартия, която през 2018 г. е 29,3%,
и постепенно доближаване до общите за
Европа цели: 74% степен на рециклиране на
хартия до 2020 г. и 80% степен на

„ОПАКОВКИ - ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО И ПРИЛОЖЕНИЕТО“, 11 октомври 2019 година, Пловдив

25

БЕЗОПАСНИ, ЕКОЛОГИЧНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ЛИ СА ИЗДЕЛИЯТА ОТ БАМБУК,
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ?
СВЕТЛА ПЕТРОВА 1, ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА - БАГДАСАРЯН 2
Национален център по обществено здраве и анализи,

бул. „Акад. Ив. Гешов“ 15, 1431 София
s.chavdarova@ncpha.government.bg 1, v.hristova@ncpha.government.bg 2

Резюме: Чашите и приборите от бамбук са подходящи за употреба в офиса, на
път, на пикник. Рекламирани са като екологични и биоразградими. Тези характеристики ги правят популярни и използвани дори за производство за детски комплекти за хранене. Материалите, от които са изработени, са най-често бамбуково
брашно, царевично брашно и меламинова смола. Бамбуковите влакна и брашна не са
включени в положителния списък на разрешените съставки на Регламент 10/2011
относно материалите и предметите от пластмаса. Бамбуковите продукти не са
признати за пластмасови и затова на граничния контрол за тях не се изискват изпитвания съгласно Регламент (ЕС) 10/2011 и Регламент (ЕС) 284/2011. Ето защо на
пазара е възможно да се предлагат артикули, чиято безопасност не е потвърдена
чрез миграционни изпитвания. От началото на 2019 г до момента по системата
RASFF са постъпили значителен брой нотификации за установени високи нива на
миграция на меламин и формалдехид от бамбукови изделия, предназначени за контакт с храни, всички внос от Китай (с едно изключение от Турция). Данните будят
безспокойство относно намиращите се на българския пазар подобни съдове и прибори.
Настоящото проучване на бамбукови изделия, налични на българския пазар,
установr различни нива на миграция на меламин и формалдехид. Изпитването е
проведено върху 12 артикула от бамбук - 6 купи и 6 чаши, предназначени за деца. В
42% от тестваните изделия специфичната граница на миграция (SML от 2,5 mg /
kg) за меламин е надвишена, като най-високата стойност достига 2,6 пъти SML.
Стойности на формалдехид над SML от 15 mg / kg не са установени, но миграция
на този мономер се открива във всички изделия (с изключение на едно). Резултатите показват хетерогенност между партидите и в рамките на една и съща партида.
Материалът, от който са изработени бамбуковите изделия следва да се определи
като пластмасов, тъй като съдържа меламинова смола. Следователно трябва да
отговаря на изискванията на рамковия Регламент (ЕС) 1935/2004, на Регламент
(ЕС) 10/2011 и в допълнение - на изискванията към вноса на пластмасови изделия от
Китай и Хонконг на Регламент (ЕС) № 284/2011 по отношение на миграцията на
меламин и формалдехид. Пластмасовите изделия, съдържащи бамбук, създават у
потребителя грешна представа за „произведени от естествени материали“, „екосъобразни“, „биоразградими“. В действителност, въпреки че съдържат бамбукови
влакна, те са изделия от пластмаса и не са биоразградими.
Ключови думи: бамбукови изделия, материали за контакт с храни, меламин,
формалдехид, специфична миграция
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ARE BAMBOO ITEMS SAFE,
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND
BIODEGRADABLE?
SVETLA PETROVA 1, VALENTINA CHRISTOVA - BAGDASSARIAN 2
National Center of Public Health and Analyses
15, Akad. Iv. Geshov blvd., 1431 Sofia, Bulgaria
s.chavdarova@ncpha.government.bg 1, v.hristova@ncpha.government.bg 2
Abstract: Bamboo cups and utensils are suitable for office use, on the road, for picnics.
They are advertised as eco-friendly and biodegradable. This makes them popular and even
used for manufacturing baby food kits. They are mostly made of bamboo flour, corn flour
and melamine resin. Bamboo fibers and flour are not included in the positive list of
authorized ingredients of Commission Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials
and items. Bamboo products are not recognized as plastics and therefore do not require
testing in accordance with Regulation (EU) 10/2011 and Regulation (EU) 284/2011 on the
border control. It is therefore possible to offer products on the market whose safety has not
been confirmed by migration tests.
Since the beginning of 2019 the RASFF system has received a significant number of
notifications of established high levels of melamine and formaldehyde migration from
bamboo articles intended for food contact, all from China (except one from Turkey). Based
on reports from Germany, migration of melamine reaches 10.6 mg / kg, while migration
for formaldehyde was established as high as 412 mg / kg. The above data indicate concern
about similar items on the Bulgarian market.
This study focuses on bamboo products available on the Bulgarian market and the
different levels of migration of melamine and formaldehyde that was established from
them. The test was conducted on 12 bamboo items - 6 bowls and 6 cups for children.
In 42% of the items tested, the specific migration limit (SML of 2,5 mg / kg) for melamine
was exceeded, with the highest value reaching 2.6 times the SML. Formaldehyde values
above SML of 15 mg / kg have not been established, but migration of this monomer within
acceptable limits was found in all tested items (except one).
The results obtained from the migration tests show the heterogeneity of the items between
batches and within the same batch.
Therefore, we consider that the material from which bamboo products are made should be
classified as plastic since it contains melamine resin. This material should meet the
requirements of framework Regulation (EU) 1935/2004, Regulation (EU) 10/2011 and in
addition - the requirements of Regulation (EC) № 284/2011 on imports of melamine
plastic products from China and Hong Kong.
Plastic products containing bamboo give the consumer a misconception of "made of
natural materials", "environmentally friendly", "biodegradable". In fact, although they
contain bamboo fibers, they are plastic items and are not biodegradable.
Key words: bamboo products, food contact materials, melamine, formaldehyde, specific
migration

1. Въведение
Бамбукът е бързовъзобновяем ресурс и
това го прави привлекателен за многобройни
цели, в това число и за изработване на разнообразни предмети за кухня. Химичният състав на
бамбука определя неговите свойства и употреба.
Основните му химически съставки са целулоза,
хемицелулоза и лигнин, които възлизат на над
90% от общата маса. Останалите до 10% са смоли, танини, восъци и неорганични соли.
Екологичните характеристики на бамбука са основната причина, поради която бамбуковите кухненски прибори стават изключително

популярни и широко използвани сред екосъзнателните индивиди. Технически бамбукът е трева
и може да бъде отрязан, без да се убива растението. Бамбукът расте по-бързо от всяка дървесина
и може да се отглежда и прибира без използване
на пестициди.
Съдовете и приборите от бамбук са идеални за пикници, къмпинг и пътувания, защото
са леки и биоразградими. Те са търсени поради
тяхната здравина и издържливост. Съдовете от
бамбук са по-трайни от дървените и пластмасовите, устойчиви са на топлина и вода, не се оцветяват и не абсорбират миризми. Почистват се
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лесно, имат гладък завършек и не надраскват
незалепващи покрития. Поради високата си водоустойчивост и термостабилност, изделията
често се употребяват за съхранение на гореща
храна или в микровълнови фурни.
Бамбуковите съдове позволяват добро
оцветяване и декориране, което ги прави красиви и привлекателни за потребителите, придават
свежа, естествена нотка на всяка кухня.
През последните години на пазара се
предлагат все по-голям брой артикули, които са
сходни по състав и / или външен вид с пластмасовите материали, но не се предлагат на пазара
като такива. Често такива материали се продават
като „био“ или „натурални“. Асортиментите
включват кухненски съдове или прибори за
хранене, като чинии за многократна употреба,
купи и чаши. Тези изделия са подобни външно
на меламинови съдове, но са по-матови и обикновено се състоят от меламинова пластмаса като
основен структурен компонент, но също така
съдържат пълнители - смлян бамбук („бамбукмеламин“), царевично бръшно и др. подобни
съставки. Други изделия включват, бамбукови
влакна, към които се добавя като свързващо
вещество полимерна смола, за да се образува
композитен продукт. (Фиг. 1).

Фиг. 1. „Бамбукови“ съдове, предлагани на
българския пазар
Редица такива бамбуково-меламинови
материали и предмети за контакт с храни се
продават с предпоставката да бъдат устойчиви,
рециклируеми и естествени. Те са етикетирани и
предлагани на пазара като „биоразградими“,
„екологични“, „органични“ или „натурални“ или
дори в някои случаи „100% бамбук“, което не
отразява истинската същност на продукта.

Фиг. 2. Етикет върху „бамбук-меламиново“
изделие
В много случаи тяхното търговско наименование и описание се използват в подкрепа
на маркетинговия подход и не е лесно те да се
идентифицират като пластмасови.
Ето някои маркетингови хитрини:
•
Съдове от бамбук
•
Не съдържа бисфенол А, фталати
и нефтохимикали
•
Направен от органични и естествено стерилни бамбукови влакна в комбинация с
царевично брашно и аминокиселинна смола
•
Биоразградими
•
Детски комплект за хранене, изработен от био бамбук
•
Биоразградим. Не съдържа токсични материали
В действителност такива „бамбукови“
продукти съдържат различни пълнители и добавки, като меламинформалдехидна смола ,
бамбуково и/или царевично брашно и други
вещества, често необявени на етикета, които
правят съставът им неизвестен.
2. Законодателство
Бамбукът не е в списъка на разрешените
мономери, но е естествено полимерно вещество.
Използването на добавки от естествен произход,
като бамбук в пластмасова матрица, може да не
представлява непременно пряк риск за здравето
[1]. От съдове, съдържащи меламин, обаче е
възможна миграция на меламин и формалдехид.
Меламин (FCM No. 239) и формалдехид
(FCM No. 98) са разрешени вещества в ЕС [2] за
употреба при производството на пластмасови
материали за контакт с храни. Те обаче са обект
на ограничения, съответно с граници на специ-
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фична миграция (ГСМ) 15 mg / kg заформалдехид (изразени като общ формалдехид и хексаметилентетрамин) и 2,5 mg / kg за меламин[2].
Член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
1935/2004 [3] изисква „етикетирането, рекламирането и представянето на материал или артикул
да не подвежда потребителите“. Следователно
стопанските оператори следва да гарантират, че
етикетирането и рекламата на такива продукти
са в съответствие с продукта, който се пуска на
пазара, като се взема пред вид действителния
състав на продуктите. В случаите, когато меламинът или други видове пластмаси се използват
като основен структурен компонент в материали
и изделия, които се състоят и от други компоненти като бамбук, такива рекламни изявления,
особено тези, които предполагат, че продуктите
са съставени само от непластичен материал или
не съдържат никаква пластмаса, могат да се считат за заблуждаващи от органите по прилагане
на държавите-членки и следователно несъответстват на Регламент (ЕО) № 1935/2004.
Регламент (ЕС) № 284/2011 на Комисията [4] определя специфични условия и подробни
процедури за вноса на кухненски съдове от полиамид и меламин от пластмаса с произход от
Китайската народна република и Хонконг,
включително 10% задължителен физически контрол от страна на члените - членки. Регламентът
е въведен въз основа на повишен брой несъответствия поради освобождаването на високи
нива на PAA от полиамид и формалдехид и меламин от меламинови пластмасови материали за
контакт с храните.
От началото на 2019 г до момента по системата RASFF (Rapid Alert System for Food and
Feed) са постъпили значителен брой нотификации за установени високи нива на миграция на
меламин и формалдехид от бамбукови изделия,
предназначени за контакт с храни, всички внос
от Китай (с едно изключение от Турция) (Таблица 1). Миграцията на меламин достига 10,6
mg/kg, за формалдехид – 470 mg/kg, съобщени
от Германия и Чехия. Посочените данни будят
безспокойство относно намиращите се на българския пазар подобни съдове и прибори.
3. Меламин и формалдехид – характеристика, здравни рискове
Меламин (C3H6N6) e ароматно съединение с наименование по IUPAC 2,4,6-триамино1,3,5-триазин. Същият е безцветен кристал, слабо разтворим в повечето органични разтворители.

