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ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ И ОПАКОВАНЕ
СТЕФАН СТЕФАНОВ
Университет по хранителни технологии
stvstefanov@yahoo.com
Резюме: През последните години настъпиха коренни промени в пазарното
поведение на потребителите. Фокусът на търговските взаимоотношения се
премести от класическите търговски обекти в една нова виртуална среда.
Развитието на съвременните електронни средства за комуникация създаде
предпоставки за извършване на търговски сделки от разстояние. Първоначално от
това се възползва най-вече младото поколение, което няма проблеми с
техническите средства и логиката на изграждане на комуникациите чрез тях. Но
много бързо ползите и удобствата на този нов подход в търговията бяха разбрани
и от останалите участници на пазара – производители, търговци и потребители
от всички активни на пазара възрастови групи. Сериозен стимул към опознаване и
възползване от възможностите му даде намалената мобилност през последната
година и половина поради пандемията. Това ускори масовото навлизане в нашето
ежедневие на електронната търговия. Коренно променените условия се отразяват
и на една от най-тясно свързаните с търговията области – опаковането.
Достигането на стоката или хранителния продукт с необходимото качество до
крайния потребител безспорно е от огромно значение за всички участници по
веригата на доставки. Статията прави анализ на състоянието през последните
години и в условията на пандемия на електронната търговия и отражението и
върху опаковъчната индустрия и в частност на опаковъчните материали и
опаковките, използвани за доставка до крайните потребители. Данните от
анализа показват стабилен ръст на опаковъчната индустрия по отношение на
производството и използването на опаковки, особено на „зелени“ и прогнозата е
това да се запази през следващите години.
Ключови думи: електронна търговия, опаковане, опаковка, опаковъчен материал,
дизайн на опаковкака, многоканална търговия, точка на допир
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Abstract: In recent years, there have been radical changes in consumer market behavior.
The focus of trade relationships has shifted from classic retail outlets to a new virtual
environment. The development of modern electronic means of communication has created
the preconditions for conducting commercial transactions at a distance. Initially, this is
mostly used by the young generation, which has no problems with the technical means and
the logic of building communications through them. But very quickly the benefits and
conveniences of this new approach to trade were understood by other market participants manufacturers, traders and consumers of all active age groups in the market. The reduced
mobility over the last year and a half due to the pandemic has given a serious incentive to
get to know and take advantage of its opportunities. This has accelerated the mass
penetration of e-commerce into our daily lives. The radically changed conditions also
affect one of the most closely related areas of trade - packaging. Reaching the end product
to the end user is undoubtedly of great importance for all actors in the supply chain. The
article analyzes the situation in recent years and in the context of the pandemic of ecommerce and the impact on the packaging industry and in particular on packaging
materials and packaging used for delivery to end users. The data from the analysis show a
steady growth of the packaging industry in terms of production and use of packaging,
especially "green" and this is projected to continue in the coming years.
Key words: e-commerce, packaging, packaging, packaging material, packaging design,
omnichannel ecommerce, touchpoint

1. Въведение
Моделът на веригата за доставки
производител – дистрибутор - търговец на
дребно – краен потребител, който съществува
от десетилетия, претърпя огромна промяна,
предизвикана от навлизането на електронната
търговия.
Съгласно
българският
„Закон
за
електронната търговия“ от 2006 г. „електронна
търговия е предоставянето на услуга на
информационното общество“ [1]. През 1998 г.
Световната
търговска
организация
дава
определение за електронна търговия „Електронната, или онлайн търговия“ се
отнася до „производство, разпространение,
маркетинг, продажба или доставка на стоки и
услуги по електронен път“ (WTO, 1998) [2]. По актуалните дефиниции предполагат, че това е
„просто използването на Интернет като
средство за покупка и продажба на услуги,
стоки или продукти.
Накратко, онлайн търговията използва
Интернет като средство за комуникация ”.
2. Електронна търговия – състояние,
особености и тенденции
Специалистите разглеждат 6 вида бизнес
модели за електронна търговия [3]:
B2C: Бизнес към потребител
C2B: Потребител към бизнес
B2B: Бизнес към бизнес
C2C: Потребител към потребител
B2A: Бизнес към администрация
C2A: Потребител към администрация
С най-високи темпове се развива модела
В2С. При него търговията се извършва между
бизнес оператора (производител или само
търговец) и крайния клиент. Това изисква найразвита опаковъчна система. В допълнение при
електронна търговия с храни, особено на
охладени и замразени, да се обърне сериозно
внимание на условията за тяхния транспорт и
съхранение.
Пандемията Covid-19 оказа огромно
влияние върху начина ни на живот през
последните година и половина. Затрудненията
при директната търговия и в много периоди от
пандемията дори до невъзможността за
посещаване на търговски обекти разшири
електронната търговия и в области, които не
бяха традиционни за нея, като храни и
медикаменти. Това се отрази положително на
опаковъчната индустрия.
Въпреки първоначално бавните темпове
на навлизане на електронната търговия,

удобствата които тя предлага, доведоха до
коренни промени в нагласите на крайните
потребители. Проведените множество анкети
сред тях в страни, където електронната търговия
е по-силно развита, показват тенденция към
преминаване, ако не изцяло, то преобладаващо
към
този
нов
начин
на
търговски
взаимоотношения. В САЩ 29% от анкетираните
потребители заявяват, че никога повече няма да
се
върнат лично
да
пазаруват;
Във
Великобритания 89% от купувачите казват, че са
намалили или спрели посещенията си в
магазините поради COVID-19; 43% от
респондентите във Великобритания заявяват, че
очакват да продължат да пазаруват по същия
начин, дори след като всичко се върне към
„новото нормално“.
Младите
потребители
стимулират
преминаването
към
онлайн
пазаруване.
Прогнозите са, че през 2022 г. над 120 000
търговски обекта ще използват разширената
реалност, за да дъдът повече възможности на
потребителите при избора на продукти,
търгувани чрез различни електронни платформи
[4].

Фиг. 1. Ръст на електронната търговия през
последните години, трилиони долари
Според Statista, през 2021 г. глобалните
приходи от онлайн търговия ще достигнат 4,9
трилиона долара, а до 2022 г. ще се увеличат до
6,54 трилиона долара, което е с 85,27% повече в
сравнение с 2019 г. Само за период от 3 месеца
през 2019-2020 г. поради пандемията,
предизвикана COVID-19, електронната търговия
е нарастнала десетократно по отношение на
предшестващия период от 10 години (20092019). Данни за ръста на електронната търговия
за периода 2014 – 2020 са показани на фиг.1 [5].
Множество фактори въздействат на
електронната търговия. За ускоряване на
темповете на нейното развитие влияние оказва
възникването на многоканалната търговия.
Постоянната промяна в поведението на
потребителите води до трансформация на

търговията на дребно. Потребителите се
свързват все повече с компании чрез уеб,
мобилни и офлайн канали и по много различни
начини. На практика това е концепцията за
многоканална търговия. Потребителите чрез
множество дигитални и конвенционални
средства да могат да изберат, поръчат, заплатят
и получат желания от тях продукт.
„Първият момент на истината“ – „First
Moment of Truth” (FMOT) при конвенционална
търговия се замести от „нулев момент на
истината“ – “Zero Moment of Truth” (ZMOT)
[6]. Това е предизвикано от възможностите,
които отделните източници за информация
дават на потребителите да се запознаят с
продуктите предварително, да анализират
техните
характеристики
и
различните
източници, от които да си ги набавят
(многоканална търговия) и едва тогава да
поръчат. Това оказва сериозно въздействие
върху опаковката, преди всичко върху нейния
дизайн, най-вече графичен. Продуктът е избран
чрез множество дигитални представи за него в
интернет платформите и не е необходимо да се
придава прекалена атрактивност на опаковката
[7].
Промените, настъпили в начина на
живот, предимно на градското население,
оказват силно влияние на начина на търговия на
все повече промишлени стоки, хранителни
продукти и изделия за потребителите.
Динамиката на процесите се пренесе неминуемо
и върху опаковането на стоките – промени се
акцентът в посока на по-издържливи на
експлоатационни натоварвания опаковки, на полеки, с оптимални размери, намаляващи
транспортните разходи.
3. Основни проблеми при опаковането на
стоки за електронна търговия
Изграждането на опаковъчната система
за стоки, предлагани чрез електронна търговия
се сблъсква с някои допълнителни проблеми, за
разлика от тези при конвенционалната търговия.
Основните от тях са:
• Повишени натоварвания в различни
етапи по веригата на доставки;
• Повишен риск от фалшифициране на
продукта;
• Увеличаване
на
количеството
опаковъчен материал;
• Ефективността
на транспортно –
манипулационните операции;
Проблемите, които възникват при
електронната търговия са свързани със
значително
по-големите
механични
натоварвания върху опакованите продукти. За да

изпълнят своите функции, свързани със защита
на продукта (загуба на продукт или на част от
него, увреждане и др.) опаковките трябва да са
значително
по-устойчиви
на
външни
въздействия. Изследвания показват, че по време
на жизнения си цикъл, опаковките, използвани
при електронна търговия са подложени на 2030, а в някои случаи до 50 физически
стълкновения [8]. Това е в пъти повече,
отколкото при конвенционалната търговия (5-7).
Това сериозно предизвикателство изисква
детайлен анализ на взаимодействията на
опаковката с околната среда и избор на
подходящ материал, форма и размери на
опаковките.
Повишеният риск от фалшифициране е
предизвикан
от
множество
фактори.
Многоканалната търговия, която се прилага при
съвременният
начин
на
общуване
на
потребителите с продукта, производителя и
търговеца предполагат и възможностите за
измама да нарастнат. Обикновеният потребител
все по-трудно се ориентира в съвременния
дигитален свят и не обръща особено внимание
на сигурността при извършване на действия,
свързани с електронната търговия.
Противоречието
между
устойчиво
опаковане и защитна функция на опаковката е в
основата и на проблема с нарастване на
отпадъците от опаковки, използвани при
електронната търговия. Намаляването на
количеството опаковъчен материал води до
намаляване на механичната устойчивост на
опаковките и увеличаване на щетите, нанесени
върху продуктите и опаковките им по време на
транспорт и манипулиране с тях. Така малките
ползи за околната среда от намаленото
количество на материала води до големи вреди
от загуба на продукт или връщането му поради
неугледен вид. Връщането на стоките при
електронната търговия съществено увеличава
въглеродния им отпечатък и заличава ползите от
намаляване масата на опаковките.
Промените във веригата за доставки при
електронната търговия поставят въпроса за
ефективността на операциите. Те са свързани
със структурния дизайн на опаковките.
Голямото разнообразие от форми и размери
препятстват или в голяма степен затрудняват
процеса на автоматизация на операциите по
съхранение,
транспорт
и
манипулации.
Ефективността на опаквъчната система влияе в
голяма степен и на отношението на клиента към
доставчика.
За да се разработи или избере опаковка
за електронна търговия на стоки е необходимо
да се направи анализ на целия жизнен цикъл на

продукта с опаковката и едва тогава да се
определи материала от който тя ще се изработи
и формата и размерите, която ще има.
4. Изисквания към опаковките на стоки,
предназначени за електронна
търговия
„Големият
хаос“
в
електронната
търговия е по-скоро привиден, отколкото
действителен. Възможностите на съвременните
дигитални
технологии
и
средства
за
реализирането им дават възможност процесите в
електронната търговия да бъдат добре
организирани и управлявани. Използването на
възможностите, предлагани от Индустрия 4
създават уславия за по-лесно отговаряне на
съвременните
законодателни,
пазарни,
технически и всякакви други изисквания.
Голяма част от изискванията към
опаковките за електронна търговия са като тези
за
конвенционална
търговия.
Но
има
допълнителни,
които
са
сериозно
предизвикателство за производителите им. Те са
предизвкани от тенденциите в сферата на
обществения живот – устойчиво развитие
(устойчиви
опаковки),
в
сферата
на
законодателството (например връщане на
стоките), в сферата на технологиите за
производсво и опаковане (безопасни и
дълготрайни храни), в сферата на маркетинга
(дизайна на опаковките) и т.н.
Изискванията на практика са обобщение
на анализа на проблемите и препоръки, които се
дават, за да се решат те. Много от тези
препоръки са свързани с поведението на
потребителите (отношението им към продукта и
опаковката, в която той им се представя). Но
част от решаването на проблемите изисква и
строго регламентирани от законодателни актове
решения.
„Нещастният клиент не е повтарящ се
клиент“ [9]. Това означава, че изискванията,
налагани от клиентите са „закон“ за
производителите и търговците. Значително поудобният начин на търговия с електронните
платформи
и
най-вече
възможностите,
предлагани от „многоканалната електронна
търговия“, при която клиентите могат бързо да
сменят доставчика (без да обикалят физически
търговските обекти) налага съвсем ново
поведение
на
търговците
при
тези
взаимоотношения. За да оставят клиента си
доволен и той отново да повтори своите заявки,
а защо не и да се превърне в постоянен клиент,
трябва да се следят неговите желания, дори
прищявки, те да бъдат удовлетворени и дори да
му се дава нещо в повече, постоянно. И тук

ролята на опаковката, за да се осъществи това
играе съществена роля. Опаковката трябва да е
удобна във всички аспекти. Наблюденията са, че
на първо място клиентът поставя лекотата на
отваряне на опаковката, с която продуктът е
доставен. Създаването дори на най-малкото
неудобство предизвиква неудовлетвореност и
още в този момент, поради разочарование, той
може да вземе решение да не повтори заявката
си към този доставчик.
5. Електронна търговия на хранителни
продукти
Първоначално електронната търговия е
била фокусирана върху нехранителни продукти.
През 2012 г. едва 1% от продажбите на
хранителни продукти са
ставали чрез
електронна търговия. Впоследствие средно
годишния ръст на тези продукти, търгувани чрез
интернет или по телефона е двуцифрено число.
Днес ръстът на електронната търговия в поголяма степен се формира от сектора на
хранителните продукти.
Според проучване на Digital Commerce
360 Research, 31% от купувачите в САЩ
съобщават, че е вероятно да продължат да
използват онлайн търговията на хранителни
стоки, след като пандемията приключи. Месеци
преди това (преди пандемията) процентът на
използващи електронна търговия с храни е бил
11% [10].
Проблем при хранителните продукти е
ниската им стойност. Това до голяма степен е
спъвало през първте години развитието на този
сектор от електронната търговия.
Секторът на храните в електронната
търговя се формира от две основни компоненти:
• Търговия с готови храни;
• Търговия с хранителни продукти.
Анализатори считат, че в основата на
успеха на електронната търговия с хранителни
стоки стои интегрирането на платформите с ERP
(Enterprise resource planning) системите [11].
Моделът на електронна търговия В2С осигурява
на производителите на хранителни продукти по
-голяма стабилност за техния бизнес [12].
5.1. Електронна търговия с готови храни
Електронната търговия с готови храни,
предназначени за директна консумация, бележи
най-висок ръст през последните години. При нея
се разви многоканалната стратегия. Създадоха
се множество приложения, особено за мобилни
устройства (телефони). Това са стоки за
крайните потребители с по-къса верига на
доставки. Опаковките, необходими за тях, са

много близки като дизайн до тези, предлагани
по системата „take away“.
На практика системата за доставка на
храни от производителя до консуматора не е
измислена вчера, а много по-рано. Още в Древна
Гърция и Рим е практикувано доставяне на
храни директно до консуматора.
Опаковките на предлаганите готови
ястия при електронната търговия трябва да
отговарят на изискванията, налагани от
законодателството относно безопасността. Това
са продукти, които са в повечето случаи от типа
„Ready to Eat“ и „Ready to Cook“. Тъй като
опаковките се използват за готвене или
притопляне (топлинни обработки), те трябва да
са изработени от подходящи материали от които
не бива да мигрират вредни за здравето на
потребителя вещества. И тук е необходимо
спазване на изискванията съгласно приетото
законодателство – Регламент 1935/2004 и
Pегламент 10/2011, отнасящи се до материали за
контакт с храни, каквито са опаковките [13, 14].
Повечето готови храни се консумират директно
от опаковката, което предполага някакво
удобство.

Фиг. 2. Символи върху етикети на готови
храни
5.2. Електронна търговия с хранителни
продукти (суровини и полуфабрикати)
В тази категория се намират хрнителните
продукти, които се използват в домакинствата за
приготвяне в домашни условия на готови ястия.
На практика те се доставят от
производители или търговци, които се
занимават с електронна търговия с хранителни
продукти под формата или на пресни (охладени
или неохладени) или на замразени суровини или
полуфабрикати. Наличието на хладилна верига е
задължително условие за предлагане на
безопасни
продукти
(суровини
и
полуфабрикати) от биологичен характер. Това
неминуемо увеличава разходите. За разлика от
традиционната търговия, при която суровините
и полуфабрикатите се доставят в търговските
обекти с големи транспортни средства
(разходите за единица продукт са по-малки), а
от тях до домакинствата „кой както може“ , при
доставката по домовете продуктите се доставят
с малки транспортни средства (разходите за
единица продукт са по-големи). Допълнително

се явява и разхода от търговския обект или
склад до домакинствата. Увеличаването на
общите разходи при този тип електронна
търговия от типа В2С е свързана и с наличието
на разходи за персонално опаковане. Всеки
клиент получава своята пратка надлежно
опакована в подходяща по размери и форма, с
необходимата
здравина
персонализирана
групова опаковка с етикет.
6. Дизайнът на опаковките за електронна
търговия
Дизайнът на опаковките винаги е играл
значима роля за крайният резултат от
търговските взаимоотношения. Приемането от
потребителите на определена стока много
зависи от опаковката, като най-впечатляващ и
влияещ на избора се оказва графичния дизайн.
Това е видимата част на стоката (продукт плюс
опаковка), която потребителят разглежда, вижда
и решава, дали ще я закупи.
Голяма
част
от
изследователите,
занимаващи се с анализ на ролята и значението
на дизайна на опаковките, допускат твърде
едностранчив поглед. Когато стане въпрос за
дизайна, те засягат само едната му страна –
графичния дизайн, като много малко от тях
допускат разглеждането и на структурния
дизайн на опаковката. При конвенционалната
търговия в известна степен може да се
разглежда само графичния дизайн като силно
повлияващ на пазарното поведение на
потребителите. Но дори и в този класически
вариант на преглед на нещата се допуска
грешка, ако не се свърже с ефекта и на
структурния дизайн на опаковката, като почти
винаги
двата
въздействат
комплексно.
Графичният дизайн има ефект най-вече върху
зрителните възприятия, което предизвиква
определени емоционални изживявания у
потребителите. При добри графични решения
ефектът се отразява на печалбите на
производителите и търговците. Което никак не е
за пренебрегване. Но се случва добри графични
решения да бъдат сериозно компрометирани
поради не добър структурен дизайн на
опаковките.
При
електронната
търговия
от
съществено значение за успеха на опаковката е
разработването на правилната опаковъчна
система. Опаковъчната система е набор от
решения за опаковане на стоките, предлагани на
крайния клиент, на различни нива – първично,
вторично, третично и т. н. От значение за избора
на опаковъчната система и особеностите на
участващите в нея елементи (опаковки и
опаковъчни средства) е колко дълъг е пътя на

продукта (стоката)
потребителя.

