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IZVLEČEK
V sklopu diplomskega dela sta bili oblikovani dve uporabni embalaži za copate iz dveh
različnih materialov. Raziskane so bile embalaža iz kartona, valovitega kartona in
tekstilij, uporabna embalaža ter embalaža za večkratno uporabo. Na izbranih
embalažnih materialih so bile opravljene meritve posameznih tehnoloških lastnosti.
Določene so bile osnovne in mehanske lastnosti, med slednjimi razpočna trdnost,
raztržna in pregibna odpornost, togost ter natezne lastnosti materialov. Na podlagi
rezultatov meritev sta bila izbrana dva materiala za izdelavo embalaže, in sicer valoviti
karton in tkanina jeans. Načrtovanje obeh embalaž je potekalo v programu CorelDraw.
Načrt za embalažo iz valovitega kartona smo nato prenesli v program rezalnika in ga
prilagodili rezalniku. Načrt za embalažo iz tekstila je bil prenesen na papir za izdelavo
kroja. Kroj smo ročno izrisali na blago. Grafična podoba obeh embalaž se povezuje in
je oblikovana v preprostem in modernem videzu. Najpomembnejša funkcija obeh
nastalih embalaž je, da lahko svojo funkcijo spremenita iz embalaže za copate v
predmet za shranjevanje copat. Embalaža iz valovitega kartona se spremeni, ko ji
odtrgamo sprednji del in jo obesimo na steno. Embalažo iz tekstila odpremo in jo z
gumbnicama obesimo na steno, kjer postane žep za copate. Obe embalaži imata svoje
prednosti in slabosti: medtem ko je izdelava kartonske embalaže hitra in cenejša, je
tekstilna embalaža bolj vzdržljiva in primernejša za dolgotrajno uporabo. Nastali sta
dve različni embalaži, ki jima lahko spremenimo namen uporabe, hkrati pa sta dovolj
vzdržljivi in atraktivni za uporabo še nekaj časa po tem, ko embalaža izgubi svojo
primarno funkcijo.

Ključne besede: uporabna embalaža, načrtovanje embalaže, valoviti karton, tekstil,
pouporaba.
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ABSTRACT
The Thesis present designing two useful packaging for slippers, made of two different
materials. Within the thesis, we researched the field of packaging made of cardboard,
corrugated cardboard and textiles, used packaging and reusable packaging. Measures
of certain technological properties were performed on selected packaging materials.
Basic and mechanical properties were determined, among them the crack strength,
tear and bending resistance, stiffness and tensile properties of materials. Based on the
results of the measurements, two materials for the production of packaging were
selected, namely corrugated cardboard and jeans fabric. The design of both packages
was made in the CorelDraw program. The plan for the corrugated board packaging
was transferred to the cutter program and adjusted to the cutter. The packaging for
textiles was transferred to paper for making cuts and then the cut was manually drawn
to the fabric. The graphic image of both packagings connects together and is designed
in a simple and modern look. The most important feature of both packages was, that
they could change their function from packaging for slippers to object for storage
slippers. Packaging made of corrugated board is changed, by tearing the front of it and
hanging it on the wall. We opened the packaging made of textile and hung it on the
wall with a buttonhole, where it becomes a pocket for the slippers. Both packaging
have their advantages and disadvantages, while the production of cardboard
packaging is quicker and cheaper, the textile packaging more durable and more
suitable for long-term use. Two different packages were created that can change their
purpose of use, at the same time they are sufficiently durable and attractive to use, for
some time after packaging has already lost its primary function.
Key words: useful packaging, packaging design, corrugated cardboard, textiles, reuse.
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1 UVOD
V diplomskem delu je predstavljen postopek načrtovanja, oblikovanja in izdelave
uporabne embalaže za copate. Namen diplomskega dela je bil izdelati uporabno
embalažo za copate, ki bi lahko spremenila svojo funkcionalnost. Iz embalaže, katere
primarna naloga je zaščititi izdelek, se embalaža spremeni v predmet za shranjevanje
izdelka.
Prvotna ideja je bila primerjati različne kartone med seboj, izbrati enega in izdelati dve
različni obliki embalaže. Ta ideja je bila ovržena, saj bi si bili embalaži verjetno zelo
podobni. Nova ideja je bila vpeljati drugačen material, izbran je bil tekstil. Primerjali
smo lastnosti dveh različnih kartonov in dveh različnih tkanin ter na podlagi meritev
tehnoloških lastnosti materialov izbrali bolj primerne za izdelavo embalaže. Glavni cilj
je bil izbrati material, ki bo dovolj odporen, da bo služil za večkratno uporabo. Pri
konstrukciji embalaže sta se upoštevala predvsem funkcionalnost in zmožnost
pretvorbe embalaže v drugo obliko.
V teoretičnem delu je predstavljena embalaža iz kartona, valovitega kartona in
embalaža iz tekstila. Poleg tega je še napisano nekaj o uporabni embalaži in
predstavljenih je nekaj različnih primerov uporabnih embalaž.
V eksperimentalnem delu so opisane in prikazane meritve lastnosti materialov in
primerjava rezultatov meritev. Prikazan in razložen je postopek načrtovanja,
oblikovanja in izdelave embalaže, kar obsega razlago postopka za vsak material
posebej.
Rezultat diplomskega dela sta dve uporabni embalaži, ki lahko spremenita svojo
funkcijo, hkrati pa sta dovolj vzdržljivi, da sta primerni za dolgotrajno uporabo.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1

EMBALAŽA IZ KARTONA IN VALOVITEGA KARTONA

V zadnjih desetletjih na trgu embalaže glede na vrsto embalažnih materialov
prevladujejo papir, karton in lepenka. Sledijo jim polimerni materiali (plastika), steklo,
kovine in ostali različni materiali za embaliranje. (1)
Papir, karton in lepenko ločimo po gramaturi. Enota za gramaturo papirja je g/m 2, ki
predstavlja maso površinske enote 1 m2 papirja. Papir ima gramaturo nižjo od 225
g/m2, karton med 150 in 600 g/m2 in lepenka nad 225 g/m2. (2)
Pri izdelavi embalaže iz papirja, kartona ali lepenke moramo biti pozorni na to, da
izberemo lastnosti materiala glede na uporabnost izdelka. S primerno izbiro vlaknin,
dodatkov in dodatne površinske zaščite dosežemo ustreznost specifičnih zahtevanih
končnih lastnosti. Posebne končne učinke lahko dosežemo tudi s kombiniranimi
embalažnimi materiali, izdelanimi iz papirja, kartona, lepenke v kombinaciji z različnimi
folijami. (1)
Embalažni papir in karton delimo v štiri skupine: (1)





papir in karton, ki ju uporabljamo pri izdelavi valovitega kartona, in sta izdelana
iz svežih in recikliranih vlaknin;
karton za škatle: karton ali lepenka, izdelana v eni ali več plasteh, z različno
vlakninsko sestavo, iz svežih in recikliranih vlaknin;
embalažni papir do gramature 150 g/m2, ki se uporablja za zavijanje in
embaliranje nasploh. Izdelan je iz svežih vlaknin ali v kombinaciji z recikliranimi;
ostale vrste papirja za embalažne namene z gramaturo nad 150 g/m 2 oziroma
vse vrste papirja in kartona za embalažo, ki jih druge skupine ne zajemajo.