Фиг. 3. Химическа формула на меламин
Меламинът проявява ниска остра токсичност при експерименталните животни. Потенциалният риск за здравето на хората и животните се свързва със способността на меламина да образува комплекси с пикочната киселина,
водещи до формирането на кристали в урината и
тежки бъбречни увреждания. Доказана е неговата токсичност за бъбреците и връзката му с повишен риск от рак на бъбреците. Меламинът
има неблагоприятни ефекти върху мъжката репродуктивна система. Няма данни за генотоксичност in vitro и in vivo, канцерогенност и тератогенни ефекти.
Формалдехидът – НСНО е безцветен газ
с остра, дразнеща миризма, с наименование по
IUPAC метанал. Има плътност 815.3 kg/m3, температура на кипене (-19)⁰С и на топене (-92)⁰С.

Фиг. 4. Химическа формула на формалдехид
Прониква в организма по инхалаторен,
орален и дермален път. Разгражда се в черния
дроб на метилов алкохол и мравчена киселина.
Еднократен прием на малки количества формалдехид не предизвиква остри ефекти. Формалдехидът притежава силно дразнещо и сенсибилизиращо действие; уврежда централната нервна
система и особено зрителните хълмове, което се
дължи на неговите метаболити - мравчена киселина и метилов алкохол. Притежава мутагенно и
канцерогенно действие.
Меламинформалдехидната смола е полимер, получен при взаимодействие на меламин
с формалдехид и се използва като пълнител в
бамбукови изделия за хранене. В резултат на
технологични проблеми (непълно протичане на
поликондензацията при производството на по-
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лимера, нараняване и надраскване на повърхностите при формоване на изделията), използване в микровълнова фурна, нагряване и други
употреби на тези кухненски съдове е възможна
миграция на меламин и формалдехид в храната.
Целта на настоящото изследване е да се
оцени миграцията на меламин и формалдехид от
бамбукови съдове за хранене при използване на
хранителен симулант.
Изделията са анализирани въз основа на
описаните процедури в Ръководствaта на Европейската референтна лаборатория за материали
в контакт с храни (EURL-FCM) [5, 6]. В Регламент (EC) 10/2011 [2] са посочени и условията за
изпитване на миграция - времеви, температурен
режим, моделни хранителни разтвори.
4. Описание на пробите и постановка на
изследването
Изпитването е проведено върху 12 артикула от бамбук - 6 купи и 6 чаши за определяне
на специфичната миграция на меламин и формалдехид, изобразени на фиг. 5 и фиг. 6.
Описанието върху етикета на изследваните бамбукови изделия посочва: «подходящи за
миене на най-горния рафт в съдомиялна машина» и артикулите са произведени в Китай.
Всеки артикул е анализиран 6 пъти за
всеки мономер и е изчислена средната стойност
(n = 6). Използваният хранителен симуланат е
3%-ен разтвор на оцетна киселина (моделен
разтвор В [2]). Всяка проба е напълнена с моделния разтвор до 0,5 cm под ръба и подложена
на въздействието му. Артикулите са покрити с
часовниково стъкло и уплътнени с парафилм, за
да се предотврати изпаряването на моделния
разтвор по време на престоя им в термостата при контролирана температура 70⁰С за 2 часа.
Симулантът от първото и второто изпитване е
изхвърлен и за анализ е използван симуланта от
третата експозиция.

Фиг. 5. Изображение на анализираните купи

Фиг. 6. Изображение на анализираните чаши
5. Аналитични инструментални методи
За количественото определяне на мигриралия меламин в 3%-ен воден разтвор на оцетна
киселина е използван стандартизиран метод DD
CEN/TS 13130-27:2005. Материали и предмети в
контакт с храни. Вещества в пластмаси, подлежащи на ограничение; част 27: Определяне на
2,4,6-триамино-1,3,5-триазин в моделни разтвори [7]. Извършеният анализ е чрез високо ефективна течна хроматография с UV детекция с
граница на определяне (LOQ) 1 mg/kg.
За количественото определяне на формалдехид в 3%-ен воден разтвор на оцетна киселина е използван стандартизиран метод DD
CEN/TS 13130-23:2005 Материали и предмети в
контакт с хранителни продукти. Вещества в
пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 23:
Определяне на формалдехид и хексаметилентетрамин в моделни среди на храни [8]. Методът е
спектрофотометричен с граница на определяне
(LOQ) 1,5 mg/kg.

6. Резултати и обсъждане
За изследваните бамбукови купи са получени следните резултати:
•
за меламин : най-висока стойност
(6,55 ± 0,26) mg/kg; най-ниска стойност (1,08 ±
0,05) mg/kg
•
за формалдехид :най-висока
стойност (10,40 ± 0,01) mg/kg; най-ниска стойност е ˂ LOD на метода.
При 4 от 6-те анализирани купи, получените резултати за меламин са над допустимата
норма от 2,5 mg/kg съгласно европейското законодателство. Всички анализирани купи за миграция на формалдехид показват стойности под
допустимата норма от 15 mg/kg съгласно европейското законодателство.
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Получените данни за бамбукови купи са
представени на фигура 7. На фигура 8 е представена хроматограма на стандартен разтвор на
меламин с концентрация 2 µg/ml (mg/kg), а на
фигура 9 - хроматограма за миграция на меламин в 3% оцетна киселина от бамбукова купа
(6,61 mg/kg).

За изследваните бамбукови чаши са получени следните резултати:
•
за меламин :най-висока стойност
(2,94 ± 0,05) mg/kg; най-ниска стойност (1,55 ±
0,01) mg/kg.
•
за формалдехид : най-висока
стойност (7,75 ± 0,19) mg/kg; най-ниска стойност е (5,85 ± 0,01) mg/kg.
При една от анализираните чаши полученият резултат за меламин е над допустимата
норма от 2,5 mg/kg съгласно европейското законодателство. Всички анализирани чаши за миграция на формалдехид показват стойности под
допустимата норма от 15 mg/kg съгласно европейското законодателство. Получените данни за
бамбукови купи са представени на фигура 10.

Фиг. 7. Резултати за анализираните купи

Фиг. 10. Резултати за анализираните чаши

Фиг. 8. Хроматограма на стандартен разтвор
на меламин с концентрация 2 µg/ml (mg/kg)

Фиг. 9. Хроматограма за миграция на меламин
в 3% оцетна киселина от бамбукова купа (6,61
mg/kg)

Получените резултати показват, че материалът, от който са изработени бамбуковите
изделия следва да се счита за пластмасов, тъй
като показва миграция на меламин и формалдехид. Установена е силна нееднородност на артикулите по отношение на миграцията на двата
мономера.
При 42 % от изпитваните артикули (5 от
12 артикула) за меламин са получени стойности
надхвърлящи допустимата граница на специфична миграция за мономера до 2,6 пъти.
Не се установяват стойности за формалдехид над ГСМ от 15 mg/kg. Миграция на този
мономер, макар и в допустимите рамки, се установява при всички артикули, с изключение на
един.
7. Заключение
В резултат на проведените изследвания,
е доказано наличие на миграция на меламин и
формалдехид от анализираните бамбукови изделия.
Затова считаме, че материалът, от който
са изработени бамбуковите изделия следва да се
определи като пластмасов, тъй като съдържа
меламинформалдехидна смола.
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Този материал следва да отговаря на
изискванията на рамковия Регламент (ЕС)
1935/2004, на Регламент (ЕС) 10/2011 и в допълнение - на изискванията към вноса на пластмасови изделия от Китай и Хонконг на Регламент
(ЕС) № 284/2011 по отношение на миграцията
на меламин и формалдехид.
Пластмасовите изделия, съдържащи
бамбук, създават у потребителя грешна представа за „произведени от естествени материали“,
„екосъобразни“, „биоразградими“. В действителност, въпреки че съдържат бамбукови влакна, те са изделия от пластмаса и не са биоразградими.
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DD CEN/TS 13130-23:2005. Материали и
предмети в контакт с хранителни продукти. Вещества в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 23: Определяне
на формалдехид и хексаметилентетрамин в моделни среди на храни.

Таблица 1. Нотификации за миграция на меламин и формалдехид по FASFF
януари-септември 2019 г
Страначленка
Германия

Месец
2019
януари

Алтикул от бам- Страна на произход
бук
Чаши
Китай, п/з Германия

Меламин
mg/kg
-

януари
януари
март

Кухненски съдове
Чаши
Купи

10,6
-

Китай
Китай
Китай

Формалдехид, mg/kg
164; 224; 163;
134;226;152
172,5
412
248; 284
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май
Полша

януари
февруари
февруари
февруари
август
август

Чехия
Испания

Януари
Януари

Комплект приболи
Контейнер с капак
Чаши
Купи
Чаши
Чаши
Чаши за кафе

Словения

юли

Белгия

юли

Чаши

Словакия

юли

Чаши

Норвегия

март
септември
септември

Австрия

март

Хърватия
Кипър
Франция

март
юни
юли

5,1

-

7,2
-

>30
1,3-24,7
191
25,3; 29,7
62
62,5

-

470
22,8

Китай

-

29

Китай

-

24,0

Китай
Китай

3,33
3,88

-

Китай, п/з Германия

8,7

338

Китай
Китай, п/з Гърция
Китай

5,8
5,6

6,65 mg/dm2 *
251

Китай

3,2

-

Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай, п/з Германия;Словакия
Китай, п/з Испания
комплект Китай

Чаши
детски
прибори
Прибори за хранене
Бутилки Комплекти за вечеря
Чаши
Детски трапезен
комплект
Детски декорирани чаши
Купи
Купи
Детски комплект
прибори за хранене
Детски комплект
прибори за хранене
Чаши

Юли

Китай, п/з Дания

Турция, п/з Белгия и 3,7
Хърватия
Китай, п/з Тайван
5,09;
7,78; 8,4
Китай, п/з Хонгконг и Чехия

17,5
108,54;
187,54; 121,12
23
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ИЗПИТВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ
ЗА ОПАСНИ ТОВАРИ
СТОИМЕН БАЛИНОВ
Институт по металознание съоръжения и технологии с Център по хидро и
аеродинамика “Акад. A. Балевски” - БАН
E-mail: balinov@ims.bas.bg, Тел: 0886465037
Резюме: Военната индустрия е важен сектор на българската икономика. Тя
реализира годишно в чужбина продукция на стойност над 1 милиард евро. Според
изискванията на международните споразумения (ADR, RID, IATA-DGR, IMDG-Code
и RTDG) транспортирането на опасни товари, като тези, които обикновено се
използват от военната промишленост, може да се извършва само след одобрение
на техните опаковка от лаборатория, оторизирана от съответно
правителството. Засега в България няма такава лаборатория, в резултат на
което, например, производителите на експлозиви и боеприпаси, членове на
Българската асоциация на отбранителната индустрия плащат стотици хиляди
евро годишно на чуждестранни лаборатории. Статията представя историята на
опитите на Института по металознание съоръжения и технологии с Център по
хидро и аеродинамика “Акад. A. Балевски” - БАН да помогне за решаването на този
проблем.
Ключови думи: опаковки, опасни товари