от

производителя

до

6.1. Дизайн на опаковки с дълъг срок на
годност
При стоки с дълъг срок на годност,
каквито са промишлените стоки, облекло,
обувки и други има възможност веригата на
доставки да е също много дълга – от
производителя през редица търговци на едро и
дребно до крайните дистрибутори (доставчици).
Тази верига на доставки може да преминава
държавни граници, дори континенти. При такъв
голям брой оператори, при които с опакованите
стоки се манипулира ръчно или с автоматизрани
технически средства, е голяма вероятността от
повреда на стоките (множество точки на
докосване – повече инциденти – висока
вероятност за щети върху стоките). За да
изпълни правилно основната си функция защитата от влиянието на околната среда,
опаковката трябва да е освен от подходящ
материал изработена, и с подходяща форма и
размери. Това ще даде възможност да се намали
риска от тяхното разрушаване в процеса на
транспорт и манипулиране.
Компаниите трябва внимателно да
анализират „пътуването“, което продуктът
предприема от склада до прага, и ролята, която
опаковката ще играе в това пътуване [15]. Това
изисква детайлно запознаване с всички
предизвикателства по веригата за доставки. Въз
основа на достоверна информация трябва да се
направи задълбочен анализ, последван от
разработване на множество варианти, избор на
критерии за тяхната оценка и вземане на
конкретно решение за опаковъчната система.
6.2. Дизайн на опаковки с кратък срок на
годност
Независимо
дали
потребителите
поръчват храна чрез доставка или сами си я
вземат от търговсия обект - магазина, те имат
големи очаквания за качеството и свежестта й. И
като се има предвид, че по -голямата част от
онлайн поръчките за хранителни стоки
включват нетрайни продукти, търговске обекти
трябва да разполагат с подходящи системи, за да
поддържат тези поръчки свежи [15].
Свежестта на хранителните суровини и
готови продукти никак не се връзва с доставки
от отдалечени източници. Потребителите
отдавна свързат качеството на продуктите с
тяхната дълготрайност. Когато стане въпрос за
храна, която е приготвена отдавна, независимо
от твърденията на производители и търговци за
нейните качества и безопасност, потребителите

са внимателни, недоверчиви и предпочитат да ги
избягват. Това поведение на потребителите
съвпада с появилите се в последните години
тенденции за използване в ежедневието на
пресни,
необработени
или
минимално
обработени храни, без всякакви консервиращи
добавки (консерванти). Здравословното хранене
е един от факторите, ускоряващи електронната
търговия с храни. Това сочат множество
изследвания през последните година и
половина, когато пандемията преобрази начина
на живот по света. Секторът на електронна
търговия с храни е един от най-интензивно
развиващите се в Китай. Търговията със
здравословни храни е с най-висок годишен темп,
надхвърлящ 30% [16].
Според
проучване
промените
в
производството на храни започват драматично
да променят начина ни на хранене [17]. Все
повече се произвеждат готови храни или
полуфабрикати в автоматиирани заводи.
Използвайки нова технология и научен подход,
се създават условия за по-добро разбиране на
структурата на определени храни, като така се
осигуряват висококачествени продукти с пониско съдържание на вредни за човешкия
организъм вещества (холестерол), намалена
селскостопанска и екологична тежест и по-ниска
цена на дребно. Това създава предпоставки за
решаване на проблемите с изхранването на все
по-бързо нарастващото население на планетата.
Структурния дизайн на първичните
опаковки за недишащи хранителни продукти ще
трябва да стъпи на основата на високобариерни
опаковъчни материали, многослойни, с активни
компоненти, съдействащи за по-дългото
запазване на безопасността и качеството на
съдържанието им.
При опаковането на дишащи храни
моделът на доставка до прага изисква
прилагането на технологии за опаковане в
модифицирана
среда.
Опаковките,
предназначени за тези продукти, изискват
използване на материали със селективна
пропускливост на газове за създаване на
динамично
променяща
се
съобразно
интензивността на дишането, равновесна газова
среда.
Късите вериги на доставка са
спасението на бързоразвалящите се хранелни
продукти, особено на тези, предназначени за
директна консумация без изискване за някаква
обработка преди консумация. В тази категория
храни, предлагани в сектора на електронната
търговия първичните опаковки ще стават все
„по-активни“ и все „по-интелигентни“. Това
означава прилагане на нови технологии,

включително нанотехнологии за придаване на
необходимите свойства на опаковъчните
материали и опаковки.
Адаптирането на опаковъчните решения
към конкретните продукти, предлагани в
сектора на електронната търговия ще са основен
двигател на увеличаване на разнообразието от
използвани опаковъчни материали, опаковки и
опаковъчни технологии. Няма как увеличеното
разнообразие да не намали обемите в отделните
видове – ще се намали партидността, което ще
се отрази на стойността, особено на опаковките.
Персонализирането на стоките за
крайните потребители е една от особеностите на
Индустрия 4. Тя се предизвиква от желанията на
потребителите да притежават продукт с
характеристики, които те сами са подбрали. При
хранителните продукти, предназначени за
директна консумация и особено готовите храни
от типа „Ready to Eat“ персонализирането ще е
все повече отличителен белег на този отрасъл.
Това стимулира въвеждането на интелигентни
производствени системи. Чрез тях може да се
създадат
условия
за
преодоляване
на
класическото противоречие между масово
производство и персонализация, влияещо на
възможностите за автоматизация на процесите
на производство. Наличието на интелегинтни
решения на етапа на производство създава
благоприятни условия за по-лесно въвеждане на
елементите
на
електронна
търговия.
Обхващането от ERP и облачните им
приложения ще са в основата на създаване в
бъдеще на успешна електронна търговия.
Свързаността на опаковките чрез използване на
сензори ще е в основата на реализирането на
дизайна на съвременните опаковки за
електронна търговия, което допълнително ще
улесни всякакви действия от страна на
производители, търговци и потребители.
Специално за храните това ще донесе удобства
дори за контролните органи, тъй като
проследимостта ще е много по-лесно и бързо
осъществима.
При електронната търговия дизайнът ще
става все по-невидим. Ще се увеличи влиянието
върху резултатите от тези нови търговски
взаимоотношения на все повече невидими
негови елементи. Влияние върху решението на
потребителите кой продукт, марка, бренд или
доставчик да използват взе повече ще оказват
невидими елементи от стоката, които в голяма
степен са елементи на опаковката. Фактът, че
потребителят е направил своя избор на
виртуален продукт, който той не вижда реално,
а само негово изображение, дава възможност да
се намалят разходите за графичен дизайн. Това

ще се отрази на опростяването му, тъй като
ефектът от него върху решението на
потребителите да извършват акт на закупуване,
намалява.
Съчетание на множеството невидими в
дизайна на опаковката елементи ще е в основата
на изграждането на добър имидж на продукти от
определена марка, бренд и доставчик. Голяма
част от това, което графичния дизайн на
опаковката изпълнява при извършване на
класически тип търговия, се заменя от неведими
елементи в опаковката при електронната
търговия. Благодарение на свързаността на
опаковките с различни платформи (сайтове на
производители,
търговци
и
др.),
дава
възможност да се „видят“ по нов начин
специфични особености на продукта, отличаващ
го от конкурентните на него.
7. Заключение
Несъмнено в близките години ще се
говори и пише много за електронната търговия.
Потребителите ще търсят все повече стоки и
услуги,
предлагани
чрез
съвременните
електронни платформи. Производителите ще
развиват бизнеса си в тази нова среда,
стремейки се да отговорят на желанията и
търсенията на клиентите. Анализаторите ще
следят
развитието
и
ще
прогнозират
тенденциите.
Промените в поведението на основните
участници на пазара по веригата на доставки
показва положителни и трайни тендинции към
устойчиво развитие на опаковането. Стремежът
към по-зелени технологии е ясно различим на
фона на екологичните проблеми.
Един макар и съвсем общ анализ на
тенденцията показва, че развитието върви по
експоненциален закон. Това предполага, че в
следващите години ще се наблюдава значително
ускоряване на темповете на развитие на
електронната търговия.
Опаковъчната индустрия ще се очаква да
отговори адекватно на промените, да осигури
чрез нови опаковъчни решения защитата на
продуктите по цялата верига на доставки. При
предлаганите чрез електронна търговия храни
ще нарастне потреблението на активни и
интелигентни
опаковъчни
материали
и
опаковки. Те ще осигурят на производителите
възможност за по-високо качество и безопасност
на храните (активни опаковки), а на
потребителите убеденост в това (интелигентни
сензори,
удостоверяващи
действителното
състояние на храните).
Ще се активизира работата по
създаването на нови решения в областта на

структурния дизайн, позволяващи лесно
манипулиране с опаковките при тяхното
формиране от заготовка при производителите и
лекотата при ползване (първоначално отваряне
след доставка и следващо многократно отваряне
и затваряне).
Устойчивото опаковане все повече ще е
в центъра на вниманието на потребителите. Те
все по-малко ще „прощават“ на производителите
използването на „преопаковане“ (прекомерно
използване на материал за опаковките), както и
на материали, които утежняват екологичната
ситуация и не се рециклират.
За да се осигури устойчиво развитие на
бизнеса в новата висококонкурентна среда,
всеки производител трябва да се съобразява с
желанията на потребителите. Електронните
платформи трябва да са лесни за използване от
различни потребители и с всякакви възможни
технически средства, да се разнообразят
начините за поръчване и плащане. Това се
отнася с особена сила за предлагането на храни.
Те са стоки с много кратък жизнен цикъл. Това
означава, че се поръчват често, дори от един
потребител. Удобствата при ползване на
платформата или приложението за поръчка и
плащане ще създадат висока удовлетвореност в
клиента и той от случаен клиент, бързо може да
се превърне в редовен. Обратното е много повъзможно – неудовлетворения клиент бързо ще
се откаже от услугите на производител или
търговец, чиято платформа не е удобна за
ползване. И тук все повече ще се намесват
новите технологии – виртуална и разширена
реалност, виртуални асистенти и др.
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ОТЛЯТИ ОПАКОВКИ И ТЯХНОТО
ПРИЛОЖЕНИЕ В НАШАТА СЪВРЕМЕННОСТ
ВЕСКА ЛАШЕВА, НИКОЛАЙ ЯВОРОВ, ДИМИТРИНА ТОДОРОВА, ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Химикотехнологичен и металургичен университет – София
E-mail: veska_lasheva@abv.bg
Резюме: Хартията и хартиените изделия се включват в модела на кръговата
икономика - максимално използване на ресурсите и намаляване на отпадъците чрез
възможно най-доброто използване на продуктите. Изделията от формована
целулоза, наричани още отляти опаковки имат широко приложение в съвременната
икономика, целяща да произвежда минимум отпадъци. Търсенето им се увеличава
поради техните устойчиви качества. Изделията от формованите влакна са
съвременен опаковъчен материал с традиции и бъдеще, като незначителното им
въздействие върху околната среда, отличните свойства за омекотяване,
индивидуалният дизайн и стопроцентната им годност за рециклиране прави
продуктите от формовани влакна идеалният материал за опаковане с почти
неограничени промишлени приложения. Формованите опаковки са направени от
пулп или рециклирана суровина и поради това са 100% рециклиращи се. Това
определение отговаря не само на изискванията за модерни промишлени опаковки, но
и същевременно свежда до минимум въздействието на човешките дейности върху
околната среда чрез намаляване на емисиите на NOx и COx. Следователно това е
устойчив продукт, който може напълно да се разгради биологично в съответствие
с ISO 14000 и с Европейските зелени стандарти. Целта на настоящата работа е
да се проучат някои основните аспекти, свързани с екологичното оползотворяване
на отпадъчен влакнест материал от целулозно-хартиената промишленост и
екологичното му оползотворяване за производството на отляти опаковъчни
изделия. Представени са някои от приложенията в нашата съвременност на
опаковки от формована целулоза.
Ключови думи: отляти опаковки, рециклиране, формовани хартиени изделия,
процес на формоване

MOLDED PACKAGING AND THEIR
APPLICATION IN OUR MODERNITY
VESKA LASHEVA, NIKOLAY YAVOROV, DIMITRINA TODOROVA, VLADISLAV GEORGIEV
University of Chemical Technology and Metallurgy – Sofia
E-mail: veska_lasheva@abv.bg
Abstract: Paper and paper products are included in the model of the circular economy maximum use of resources and reduction of waste through the best possible use of
products. Molded cellulose products, also called cast packaging, are widely used in the
modern economy aimed at producing a minimum waste. Their demand is increasing due to
their sustainable qualities. Molded fibres are a modern packaging material with traditions
and future, and their insignificant impact on the environment, excellent softening
properties, individual design and 100% recyclability make molded fibre products the ideal
packaging material with almost unlimited industrial use. Molded packaging is made from
pulp or recycled raw material and is therefore 100% recyclable. This definition not only
meets the requirements of modern industrial packaging, but also minimizes the impact of
human activities on the environment by reducing NOx and COx emissions. It is therefore a
sustainable product that can be completely biodegradable in accordance with ISO 14000
and European green standards. The aim of the present work is to study some main aspects
related to the ecological utilization of waste fibrous material from the pulp and paper
industry and its ecological utilization for the production of molded product. Some of the
applications in our time of molded cellulose packaging are presented.
Key words: molded packaging, recycling, molded paper products, molding process
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1. Въведение
Екологичните,
социалните
и
икономическите проблеми водят до нарастващо
търсене
на
по-устойчиви
продукти
и
индустриални процеси. Формованата целулоза е
възобновяем и биоразградим материал, тъй като
се състои основно от вода и растителни влакна
(предимно
целулозни).
Производственият
процес включва оползотворяване на изхвърлени
материали от произведени и рециклирани
продукти, изработени от дървесни влакна, като
картон, вестници, списания, офисна хартия и
всякакъв
отпадъчен
влакнест
материал.
Качествата на материала позволяват все пошироко приложение в опаковъчната индустрия.
Компаниите имат желание да произвеждат
алтернативи
на
полимерните
опаковки.
Формоването на влакна се появява за пръв път в
Северна Америка. Промишленото приложение
започва през първата половина на 19 век.
Изобретението на Kийс използва форма с две
части с интервал между тях, в който се формира
продуктът. По принцип изобретението му се
свежда до перфорирана форма, която е потопена
в пулп от целулоза. Всмукването се прилага
върху матрицата, което води до залепване на
слой суспензия върху матрицата. Другата
повърхност на матрицата се премества, за да
оформя правилно изделието от целулоза под
налягане. Чрез правилното прилагане на
налягане и всмукване, целулозният слой остава с
подвижната повърхност на матрицата, от която
изделието се прехвърля с трета ръка към
конвейерна лента, като отново се използва
засмукване. Изделието е изсъхнало достатъчно,
за да запази собствената си форма.
Конвейерната лента я отвежда през фурна, за да
я изсуши допълнително. Този основен процес е
претърпял минимални изменения през годините
[1, 2, 3].
2. Суровини
По-голямата част от формованите
продукти се приготвят от целулозни влакна,
смесени с вода. За производството на
обикновени изделия за формоване обикновено
се използва рециклирана хартия. Повторното
използване на отпадъчна хартия обаче е
ограничено от броя на рециклирането на
влакната (от пет до седем пъти). Първичните
влакна обикновено се използват вместо хартия
за възстановяване за производството на
прецизно формовани изделия. Дренажът,
здравината на вътрешното свързване и
свиването могат да бъдат променени чрез

процеси на рафиниране и използване на
добавки.
Консистенцията
на
пулпата
обикновено варира от 1% до 4% тегловни
процента.
Съдържанието
влияе
върху
качеството на повърхността и свойствата на
твърдост. Други фактори, като устойчивостта на
целулозата и годността за храни и лекарства,
могат да
поставят ограничения върху
използваните
суровини.
Оцветителите,
забавителите на горенето, модифицираните
нишестета и смолите са компоненти, които
обикновено се добавят за желаните крайни
ефекти. Един такъв желан ефект, важен за
индустрията
на
формованите
целулозни
продукти, е хидроизолацията.
3. Производствен процес
Производството на
опаковки от
формована целулоза включва поредица от
производствени стъпки (Фиг. 1). Процесът е
съобразен с геометрията и използването на
крайния продукт. Има две основни стъпки,
включени в производствения процес: вакуумно
оформяне на пулпата в желаната форма и
изсушаване на продукта, за да се отстранят
остатъците от водата. По време на процеса на
формоване водата се отстранява чрез вакуум,
съдържанието на твърдо вещество във
формирания продукт е в диапазона от около
40% до 55%. Останалото съдържание на вода се
отстранява на етапа на сушене. По този начин
крайният продукт има съдържание на влага от
около 4% до 8%, приблизително съответстващо
на равновесното съдържание на влага в хартията
при условията на влажност, при която ще се
съхранява или използва.

Фиг. 1. Обща схема за производство на
формовани изделия
За създаването на формована пулпа
първо се започва от суровината за влакнестия
материал. Използваните влакна се основават на
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желания краен продукт. Например, ако
създаваме уплътнител или възглавница, можем
да използваме рециклирани гофрирани и крафт
материали. Това ще доведе до дебела, тъмно
оцветена каша. Може да се използват добавки за
да се направи продуктът по-здрав, по-податлив
на печат, по-гладък, или за добавяне на цвят или
избелване на суспензията.
Разработването
на
инструментално
решение за производство на формовани изделия
зависи по същество от целевото използване на
опаковъчния продукт. Дизайнът зависи от това
дали генерирането на гладка повърхност е
желана характеристика на вътрешната или
външната повърхност на опаковъчния продукт,
поради вторични операции като покритие,
етикетиране и др.
Формоване
В процеса на формоване матриците се
потапят в резервоар, напълнен с целулозна
влакнеста маса, където пулпа се всмуква във
формата, чрез вакуумно подпомаган процес
(Фиг. 2). Пулпата се състои главно от вода, къси
влакна и фини частици. Материалите се смесват
с вода за около 20 min, докато станат на каша.
Когато се използват рециклирани материали,
като картони, вестници, списания, рециклирана
хартия и други продукти на хартиена основа,
влакнестата маса преминава през набор от
вибриращи сита, които отстраняват странични
примеси като пластмаса и метал.
Персонализираната матрица, която е
противоположна на геометрията на крайния
продукт, който трябва да се формира, е
прикрепена
към
формовъчната
машина.
Матрицата се потапя във вана и чрез вакуумно
засмукване, пулпата се отлага върху външната
повърхност на матрицата. Пулпата се натрупва
до желаната дебелина и механично свързаната
вода се отстранява чрез вакуумно подпомаган
процес.

а)

б)

в)
Фиг. 2. Етапи на процеса на формоване на
изделия
Отлагането на мократа целулоза върху
формовочния инструмент е форма на мокро
пресоване. Целулозните влакна във влажната
маса се заплитат по начин, който прави цялата
структура пореста. По време на пресоването се
генерират два вида напрежение: напрежение
поради структурата на влакното, което
осигурява устойчивост на потока вода в
мрежата; напрежение поради хидравличното
налягане.
Принципът на Терзаги гласи, че общото
напрежение навсякъде в пореста среда е
постоянно и е равно на сумата от двете току-що
обсъдени напрежения. Кембъл е първият, който
прилага тази концепция за формоване на хартия,
като по този начин проверява и определя
количествено поведението на мократа мрежа
при образуването на хартия. Напрежението,
приложено по време на пресоването, се
компенсира
от
двете
напрежения
и
хидравличното налягане измества водата навън.
Процесът на мокро пресоване се влияе от
свиваемостта
на
мрежата.
Няколко
изследователи са изследвали деформацията на
мокрите мрежи с помощта на преса за плочки. В
тези
проучвания
хартиената
лента
е
компресирана между гладък твърд материал и
груб порест материал. Отделената вода се поема
от порестия материал и се пренася навън от
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дренажните канали, както е показано на Фиг. 3
[4, 5, 6].

Фиг. 3. Изследване на деформацията на
мокрите тъкани по времена пресоване
на платна с помощта на щамповна
преса [1]
В устройството за пресоване на плочи
водата тече през влакнестата мрежа и изпитва
вискозни сили. Взаимодействието води до
неравномерно уплътняване на мократа мрежа в
посока на дебелината. По време на
компресирането водата не само се изстисква от
мрежата, но и през стените на влакната.
Налягането трябва да бъде насочено към
влакното и трябва да бъде равномерно през
цялото време, за да се избегнат неравни
повърхности. Агломерацията на целулозни
влакна в проходите на оформящия инструмент
може да възпрепятства водния поток. За да се
предотврати проблема, инструментът трябва да
се почиства при всеки производствен цикъл.
Процес на сушене
След като продуктът се формира, той се
отстранява от инструмента за формоване и се
прехвърля за последващия процес на сушене.
Могат да се идентифицират два основни метода
на сушене: обикновено и прецизно формоване.
Процесът на оформяне е еднакъв и за двата
метода. При обикновена формовъчна фурна се
предпочита сушене, докато при прецизно
формоване топлината се прилага между
съответните
повърхности
на
формата.
Обикновеното формоване включва изсушаване
на формираните продукти в загрята фурна. Фиг.
4 показва технологичната верига на процеса на
обикновено формоване.

