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IZVLEČEK
V današnjem času ima že skoraj vsak izdelek svojo embalažo, saj kot vemo, je najpomembnejša funkcija embalaže varovanje oziroma zaščita izdelka ter ohranjanje
njegove prvotne vrednosti. Embalaža ne samo da ščiti, temveč tudi promovira blagovno znamko in izdelek ter informira kupca o samem izdelku. Pomembna funkcija
embalaže je tudi pospešitev prodaje ali pa zgolj, da obdarovanca pozitivno preseneti.
To je vezano predvsem na vizualni del embalaže, saj je pomembno, da pri kupcu
vzbudi občutke in čustva.
Diplomsko delo vsebuje splošno predstavitev embalaže in embalažnih materialov ter
kratek opis nekaterih embalažnih izdelkov za poslovna darila, ki so že obstoječa na
tržišču. Diplomska naloga obravnava celoten potek izdelave in načrtovanje embalaže
za poslovna darila ter različne metode preizkušanja izbranih vzorcev dvoslojnih valovitih kartonov. V zaključku so podani rezultati merjenj izbranih vzorcev valovitega kartona, glede na določene metode preizkušanja. S pomočjo dobljenih rezultatov je bil v
nalogi izbran najprimernejši material za izdelavo poslovno-darilnega kovčka.
Za načrtovanje in izdelavo poslovno-darilnega kovčka smo se odločili, ker je takšnih
darilnih embalaž razmeroma malo, sama embalaža pa je lahko zelo priročna, saj
vsebuje najnujnejše pisarniške elemente (samolepilni listki, beležnica, USB ključek,
svinčnik) na enem mestu in so nam vedno pri roki. Zaradi dodatnega oplemenitenja
valovitega kartona je embalaža trdna, vendar ne toga, kljub temu pa primerna tako
za poslovno kot tudi osebno darilo.

Ključne besede: darilna embalaža, poslovno-darilni kovček, načrtovanje, oblikovanje,
preizkušanje materialov, valoviti karton.
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ABSTRACT

Today almost every product has its own packaging, and as we all know, the most
important function of the packaging is protection and preserving its original values.
Packaging not only protects but also promotes brand design and product and also
informs the costumer about the product. An important function of the packaging is
also speeding up the sale or simply to positively surprise the person to whom the gift
in intended. This mainly refers to the visual part of the packaging, as it is important to
evoke some feelings and emotions at the customer.
This diploma thesis contains a general presentation of the packaging and most often
used materials, as well as a brief description of some packaging products for business gifts already present on the market. The work discusses the course of the planning and production of business gift box, selected testing methods for determination
of basic, mechanical and absorbent properties a corrugated cardboard as well as
obtained results. In conclusions, results on sample behavior of each selected material in some testing methods are presented. Based on the research and testings’ the
determination of most proper e.g. suitable type of sample material used for production of business gift box is presented.
The packaging in a form of business gift box is not common on the market, so we
decided to plan and produce such packaging product. This packaging can be very
handy, because it can contain basic office items like notebook, pen, USB, self-sticky
notes etc. Due to the additional processing of corrugated cardboard the packaging is
firm but not rigid, however, suitable for both business as well as personal gift.

Keywords: gift packaging, business gift box, planning, design, testing materials, corrugated cardboard
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UVOD

