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ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВІДХОДІВ СПОЖИВАННЯ АСЕПТИЧНОГО 
ПАКОВАННЯ «ТЕТРА ПАК» ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ  

ДЛЯ ГОФРУВАННЯ  
 

Досліджено перероблення відходів споживання асептичного паковання для рідких харчових продуктів фірми 
«Тетра Пак» мокрим способом при концентрації 6 % з метою одержання паперу для гофрування марки Б-0. 
Досліджено вплив режиму розпускання на ефективність розпускання й розмелювання волокна й механічні 
властивості паперу для гофрування. 
Ключові слова: відходи споживання асептичного паковання «Тетра Пак», режим розпуску, швидкість 
розмелювання, папір для гофрування, механічні властивості. 

 
Постановка проблеми 
Із накопичених твердих побутових відходів переробляють лише 3 % [1]. Великий відсоток відходів 

припадає на долю використаних паковань, зокрема асептичних для рідких харчових продуктів, основним 
виробником якої є компанія «Тетра Пак». Ці паковання містять до 75 % целюлозного волокна одного циклу 
переробки, тому є цінною вторинною сировиною, що може суттєво підвищити показники якості паперу й 
картону. Основною проблемою є вилучення волокна, яке міститься між водонепроникними шарами 
поліетилену й фольги. 

Відомі технології перероблення ламінованої макулатури (відходів виробництва паковань «Тетра Пак») 
мокрим способом [2, 3], за якими її розпускають у гідророзбивачах за температури 40…50 °С і концентрації 
13…15 %, або спочатку за високої (14…15 %), а потім – за малої (3…5 %) концентрації маси. Оскільки на 
вітчизняних підприємствах макулатуру розпускають за концентрації до 6 %, перероблення паковань «Тетра 
Пак» на них є неможливим без суттєвого змінення технології, а отже великих капіталовкладень. До того ж, 
підвищення температури до 40…50 °С потребує витрати теплоти і може активізувати клейкі включення у 
разі перероблення паковань із макулатурою, що їх містить. 

 
Метою статті є встановлення можливості перероблення відходів споживання асептичного паковання за 

традиційною мокрою технологією (за концентрації 6 % без підігрівання маси), а також виготовлення з 
одержаної маси паперу для гофрування марки Б-0. 

 
Виклад основного матеріалу 
Досліджували використане паковання Tetra Brik Aceptic і Tetra Prisma Aseptic. Як стимулятор розпуску 

обрано поверхнево-активну речовину EBS. 
Перед розпусканням паковання подрібнювали до 30…50×30…50 мм, заливали водою й залишали до 

просочення картонного шару. Після розпускання масу, звільнену від поліетилену й фольги, розмелювали на 
лабораторному комплекті ЛКР-1. Зразки паперу виготовляли на листовідливному апараті. 

Відсутність нерозроблених фрагментів паковання після розпускання було обрано основним критерієм, 
що визначає можливість перероблення відходів. З огляду на це, досліджували вплив на ефективність 
розпускання тривалості просочення й розпускання, температури води для просочення й витрати EBS. 

Установлено, що ефективність розпускання зростає із збільшенням всіх досліджених факторів (табл. 1). 
Більшою мірою вона залежить від температури води й наявності стимулятора розпускання. За температури 
40 °С і застосуванні стимулятора, нерозроблені фрагменти відсутні.  

Збільшення вмісту води у волокнистому матеріалі сприятливо впливає на розпускання, оскільки після її 
проникнення у волокна аж до капілярів, пор і стінок рослинних клітин відбувається руйнування водневих 
зв’язків між взаємопов’язаними поверхнями волокон. Дотичні поверхні сусідніх волокон усе більше 
віддаляються, остаточно руйнуючи зв’язки між ними [4]. Проте ці процеси не в змозі забезпечити 
розволокнення. Вони лише зменшують механічну міцність листа, створюючи сприятливі передумови для 
розволокнення [5].  
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Руйнування фрагментів паковань можливе лише завдяки порушенню цілісності картонного шару. Це 

відбувається у водному середовищі за наявності гідравлічних потоків. Їх окремі шари рухаються з різною 
швидкістю, іноді в різних напрямках, руйнуючи фрагменти паковань, наявні в цих шарах. Фрагменти, що 
рухаються в гідравлічних потоках, одночасно зустрічають на своєму шляху різні перешкоди: ротор і стінки 
гідророзбивача, ребра, сусідні фрагменти тощо, одержують ударні імпульси й додатково руйнуються. 
Водночас фрагменти руйнуються завдяки силам тертя і зсуву, що діють між фрагментами, під час їхнього 
ковзання поверхнею ротора та стінками гідророзбивача, у зазорах між його рухомими і нерухомими 
елементами тощо. Оскільки міцність волокон, що складають шар паковання, є набагато більшою, аніж у 



вологого листа, такий механічний вплив дозволяє без порушення цілісності розділити його на окремі 
волокна та їхні фрагменти. 