Фиг. 4. Технологична линия на
конвенционално формоване (1 размилане; 2 - формоване; 3 - сушене; 4 опаковане и транспортиране) [1]
Производствените системи за такива
продукти обикновено са проектирани за
производство с голям обем с високи нива на
автоматизация.
Произведеното
количество
обикновено е по-голямо от 20 t/d и зависи от
моделите на формоване и скоростта на
формовъчната машина. Понякога се извършват
вторични обработки, като печат, покритие и др.
Оцветени формовани опаковки се получават с
помощта на обагрена каша. Декоративните
покрития могат да бъдат реализирани с пистолет
за пръскане [7, 8].
4. Приложения
Грубо формовани изделия
Тези изделия намират употреба в много
индустриални и неиндустриални сектори,
транспорт на автомобилни компоненти и др.
Грубата повърхност на продукта и неговата
вътрешна структура от влакна придават на
продукта висока якост и твърдост.

Фиг. 5. Грубо формовани изделия
Биоразградимите саксии за разсад са
водо- и паропропускливи и 100% разградими
(Фиг. 5). След като се посадят семената на
растението в тях и то порасне се полага в
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почвата заедно със саксията. След известно
време тя се разгражда и обогатява почвата.
Благодарение на биоразградимите саксии се
предпазва растението от възможността да не
поникне след преместване в почвата.
Пресовани изделия
Този
по-усъвършенстван
вид
се
произвежда на конвенционална линия, подобно
на формования, но се пресова след това. След
пресоване
материала
придобива
гладка
повърхност (Фиг. 6).

Фиг. 8. Преработени термоформовани
изделия
За разлика от класическите продукти за
термоформоване на хартия обаче, тези продукти
могат да преминат през печат и могат да се
предлагат в различни цветни дизайни (Фиг. 8).
Тези
модификации
не
повлияват
на
рециклируемостта и компостирането [9, 10].

Фиг. 6. Пресовани изделия
Опаковките, направени по тази техника,
намират приложение особено при опаковане на
електроника, където все повече замества
класическите
опаковъчни
материали,
изработени от пластмаса, полиестер и др.
Термоформовани изделия
Продуктът се суши в нагряти форми и
следователно може да бъде произведен в сложни
форми, като същевременно се поддържа гладка
повърхност (Фиг. 7).

Фиг. 7. Термоформовани изделия
Технологията позволява създаването на
продукти като рециклируеми и биоразградими
хартиени съдове за хранене, хартиени прибори
за хранене или кутии за менюта и по този начин
предлага
по-устойчиви
заместители
на
пластмасовите изделия.
Преработени термоформовани изделия
Продуктите от преработени формовани
влакна
отново
се
произвеждат
чрез
термоформоване.

5. Изводи
В резултат на проведеното проучване
могат да се направят следните по-важни изводи:
Изделията от формовани влакна са
екологичен продукт, получен от отпадъчна
суровина от хартиеното производство. Отлятите
опаковъчни продукти са евтина и устойчива
алтернатива на техните пластмасови аналози.
Производственият процес на формоване на
изделия е сравнително по-нова концепция и
инструменталният аспект е недостатъчно
проучен.
Екологичните,
социалните
и
икономическите грижи водят до нарастващо
търсене на устойчиви продукти и индустриални
процеси.
За
съжаление,
областта
на
формованите
продукти
от
целулоза
е
недостатъчно проучена.
Интересът
към
производства
на
опаковки, които са 100% рециклируеми ще
продължава да генерира продукти от формована
целулоза и това ще доведе до натрупване на
данни за нейните характеристики и оптимални
условия за производство. Продуктите от
формована целулоза имат потенциал да бъдат
екологично устойчиви. Дали те са найекологично устойчивото решение, зависи от
конкретното приложение. Независимо от това,
би било желателно да има повече проучвания за
оценката на жизнения цикъл на формованите
продукти от целулоза.
Приложимостта на технологията за
импулсно сушене за прецизно формовани
продукти е обещаваща и трябва да бъде
допълнително проучена. Потенциалните ползи
са големи, включително поетапна промяна във
времето за обработка и консумацията на
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енергия, производство на продукти с по-високо
качество и производителност.
Изисква се индустриален стандарт за
изпитване
на
работоспособността
на
формовъчните процеси и материали за
формоване на целулоза. Първата стъпка би била
да се оценят свойствата на опън и натиск на
стандартизираните проби, заедно с тяхната
твърдост на огъване.
Формованите целулозни продукти ще
имат все повече приложения във връзка със
своите качества като екологичен и биоразградим
продукт.
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ГЛИКОЛИЗА НА ОТПАДЪЧЕН ПЕТ ПРИ
КОНВЕНЦИОНАЛНО И МИКРОВЪЛНОВО
НАГРЯВАНЕ В ПРИСЪСТВИЕТО НА
ТИТАНОВ(IV)ФОСФАТ КАТАЛИЗАТОР
СИМОНА ЗАХОВА, ИВЕЛИНА ЦАЧЕВА, КОЛЬО ТРОЕВ, ВИОЛЕТА МИТОВА
Институт по полимери, Българска Академия на науките
s.zahova@polymer.bas.bg, itsacheva@polymer.bas.bg, ktroev@polymer.bas.bg,
mitova@polymer.bas.bg
Резюме: Полиетилен терефталат (ПЕТ) флейки получени от отпадъчни бутилки са
деполимеризирани чрез етилен гликол (ЕГ) в присъствието на титанов(IV)фосфат
(TiP), като катализатор. Гликолизата e проведена както чрез използване на
конвенционален източник на нагряване, така и с използването на микровълново (МВ)
лъчение. Първият метод е проведен в температурен диапазон 190-200 0C, при молно
отношение ПЕТ (структурно повтарящо се звено):ЕГ – 1:2,77, с и без ТiP
катализатор. Микровълновата гликолиза е проведена при същото молно отношение
ПЕТ(структурно повтарящо се звено):ЕГ – 1:2,77, с и без ТiP катализатор, при
мощност 400-600 W. Сравняването на двата метода показва предимства при
микровълновото нагряване по отношение на ефективност и спестяване на време. В
настоящата работа гликолизата под действието на микровълнови лъчи е
оптимизирана с цел максимален добив на бис (2-хидроксиетил) терефталат (БХЕТ)
по отношение концентрацията на катализатор. Най-добър резултат е постигнат в
микровълнов реактор, при използването на 0,2% ТiP (спрямо масата на ПЕТ) при 450
W, за 45 минути. Продуктите на гликолизата са охарактеризирани чрез гел
проникваща хроматография (ГПХ), термогравиметричен анализ (ТГА) и ядрено
магнитен резонанс(ЯМР).
Ключови думи: ПЕТ рециклиране, гликолиза, TiP катализатор, микровълновo
облъчване, БХЕТ

GLYCOLISIS UNDER CONVENTIONAL AND
MICROWAVE-ASSISTED HEATING OF PET
WASTE MATERIALS IN THE PRESENCE OF
TITANIUM (IV)PHOSPHATE CATALYST
SIMONA ZAHOVA, IVELINA TSACHEVA, KOLIO TROEV, VIOLETA MITOVA
Institute of Polymers, Bulgarian Academy of Science
s.zahova@polymer.bas.bg, itsacheva@polymer.bas.bg, ktroev@polymer.bas.bg,
mitova@polymer.bas.bg
Abstract: Polyethylene terephthalate (PET) flakes from postconsumer bottles were
depolymerized by ethylene glycol (EG) in the presence of titanium(IV)phosphate catalyst
(TiP). Glycolysis was carried out both as conventional and under microwave (MW)
irradiation. For the first method the reaction conditions were: molar ratio PET repeating
unit to EG-1:2,77, without TiP and with different amounts of TiP at temperature range 1902000C. The MW assisted glycolysis was carried out under the following parameters: molar
ratio PET repeating unit to EG-1:2,77, without TiP and with different amounts of TiP at
power range 400-600 W. The comparison of both approaches showed the advantages of MW
methodology regarding the efficiency and time saving. In the present work the glycolysis
under MW iradiation was optimizated for maximum yeild of BHET with respect to the catalyst
concentration. The experiments showed that optimal result was achieved in a MW reactor
using 0,2 wt% TiP (based on a PET weight) at 450W during 45 min reaction time. The
glycolysis products were characterized by gel permeation chromatography (GPC), nuclear
magnetic resonance (NMR) аnd thermogravimetric analysis (TGA).
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Key words: PET recycling, glycolysis, titanium (IV)phosphate catalysts, microwave
irradiation, BHET

1. Въведение
Синтетичните полимери за разлика от
естествените не се разграждат лесно в природата,
но натрупвайки се в сметищата генерират
отпадъци. Според проучване на Greenpeace от
2017 год [1], 245 милиона тона пластмаса се
използват всяка година, от тях ¼ са опаковки,
като само 14% се рециклират. ПЕТ бутилките са
втората по големина категория пластмасови
опаковки, а тяхното производство расте
непрекъснато, което се дължи на факта, че ПЕТ
може да замени стъклото. През 2016 год,
произведените бутилки са над 480 милиона, като
се очаква техният брой да се увеличи с над 20%
през 2021 год [2]. Някои от най-важните
характеристики на полиестера са висока
механична устойчивост, отлични бариерни
свойства, ниска производствена цена. Не на
последно място, полимерът е напълно
рециклируем.
Има два основни метода за рециклиране
на ПЕТ материала–механично и химическо
рециклиране. Първият се отнася до физическото
смилане и получаване на различни изделия при
повторна преработка на материала. Методите за
химическо рециклиране са по-добра алтернатива
за утилизация на ПЕТ отпадъците, тъй като
представляват начин за възстановяване на
основните му мономери. В зависимост от вида на
деполимеризиращия агент, процесите на
химическо рециклиране могат да се разделят на:
хидролиза, алкохолиза, гликолиза, аминолиза и
амонолиза [3].
Механизмът на гликолизата (фиг. 1)
представлява разкъсване на естерната връзка от
гликол (най-често ЕГ или пропилен гликол),
което води до получаване на основен мономерБХЕТ, димери, тримери и олигомери.

Фиг.1. Схема на реакция на ПЕТ гликолиза
Първото описание на гликолизата е
представено като патент през 1965 год [4].
Установено е, че без катализатор, процесът е
много бавен и не може да се постигне пълна
деполимеризация на ПЕТ до БХЕТ, тъй като
добивът съдържа значително количество други
олигомери.
Това
е
основна
причина
изследователските усилия да се насочат към
увеличаване добива на мономера чрез
разработването
на
високоефективни

катализатори, като и оптимизиране на други
техники и реакционни условия (температура,
време, съотношение ПЕТ/ЕГ, съотношение
ПЕТ/катализатор и др.).Съществуват четири
подхода за гликолиза на отпадъчен ПЕТ: в
присъствие на разтворители [5], свръхкритична
[6], микрвълнова [7] и каталитична гликолиза [8].
Различни катализатори, като зеолити [9],
метални оксиди [10], твърди киселини [11] и
йонни течности [12,13], се използват за
ускоряване процеса на гликолиза. В тяхно
присъствие се постига висока конверсия на ПЕТ
и висок добив на БХЕТ, но с някои недостатъци,
като тежки реакционни условия и скъпа
процедура по разделяне на продуктите от
разграждането [14]. Според проучване [15]
цинковият ацетат показва най-добри резултати
по отношение на ПЕТ деполимеризацията.
Гликолизата в присъствие на титанов(IV)фосфат
е изследвана от Троев и сътрудници през 2003
год. Резултатите показват, че при 200°C, 150 мин.
време за реакция и 0,3 % (тегловни) TiP спрямо
количеството ПЕТ, добивът се състои от 97,5 %
БХЕТ, което е значително повече от този получен
при използването на цинков ацетат (62,8%) [16].
2. Експериментална част
2.1. Материали
Прозрачни ПЕТ флейки са предоставени
от фирма Випласт, България. Те са получени при
следните процеси: сортиране (премахване на
етикети, капачки и други замърсявания), смилане
(на ротационен нож до максимален размер на
частиците 12x12 мм), „изпиране“ (с 2% разтвор
на
натриева основа) и
сушене
(във
високоскоростна центрофуга, работеща при 1200
оборота). За нуждите на изследването са
подбрани флейки с едни и същи размери. Флейки
получени от дъната и гърлата на бутилките не са
използвани. С цел да се отстрани остатъчната
влага материалът е сушен 12 часа при 80°C.
Триетил фосфатът (C2H5O)3PO е продукт
на Sigma Aldrich, САЩ; титановият хлорид
(TiCl4) на Acros Organics, Франция; ЕГ и изооктан
са получени от Honeywell, Германия. Всички тези
материали са използвани без последваща
обработка.
МВ разграждане е направено в МВ
лабораторен реактор, Roto Synth, закупен от
Milestone, Бергамо, Италия.
2.2. Получаване на титанов(IV)фосфат
катализатор(ТiP)
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TiP катализаторът е синтезиран по метод
описан от Троев и сътр. [16]. В тригърлена колба
оборудвана с обратен хладник, термометър,
магнитна бъркалка и капиляра за продухване с
аргон се поставят (C2H5O)3PO (30 гр, 0,165 mol),
TiCl4 (6,26 гр, 0,033 mol) и 50 мл изооктан.
Реакцията се провежда при 120°С, за 6 часа. След
приключването й, съдържанието в колбата се
охлажда до стайна температура. Получената
утайка се отделя чрез филтруване и се промива
няколко пъти със сух етанол. Продуктът се суши
под вакуум, при 50°С до постоянно тегло. Добив
-10,9 гр (50,08%). Полученият катализатор е
охарактеризиран
чрез
ЯМР,
ИЧ
и
рентгеноструктурен анализ.

Фиг. 2. Синтез на ТiP катализатор
2.3. Конвенционална гликолиза на ПЕТ
в присъствие на TiP катализатор
В колба, снабдена с магнитна бъркалка,
термометър и обратен хладник се смесват ПЕТ
флейки (25 гр, 0,13 mol/структурно повтарящо се
звено), ЕГ (0,36 mol) и различно количество TiP
катализатор (в тегловни % спрямо масата на ПЕТ
материала). Молното отношение ПЕТ/ЕГ е
1:2,77. Експериментите са проведени при
температура 190-200°С, в присъствие, както и в
отсъствие на TiP катализатор, до пълно
разграждане на ПЕТ материала. След това
продукта се охлажда до стайна температура.
Получените продукти се анализират с ГПХ (таб.
1).
2.4. МВ гликолиза на ПЕТ в присъствие
на TiP катализатор
В колба, снабдена с магнитна бъркалка се
смесват ПЕТ флейки (25 гр, 0,13 mol/структурно
повтарящо се звено), ЕГ (0,36 mol) и различно
количество TiP катализатор (в тегловни %
спрямо масата на ПЕТ материала). Гликолизата
се провежда при молно отношение ПЕТ/ЕГ
1:2,77. Експериментите са направени в МВ
лабораторен реактор, в отворена система при
мощност 400-600 W и температура на задържане
217-220°С, отчетена с външен ИЧ термометър, в
присъствие, както и в отсъствие на TiP
катализатор, до пълно разграждане на ПЕТ
материала. След това се охлажда до стайна
температура.
Получените
продукти
се
анализират с ГПХ (таб. 2).

Таблица 1. Реакционни условия и
основни продукти от конвенционална ПЕТ
гликолиза при молно отношение ПЕТ/ЕГ 1:2,77
Код
проб
а

TiP
(тег
%)

T
(°C)

t
(мин)

1

-

190-200

540

ГПХ анализи на продуктите на
гликолизата
BHE
Диме
Трим
Тетра
T%
р%
ер%
мер
%
59,13
28,88
9,67
2,30

2

0,05

190-200

215

63,90

27,05

7,60

1,43

3

0,1

190-200

195

66,37

25,38

6,98

2,66

4

0,2

190-200

170

64,66

26,41

7,51

1,56

5

0,3

190-200

155

67,11

24,97

6,89

1,06

6

0,5

190-200

165

65,26

26,06

7,55

1,12

t-време за разграждане в минути
Таблица 2. Реакционни условия и
основни продукти от микровълнова ПЕТ
гликолиза при молно отношение ПЕТ/ЕГ 1:2,77
TiP
(те
г
%)

T
(°C)

мо
щн
ост
(W
)

t
(мин)

MW1

-

217-220

450

260

MW2

-

217-220

450

320

MW3

-

217-220

500

225

MW4

217-220

450

65

MW5

0,0
5
0,1

217-220

450

50

MW6

0,2

217-220

450

45

MW7

0,2

217-220

500

41

MW8

0,2

217-220

600

38

MW9

0,3

217-220

450

42

MW1
0

0,5

217-220

450

45

Код
проба

ГПХ анализи на продуктите
на гликолизата
BH
ET
%
44,2
8
49,2
0
48,0
9
57,5
0
58,9
5
61,7
1
51,8
8
56,0
3
55,0
9
56,4
1

Ди
мер
%
33,4
2
29,1
9
38,5
5
28,3
4
27,8
9
27,5
3
28,8
5
28,6
7
29,2
0
28,4
2

Три
мер
%
15,9
3
13,1
3
13,3
5
10,3
3
9,96

тетр
амер
%
6,35

8,57

2,17

12,5
9
10,9
9
11,8
9
11,0
7

6,67

4,77

3,80
3,18

4,28
3,81
4,09

t-време за разграждане в минути
2.5. Количествено съдържанието на
БХЕТ мономер
С цел да се определи количественото
съдържанието на мономера, 50 мг от разградния
продукт (от проба MW6) се смесват с 250 мл
гореща дестилирана вода (БХЕТ е разтворим в
гореща вода), разбъркват се енергично за 1 час
при нагряване от 80-90°С. Суспензията се
филтрува под вакуум, на горещо. Филтратът е
анализиран чрез УВ спектроскопия, при дължина
на вълната 286 nm. Реалният добив на мономер е
60%, изчислен по БХЕТ калибровъчна права.
2.6. Измервания
Молекулните маси и разпределението на
олигомерите на продуктите на гликолизата са
определени чрез ГПХ. Анализите са направени
на Shimadzu Nexera XR, оборудван с
диференциален рефракционен детектор RID-20A
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(45 °C), УВ детектор SPD-20A и 300 x 8 мм
стандартни колони (Agilent pLgel SEC/GPC), в
тетрахидрофуран, при елуиране 1 мл/мин.
1
H ЯМР и 31P ЯМР спектри са направени
на Buker Avance II+ 600, в течна фаза, в разтвор
на деутериран хлороформ (CDCL3). ИЧ анализът
е направени на апарат IRAffinity-1 “Shimadzu”. За
определяна на термичната стабилност чрез ТГА
анализ e използван
термичен анализатор„Linses“, модел STA PT 1600 в среда на аргон при
дебит на потока 50 мл/мин и нагряване 40-800°С.
Рентгеноструктурният анализ е направен
на рентгенов дифрактометър D8 Advance ECO
Bruker AXS, оборудван с керамична Cu тръба с
по-дълг линеен фокус и Lynx детектор. Тестовете
за съдържание на БХЕТ са направени на UV - DU
800 (Beckam Coulter) спектрометър.
3. Резултати и дискусия
3.1.
Охарактеризиране на TiP
Хетероверижният
катализатор,
съдържащ
Ti-O-P
последователности,
e
синтезиран чрез взаимодействие на TiCl4 и
(C2H5O)3PO [16] (фиг. 2). Структурата на
получения продукт e потвърдена чрез ЯМР, ИЧ и
рентгеноструктурен анализ.
а)

б)

широкоъгловата рентгенова диаграма (фиг.5)
става ясно, че материалът е аморфен, с широк пик
центриран около 2Ꝋ=22,5.

Фиг. 4. ИЧ спектър на TiP

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2

Фиг.5. Широкоъглова рентгенограма на TiP
3.2.
Качествен анализ на продукта
на гликолизата
1
Н ЯМР спектъра на продукта от
разграждането е представен на фигура 6.
Сигналът при 8,04 ppm характеризира четирите
ароматни протона на бензеновия пръстен, а
сигналът на протоните от OH групата е при 3,92
ppm. Сигналите при 4,42 ppm и 4,43 ppm се
отнасят до метиленовите протони от COO-CH2 и
СН2-ОН. Резултатът от 1Н ЯМР анализа показва,
че основният продукт от ПЕТ гликолизата е
БХЕТ.