Vsakodnevno se srečujemo z različnimi vrstami embalaž, vsaka pa ima svoj namen
in funkcijo. Lahko služi zgolj za prevažanje predmetov iz enega kraja na drugega,
promovira določeno podjetje ali pa samo vzbudi čustveni odziv gledalca. Da bi bila
embalaža prepoznavna in bi jo uporabnik spet kupil, jo je potrebno dobro in domiselno oblikovati ter izdelati. Njen videz predstavlja namreč prvi stik z očmi uporabnika,
zato mora biti dizajn inovativen in privlačen, pri čemer se seveda lahko zgodi, da jo
lahko dobimo npr. kot obdarovanec in nam ne bo všeč, saj si je nismo izbrali sami.
Velika večina izdelkov je danes zapakirana v takšno ali drugačno obliko embalaže. V
primeru darilnih izdelkov, tako osebnih za posebne namene kot tudi poslovnih, pa je
ta še posebej pomembna. Embalaža namreč neposredno predstavlja samega darovalca, njegov okus, predstavlja npr. samo podjetje, blagovno znamko itd.
V diplomskem delu smo se osredotočili na oblikovanje in izdelavo embalaže namenjene poslovnemu darilu. V ta namen smo preučili obstoječe stanje na tržišču, pregledali, kakšne vrste podobnih embalaž obstajajo, kako so oblikovane in iz česa so
narejene. Nato smo idejno zasnovali embalažo, poslovno-darilni kovček, v katerega
se lahko vstavi najnujnejše pisarniške elemente. Zaradi pomembnosti vpliva vrste
izhodiščnega materiala tako na same tehnične lastnosti kot tudi na vizualni izgled
končnega izdelka smo za izdelavo darilne embalaže, poslovno-darilnega kovčka,
izbrali dva različna materiala (dvoslojna valovita kartona z različnima vrstama valov
fluting sloja ter takega, ki ima spodnjo stran belo in daje boljši vizualni izgled) katerima smo v eksperimentalnem delu z uporabo različnih standardnih testnih metod
določali posamezne lastnosti (gramatura, debelina, kapilarna vpojnost, robna odpornost ter sposobnost žlebljenja) pred in po kaširanju.
Cilj diplomskega dela je bil na podlagi dobljenih rezultatov in ugotovitev izbrati ustrezen material za izdelavo končnega izdelka ter le-tega v celoti oblikovati. Izbrali smo
kaširan dvoslojni valoviti karton TWR/E, saj se je skozi raziskave zelo dobro odrezal.
Z uporabo računalniškega programa AutoCad Marbacad (ZDA) smo idejne skice
preoblikovali v računalniški zapis oblike embalaže in jo na rezalniku Plotter Artios
Kongsberg (ZDA) tudi izrezali. V programu Adobe Illustrator CS 6 smo oblikovali
dizajn, ga natisnili na kaširni karton s pomočjo tiskalnika Grand Sherpa 50, Agfa
(Belgija) ter z njim kaširali izrezani načrt poslovno-darilnega kovčka.
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2

TEORETIČNI DEL

2.1

EMBALAŽA

Beseda embalaža izvira iz francoske besede l'emballage in je nekakšno sredstvo,
nosilec ali omot, ki ščiti izdelek pred različnimi vplivi, da ga ne poškodujejo ali uničijo.
Vanjo zavijamo, vstavljamo, polnimo, pripravljamo oziroma embaliramo izdelke, da
ohranimo njihovo vrednost, olajšamo prevoz, skladiščenje, razstavljanje, manipuliranje ter uporabo. Embalaža ima svoj cikel, kar pomeni, da gre skozi fazo uporabe, ki je
odvisna od tega, kako embalaža prehaja od proizvodnje do končnega uporabnika (14).
Razvrščanja embalaže so različna, vendar je najpogostejše in najpomembnejše razvrščanje glede na embalažni material, trajnost, osnovno funkcijo oziroma namen
uporabe. Tako poznamo prodajno, skupinsko ter transportno embalažo, ki imajo različne funkcije. Osnovne funkcije embalaže so:


zaščitna funkcija – varovati mora izdelek pred razsipom ter mehanskimi, kemičnimi, okoljskimi, biološkimi vplivi. Če embalaža ne opravi te funkcije v celoti,
se vrednost pakiranega blaga zmanjša.



distribucijska funkcija – biti mora izvirna, funkcionalna, ustrezati mora željam
kupca, njeni proizvodni stroški morajo biti zmerni, nuditi mora informacije o
pakirnem izdelku, varnostna opozorila ter navodila za odpiranje in uporabo
izdelka. Embalaža mora biti ustrezno oblikovana, da med proizvodnim procesom in po uporabi, čim manj obremenjuje okolje (primerna za recikliranje).



funkcija praktičnosti – omogočati mora enostavno zapiranje, odpiranje, skladiščenje, zlaganje, razdeljevanje vsebine... (1, 3)

2

2.1.1

Vrste embalaže

Poznamo več vrst embalaže, ki bi jih lahko opredelili glede na njihov namen. Tako
poznamo:


Prodajno embalažo

Prodajna embalaža pride v neposreden stik s proizvodom in je tako namenjena
predvsem za pakiranje blaga širše potrošnje. Obdaja in varuje osnovno prodajno
enoto pred razsutjem, razlitjem ter zunanjimi vplivi, hkrati pa je namenjena tudi
pospeševanju prodaje (1).