Таблиця 1 – Вплив умов розпускання паковання на вміст нерозроблених фрагментів 

Режим 
розпускання 

Тривалість 
просочення, 

хв 

Тривалість 
розпускання, 

хв 

Температура 
води для 

просочення, 
°С 

Витрата EBS, 
% 

Кількість 
нерозпущених 

відходів, % 

Базовий 30 30 20 0 20,7 
1 60 30 20 0 16,6 
2 90 30 20 0 10,7 
3 120 30 20 0 5,0 
4 30 60 20 0 1,2 
5 30 30 35 0 1,5 
6 30 30 40 0 0 
7 30 30 20 0,0625 0 
8 30 30 20 0,1250 0 
9 30 30 20 0,2500 0 
10 30 30 20 0,5000 0 

 
Під час просочення паковання перед розпусканням доступ води до волокон стримується 

водонепроникними шарами і можливий лише з торців, площа яких є набагато меншою порівняно із 
загальною площею поверхні матеріалу. Тому просочення є повільним і відбувається передусім завдяки 
капілярній вбирності, адже картон є капілярно-пористим тілом. Швидкість вбирання рідини таким тілом 
визначають за рівняннями Пуазейля, що описує швидкість сталого перебігу рідини в капілярі, і Лапласа для 
надлишкового тиску в капілярі. Проте за лабораторних умов усі елементи подрібненого паковання (отже й 
капіляри картону) під час просочення перед розпусканням розташовані горизонтально, тому можна 
знехтувати протидією гідростатичного тиску течії рідини. За сталого режиму течії крізь капіляри об’ємна 
швидкість рідини ( )3 cos 4iV r l= π σ θ η , де r i – ефективний радіус капіляра завдовжки l; η – в’язкість рідини; 

σ – поверхневий натяг; θ – динамічний кут змочування [6]. Підвищення ефективності розпускання 
відбувається завдяки покращенню просочення картонного шару. Стимулятор EBS зменшує поверхневий 
натяг і кут змочування, а підвищення температури зменшує в’язкість і поверхневий натяг. 

Далі досліджували вплив умов розпускання на швидкість розмелювання одержаної маси й механічні 
властивості зразків паперу для гофрування масою 125 г/м2. При цьому визначали нормовані показники 
якості, щоб перевірити відповідність зразків маркам паперу за ГОСТ 7377-85. 

Швидкість розмелювання маси від 25 до 50 °ШР становила для базового варіанта 1,7 °ШР/хв і зростала 
зі збільшенням тривалості просочення. Для 120 хв. вона становила вже 3,3 °ШР/хв. (рис. 1). Криву 5, що 
відповідає тривалості розпускання 60 хв., розташовано між кривими 2 і 3. Це означає, що збільшення 
тривалості розпускання з 30 до 60 хв можна порівняти зі збільшенням тривалості просочення приблизно до 
75 хв. Швидкість розмелювання при цьому на 35 % перевищує таку за базовим варіантом. 

Із підвищенням температури води для просочення швидкість розмелювання маси зростає (рис. 2). За 
температури води 35 °С швидкість розмелювання до 50 °ШР майже у 1,5 раза, а за температури 40 °С – 
удвічі більше базової (рис. 2). Підвищення температури стосувалося тільки води для просочення. 
Розпускання й розмелювання здійснювали за температури 20 °С. 

Використання стимулятора EBS і збільшення його витрати також пришвидшує розмелювання маси (рис. 
3). Використання EBS у кількості 0,0625 % збільшило швидкість розмелювання маси до 50 °ШР на 18 %. 
Для максимальної дослідженої витрати EBS (0,5 %) швидкість зросла майже у 1,5 раза порівняно з базовою. 
Тобто ефект від використання EBS із витратою 0,5 % є аналогічним ефекту від підвищення температури 
води для просочення до 35 °С. 



 

В усіх випадках (див. рис. 1, 2 і 3) 
пришвидшення розмелювання можна пояснити 
забезпеченням кращих умов для набухання волокна 
під час підготовки паковання до розпускання і 
власне розпускання. 

Збільшення тривалості просочення й 
розпускання сприяє зростанню механічних 
властивостей одержаного паперу (рис. 4). Кращі 
результати спостерігаються за тривалості 120 хв. 

Опір продавлюванню є важливим для процесів 
перероблення паперу на гофрувальному агрегаті, 
оскільки під час проходження між рифленими 
валами виникають зусилля, що намагаються 
деформувати й розірвати полотно. Цей показник 
залежить передусім від сил зчеплення між 
волокнами, їхньої міцності й довжини. Приріст 
опору продавлюванню зразків паперу за тривалості 
просочення 120 хв становить 28 % (рис. 4, а), а зі 
зростанням тривалості розпускання з 30 до 60 хв. – 
збільшується на 12 %. Усі значення цього 
показника, навіть для зразків, виготовлених без 
розмелювання, відповідають нормам для найкращої 
марки Б-0 паперу для гофрування. 