TESTING OF TRANSPORT PACKAGINGS
FOR DANGEROUS GOODS
STOIMEN BALINOV
Institute of Metal Science, equipment, and technologies with Center for Hydro and
Aerodynamics “Acad. A. Balevski”- Bulgarian Academy of Sciences
E-mail: balinov@ims.bas.bg, Phone: 0886465037
Abstract: The military industry is an important sector of the Bulgarian economy. It sells
over 1 billion worth of production annually abroad. According to the requirements of the
international agreements (ADR, RID, IATA-DGR, IMDG-Code, and RTDG), the transport
of dangerous goods, such as those commonly used by the military industry, can only be
carried out after approval of their packaging by a laboratory, authorized by a government.
So far, there is no such laboratory in Bulgaria, as a result of which, for example, the
manufacturers of explosives and ammunition, members of the Bulgarian Defense Industry
Association, pay hundreds of thousands of euros a year to foreign laboratories. The article
presents the history of the attempts of the Institute of Metal Science, equipment, and
technologies with Center for Hydro- and Aerodynamics “Acad. A. Balevski” at the
Bulgarian Academy of Sciences to help to solve this problem.
Key words: packaging, dangerous goods

1. Въведение
Опасните стоки подлежат на разпоредби за
транспорт, работно място, съхранение, защита на
потребителите и околната среда, за предотвратяване
на злополуки с хора, собственост или околна среда, с
други стоки или с наетите транспортни средства. За
да осигури съгласуваност между всички тези
регулаторни системи, Организацията на обединените
нации е разработила механизми за хармонизиране на
критериите за класификация на опасностите и

средствата за комуникация и за транспортните
условия за всички видове транспорт. Под егидата на
Икономическата
комисия
за
Европа
на
Организацията на обединените нации са разработени
и приети европейски споразумения за ефективно
прилагане на тези механизми за превоз на опасни
товари по шосе, железници море, вътрешни водни
пътища и въздух: ADR, RID, IMDG-Code, ADN и
IATA-RTDG. Съгласно тези споразумения, има
определени
изисквания
за
изпитванията
и
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маркировката на опаковките, с които се
транспортират опасни стоки. Одобрените опаковки
се маркират със специални символи, които дават
информация за характеристиките на опаковката,
годината на производство и производителя и са от
вида:

Фиг. 1. Код за маркиране на опаковка за опасни
товари
Одобряването на опаковките обикновено
се извършва от лаборатория, акредитирани от
правителството на съответната страна. Тази
лаборатория
извършва
изпитването
на
опаковките и упълномощава производителят им
да ги маркира с кода съгласно Фиг. 1. Засега в
България няма такава лаборатория, в резултат на
което,
например,
производителите
на
експлозиви и боеприпаси, членове на
Българската асоциация на отбранителната
индустрия плащат стотици хиляди евро годишно
на чуждестранни лаборатории. Статията
представя историята на опитите на Института по
металознание съоръжения и технологии с
Център по хидро и аеродинамика “Акад. A.
Балевски” – БАН (ИМСТЦХА-БАН), който е
свързан с българската военна индустрия
посредством Дружество „Хай-Тек Ай Ем Ес“
ЕООД към института, да помогне за решаването
на този проблем.
2. Изложение
Към ИМСТЦХА-БАН беше създадена
Лабораторията за изпитване на опаковки с оглед
посрещане на нуждите на института в областта
на изпитване на изделия и на опаковки за
товари. Основна цел на лабораторията беше да
получи оторизиране за одобряване на опаковки
за опасни товари клас 1.
Съществуват множество стандарти за
изпитване на опаковки. Например, БДС EN
15552:2008 Опаковане. Комплектувани, пълни
транспортни опаковки и единици товар.
Изпълнение на планове за изпитване за общите
вериги на разпределение [1] изисква изпитване
на стифиране, вибрации, хоризонтален удар,
стабилност, удар при свободно падане и
събаряне.
Съгласно европейските споразумения,
опаковките за опасни товари клас 1 подлежат на
следните изпитвания [2]:

-

Изпитване на стифиране чрез
статичен товар;
- Изпитване на удар при свободно
падане.
Освен от европейските споразумения,
изпитванията на опаковките за превоз на опасни
товари са предмет и на
специален
международен стандарт: EN ISO 16495
Опаковане. Транспортни опаковки за опасни
товари. Методи за изпитване [3], който се
отнася за изпитване на всички категории опасни
товари.
За изпитванията на стифиране и удар при
свободно
падане
съществуват
и
два
специализирани международни стандарта, които
описват
най-подробно
и
изчерпателно
изискванията за тези изпитвания: EN ISO 2234
Опаковане. Комплектувани, пълни транспортни
опаковки и товарни единици. Изпитвания на
стифиране чрез статичен товар [4] и EN 22248
Опаковане.
Комплектувани
и
пълни
транспортни опаковки. Изпитване на удар при
свободно падане [5]. Лабораторията към
ИМСТЦХА-БАН е акредитирана от Българската
служба за акредитиране (в съответствие с БДС
EN ISO/IEC 17025:2018) да извършва
изпитвания по тези два стандарта.
Оторизирането на лаборатория от
правителствената администрация, обаче, се
оказа труден проблем.
В опита си да бъде изяснено кой
държавен орган в страната е отговорен за
издаването на ADR за опаковане и етикетиране
на опасни товари беше отправено запитване до
госпожа Ева Монлар – директор на отдел
транспорт в Икономическата комисия за Европа
на ООН и господин Оливер Кервела – началник
на секция опасни стоки за специални товари в
същата организация. Беше получен следният
отговор: „Организацията на процеса по
определяне на орган за Сертификация (ADR) на
опаковки и етикетирането им за опасни товари е
решение на правителството кой департамент,
администрация, институция или др., може да
бъде
упълномощен
да
сертифицира
съответствието на пакетирането от името на
България”.
През
2010
г.
беше
създадена
междуведомствена работна група която имаше
за задача да извърши необходимия анализ и да
предложи разпределение на отговорностите и
дейностите по прилагането на ADR. В нея бяха
включени представители на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията (МТИТС), включително ИА
„Автомобилна администрация”, Министерски
съвет, Министерство на отбраната, МВР,
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Министерство на земеделието и храните,
Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма, Агенцията за ядрено регулиране, МФ,
Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор, Министерството на околната
среда
и
водите,
Министерство
на
здравеопазването, както и представители на
сдружение „Българска отбранителна индустрия”
и на ИМСТЦХА-БАН. Работната група изготви
списък на компетентните власти и органи,
определени от тях, във връзка с отговорностите
и дейностите по прилагането на ADR.
През 2011 г. Междуведомственият съвет
по въпросите на военнопромишления комплекс
и мобилизационната готовност на страната
възложи на МТИТС да започне, съгласувано с
МВР, процедура по решаване на въпроса за
определяне на орган за издаване на сертификат
за опаковки на опасни товари, в резултат от
което в качеството на такъм орган беше
определено МТИТС.
През 2012 г. бяха добавени две нови
алинеи към Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия
със следното съдържание [6]:
„2. Алинея 2 се изменя така:
(2) Транспортирането на взривни вещества,
боеприпаси и пиротехнически изделия на
територията на Република България се
извършва с превозни средства и с транспортни
опаковки, отговарящи на изискванията на
международните споразумения за превоз на
опасни товари, по които Република България е
страна, когато това се изисква.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
(3) Одобряването на транспортните опаковки
по ал. 2 в Република България се извършва от
Министерството
на
транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при условия и по ред, определени с наредба на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
(4) За одобряването на транспортните опаковки се заплаща такса в размер, определен с
тарифата по чл. 12.“
Съгласно информацията, която имаме за
Германия, Латвия, Литва, Швеция, Естония,
Финландия, Чешката република и Обединеното
кралство,
държавната
администрация,
в
съответствие с определени изисквания, найважното от които е да е наличие на акредитация
по ISO/IEC 17025, оторизира организации, които
да одобряват опаковки за опасни товари. Както
се вижда от текста на закона, одобряването на
опаковките у нас трябва да се извършва от
МТИТС и той се отнася само за опасните товари
клас 1, въпреки че със сигурност има нужда от