Skupinsko embalažo

Skupinska embalaža ovija/obdaja primarno embalažo ali več kosov skupaj. Dodatno varuje izdelek pred poškodbami in krajo, olajšuje pa tudi distribucijo. Ne glede
na to ali je skupaj z blagom prodana uporabniku ali na prodajnem mes tu odstranjena, je namenjena skladiščenju, prevozu, razpošiljanju ter odpremi blaga ali prodaji končnemu uporabniku in se lahko odstrani z blaga, ki ga obdaja, ne da bi to
spremenilo njegove lastnosti (1).


Transportna embalaža

Primerna je za pakiranje, zavijanje večjega števila prodajnih enot oziroma skupinskih embalaž. Njena osnovna funkcija je zaščititi izdelke med skladiščenjem in
transportom blaga, zato pri njeni izdelavi uporabljajo trdnejše materiale. Njen
videz ne vpliva na prodajo izdelka, saj navadno ne prihaja v neposreden stik z
uporabnikom (1).


Darilno embalažo

Darilna embalaža služi kot promocijsko orodje, prodajno platno, ovoj, ki skrije
izdelek in preseneti obdarovanca, lahko promovira določeno podjetje ali pa zgolj
ščiti izdelek. Predstavlja predvsem kombinacijo novih tehnologij ter materialnih
zmožnosti, hkrati pa služi tudi kot način komuniciranja. V zadnjem času je dizajn
embalaže načeloma minimalističen in zelo nevtralen, kar sicer ni pravilo, odvisno
od tega, kako si naročnik in oblikovalec zamislita videz embalaže. Kartonska
darilna embalaža se lahko uporablja ob katerokoli priložnosti, saj zaradi svojega
preprostega videza ne spada v točno določeno skupino namena obdarovanja. (5,
6).

3

2.1.2

Embalaža in ekologija

Še nedavno je bil ključni problem embalaže v njenem recikliranju. Danes pa velja, da
je problem bolj celovit, saj se negativni vplivi embalaže na okolje vršijo v vseh fazah
izdelave produkta, med njegovo uporabo in po njej in se ne navezujejo zgolj na končni izdelek. Okoljski življenjski ciklus papirne embalaže obsega več faz; prične se s
pridobivanjem in pripravo surovin (sekanje lesa, porabljanje energije), proizvodnjo
izdelka (tiskarski postopki, površinsko obdelovanje, dodelava), distribucijo in transport, porabo ali uporabo ter odstranitev (recikliranje).
Namen načrtovanja oziroma oblikovanja okolju primernejšega produkta (ekodizajna)
je zmanjševanje negativnih vplivov na okolje skozi celoten okoljski življenjski cikel. Za
načrtovanje ekodizajna je potrebno upoštevati okoljske, zdravstvene in varnostne
dejavnike od pridobivanja surovin pa vse do ravnanja z odpadki. Z uporabo ustreznejšega materiala, ustreznejše konstrukcije in s pomočjo ustrezne tehnologije se
zmanjšuje materialna, energijska poraba na enoto izdelka, odpravi se uporaba strupenih ter škodljivih snovi in olajša postopke reciklaže.
Izboljševanje ene funkcije pa lahko privede do poslabšanja druge. Primer: ker se
papirni izdelki ne morejo reciklirati v nedogled (npr. zaradi krajšanja celuloznih vlaken), to vpliva na kakovost izdelkov. Takšna embalaža zahteva vse več materiala za
dodatno trdnost in druge karakteristike (1).
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo podaja naslednje zahteve: »Pri
izdelavi embalaže, embaliranju blaga in dajanju embalaže ali embaliranega blaga v
promet uporabljene najboljše, v praksi uspešno preizkušene in na trgu dostopne
zasnove, tehnologije ali proizvodni postopki, ki glede na razumno višje stroške prispevajo k:


zmanjševanju količine odpadne embalaže,



preprečevanju in zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje zaradi embalažnega materiala in snovi, ki jih vsebuje embalaža ali odpadna embalaža,



preprečevanju in zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje pri proizvodnji
embalaže, prometu z njo, njeni distribuciji in uporabi ter pri predelavi ali odstranjevanju odpadne embalaže« (7).
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2.1.3