Embalažo iz valovitega kartona so izumili v 20. stoletju in je z razvojem kartonskega
stroja prevzela vodilno vlogo pri zaščiti izdelka med transportom. Vendar kartonska
embalaža že dolgo ni več le transportna škatla, ampak tudi uspešen prodajni
inštrument, ki povečuje prepoznavnost in vrednost izdelka. (3)
Osnovna lastnost valovitega kartona je njegova večslojna zgradba. Valoviti karton
sestavljata dva ravna sloja, ki ju imenujemo liner. Med njima je sloj valovitega papirja,
imenovan fluting. Glavni namen valovitega vmesnega sloja je medsebojna povezava
ravnih slojev in ohranjanje nespremenjene razdalje med njima. Naloga nosilnega
ravnega sloja kartona pa je zagotavljanje mehanske odpornosti kartona. (1)
Valoviti kartoni se med seboj ločijo po številu ravnih in valovitih slojev, po vrsti valov
ter po kakovosti vgradnih materialov. (4)
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Glede na sestavo ravnih in valovitih slojev ločimo (slika 1): (4)





enostranski, enoslojni valoviti karton: iz dveh slojev;
enoslojni valoviti karton (enojni val): iz treh slojev;
dvoslojni valoviti karton (dvojni val): iz petih slojev:
troslojni valoviti karton (trojni val): iz sedmih slojev;

Na sliki 1 je prikazana razvrstitev valovitega kartona glede na število slojev.

Slika 1: Razlikovanje valovitega kartona glede na število slojev. (3)
Glede na višino in število valov na meter ločimo val A, B, C, E, F, G, N in O. (4)
Enoslojni valoviti kartoni z različno vrsto vala so prikazani na sliki 2.
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Vrsta, oblika in uporabnost valov: (4)












val A (grobi val) ima višino vala 5,0 mm in število valov na meter 110. Ima
veliko togost in dobro mehansko trdnost, vendar je zaradi precejšne
debeline potrebnega več prostora za skladiščenje in izdelavo. Za
izsekovanje se ne uporablja, ker teži k pokanju;
val B (fini val) ima višino vala 2,6 mm in število valov na meter 150. Ima
relativno visoko mehansko trdnost in z njim prihranimo na prostoru. Ponaša
se z dobrimi tiskarskimi lastnostmi, primeren pa je tudi za izsekovanje;
val C (fini val) ima višino vala 3,8 mm in število valov na meter 130. Karton
z valom C je tog in ima dobro mehansko trdnost. Primeren je za izsekovanje
in zato zelo uporaben za običajne vrste embalažnih škatel;
val E (e-val) ima višino vala 1,2 mm in število valov na meter 300. Ponaša
se z dobrimi tiskovnimi lastnostmi in prihrankom prostora. Je zelo primeren
za majhne škatle in laminate, ima pa slabše mehanske lastnosti kot višji vali;
val F (mikroval) ima višino vala 0,7 mm in število valov na meter 450. Karton
z valom F ima zelo dobre tiskovne lastnosti in zelo dobro sposobnost
izsekovanja. Poleg tega prihrani veliko prostora in je primeren za izdelavo
majhnih škatel in laminatov ter primeren za predelavo na napravah za
izdelavo zloženk;
vala G in N (mikroval) imata višino vala 0,5 mm in število valov na meter
550. Val O (mikroval) ima višino 0,3 mm in število valov na meter 830. Vsi
trije valovi nudijo zelo velik prihranek prostora in izredno dobre tiskarske
lastnosti. Poleg tega imajo zelo dobro sposobnost izsekovanja in so primerni
za izdelavo majhnih škatel in laminatov ter za predelavo na napravah za
izdelavo zloženk.

Slika 2: Razlikovanje valovitega kartona glede na vrsto valov. (5)
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Skupne lastnosti in uporabnost valovitega kartona so: (3)












majhna masa – embalaža bistveno ne poveča mase proizvoda;
zelo dobra mehanska odpornost in odpornost pri skladiščenju ter transportu;
upogljivost in zaščita – embalaža za zelo občutljive proizvode;
dobra stabilnost oblike;
zelo ugodne higienske lastnosti;
izolacijske lastnosti – sposobnost ohranjanja lastnosti pri visokih in nizkih
temperaturah, ker vsebuje zrak v strukturi;
predelava je preprosta in hitra ter zato tudi ekonomična;
tiskarska prehodnost je primerna za tiskanje besedila, slik in reklam z uporabo
večine tiskarskih tehnik;
uporabnost – embalaža je lahko odprta ali zaprta;
primernost za uporabo na avtomatskih polnilnih in embalažnih napravah ter
linijah;
sposobnost recikliranja.

Prednosti embalaže iz kartona in valovitega kartona so predvsem: (3)





2.2

popolna zaščita izdelka – vzdržljiva in trdna konstrukcija,
prostorska učinkovitost – nizka teža, odpornost, zložljivost in fleksibilnost,
učinkovito marketinško orodje – kakovosten tisk, raznovrstne konstrukcije,
različne tehnike izdelave,
odlični ekološki atributi – iz naravnih obnovljivih surovin, ki jih lahko po uporabi
recikliramo in ponovno uporabimo.

EMBALAŽA IZ TEKSTILA

Tekstil je fleksibilen material, sestavljen iz mreže naravnih ali umetnih vlaken (preje ali
niti). Tekstil se tvori s tkanjem, pletenjem, kvačkanjem, vozlanjem in polstenjem.
Najpogosteje se uporablja za oblačila, a tudi za pakiranje in prenašanje, iz njega se
izdelujejo torbe in vreče. Uporablja se tudi za preproge, oblazinjeno pohištvo,
umetniške izdelke, nahrbtnike, zastave, padala, jadra, balone, zmaje, krpe, mreže in
druge izdelke. Mednje spada tudi tekstil, ki se uporablja za industrijske namene,
imenujemo ga tehnični tekstil. (6)
Tehnični tekstil se običajno šteje kot tisti, ki je pridobljen iz posebnih materialov s
posebnimi postopki. Sicer je to res, vendar ne vedno. Vse tkanine, ki imajo kakršno
koli tehnično uporabo, spadajo k tehničnim tkaninam. (7)
Tehnični tekstil so tekstilni izdelki, izdelani za neestetske namene, pri katerih je funkcija
primarni kriterij. Tehnični tekstil vključuje tekstil za uporabo v avtomobilski industriji,
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medicini, gradbeništvu, športu idr. Med njega spada tudi tekstil za zaščito pridelkov in
drugih različnih izdelkov. (8)
Tehnične tekstilije lahko glede na namembnost in področje uporabe delimo na več
skupin. Ena izmed teh skupin so tudi tekstilije za pakiranje. To so tekstilije, ki jih
najdemo v obliki posod, vrečk, torb za dvigovanje in nošenje. Tekstilije za pakiranje so
lahko izdelane iz različnih surovin. Ko govorimo o naravnih vlaknih, so to večinoma
lan, konoplja in juta, lahko pa tudi iz različnih sintetičnih vlaken, kot so polipropilenska
vlakna (PP), poliamidna vlakna (PA) in poliestrna vlakna (PES). (9)
Na sliki 3 je prikazan primer tehničnega tekstila, ki služi kot embalaža za čebulice
tulipanov.