одобряване на транспортните опаковки и за
другите видове опасни товари.
През 2012 г. МТИТС започна работата
по изготвяне на проект на Наредба за
одобряване на транспортните опаковки на
взривни
вещества,
боеприпаси
и
пиротехнически изделия. Беше разработен
проект на наредбата, който не беше одобрен
поради
административни
проблеми.
За
съжаление, работата по наредбата беше
прекратена за дълго време. Тя беше възобновена
чак през 2018 г., когато, във връзка с изготвяне
на проект за нова наредба през беше създадена
експертна
група
от
представители
на
държавната
администрация
(дирекция
„Безопасност, технически надзор и управление
при
кризи“,
изпълнителни
агенции
„Автомобилно администрация“ и „Морска
администрация“ и главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна
администрация“
към
МТИТС, на сектор "КОС", главна дирекция
„Национална полиция“ – МВР), на Българската
служба за акредитация и на неправителствения
сектор (сдружение „Българска отбранителна
индустрия” и ИМСТЦХА-БАН) .
Окончателният срок за изготвяне на
наредбата, който първоначално беше януари
2019 г. беше отлаган няколко пъти и засега е
определен за 13 ноември 2019 г.
Забавянето на работата по наредбата се
дължи
на
проблемите,
свързани
със
съгласуването ѝ с различните ведомства и с
дирекции Финанси и Правна към МТИТС.
В проекта за наредба се предвижда:
1.
Наредбата да се прилага за
транспортни опаковки на взривни вещества,
боеприпаси
и
пиротехнически
изделия,
попадащи в приложното поле на Европейската
спогодба за международен превоз на опасни
товари по шосе (ADR), Правилника за
международен железопътен транспорт на опасни
товари (RID) към Конвенцията за международни
железопътни превози, Международния кодекс за
превоз на опасни товари по море (IMDG Code),
регламентиращ прилагането на Глава VIII, част
A от Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS),
Техническите инструкции на Международната
организация за гражданско въздухоплаване
(ICAO) по безопасен превоз на опасни товари по
въздуха - документ 9284-AN/905 (части 4 и 6) и
Правилника на Международната организация за
въздушен транспорт за превоз на опасни товари
по въздуха (IATA-DGR).
2.
Лабораториите,
провеждащи
изпитванията на опаковките трябва да
притежават акредитация от изпълнителна
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агенция „Българска служба за акредитация” (ИА
„БСА”) по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025.
3. За получаване на одобрение за
конкретна транспортна опаковка да могат да
кандидатстват производители или ползватели на
транспортната опаковка и/или упълномощени от
тях представители, като подават заявление по
образец до Министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
3. Заключение
Решаването на казуса с оторизиране на
лаборатории за изпитване на опаковки за всички
видови опасни товари в България е важно за
икономиката на страната. Надяваме се, че този
проблем ще бъде решен в най-скоро време от
правителствената администрация.
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ГАБОР ЖИВАНОВИЧ1, ДИЯНА АЛАКСАНДРОВА2, ПЕТЯ СЪБЕВА1
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Резюме: Ядивните покрития са биосъвместими, нетоксични материали с
антибактериална или функционална активност, които удължават срока на
годност и запазват хранителната стойност на плодовете и зеленчуците. Те се
извличат 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. В настоящото изследване
са разработени ядивни покрития от хитозан/калциев лактат и хитозан/алгинат
(двуслоен полиелектролитен комплекс) върху различни сортове череша и минимално
обработени праскови. И двете покрития притежават способността да запазят
хранителната стойност и количеството на антиоксидантите в опакованите
плодове, както и да намалят загубата на маса и микробното замърсяване.
Резултатите показват, че комбинацията хитозан/алгинат е може би по-добра, но
комбинацията хитозан/калциев лактат показва по-добри резултати по отношение
на запазване на текстурните показатели на пресните плодове. Третираните
плодове могат да бъдат полезни при кетъринг на здравословни храни, бързо
приготвяне на плодови салати, или за украса на сладкарски изделия с хладилно
съхранение. Недостатъкът на ядивните опаковки е, че те могат да влошат вкуса и
аромата на опакованите плодове, като по този начин намалят удоволствието от
консумацията им. В бъдеще бихме желали да тестваме ядивни покрития с други
комбинации от полизахариди, с цел оптимизиране на състава на покритието и
постигане на по-голям ефект при запазване на параметрите на опакованите
плодове, като в същото време не се „замаскират“ техните вкусове и аромати.
Ключови думи: хитозан, удължаване срок на годност, антимикробиален ефект,
физични параметри, здравословна храна
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Abstract: Edible coating materials are biocompatible, nontoxic materials for shelf-life
extension and preservation of nutritional value of fruits and vegetables with antibacterial
or functional activity. They are extracted from the waste materials of the food industry, for
e.g., the chitosan is a polysaccharide from chitin shell of crustaceans and the alginate is a
sea wood polysaccharide. In the present research, different sweet cherry cultivars and
minimal processed peach fruits were treated with chitosan Ca-lactate (multicomponent,
mono-layer coating) and chitosan alginate (polyelectrolyte complex – bi-layer coating).
Both treatments demonstate effect in preservation of the nutritional value, decrease the
weight loss, antioxidant loss and microbiological contamination. The results show, maybe
the chitosan alginate combination is better, but in the preservation of the texture
parameters of fresh fruits, the chitosan Ca-lactate showed better results. The treated fruits
can be useful for catering of healthy foods, fast preparation of fruit salads or decoration of
confectionery products with refrigerating storage. The disadvantage of these treatments is
they may decrease the enjoyment of the fruits in taste and aroma parameters. In the future,
we would like to try other polysaccharide combinations as well to find better combinations
for higher effect in preservation the parameters and decrease the taste and aroma blinking
effect.
Key words: chitosan, shelf-life extension, antimicrobial effect, physical parameters,
healthy foods
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1. Въведение
През последните години се наблюдава
засилен интерес към потребление на готовите за
консумация здравословни храни, плодови салати
и десерти. В тази връзка, опаковането в ядивни
покрития е полезна технология, тъй като е
щадяща околната среда и спомага за запазването
на свежестта и хранителната стойност на
плодовете
[1].
Хитозанът
е
естествен
полизахарид,
който
се
добива
чрез
деацетилиране на хитина, получен като отпаден
продукт при преработката на скариди или гъби.
През последните години хитозанът е често
използван при разработването на ядивни
покрития поради потенциала си за индустриални
приложения. Разтворимостта на хитозана в
киселини и вода зависи от степента на
деацетилиране и молекулната му маса [2].
Хитозанът се характеризира с добри филмообразуващи свойства, като получените филми
проявяват полупропускливост към различни
газове, те са трайни и гъвкави, намаляват
загубите от транспирация, забавят зреенето на
плодовете
и
инхибират
растежа
на
микроорганизми
[3].
Калциевият
лактат
модифицира ефекта на покритията да запазват
текстурата на опакованите продукти, като по
този начин удължава техния срок на годност.
[4]. Алгинатът е гелообразуващ анионен
полизахарид, който широко се използва като
компонент на ядивни покрития [5]. Доказано е,
че слой от алгинат в двукомпонентно ядивно
покритие хитозан/алгинат подобрява бариерните
свойства на хитозана към кислород [6].
Покритията от алгинат подобряват качеството и
удължават срока на годност на различни
минимално обработени плодове, като ябълки
[7], папая [8], ананас [9], череша [10].
Черешата (Prunus avium L.) и прасковата
(Prunus persica) са сред най-важните търговски
видове овощни дървета Prunus, който се
отглеждат в климатичните зони с умерен
климат. Черешата и праскова са основни
структурни видове в България [11]. В контекста
на съществените промени в условията на
околната среда, предизвикани от изменението на
климата, от съществено значение е растителните
култури да са добре приспособени към потоплите зимни и пролетни температури и към
по-екстремните климатични явления, като
променливи пролетни студове и летни горещи
вълни. Плодовете на черешата и прасковата са
силно чувствителни към загуба на качеството
през краткия период на зреене и след беритбата,
по време на транспортиране или при съхранение
[12].

Целите на настоящото изследване бяха
да се оцени и сравни ефектът на ядивни
покрития от водоразтворим хитозан-Са-лактат и
водоразтворим хитозан-алгинат върху различни
сортове череши и върху минимално обработени
резени от праскова, при хладилно съхранение
при 4 °C.
2. Материали и методи
В настоящата разработка бяха третирани
два сорта черни череши (Бинг и Регина), един
сорт бели череши (Розалина) и два нови
хибрида Елит 17-37 'Цветина' и Елит 17-90
'Аспарух', както и обелени и нарязани
праскови от сорт Глов хавен.
В експерименталните серии бяха
използвани два вида ядивни покрития на
основата на водоразтворими хитозан:
1. много-компонентна система, съдържаща
хитозан и Са лактат. Покритието се получава
чрез еднократно потапяне на плода в
многокомпонентния разтвор. Като резултат
върху плода се образува еднослойно
покритие (Фиг. 1)

Фиг. 1. Ядивни покрития от хитозан/Салактат (много-компонентна
система, еднослойни покрития)
2. двуслойно покритие от полиелектролитен
комплекс на хитозан и алгинат. Покритието
се получава чрез последователно потапяне в
разтвори на хитозан и алгинат. Като резултат
върху плода първоначално се образува слой
от хитозан, а след това - втори слой от
алгинат (Фиг. 2).
След третирането, експерименталните
серии от череши бяха съхранявани в хладилник
при 4 °С в продължение на 3-4 седмици, а
експерименталните серии от обелени и нарязани
праскови - в хладилник при 4 °С в продължение
на една седмица.
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Фиг. 2. Ядивни покрития от хитозан/алгинат
(двуслоен полиелектролитен комплекс)
Третираните плодове бяха окачествени
по времето на съхранение според техните
физични, физикохимични и микробиологични
показатели. Краят на съхранението беше
определен според останалото количество здрави
проби.
Физически показатели: Здравината и
загубата на тегло при черешите бяха отчетени
на нулевия ден (преди третирането) и след това
веднъж седмично. При прасковите същите
параметри бяха отчетени на първи, четвърти и
осми ден. Текстурата на една трета на здравите
плодове беше определена в същите дни, когато и
другите физични показатели.
Физикохимични показатели: тези
показатели бяха изследвани паралелно с
физическите показатели за плодова пулпа,
приготвена от една трета на здравите проби.
Определени бяха рефрактометрично суховещество, анти-оксидантна активност и
активна киселинност (pH).
Микробисологични
показатели:
Паралелно с другите изследвания бяха
определени общото микробно число и общото
количество на плесени и дрожди за една трета
от здравите проби.
При тези изследвания бяха използвани
стандартни методи на акредитирана лаборатория
към ИККХ.
3. Резултати
Физически показатели:
Здравината
на
плодовете
беше
определена като количеството на здравите
плодове, останали по време на съхранението.
Гъбните заболявания (Botrytis cinerea, Rhizopus
stolonifer, Colletotrichum gloeosporioides и
Alternaria alternata) са една от основните
видими причини за загуба на продукция по
време на съхранение на свежи плодове [13].
Процесите на гниене на продукцията могат да
бъдат намалени до известна степен чрез
минимизиране на механични повреди по време
на беритбата. Използването на сортове,

притежаващи естествена устойчивост спрямо
някои болести, както и съхранението на
продукцията при оптимални условия, допринася
за поддържането на плодовете за консумация в
прясно състояние за по-дълго време. Като
природен полимер с проявени бактериостатични
и противогъбни свойства, хитозанът ограничава
болестите, възникнали в овощните градини и
такива, които са в следствие от съхраняването
на свежите плодове [13]. На седмия ден след
третирането с хитозан-алгинат, сортовете Елит
17-37 'Цветина' и „Регина“ показаха най-висок
процент на здрави плодове - 71,67%. При някои
от използваните сортове и елити процентът на
здрави плодове в контролният вариант беше
най-висок (например Елит 17-90 'Аспарух',
Бинг).
На 14 ден при всички сортове беше
наблюдавана тенденция третираните с хитозаналгинат плодове да съдържат най-много здрави
плодове, като изключение правеше само сортът
Регина, при който контролният вариант беше с
по-добри резултати.
На 21 ден след третирането на плодовете
с покритията от хитозан, при всички варианти
третираните с хитозан-калций нямаха годни за
консумация плодове, изключение правеше
отново сортът Регина, при който бяха отчетени
40% годни за консумация черешови плода. При
същия сорт беше отчетен и най-високия процент
на здрави плодове, третирани с хитозан-алгинат,
а контролният вариант беше с 38,67% здрави
плодове (Фиг. 3).

Фиг. 3. Процент на здрави плодове по време на
съхранение
Според изследвания на Li, H., & Yu, T.
[14] хитозанът намалява честотата на кафявото
гниене при минимално обработена праскова и
забавя развитието на болестта в сравнение с
контролата. Хитозанът притежава потенциала да
контролира кафявото гниене, да запазва ценните
качества и да удължава срока на годност на
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прасковите след беритбата, вероятно поради
противогъбното му действие и забавянето на
процеса на зреене и стареене на прасковите след
беритбата. Развитието на гъби върху плодовете
стана видимо на четвъртия ден от съхранението
и при двата вида използвани ядивни покрития.
На 4-ия ден в контролния вариант се
наблюдаваха 33,33% заразени прасковени
резени, като най-добрите резултати за забавяне
на заболяването се отчетоха при Хитозан-Са 8,33% заразени прасковени резени. На 8 ден
след нанасянето на ядивните покрития 41,67 %
от плодовете, покрити с хитозан-Са лактат бяха
заразени. При контролата заразените резени от
праскова бяха 100 %.
Загуба на тегло: Загубата на теглото е
свързана основно със загубата на вода от
плодовете. Според получените резултати,
влияние върху загубите оказват сорта на плода,
степента на минимална обработка (цели,
обелени, нарязани плодове, с или без костилки)
и типа на покритията. Хитозанът удължава
срока на годност на третираните плодове поради
способността му да образува полупропускливо
покритие, като по този начин минимизира
скоростта на дишане и намалява загубата на
вода. Според получените резултати, загубите на
тегло в началото на съхранението бяха по-малки
при плодовете с покритие хитозан-Са-лактат, но
в края на съхранението и двата изследвани
плода – череши и праскови, показаха по-малки
загуби в случаите на покритие хитозан-алгинат.

