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По результатах сравнения величины водопоглощения
и впитываемости распространенных образцов бирдекелей
и офортной бумаги определена ее перспективность
для изготовления подставок под пивные кружки.
As a result of determination of value of water’s absorption
and absorbancy of widespread examples of beerdeсkels
in comparison with an etching paper its perspective is set
for making of supports under beer mugs.
Постановка проблеми
Нині практично немає меж за
стосуванню поліграфічного оформ
лення для виробництва різнома
нітної продукції побутового призна
чення. Яскраво оформлені сервет
ки, запрошення, меню у закладах
харчування сприяють збільшенню
попиту на ці види послуг на рівні з
якісно і вишукано приготовленими і
поданими стравами. Особливо по
пулярними стали бірдекелі — під
ставки під пивні кухлі, бокали,
пляшки. Їх поширення і урізнома
нітнення пов’язане з поширенням
культури споживання популярного
в Україні і світі напою — пива.
Технологічноспоживчі власти
вості бірдекелів формуються на
підставі їх призначення, а саме за
безпечення всотування вологи з
певними фізикохімічними показ
никами. Проте, так як і будьякий
задруковуваний матеріал, бірде
келі повинні відповідати вимогам
поліграфічного оформлення відпо
відно до способу друку, продуктив
ності обладнання, властивостей
фарби. Ступінь закріплення зобра
ження на бірдекелі повинен забез
печувати відсутність відбруднюван
ня. Окрім цього, відсутність запаху

фарби є умовою санітарногігієніч
них норм застосування цих підста
вок у повсякденному житті.
Популярність бірдекелів викли
кала різноманітні їх форми, геомет
ричні розміри, матеріали. Проте,
найбільш популярним вважається
папір і картон. Дослідження фізико
хімічних і друкарськотехнічних вла
стивостей цих матеріалів залиша
ються актуальними і на часі для за
безпечення високої якості полігра
фічного виконання цих виробів.
Аналіз останніх досліджень
Визначення властивостей папе
ру і картону щодо їх використання у
поліграфічній галузі достатньо ві
домі і найбільш повно відображені у
навчальнометодичній літературі
[1, 2]. Визначення бірдекеля як
споживчого товару за його призна
ченням без наведення якихнебудь
характеристик, що давало б мож
ливість порівняти, оцінити та обра
ти той чи інший вид паперу або кар
тону для його виробництва наведе
но в джерелах [3—12]. В роботі [13]
узагальнено, систематизовано і
класифіковано бірдекелі як вид
поліграфічної продукції, з наведен
ням переліку видів матеріалів без
характеристики їх властивостей.
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В роботі [14] на підставі дослід
ження фарбосприйняття паперу
нового композиційного складу для
виготовлення офортів ґрунтовно
проаналізовано переваги паперу
на основі фосфорного ефіру целю
лози (ФЕЦ) у порівнянні з карбок
симетилцелюлозою (КМЦ) для за
безпечення високоякісного полігра
фічного відтворення зображення.
Практично відсутні дослідницькі
роботи, які б давали можливість
визначити перевагу того чи іншого
матеріалу як з точки зору друкарсь
котехнічних, так і всотувальних
властивостей.
Мета роботи
Метою роботи було досліджен
ня всотувальних властивостей па
перу КМЦ та ФЕЦ та порівняння цих
показників з матеріалами пошире
них зразків бірдекелів для оцінки
можливості їх виготовлення.

Рис. 1. Діаграма Парето вагомості по
казників для встановлення пріритет
них параметрів виготовлення бірде
келів: Х1 — якість виконання; Х2 —
вихідні матеріали; Х3 — собівартість;
Х4 — довговічність користування;
Х5 — поглинання вологи; Х6 — інфор
мативність; Х7 — реклама
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Результати проведеного
дослідження
Для визначення пріоритетного
параметру бірдекеля як полігра
фічної продукції було здійснено
опитування думки експертів за ме
тодикою розстановки пріоритетів з
точки зору «достатньонедостат
ньо» або «важливоневажливо» за
методикою [15]. Як видно з рис. 1
за результатами оцінки думки де
сяти експертів перше місце — за
показником поглинання вологи. Та
ким чином підтверджено, що важ
ливим технологічним показником
слід вважати поглинання вологи, а
це забезпечується властивостями
матеріалу бірдекеля.
Отже, вибір матеріалу для виго
товлення бірдекеля слід оцінювати
за вологопоглинанням, а вже далі
аналізувати друкарськотехнічні
властивості, взаємодію з фарбою,
ступінь фарбосприйняття, закрі
плення відбитків тощо.
Вологопоглинальні властивості
матеріалу бірдекелів оцінювали за
вбирною здатністю і поглинанням
за Коббом за методиками, описа
ними в [1]. Для цього було відібра
но зразки поширених в Україні бір
декелів під умовними назвами
«EKU», «Warsteiner», «Lipton», «Ah
mad», «Nessie», «Славутич», «Сар
мат» та зразки паперу для офортів
КМЦ і ФЕЦ. Слід зазначити, що
бірдекелі «Lipton» — це картон типу
пресшпан, а «Ahmad» — корка.
Як видно з рис. 2, найбільша
вбирна здатність у паперу КМЦ,
практично миттєве всотування — 1
с, всіх інших зразків матеріалів зна
ходиться в межах 18...40 с. На
томість «Lipton» та «Ahmad» — пра
ктично не всотують — більше 15 хв,
що стало підставою для вилучення
цих зразків з подальших дослі
джень (див. рис. 2).
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Рис. 2. Показники вбирної здатності

За результатами водопоглинан
ня за Коббом найбільший показник
у паперу ФЕЦ — за час 10...60 с
відповідно 428...600 г/м2, що і слід
було очікувати (рис. 3, крива 1). Ад
же завдяки його пористості, скла
ду, електрокінетичним властивос
тям волокна саме цей папір слід
рекомендувати для виробництва
бірдекелів. Папір КМЦ відповідно
455...495 г/м2 (див. рис. 3, крива
2). Співпадання властивостей для
деяких зразків бірдекелів, напри
клад, «Warsteiner», «Nessie», «Сла
вутич», «Сармат», слід віднести до
застосування одного й того ж са
мого матеріалу і технології вироб
ництва. Як видно з рис. 3, криві 3, 4,
водопоглинання зразків «EKU»,
«Warsteiner», «Nessie», практично
співпадають також. Однак, харак
тер водопоглинання зразків «EKU»,

Рис. 3. Водопоглинання за Коббом
для досліджуваних зразків: 1 — ФЕЦ;
2 — КМЦ; 3 — «EKU»; 4 — «Warsteiner»,
«Nessie»; 5 — «Славутич», «Сармат»

«Warsteiner», «Nessie», «Славутич»,
«Сармат» значно відрізняється від
КМЦ і ФЕЦ, що підтверджує їх ви
сокі всотувальні властивості.
Висновки
1. Вперше встановлено пріори
тетні параметри для виготовлення
бірдекелів як виду поліграфічної
продукції.
2. Встановлено величину вбир
ної здатності і водопоглинання за
Коббом для поширених в Україні
зразків бірдекелів та паперів КМЦ і
ФЕЦ, розроблених у ВПІ НТУУ
«КПІ».
3. Проведені дослідження дають
підставити твердити про перспек
тивність застосування паперу ФЕЦ
для виготовлення бірдекелів.
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