Фиг. 3. а) 1Н ЯМР на TiP, б)31P ЯМР на TiP
В 1Н ЯМР спектъра на TiP (фиг. 3а) има
два сигнала: триплет при 4.04 ppm, който се
отнася за протоните на CH2 групите и квинтет
при 1,29 ppm, който се отнася за протоните на
CH3 групите. В 31Р ЯМР спектъра на TiP (фиг. 3б)
се наблюдава един сигнал при 1,19 ppm, който се
отнася до Р атом от отделния градивен елемент.
В ИЧ спектъра на TiP (фиг.4) се наблюдава ивица
при 1004,91 см-1, която характеризира Р-О-С
връзката; Р=О връзката е при 1165,00 см-1, което
е в рамките на характеристичната честота. От

Фиг. 6. 1Н ЯМР спектър на продукта на
гликолизата
От ТГА кривата (фиг. 7) на разградния
продукт може да се види, че термичното
разлагане на пробата протича на два етапа: от
110°С до 285°С се отнася до загубата на
съединения с ниски молекулни маси, като ЕГ.
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Следващият етап, 380-450°С се свързва с
разграждането на продуктите на гликолизата.
Крайният остатък при 500°С е около 10%.

Фиг. 7. ТГА крива на продукта на гликолизата
3.3.
Ефект на катализатора върху
процеса на гликолиза
Реакцията на гликолиза протича чрез
нуклеофилна атака на хидроксилната група на ЕГ
върху карбонилния естер на отпадъчния ПЕТ
[17]. При разкъсване на връзката се образуват
координационни съединения, които улесняват
атаката на ЕГ върху положително поляризирания
въглероден атом, което води до получаване на
БХЕТ(фиг. 8). За да бъде ефективен
катализаторът, металният катион трябва лесно да
образува междинен комплекс с отпадъчния ПЕТ.
Здравината на новообразуваната връзка металкислород e ключов фактор, определящ
активността на катализатора [18].

значително намалява времето за разграждане, но
без голяма разлика в добива на мономер.
Използването на TiP, катализатор води до
завършване на гликолизата за по-кратки времена
(таб 1, ред 2-6). Изчезването на ПЕТ флейките е
видим индикатор за край на процеса [19].
ПЕТ гликолизата е обратима, равновесна
реакция. Като обратна на нея, протича реакция на
поликондензация. С напредване на времето,
обратната реакция започва да преобладава, като
по този начин, намалява добива на БХЕТ [20].
Това се потвърждава от изследване на Campaneli
[21] при което БХЕТ, ЕГ и натриев карбонат, като
катализатор се обработват в МВ реактор за 20
мин. Резултатите от анализа на продукта
показват ниски нива на БХЕТ и високи нива на
линейни олигомери [21]. Установено е, че
необходимото
време
за
реакция,
при
използването на катализатори като натриев
карбонат, натриев бикарбонат, цинков ацетат и
бариев хидроксид e 35-40 мин [20]. Според
резултатите в настоящето изследване времето за
разграждане намалява от 9 часа (таб 1, ред 1), до
45 мин (таб 2, ред 6) при използването на
микровълни, като източник на нагряване и ТiP
катализатор. Това се дължи на факта, че
микровълните не влияят на активиращата
енергия на реакцията, но осигуряват нагряване
едновременно, в целия обем на реагиращите
вещества, което спомага за по-бързо завършване
на реакцията.
От ГПХ анализите може да се види, че
промяната на количеството катализатор, влияе
върху добива на мономер (фиг. 9). При
конвенционалния метод на гликолиза, най-добро
разграждане се получава при 0,3% катализатор,
за време от 120 мин и добив на мономер 67,11 %.
При гликолиза в МВ реактор, най-добро
разграждане се получава при използване на 0,2%
TiP, с време за разграждане 45 мин и добив на
БХЕТ – 61,71%.

Фиг. 8. Реакционен механизъм на гликолиза с
катализатор на метална основа [3]
3.4. Влияние на концентрацията на TiP
върху процеса на гликолиза
За оценка ефекта от концентрацията на
TiP върху ПЕТ гликолизата са проведени серии
от експерименти, при условия посочени в
таблици
1
и
2.
Конвенционалната
деполимеризация без използване на катализатор
протича за 540 мин (таб. 1, ред 1). МВ нагряване

Фиг. 9. Добив на БХЕТ(%) според ГПХ анализи
при конвенционална и МВ гликолиза при
различна концентрация на TiP
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4. Заключения
Полученият катализатор успешно може
да замени катализаторите, съдържащи тежки
метали, какъвто е цинковият ацетат.
Използването на МВ реактор предлага
изключително кратко време за реакция, в
сравнение с конвенционалното нагряване, без да
се отразява неблагоприятно на добива на БХЕТ,
като в същото време позволява значителна
икономия на енергия.
Гликолизата
в
МВ
реактор
в
присъствието на ТiP е ефективна при
разграждане на отпадъчен ПЕТ до чист мономер
при сравнително меки условия и кратки времена
за реакция, което би довело до оптимизиране
процесите на рециклиране.
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ОСНОВНИ НАСОКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА
ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В
ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
ВАНЯ ПОПОВА
Аграрен университет, Пловдив
vv_girl@mail.bg
Резюме: В доклада са представени основните насоки чрез които управлението на
отпадъци от опаковки в производствена среда да е ефективно и устойчиво. За
максимално разбиране на предложените идеи са анализирани често употребявани
понятия като оползотворяване, рециклиране, най-разпространени отпадъци от
опаковки. Предлагат се три основни линии на действие: кратък анализ и прилагане
на законовата рамка касаеща управлението на отпадъци на европейско и
национално ниво; създаване на екологосъобразен начин на мислене на
производствените служители и максимално ограничаване на образуване и
последваща грижа за отпадъците.
Ключови думи: отпадъци от опаковки, производствена среда, устойчиво
управление на отпадъци, рециклиране, оползотворяване на отпадъци.

BASIC GUIDELINES IN THE PACKAGING
WASTE MANAGEMENT IN A PRODUCTION
ENVIRONMENT
VANIA POPOVA
Agricultural University, Plovdiv
vv_girl@mail.bg
Abstract: The report presents the main guidelines through which the management of
packaging waste in the production environment is efficient and sustainable. For a
maximum understanding on the proposed ideas, frequently used concepts such as recovery,
recycling, the most common packaging waste are analyzed. Three main lines on action are
proposed: a brief analysis and implementation of the legal framework concerning waste
management at European and national levels; creating an environmentally friendly way of
thinking of production workers and minimizing the formation and subsequent care of
waste.
Key words: packaging waste, production environment, sustainable waste management,
recycling, waste recovery.

1. Въведение
В днешно време индустрията и
опазването на околната среда вървят ръка за
ръка, като зависят в много голяма степен едни
от други. Когато говорим за производство,
независимо от естеството му, акцентa пада
върху отговорността за това как да се погрижим
за образувалите се отпадъци. Взетите решения
трябва да бъдат както икономически изгодни,
така и щадящи природата. Мерките, похватите,
стратегиите и т.н., които са представени в
доклада са приложими независимо от
числеността на служителите.

2. Същност на устойчивото
управление на отпадъци от
опаковки
Добре управляваните отпадъци са ценен
източник на суровини когато се използват
повторно. По този начин се допринася за
увеличаване на икономическите ползи и дори
създаването на работни места. Така се спестяват
ценни ресурси, което спомага за избягването на
скъпи дейности по почистване, преместване и не
на последно място предотвратяване на
здравословни проблеми. Ако трябва да обобщим
генерално
„устойчиво
управление
на
образувалите се отпадъци от опаковки“ означава
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това управление, което носи икономически
ползи за дадено производство и не излага на
риск служителите и други хора. В основата му
са
оползотворяването
и
в
частност
рециклирането. Основният стълб на Наредбата
за опаковките и отпадъците от опаковки (чл.1
ал.1, обн. ДВ. Бр. 85 от 6 ноември 2012г., изм. и
доп. ДВ., бр. 76 от 30 август 2013г., изм. ДВ. Бр.
30 от 15 април 2016г., изм. и доп. ДВ. Бр. 60 от
20 юли 2018г., изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 8 януари
2021г.) е задължението на всяко лице, което
пуска на пазара опаковани стоки, да влага
максимално
рециклирани
материали
в
изработката им, както и образувалите се
отпадъци от опаковки да бъдат събирани
разделно и екологосъобразно.
3. Какво е оползотворяване?
Най-важното, което трябва да се каже е
че това е широко понятие, което има различни
тълкувания според конкретните нужди. В
контекста на настоящия доклад ще го
разглеждаме като комплекс от действия, които
включват всяка ползотворна употреба на
отпадъци от опаковки, като не е необходимо те
да бъдат преработвани.
4. Какво е рециклиране?
Това е форма на опозотворяването,
като най-често термина се използва за
означаване процеса на преработването на даден
отпадъчен продукт в ново изделие.
Често използван метод е органичното
рециклиране – това е аеробно биологично
разлагане или анаеробно третиране чрез
микроорганизми на разградимите компоненти,
като се образуват метан или органични утайки.
5. Какво представляват отпадъците
от опаковки
По своя вид и състав най-разпространени
са стъклените, металните, пластмасовите,
дървените, хартиените и картонени опаковки.
Неизненадващ факт за всички е че основния дял
се пада последния вид. Важен е обаче факта, че
за специфичните производства процента на
другите видове може да е много по-голям –
стъкларски
заводи,
дървообработващи
предприятия и т.н.

Фиг.1. Процентно съотношение между
генерираните отпадъци от опаковки
(Източник: НСИ)
5.1. Стъклени опаковки
Основното предимство тук е че този вид
отпадъци не взаимодействат химически с
околната среда, ако не бъдат поставени в
принудителни условия т. е. те са инертни.
Доверието на потребителя е най-голямо защото
е спазен основния принцип на устойчивото
управление – могат да се използват многократно
без да навредят на човешкото здраве. За разлика
от пластмасовите опаковки (макар да отнема
стотици години) стъклото не се разгражда в
природата, което го прави подходяща суровина
за рециклиране – икономически изгодно и
щадящо околната среда.
Като недостатък може да се посочи че
преди да бъдат повторно използвани те трябва
да бъдат старателно измити. Това от своя страна
може да доведе до замърсяване на водите . За да
бъде избегнато трябва да бъдат спазвани
определени изисквания. Измиващите средства,
които се използват трябва да имат разтварящ и
емулгиращ характер. Ефективен начин който
може да се приложи е използването на
стерилизация чрез пара с висока температура.
5.2. Метални опаковки
Най-характерното за тях е че те не са
неограничен ресурс т.е. имат изчерпаем
характер.
Имат
висока
степен
на
рециклируемост, като финансовите ползи са
значително
по-големи
отколкото
при
преработката на други отпадъци от опаковки.
При повторната им употреба те запазват
свойствата си, което обуславя и многократното
им използване. Основната полза за околната
среда е че така значително се намалява разхода
на енергия – около 60% по-малко от тази на
производството по стандартния начин.
Опаковките от черни метали най-често
са със стоманен или чугунен характер, а тези от
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цветни метали съдържат алуминий, олово, мед,
бронз и никел. Поради голямата парична
стойност риска от замърсяване на околната
среда е минимален
5.3. Пластмасови опаковки
Втори по численост след хартиените
отпадъци – хранителната и козметична
индустрия са най-големите генератори на този
вид отпадък. Всяка пластмасова опаковка
според синтетичното вещество от което е
изградена има отличителен идентификационен
код. Най-често е отбелязан на дъното на
опаковката.
РЕТ –полиетилен терефталат –
опаковки от напитки (бира, сокове, вода,
безалкохолни напитки). Задължително се
използват еднократно.
HDPE – полиетилен – опаковките са
едни от най-безвредните, като могат да се
рециклират (от течни сосове, кутии за хранене
за многократна употреба).
PVC – поливинил хлорид – употребата
му е ограничена поради канцерогенността му
при нагряване (опаковки от козметичната
индустрия).
LDPE – low density polyethylene
(найлонови торби, опаковки от домакински
препарати). Няма доказани вредни свойства за
човешкото здраве, но не се използва често в
опаковъчната индустрия поради химическата си
нестабилност.
РР – полипропилен – сравнително
щадящ и затова се използва за производството
на бебешки и детски стоки.
PS – полистирен – най-използван
материал за изработката на опаковки за кисело
мляко, еднократни чашки за кафе. Канцерогенни
са при нагряване защото отделят вредни
вещества, които могат да попаднат в храната ни.
О или OTHERS – така се обозначават
рециклираните пластмаси, в които не може да се
посочи точно съдържанието на горе изброените.
Поради тази причина такъв тип опаковки са
нежелателни за хранителната индустрия.
Основните компоненти на пластмасовите
опаковки са главно суров петрол и въглища.
Противно на очакванията производството им
изисква по-малко енергия отколкото това на
хартиените и картонените опаковки. Начини на
оползотворяване са рециклирането и изгарянето,
като при втория метод получената енергия
трябва да се използва за производство на
електричество. Проблем при рециклирането е
оскъпяването на процеса, което е икономически
неизгодно.

5.4. Дървесни опаковки
Дървесината е възобновяем ресурс, но
нейното неконтролирано използване може да
има лоши последици за околната среда. Поради
тази
причина
оползотворяването
и
рециклирането носят големи ползи. Основните
от тях са намаляване на обезлесяването и
контролиране на промените в климата. По-бързо
видими са намаляването на депонирането им,
което
води
и
до
намаляне
на
нерегламентираните сметища. Когато говорим
за отпадъци от опаковки с дървесен характер,
основния дял се пада на транспортните опаковки
(палети, съндъци, дървени кутии за съхранение).
Те са около 4-5% от общия брой на
генерираните. В оползотворяването на дървесни
опаковки много често се прилага принципа на
„кръговата икономика“.
На последващо рециклиране не подлежат
отпадъци от опаковки, които имат органичнохалогенно покритие или такива, които са били
третирани с опасни вещества.
5.5. Хартиени и картонени опаковки
Образуваните отпадъци от хартиени и
картонени опаковки са много разнообразни.
Конкретиката на доклада разглежда само тези,
които
са
образувани
в
резултат
на
производствен процес. В най-голямата си част
те са транспортни опаковки – кашони и
опаковъчна хартия. В национален мащаб по
данни на НСИ тяхният процент е найголям(Фиг.1).
Тук
възможностите
за
рециклиране и оползотворяване са найразнообразни т.е. може да се получи богат
асортимент от вторични изделия, като може да
се рециклира около 6 пъти. Както при металните
опаковки риска от големи замърсявания е помалък.
6. Прилагане на законовата рамка
Законовите изисквания са първото нещо, от
което трябва да се изходи, когато се изгражда и
функционира дадено производство. В доклада е
направен кратък обзор на нормативните
документи на европейско и национално ниво.
6.1.Европейско законодателство
Директива 94/62/ЕО относно опаковките и
отпадъците от опаковки – първата директива
въведена от ЕС, която съдържа директно
измерими
количествени
цели
относно
съдържанието на определени вещества и описва
как опаковките от отпадъци трябва да се
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рециклират и оползотворяват. Целта на всяка
една
директива
е
да
хармонизира
законодателството на държавите членки с
европейските изисквания.
Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и
за отмяната на определени директиви –
Основен принцип в директивата е разширената
отговорност на потребителя-причинителят и
притежателят на отпадъци следва да ги
управляват по начин, който гарантира висока
степен на защита за околната среда и човешкото
здраве.
6.2. Национално законодателство
Закон за управление на отпадъците
(Обн. ДВ. бр.53 от 13 юли 2012г., изм. ДВ. бр.66
от 26 юли 2013г., изм. ДВ. бр.61 от 25 юли
2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 ноември 2014г., изм.
ДВ. бр.14 от 20 февруари 2015г., изм. и доп. ДВ.
бр.105 от 30 декември 2016г., изм. и доп. ДВ.
бр.13 от 7 февруари 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24
октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 3
ноември 2017г., изм. ДВ. бр.102 от 22 декември
2017г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 юни 2018г.,
изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 септември 2018г.,
изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г., изм.
и доп. ДВ. бр.1 от 3 януари 2019г., изм. и доп.
ДВ. бр.25 от 26 март 2019г., изм. и доп. ДВ.
бр.56 от 16 юли 2019г., доп. ДВ. бр.81 от 15
октомври 2019г., изм. ДВ. бр.105 от 11 декември
2020г., изм. ДВ. бр.14 от 17 февруари 2021г.,
доп. ДВ. бр.18 от 2 март 2021г., изм. идоп. ДВ.
бр.19 от 5 март 2021г.) – регламентира
законовите изисквания относно образуването,
събирането, транспортирането, третирането,
съхраняването на отпадъци от физически,
юридически лица и органите на държавното
управление.
Наредба за опаковките и отпадъците от
опаковки (Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г.,
изм. и доп. ДВ. бр.76 от 30 Август 2013г., изм.
ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. и доп. ДВ.
бр.60 от 20 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8
Януари 2021г.)– въвежда изискванията за
опаковките и опаковъчните материали, тяхното
разделно събиране, многократна употреба,
оползотворяване, обезвреждане, маркиране.
Наредбата съдържа мерки за предотвратяване на
образувалите се отпадъци от опаковки с цел
преход към кръгова икономика.

Наредба за определяне на реда и размера за
заплащане на продуктова такса (Обн. ДВ.
бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20
Януари 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г.,
изм. ДВ. бр.69 от 3 Септември 2010г., изм. ДВ.
бр.85 от 29 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.29 от 8
Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни
2012г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Октомври 2012г.,
изм. ДВ. бр.87 от 9 Ноември 2012г., изм. ДВ.
бр.76 от 30 Август 2013г., изм. ДВ. бр.100 от 19
Ноември 2013г., отм. ДВ. бр.30 от 15 Април
2016г.) – въвежда изискванията за начина на
изчисляване, ред за заплащане и размера на
продуктовата такса при пускане на пазара на
стоки след които се образуват масово
разпространени
отпадъци
определени
с
наредбите по чл.13, ал.1 от ЗУО. Такава такса не
се заплаща когато има участие в колективна
система представлявана от организация по
оползотворяване или когато има налице
индивидуално спазване на наредбите.

Наредба за класификация на отпадъците

(Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. и доп.

ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от
1 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 6
Октомври 2020г.) – в нея са описани как се
класифицират отпадъците по видове и свойства.
Нужните документи се подават в съответното
РИОСВ по местонахождение не по-късно от 2
месеца преди образуването. От началото на 2021
година функционира системата НИСО чрез
която е препоръчително да се направи това.
Причинителят на съответния отпадък е длъжен
също ако има промяна в свойствата на
съответния отпадък да подаде нужните
документи.
6.3. Кодове на най-разпространените
отпадъци от опаковки в производствена
среда съгл. П1 на Наредбата за класификация
на отпадъците
15 01 01 – хартиени и картонени опаковки;
15 01 02 – пластмасови опаковки;
15 01 03 – опаковки от дървесни материали;
15 01 04 – метални опаковки;
15 01 06 – смесени опаковки;
15 01 07 – стъклени опаковки;
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15 01 10* - опаковки съдържащи остатъци от
опасни вещества или замърсени с опасни
вещества;
7. Екологосъобразен
мислене

начин

на

Каквито мерки, стратегии и планове да
приложим те няма да бъдат успешни ако
съзнанието на служителите не е насочено към
устойчивото управление. Това е процес, който
трябва да започне от постъпването на работа и
да бъде постоянен през работния процес.
Ключовия момент тук е всички дейности които
се извършват в тази насока да не бъдат
приемани от служителите като досадно
задължение, а като абсолютна необходимост.
Независимо от вида на производството,
числеността на служителите трябва да
присъстват следните елементи:
Начален инструктаж, който да запознава
постъпващите на работа със законодателната
част касаеща здравословните и безопасни
условия на труд
на територията на
предприятието. В инструктажа трябва да
присъстват и вътрешните правила на фирмата.
Начален инструктаж касаещ образувани
опасни отпадъци – работа и правилно
съхранение на определените места. Трябва да се
акцентира върху един от масовите в тази
категория – 15 01 10*(опаковки, съдържащи
остатъци от опасни вещества или замърсени с
опасни вещества).
Последващо обучение на отговорните лица –
тези, които имат пряк достъп с опасните
отпадъци от опаковки.
Ежемесечни
мероприятия–
когато
служителите са по-малко на брой събитието
може да е единично. При по-голяма численост
могат да се разделят на потоци. Целта на това е
максимална ефективност и изграждане на
колективна отговорност.
Изградена система за поощрения –
информационно табло показващо добрите
резултати.
Кутии за предложения – не трябва да се
забравя че мнението на отсрещната страна е
важно и е оценено. Като завършек на този метод
се получава една постоянна ангажираност. В
тези ежемесечни мероприятия трябва да се

обсъждат предложените идеи и да се прилагат
реално.
8.Ограничаване на образуването на
отпадъци от опаковки и последваща
грижа
Трябва да се действа в следните три насоки:
максимално ограничаване на образуване на
съответния отпадък, последваща грижа и
редовно водене на нужната документация (не
само
тази
която
покрива
законовите
изисквания). Процеса трябва да е двупосочен –
с положителен ефект за околната среда и
икономически изгоден.
Оптимизиране
на
производствения
процес – най-ефективно е това производство,
което е със затворен цикъл. Така се спестяват
финансови средства, съответно количеството на
транспортните опаковки намалява.
Използване на рециклирани материали
Ограничаване употребата на хартия –
дигитализиране на работните документи.
Персоналните кошчета за отпадъци да
бъдат заместени с големи такива за разделно
събиране, разположени на централни места.
Повторно използване на дървесни опаковки
– палети и велпапе. По удачен вариант е да се
наеме човек, който да поправя счупените палети
отколкото да се купуват нови, като съответно се
образуват и по-малко отпадъци.
Представените точки са с цел намаляване на
образувалите се отпадъци. Колкото и да се
минимизира процеса, той не може да бъде
изцяло елиминиран. Затова последващата грижа
също е от голямо значение. Следващите точки
касаят съхранението на отпадъците от опаковки
и тяхното третиране или предаване.
7.2. Производствени площадки за
съхранение на отпадъци
Третирането като начин на последваща грижа за
получените отпадъци от опаковки не е толкова
разпространен
метод
при
отделните
производства. Той е ефективен, но изисква
финансови средства, които не всеки път са
оправдани. Българското законодателство е
регламентирало това задължение да може да се
поеме от други фирми имащи нужните
разрешителни. Поради този факт ще се
концентрираме
върху
насоки
касаещи
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правилната грижа за площадките за временно
съхранение. Основните линии на които трябва
да се обърне внимание са:
Правилен избор на местоположение на
площадката – най-често е една за цялото
предприятие. Ако отделните работни звена
позволяват отпадъците могат да се съхраняват и
на отделни места. Трябва мястото за всеки един
отпадък да бъде обозначено с код и
наименование.
Компактно разположение на отпадъка –
има два варианта на действие – предприятието
да заплати да бъдат извозени или на него да му
бъде заплатено т.е. да ги продаде на фирмата за
рециклиране.
Ако отпадъците са подходящо подредени
тяхното извозване няма да е толкова често и
съответно транспортните разходи ще намалеят
(важи в най-голяма за палети и картонени
опаковки).
За фирми, които образуват малки количества
отпадъци от опаковки, сключването на договор с
фирма за транспортиране не е най-подходящия
избор. Ако отговаря на нужните условия самата
тя може да си ги транспортира след издаване на
съответния регистрационен документ.
Правилно съхранение – в основата му е
предотвратяването на евентуално замърсяване
или нараняване на служител. Трябва да са
налични всички нужни адсорбенти при
евентуален разлив, аптечка за първа помощ.
Пример може да се даде с неправилно
подредени палети (евентуален риск от падане) и
неправилна подредба на варели от масла (при
падане може да се получи разлив).

производствена среда. Основна тенденция е
използването на рециклирани и безопасни
материали за да се минимизира количеството на
образуваните отпадъци.
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8. Заключение
Устойчивото управление на отпадъците
от опаковки е процес, който е многослоен – за
да бъде успешен трябва ангажираност на
служителите, разумно използване на суровините
и последваща грижа за образувалите се
отпадъци. Ключовия момент е да се анализира и
да се направи правилния избор, който е
подходящ за конкретното производство.
Представените насоки са законово издържани и
могат да намерят приложение във всяка
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ВКУСЪТ НА ЦВЕТОВЕТЕ И ДИЗАЙНЪТ
НА ОПАКОВКИ ЗА ХРАНИТЕЛНАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ
СИЛВИНА ИЛИЕВА, ВЕЛИСЛАВА АНТОНОВА
ТУ София, филиал Пловдив
silvina@tu-plovdiv.bg, velislava.shumanska@gmail.com
Резюме: Връзките между вкуса и цвета са вкоренени в нас още от раждането,
защото започвайки да се храним, връзките започват да се формират. В
продължение на десетилетия, изследователите се стремят да свържат цвета на
храната и сензорните характеристики. Малко от тези проучвания, обаче,
предлагат пълен поглед върху тях. Опаковката на продукта е ключовата връзка
между потребителя и продукта. Тя се явява своеобразен портал между тях.
Цветът е елемент от опаковката, който най-бързо комуникира с потребителя. Той
е свързан и със съдържанието на продукта и може да повлияе изцяло на вкуса на
потребителя. Подходящият избор и използване на цветове могат да разграничат
разнообразието от продукти по състав, вкус или аромат. Цветът - като
маркетингов инструмент е изключителна сила. Като визуален елемент, цветовете
могат да привличат вниманието и да играят ключова роля за определяне на успеха
на даден продукт. Целта на проучването е анализ на специализираната
литература, относно нарастващото осъзнаване на цветово-вкусовите
съответствия, които понастоящем изглеждат от особено значение за
работещите в областта на дизайна и маркетинга. Много малко академични
изследвания се фокусират върху влиянието на цвета на опаковката и върху
възприятията за вкус у потребителите, при избора на хранителни продукти.
Доказано съществува значима връзка между вкуса и цвета, така че тази
изследователска област се нуждае от по-задълбочено проучване, за да достигне до
набор от основни правила за цветовете, а възприемането на цвета като вкус има
значително влияние върху дизайна опаковките на храни.
Ключови думи: цвят, вкус, дизайн, опаковки, маркетинг

THE TASTE OF COLORS AND PACKAGING
DESIGN FOR THE FOOD INDUSTRY
SILVINA ILIEVA, VELISLAVA ANTONOVA
Technical University of Sofia, Branch Plovdiv
silvina@tu-plovdiv.bg, velislava.shumanska@gmail.com
Abstract: The connections between the taste and the color exist in us since birth, because
as we start eating, those connections begin to form. For decades, the researchers are trying
to make a correlation between the color of the food and the sensory characteristics. Only a
small number of those researches is showing us full overview over them. The packaging of
the product is the key link between the consumer and the product. The color is an element
of the packaging, which makes the fastest contact with the client. It is connected with the
essence of the product and may influence the entire taste of the consumer. The correct
choice and usage of the colors may differentiate the diversity of products by content, taste
or smell. The color, used as a marketing tool, is a great power. As a visual element, the
color may draw attention and play a key role in defining the success of a certain product.
The goal of the research is an analysis of the specialized literature in relation to the
growing awareness of the color-taste correlations, which currently seem to be especially
important to the people, working in the design and marketing field. A very small number of
academic studies are focused over the influence of the packaging color and the perception
of taste of the consumer, while choosing food products. It is proven that there is a

Опаковки-тенденции в развитието и приложението

30

significant connection between the taste and the color, which is why this field of research
needs deeper studies, in order to be able to provide a set of basic rules for the colors, and
the perception of the color as a taste has a significant influence over the design of the food
packaginghere.
Key words: color, taste, design, packaging, marketing.

1. Въведение
Без дизайн, в наши дни, не може да се
развива нито една сфера от човешката дейност.
Графичният дизайн е изкуството на визуалната
комуникация. Може да се нарече и комерсиално
изкуство.
Един от основните елементи за визуална
комуникация е именно цветът. Счита се, че
цветът е способен да предава емоции по
абсолютно универсален начин и на разбираем за
всеки език. Цветът е усещане, което възниква в
съзнанието ни при въздействие на неговия
зрителен апарат на електромагнитни вълни с
дължина на вълната от 380 до 760 nm. Но цветът
се свързва не само с конкретна величина, но и с
емоция. Това е усещане, което е възникнало в
процеса на еволюцията, като начин за
получаване на информация за обкръжаващата
човека среда и ориентиране в нея. Той е в
състояние да убеди и в някои случаи, дори да
манипулира аудиторията към дадено усещане
или вземане на решение.
Връзките между вкуса и цвета са
вкоренени в нас още от раждането, защото
започвайки да се храним, връзките започват да
се формират. Самият факт, че дори съществува
хранене по цветове значи, че те са много важни
за хората и на подсъзнателно ниво. В
продължение на десетилетия, изследователите
се стремят да свържат цвета на храната и
сензорните характеристики. Малко от тези
проучвания, обаче, предлагат пълен поглед
върху тях. В маркетинга много отдавна се
използва психология на цветовете. Например,
червеният цвят се използва най-често от
веригите за бързо хранене. Той е свързан с
емоции и страст, за това човек бързо огладнява
при вида на червеното, в комбинация с жълто
или оранжево, които са цветове, каращи хората
да се чувстват гладни. Когато се използва даден
цвят в опаковки, в рекламни материали и в лога,
задължително се прилага психология на
цветовете.
2. Вкусът на цветовете - анализ
Цветовете са една от най-важните
знакови системи. Цветът има голямо влияние
върху нашето настроение. [1] Всеки цвят се
асоциира с различно усещане, емоции, чувства и
вкус. Доказано е, че човек може да откаже да
опита дадена храна, само заради цветът и
външният й вид. Често зрението и вкусът са в

синестезия (едното възприятие предизвиква
другото).
Съществуват
цветове,
които
възбуждат (зелено, червено, жълто, оранжево) и
такива, които потискат апетита (черно, синьо,
лилаво). Когато се говори за зелен цвят, под
формата на храна, винаги се свързва със
здравословни храни – зелени плодове и
зеленчуци, а червеният цвят, освен, че се
асоциира с нещо вкусно (сладко), също така
подсъзнателно увеличава апетита.
Винаги, когато се говори за потребители,
трябва да се започне от там, че става дума за
емоции.
Елиът
Йънг
(председател
на
международната агенция за изследвания на
възприятията Perception Research Services) е
категоричен, че първото, което грабва
потребителя, е цветът на опаковката. Изразът
„опаковката продава продукта“ не е никак
случаен, тъй като много маркетингови
специалисти споделят, че потребителите
купуват дадена стока именно заради опаковката
ѝ. Ето защо може да се каже, че най-важният
атрибут на продукта е опаковката, но найсилният ѝ аспект е цветът.
Опаковката на продукта е ключовата
връзка между потребителя и продукта. Тя се
явява своеобразен портал между тях. Цветът е
елемент от опаковката, който най-бързо
комуникира с потребителя. Той е свързан и със
съдържанието на продукта, и може да повлияе
изцяло на вкуса на потребителя.
В
продължение
на
десетилетия,
изследователите се стремят да свържат цвета на
храната и сензорните характеристики. Като
цяло, те предполагат, че ярките цветове са
склонни да предизвикват по-силни вкусове или
аромати, отколкото бледите цветове. Малко от
тези проучвания обаче предлагат пълен поглед
върху връзката между цветовете и сензорните
характеристики за конкретна течна храна. Такъв
изглед би включвал карта на интензитета на
сензорните характеристики, нанесени върху
цветово пространство, като CIELab. [11]
Подходящият избор и използване на
цветове могат да разграничат разнообразието от
продукти по състав, вкус или аромат. Цветът като маркетингов инструмент, е изключителна
сила. Като визуален елемент, цветовете могат да
привличат вниманието и да играят ключова роля
за определяне на успеха на даден продукт.
Направено е проучване за влиянието на
концентрацията
на
цветовете
върху
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възприемането на аромата, сладостта и
интензивността на цвета, както и на мненията за
подходящи цветове в кисело мляко с ягода,
лимон, горски плодове и портокалови аромати.
Резултатите показват, че дори със същото
съдържание на всеки плодов аромат и захар,
колкото по-голяма е концентрацията на
оцветителя, толкова по-голяма е интензивността
на вкуса, възприемана от оценителите. [3]
През
последните
години
голямо
внимание се обръща на проблемите, свързани с
проектирането на опаковките на различните
изделия. Повишеното търсене и предлагане на
пазара, както и развитието на международната
икономика и комуникациите, довеждат до
повишаване на изискванията към продукта. Все
по-голямо значение има не само ефективността,
но и визията на предметите и опаковките. През
времето са направени различни проучвания,
свързани с храната и цветовете.
В средата на 90-те години е проведено
изследване, в което са използвани фокус групи,
които възприемат продукта по различен начин,
само заради промяна в цвета. Текстът и
графиките
са
запазени
непроменени.
Представена им е оригинална опаковка за
брашно, получила златен медал. С нея са
представени още осем различно оцветени
опаковки за брашно. Оказало се е, че само
заради промяната на цвета, хората са направили
различни заключения. Тази, която е била в черно
се е определяла като евтина. Оригиналната
опаковка, спечелила „златен медал“, била
определена като качествена, свежа и на добра
цена. Фокус групата определила зелената
опаковка като продукт с по-добър вкус, а тези в
оранжево и жълто – обогатени с витамини.
Светло синята се приемала като брашно, което
вече е пресято. Фокус групата е направила
различни заключения за един и същ продукт,
само заради опаковката.
Доскоро почти всички изследвания за
влиянието на цвета върху вкуса и очакванията
на хората и след това за техния дегустационен
опит, се свързваха с областите на сетивната
наука и науката за храните. През последните
години, интересът от страна на маркетинга и
графичния дизайн за цвета на опаковката и
връзката със самия продукт нараства с огромни
темпове.
Изследвания сочат, че цветът на храни и
напитки понякога е плътно свързан с вкуса,
аромата и/или усещането за определени
характеристики на продукта, както в случай на
вариации в цвета на естествените продукти
(например узряващи). В други моменти обаче се
разбира, че цветът на хранителен продукт не е

свързан и по този начин не предоставя
необходимата директна връзка с вкуса.
Важно е обаче да се отбележи, че не
всички изследвания, които са публикувани в
тази област са докладвали ефект на промяна на
цвета на напитката върху вкуса на хората.
Обяснението е, че влиянието на цвета върху
дегустацията зависи от това, какви очаквания зa
цвета изникват в съзнанието на наблюдателя, но
и колко близо или далеч е действителното
дегустационно преживяване от това визуално
предизвикано очакване. Например, тъмно
синкаво-лилава напитка се очаква да има вкус на
боровинка или касис. [5]
Проучване от Beneke, Mathews, Munthree
и Pillay (2015) показва, че предпочитанията за
цвят на бутилирана вода е обвързана и с
декларираният доход. Групи с по-ниски доходи,
предпочитат студени и топли цветове, и групи с
по-високи доходи, предпочитат неутрални
цветове. Независимо от това, всички елементи
на опаковката, включително цвят и форма,
трябва да бъдат комбинирани, така че да
привлекат потребителите при вземането на
решения.
Връзката на цветовете с основни вкусове
се появява на много различни места през
годините. Участници в изследване на O’Mahony,
(1983) не само трябва да изберат цвят, който да
съответства на всеки от четирите основни
вкусове, но и ден от седмицата, щат в
Съединените щати и т.н. С други думи картографиране на цветовия вкус, под формата
на изследване. Изследва се идеята, че четирите
основни вкуса, а именно горчив, сладък, кисел,
солен, може да бъдат свързани с определени
цветове. Предложението, че цветовете са
свързани с вкусове, често е обект на изследване
през времето. Така например Suarez de
Mendoza’s (1890) прави връзка между кисел вкус
и зелен цвят, а Ginsberg (1923) свързва сладкото
с оранжево-червено, солено със синьо, кисело
със зелено и горчиво с черно. Но все още не е
изяснено, какъв е обхватът на връзката цвятвкус. Има сравнително малко данни, засягащи
цвета и вкуса отвъд четирите най-честно
упоменавани вкусове.
Идеята, че четирите основни вкуса горчив, сладък, кисел, солен - са свързани по
някакъв начин с определени цветове, е
изследвано многократно, но традиционно
взаимовръзката на цвят-вкус в опаковките се
основава на интуициите на производители или
дизайнери. Ключовият въпрос е: Сигурно ли е,
че предложените от дизайнерите цветове,
наистина се харесват на широката аудитория?
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Интригуващ набор от емпирични изследвания,
проведени през последните три десетилетия
показват, че хората наистина съчетават
основните вкусове с цветовете по начини, които
далеч не са произволни. [14]
Най-новите научни познания, относно
такива кръстосани съответствия, сега се
извличат от мащабни онлайн проучвания.
Резултатите от такива изследвания започват да
вдъхновяват маркетингови специалисти и
дизайнери. Решаващата промяна, която сега
започва да се случва е, че дизайни, които
традиционно се основават единствено на
интуицията на творците и тяхното вдъхновение,
все по-често започват да се базират на отговори
на представителни групи от индивиди. [14]
В книгата си от 1999 г., чието заглавие се
превежда като „Как работи цветът“, немската
социоложка Ева Хелър описва резултатите от
проучване, в което тя е провела с близо 2000
германци (от всички сфери на живота), които
приписват цветовете на четирите основни вкуса.
Хелър съобщава, че зеленото и жълтото се
свързват предимно с кисело, докато розовото,
оранжевото и червеното се свързват със
сладкото. От друга страна, бялото, сивото и
синьото накарали хората да очакват солен вкус,
а виолетовото, черното и кафявото са свързани с
горчив вкус.
През 2003 г. Koch and Koch съобщават за
малко проучване (около 45 студенти, изучаващи
бизнес), оценяващо кръстосаните съответствия
между четирите основни вкуса и десет цвята.
Резултатите от проучванията били следите:
черният цвят (и също лилаво/виолетово) е
широко свързан с горчив вкус, белият (или
евентуално син) е солен, жълтият цвят (вероятно
и зелен) е кисел, а розовото и червеното
създават усещане за сладък вкус.
Нещо повече, подобен консенсус е
постигнат в различни проучвания, проведени в
различни страни, през различни десетилетия, с
много
различни
цели,
от
съответните
изследователи.
Целта им е, предвиждайки
поведението на потребителите, компаниите да
могат
да
предскажат
вкусовете
на
потребителите.
Цветът на опаковката е свързан със
съдържанието на продукта (Garaus & Halkias,
2020). Освен че предоставят информация за
своите продукти, цветовете на опаковките
играят роля в комуникацията на продуктите.
Червеният цвят дава съобщение, че продуктът
има пикантен вкус, докато синият цвят дава на
продукта студено послание. В допълнение,
цветовете също съобщават съдържанието на
продукта. Например, напитките с вкус на зелен

чай използват зелена опаковка, докато кафявата
опаковка показва вкуса на кафето. Освен че
привличат вниманието на потребителите и
влияят
на
преференциалните
преценки,
цветовете на опаковките могат да предават
информация за продукта, в момента на
покупката (Mohebbi, 2014). Освен това,
цветовете могат да идентифицират продуктите,
да диференцират продукт с продукт на
конкурент, особено в индустрията на дребно.
Подходящият избор и използване на цветове
могат да разграничат разнообразието от
продукти - състав, вкус или аромат - в
продуктова линия (Klimchuk & Krasovec, 2012).
Цветът - като маркетингов инструмент може да бъде убедителна сила. Като визуален
елемент, цветовете могат да привличат
вниманието, да охлаждат очите, да играят роля
за определяне на успеха на даден продукт
(Triedman, 2015). Цветовете на опаковките могат
силно да повлияят на възприятията на
потребителите за продукта (Wei, Ou, Luo, &
Hutchings, 2012). [13]
В едно от проучванията, в което е
използван количествен подход, събирането на
данни започва чрез изследване на литература от
справочници, научни списания и подобни, за да
се изнамери теория, като първоначална основа
за търсене на изследователски проблеми и това
какви аспекти да бъдат измерени или сравнени.
[13]
Въпросникът започва с тест за цветна
слепота (Ishihara, 1972). Това гарантира, че
респондентът има нормално цветно зрение.
Въпросникът е разделен на три раздела. Раздел
първи започва с информация на респондентите
като възраст, пол, учебна програма и
университет, месечни разходи, най-харесваните
и неприятните цветове. Във втори раздел,
респондентите са попитани за най-интересния
елемент на опаковката и най-важния фактор,
при избора на цвят на опаковката. В третия
раздел, респондентите оценяват стимула. Този
раздел съдържа пет семантични диференциални
твърдения, като възприемане на цената,
възприемане на качеството, предпочитания на
продукта, пробен продукт и интензивно
купуване. [13]
Въпросниците са разпространени лице в
лице, заедно с прототипи, използвайки удобен
метод за извадка, при който участниците се
подбират, въз основа на някои критерии. За
стимул, 15 прототипа на опаковки са показани
на всички респонденти (N = 110) с три различни
варианта на вкус (Choco-Latte, Minty-Vanilla и
Sour'n-Salty) и пет различни цветови схеми
(доминиращо
бяло,
доминиращо
жълто,
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монохроматичен, аналогов и допълващ цвят).
Всяка от петте различни цветови схеми е
показана на респондента за 30 секунди, като
основа за попълване на въпросниците. Първо са
показани три схеми на доминираща бяла PDP
опаковка, за да могат всички респонденти да
оценят. Белият цвят тук символизира цвета на
достъпните опаковки (Ampuero & Vila, 2006).
След това са показани трите схеми на
доминираща жълта PDP опаковка, където
жълтото представлява цвета на банана. След
това, три схеми на PDP опаковане на
монохромни цветови схеми, последвани от
аналогична цветова схема и допълваща цветова
схема. Цветовите схеми са взети от цветовите
представители на три различни варианта на
аромата и избраната комбинация от цветове
(фиг. 1). [13]