Slika 3: Primer tehničnega tekstila kot embalaža. (7)
Glavni izdelki iz tehničnega tekstila so: (10)








vreče iz poliolefinske tkanine (pakiranje cementa, gnojil, sladkorja, soli …);
fleksibilne transportne vreče za razsuti tovor (pakiranje pšenice, riža, gnojila,
detergentov …);
pletene vreče iz polipropilena (pakiranje krompirja, zelja, paprike, čebule,
kostanja, sadja …);
ovojne tkanine iz polietilena visoke gostote oziroma polipropilena (za zavijanje
papirnih rol in zvitkov, pnevmatik, jeklenih tuljav …);
izdelki iz jute (vreče in žaklji za shranjevanje hrane in kmetijskih pridelkov),
izdelki iz fine jute, (nakupovalne vrečke);
čajne vrečke (za shranjevanje in uporabo čaja);
mehka prtljaga (torbice, vojaški nahrbtniki, športni nahrbtniki, denarnice,
kovčki), izdelani iz naravnih in sintetičnih tekstilij.
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2.3

UPORABNA EMBALAŽA IN EMBALAŽA ZA VEČKRATNO UPORABO

Brez embalaže si življenja skoraj ni več mogoče predstavljati. Vsak izdelek ima svojo
embalažo, ki je lahko iz različnih materialov. Embalaža kot odpadek je zato velika
težava, ki jo je treba reševati z zbiranjem, ločevanjem in recikliranjem. Zadnje je
pomembno, da prihranimo naravne vire in energijo, zmanjšamo emisije toplogrednih
plinov in delež odpadkov, ki končajo na deponiji, ter omogočimo ponovno uporabo
kakovostnih surovin in iz njih naredimo nove izdelke. (11)
Osnovna funkcija embalaže je zaščita blaga pred zunanjimi vplivi in poškodbami.
Vendar ima embalaža tudi druge funkcije, kot so proizvodna, logistična, uporabna,
ekološka in marketinška. Čeprav ima v zadnjem času veliko vlogo predvsem
marketinška funkcija, pa je treba misliti še na potrebo po njenem recikliranju. Nekatere
okoljsko ozaveščene trgovine v Evropi že prodajajo živila brez embalaže. Embalaža,
uporabljena v takih trgovinah, je namenjena večkratni uporabi. Ključ do zmanjšanja
količine odpadne embalaže je v potrošniku, ki bo izbral, kaj bo kupil, in česa ne. (11)
Embalaža za večkratno uporabo je izdelana iz trpežnih materialov, ima daljšo
življenjsko dobo in je posebej zasnovana za različne premike, prevoze in selitve.
Embalaža za večkratno uporabo je namenjena za ponovno uporabo, ne da bi pri tem
oslabila njena zaščitna funkcija. (12)
Med embalažo za večkratno uporabo spadajo industrijski prevozni kontejnerji,
nekatera embalaža v avtomobilski industriji, embalaža potrošnikov in embalaža, ki jo
lahko uporabimo za druge namene (slika 4). Embalaža za večkratno uporabo pogosto
stane več in se zanjo uporablja različne materiale, zato je treba temeljito analizirati
stroške izdelave take embalaže. (12)

Slika 4: Uporabna embalaža: pohištvo, narejeno iz odslužene embalaže. (13)
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2.4

PRIMERI OBLIKOVANJA UPORABNE EMBALAŽE

Embalaža za jajca Eggyplay na sliki 5, danskega proizvajalca živil Hedegaard Foods
A/S je med najbolj inovativnimi embalažami na trgu. Izdelek najprej služi kot embalaža
za jajca, nato pa se spremeni v trajnostno igračo. Embalažo se nalaga in med seboj
spaja kot velike kocke. Embalaža ima dvojno funkcijo: je uporabna in se je ne vrže
stran, temveč služi kot igrača. (14)

Slika 5: Embalaža za jajca Eggyplay, ki lahko služi kot igrača. (14)
Svetovna embalažna organizacija podeljuje nagrade za nove embalaže na globalnem
trgu, in sicer nagrado worldstar, ki je dokaz nenehnega napredka v oblikovanju
embalaže in v razvoju tehnologij. Eno izmed nagrad je v kategoriji pijače prejelo tudi
podjetje Grupo Miralles iz Španije za elegantno embalažo za šampanjec, ki jo lahko
uporabimo kot vedro za led. Embalažo so ustvarili z inovativnim postopkom za tisk na
obeh straneh in nanosom metalik. Nastala je embalaža, odporna na vlago, z
optimalnim krojem kartona, ki omogoča embalaži, da se iz škatle spremeni v vedro za
led (slika 6) z minimalnim številom pregibov. (15)
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Slika 6: Embalaža za šampanjec, ki se spremeni v vedro za led. (16)
Švedski oblikovalki, Hannah Billqvist in Anna Glansén, iz podjetja Tomorrow Machine
sta nove smernice začeli postavljati že leta 2012, ko sta zagnali projekt This Too Shall
Pass, ki temelji na biorazgradljivi embalaži za pakiranje hrane. Nekatere embalaže
imajo celo več kot le funkcijo, da držijo hrano na svojem mestu, saj služijo tudi kot
posoda za kuhanje oziroma skleda za postrežbo (slika 7). Nekatera hrana se celo
»izleže« sama, saj se embalaža odpre tedaj, ko hrana v njej doseže določeno
temperaturo, po koncu uporabe pa konča na kompostu in ne v pomivalnem stroju. (17)

Slika 7: The Sustainable Expanding Bowl. Embalaža, posoda in krožnik v enem.
(17)
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Zanimiva je tudi trajnostna raztegljiva skleda (The Sustainable Expanding Bowl), v
prvinski obliki ploski heksagon iz celuloze, ki vsebuje suho zamrznjeno hrano, ki se ob
dodatku vrele vode skuha, geometrijski lik pa se medtem spremeni v skledo. (17)
V podjetju Studio Sonda so za ekološke izdelke za vrt z imenom Holcim Agrocal
ustvarili uporabno in ekološko embalažo. Izdelek so zapakirali v vrečo iz ekološkega
papirja, sam dizajn pa potiskali s samo eno barvo. Vrečo z izdelkom so nato vstavili v
leseni okvir, ki ga vidimo na sliki 8, ki ga ne gre zavreči, ampak ga lahko uporabimo v
vrtnarske namene. (18)

Slika 8: Embalaža Holcim Agrocal. (18)
Predlagajo nam, da okvir uporabimo kot cvetlično gredico ali kot zaboj za hrambo vrtnih
pripomočkov (slika 9). Prednost lesenih okvirjev je tudi v tem, da se preprosto nalagajo
drug na drugega; tako so samostojen objekt in služijo namesto polic za hrambo. (18)

Slika 9: Uporabnost embalaže Holcim Agrocal.(18)
Dream Ball je projekt ekipe Unplug design in je neverjetna demonstracija, kako lahko
embalaža pozitivno vpliva na človeštvo. Oblikovana je bila za otroke držav tretjega
sveta, ki zaradi revščine, vojn in naravnih katastrof nimajo možnosti izkusiti športa v
pravi obliki, saj nimajo primerne opreme. Njihove žoge so narejene iz povitih plastičnih
vrečk in palmovih listov.
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Vizija oblikovalcev je oblikovati embalažo za pakete pomoči, ki pripotujejo v države
tretjega sveta. Paketi, narejeni iz papirja, imajo vzorce, ki so namenjeni predvsem
otrokom, da jih s pomočjo dobrodelnih organizacij izrežejo in si iz embalaže ustvarijo
žogo (slika 10). Tako bi embalažo reciklirali, otroci pa bi dobili bolj prijazne in mehke
žoge za igranje različnih športov. (19)

