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ФАКТОРИ ЗНОСУ БАНКНОТ 
 

Проаналізовано й систематизовано фактори зносу банкнот, розроблено їхню узагальнену класифікацію. Як 
класифікаційні ознаки обрано тривалість, область і джерело впливу, наявність контакту з банкнотою, вид 
прикладеної енергії. 
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Постановка проблеми 
Підвищення зносостійкості банкнот є об’єктом пильної уваги центральних банків усіх держав [1, 2].  За 

даними одного зі світових виробників банкнотного паперу – компанії Louisenthal, 81 % банкнот виводять з 
обігу внаслідок забруднення, 9 % – через механічні пошкодження, 5 % – через сторонні написи (графіті), 4 
% – внаслідок загального зносу, 1 % – через пошкодження захисних елементів [3]. Зрозуміло, що цей поділ є 
схематичним, а наведені причини – взаємопов’язаними.  

Причини й наслідки зношування вивчають у багатьох країнах [4, 5, 6]. Проте фактори зносу досі не 
систематизовано, що не дозволяє комплексно досліджувати обігові властивості банкнот. 

 
Метою статті є аналіз факторів, що обумовлюють зношування банкнотних відбитків. 
 
Виклад основного матеріалу 
Під зносостійкістю розумітимемо здатність банкнот чинити опір зношуванню в процесі обігу чи за 

певних умов випробувань. Зношування (процес) – поступова зміна під дією низки чинників властивостей 
банкноти, внаслідок чого відбувається їхня втрата (повна або часткова) через перебування в обігу чи за 
певних умов випробувань. Знос (результат) – втрата (повна або часткова) властивостей банкноти внаслідок 
її перебування в обігу чи за певних умов випробувань. 

Під час обігу на банкноти впливають різні чинники, що сприяють зношуванню (рис. 1). Вони можуть 
діяти як протягом усього перебування банкноти в обігу, так і тимчасово (багато- чи одноразово); впливати 
на на всю банкноту або на окремі її ділянки, спричиняючи як загальне зношування, так і локальні 
пошкодження (порушення структурної цілісності чи окремі забруднення).  

Джерелом зношування можуть бути біологічні й небіологічні об’єкти. Біологічними об’єктами є, 
насамперед, люди. Основним чинником забруднення банкнот є відбитки від дотиків пальців, що з часом 
накопичуються, утворюючи жовто-коричневий шар застарілого шкірного сала [4, 5, 6]. Банкноти, як будь-
яка поліграфічна продукція тривалого використання, зазнають також впливу мікроорганізмів, насамперед, 
грибків, котрі, використовуючи паперову основу банкнот для свого розвитку, виділяють, натомість, 
органічні кислоти, змінюючи хімічний склад і структуру паперу, сприяючи знебарвленню зображень і 
пігментації [7, 8].  
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На перший погляд, цей вплив не може бути суттєвим, оскільки життєвий цикл банкнот (близько трьох 

років [1]) є набагато меншим, аніж тривалість зберігання паперових видань у бібліотеках та архівах. Проте 
внаслідок інтенсивного використання банкнот наявність органічних забруднень та мікроорганізмів відчутно 
сприяє їх зношуванню [5, 6]. 



 

Рис. 1 –  Класифікація факторів зносу банкнот 

Серед основних джерел небіологічного походження можна виокремити сортувальне обладнання, 
довкілля в усіх його проявах та, особливо, монети, з якими банкноти постійно контактують під час обігу.  

За видом прикладеної енергії фактори зносу банкнот можна поділити на механічні, хімічні, теплові, 
електромагнітні. Усі вони діють одночасно, посилюючи один одного. 

У праці [9] виділено такі механізми зносу: механічний, хімічний, тепловий і старіння з часом. Проте 
наявність у цьому переліку старіння з часом, на думку автора, є не зовсім обґрунтованим, оскільки старіння 
паперу й відбитків відбувається під дією декількох механізмів, основними з яких є тепловий і фізико-
хімічний вплив (адсорбція-десорбція вологи) [10]. Наявна також загальна й локальна окислювальна 
деструкція целюлозних волокон, що прискорюються під дією світла (електромагнітний вплив) [11, 12, 13, 
14]. Отже, старіння є похідним механізмом зносу та є наслідком хімічного, теплового та електромагнітного 
впливу, посиленого механічним чинником. 