Фиг. 1. Доминиращо бяла опаковка, доминиращо
жълта опаковка, монохромна цветова схема,
аналогова и допълваща се [13]
Голяма част от хората възприемали
опаковката с доминиращ бял цвят като продукт
с много добро, доминиращо качество. Не малко
от хората са изразили намерение да купят
продукта в жълтата опаковка, като я възприемат
като продукт с добро качество. Монохромната
опаковка е определена като продукт с много
добро качество, но я поставят в категория „скъп
продукт“.
Качествено
възприемане
на
аналоговите цветови схеми я поставя в добра
категория, но на твърде висока цена.
Мнозинството са заявили неутрално отношение
към желанието да опитат продукти с допълваща
се цветова схема на опаковката.
Изследването показва, че потребителите
биха могли да предпочетат, да опитат и да купят
хранителния продукт, независимо от техните
приходи/разходи и цената на продукта.
Респондентите, оценяващи използването на
монохромни цветови схеми, показват тенденция

към по-скъпи ценови възприятия и по-високо
качество. Докато доминиращото използване на
бял цвят има тенденция към по-евтино
възприемане на цените. Това е в съответствие с
изследването на Ampuero и Vila (2006), които
посочват, че светлият цвят, предимно бял, се
счита за достъпен. Използването на допълващи
се цветови схеми има тенденция да има пониско качество на възприятия, в сравнение с
други цветови схеми, което потвърждава
изследването на Witkowska (2018). [13]
3. Резултати от анализа
Опаковката се счита за ефективен
рекламен
инструмент,
който
насърчава
продажбата. Изненадващо е, че 70% от всички
решения за марката и покупката се вземат в
момента на закупуване, дори ако потребителят
влезе в магазин с определен списък за
пазаруване (Kauppinen-Räisänen, 2014). [12]
Цветът е отличен източник на
информация. Смята се, че 62-90 % от оценките
на хората се основават само на цветовете (Singh,
2006). Цветовете имат драматично и дълбоко
въздействие върху мислите, чувствата и
поведението на потребителите, така че
маркетолозите отдавна използват цвета като
визуално устройство за подпомагане на
познанието и мисълта и привличане вниманието
на потребителите (Labrecque, Patrick & Milne,
2013). [12]
Резултатите от различните изследвания
показват това, че потребителите са повлияни от
цвета на опаковката. От всичко казано до тук,
може да се направят изводи, че червеното (в
опаковките за храни) се свързва с нещо вкусно, а
зеленото се свързва най-вече с това, че храната е
здравословна. По отношение на въздействието
на опаковката, резултатите разкриват, че цветът
(73,3%) и изображенията (83,3%) могат да
повлияят на решенията за покупка. [7]
6. Заключение
Целта на проучването е анализ на
специализираната
литература,
относно
нарастващото осъзнаване на цветово-вкусовите
съответствия, които понастоящем изглеждат от
особено значение за работещите в областта на
дизайна и маркетинга. Много малко академични
изследвания се фокусират върху влиянието на
цвета на опаковката и възприятията за вкус у
потребителите при избора на хранителни
продукти.
Според анализите на данни, цветовете
имат свои специфични вкусове. Съществува
значима връзка между вкуса и цвета. Но тази
изследователска област се нуждае от още по-
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задълбочено проучване, особено вземайки
предвид широкия кръг хора с различен опит и
манталитет. Цветовете имат набор от основни
правила. Тези правила важат и за вкуса на всеки
цвят, а възприемането на цвета на всеки вкус
има значително влияние върху опаковките на
храните. Цветът, освен че се възприема чрез
зрението, има пряка връзка със сетивата за вкус
и обоняние. Той е ефективен при възприемане
на вкуса. Така че цветът и вкусът са два основни
фактора, влияещи върху приемането на храна.[8]
Някои проучванията изследват връзката
между цвета и изображението на опаковката
върху възприятията на потребителите и
намеренията за закупуване на хранителен
продукт. Въпреки всички тези изследвания
обаче, самите графични дизайнери все още не
знаят как точно да избират цветовете на
съответния продукт. Всички залагат на това,
опаковката им да е различна, да привлича
вниманието мигновено и да води до продажба,
но все още не е изяснен напълно работещият
механизъм.
Важно е да се разбере, че решенията за
покупка са повлияни от начина, по който
опаковката
комуникира
с
купувача.
Потребителите правят асоциации за вкуса и
стойността, въз основа на минал опит. Не
всички купувачи, обаче, са разработили
чувствителност към дизайна, но тези, които са
го направили, вероятно ще бъдат засегнати от
дизайна на опаковките. [9]
Всеки дизайнер на опаковки трябва да
разбира влиянието на цветовете и да не забравя,
че цветът създава представа и съответно
очакване за вкус. По-ранните изследвания
разглеждат цвета като влиятелен елемент на
дизайна. Цветът е един от недостатъчно
изучените визуални знаци за опаковки в
научните
изследвания. Не много от тях
разглеждат цвета като основен фокус на
опаковката в хранителната индустрия. Не са
проучени и връзката между цвета на опаковката
и потребителския опит за вкуса.
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ДИЗАЙНЪТ НА ОПАКОВКИ –
КЛЮЧ КЪМ ДЕТСКОТО ВНИМАНИЕ
Иванка Добрева-Драгостинова
Нов български университет
iva_d_d@abv.bg
Резюме: Безспорен факт е, че често опаковката продава стоката. Това може би е
още по-валидно за пазара, адресиран към детската аудитория. За подрастващите
ролята на опаковката е изключително важна, тя е средство за въздействие, за
възпитаване на потребителска култура, за изграждане на естетически и
нравствени норми. В доклада се представя опаковката с нейното
формоизграждане, графично решение и цветност във връзка със спецификата на
детските възприятия и въображение. Анализират се тенденциите в областта на
опаковката и отношението към нея, както и динамиката в света на съвременното
дете.
Ключови думи: дизайн на опаковки, дизайн на опаковки за деца

PACKAGING DESIGN – KEY TO CHILDREN’S ATTENTION
Ivanka Dobreva-Dragostinova
New Bulgarian Univercity
e-mail: iva_d_d@abv.bg
Abstract: It is an indisputable fact that often the packaging impacts sales. This perhaps
even more refers to the market which is addressed to the children's audience. For the kids
the role of packaging is extremely important. It is a means of influence for when we talk
about educating consumer culture, building aesthetic and moral norms. The report
presents the packaging with construction, graphic solution and color in relation to the
specifics of children's perceptions and imagination. The problems are analyzed, taking into
account the interest in trends in packaging and attitudes towards, as well as the dynamics
in the nowadays children’s world.
Key words: packaging design, kids packaging designs,

1. Въведение
Дизайнът е отражение на развитието на
едно общество, а едно от най-ясните измерения
на тази взаимовръзка може да търсим в дизайна
на опаковки. Това е една от най-бързо развиващите се сфери на дизайна и съвсем оправдано
силно подвластна на всички промени в
нагласите и търсенето от страна на потребителите. Дизайнът на опаковки за деца от своя
страна може би е още по-интересен, динамичен,
но и сложен за изучаване, защото става дума за
потребители в различни възрастови групи и
доста различаващи се от възрастните по начина
по които възприемат и осмислят визуалната
информация.
Възрастните имат склонност да преценяват нещата от своя гледна точка и на базата на
личния си опит, но когато става дума за дизайн
за подрастващите, този модел не е валиден, наймалкото заради възрастовата разлика, но и
главно защото между децата „преди“ и децата
„сега“ винаги е имало различие, а сега то е
значително.

2. Изложение на доклада
При проучване и анализ на опаковките
могат да се открият доста промени в графичното
им решение, които са свързани с промяната на
начина, по който децата възприемат света.
Например, опаковките със снимки или
дори с изображения на деца, освен ако не са
наложени вече от марката, като че ли не са
актуални. Вероятно връзка може да търсим с все
по-малкото значение на непосредственото
общуване на децата помежду им и на засилването на въздействието на дигиталните средства
за общуване, игра, забавление. Присъствието на
човешкия образ не рядко е силно стилизирано
или дори сведено до знаковост (фиг. 1).

Фиг. 1 https://www.trendhunter.com/slideshow/baby-foodproduct
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Още по-редки са случаите, в които се
откриват рисувани на ръка изображения. Ако ги
има, то те са по-скоро с ретро и носталгичен
характер и впечатляват повече възрастните
отколкото децата. И това е съвсем обяснимо.
„Днешните деца са започнали да губят тази
искреност и естетика на рисуваното с ръка
изображение, поради това, че рядко са се
срещали с такъв вид изкуство.“ [1]. Графичното
решение на опаковките за деца е най-често
изцяло продукт на компютърна графика и
оформление. При графичното решение на
опаковките за храни, напитки, козметика са
характерни силно стилизирани образи, условна
наситена цветност, равен цветен тон (фиг. 2).

В последните години белият фон се
налага все по-убедително и затвърждава поизчистена и минималистична визия на
опаковките. Това определено е положителна
тенденция, защото помага за преодоляване на
погрешно възприетото мнение, че всичко около
детето трябва да е пъстро и цветно. Фигури 5 и 6
много добре демонстрират, със сходни играчки
и опаковки, но с различна цветност, превъзходството на бялата опаковка в ролята на средство
за акцентиране на вниманието върху играчката и
информацията за нея, както и за постигане на
по-високо ниво на естетика и въздействие за
висок клас и качество на предлагания продукт.

Фиг. 5

https://www.igra4kite.com/

Фиг. 6

https://www.fisher-price.com/

Фиг. 2 https://www.amazon.com/kids-character-hand-soap/

Малко по-различно се подхожда при
опаковките за играчки. При тях, ако опаковката
не предоставя поне частичен визуален достъп до
изделието вътре (фиг. 3, 5 и 7), то на опаковката
обикновено е разположена снимка на игровото
средство върху неутрален фон (фиг. 4 и 8) или е
интегрирано в изображение на характерна среда.
Не са редки случаите и на снимки на играещи с
изделието деца (фиг. 7).

От
екологични
съображения
и
отразявайки търсенията на клиентите за натурални продукти и материали, белият фон често
започва да се заменя с натуралния цвят на
рециклиран картон (фиг. 7).

Фиг. 3 https://sigolpack.com/

Фиг. 7

Фиг. 4 https://bpando.org/2014/07/16/packaging-kid-o-bystudio-lin/

https://www.fisher-price.com/

Умерената цветност, спазването на основни
композиционни принципи и прилагането на
художествена мяра са основни средства за
постигане на хармония и естетически качества
на опаковката. Придържането към тези принципи ще позволи на опаковката да носи
неоходимата информация и да привлича вниманието позитивно. Освен това не трябва да
забравяме и че тези продукти ще попаднат в
търговската мрежа на щандовете сред други
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стоки, а от там визуалното въздействие би могло
сериозно да пострада, ако дизайнът не е
съобразен с този фактор. Фигура 8 демонстрира
пример на недобро композиционно и цветно
решение, при което изборът на фон и липсата на
прилагане на мяра, са направили опаковката
привличаща погледа, но не и привлекателна и
информативна.

доста характерно при опаковките за детски
стоки и спомага при подредба на рафта от кутии
с еднакъв артикул да се получи общ визуален и
често атрактивен фриз (фиг. 10), спомагащ за
по-добрата визия на продукта и разпознаваемост
върху рафта [2].

Фиг. 9 https://www.lolwot.com/10-of-the-best-packagingdesigns-ever/

Фиг. 7

https://vegatoys.com/bg/

Компютърните
игри
и
новите
технологии променят отношението към естетиката на опаковката и нейното графично решение
(фиг. 9) - изчистени опростени форми, образи
сведени до геометризация и знаковост.

Използването на смислова връзка между
съседните страни на опаковката може да има и
друго проявление. През 2002 г. е пусната на пазара първата опаковка с иновативен дизайн, при
която чрез завъртане на 90° на всяка съседна
кутия, се формира името на бранда [2]. Тази
игра с изображението е много близка до
детските възприятия, които първоначално
възприемат характеристиките на предметите и
явленията поетапно и на части, а по-късно, с
развитието на логическото и асоциативно
мислене, ги свързват в обща представа. Подходът може много сполучливо да се използва в
опаковки, предназначени за деца (фиг. 11).

Фиг. 8
https://www.packagingoftheworld.com/2015/01/pacmanpackaging-student-project.html

Когато става дума за стоки, особено за
деца, е необходимо да се обърне внимание на
постоянно завишаващите се изисквания към
изделията, материалите и продуктите вложени в
тях, което съответно налага разполагането на
значително количество информация върху
опаковката. Сервизната информация задължително трябва да присъства и разбира се е важна,
но най-вече за родителите, за които тя е значим
фактор при вземане на решение за покупка. При
децата обаче много по-силна е другата мотивация – тази на подсъзнателно ниво, която определя продукта като привлекателен или не [2].
При стоките за деца е логичен стремеж
сервизната информация да се събере на една
страна на опаковката или дори да се постави
върху допълнителен елемент като етикет или
книжка. Така лицевите страни на опаковките –
т.е. тези, които носят главната визуална
информация могат да са повече от една. Много
проектанти разчупват статуквото от самостоятелно изображение за всяка страна и създават
общо изображение със съседните страни. Това е

Фиг. 10 http://www.advertology.ru/article149783.htm

Като цяло, стремежът е да се проектират
опаковки, обхващащи по-широк възрастов
диапазон и подходящи и за двата пола. По този
начин предлаганите изделия имат по-универсален характер и са насочени към по-голяма
потребителска група.
Развитието на детето преминава през
различни етапи със специфични особености на
възприемане
на
информация,
интереси,
потребности. Условно може да разграничим
четири възрастови категории при адресантите на
опаковки.
Първата обхваща опаковането на стоки
за най-малките от 0 до 12 месеца. При тях
дизайнът е насочен по-скоро към родителите и
начина по който те възприемат опаковката.
Водещи са новите тенденции – изчистена мини-
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малистична визия, неутрален фон, образи на
симпатични стилизирани бебета животни и деца
(фиг. 12). Търси се подчертано послание за
екологичност, здравословност, високо качество,
безвредност, безопасност. В този период на
интензивно развитие на бебето е важно и
визуално разграничаване на отделните етапи в
израстването (фиг. 4, 5, 6, 12).

Фиг. 11 https://design-job.wixsite.com/design1/

В естетиката на опаковките може да
открием не малко примери, в които липсва
визуална препратка към бебето. Това не е
изолирано явление. Дизайнът за бебешки стоки
отговаря на търсенето, а то не рядко поставя
бебето в ролята на аксесоар на майката. В
резултат могат да се видят черни и тъмносиви
детски колички, щавена или изкуствена кожа в
облеклото и аксесоарите за бебето, имитации на
сребърни и златни елементи, кристали, леопардови шарки, декорации, препращащи към
различни музикални стилове и групи, към
татуси и т.н. Все пак може да се каже, че при
опаковките, в сравнение с другите елементи от
материалната среда, за най-малките, тези
явления са по-ограничени и семпли.

чувствителност и потребителска култура. На
опаковката се налага да отговаря едновременно
на очакванията на родителите и на интересите
на детето.
Моделите на въздействие върху детето се
изменят и усъвършенстват – първоначалното
обобщено възприемане на образа и фокусирането само върху основните елементи,
постепенно се променя и към края на
възрастовия период започва задълбочено
изследване на отделните детайли. Детето в тази
възраст изучава света – първо живите същества
– хората, животните, растенията. Опаковките
обикновено отразяват точно тях. Удачно е да
предоставят на детето асоциативни връзки,
които да му помагат да възприеме и осмисли
действителността. Например: водните обитатели
са върху козметиката за баня; „зъбатите“ животни - при опаковките за паста за зъби; играчките
- предлагани в опаковки, пресъзда-ващи среда,
която е характерна за тях (фиг. 14 и 15).

Фиг. 13 https://medium.com/@designerpeople/innovativecosmetic-shape-packaging-designs-ab658ade298f

Фиг. 14
https://www.behance.net/gallery/60079649/Characters-forToothpaste

Фиг. 12 https://www.patilanci.bg/

В следващия възрастов период - от 1 до 3
години, детето вече активно възприема и
контактува със заобикалящата го среда, включително и с опаковката. Това е период на
интензивно развитие на интелектуалните и
личностни качества на детето. В тази възраст
опаковката е натоварена с изключително важна
функция. Тя има немаловажно участие в
изграждане на основата на развитието на
познавателните способности и асоциативни
умения, във формирането на естетическа

Предучилищния период и началото на
училищната възраст са изключително интересни
от гледна точка на дизайна на опаковки. С
напредването на възрастта на детето, с оформянето на неговия характер и постигането на
лични победи в посока на неговата самостоятелност, ролята на мнението на родителите за
опаковката има все по-малко значение. Възрастните очакват разбираемост в опаковката, нещо
което асоциативно да свързва съдържанието или
произхода на продукта с опаковката. Подрастващите имат далеч по-активно фантазно
мислене. Тяхното съзнание работи интензивно,
свързвайки отделните им познания и представи
за света чрез капацитета на тяхното въобра-
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жение. Пикът на това мислене е в края на
предучилищната и началото на училищната
възраст, когато детето има много изразен
интерес към фантастичното, тайнстве-ното и
загадъчното. В един от трудовете си
анимационният режисьор и киновед Радостина
Нейкова, казва: „За да са в хармония с реципиента си, детските филми трябва да съдържат
поне частица от висотата на детската фантазия“
[3]. Без никакво съмнение може да отнесем този
принцип и към дизайна на опаковки. Явно
обаче, въображението на възрастните не е
достатъчно богато, за да отговори на това
условие, защото виждаме едни и същи мотиви и
подходи в много и различни опаковки. Една от
най-често експлоатираните теми са чудовищата.
Разбира се, в повечето случаи миловидни,
симпатични, забавни, но ги откриваме при
опаковките на разнообразни стокови категории
– храни, напитки, козметика, облекло, аксесоари, канцеларски принадлеж-ности (фиг. 16 –
19). Чудовищата може би изглеждат странно
като избор на тематика и не съвсем приемливо
от страна на възрастните. Фактът обаче, че
страшилищата са толкова популярни, вероятно е
доказателство, че се възприемат добре от децата.