Slika 10: Dream Ball projekt. (19)
Katy Fan je v študijskem projektu Unit Apparel packaging: Flats, oblikovala uporabno
embalažo za nizke čevlje (slika 11). Ker večino škatel, v katerih kupimo čevlje, nato
zavržemo, je oblikovala škatlo, ki jo nato ponovno uporabimo kot predal za hrambo
čevljev. Škatla tako spremeni namembnost in s ponovno uporabo pripomore k
zmanjševanju količine odpadne embalaže. (20)
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Slika 11: Uporabna embalaža avtorice Katy Fan. (20)
Grafični oblikovalec Steve Haslip je v okviru študija ustvaril koncept embalaže za
majico, ki se spremeni v obešalnik (slika 12). Ideja se mu je porodila, ko je prek spleta
naročal majice, ki so prišle po pošti vedno zmečkane. Ker mu je primanjkovalo tudi
prostora in obešalnikov, je oblikoval škatlo, ki jo, potem ko se odpre, lahko spremenimo
v obešalnik. Od embalaže pa ne ostane skoraj nič odpadka, saj uporabimo skoraj vso
razen tankega zelenega traku, ki ga odtrgamo, da lahko embalažo odpremo. (21)

a)

b)

Slika 12: Embalaža za majice v prvotni obliki (a) in preoblikovana v obešalnik. (b)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1

OPIS MATERIALOV

Namen diplomskega dela je bil izdelati uporabno embalažo za copate. Tako smo
analizirali štiri različne materiale, ki bi bili za to primerni.
Testirali smo naslednje materiale:





3.2

tkanina 1: sestava: 100 % bombaža, vezava: keper;
tkanina 2: sestava: 60 % bombaža, 40% poliestra, vezava: keper;
karton: 500 g/m2;
valoviti karton: enoslojni valoviti karton, val E.

METODE PREISKAV

3.2.1 Osnovne lastnosti
3.2.1.1 Gramatura (G)
Gramatura je površinska masa 1 m2 preizkušanega materiala, v tem primeru kartona
in valovitega kartona. Najprej smo izmerili maso preizkušancev (m) v gramih z
natančnostjo 0,1 g in jim določili površino (A). Nato smo gramaturo izračunali po enačbi
1.
G=

𝑚
𝐴

; [g/m2]

(1)

Merjeno po standardu: SIST EN ISO 536;
naprava za merjenje mase: tehtnica Mettler AE 2000;
velikost preizkušancev: 10 × 10 cm;
število meritev: 5.
3.2.1.2 Ploščinska masa (Mp)
Ploščinsko maso tekstilnih materialov smo določili tako, da smo izmerili maso
preizkušancev v gramih (g) z natančnostjo 0,1 g. Nato smo pri znani površini izračunali
ploščinsko maso tekstila.
Merjeno po standardu: SIST EN 12127;
naprava za merjenje mase: tehtnica Mettler AE 2000;
velikost preizkušancev: 10 × 10 cm;
število meritev: 5.
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3.2.1.3 Debelina (d)
Debelina, izražena v milimetrih, je razdalja med vzporednima stranema vzorca
(kartona ali tekstila). Preizkušanec se postavi na merilni podstavek mikrometra. Z
merilnim nastavkom spustimo utež določene mase na sredino preizkušanca in
odčitamo debelino. Povprečje debeline zaokrožimo na tri decimalna mesta natančno.
Karton in valoviti karton:
merjeno po standardu: SIST EN ISO 534;
naprava za merjenje: mikrometer Mitutoyo;
velikost preizkušancev: 10 × 10 cm;
okrogla tlačna noga premera: 1,7 cm;
pritisk tlačne noge: 1000 cN/cm2;
število meritev: 5.
Tkanine:
merjeno po standardu: SIST EN ISO 5084;
naprava za merjenje: mikrometer Mitutoyo;
velikost preizkušancev: 10 × 10 cm;
okrogla tlačna noga premera: 5,8 cm;
pritisk tlačne noge: 20 cN/cm2;
število meritev: 5.
3.2.1.4 Gostota tkanine
Gostota tkanine podaja število osnovnih in votkovnih niti na 1 cm dolžine in širine
tkanine. Odraža gostoto osnove in votka tkanine. Lahko jo podamo tudi z ulomkom, pri
čemer nam števec pove število osnovnih niti, imenovalec pa število votkovnih niti.
Pod lupo smo prešteli število niti po vzdolžnem in prečnem nitnem sistemu.
Merjeno po standardu: SIST EN 1049-2.
Velikost preizkušancev: 1 × 1 cm.
Število meritev: 5.
3.2.1.5 Specifična prostornina (𝜐)
Specifična prostornina pove, koliko prostornine zasede enota mase snovi. Prav tako
lahko specifično prostorno izrazimo kot razmerje med debelino (d) in gramaturo (G) po
enačbi 2.
d

υ = G ; [m3/kg]