Текстурните
показатели
на
опакованите плодове бяха изследвани с
текстурен анализатор чрез тест на
пробиване. В началото на съхранението
контролните проби (нетретирани) показаха
по-добър външен вид и по-твърда текстура
от третираните проби и при двата плода, тъй
като
при
тях
манипулациите
по
преработката бяха по-малко. В края на
съхранението здравите плодове от черешите
и прасковите, покрити с хитозан, бяха
значително по-твърди в сравнение с
контролните плодове.
Физикохимични показатели:
Рефрактометрично сухо вещество: По
време на съхранението нетретираните плодове
(контрола) загубиха голяма част от водното си
съдържание и тяхната свежест. Третирането с
хитозан-алгинат показа по-добро запазване на
съдържанието на разтворими твърди вещества в
двата вида плод.

Антиоксидантна
активност
в
третираните череши намаля по-малко и побавно в сравнение с контролите. Опаковката
хитозан-алгинат
запази
количеството
на
антиоксидантите в пробите за по-дълго време.
Този ефект е аналогичен на резултатите,
получени от Petriccione [15]. При пробите от
праскови антиоксидантната активност при
опаковани с покритите образци се запази до
средата на периода на съхранение, като в края
на периода, намаляването на антиоксидантната
активност беше приблизително същото, както за
контролните образци.
Активна киселинност (pH): Активната
киселинността на черешите намаля през времето
на съхранение. Намаляването при опакованите
проби беше по-бавно в сравнение с контролата.
Опаковката от хитозан-алгинат запази в поголяма степен стойностите на киселинността и
поддържаше най-ниско pH на пробите.
Промяната на киселинността силно зависеше и
от сорта на черешите. pH-то на минимални
обработени проби от праскови остана почти
непроменено през срока на съхранение и за
двете използвани покрития.
Микробиологични показатели:
Общо микробно число в черешите. При
пробите от череши общият брой на
микроорганизмите намаля в началото на
периода на съхранение, но по-късно той отново
се увеличи. В края на периода на съхранение
общият брой на микроорганизмите беше
приблизително еднакъв или малко по-малък, в
сравнение с този на 1-вия ден. Този резултат е
много подобен на резултата в Tokatlı [16]
(Фиг.4).

Фиг. 4. Антимикробиална активност на
опаковки за общо микробно число в
праскови
Установено беше, че
колиформените
бактерии (под 1 log cfu / g) в контролните и покрити с
хитозан череши по време на периода на съхранение
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са по-ниски от откриваемите. Много подобен
резултат е отчетен в проучването на Tokatlı [16] за
череши.

Хитозановото
покритие
намали
честотата и растежа на гъби на повърхността на
прасковените плодове. Площта на гниене беше
значително по-малка в сравнение с контролата в
края на периода на съхранение (Фиг. 5).

Фиг. 5. Антимикробиологична активност на
опаковки за плесени и дрожди в праскови
4. Заключение
Двете
покрития
притежават
способността да запазват хранителната стойност
и антиоксидантната активност в опакованите
плодове и да намаляват загубата на масата и
микробното замърсяване.
Резултатите показват, че комбинацията
хитозан/алгинат е може би по-добра, но
комбинацията хитозан/калциев лактат показва
по-добри резултати по отношение на запазване
на текстурните показатели на пресните плодове.
Третираните плодове могат да бъдат
използвани при кетъринг на здравословни
храни, за бързо приготвяне на плодови салати,
или за украса на сладкарски изделия с хладилно
съхранение.
Недостатъкът на ядивните опаковки е, че
те могат да влошат вкуса и аромата на
опакованите плодове, като по този начин
намалят удоволствието от консумацията им.
5. План за бъдещи изследвания:
Нашите амбиции са в бъдеще да
продължим разработваната научна тематика в
следните насоки:
 Разработване на ядивни покрития с други
комбинации от полизахариди, с цел
оптимизиране на състава на покритието и
постигане на по-голям ефект при запазване
на параметрите на опакованите плодове, като
в същото време не се „замаскират“ техните
вкусове и аромати.

 разширяване приложението на ядивни
покрития за други плодове, зеленчуци и гъби:
например върху семкови и орехоплодни
плодове, домати и др.
6. Проекти на ИККХ по темата
1. ННП: РМС № 577 и ПМС № 203 от 2018 г:
Национална Научна Програма Здравословни
Храни За Силна Биоикономика И Качество
На Живот:
РП 3.2 Запазване на хранителните качества
на продуктите чрез иновативни опаковки
 Ръководител на колектива от ИККХ: доц.
д-р Габор Живанович
 Колектив от ИККХ: доц. д-р Тодорка
Петрова, гл. ас. д-р Кристина Иванова,
гл. ас. д-р Здравко Манев, гл. ас. д-р
Мария Момчилова, ас. Петя Събева, ст.
експерт Валя Жечева, ст. експерт Никол
Вълкова
 Колектив от ИО: Проф. д-р Заря Ранкова,
докторант Дияна Алаксандрова, гл. ас. др Светослав Малчев.
2. ССА: ТН 3 (2019):
Използване на натурални съставки за
създаване на функционални храни 2019 –
2021 г.
Задача №2: Използване на природни
полимери като ядивни покрития, с цел
удължаване на срока на годност на плодове
 Ръководител на задача: доц. д-р Габор
Живанович
 Колектив: доц. д-р Тодорка Петрова,
доц. д-р Дида Исерлийска, ас. д-р Мария
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Валя Жечева, ст. експерт Никол Вълкова
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ОПАКОВЪЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ INTRAMA В КОНТЕКСТА НА
ГЛОБАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИНТРАМА Протек ЕООД
sivanov@intrama-bg.com
Резюме: Въпреки,че над 800 млн. души в света нямат достатъчно храна, за да водят
здравословен и активен начин на живот, около 1/3 от произведената храна на
планетата се изхвърля. Годишната стойност на хранителните отпадъци е около 400
млрд . долара. Бариерните полимерни опаковки имат съществен принос за
намаляването на хранителните отпадъци в световен мащаб. Независимо от тази
важна роля производителите са изправени пред предизвикателствата за
природосъобразност на бариерните полимерни опаковки, предназначени да влизат в
контакт с храни. Докладът представя програмата за устойчивост на INTRAMA –
REDUCE FOR A BETTER PLANET USE.
Ключови думи: бариерни опаковки, екологичен отпечатък

PACKAGING SOLUTIONS BY INTRAMA IN THE CONTEXT OF
THE GLOBAL TENDENCIES
STOYAN GEORGIEV IVANOV
INTRAMA Protek EOOD
sivanov@intrama-bg.com
Abstract: Although over 800 million people in the world do not have enough food to live a
healthy and active life, about a third of the food produced on the planet is thrown away. The
annual amount of food waste is about 400 billion dollar. The barrier polymer packages have
significant contribution in reducing the global food waste. Despite this important role,
manufacturers face environmental challenges in the production of barrier polymer packages
meant to come into contact with food. The report presents INTRAMA's sustainability
program – REDUCE FOR A BETTER PLANET USE.
Keywords: barrier packaging, environmental footprint

1. Въведение
Бариерната опаковка забавя протичането на
биохимични процеси като ограничава досега на
кислород, влага и миризми до опакования
продукт. По този начин се удължава неговия
срок на годност, запазва се свежестта и
вкусовите му качества. Така опаковката брани
интересите на двете най-важни страни в
икономическата верига: бизнеса и крайния
потребител.
Хранителните продукти стигат
свежи и годни за консумация до рафтовете на
магазините, потребителите ги купуват и
удовлетворени от вкусовите им качества
пазаруват отново и отново. Бракът на
продукцията и изхвърлянето на храна се
намаляват значително, с което намаляват и
загубите за бизнеса (Иванов, Костова, 2018)
2. Изложение на доклада

Бариерната опаковка има множество
разновидности. Това дава възможност за всеки
конкретен продукт да бъде подбрана найправилната за него опаковка като се вземе под
внимание опаковъчната техника, която ще се
използва, среда и срок на съхранение, нейния
дизайн и форма. Полимерната опаковка може да
бъде с различни дебелини, бариерни свойства,
структура, цвят, форма, за опаковане във вакуум
или в модифицирана газова среда. Някои
продукти могат да бъдат опаковани с
моноструктура, други изискват по-голяма
защита и за тях е необходима бариерна
многослойна опаковка (Иванов, Костова, 2018).
В състава на бариерната многослойна опаковка
всеки слой изпълнява различна функция в
защитата и запазването на продукта, затова за
тези опаковки все още няма разработен
биоразградим
аналог, който да предпазва
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едновременно от влага и кислород. За да бъдат
изпълнени тези функции обаче, ключово
значение оказва точната рецептура на
производство и качеството на опаковката
Сред най-често използваните полимери са:
PE /полиетилен/ - осигурява водна бариера и
възможност за лепене
PA /полиамид/ - осигурява средна газова
бариера
EVOH /етилен-винил алкохол/ - осигурява
висока газова бариера
PET /полиетилентерафталат/ - осигурява
бляскавост и възможност за печат
PP /полипропилен/ - осигурява здравина и
термоустойчивост.
С развитието на технологиите и
качеството
на
първичния
материал,
производителите са в състояние да отговорят на
съвременните предизвикателства и тенденции за
еко съобразност на произвежданите бариерни
опаковки. Благодарение на въведеното високотехнологично оборудване INTRAMA разработва
програма за устойчивост – REDUCE FOR A
BETTER PLANET USE. Дългосрочните цели на
програмата са увеличаване на ефективността на
многослойната
бариерна
опаковка
чрез
намаляване на използваните суровини за
производство. По този начин INTRAMA
едновременно намалява обема на хранителните
отпадъци и увеличава природосъобразността на
своите многослойни бариерни опаковки (Фиг.1)

A BETTER PLANET USE е следствие от
дългогодишния
опит
на
INTRAMA
в
предоставянето на комплексни опаковъчни
решения
за
хранително-вкусовата
промишленост и минава през редица етапи (Фиг.
2).

Ф
игура 2
1.Преосмисляне – 2.Проучване – 3.Концепция –
4.Инвестиране в технологично оборудване –
5.Тестване в реална среда – 6.Лабораторно
тестване – 7.Ноу-хау – 8.Развойна дейност –
9.Мониторинг.
Резултатът е най-тънкото 11-слойно ламинирано
високобариерно фолио с антифог в света. Супер
тънкото 35 микроново фолио на INTRAMA се
произвежда с различни функционалности и
постоянство в качеството. В зависимост от
изискванията на опакования продукт и
опаковъчната техника, то може да бъде с
антифог за отлично презентиране на продукта, с
hot-tack за бързо залепяне, с нисък или висок
коефициент на триене. Подходящо е за
опаковане на месни, тестени, паста, млечни,
чдки, подправки, рибни, кафе, зърнени храни,
захарни изделия и нехранителни продукти,
които се опаковат на трейсийлър и/или флоупак
машини (Фиг. 3)

Фигура 1
В краткосрочен план програмата REDUCE FOR
A BETTER PLANET USE е в подкрепа
клиентите на INTRAMA да изградят поустойчиво
и
конкурентно
продуктово
портфолио в контекста на целите, заложени в
стратегията на ЕС за кръгова икономика и
управление на отпадъците.
Разработеният
инструментариум
за
постигане целите на програмата REDUCE FOR

Фигура 3
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При опаковане с термоформовъчна
линия, разработеният инструментариум е на
база стотици проведени тестове на фолиата с
термоформовъчни
машини
от
различни
производители в реална работна среда.
Резултатът е намаляване на дебелината на
горните фолиа със средна газова бариера за
опаковане на термоформовъчна линия до
необходимия минимум от 60 микрона с оглед
гарантиране бариерните свойства на опаковката
и безопасността на опакования продукт.
Поради голямото разнообразие на
опакованите
продукти
и
строгата
индивидуалност на формата, вида, големината и
изискванията на опакования продукт, долните
фолиа на INTRAMA за термоформовъчни
машини са индивидуално разработени за всеки
отделен проект. Независимо от това на база
ежедневни анализи на механичните свойства в
лабораторията на INTRAMA, стотици тестове в
реална работна среда и влагането на първичен
материал от най-високо качество, INTRAMA е в
състояние да намали дебелината на текущо
използваното долно фолио с 5.5%, гарантирайки
същия срок на годност и безупречно качество на
опаковката (Фиг. 4).