Фиг. 15 https://remos.ru/blog/archive/2018/cool-kidspackaging-design/
фигура 16 https://www.123rf.com/photo_149562199_stockvector-vector-kids-or-infant-body-care-or-toiletries-transparentpump-bottle-or-dispenser-packaging-with-ca.html

Фиг. 17
https://www.mynewsdesk.com/swedbrand/blog_posts/thenicest-eyewear-packaging-designs-55210

Фиг.
18
https://www.packagingnews.co.uk/design/newpacks/bear-launches-new-range-with-qualvis-packs-02-02-2016

В много от образите може да намерим
препратки към героите от детските анимационни филми „Университет за таласъми“ и
„Таласъми ООД“. Безспорно доста впечатляващи и успешни продукции. Тук е интересно да
разгледаме и част от причината за актуалността
и успеха им и да видим дали изборът на тези
същества е удачен при опаковката.
Анимационните филми засягат една
много съществена тема – тази за детските
страхове. Понякога страховете са свързани с
конкретни съществуващи обекти и ситуации, но
най-често се дължат на комбинацията им с
богатото детско въображение. В определени
моменти от израстването си децата проявяват
засилен интерес към дадени теми като например
динозаври, автомобили, училищни, болнични
ситуации, чудовища, да не забравяме и
подчертания интерес към лошите герои. Те
искат да играят на игри, свързани с тези теми, да
гледат филмчета, да имат енциклопедии,
играчки и т.н. Това са проявления на естествено
заложен модел за справяне с притесненията.
Детето се стреми да запълни липсата на опит и
познание в дадената област. Колкото повече
информация придобива и колкото повече пъти в
игрови ситуации се сблъска и справи с дадения
проблем, то става все по-уверено и в крайна
сметка се преборва с притесненията си.
Споменатите екранни продукции обличат във
видим образ детските страхове и благодарение
на тях детето става информирано и подготвено.
Тези чудовища вече не са страшни и имат
съвсем различно въздействие върху съзнанието
на децата.
Не трябва да забравяме и че
съвременните деца, „благодарение“ на филмите,
клипчетата, електронните игри, рекламите,
които са пълни със силно въздействащи сцени и
визуални ефекти, изграждат различни от нашите
представи за страх, опасност, постижимост,
реалност. Тяхните сетива са обект на въздействие от страна на изключително много и
мощни стимули, които атакуват съзнанието им.
Може би и затова виждаме тези същества
използвани в дизайна на опаковки и изделия за
деца от доста по-ранна възрастова група.
След началната училищна възраст децата
навлизат в период на интензивно съзряване,
първо физическо, а после и психическо и
емоционално. В този етап на постепенно приближаване и навлизане в света на възрастните,
техните стремежи са да бъдат големи. В
повечето случаи детските опаковки вече не
представляват интерес, дори стават неприемливи, но от друга страна не всички стоки за
възрастни са подходящи и здравословни за
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подрастващите. В този преходен период възможността за въздействие от страна на родителите и възрастните все повече намалява и
ролята на дизайна се оказва изключително
важна. Атрактивни опаковки с младежка визия
биха могли да насочат вниманието към поподходящ избор. Важни области, в които да се
мисли, са дизайнът на опаковки за храни,
напитки и козметика. Децата се стремят към
уникалност, но и принадлежност към определени групи, себеутвърждаване и изграждане на
своя имидж. Бунтът към общоприетите норми и
правила може да е доста категоричен. Опаковки,
които се разграничават от стандартните (фиг.
20), но не са детски, се припознават лесно от
порастващите.

Фиг. 19 https://llahona.com/portfolio/teens-cacao/

Съзряването на децата е период, в който
те се сблъскват с редица проблеми свързани с
тяхното полово развите и израстване. Докато
при момчетата тези промени са по-видими и
предвидими (например необходимостта от
бръснене не ги заварва неподготвени), то не
може да се каже същото за момичетата при
които появата на цикъл се измества все по-рано.
Дизайнът би могъл да помогне за преодоляване
на подобни психологически проблеми. Фигура
21 е прекрасен пример за продукт и опаковка,
отговарящи на нуждите на една малка дама, с
визия ориентирана към това да се чувства
специална, а не чак толкова голяма.

ствата за разкрасяване за възрастни, обаче не са
безобидни за младата кожа, коса, нокти.
Предназначените за деца продукти вече не ги
задоволяват. Важно е да се предлагат серии за
тинейджъри, лесно разпознаваеми и привлекателни (фиг. 21).

Фиг. 21 https://www.pollock.com/design-packaging-connectsteenagers/

6. Заключение
Значими и разнообразни са проблемите
към които се насочва дизайна на опаковки в
сферата на детските стоки. Това е един
интензивно развиващ се сектор, който е
необходимо да изследва, отчита и отразява
динамиката в детското израстване и промените,
свързани с особеностите в развитието на
съвременното общество. Опаковките за деца са
голямо и значимо предизвикателство пред
дизайнерите. В настоящото изследване акцентът
е към графичния аспект на въпроса. От своя
страна, разработката на формата, конструкцията,
прилагането на разнобразни материали, влагането на допълнителни функции и игрова
стойност в опаковката са средства, с които
опаковките биха могли да станат още поинтересни, привлекателни и полезни за децата.
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Фиг. 20 https://bellaglobal.com/en_GLO/productsBrand/bella-for-teens-1

По-често момичетата, но и момчетата в
тази възраст имат склонност да експериментират с външността си. Козметиката и сред-
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Резюме: В представленной работе изучено влияние различных параметров процесса
электролиза на электрохимическую полировку алюминия. Получены оптимальные параметры
процесса анодного полирования пищевого алюминия марки АК7. Изучено влияние различных
добавок на коэффициент отражения алюминия. Для алюминия изучаемой марки получено
значение коэффициента отражения около 70%. Также установлена технология
предварительной обработки алюминиевых образцов перед процессом электролиза. С этой
целью, помимо механической обработки, образцы были обезжирены и травлены в различных
растворах электролитов.
Ключевые слова: пищевой алюминий, электрохимическая полировка, анодное
растворение, органические добавки, тиомочевина.
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Abstract: In the presented work, the influence of various parameters of the electrolysis
process on the electrochemical polishing of aluminum has been studied. On the basis of the
experimental work carried out, the technology of electrolytic polishing for AK7 aluminum was
developed. The proposed technological scheme includes mechanical treatment, degreasing,
etching with hydrochloric acid, repeated washing with distilled water. At the end, anodic
treatment of the material was carried out. Mechanical processing was carried out with
Viennese lime. For the degreasing process, a mixture of substances is proposed that ensures the
effectiveness of the process under study. Multiple rinsing of the test material with water is considered
an important factor in the technological scheme.
In the course of the electrochemical study, the optimal composition and temperature of
the electrolyte, the voltage across the electrochemical cell, the current density and the processing
time were obtained. The influence of various additives on the reflectance of aluminum has been
studied. For aluminum of the studied grade, a reflectance value of about 70% was obtained.
The proposed technology, due to its simplicity and economy, can be applied in practice
for the obtained effective aluminum coatings, hence containers or other types of food packaging.
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Введение. Алюминий - мягкий, коррозионноустойчивый металл. Полированные алюминиевые
детали применяются в различных областях
современной техники - радиоэлектронике, машиностроении, приборостроении, авиационной промышленности, в строительстве и в пищевой
промышленности. Глянцевые алюминиевые поверхности устойчивы к коррозии и имеют торговопривлекательный внешний вид при изготовлении
посуды, банок, фольги и контейнеров для запекания.
Преимущество алюминиевых пищевых банок перед
основным конкурентом стеклом – возможность
полной переработки алюминиевых банок после их
использования в новые банки.
Все марки
используемого сырья, разрешенного к применению,
строго оговорены в ГОСТе. Контактировать с
продуктами
могут
различные
сплавы.
Для

изготовления
изделий
пищевого
назначения применяют сплавы АК7, АК5М2, АК9, АК12, в
которых массовая доля свинца должна быть не более
0,15%, мышьяка - не более 0,015%, цинка - не более
0,3%, бериллия - не более 0,0005%, магния 1,8…3,2%. Относительная вредность алюминия на
здоровье человека связана с пищевыми добавками,
например алюмосиликат калия (Е555), бентонит
(Е558), алюмосиликат натрия (Е554), алюмосиликата
калия (Е555), алюмосиликат кальция (Е556),
алюмосиликат (каолин) (Е559) [1].
Электрохимический и химический способы
полировки особенно удобны для изделий сложной
конфигурации, когда использование механического
полирования практически невозможно. Обработанный такими способами алюминий обладает
рядом
весьма
ценных
свойств,
например,
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благоприятными фрикционными, механическими и
электрическими характеристиками.
Хотя процесс электрополировки алюминия и
его сплавов достаточно изучен, однако для
конкретной марки необходимо найти новые
электролиты и параметры электролиза, так как
процесс очень чувствителен к разным примесям
сплава.
Раннее
нами
установлена
технология
электрохимического полирования алюминиевого
сплава марки АД [2].
Постановка
задачи
и
обоснование
методики. Чистый алюминий легче подвергается
полированию
чем
его
сплавы.
Для
электролитической полировки чистого алюминия
служат в основном кислые электролиты [3-5]. Но
кислые
электролиты
агрессивные,
коррозионноактивные и дорогие, кроме того для
полировки сплавов алюминия хорошие результаты не
дают, поэтому для сплавов алюминия целесообразно
применять щелочные электролиты [3,4]. Для каждой
марки алюминия необходим выбор состава
электролита и параметры электролиза. Исследования
проводились на образцах пищевого алюминия марки
АК7, ковкий алюминий с содержанием металла 87,4 93,8% и кремния 6-8%. Сплав нормальной чистоты
отличается хорошей механической прочностью и
низкой
пластичностью
рекомендуется
для
изготовления пищевых банок.
Для предотвращения коррозионных явлений и
с экономической точки зрения нами выбран
щелочной электролит. Целью настоящей работы
явлается нахождение состава электролита и условий
электролиза анодной полировки: плотность тока,
напряжение, температура электролита и время
анодной обработки. Исследования проводились в
трехэлектродной ячейке, где между двух катодов
ставился анод из исследуемого образца. Во всех
опытах использовали образцы с размером 10X10 мм.
В электрической ячейке в качестве катодов
использовали пластины из нержавеющей стали,
которые в щелочном растворе устойчивые.
Предварительная обработка образцов алюминия
проводили
по
известной
технологии
[3,6]:
механическая обработка, обезжиривание, травление.
Для электрохимического полирования алюминия
марки АК7 использовали раствор гидроксида натрия
с разными добавками. Затем для оптимального
раствора
экспериментальным
путем
выбрали
наилучшие параметры электролиза. Для получения
этих характеристик использовали потенциостат HCH
Instrument Model 600 Voltametric Analyser. Анализ
качества полировки осуществляли на спектрометре
170+UV/VIS, а состояние поверхности полированных
образцов на микроскопе ML 9400 Polarizing
Microscope. Блеск металлической поверхности
определялся
соотношением
интенсивностей
отражения света испытуемого и зеркального
образцов (коэффициент К). Если К=50…80%, то
образец считается блестящим, а при K>80% глянцевоблестящим.
Результаты исследования. Образцы, после
механической
обработки
Венской
известью,

обезжиривали в электролите следующего состава
(г/л): NaOH-50, Na 3 PO 4 -45, трилон Б-1, pH = 9…11,
температура – 70…80 oC, время обработки – 5 мин.
Травление осуществляли в 0,5 Н растворе NaCl около
1 мин. Образцы тщательно промывали дистиллированной водой после каждой операции.
Сначала электрополировку осуществляли в
растворе NaOH с разными концентрациями (рис. 1,
кривая 1). Известно, что основным критерием
качества
полирования
является
коэффициент
отражения (К) [2-5]. Как следует из кривой
с
оптимальным
является
раствор
NaOH
концентрацией 15 г/л. Затем к раствору выбранной
концентрации
добавляли
другие
вещества,
оптимальную
концентрацию
которых
также
определяли опытным путем (рис. 1, кривые 2 и 3).
Добавление Na 2 CO 3 не оказывал влияние на К.
Исходя из экспериментальных данных для
электрополировки выбрали электролит следующего
состава (г/л): NaOH – 15, Na 3 PO 4 – 180, KAl(SO 4 ) 2 –
20, в котором К составляет 35%.

Рис. 1. Зависимость коэффициента
отражения от концентрации компонентов
электролита: 1- NaOH, 2- KAl(SO 4 ) 2 , 3- Na 3 PO 4 .
Изучена оптимальная температура обработки в
вышеуказанном растворе (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость К от температуры
электролита.
Как видно из кривой максимальный блеск
проявляется при температуре электролита 90 0С. На
рис. 3 представлен результаты опытов зависимости К
от
времени
электролитической
полировки.
Оптимальная
продолжительность
обработки
составляет 10 мин.
Известно,
что
при
электрополировке
алюминиевых сплавов на интенсивность блеска
благоприятно влияют различные органические
вещества, в частности в щелочных электролитах
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спирты, в основном многоатомные, их эфиры,
амины, органические кислоты [3].

Рис. 3. Зависимость К от
продолжительности обработки образцов.
.
Известно что незначительные добавки к
электролиту полирования
- триэтаноламин,
катапин БПВ, полиэтилен гликоль [6], глицерин,
метилцеллюлоза,
сульфоуренид,
приводят
к
увеличению коэффициента отражения
[7-9]. Для
этого к вышеуказанному раствору добавляли
вещества, которые используются для полирования
разных цветных металлов. Все вещества добавлены в
одинаковом количестве – 3 г/л. На рис. 4 показаны
полученные экспериментальные результаты для
алюминия указанной марки.

При
электрохимическом
полировании
алюминия марки АК7 лучший блеск поверхности
получается при добавлении к электролиту 5 г/л
тиомочевины.
Экспериментальным путем получены также
зависимость К от напряжения и плотности тока (рис.
6,7).

Рис. 6. Зависимость К от напряжения на
электролитической ячейке

Рис. 7. Зависимость К от плотности тока
электрохимического полированя

Рис. 4. Зависимость К от различных
органических веществ, добавленных к электролиту
электрополирования с концентрацией 3 г/л
Лучшие результаты получаются при добавке
тиомочевины (рис. 4). В дальнейшем исследовали
влияние концентрации тиомочевины на интенсивность блеска (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость К от концентрации
тиомочевины в электролите электролитического
полирования

Заключение.
Разработана
следующая
технология электролитического полирования для
алюминия марки АК7, что включает следующие
этапы:

1. Механическая
обработка
Венской
известью.
2. Обезжиривание в растворе следующего
состава (г/л): NaOH-50, Na 3 PO 4 -45, трилон Б-1,
pH = 9…11, температура – 70…80 oC, время
обработки – 5 мин.
3. Промывка дистиллированной водой,
4. Травление в 0,5 Н растворе NaCl около 1
мин., при комнатной температуре,
5. Промывка дистиллированной водой,
6. Анодная
обработка
следующими
параметрами электролиза:
 состав электролита (г/л): NaOH-15, Na 3 PO 4
– 180, KAl(SO 4 ) 2 – 20, тиомочевина – 5,
 напряжение процесса электрополирования
– 2,1 В,
 температура электролита - 900C,
 плотность тока - 90 мА/см2,
 продолжительность обработки образцов –
10 мин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ЗА
ОБРАБОТКА НА ОПАКОВЪЧНА ХАРТИЯ
ИЛИАНА КОСТОВА, СТАНКА ДАМЯНОВА
Русенски университет “Ангел Кънчев“, Филиал - Разград
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Резюме: Хартията намира широко приложение като опаковъчен материал, тъй
като е биоразградима и напълно безопасна за околната среда. През последните
години са актуални т. нар. активни опаковки. Настоящият обзор е насочен към
използването на етерични масла при обработка на хартия, предназначена за
опаковане на хранителни продукти. Въз основа на химичния си състав и свойства
някои етерични масла са подходящи за включването им в опаковъчна хартия.
Получената активна опаковка запазва качеството на продукта през целия период на
съхранение и подобрява защитата на продукта от външно влияние.
Ключови думи: oпаковъчна хартия, активни опаковки, етерични масла

APPLICATION OF ESSENTIAL OILS FOR PACKAGING PAPER
PROCESSING
ILIANA KOSTOVA, STANKA DAMYANOVA
University of Russe, Razgrad Branch
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Abstract: Paper is widely used as a packaging material because it is biodegradable and
completely safe for the environment. In recent years, the so-called active packaging has
become relevant. This review focuses on the use of essential oils in the processing of paper
intended for food packaging. Based on their chemical composition and properties, some
essential oils are suitable for inclusion in wrapping paper. The resulting active packaging
preserves the quality of the product throughout the storage period and improves the
protection of the product from external influences.
Key words: wrapping paper, active packaging, essential oils..

1. Въведение
Защитата на хранителните продукти и
тяхната безопасност за здравето на хората
придобива
все
по-голямо
значение
в
съвременния свят. Все повече потребители
изискват свежи (минимално преработени), с
висока хранителна стойност, здравословни и
лесни за приготвяне храни.
В същото време се генерират отпадъци,
както при производството, така и при
консумацията на хранителните продукти. Друга
причина за формиране на отпадъци е недобра
защита на продукта по време на съхранението му.
Това налага да се търсят нови решения за
запазване качеството на хранителния продукт за
целия му срок на годност. Една от възможностите
е да се прилагат новите технологии в

опаковането: опаковане в модифицирана
атмосфера,
интелигентни
и/или
активни
опаковки [1].
2. Тенденции в активното опаковане
Активното опаковане е една от
иновативните концепции при опаковането на
храни, внедрена вследствие на промените в
изискванията на потребителите и пазарните
тенденции. То изпълнява някои функции, които
не могат да реализират системите за
конвенционално опаковане.
Хартията намира голямо приложение в
опаковащите
технологии,
тъй
като
е
биоразградима и напълно безопасна за околната
среда. Свободната от опасни добавки хартия
(напр. тежки метали, неразградими петролни
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полимери и токсични материали) е един от найбезопасните, лесни за рециклиране опаковъчни
материали и са подходящи за контакт с храни [2].
Хартиените опаковки лесно абсорбират водата от
околната среда или от храната и губят своята
физическа и механична здравина [3]. Лошите
бариерни свойства на хартията я правят
неподходяща за дълго съхранение на храни. За
подобряването на тези характеристики най-често
се прилага ламиниране, покритие с полимери,
восъци и смоли.
Структурата на хартията я прави
приложима за разработване на активни опаковки.
Едно от съвременните направления в
научните изследвания, касаещи активното
опаковане е разработването на опаковъчни
материали, които да отговарят на изискванията
по отношение на основните функции на
опаковките и същевременно да изпълняват и
други цели, освен да осигурят инертна бариера с
околната среда. То се основава на включването
на различни видове активни субстанции в
опаковъчния материал, които могат да му
придадат
допълнителни
функции,
като
елиминиране на кислород, влага, етилен,
емитиране на етанол, антимикробна активност и
др. Според веществата, които съдържат
активните опаковъчни системи могат да се
разделят на активно абсорбиращи системи
(абсорбери) – съдържат вещества, които
отстраняват нежеланите компоненти от храната
или окръжаващата я среда, като влага,
въглероден диоксид, кислород, етилен, или
миризма и активно освобождаващи системи
(емитери) - добавят компоненти към пакетирания
продукт (антимикробни вещества, въглероден
диоксид, антиоксиданти, аромати и др.) [4].
Опаковането на храните е една от
последните фази преди съхранението и
доставката в търговската мрежа и следователно е
важен етап за включването на механизми,
насочени към контрол на микробиолгичното
замърсяване. Антимикробната опаковка е
обещаваща
форма
за
подобряване
на
безопасността и срока на годност на
хранителните продукти. В тези опаковки
активните вещества могат да бъдат нанесени на
повърхността
на
опаковъчния
материал,
вградени в него или имобилизирани [5]. Много
съединения
като
органични
киселини,
бактериоцини,
ензими,
подправки
и
полизахариди (хитозан) са тествани в
антимикробни опаковки с различна степен на
успех [6].
Използването на антимикробни вещества
като покритие на хартията може да подобри
механичните,
оптичните,
физичните
и