(2)
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3.2.2 Mehanske lastnosti
3.2.2.1 Razpočna odpornost
Razpočna odpornost je merjena kot največji hidrostatični tlak v kPa, ki z enakomerno
razporejenim in naraščajočim tlakom prebije material.
Karton in valoviti karton:
merjeno po standardu: SIST EN ISO 2758;
naprava za merjenje: naprava za merjenje razpočne odpornosti;
velikost preizkušancev: 10 × 10 cm;
preizkusna površina: 50 cm2;
število meritev: 10 (5 na strani A in 5 na strani B).
Tkanine:
merjeno po standardu: SIST EN ISO 13938-2;
naprava za merjenje: naprava za merjenje razpočne odpornosti;
velikost preizkušancev: 10 × 10 cm;
preizkusna površina naprave: 50 cm2;
število meritev za tekstil: 5 na lični strani.
3.2.2.2 Raztržna odpornost
Raztržna odpornost je srednja vrednost sile v N, ki je potrebna za nadaljevanje
trganja že zarezanega kartona oziroma tekstila. Vrednosti pri merjenju odčitamo z
natančnostjo 0,5 enote.
Karton in valoviti karton:
merjeno po standardu: SIST EN ISO 1974;
naprava za merjenje: elmendorf;
velikost preizkušancev: 53 × 63 mm;
dolžina začetnega zatrga: 1 cm; število meritev: 5 v vzdolžni smeri teka vlaken (MDsmer) in 5 v prečni smeri teka vlaken (CD-smer).
Tkanine:
merjeno po standardu: SIST EN ISO 13937-1;
naprava za merjenje: elmendorf;
velikost preizkušancev: 53 × 63 mm;
dolžina začetnega zatrga: 1 cm;
število meritev: 5 v smeri osnove in 5 v smeri votka.
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3.2.2.3 Pregibna odpornost
Pregibna odpornost kartona je mehanska lastnost, ki pove maksimalno število
prepogibov, potrebnih, da se preizkušanec pretrga.
Merjeno po standardu: SIST ISO 5626;
naprava za merjenje: aparat za določanje pregibne odpornosti MIT;
velikost preizkušancev: 165 × 15 mm;
obtežitev: 2 kg;
število meritev: 5 v MD-smeri in 5 v CD-smeri.
3.2.2.4 Togost tkanin
Togost tkanin je bila določena z merjenjem previsne dolžine preizkušancev.
Preizkušance položimo na ravno površino in jih pomikamo prek roba mize, kjer se
začne naklon. Ko se konec materiala dotakne klančine, odčitamo previsno dolžino z
natančnostjo 1 mm.
Tkanine:
merjeno po standardu: ASTM D 1388 – 64; metoda A;
naprava za merjenje: klančina za merjenje togosti;
velikost preizkušancev: 200 × 25 mm;
naklon klančine: 41,5°;
število meritev: 5 v smeri osnove in 5 v smeri votka.
3.2.2.5 Natezne lastnosti
Natezne lastnosti povedo, kako se material obnaša pod vplivom sile, ki deluje v smeri
osi preizkušanca. Merili smo naraščanje natezne sile podaljška in raztezka do pretrga,
energijo ob pretrgu in modul elastičnosti.
Natezna pretržna sila je določena s silo, ki je potrebna, da se preizkušanec pretrga.
Raztezek pri pretrgu je razmerje med povečanjem prvotne dolžine preizkušanca ob
pretrgu in prvotno dolžino preizkušanca. Raztezek je največji pri maksimalni sili utrga.
Modul elastičnosti je določen pri raztezanju preizkušancev kot razmerje med silo na
enoto preseka in relativnim raztezkom v Hookovem območju.
Karton in valoviti karton:
merjeno po standardu: SIST EN ISO 1924-2;
naprava za merjenje: instron 6022; analiza meritev v programu Instron Bluehill;
velikost preizkušancev: 15 × 300 mm;
vpeta dolžina: 180 mm;
število meritev: 3 v MD-smeri in 3 v CD-smeri.
Tkanine:
merjeno po standardu: SIST EN ISO 13934-1;
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naprava za merjenje: instron 6022; analiza meritev v programu Instron Bluehill;
velikost preizkušancev: 50 × 400 mm;
vpeta dolžina: 200 mm;
število meritev: 3 v smeri osnove in 3 v smeri votka.
3.2.3 Odpornost na drgnjenje
Odpornost tkanin na drgnjenje preverjamo z drgnjenjem preizkušancev ob standardno
volneno tkanino. Preizkušamo dva preizkušanca na dveh vzporednih merilnih mestih.
Na aparatu določimo želeno število obratov in po preteku vizualno ocenimo izgled
preizkušancev. Pri ocenjevanju si pomagamo s sivo skalo in z lestvico učinka pilinga.
Tkanine:
merjeno po standardu: SIST EN ISO 12947-4;
naprava za merjenje: aparat za drgnjenje Martindale;
velikost preizkušancev: okrogle oblike s premerom 4 cm;
obremenitev: 12 kPa;
število meritev: 2.
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4 REZULTATI
V preglednicah od 1 do 7 so podani rezultati meritev lastnosti embalažnih materialov.
V nadaljevanju sledi rezultat načrtovanja, oblikovanja in izdelave embalaže.
4.1

LASTNOSTI MATERIALOV

V preglednicah od 1 do 7 so podani rezultati meritev lastnosti kartona, valovitega
kartona tkanin. Rezultati so podani kot povprečje meritev (x̄) lastnosti materialov. Poleg
povprečne vrednosti sta podana tudi izračun standardnega odstopanja (Sx) in
variacijski koeficient (CV).
4.1.1 Osnovne lastnosti
Preglednica 1: Osnovne lastnosti vzorcev kartona in valovitega kartona: masa (m),
debelina (d), gramatura (G), specifična prostornina (𝜐).
VZOREC
Karton

Valoviti
karton

Statistična
vrednost
x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]

m [g]

d [mm]

G [g/m2]

𝜐 [m3/kg]

5
0
0
3,7
0
0

0,648
0,0106
1,64
1,564
0,0079
0,50

500,2
2,983
0,60
371,9
2,329
0,63

0,001
0,00022
0,02
0,004
0,00001
0,25

Preglednica 2: Osnovne lastnosti vzorcev tkanin: masa (m), debelina (d), ploščinska
masa (Mp) in število niti na centimeter tkanine (X).
VZOREC

Tkanina 1

Tkanina 2

Statistična
m [g]
vrednost

d [mm]

Mp

x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]

0,833
0,0051
0,01
0,562
0,0024
0,42

335
6,78
2,02
255
2,82
1,10

3,4
0,07
2,06
2,5
0,05
2,00

[g/m2]

X [štev. niti/cm]
vzdolžno /
prečno
16 / 8
0
0
22 / 11
0
0
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4.1.2 Mehanske lastnosti
Preglednica 3: Razpočna in raztržna odpornost vzorcev kartona, valovitega kartona in
tkanin.
VZOREC
Karton

Valoviti karton

Tkanina 1

Tkanina 2

Statistična
vrednost
x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]

Razpočna
odpornost [kPa]
239,3
17,883
7,47
134,4
13,517
10,06
387,4
21,373
5,51
294,2
78,836
26,80

Raztržna odpornost [N]
vzdolžno / prečno
2,12 / 2,28
0,203 / 1,240
9,60 / 19,13
5,32 / 8,71
1,249 / 1,200
23,50 / 13,70
46,22 / 22,97
0,738 / 0,801
1,60 / 3,50
23,84 / 20,17
1,201 / 1,979
5,00 / 9,80

Preglednica 4: Pregibna odpornost vzorcev kartona in valovitega kartona.
VZOREC

SMER
vzdolžno – MDsmer

Karton
prečno – CD-smer
vzdolžno – MDsmer
Valoviti
karton

prečno – CD-smer

Statistična
vrednost
x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]

Število pregibov do
pretrga
1174
518
44,20
1414
246
17,40
1891
730
38,63
1972
536
27,22
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Preglednica 5: Previsna dolžina in togost vzorcev tkanin.
VZORCI

Tkanina 1

SMER
vzdolžno –
po osnovi
prečno – po
votku

Tkanina 2

vzdolžno –
po osnovi
prečno – po
votku

Statistična
vrednost
x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]

Previsna dolžina
[cm]
5,72
0,148
2,60
3,98
0,362
9,11
4,2
0,071
1,70
4,52
0,074
1,64

Togost [mg cm]
758,89
60,489
7,70
264,74
30,660
11,84
236,12
13,011
5,51
294,31
44,350
15,10

20

Preglednica 6: Natezna pretržna sila (Fpr), pretržni raztezek (ε), pretržna energija (W)
in modul elastičnosti (E) vzorcev kartona, valovitega kartona in tkanin.
VZORCI

SMER

Karton

prečno –
CD-smer
vzdolžno –
MD-smer

Valoviti
karton

prečno –
CD-smer
vzdolžno –
MD-smer

Tkanina
1

prečno – po
votku
vzdolžno –
po osnovi

Tkanina
2

prečno – po
votku
vzdolžno –
po osnovi

Statistična
vrednost
x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]
x̄
Sx
CV [%]

Fpr [N]

ε [%]

W [J]

E [MPa]

101,7
13,858
13,63
340
24,685
7,26
99,6
2,183
2,19
92,2
5,637
6,12
458,1
15,445
3,37
1081,1
16,246
1,50
451,3
7,211
1,6
628
17,879
2,85