Під час обігу на банкноти чиниться механічний вплив різного характеру: згинання, зминання, 
скручування, тертя, розривання, продавлювання, злам тощо. Внаслідок цього збільшується пористість і 
шорсткість паперу, зменшується його жорсткість, порушується структурна цілісність, пошкоджуються 
волокна, що можуть навіть виокремлюватися з поверхні, виникають розриви, прориви, загини, 
зморщування, заламування кутиків, змінюється периметр банкнот, надриваються крайки паперу тощо [5, 9]. 
Збільшення ступеня зносу банкноти зменшує її опір механічному та іншим впливам. 

Важливим фактором зносу є хімічний вплив, тобто усі процеси, що відбуваються внаслідок контакту 
банкнот із газоподібними, рідкими й твердими органічними й неорганічними сполуками, що можуть 
проникати в паперову основу чи утворювати шар на її поверхні, а також фотохімічні процеси. 
Найвагомішою для зношування органічною речовиною є секрет сальних залоз людини. Шар шкірного сала, 
що з часом вкриває поверхню банкноти, змінює її колір. Оскільки його власний колір є жовто-коричневим, 



такі зміни особливо помітні в блакитній частині спектра [6]. При цьому вони є неоднорідними, оскільки 
шкірне сало накопичується в місцях зморщування, згинів тощо.  

Серед неорганічних речовин на стан банкнот найбільше впливають вода й кисень атмосферного повітря, 
що сприяють старінню паперу та окислювальним процесам у ньому. Йдеться як про пряме потрапляння 
води на банкноти, так і підвищену вологість повітря, що прискорює розвиток плісняви та змінює структуру 
паперу через видовження волокон целюлози (наслідком чого є поява хвилястості банкноти). Натомість, 
низька вологість (до 30 %) призводить до необоротного втрачання банкнотним папером структурно 
пов’язаної води, внаслідок чого він пересихає, втрачає еластичність, стає крихким і ламким [15]. 

Такий чинник електромагнітного впливу як випромінювання (від дії, передусім, сонячного світла, а 
також штучного освітлення) прискорює старіння паперової основи банкнот, внаслідок чого відбувається 
пожовтіння, зменшує міцність та еластичність, сприяє виникненню крихкості паперу, зміні колірних 
характеристик відбитка (зменшенню насиченості) [7]. При цьому внаслідок локальної окислювальної 
деструкції з’являються плями (фоксинги) [14]. Дія світла посилюється присутністю на поверхні та в 
структурі паперу банкноти світлочутливих сторонніх домішок (поверхневих забруднень, а також сполук, що 
вводять у структуру паперу під час його виготовлення) [7]. Для забруднених банкнот із великою кількістю 
включень (захисні волокна, стрічки тощо), що мають специфічні оптичні властивості [16, 17, 18, 19, 20], 
вплив цього чинника є дуже суттєвим. Важливо також, що для контролю автентичності банкноти 
періодично піддають впливу ультрафіолетового випромінювання, що має найбільшу фотохімічну активність 
[7] і, як наслідок, найбільш негативно впливає на паперову основу банкноти.  

 Тепловий чинник має дві складові – кліматичний, що визначається природними умовами, і термічний 
(за температур термічної деструкції паперу 200…220 °С [10]). Вплив останнього чинника призводить до 
повного руйнування банкноти внаслідок згоряння чи локальної термічної деструкції (обгоряння крайки, 
пропалювання тощо). Проте й кліматичний вплив спричиняє негативні зміни в банкнотах, значно 
прискорюючи старіння банкнотного паперу (підвищення температури на кожні 10 °С прискорює хімічні 
процеси вдвічі [9].  

 Переважна більшість наведених факторів зносу банкнот має контактний характер впливу, що 
визначається характером продукції, проте такі фактори як випромінювання чи кліматичний тепловий вплив 
не вимагають контакту з об’єктом. 

 
Висновки 
Проаналізовано й систематизовано фактори зносу банкнот, розроблено їхню узагальнену класифікацію. 

Як класифікаційні ознаки обрано тривалість, область і джерело впливу, наявність контакту з банкнотою, вид 
прикладеної енергії. Розроблена класифікація дозволить систематизувати відомості щодо зношування, 
враховувати усі чинники під час створення дизайну, розроблення системи захисту й технології 
виготовлення, а також організації досліджень зношування банкнот. 
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The factors that cause the deterioration of banknotes have been analyzed and systematized. As result the generalized 
classification for deterioration factors was worked out. The duration of effect, the spot of effect, the source of effect, 
the presence of contact with banknote, the form of applied energy were determined as classification features. 

Keywords: banknote paper, bending, jam, twisting, friction, tearing, bursting, fracture, structural integrity, 
damage to the fibers. 