Фигура 5
При опаковане на флоупак машина и
замяна на 60 микроново фолио с най-тънкото
11-слойно ламинирано високобариерно фолио в
света ще е налице еднаква бариера за
опакования продукт, но ще бъде вложен с 53.3%
по-малко първичен материал за единица
опаковка и ще се произведат с 108% повече
опаковки от 1кг фолио при размери на опаковка
500 mm / 200 mm (Фиг. 5).
При опаковане на термоформовъчна
линия и замяна на 90 микроново горно фолио с
60 микроновото фолио от INTRAMA ще е
налице еднаква бариера за опакования продукт,
но ще бъде вложен с 33.1% по-малко първичен
материал за единица опаковка и ще се
произведат с 33.4% повече опаковки от 1кг.
фолио при размери на опаковката 110 mm / 110
mm (Фиг. 6).

Фигура 4
Направените изчисления сочат, че:
При опаковане на трейсийлър и замяна
на 60 микроново фолио с най-тънкото 11-слойно
ламинирано високобариерно фолио в света ще е
налице еднаква бариера за опакования продукт,
но ще бъде вложен с 42.6% по-малко първичен
материал за единица опаковка и ще се
произведат с 67.5% повече опаковки от 1кг.
фолио при размери на опаковката 227 mm / 178
mm (Фиг. 5).

Фигура 6
При опаковане на термоформовъчна
линия – намаляване дебелината на текущо
използваното долно фолио с 5.5% и постигане
на еднаква бариера за опакования продукт (Фиг.
6).
Успешното
имплементиране
на
програмата REDUCE FOR A BETTER PLANET
USE е с огромен потенциал за намаляване на
екологичния
отпечатък
на
бариерната
многослойна опаковка в две направления – при
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производството и при потреблението й.
Резултатите от програмата за устойчивост са
следните:
За опаковане с трейсийлър 992кг. помалко вложен първичен материал за 1 млн.
опаковки при преминаване от 60 микроново
фолио към супер тънкото Top In L HB HT 35 AF;
274 000 бр. повече опаковки от 1000кг. фолио;
идентична защита за опакования продукт;
икономически по-изгоден опаковъчен процес с
по-малък екологичен отпечатък (Фиг. 7).

9)

Фигура 9
За опаковане с долно фолио на
термоформовъчна
линия,
намаляване
дебелината на текущо използваното фолио с
5.5%; идентична защита за опакования продукт;
икономически по-изгоден опаковъчен процес с
по-малък екологичен отпечатък (Фиг.10)

Фигура 7
За опаковане с флоупак машина 3926 кг.
по-малко вложен първичен материал за 1 млн.
опаковки при преминаване от 60 микроново
фолио към супер тънкото Top In L HB HT 35 AF;
142 000 бр. повече опаковки от 1000кг. фолио;
идентична защита за опакования продукт;
икономически по-изгоден опаковъчен процес с
по-малък екологичен отпечатък (Фиг. 8)
Фигура 10

Фигура 8
За опаковане с горно фолио на
термоформовъчна линия 335кг. по-малко
вложен първичен материал за 1 млн. опаковки
при преминаване от 90 микроново фолио към
разработеното от INTRAMA 60 микроново
фолио; 470 000 бр. повече опаковки от 1000кг.
фолио; идентична защита за опакования
продукт; икономически по-изгоден опаковъчен
процес с по-малък екологичен отпечатък (Фиг.

3. Заключение
Бариерната полимерна опаковка е мощен
инструмент за борбата с изхвърлянето на
хранителни отпадъци. Към момента все още
няма разработен биоразградим аналог, който да
предпазва едновременно от влага и кислород.
Затова производителите на многослойни
бариерни опаковки прибягват към намаляване
дебелината на опаковките, за да отговорят на
съвременните
предизвикателства
за
природосъобразност.
Благодарение
на
въведените нови технологии в INTRAMA,
компанията разработва програма за устойчивост
REDUCE FOR A BETTER PLANET USE, която
в дългосрочен план има за цел да повиши
ефективността на многослойната бариерна
опаковка, а в краткосрочен е в подкрепа на
опаковащите хранителни продукти да изградят
по-устойчиво и конкурентно продуктово
портфолио в контекста на целите, заложени в
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стратегията за кръгова икономика и управление
на отпадъците.
Разработения инструментариум включва найтънкото 11-слойно ламинирано високобариерно
фолио в света, подходящо за опаковане с
трейсийлър и/или флоупак машини широка гама
хранителни
и
нехранителни
продукти,
изискващи бариерна опаковка. Програмата
представя
конкретни
изчисления
за
количеството спестен първичен материал при
производството и увеличение на брой опаковки
при
използване
на
разработения
инструментариум за различните опаковъчни
технологии. Така успешното имплементиране
на програмата на INTRAMA за устойчивост
REDUCE FOR A BETTER PLANET USE е с
огромен потенциал за намаляване екологичния
отпечатък на бариерната опаковка в две
направления – при производството и при
потреблението й.
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ИЗСЛЕДВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ
СВОЙСТВАТА НА ОПАКОВЪЧНИ ХАРТИИ
ВЕСКА ЛАШЕВА, ДИМИТРИНА ТОДОРОВА
Химикотехнологичeн и металургичен университет, бул.Климент Охридски №8,
София 1756, България
veska_lasheva@abv.bg, todorova.dimitrina@uctm.edu
Резюме: В настоящата съвременност най-голям дял в производството на хартии и
картони заемат опаковъчните изделия. При производството им обаче, те не
винаги отговарят на изискванията на потребителите и затова се подлагат на
облагородяване. При този процес се променят свойствата и външния вид на
материала, необходим за получаване на опаковъчни изделия. При облагородяването
се подобряват бариерните, якостните и деформационните свойства. При физикохимичния метод на облагородяване се използват предварително подготвени
работни състави или химически спомагателни вещества. Целта на настоящата
работа е да се изследва възможността за подобряване на бариерните свойства:
масло- и водоустойчивост на опаковъчни хартии чрез използване на подходящи
химични спомагателни вещества. Изследвани са различни химчески спомагателни
вещества, които са нанесени върху два вида хартия-основа - от избелена и
неизбелена целулоза. Проследено е изменението на свойствата на тези хартии с цел
подобряване водо- и маслоустойчивоста им. Анализирани са изменението на
физико-механичните показатели на облагородената хартия и са сравнени с тези
на хартията –основа. Получените резултати показват възможностите за
използване на химчески спомагателни вещества за получаване на опаковъчни
хартии с бариерни свойства, от които да бъдат направени опаковки.
Ключови думи: хартия, картон, облагородяване, химически спомагателни
вещества

INVESTIGATION AND IMPROVEMENT OF
PACKAGING PAPER PROPERTIES
VESKA LASHEVA, DIMITRINA TODOROVA
University of chemical technology and metallurgy,8 Kl. Ohridski Bvd, Sofia 1756, Bulgaria
veska_lasheva@abv.bg, todorova.dimitrina@uctm.edu
Abstract: In the present day, the largest share in the production of paper and cardboard is
occupied by packaging products. However, in their production, they do not always meet
the requirements of consumers and are therefore subject to refinement. In this process, the
properties and appearance of the material required for the preparation of packaging
products are changed. Barrier, strength and deformation properties are improved during
refinement. In the physico-chemical method of enrichment, pre-prepared working
compositions or chemical auxiliaries are used. The purpose of this work is to investigate
the possibility of improving the barrier properties: oil and water resistance of wrapping
paper by using appropriate chemical auxiliaries. Various chemical auxiliaries were
investigated, which were applied to two types of paper-based - bleached and unbleached
pulp. Changes in the properties of these papers have been monitored to improve their
water and oil resistance. The changes in the physico-mechanical parameters of the
enriched paper are analyzed and compared with those of the paper base. The results
obtained show the possibilities of using chemical auxiliaries for the production of
packaging papers with barrier properties from which to make packaging.
Key words: paper, cardboard, improving, chemical auxiliaries.
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1. Въведение
Основните видове хартии и картони,
използвани в опаковъчната промишленост
трябва да отговарят на определени изисквания
поставени към тях. За успешното реализиране на
продуктите в пазарната мрежа от съществено
значение е и начинът им на опаковане. За
опаковането на голяма част продукти се
използват обвивни хартии, хартиени пликове,
хартии от картон или вълнообразен картон,
които е необходимо да притежават специфични
бариерни свойства, най-често маслоустойчивост
и водоустойчивост. В тази връзка и е
актуалността на поставения проблем [1-2].
От момента на опаковане до момента на
използване на опакованите продукти, те трябва
да запазват количеството си, състава и
потребителските свойства. Задачата се свежда
до защита на продукта от механични, физични,
климатични
и
биологични
въздействия.
Конкретните изисквания за защита на продукта
се поставят като се отчитат свойствата на самия
продукт и планираният срок за неговото
съхранение. Създаването на технология за
производство на опаковъчни хартии и изделия с
бариерни свойства е насочена именно към този
сектор на развиващата се с бързи темпове
опаковъчна промишленост.
Очакванията
от
развитието
на
производството на изделия с бариерни покрития
в България са свързани с намаляване вноса на
такъв тип изделия [3-4].
Хартията-основа трябва да е проклеяна и
да има плътна и гладка структура на
повърхността. Това се постига с каландриране и
повърхностно проклейване.
Влагоустойчивостта на хартията при
равни условия зависи от съотношението в
композицията на хартиената маса на дългите и
къси влакна. Наличието в хартиената структура
на дълги влакна заедно с определено количество
къси влакна, може да подобри якостните
свойства. Голямо влияние оказва еднородното
разпределение на структурните компоненти по
дебелината и площта на листа, а също и
условията на обкръжаващата среда, в частност
относителната влажност и температурата на
въздуха. Структурните свойства на хартията
оказват съществено влияние на стабилността на
размерите и деформацията на хартията, при
колебания на температурата и влажността на
окръжаващия въздух, при сушене и намокряне в
хода на технологичния процес за получаване и
преработване на хартията. Това е важно за
хартията при производство на опаковки.
Въвеждането
на
подходящи
химически
спомагателни
вещества
повишават