Embalažni papirji, lepenke, kartoni in valoviti kartoni

Embalaža iz papirja, kartona, valovitega kartona ali lepenke mora ustrezati specifičnim zahtevam uporabnikov. Glede na uporabnost embalaže, kakšno želimo, čemu je
namenjena in kaj bodo njene osnovne funkcije (za komercialne ali transportne
namene), izbiramo material glede na njegove lastnosti, saj se papirji, kartoni, valoviti
kartoni in lepenke med seboj razlikujejo po specifičnih lastnostih, vlakninski sestavi in
gramaturi (4). Pravšnja izbira materiala pa ni edina pomembna funkcija pri izdelavi
embalaže, pomembni so tudi tehnološki postopki izdelave, oblikovanje ter končna
cena embalaže.
Papir, lepenka in karton so materiali, ki se jih da dobro oblikovati, potiskati in še kako
drugače grafično oblikovati in so zato zelo uporabni. Najbolj razširjena embalažna
materiala sta papir in valoviti karton.
Papir je cenovno ugoden, lahek, biološko razgradljiv, zdravstveno neoporečen in
reciklabilen, vendar ima slabost, da ni odporen na vlago in druge atmosferske vplive
(8). Med najslabše embalažne papirje spada »šrenc« papir, saj je proizveden iz
nesortiranega starega papirja, malo boljši od njega je »ovojni« papir. Najkakovostnejši papir pa je »kraft« papir, saj ne vsebuje starega papirja. Za embalažne namene
se uporabljata še pergamentni papir oziroma njegov nadomestek ter fini svileni papir
(9).
Poznamo več vrst lepenke (rjava, siva, bela, kartonažerska, knjigoveška, fina lepenka, »presspan« lepenka), ki se med seboj razlikujejo glede na surovinski vir in tehnološki proces ter način površinske obdelave (1, 9). Rjave in sive lepenke so izdelane
predvsem iz starega papirja in jih uvrščamo med manj kakovostne. »Presspan«
lepenka pa je izdelana iz visokokakovostnih surovin, ima dobre mehanske lastnosti,
visoko gostoto in gladkost površine in jo skupaj s fino lepenko, ki je vodoodbojna,
štejemo med kakovostnejše lepenke. Pomembna je tudi valovita lepenka, ki ima
visoko stabilnost pri najnižji površinski masi (9).
Pod večslojne kartone uvrščamo skupino lepenk in kartonov, ki so sestavljeni iz več
slojev, med seboj pa se razlikujejo po površinski masi, sestavi in barvi. Najbolj znan
je karton za zloženke. Zanj se uporablja visokokakovostna ter beljena celuloza, in
sicer za njegov zgornji sloj. Sestava spodnjega sloja pa se spreminja glede na upo-
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rabnost kartona. Med prej opisanima slojema je več umestnih slojev, eden med njimi
pa ima visoko vsebnost lesovine (9).
Valoviti karton je sestavljen iz enega ali več slojev, tako ravnega (liner) kot valovitega
papirja (fluting). Glede na sestavo valovitih in ravnih slojev ločimo sledeče osnovne
vrste valovitega kartona (4):


enostranski, enoslojni valovit karton, sestavljen iz enega valovitega in enega
ravnega sloja (slika 1);

Slika 1: Enostranski, enoslojni valoviti karton (4)


enoslojni valoviti karton, sestavljen iz treh slojev: dveh ravnih in enega valovitega sloja v sredini (slika 2);

Slika 2: Enoslojni valoviti karton (4)


dvoslojni valoviti karton, sestavljen iz petih slojev: dva ravna sloja na zunanji
strani ter dva valovita sloja in en raven sloj v notranjosti (slika 3);

Slika 3: Dvoslojni valoviti karton (4)
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troslojni valovit karton, sestavljen iz sedmih slojev: dveh ravnih slojev na
zunanji strani, treh valovitih slojev v sredini ter dveh ravnih slojev (liner) papirja
v sredini (slika 4).

Slika 4: Troslojni valoviti karton (4)
Namen izdelave večslojnega valovitega kartona je pridobiti čim bolj trdo in čvrsto
strukturo končnega proizvoda (4). Primer predstavlja transportna embalaža, ki zahteva močnejše materiale za zaščito izdelkov pri transportu in skladiščenju.