3,1
0,48
0,86
1,3
0,085
6,53
0,61
0,0002
0,02
2,77
0,358
12,96
12,23
0,115
0,94
25,5
0,112
0,44
42,49
4,154
9,78
14,48
0,53
3,66

0,438
0,1425
32,52
0,513
0,0704
13,72
0,062
0,0002
0,32
0,346
0,0620
17,91
3,232
0,1351
4,18
13,963
0,1716
1,23
6,889
0,4574
6,64
4,893
0,3044
6,22

939,6
74,246
7,9
4638,3
218,572
4,71
884,3
30,001
3,39
399,5
38,079
9,53
169
4,544
2,69
215
5,186
2,41
126,8
8,931
7,04
299,3
12,885
4,3
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4.1.3 Odpornost tekstilij na drgnjenje
Preglednica 7: Odpornost vzorcev tkanin na drgnjenje: vizualna ocena.
Število
obratov
1000

3000

5000

7000

Tkanina 1

Tkanina 2





vzorca rahlo kosmatena;
ocena pilinga: 4;
ocena barvnega tona po sivi
skali: 3.
kosmatenost skoraj izgine;
ocena pilinga: 5;
vrne se gladka površina;
ocena barvnega tona po sivi
skali: 2.
kosmatenost popolnoma izgine;
ocena pilinga: 5;
ocena barvnega tona po sivi
skali: 1,5.




kosmatenost ponovno rahlo
opazna;
ocena pilinga: 5;
ocena barvnega tona po sivi
skali: 1.















4.2











vzorca rahlo kosmatena;
ocena barvnega tona po sivi
skali: 4;
ni pilinga.
vzorca malo bolj kosmatena;
ocena barvnega tona po sivi
skali: 3,5;
ni pilinga.
kosmatenost se zmanjša;
ocena barvnega tona po sivi
skali: 3;
ni pilinga.
nizka kosmatenost;
ocena barvnega tona po sivi
skali: 3;
ni pilinga.

NAČRTOVANJE EMBALAŽE

4.2.1 Načrtovanje kartonske embalaže
Najprej smo izrisali škatlico, ki je sestavljena iz trikrat po dveh vzporednih
pravokotnikov. Na srednjem delu je načrtovana polkrožna odprtina, iz katere so
speljane črte za perforiranje. Na zadnjem delu je izrisana odprtina, ki služi za obešanje
embalaže. Prvi načrt embalaže je prikazan na sliki 13.
Načrtovanje je potekalo v računalniškem programu CorelDraw X7.
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Slika 13: Začetni izris kartonske embalaže.
Po premisleku smo embalaži dodali še en pravokotnik, ki z drugim enako velikim
pravokotnikom tvori dvojno plast na hrbtu embalaže, kot je prikazano na sliki 14. Za to
smo se odločili, da se odprtina za obešanje ne bi strgala, saj bo embalaža v uporabi
dalj časa.

Slika 14: Prvi popravki kartonske embalaže.
Nato smo se odločili, da za lažje trganje sprednjega dela embalaže na sprednjem delu
namesto polkrožne odprtine izrišemo trikotno (slika 15). Potem smo prilagodili linije za
perforiranje, saj bi se pri prejšnjem načrtu embalaže, prikazan na sliki 14, embalaža
težko odtrgala pod pravim kotom.
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Slika 15: Drugi popravki na kartonski embalaži.
Po izrezu embalaže smo ugotovili, da je treba enega izmed pravokotnikov med
sprednjo in hrbtno stranjo povečati, da se hrbet embalaže lepo sestavi. Povečali smo
še pravokotnik, ki je na zunanji strani hrbtne strani, in odprtino za obešanko na
pravokotniku, ki je na notranji strani hrbtne strani. Na spodnjem koncu embalaže smo
dodali dodatne zavihke za zapiraje in zmanjšali največji zavihek v spodnjem delu (slika
16). Dodatne zavihke smo dodali zato, da bi embalažo držali čim bolj skupaj, še
posebej spodnji del, ki bo ob vsakdanji uporabi najbolj na udaru. Največji zavihek na
spodnji strani smo nekoliko zmanjšali zaradi lažjega zapiranja. Spremenili smo še črte
za perforiranje, saj se embalaža na pregibu embalaže ni trgala v pravo smer.

Slika 16: Končni načrt kartonske embalaže.
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Končne dimenzije embalaže iz valovitega kartona so: 30 cm (višina) × 15 cm (širina) ×
5 cm (globina).
4.2.2 Načrtovanje tekstilne embalaže
Najprej smo izrisali kroj embalaže v programu CorelDraw. Nato smo skico prenesli na
papir za kroj. Tekstilna embalaža je sestavljena iz treh delov oziroma krojev, ki se
potem sešijejo skupaj. Na sprednjem delu sta načrtovana dva gumba za zapiranje
embalaže, na zadnjem delu dve odprtini za gumbe in obešanje na steno. Na sliki 17 je
prikazana skica embalaže, na sliki 18 pa načrt kroja.
Končni dimenziji zaprte embalaže iz tekstila sta 31 cm (višina) × 18 cm (širina); končni
dimenziji odprte embalaže iz tekstila sta: 41 cm (višina) × 18 cm (širina).

Slika 17: Skica končne embalaže iz tekstila.

Slika 18: Načrt kroja za izrez tekstila z dodatkom za šive.
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4.3

GRAFIČNA PODOBA IN IZDELAVA EMBALAŽE

4.3.1 Grafična podoba in izdelava embalaže iz valovitega kartona
Grafična podoba embalaže je prilagojena načrtu plašča (slika 19). Vso besedilo na
embalaži je napisano v pisavi bebas kai. Embalaža je oblikovana tako, da lahko služi
tudi kot dodatek za shranjevanje izdelka.
Vizualno napetost, ki pritegne bralca, smo ustvarili z uporabo barvnih kontrastov:
vijolično in modro ozadje s črnim besedilom in ilustracijo v ospredju. Informacijam o
izdelku smo namenili prostor na hrbtni strani, saj smo hoteli, da se ob nadaljnji uporabi
embalaže čim bolj skrijejo. Da embalažo spremenimo v uporabno embalažo oziroma
v žepek, moramo odtrgati del sprednjega dela. Ob tem z embalaže odtrgamo tudi napis
z znamko copat, saj ne želimo, da ob nadaljnji uporabi ta izstopa. Pustili smo znamko
copat ob strani in na hrbtnem delu embalaže, kjer ne izstopa, a je še vedno vidna.

Slika 19: Končna grafična podoba kartonske embalaže.
Načrt embalaže smo oblikovali v programu CorelDraw in ga nato prenesli v program
ArtiosCAD. Embalažo smo izrezali z rezalnikom Esko Kongsberg XE10. Nato smo
izrezano embalažo plastificirali oziroma kaširali in jo na tak način oblekli v pripravljeno
grafično podobo. Karton smo kaširali s PVC-samolepilno folijo.
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Na sliki 20 je prikazana končna oblika embalaže: embalaža v prvotni obliki in
embalaža, ki smo ji odstranili označeni del, da se spremeni v uporaben žep za
shranjevanje copat.

Slika 20: Končni obliki embalaže za copate iz valovitega kartona.
4.3.2 Grafična podoba in izdelava tekstilne embalaže
Kroje smo položili na blago in jih obrisali s kredo (slika 21). Okrog kroja smo na vsaki
strani pustili približno 1 cm pasu za šiv.