Опір стисненню ящика з гофрокартону залежить від жорсткості плоских і гофрованих шарів. Меншу 
жорсткість плоских шарів гофрокартону можна компенсувати, використовуючи жорсткіший папір для 
гофрування. Його жорсткість, потрібну, щоб запобігти зім’яттю гофрів під час виготовлення, перероблення 
гофрокартону та експлуатації виробів із нього, характеризує опір площинному стисненню гофрованого 
зразка паперу (CMT). Цей показник залежить від маси 1 м2 паперу, товщини, ступеня помелу маси, 
властивостей волокнистих напівфабрикатів, використаних у виробництві, і технології виготовлення паперу. 

 

 

1 – базовий режим; 2, 3, 4 і 5 – режими  
1, 2, 3 і 4 відповідно 

Рис. 1 – Залежність ступеня помелу  
від тривалості розмелювання за різної 
тривалості просочення й розпускання 

 

1, 2, 3 – температура води для набухання  
20, 35, 40 °С відповідно 

Рис. 2 – Залежність ступеня помелу  
від тривалості розмелювання за різної  
температури води для просочення 

 

1 – без EBS; 2, 3, 4 і 5 – витрата EBS  
0,0625; 0,125; 0,25 і 0,5 % відповідно 

Рис. 3 – Залежність ступеня помелу маси  
від тривалості розмелювання за різної  
витрати стимулятора розпускання 



  

  

 

1 – базовий режим; 2, 3, 4 і 5 – режими  
1, 2, 3 і 4 відповідно 

Рис. 4 – Залежність опору продавлюванню (а), 
площинному (б) і торцевому (в) стисненню  зразка 

паперу від ступеня помелу маси  
за різної тривалості просочення й розпускання 

 

1, 2, 3 – температура води  
20, 35, 40 °С відповідно 

Рис. 5 –  Залежність опору продавлюванню (а), 
площинному (б) і торцевому (в) стисненню  зразка 

паперу від ступеня помелу маси за різної 
температури води для просочення 

 



Папір для гофрування не лише зберігає 
відстань між плоскими шарами гофрокартону, але 
й  протидіє силі, що стискає картон уздовж гофрів 
[7]. 

За тривалості просочення 120 хв. CMT зростає 
на 33 %. Утричі менше зростання показника (на 11 
%) зафіксовано за тривалості розпускання 60 хв. За 
таких же умов опір торцевому стисненню 
гофрованого зразка паперу (CCT) зростає 
відповідно на 20  і 5 %. 

Кращим варіантом для механічних показників 
є підвищення температури води до 40 °С (рис. 5). 
При цьому опір продавлюванню зростає на 27 %, 
CMT – на 17 %, CCT – на 24 %  порівняно з 
базовим варіантом. Підвищення температури води 
для просочення до 40 °С діє аналогічно зростанню 
тривалості просочення до 120 хв. 

За наявності EBS у кількості 0,0625 % опір 
продавлюванню зростає на 4 %, а зі збільшенням 
його кількості до 0,5 % – на 21 % (рис. 6). Опір 
площинному стисненню для тих самих витрат EBS 
підвищується на 17 і 47 %, опір торцевому 
стисненню – на 2 і 18 % відповідно. 

Визначальним показником для одержання тієї 
чи іншої марки паперу є опір площинному 
стисненню, який максимально (на 47 %) зростає у 
разі використання EBS із витратою 0,5 %. 

 
Висновки 
Доведено можливість перероблення відходів 

споживання асептичного паковання за традиційною 
для паперового виробництва мокрою технологією за 
концентрації 6 % без підігрівання маси. 

Визначено раціональний режим розпускання 
паковання – із застосуванням стимулятора EBS із 
витратою 0,0625 %. При цьому відсутні нерозроблені 
фрагменти, швидкість розмелювання зростає на 18 
%, а розмелювання до 43 °ШР дозволяє одержати 
папір для гофрування марки Б-0 без використання 
свіжих напівфабрикатів. 

У подальшому необхідно дослідити вплив 
інших стимуляторів розпускання на ефективність 
перероблення відходів паковання, а також 
можливість отримання з неї інших видів продукції 
високої якості. 
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1 – без EBS; 2, 3, 4 і 5 – витрата EBS 0,0625; 0,125; 
0,25 і 0,5 % відповідно 

Рис. 6 – Залежність опору продавлюванню (а), 
площинному (б) і торцевому (в) стисненню  
зразка паперу від ступеня помелу маси  

за різної витрати EBS 



 
The article deals with the processing of waste consumption aseptic packaging for liquid food products wet method at a 
concentration of 6% for fluting grade Б-0. The efficiency of the processes of dissolution and grinding the fiber and the 
mechanical properties of fluting is analyzed. 
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