Vrste valov pri valovitemu kartonu
Uporabnost in debelina izdelanega valovitega kartona sta najbolj odvisni od višine
profila valov in debeline papirja. S tem, ko se veča debelina valovitega kartona se
večata tudi togost in mehanska odpornost, prav tako tudi obstojnost embalažne škatle iz omenjenega kartona. Poznamo več vrst valov:


A val – ima veliko togost in dobro mehansko odpornost. Ker pri izsekovanju
rad poka se ga v te namene ne uporablja.



C val – je zelo tog in ima dobro mehansko odpornost. Primeren je za krožno
izsekovanje, uporablja pa se ga za običajne vrste embalažnih škatel.



B val – ima dobre tiskarske in relativno dobre mehanske lastnosti. Zaradi
manjše višine vala je manj voluminozen (prihranek prostora).



E val – je prilagodljiv v vzdolžni in prečni smeri, zato je primeren za manjše
škatle. Ima dobre tiskarske, a slabše mehanske lastnosti.



F, G, N, O vali – so primerni za izdelavo manjših škatel, saj strukturno omogočajo dobro izsekovanje. Odlikujejo jih dobre tiskarske lastnosti, omogočajo pa
tudi naknadno tiskanje. Zaradi strukture valov zavzamejo malo prostora (4, 5).
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2.2

PREGLED DARILNIH EMBALAŽ NA TRŽIŠČU

Na podlagi pregleda tržišča smo prišli do odločitve kakšno embalažo bi pravzaprav
radi izdelali. Kljub odločitvi za izdelavo poslovno-darilnega kovčka je v nadaljevanju
predstavljenih nekaj inovativnih darilnih embalaž, različnih oblik ter nekaj embalaž v
obliki kovčka.

2.2.1

Kat Von D

MeiCheng Wang je oblikoval embalažo Kat Von D, zasnovano iz dveh delov, ki skupaj tvorita obliko piramide. Spodnji del sestavljajo štiri trikotne stranice povezane z
usnjem, medtem ko je pokrov iz kartona, izrezan v gotskem, elegantnem slogu tetoverke Kat Von D (10).

Slika 5: Embalaža Kat Von D (10)

2.2.2

Nooka Glue-less box

Newyorško podjetje Nooka (ZDA) je oblikovalo istoimensko embalažo za embaliranje
ur ZUB 40. Zaradi majhne količine izbranega biorazgradljivega kartona, malo potreb8

nega lepila in minimalnega potiska je embalaža okolju prijazna. Glavno, vizualno
obliko oziroma dizajn pa oblikujejo šestkotniki na sprednji stranici, skozi katere je
možno videti vsebino, uro (11).

Slika 6: Embalaža Nooka Glue-less (11)

2.2.3

Vin Grȃce

V večini se za embaliranje vina uporablja steklena embalaža, saj dobro varuje vsebino in omogoča njeno uporabo, jo pa tudi zelo pogosto uporabljamo kot darilo ob različnih priložnostih. Vse pogosteje vidimo vino embalirano tudi v kartonastih embalažah, tetrapakih, plastenkah itd., ki pa niso najbolj primerne za obdarovanje. Vin
Grȃce kartonska embalaža je za vino oblikovno zelo prefinjena, lažja kot steklenica,
cenejša za izdelavo, kljub temu dovolj čvrsta ter primerna tako za darilo, tudi kot tudi
v poslovne namene. Zasnoval jo je Wonchan Lee in njegov oblikovalski studio Minimalistic (Južna Koreja). Pri tej embalaži odpirača za vino ne potrebujemo, ker je
zamašek pritrjen in je snemljiv, tako pa preprečuje razlitje vina. Spodnji del embalaže
je zasnovan po obliki diamanta (12, 13).
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Slika 7: Embalaža za vino Vin Grȃce (12)

2.2.4

Zen perfume packaging

Osnova za koncept izdelave prodajne embalaže za parfum Zen je bila sinteza naravne oblike in izgleda primarne steklene embalaže. Idejo je zasnoval Igor Mitin skupaj z
oblikovalsko agencijo GOOD iz Kazahstana. Kartonska embalaža je z namenom
enostavna ob enem pa estetska, videz materiala pa je zelo naraven (14,15). Embalaže ponazarjajo obliko školjk, kamnov ter bambusa.