Slika 21:Kroji za tekstilno embalažo.
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Najprej smo na sprednjem delu in delu, ki se prišije na hrbet, s šivalnim strojem
Overlock Siruba 514M2-24 obšili posamezne rezane robove (elastični šiv). Nato smo
vse dele s šivalnim strojem Rimoldi sešili skupaj z ravnim šivom.

Slika 22: Vmesna oblika tekstilne embalaže.
Na hrbtni del tekstilne embalaže, natančneje na poklopec, s katerim se embalaža
zapira, smo s šivalnim strojem Paff select 1546 izdelali dve gumbnici. Na koncu smo
na sprednji del ročno prišili dva gumba, ki služita za zapiranje embalaže. Za obešanje
embalaže smo izdelali dve odprtini, da bi embalaža čim bolj ohranila svojo obliko in da
se blago ne bi vihalo.

Slika 23: Grafična podoba etikete na tekstilni embalaži.
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Tekstilni embalaži smo dodali še etiketo, ki je oblikovno in tematsko povezana s
kartonsko embalažo (slika 23).

Slika 24: Končna oblika embalaže za copate iz tekstila.
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5 RAZPRAVA O REZULTATIH
5.1 LASTNOSTI EMBALAŽNIH MATERIALOV
5.1.1 Primerjava kartona in valovitega kartona
Iz preglednice 1 je razvidno, da ima karton večjo maso kot valoviti karton in tudi večjo
gramaturo: gramatura kartona 500 g/m2, gramatura valovitega kartona 372 g/m2.
Valoviti karton je debelejši od 500-gramskega kartona, saj vsebuje poleg liner papirja
še vmesno plast valovitega sloja papirja. Iz debeline valovitega kartona in števila valov
na meter lahko ugotovimo, da ima valoviti karton e-val.
Specifična prostornina je višja pri valovitem kartonu, saj ima med plastmi papirja veliko
vmesnega zraka, kar močno poveča specifično prostornino materiala.
Vrednosti razpočne odpornosti so pri 500-gramskem kartonu skoraj za polovico višje
kot pri valovitem kartonu, kar pomeni, da je tudi tlak, ki je potreben za preboj kartona,
večji pri 500-gramskem kartonu (preglednica 3). Raztržna odpornost valovitega
kartona je tako v vzdolžni kot prečni smeri veliko višja kot pri 500-gramskem kartonu,
kar je razvidno iz preglednice 3. Valoviti karton je sestavljen iz več plasti, ki so
povezane med sabo, zato se težje trga. Če gledamo usmerjenost vlaken, je karton na
sploh bolj odporen proti trganju v prečni smeri teka vlaken – v CD-smeri.
Prepogibna odpornost nam pove, da tako 500-gramski kot valoviti karton vzdržita več
prepogibov v prečni smeri teka vlaken, preden se pretrgata. Če ju primerjamo med
sabo, vzdrži valoviti karton več pregibov kot 500-gramski karton (preglednica 4).
Natezne lastnosti kartonov so prikazane v preglednici 6. Natezna pretržna sila je pri
500-gramskem kartonu večja kot pri valovitem kartonu. Sicer pa je pri 500-gramskem
kartonu pretržna sila trikrat večja v MD- kot v CD-smeri. Tudi pretržni raztezek je večji
pri 500-gramskem kartonu v primerjavi z valovitim kartonom. Sicer pa ima 500-gramski
karton večji raztezek in podaljšek v CD-smeri, valoviti karton pa v MD-smeri teka
vlaken. Energija pri pretrgu je v primerjavi z valovitim kartonom večja pri 500gramskem kartonu. Sicer pa imata oba kartona višjo vrednost energije v MD-smeri
teka vlaken. Modul elastičnosti pri 500-gramskem kartona v MD-smeri teka vlaken
znaša štirikrat več kot v CD-smeri. Pri valovitem kartonu razlike niso tako velike, vendar
je tu modul elastičnosti v CD-smeri enkrat večji kot v MD-smeri teka vlaken.

Ugotovili smo naslednje:
 karton z gramaturo 500 g/m2 ima večjo maso, gostoto in razpočno odpornost
ter boljše natezne lastnosti kot valoviti karton;
 valoviti karton ima večjo debelino, specifično prostornino, raztržno odpornost,
in pregibno odpornost.
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Pri izbiri kartona je bila odločitev težka, saj imata oba materiala svoje prednosti in
slabosti. Medtem ko se 500-gramski karton težje utrga in je bolj odporen na tlak ter
raztezanje, se valoviti karton težje raztrga in se lahko večkrat prepogne, preden se
strga. Zaradi uporabe končnega izdelka menimo, da bi se bolje obnesel valoviti karton,
saj bo končni izdelek stalno v uporabi, zato je pomembno predvsem, da se material ne
raztrga in da ga lahko večkrat prepognemo, ne da bi se pri tem strgal.
Izbran material: valoviti karton.

5.1.2 Primerjava tkanin
Iz meritev je razvidno, da je kompozicija obeh tkanin v vezavi keper, le da gre pri vzorcu
tkanine 1 za jeans. Iz preglednice 2 je razvidno, da ima tkanina 1 večjo maso kot druga
tkanina, posledično pa tudi večjo ploščinsko maso in je debelejša od tkanine 2. Meritve
gostote tkanine so pokazale, da je tkanina 2 gostejša od tkanine 1, saj ima po osnovi
22 niti, po votku jih ima 11, medtem ko ima tkanina 1 16 niti po osnovi in 8 po votku.
Ugotovimo, da imata oba materiala večje število niti v smeri osnove.
Rezultati meritev razpočne in raztržne odpornosti so podani v preglednici 3. Vrednosti
razpočne odpornosti so pri tkanini 1 višje (za približno 1 kPa) kot pri tkanini 2, kar
pomeni, da je tlak, potreben za preboj materiala, večji pri tkanini 1. Raztržna odpornost
tkanine 1 je veliko večja kot pri tkanini 2, še posebej v vzdolžni smeri. V smeri votka
se meritvi raztržne sile tkanin razlikujeta za približno 2,8 N, v smeri osnove pa za kar
22,4 N.
Togost tekstilnega materiala je podana v preglednici 5. Rezultati meritev nam kažejo,
da je v smeri osnove togost večja pri tkanini 1, v smeri votka pa pri tkanini 2. Vendar
izstopa togost pri tkanini 1 v smeri osnove, saj ima za več kot enkrat večjo togost od
ostalih vzorcev materiala. To pomeni, da se tkanina 1 manj viha in da lažje ohranja
svojo prvotno obliko.
Natezne lastnosti tkanin so podane v preglednici 6. Natezna pretržna sila je pri tkanini
1 večja, kar pomeni, da za pretrganje tkanine 1 potrebujemo večjo silo kot pri tkanini
2. Sicer pa je pri tkanini 1 pretržna sila dvakrat večja v vzdolžni smeri v primerjavi s
prečno smerjo. Pretržni raztezek je največji pri tkanini 2 v smeri votka. Pri tkanini v
smeri osnove nastane skoraj za pol manjši raztezek kot pri tkanini 2 v smeri votka.
Sicer pa ima tkanina 1 večji raztezek in podaljšek v smeri osnove, medtem ko ima
druga preizkušana tkanina v smeri votka. Energija pri pretrgu je najvišja pri tkanini 1 v
smeri osnove, nato s pol manjšo vrednostjo sledi tkanina 2 v smeri votka. To pomeni,
da sta materiala v tej smeri bolj žilava. Pri modulu elastičnosti je odstopala vrednost
tkanine 2 v smeri osnove, saj znaša enkrat več kot v prečni smeri. Pri tkanini 1 razlike
niso tako velike, vendar je tudi tukaj modul elastičnosti večji v vzdolžni in ne v prečni
smeri.
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Odpornost proti drgnjenju smo preizkušali pri do 7000 obratov in jo nato tkanino
vizualno ocenili. Rezultati so podani v preglednici 7. Ugotovili smo da se tkanina 1 manj
kosmati kot tkanina 2. Pri tkanini 1 je v območju do 3000 obratov prišlo do pilinga, ki je
potem izginil, medtem ko pri tkanini 2 tudi pri 7000 obratih še ni bilo pojava pilinga. Ko
smo ocenjevali spremembo barvnega tona med drgnjenjem, smo ugotovili, da se pri
tkanini 1 barvni ton zelo spremeni, medtem ko se pri drugi preizkušani tkanini barvni
ton spremeni zelo malo.
Primerjava med tkaninama je pokazala:
 tkanina 1 ima večjo maso, debelino, ploščinsko maso, razpočno odpornost,
raztržno odpornost, togost in boljše natezne lastnosti kot druga preizkušana
tkanina;
 tkanina 2 ima večjo gostoto in boljšo odpornost proti drgnjenju.
Za izdelavo embalaže za copate smo izbrali tkanino 1 (jeans), ker ima glede na
rezultate meritev boljše lastnosti od druge preizkušane tkanine, razen odpornosti proti
drgnjenju. V tem primeru tudi odpornost tkanine 1 proti drgnjenju ni tako slaba, kar
izstopa, je močna sprememba barvnega tona, kar je v primerih, ko hočemo doseči
izgled obrabljenega jeansa, zaželeno.
Izbrani material: tkanina 1 (jeans).
5.2