антимикробните
ѝ
свойства.
Чрез
антимикробното опаковане се постига потискане
развитието на патогенни микроорганизми с цел
осигуряване на безопасност на хранителния
продукт, удължаване срока на годност, както и
защита качеството на продукта. Антимикробното
вещество влиза в контакт с храната или мигрира
в хранителния продукт [7, 8, 9].
Агентите, които могат да се използват
при това опаковане, се делят на 3 основни групи:
синтетични, естествени (изолирани от растения
или животни) и пробиотици. Антимикробните
вещества, които се срещат в естествен вид в
природата имат редица предимства, тъй като се
счита, че носят по-малък риск за потребителя
[10].
Наблюдава се повишен интерес към
приложението на растителни екстракти и
етерични масла, както при разработването на
нови продукти, така и при разработването на
нови активни опаковки.
3. Приложение на етерични масла в
активни опаковки
Етеричните масла, наричани още летливи
масла, се получават от растенията, като смес от
летливи с водна пара ароматични вещества.
Първоначално (края на XII век) са използвани за
лечение. Приложението им се разширява през
втората половина на XVI век. През XIX в.
съвременната химия изследва, охарактеризира и
задълбочава познанията за етеричните масла.
Това позволява, използването им в хранителни,
лекарствени, козметични и др. продукти [11, 12,
13].
Етеричните масла са сложни смеси от
органични съединения. Могат да бъдат от 20 – 60
компонента, като някои от тях преобладават и
имат сравнително висока концентрация (20 –
70%), а други са в микро количества. В състава на
маслата се съдържат четири основни групи:
терпенови, ароматни, алифатни и азот- и сяра
съдържащи [13]. Химичният състав на
етеричните масла обуславя и биологичната им
активност. Установено е, че те могат да действат
като
антибактериални,
антивирусни,
противогъбични и инсектицидни агенти.
Познати са около 3000 етерични масла, но
само 300 от тях се използват [11]. Повечето от тях
са класифицирани като GRAS (Generally
Recognized as Safe) или напълно безопасни [14] и
поради това те са обект на усилени изследвания.
Етеричното
масло
от
канела
(Cinnamomum zeylanicum) е сред най-изучаваните
за включване в активни опаковки. Gherardi и кол.
[15] установяват, че опаковки, съдържащи 18% и
10% цинамалдехид, който е основното
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съединение на етеричното масло проявява висока
активност срещу E. coli O157: H7 и S. cerevisiae.
Rodríguez и кол. [16] обработват хартия с
покритие от парафин, който съдържа етерично
масло от канела (Cinnamomum zeylanicum) в
концентрации от 1 ÷ 7%, опаковат нарязан и
инокулиран с Rhizopus stolonifer хляб и го
съхраняват 3 дни при температура подходяща за
развитието на тест микроорганизма. В края на
периода е установено почти пълно инхибиране на
растежа на плесента при 6% концентрация на
етеричното масло. Качественият анализ чрез
твърдофазова микроекстракция и определяне на
цинамалдехид в нарязания хляб също показва
съответствие между инхибирането на растежа и
количеството цинамалдехид преминал в хляба.
За повишаване на безопасността и срока
на годност на варена сушена шунка, Ruiz-Navajas
и кол. [14] изследват 2 испански ендемични вида
мащерка: Thymus piperella и Thymus moroderi.
Установяват, че Т. piperella има по-голям ефект
от T. moroderi, вероятно поради по-високата
концентрация на карвакрол. Добавянето на двете
етерични масла във филми (от 1% до 2%)
значително намалява аеробната мезофилна
микрофлора в изследваните проби.
В друго проучване с етерично масло от
мащерка (Thymus vulgaris L), Quesada и кол. [17]
предлагат активна опаковъчна система за
удължаване срока на трайност на нарязано,
готово за консумация свинско месо по време на
съхранение
в
хладилник.
Вътрешната
повърхност на опаковката е покрита с хитозанов
филм и с етерично масло (0%, 0,5%, 1% и 2%). Тя
не е в пряк контакт с месото, за да се избегнат
органолептични промени на продукта. Авторите
съобщават, че броят на дрождите намалява, като
функция на концентрацията на маслото във
филма, особено през първите 21 дни съхранение.
Смеси от органични киселини, екстракт
от розмарин и етерични масла от азиатски и
италиански
подправки
са
влагани
в
биоразградими опаковки на броколи и е
установена добра антимикробна ефективност
срещу Salmonella typhimurium, Esсherichia coli и
Listeria monocitogenes [18].
В наши предишни изследвания [19, 20,
21] е установено влиянието на етерично масло от
копър (Anethum graveolens L.), кориандър
(Coriandrum sativum L.) и салвия скларея (Salvia
sclarea L.) върху три вида опаковъчна хартия.
Резултатите показват добро фунгицидно
действие и върху трите вида хартия, по-слаба
активност спрямо Грам-положителните бактерии
и слаба активност спрямо Грам-отрицателните
бактерии [19, 20, 21].

Заключение
Приложението на етерични масла в
опаковки е перспективно и иновативно решение
за запазване качеството на хранителни продукти
през целия им срок на съхранение.
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ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА ПЕЧАТНИ
ЕЛЕМЕНТИ ОТ ФОТОПОЛИМЕРНИ ФОРМИ
ЗА ФЛЕКСОПЕЧАТ
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА, ПЕПО ЙОРДАНОВ
Технически университет София, филиал Пловдив
desi.iordanovaa@gmail.com, piyordanov@tu-plovdiv.bg, …
Резюме: В настоящата работа е извършен теоретично сравнителен анализ по
метода на крайните елементи на печатни елементи от фотополимерни
флексопечатни форми със закръглен и плосък връх. Получени са размерът и площта
на растеровата точка, разпределението на контактното налягане по площта на
контакта между печатния елемент и субстрата за различни стойности на
притискането между печатния и формения цилиндър.
Ключови думи: флексопечат, фотополимерни флексопечатни форми

THEORETICAL ANALYSIS OF PRINTING
ELEMENTS OF FLEXOGRAPHIC
PHOTOPOLYMER PLATES
DESISLAVA YORDANOVA, PEPO YORDANOV
Technical University of Sophia, Plovdiv Branch
desi.iordanovaa@gmail.com, piyordanov@tu-plovdiv.bg
Abstract: In the present work a theoretical comparative finite element analysis of printing
elements of photopolymer flexographic plates with rounded and flat tip is performed. The
size and area of the raster dot, the distribution of the contact pressure over the area of the
contact between the printing element and the substrate for different values of compression
between the printing and forming cylinder are obtained.
Key words: flexography, flexographic photopolymer plates

1. Въведение
Флексографията, като разновидност на
високия печат, е единствената от класическите
технологии която има висок ръст на
произведената продукция в настояще време.
Областите на приложение на тази технология
непрекъснато се разширяват основно за
производство на гъвкави опаковки и етикети от
разнообразни
материали
–
полиетилен,
полипропилен, полистирол, хартия, картон,
велпапе, метални фолиа и др.
Печатните
форми и анилоксовия
цилиндър
са
основните
признаци
на
флексопечата, които го отличават от останалите
видове печат. Флексопечатните форми са
еластични, с нисък модул на линейните
деформации, при малки контактни налягания
между формата и субстрата (0,1-5,0 МРа), което
осигурява висока тиражна устойчивост на
печатната форма.

Поради сложността на производствения
процес на печатните форми, най-старата
технология за печат с гумени флексопечатни
форми в настояще време е заместена от тези с
фотополимерни и директно гравирани печатни
форми.
Основни характеристики на печатната
форма са характеристиките на релефа. При
фотополимерните форми, те предимно зависят от
технологията и режимите на полимеризация.
Най-общата характеристика на печатния елемент
е неговата форма. Нейното оптимизиране е обект
на множество разработки в последните години [1,
2, 3, 4].
При повечето технологии на изработване
на фотополимерни печатни форми, формата на
печатния елемент е конична със заоблен (LAMs
технология) или плосък (NX, и LUX технологии)
връх. Контурът е на върха е точно дефиниран
само при печатен елемент с плосък връх. Той има
форма близка до окръжност или елипса.
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Целта на настоящата работа е да се
извърши теоретично сравнителен анализ по
метода на крайните елементи на печатни
елементи от фотополимерни флексопечатни
форми със заоблен и плосък връх.
2. Изследвания, свързани с формата на
печатния елемент
Прогресът
в
технологиите
за
производство на печатни форми за флексопечат,
заедно с методите за растеризиране, осигуряват
нови възможности за реализиране на оптимални
форми на печатния елемент. Това стимулира
изследванията в областта на повишаване на
качеството на печат чрез оптимизиране на
формата на печатните елементи, доколкото това
е възможно при производството със съответната
технология.
Първите изследвания в тази област имат
за предмет сравнението между печатните
елементи със заоблен и плосък връх.
В [5] експериментално са сравнени
репродукционните възможности на печатни
елементи с минимален диаметър на точката 10
µ m при линеатура 300 lpi за печатни елементи
с плосък и закръглен връх. Изследвано е
влиянието на нарастването на диаметъра на
точката от притискането между формения и
печатния цилиндър. Установено е, че при
формата, произведена по LAMs технология,
нарастването на точката е по-голямо от това при
формата, произведена по NX технология.
Подобно сравнение е направено в [6], но
за теоретично получени резултати по метода на
крайните елементи (МКЕ), за разпределението на
напреженията в печатни елементи, изработени по
споменатите две технологии и по термална
технология. Моделът е двумерен (или
квазитримерен) и също не е указано за коя от
компонентите на тензора на напреженията са
представените резултати. Независимо от това са
направени изводите; формата на печатния
елемент оказва значително влияние на
разпределението на напреженията; големината
на напреженията нараства при нарастване на
притискането; елементите с плосък връх
разпределят натоварването по-добре и т. н. Тук
не е изследвано разпределението на контактното
налягане.
В [7] с помощта на МКЕ е изследвано
влиянието на дълбочината на релефа, дебелината
на
формата
и
притискането
върху
деформирането на печатния елемент. Използван
е геометрично нелинеен анализ без отчитане на
еластичните свойства на субстрата (коравината
му е равна на тази на стоманата). С планиране на
числения експеримент е определена значимостта

на влияние на всеки от трите параметъра.
Въведено е понятието „barreling“ за описание на
задържането на мастилото при контакт на
рамената на печатния елемент със субстрата.
Деформирането и разпределението на
контактното налягане на печатен елемент с
плосък връх са изследвани в [4]. Използван е
МКЕ, като са сравнени два модела на материала
– линеен и нелинеен модел на Огден.
Геометрията на сечението на печатния елемент е
равнина и е описана с прави и криви от втора
степен. Изследвано е влиянието на притискането
върху напречния размер на контактната
повърхнина. Потвърдено е явлението „barreling“.
В [9] експериментално е изследвана
зависимостта между площта на точката върху
маската и площта на експонирания печатен
елемент
при
използване
на
различни
корекционни криви.
В [2] за ниски и високи стойности на
притискането експериментално са получени
репродукционните и компенсационните криви за
печатни форми със закръглен и плосък връх и
различна линеатура.
Предимствата на директното лазерно
гравиране са използвани в [8] за развитието на
идеята печатните елементи в ниските тоналности
да са с по-малка височина от тези в средните и
високите. По този начин притискането се поема
от елементите с по-голяма коравина и
устойчивост, а тези с по-малка се разтоварват.
Обект на патента [3] са някои
геометрични параметри на печатния елемент под
формата на метод за подобряване на
производителността
на
флексографските
печатни форми.
3. Числен експеримент
Настоящата методика е ограничена в
изследването на поведението на печатен елемент
с предварително известни геометрична форма и
механични характеристики на материалите на
печатната форма и субстрата, при следните
предпоставки:
1. Геометричната форма на печатния елемент
е определена по данни от литературата.
Формата на растеровата точка е кръгла.
2. Материалите на печатната форма и
субстрата са хомогенни, изотропни и
линейно еластични с модул на линейните
деформации и коефициент на Поасон,
определени от литературни източници.
3. В процеса на деформиране на печатния
елемент и субстрата преместванията и
деформациите са големи.
4. Печатният
елемент
и
субстрата
контактуват
пряко
без
триене.
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5. Вискозитетът, адхезията и дебелината на
мастиления слой се пренебрегват.
3.1. Геометрична форма на печатния
елемент
Формата и размерите на печатния
елемент, могат да се определят от фотографски
изображения с голямо увеличение (200 и повече).
Частта на печатната форма под
растеровата точка може да има форма на
паралелепипед, с размери на напречното сечение,
съобразени с дебелината на формата и
линеатурата на растера, и се получава с изтегляне
на напречното сечение – фиг.1.

1

1

2
а) LAMs технология

б) NX технология

2

Фиг. 3. Сравнение между фотографското
изображение 1 и модела на печатната
форма 2
а) LAMs технология

б) NX технология

Фиг. 1. Геометрия на печатния елемент
Действителният плавен преход между
повърхнините на печатните елементи се
получава със закръгления между повърхнината
на така изградения, съседните му печатни
елементи
и
горната
повърхнина
на
полимеризирания от обратната страна слой.
След
изрязване
се
получава
окончателната форма на печатния елемент (фиг.
2.).

а) LAMs технология

б) NX технология

Фиг. 2. Окончателна форма на печатния
елемент
Моделът на печатната форма е получен с
последователни огледални изображения на
модела на печатния елемент, показан на фиг. 2.
Съвпадението на геометричния модел на
печатната форма, съставен от изградените по
този начин печатни елементи, с фотографските
изображения [6] е показано на фиг. 3.

Геометричният модел на субстрата е с
форма на паралелепипед, единият размер на
който е равен на дебелината, а останалите два
съвпадат с размерите на напречното сечение на
печатния елемент (фиг. 4).

Фиг. 4. Сглобена единица печатен елементсубстрат
3.2. Механични характеристики на
материалите на печатната форма и
субстрата
Фотополимерите
са
нелинейни
материали с хистерезис. Най близки до реалното
им поведение са моделите на хипереластичните
материали – Mooney – Rivlin и Ogden. Тези
модели изискват експерименталното определяне
на редица параметри на модела със
специализирана измервателна апаратура [4].
В настоящото изследване е използван
линеен модел на материала, който при тримерни
напрегнато и деформационно състояния се
описва с обобщения закон на Хук за изотропен
материал. За целта са необходими две механични
характеристики – модулът на линейните
деформации и безразмерният коефициент на
Поасон. Тези механични характеристики са
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определени от литературни източници [7] и за
представени в таблица 1.
Таблица 1. Механични характеристики
Модул на
Коефициент
линейните
на Поасон,
деформации,
[-]
[МРа]
Флексографска
3,611
0,43
печатна форма
Субстрат Полиетилен
40
0,43
HDPE - film
3.3. Гранични и контактни условия
Поради
голямата
разлика
между
размерите на печатната форма и печатния
елемент, може да се приеме, че по стените на
отделения печатен елемент преместванията в
направление, перпендикулярно на стената са
равни на нула. Същото се отнася и за долната
стена на печатния елемент, тъй като коравината
на формения цилиндър (или основата на
печатната форма, когато тя е метална) е много поголяма от тази на фотополимерния материал. За
страничните стени на субстрата се налагат
аналогични гранични условия.
Притискането
между печатния
и
формения цилиндри се задава като стъпково
преместване на горната повърхнина на
субстрата от 0 до 10 µ m .
При тези гранични условия, автоматично
се получават реакциите по всички повърхнини на
които са зададени преместванията (без значение
дали са нулеви или ненулеви).

а)

Повърхнините на печатния елемент и
субстрата контактуват без триене, като в процеса
на натоварване е възможна и загубата на контакт
в определени зони.
3.4. Използвана мрежа
Мрежата се генерира с крайни елементи с
форма на тетраедър с линейна апроксимация на
преместванията, четири възела във върховете и
равнини стени (триъгълници – фиг. 6).

Фиг. 6. Мрежа от крайни елементи с
форма на тетраедър
Мрежата съдържа 316683 крайни
елементи и 61529 възли, с три степени на свобода
във възел.
4. Резултати и обсъждане
4.1. Деформиране на печатния елемент
Деформирането на печатния елемент и
субстрата при притискане 10 µ m за печатната
форма изработена по LAMs технология е
показано на фиг. 7а, а на формата, изработена по
технология NX – на фиг. 7б. Със сив цвят е
показано недеформираното състояние.

б)

Фиг. 5. Условия на контакта между
печатния елемент и субстрата
Условието на контакта се задава между
върховата повърхнина на печатния елемент, в
случая на LAMs технология – закръглена (фиг.
5а), а в случая на NX технология – плоска (фиг.
5б) и долната повърхнина на субстрата.
За намаляване на обема на задачата, тези
условия се задават по отделени части от
повърхнините на печатния елемент и субстрата,
както е показано на фиг. 5.

а)

б)

Фиг. 7. Деформиране на печатния елемент и
субстрата при притискане 10 µ m
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Детайлна информация за деформирането
на меридианното сечение около върха на
печатния елемент е показано на фиг. 8. при
притискане 2,5; 5,0; 7,5 и 10,0 µm . С черна
линия е показано недеформираното състояние, а
с плътна сива линия е показан радиусът на
растеровата точка, определен по контактното
петно с контактно налягане, по-голямо от нула.

б)
а)
Фиг. 8. Деформиране на меридианното сечение
на печатния елемент в зависимост от
притискането
а) за форма със закръглен връх (LAMs)
б) за форма с плосък връх (NX)
От фиг. 8а се вижда, че контактната
повърхнина на печатния елемент със закръглен
връх е също закръглена, което създава условия за
изтласкване на мастилото извън контакта и
растерова точка с неравномерна дебелина на
мастиления слой. Формата на контактната
повърхнина на печатния елемент с плосък връх
(фиг. 8б) е близка до равнинната, което създава
условия за задържане на мастилото – т. н. „barrel
effect” и равномерна дебелина на мастиления
слой.

Промяната на радиуса на растеровата
точка, в зависимост от притискането между
печатния и формения цилиндър е представена на
фиг. 9. При печатен елемент със закръглен връх,
желаният радиус на растеровата точка 5 µ m , се
постига при притискане 6,5 µ m (5,42 % от
дълбочината на релефа), а при растеровата точка
с плосък връх при притискане до 2 µ m (1,67 %
от дълбочината на релефа) радиусът на точката
на практика не се променя и се запазва равен на 5
µ m (фиг. 9).
Подобен е характерът на изменение на
площта на растеровата точка в зависимост от
притискането (пропорционално на квадрата на
радиуса).
4.2. Разпределение на контактното налягане
Разпределението
на
контактното
налягане при печатен елемент със заоблен връх е
показано на фиг. 10a и за форма с плосък връх –
на фиг. 10б за различни стойности на
притискането между печатния и формения
цилиндър. При печатен елемент със заоблен връх
големите стойности на контактното налягане са
разпределени около върха. При плосък връх
максималното налягане е разпределено в тясна
пръстеновидна област около прехода между
равнинната и конусната повърхнини.

1

а)

2

8

Радиус на растеровата точка, µm

7
6

1

5
4
3

1
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Фиг. 10. Разпределение на контактното
налягане при притискане:1 – 2,5;2 – 5,0 µ m
а) за форма със закръглен връх (LAMs)
б) за форма с плосък връх (NX)

Закръглен връх
Плосък връх

2

б)

11

Притискане, µm

Фиг. 9. Зависимост на радиуса на растеровата
точка от притискането

6. Заключение
Въз основа на анализа на получените
резултати могат да се направят следните посъществени изводи, валидни за зоните на печатни
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форми с ниски растерови плътности (до 2-3%) и
кръгла форма на растеровата точка.
1. Деформирането на печатния елемент със
закръглен връх води до изпъкнала контактна
повърхнина със субстрата, което създава условия
за изтласкване на мастилото към периферията на
растеровата точка и неравномерна дебелина на
отпечатъка. При печатния елемент с плосък връх
контактната повърхнина е близка до равнина при
което се получава равномерна дебелина на
отпечатъка.
2. При нарастването на притискането между
формения и печатния цилиндър (малки
притискания), радиусът и площта на контактната
повърхнина (растеровата плътност) при печатния
елемент с плосък връх се запазва в рамките на
получените размери на растеровата точка при
полимеризация, след което плавно нарастват.
При печатния елемент със закръглен връх
радиусът и площта на контактната повърхнина
силно зависят от притискането, което води до
непредвидимост на отпечатъка.
3. С
нарастване
на
притискането
контактното налягане нараства. При печатен
елемент със закръглен връх то плавно намалява
към контура на контактната повърхнина, което
създава допълнителни условия за неравномерна
дебелина на отпечатъка. Разпределението при
печатен елемент с плосък връх е почти постоянно
по радиуса на контактната повърхнина, като в
прехода между плоския връх и коничната
повърхнина рязко нараства. Това помага за
задържане на мастилото (barrel effect) и
равномерна дебелина на отпечатъка. В този
случай размерите на отпечатъка са предвидими в
широки граници на притискането.
4. При малки притискания максималното
контактно налягане в печатния елемент с плосък
връх е по-малко от максималното налягане в
печатния елемент със закръглен връх. При
големи притискания съотношението е обратно.
Средното контактно налягане е по-голямо при
елемента със закръглен връх.
Тези изводи потвърждават следните
предимства на печатните форми с плосък връх на
печатния елемент:
• предвидими размер на плоския връх на
печатния елемент и стабилни печатни
елементи;
• намалена загуба на растерови точки при печат
в зоните с ниска растерова плътност;
• устойчивост при промяна на притискането и
намалено износване;
• предвидим
производствен
процес
на
производството на печатни форми;
• предвидимо и постоянно високо качество на
изображението.

В резултат от тези предимства
приложението на печатните форми с плосък връх
на печатния елемент води до намаляване на
разходите на печатни форми и мастила,
намаляване на макалатурите при високо качество
на печат.
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