хидрофобността на хартията, ограничават
набъбването на влакната и обезпечават
повишаването стабилността на линейните
размери на хартията. [5-8]
2. Материали и методи
За провеждане на изследванията са
използвани хартии от неизбелена и избелена
целулоза.
Техните
характеристики
са
представени в таблица 1.
Таблица 1. Характеристика на
използваните хартии-основи
Показатели
Маса, g/m²
Дебелина, µm
Водопоглъщане по
Cobb60, g/m²
Маслопопиваемост
по Cobb-Unger,
g/m²
Якост на скъсване
при опън, kN/m
-машинно
направление
-напречно
направление
Съпротивление на
спукване, kPa

Метод за
изпитване
БДС EN ISO
536
БДС EN ISO
534
БДС EN 20
535
БДС 10823

БДС EN ISO
1924-2

БДС EN ISO
2759

Хартия от
неизбелена
целулоза

Хартия от
избелена
целулоза

40,30

40,75

67,60

69,30

56,60

26,80

12,40

16,30

3,71
1,95

3,22
1,15

240,00

129,00

За получаване на харти с бариерни
покрития по отношение на маслоустойчивост са
използвани продукти на фирмите Ciba
(Швейцария) и Synthomer (Англия, Германия,
САЩ).
 Aquacoat 100 - Synthomer
 Aquacoat 220 - Synthomer
 Lodyne 2000 – Ciba
Техните характерискити са представени
в таблица 2.
Изпитванията са проведени по методики
на действащи стандарти БДС, БДС EN и БДС
EN ISO. На хартиите-основи и на покритите
хартии са определени: маса, дебелина, сила на
скъсване, съпротивление на спукване и
специфичните показатели водопоглъщане.
3. Резултати и обсъждане
Проведени са лабораторни опити за
получаване на водо- и маслоустойчиви
опаковъчни хартии. Въз основа на проучванията
на продукти с бариерни и хидрофобизиращи
свойства са избрани две марки на фирмата
Synthomer и една на фирмата CIBA, а именно:
Aquacoat 100, Aquacoat 220 и Lodyne 2000.
Нанасянето на продуктите върху
хартията се извършва на лабораторен уред чрез
нанасящ прът.
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Таблица 2. Характеристика на химичните
спомагателни вещества, използвани при
изследванията, за придаване на масло- и
водоустойчивост
Показатели
Външен вид
Цвят
Химичен
състав

Относителна
плътност
Водоразтворимост

рН
Вискозитет,
mPa.s
Статус
по
отношение
на
хранителни
продукти

Химични спомагателни вещества
Aquacoat 100
Aquacoat 220
Lodyne 2000
Течност
Течност
Течност
Бял
Бледобяло
Жълто-Кафяв
Водна
Воден
Воден
дисперсия на
кополимер на
кополимер на
перфлуоростирен
стирен
алкил
бутадиен
бутадиен
киселина
1,0

1,0

1,0

Неразтворим,
но може да се
смесва във
всяко
съотношение
7-9

Неразтворим,
но може да се
смесва във
всяко
съотношение
8 - 10

50 - 350

50 - 500

Неразтворим,
но може да се
смесва във
всяко
съотношение
9,5 – 10,5
1083

Отговарят на
препоръките за
FDA 21 SFR,
(176.170
и
1765.180), Brf,
глава 14

Отговарят на
препоръките за
FDA 21 SFR,
(176.170
и
1765.180), Brf,
глава 14

Отговарят на
препоръките за
FDA 21 SFR,
(176.170
и
176.180)

Фиг.1. Водопоглъщане по Cobb60 на хартия ,
покрита с Aquacoat 100,Aquacoat 220 и Lodyne
2000
По отношение на маслопопиваемостта
(Фиг. 2) най-добри резултати са постигнати при
използването на продукта Aquacoat 220 - 2,00
g/m², при хартията-основа този показтел е със
стойност 12,4 g/m², Aquacoat 100- 5,5 g/m²,
Lodyne 2000- 4,20 g/m².

След нанасянето на съответния продукт
изпитвания материал се суши в сушилня при
110ºС за 15 минути. Резултатите са представени
в таблица 3.
Таблица 3. Масло- и водоустойчивост на
хартия от неизбелена целулоза с нанесени
покрития
Показатели
Маса, g/m²
Дебелина,
µm
Водопоглъ
щане по
Cobb60,
g/m²
Маслопопи
ваемост по
CobbUnger, g/m²

Метод
на
изпитва
не
БДС EN
ISO 536
БДС EN
ISO 534

Хартияоснова

Хартия
покрита
Aquacoat
100

Хартия
покрита
Aquacoat
220

Хартия
покрита
Lodyne
2000

40,3

49,67

46,55

43,14

67,60

72,24

69,23

68,86

БДС EN
20 535

56,60

1,50

3,00

24,80

БДС
10823

12,4

5,5

2,00

4,20

Фиг. 2. Маслопопиваемост по Cobb-Unger на
хартия, покрита с Aquacoat 100, Aquacoat 220
и Lodyne 2000

Както се вижда от таблица 3 и
направената сравнителна графика (Фиг. 1)
водопоглъщането по Cobb60 на продукта
Aquacoat 100 е 1,5 g/m², докато този показател
при хартията-основа е 56,60 g/m². При покрития
с Aquacoat 220 и Lodyne 2000 този показател е
съответно 3 g/m² и 24,8 g/m², това означава че
водопоглъщането е най-добро при продукта
Aquacoat 100.
Фиг. 3. Водопоглъщане по Cobb на хартия от
избелена целулоза, покрита с Aquacoat 220 и
Lodyne 2000
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При анализ на хартия от избелена
целулоза (Фиг.3) стойностите за водопоглъщане
по Cobb60 са най-добри при използването на
продукта Aquacoat 220 - 0,33 g/m², в сравнение с
хартията-основа, където водопоглъщането е
26,80 g/m², а при Lodyne 2000- 7,50 g/m².

Както се вижда от направената графика
резултата от изпитаната хартия-основа в
машинно направление е 3,71 kN/m, а в напречно
направление е 1,95 kN/m. При хартията с
нанесено покритие от Aquacoat 100 в машинно
направление, якостта на скъсване при опън е
5,85 kN/m, а в напречно направление е 3,10
kN/m. При хартията с покритие от Aquacoat 220
се дава най-добри резултати в машинно
направление 6,18 kN/m, а в напречно
направление 3,35 kN/m. С най- ниски показания
е хартията с нанесено покритие от продукта
Lodyne 2000, в машинно направление е 5,50
kN/m, а в напречно направление е 2,86 kN/m.

Фиг.4 Маслопопиуваемост по Cobb-Unger на
хартия от избелена целулоза, покрита с
Aquacoat 220 и Lodyne 2000
Както се вижда от графиката (Фиг. 4)
най-добри резултати по отношение на
маслопопиваемостта се наблюдават при
използване на Aquacoat 220-1,66 g/m2, докато
при хартията покрита с Lodyne 2000
маслопопиваемостта е 4 g/m2.
 Физико-механични
показатели
на
опаковъчни хартии с бариерно покритие за
масло- и водоустойчивост.
На хартиите-основи от неизбелена и
избелена целулоза, както и на покритите
хартии с продукти Aquacoat 100, Aquacoat 220
и Lodyne 2000 освен показателите за масло- и
водоустойчивост са определени и основните
физико-механични показатели: якост на
скъсване, удължение и съпротивление на
спукване. Резултатите са представени на
фигури от 5 до 8.

Фиг.5. Якост на скъсване при опън на хартия,
покрита с Aquacoat 100, Aquacoat 220 и Lodyne
2000

Фиг.6. Съпротивление на спукване на хартия,
покрита с Aquacoat 100, Aquacoat 220 и Lodyne
2000
При разглеждане на графиката найдобри резултати показва хартията с нанесено
покритие
от
продукта
Aquacoat
220.
Съпротивлението на спукване от лицевата
страна на хартията е
251 kPa, а
съпротивлението на спукване от гърба на
хартията е 247 kPa. За сравнение резултатите на
хартията- основа са: за лице 240 kPa, за гръб
237 kPa. При хартия покрита с Aquacoat 100
съпротивлението на спукване е : лице 245 kPa,
гръб 245 kPa; Lodyne 2000 лице -242 kPa, гръб 243 kPa.

Фиг. 7. Якост на скъсване при хартия, покрита
с Aquacoat 220 и Lodyne 2000
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При
анализиране
на
физикомеханичните показатели се забелязва, че
отново най-добри резултати показва хартията
покрита с продукта Aquacoat 220, в машинно
направление е 4,37 kN/m, а в напречно
направление е 1,87 kN/m. За сравнение този
показател при хартиената основа в машинно
направление е 3,22 kN/m, в напречно
направление е 1,15 kN/m. При Lodyne 2000
дължината на скъсване в машинно направление
е 3,37 kN/m, а в напречно направление е 1,33
kN/m.








Фиг.8. Съпротивление на спукване на хартия,
покрита с Aquacoat 220 и Lodyne 2000
От графиката се вужда, че показателят
Съпротивление на спукване на хартия, покрита
с Aquacoat 220 е най-висок, съответно лице251 kPa,
гръб - 247 kPa. За сравнение
Съпротивлението на спукване на хартиятаоснова е: лице - 240 kPa, гръб - 239 kPa.
Ясно се вижда тенденцията за
повишаване на Съпротивлението на спукване
при покрития с Aquacoat 220.
4. Заключение
Развитието
на
производството
и
увеличеното потребление на опаковки, както и
спецификата на тяхната употреба поставят
високи изисквания към качеството на
опаковките. За успешното реализиране на
продуктите в пазарната мрежа от съществено
значение е и начинът им на опаковане.
Въз основа на проведените проучвания и
лабораторни изследвания за целите на
настоящата работа могат да се направят
следните изводи:
 В световен мащаб за опаковане на голяма
част от продуктите се използват опаковъчни
хартии и хартиени пликове, които е
небходимо да притежават бариерни свойства
по отношение на масла и мазнини, вода,

водни пари и газове. Целта е опаковката да
запази
количеството,
качеството
и
потребителските свойства на опакования
продукт.
Производителите на опаковки търсят
комплексен продукт, който да придава на
опаковките редица бариерни свойства. С
използваните
химични
спомагателни
вещества на известните фирми Synthomer
(Англия/Германия/САЩ)
и
Ciba
(Швейцария) са получени много добри
резултати по отношение на бариерните
свойства масло- и водоустойчивост.
Най-добри резултати по отношение на
показателите Cobb60 и Cobb-Unger показва
Aquacoat 220 при сравнително ниска маса на
покритието.
Наблюдава се и повишаване на някои
физико-механични
свойства,
като
съпротивление на спукване и якост на
скъсване. Най-добри резултати за тези два
показателя се наблюдават с Aquacoat 220.
Хартиите, обработени с продуктите на
фирмите
Synthomer
и
CIBA,
са
рециклируеми, което е благоприятно за
околната среда и фирмите, произвеждащи
продукти от вторичен влакнест материал.
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ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ
И ИНТЕРНЕТА НА НЕЩАТА - КЛЮЧ КЪМ ПОВИШАВАНЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В
ОПАКОВЪЧНАТА ИНДУСТРИЯ
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ
Технически университет - София
aradoslavov@tu-sofia.bg
Резюме: В ерата на дигиталната комуникация именно данните са ключът към
повишаване на ефективността и намаляване на разходите при създаване на
печеливш опаковъчен продукт! В опаковъчната индустрия бързата реакция при
производствени спирания свързани с проблеми във веригата на доставки и аварии са
с най-висок приоритет! С оглед ефективното решаване на тези проблеми, това
което предстои като задача пред индустрията е внедряване на технологии
автоматизиращи процесите между оперативните технологии (ОТ) и
информационните технологии (ИТ). Израснали от различни нужди и по различно
време свързването на ОТ и ИТ не е лесна задача, именно поради съществуващата
пропаст в поколенията между двете технологии. В днешно време компютърните
технологии започнаха да автоматизират част от обмена на информация а
изкуствения интелект (AI) и машинното обучение започват да автоматизира част
процеса при самия анализ. Сближаването на ОТ и ИТ налагат създаването на
съвсем нови бизнес модели изискващи по-тясната им интеграция. Пример за това
са вече прилаганите
„поръчка при поискване“ (On-demand ordering) и
„персонализиране на партида“ (batch-of-one customization).
Ключови думи: Изкуствен интелект (AI), Интернет на нещата (IoT), опаковки,
опаковъчни технологии.

