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Описаны исследования эксплуатационных и дефор9

мационных свойств гофрокартона, выявлены факторы 

влияния на прочность упаковки.

This article describes deformation characteristic of the two9 

and three layer goffered cardboard. Also it explains factors 

that affect packing durability.

Постановка проблеми

Гофрокартон широко викори�
стовується в промисловості як
пакувальний матеріал, і відзнача�
ється низькою вагою, вартістю,
задовільними фізико�механічни�
ми властивостями. Завдяки тому,
що при його виробництві існує
можливість інтенсивного вико�
ристання паперів і картонів з пе�
реробленої макулатури, виготов�
лення паковань з такого матеріа�
лу є економічним та екологічним.

Крім того, паковання і тара з
гофрованого картону, повинні
відповідати певним експлуа�
таційним вимогам, важливим з
яких є величина опору на про�
давлювання. Дослідження пока�
зали, що цей показник в свою
чергу залежить від якості скла�
дових гофрокартону, від якості
склеювання шарів флютингу і
лайнеру, їх вологості. Тому важ�
ливо досліжити фізико�механіч�
ні та експлуатаційні властивості
гофрокартону і виготовлених
паковань з нього.

Аналіз попередніх 

досліджень

Завдяки науково�практичним
дослідженням таких відомих вче�

них, як Ануров М. Н., Гавва О. М.,
Гавенко С. Ф., Ільін В. Б., Шре�
дер В. Л., Пилипенко С. В., Кри�
вошей В. Н., Кононов Б. А., Йово�
вич К. С., Єфремов Н. Ф., Ле�
мешко Т. В., Чуркін А. В., Волоч�
ко А. А., Регей І. І., Угрин Я. М. та
інших, отримали інтенсивний
розвиток технології виготовлен�
ня гофрованого картону і тари з
нього. Вивчення їх наукового до�
робку дозволило виявити певні
фундаментальні закономірності
в технологічному процесі та
чітко визначити напрямки по�
дальших досліджень [1—5].

Проведений аналіз наукових
та патентних джерел в галузі
технології виготовлення гофро�
картону та паковань з нього
пов’язаних із склеюванням ша�
рів гофрокартону, дослідження
деформаційних та експлуатацій�
них властивостей показав, що
продуктивність виготовлення
гофрованого картону та його
деформаційні властивості зале�
жать від сировини, з якої виго�
товляють лайнер і флютинг, від їх
вологості, від клею який викори�
стовують при склеюванні гофро�
картону тощо [3, 7]. 



Мета роботи

Мета роботи полягала в про�
веденні експериментальних дос�
ліджень фізико�механічних вла�
стивостей гофрокартону та їх
впливу на експлуатаційні показ�
ники виготовленої з нього тари.
Об’єктами досліджень були ви�
користані папери для флютингу
Жидачівського ЦПК марки Б�1
(маса 1 м2 125 г, вологість 7 %),
картон для лайнеру Жидачівсь�
кого ЦПК марки ПС�140 (маса
1 м2 140 г, товщина 0,21±0,03,
вологість 8 %), клей на основі
кукурудзяного крохмалю.

Результати проведених 

досліджень

Як відомо, визначення вели�
чини опору продавлюванню —
один з найстаріших і поширені�
ших тестів, які застосовуються
для оцінювання механічних вла�
стивостей картону, гофрокарто�
ну, і на сьогодні є одним з ос�
новних методів контролю якості
паковань і тари. Опір продавлю�
ванню визначався величиною
руйнівного тиску прикладеного
при умові зберігання стандарт�
них вимог через еластичну
діафрагму до затиснутого по
кільцю взірця гофрокартону.

За результатами досліджень
(рис. 1) встановлено: опір про�
давлюванню залежить від кіль�
кості шарів картону, їх складу за
волокном, сили зв’язку між ни�
ми (ступінь помолу). Виявлено,
що різниця опору картону при
продавлюванні з лицьового і
зворотного боків становить від 2
до 10 %. На лицьовий бік витра�
чається більше сили, ніж на зво�
ротний бік, що очевидно пов’я�
зано з наявністю крейдованого
шару на поверхні покривного
картону і ступеня його проклейки.
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Рис. 1. Залежність опору продавлювання від кількості шарів картону

Рис. 2. Залежність опору про�
давлювання від вологості 

гофрокартону



На опір продавлювання та�
кож впливає вологість гофро�
картону. Із збільшенням воло�
гості гофрокартону, опір про�
давлювання зменшується, від�
повідно зменшується і міцність
тари з нього, про що свідчать
діаграми, наведені на рис. 2. Зі
збільшенням вологості на 0,05
одиниць опір продавлюванню
гофрокартону зменшується на
0,97 МПа.

Однією з важливих експлуа�
таційних характеристик гофро�
картону є його міцність, яка виз�
начається видом флютинга і
лайнера, їх товщинами, кількі�
стю шарів, фізико�механічними
властивостями клеїв.

Дослідження підтвердили
(рис. 3), що у тришарового гоф�
рокартону значно більша стій�
кість до розриву (61,5 Н), ніж у
двошарового (57,4 Н). Цю ха�
рактеристику варто враховува�
ти при виготовленні паковань з
гофрокартону.

Оскільки в процесі виготов�
лення паковань чи тари гофро�
картон підлягатиме не одно�
кратному згинанню, він повинен
мати до них певну стійкість, яка
визначається механічними ха�
рактеристиками його складо�
вих. Опір згинання є емпірич�
ним випробуванням, що має на
меті визначити кількість згинів,
які витримує картон, перш ніж
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Рис. 3. Міцність на розрив

Рис. 4. Залежність міцності гофрокартону від кількості 
подвійних перегинів



його міцність на розрив стане
нижча за стандартну величину
(1 кг). 

Для визначення кількості под�
війних перегинів, з кожного
зразка картону були вирізані
смужки розміром 15×150 мм, які
вкладали в проріз пластинки і
затискали з обох кінців затиска�
чами, кінці розтягували при до�
помозі пружин, що калібрують�
ся. Картон загинали за допомо�
гою пластинки в одну і другу
сторону між чотирма роликами
зі швидкість близько 120 подвій�
них перегинів за хвилину і підра�
ховували кількість коливань до
повного розриву смужки карто�
ну, що визначало кількість под�
війних перегинів. 

Результати досліджень (рис.
4) показали, що у повздовжньо�
му напрямі картон витримує на
4000 подвійних перегинів біль�
ше, ніж у поперечному.

Проведені електронно�мік�
роскопічні дослідження структу�

ри поверхні гофрокартонів після
продавлювання і розриву (рис.
5, 6) підтвердили, що розробле�
ний клей на основі модифікова�
ного крохмалю, має добру ад�
гезію до лайнера і флютинга і
його молекули глибоко прони�
кають в структуру, спричинюючи
міцне переплетення волокон
целюлози, утворюючи міцний
когезійний зв’язок, а руйнуван�
ня відбувається не по клейово�
му шву, а по волокну структури
паперу і картону.

Висновок

Таким чином, експеримен�
тальні дослідження підтверди�
ли, що на експлуатаційні харак�
теристики гофрокартону суттєвий
вплив мають фізико�механічні
властивості його складових, зо�
крема лайнеру та флютингу, йо�
го структура, стійкість до згинан�
ня при багаторазових переги�
нах, що необхідно враховувати
при виготовленні паковань.
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Рис. 5. Мікрофотографія дво�
шарового гофрокартону після
продавлювання (вигляд збоку)

Рис. 6. Мікрофотографія тришаро�
вого гофрокартону після розриву

(вигляд збоку)
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