OPIS EMBALAŽE

5.2.1 Embalaža iz valovitega kartona
Eden izmed dveh končnih izdelkov diplomskega dela je uporabna embalaža iz
valovitega kartona gramature 371,9 g/m2, debeline 1,56 mm in z mikrovalom (e-val).
Načrt embalaže je bil večkrat spremenjen. Na koncu smo zasnovali obliko, ki lahko na
preprost način spremeni funkcijo in se iz embalaže spremeni v obešalnik ali predalnik
za copate. Na embalaži odtrgamo sprednji del, kjer je v ta namen izrezana odprtina, in
perforiran del, ter jo obesimo na steno z odprtino na zadnji strani. Embalažo smo zaradi
namena dolgotrajnejše uporabe ojačali na spodnjem in zadnjem delu, saj je tam karton
najbolj obremenjen.
Embalaža je zasnovana tako, da ščiti izdelek in pri nadaljnji uporabi služi kot shramba.
Njena oblika je geometrična, funkcionalna in priročna za uporabo. Velikost kartonske
škatle je načrtovana po velikosti copat v številki 39. Oblikovna zasnova so spdpbne
preproste črne ilustracije, speljane okrog embalaže. Vijolično in modro prelivajoče
ozadje je narisano v stilu tehnike vodenih barv. Na sprednjem delu je znamka izdelka,
ki jo, preden škatlo obesimo na steno, odtrgamo. Na hrbtni strani embalaže so
napisane znamka in lastnosti izdelka.
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Najprej smo škatlo načrtovali v računalniškem programu za oblikovanje in nato načrt
prenesli v program rezalnika. Nato smo embalažo izrezali, žlebili in perforirali z
rezalnikom. Dizajn smo, potem ko smo ga oblikovali, prenesli na karton s kaširanjem.
Na koncu smo škatlico sestavili in zlepili ter na enem vzorcu preizkusili, ali se perforiran
del lepo odtrga od škatlice (slika 25).
Izdelava take kartonske embalaže je hitra in jo lahko brez težav tiskamo v velikih
količinah. Material za izdelavo je cenejši kot material za izdelavo tekstilne embalaže.
Vendar karton ob nadaljnji uporabi embalaže zdrži manj časa kot tekstil, zato embalažo
prej zavržemo.

Slika 25: Embalaža iz valovitega kartona v uporabi.
5.2.2 Embalaža iz tekstila
Drugi končni izdelek diplomskega dela pa je uporabna tekstilna embalaža za copate.
Material, ki smo ga izbrali, je jeans oziroma tkanina iz 100 % bombaža.
Načrt oziroma kroj za tekstilno embalažo je kot pri kartonski embalaži narejen tako, da
lahko spremeni svojo funkcijo in se iz embalaže spremeni v obešalnik za copate.
Embalaža je ovalne oblike in ima na sprednji strani dva gumba za zapiranje, na
hrbtnem delu gumbnici za gumba, ki sta hkrati odprtini za obešanje žepka. Najprej smo
načrtovali le en gumb, vendar ker bi se žepek začel vihati in bi se oblika pri uporabi
deformirala, smo se odločili za uporabo dveh gumbov.
Embalaža je zasnovana tako, da ščiti izdelek in hkrati služi kot shramba za izdelek pri
nadaljnji uporabi. Velikost tekstilne embalaže je načrtovana po velikosti copat v številki
39. Na tekstilni žepek je pritrjena etiketa, na njej so znamka in zapisane lastnosti
izdelka. Oblikovno in tematsko je povezana s kartonasto embalažo. Ker je embalaža
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narejena iz tkanine, je za nadaljnjo uporabo zelo primerna, saj je material veliko bolj
odporen kot na primer karton, zato zdrži več časa. Glede na čas izdelave in material,
ki ga potrebujemo, pa je tekstilna embalaža veliko bolj zamudna za izdelavo in dražja
kot kartonska embalaža.

Slika 26: Embalaža iz tekstila v uporabi.
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6 ZAKLJUČEK
Namen diplomskega dela je bil izdelati uporabno embalažo za copate, ki spremeni
svojo funkcionalnost. Izdelali smo dve embalaži iz dveh različnih materialov. Obe
embalaži lahko preprosto spremenimo v predmet za shranjevanje copat. Medtem ko
kartonska embalaža bolje ohranja svojo obliko in je cenejša, je tekstilna embalaža bolj
vzdržljiva in odporna na različne sile.
Odpadna embalaža je danes velika globalna težava. Po nakupu izdelka v trgovini
embalažo običajno takoj zavržemo. Glavno vodilo pri nastajanju diplomskega dela je
bilo, oblikovati tako embalažo, ki je ne zavržemo takoj potem, ko izdelek odpremo,
ampak nam lahko služi za nek drug namen. Tako se izognemo nekontroliranemu
odmetavanju embalaže med odpadke. S tako idejo smo pokazali, kako bi poleg
recikliranja še lahko uporabili embalažo potem, ko opravi svojo primarno nalogo. Na
tak način bi se lahko pakiralo tudi druge izdelke, s čimer bi vsaj malo pripomogli k
zmanjševanju količine odpadne embalaže. Seveda bi bilo treba za večjo produkcijo
narediti še kakšno izboljšavo in izdelati različne velikosti za različne velikosti copatov,
ampak začetek je zadovoljiv.
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