AI & IoT - THE KEY TO INCREASING PRODUCTION
EFFICIENCY IN THE PACKAGING INDUSTRY.
ALEXANDER RADOSLAVOV
Technical university of Sofia
aradoslavov@tu-sofia.bg
Abstract: In the era of digital communication, data is the key to increasing efficiency and
reducing costs when creating a profitable packaging product! In the packaging industry,
rapid response to production shutdowns related to supply and accident problems are of the
highest priority! In order to effectively address these issues, what lies ahead for the
industry is the deployment of process automation technologies between operational
technology (OT) and information technology (IT). Growing from different needs and at
different times, linking OT and IT is not an easy task, precisely because of the existing
generation gap between the two technologies. Nowadays, computer technologies have
begun to automate part of the exchange of information, and artificial intelligence (AI) and
machine learning are beginning to automate part of the process of analysis itself. The
convergence of OT and IT necessitates the creation of entirely new business models that
require closer integration. An example is the already applied On-demand ordering and
batch-of-one customization.
Key words: Artificial intellect (AI), Internet of Thinks (IoT), Packs, Packaging
technologies

1. Въведение
Получаването на лесен достъп на
средството за комуникация с бизнес логиката на
производството е исторически трудно. Преди
дигиталната ера, хартията и хората бяха

решението. Сега компютърните технологии
започнаха да автоматизират част от обмена на
информация. Съвременната ера на изкуствения
интелект (AI) и машинното обучение започва да
автоматизира част от самия анализ. фиг. 1
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наличието на подходящ инструмент може да се
окаже изключително трудна задача.

Фиг. 1. Схема на приложение на
интелигентните шлюзове - IoT Gateways

2. Технологичната пропаст
между ОТ и ИТ
Винаги е съществувало различие между
оперативната технология (ОТ) и информационните технологии (ИТ). Причината е просто, че
технологиите са израснали от различни нужди.
[1] OT се развива от необходимостта да се
наблюдават сензорите и да се предават данни за
и от машините. Данните или липсата на такива
играят жизненоважна роля в безопасността на
машината. Стандартите за комуникация са
създадени, за да се намали нуждата от кабелни
цифрови
и
аналогови
сигнали
между
устройствата. Към днешна дата човешкото
взаимодействие в повечето случаи е ограничено
до ИЧМ (интерфейс човек-машина) за
управление на машината, работната станция с
работни органи или бутони.
Проблемът е в това, че наличните
производствени мощности са оборудвани с постари, но напълно функционални и работещи
машини, които не са проектирани да
комуникират с най-новите ИТ системи.
Утежняващо обстоятелство за този проблем е и
голямото разнообразие от тези машини. [2] С
натрупване на активите през годините се
добавят, различни технологии, които водят до
нееднородна архитектура в основата на
производството. Дилърите на OEM машини
използват различни доставчици за тяхната
автоматизация, това с течение на времето води
до използване на собствени комуникационни
протоколи, както и собствени хардуерни
решения. Различните функции на машината
означават, че дори съвременните потоци от
данни също са в различни формати. Машините
за опаковане може да използват PackML, но
други приложения може да изискват нещо
друго. Така че дори ако дадена машина е само
на няколко години, извличането и обработката
на данни от такова разнообразие от машини без

3. Интелигентни шлюзове - IoT
Gateways
ИТ
системите
не
винаги
имат
възможност да говорят машинни езици или да са
в синхрон с потоците от данни, които се
генерират на оперативно ниво. Освен това някои
машини и операции в производствения процес
са твърде прости и не разполагат с процесор,
способен да комуникира. С напредването на
технологиите OT и IT системите ще продължат
да се разширяват в посока обмен на данни. Но
междувременно е необходим мост, който да ги
свърже - и тук идват така наречените
интелигентни шлюзове познати като IoT

Gateways виж фиг. 2.
Фиг. 2. IoT Gateway
В реалната сфера IoT Gateways са
връзката към всички видове оперативни данни.
Докато машинните и сензорни данни са
очевидни потоци от данни, има и други, които
могат да бъдат събрани за да обхванат по-точно
картината на целия производствен процес.
Данните за околната среда като; температура,
влажност, нива на осветление и обем, нива на
шума, запрашеност и вибрации могат да бъдат
събрани заедно с данните от машината, за да се
съпоставят ефектите върху производителността
на процеса. Вибрационните сензори могат да
открият промените в механиката много преди
лошите ефекти на дисбалансите в товара или
смазването които превантивно да се нуждаят от
внимание. Биометрията и ефективността на
човекът - оператор могат да бъдат проследявани,
за да се осигури и оптимизира безопасността на
му в работната среда, съобразена с неговите
нужди. Създаването на отделни потоци от данни
към централна система от данни е скъпо и
отнема много време. Интелигентният шлюз (IoT
Gateway) може да действа като крайно
устройство или контролен слой, който събира
тези данни, буферира ги и ги поддържа преди
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транспортиране до софтуера за анализи от повисоко ниво – например (ИИ) изкуствен
интелект, интелигентност на рояка и др.
Именно в тези ИТ системи от по-високо
ниво може да се добие истинска добавена
стойност. Тук могат да се използват
инструментите между човека оператор и
оператора на данни, постигайки максимална
комуникация
на
съответните
данни
с
правилните субекти във форма, която е
информативна и ефективна. И именно IoT
Gateway издига данните от ОТ в тези системи,
които започват да обработват големи количества
данни, за да прогнозират износването на
машините,
нуждите
от
поддръжка
и
въздействието върху околната среда върху
производството. След като шлюзът IoT направи
тези данни „облачни“, те могат да бъдат
използвани от множество аналитични продукти
за визуализации осигурявайки висока добавена
стойност.
4. Заключение
И така, какво да търсим в IoT Gateway?
Има различни функции и качества, които ще ни
помогнат за успешното внедряване на IoT.
Първо IoT Gateway трябва да говори много
езици, както от страна на OT, така и от IT.
Събирането на данни ще изисква езика на
различни програмируеми логически контролери
(PLC), не само от различни доставчици, но и от
различни епохи. Някои PLC и сензори използват
стандартни протоколи като OPC, TCP / IP,
Modbus, CAN или други, така че поддръжката
им също е важна. От страна на ИТ има
популярни системи като Microsoft Azure,
Amazon Web Services и Oracle IoT Suite. [3],[4]
Освен това има поточни протоколи като
OPC, MQTT, REST и други. Функциите за
мрежова сигурност са важни за защита на
машините от неоторизиран достъп. За тях са
необходими шифроване, методи за управление
на потребителите и удостоверяване. Друго
полезно качество е откритостта на платформата.
Може да е трудно за всеки един продукт да
отговори на всички нужди на едно приложение,
така че способността да бъде конфигурирана и
разширена за да отговори на конкретни нужди е
важна. Отвореният код при SDK (software
development kit) за шлюза и използването на
отворени стандарти може да помогне в това
отношение. Последно, но важно качество е
удобството му за ползване. Ключов фактор в
решението дали да преминем към IoT проекта
или не, е възвръщаемостта на инвестицията. Ако
разходите за инженеринг за създаване на IoT
решение са твърде високи, стойността на този

проект не може да бъде реализирана. Колкото
по-ниски са разходите за инженеринг, толкова
повече проекти влизат в обхвата на
възможностите. Трудно е да се намери някой,
който да е експерт по всеки поток от данни,
който трябва да бъде свързан. Важен е шлюзът
IoT, който е конфигуриран, а не програмиран.
Много по-евтини IoT Gateways разполагат с
хардуера за свързване към различни потоци, но
няма софтуер, който да върви с него.
IoT Gateway ви помага да се възползвате
от богатството от данни, които се генерират
постоянно на оперативно ниво в предприятието.
То е връзката с интегрирането на старите
индустриални машини до цифровата възраст 4.0.
С известни усилия за планиране и в
идентифицирането на необходимите подходящи
потоци от данни, IoT шлюза може да бъде ценен
инструмент за бързо и ефективно свързване на
вашето OT оборудване с вашите ИТ бизнес
системи, създавайки нови бизнес модели и
потоци от стойности.
Шлюзът с гъвкавост за адресиране на
много различни приложения ще спести време за
интеграция и инженеринг в кохезионният цикъл
на проекта. Ако приложението е за краен
потребител, който събира големи количества
данни от много видове машини, много опции от
страна на ОТ са важни. ИТ спецификата е попроста, тъй като данните обикновено отиват в
една и съща база данни или един и същ тип база
данни на едно място. Това означава, че вашият
шлюз трябва да говори с много видове PLC,
контролери и IO. Някои PLC и сензори
използват стандартни протоколи, но по-старите
машини могат да имат по-стари или никакви
протоколи, насочвайки събирането на данни към
традиционните вход/изходи. [3]
При OEM производителите картината е
различна. В този случай машината остава
същата или сравнително същата, но крайните
потребители ще имат различни начини да
събират данните от нея. Затова е важно да има
гъвкавост от страна на ИТ. Съществуват и
поточни протоколи. Някои от по-популярните
IoT системи са посочени по-горе. Както за
крайните потребители, така и за OEM
производителите, функциите за мрежова
сигурност са важни за защита на машините от
неоторизиран достъп. За тях са необходими
методи за криптиране и управление при
удостоверяване
на
потребителите.
Конфигурируемостта на потребителя може да
увеличи възможностите за връзка, така че
същата платформа на IoT Gateway може да бъде
разширена до уникални приложения.
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И накрая, удобството за ползване е
важно, но често - забравена възможност.
Мярката за разходите спрямо възвръщаемостта
на инвестицията ще определи дали IoT проекта
ще бъде изключен от чертежната дъска. Ако
инженерните разходи за IoT решение са твърде
високи, стойността на този проект не може да
бъде реализирана.
Осъзнавайки по-лесно решението да се
приложи IoT Gateways, толкова по-ниски стават
разходите постигайки възможност за внедряване
на повече проекти. Трудно е да се намери някой,
който да е експерт по всеки поток от данни
който трябва да бъде свързан. Много по-евтини
IoT Gateways разполагат с хардуера за свързване
към различни потоци, но нямат инструменти за
конфигуриране, които да вървят с него. Това
увеличава разходите поради нуждите на
експертите за обучение и интеграция. [5]
Правилният шлюз на IoT може да
помогне за модернизирането на оперативното
ниво
на
вашето
предприятие,
като
същевременно запазва съществуващите ви
активи на място. Чрез намирането на рентабилна
и ефективна система за събиране на данни,
която да отговори на повечето, ако не и на
всичките ви нужди, разходите за инженеринг и
интеграция са значително намалени - създавайки
възможност за нови бизнес модели и потоци от
стойности.
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