Slika 8: Embalaža parfumov Zen (14, 15)
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2.2.5

Moet's Rosé Impérial Champagne

Italijanski grafični oblikovalec Alessio Krauss in podjetje Bloom Room (Italija) sta
zasnovala in oblikovala embalažo v obliki kovčka za priznani šampanjec Moet's Rosé
Impérial Champagne. Embalaži so priložene glamurozne nalepke in zlato pisalo za
osebna sporočila, prav zaradi tega je primeren za valentinovo ali ob posebnem dnevu kot izraz ljubezni (16). Embalaža je v celoti roza barve s črnim napisom Moet,
ostali del dizajna pa je prepuščen uporabniku.

Slika 9: Embalaža za šampanjec Moet Rose (16)

2.2.6

The fitness guru packaging

Oblikovalska agencija Dedica Group (ZDA) je oblikovala »vintage« zbirko embalaž
za fitnes pripomočke (brisačo, blazino, uteži, kolebnico…). Kartonski kovček je ena
izmed embalaž iz omenjene zbirke, ki je namenjena za prenos uteži, tako malih kot
velikih. Ročno narisana oblika uteži na kovčku izstopa iz naravne strukture ozadja
(kartona) (17, 18).
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Slika 10: Embalažni kovček za fitnes uteži, The fitness guru packaging (18)

2.2.7

Talkin' back

Na sliki 11 vidimo povsem enostavno mapo iz valovitega kartona, ki se sestavi v obliko kovčka in je tako primerna za lažji prenos knjig. Embalaža je minimalno potiskana
(le po sredini) in ker nima stranskih poklopcev, da bi se sestavila in zlepila, je varčna
tudi z lepilom. Pod ročajem je pritrjen »ježek za zapiranje«, ki vsaj nekoliko drži kartonsko mapo v sestavljeni obliki (19).

Slika 11: Kartonska mapa Talkin' back (19)
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2.2.8

Salinas

Embalaža Salinas se lahko pohvali z kar nekaj nagradami (npr. Liderpack,
Worldstar), ki jih je dosegla z svojo inovativnostjo. Je pravokotne oblike, s tremi predalčki v notranjosti, na katerih so pritrjena ogledala. Na zunanji stranici je pritrjen
magnet, ki služi dobremu zapiranju embalaže, za sam dvig in prenos pa so uporabljeni sintetični trakovi. Embalaža spada pod visoko cenovne embalaže, namenjena
pa je predvsem za shranjevanje kozmetičnih izdelkov Germaine deCapuccini (Australija) (20).

Slika 12: Embalaža Salinas (20)
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

Za izdelavo poslovno-darilnega kovčka smo izbrali dva različna vzorca dvoslojnega
valovitega kartona ter jima določili osnovne, mehanske ter vpojne lastnosti, skladno z
določili pripadajočih standardov. Raziskave in meritve smo izdelali na NTF Oddelku
za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje ter v podjetju DS Smith na Rakeku, kjer smo
dobili tudi ves potreben material.
Končni izdelek poslovno-darilni kovček je bil konstruiran in oblikovan v celoti v podjetju DS Smith Rakek. S pomočjo programa AutoCad Marbacad smo izdelali načrt in ga
na Plotter Artios Kongsberg (ZDA) rezalniku izrezali, v programu Adobe Illustrator CS
6 pa smo oblikovali dizajn ter ga natisnili s pomočjo tiskalnika Grand Sherpa 50, Agfa
(Belgija).
V zaključku eksperimentalnega dela so podani rezultati meritev ter ugotovitve.

EMBALAŽNI MATERIALI IN DODATKI

3.1

Za določitev primernosti oziroma ustreznosti boljšega materiala – valovitega kartona
smo za izdelavo izbrane embalaže izbrali dve vrsti valovitega kartona:
-

dvoslojni valoviti karton, vala E (TWR/E) (Duropack Logatec, Slovenija); deklarirana gramatura 255 g/m2 in

-

dvoslojni valoviti karton, vala B (TWRE/B) (Ondulati, Italija); deklarirana gramatura 302 g/m2.

Spodnja (B) stran obeh kartonov je že v osnovi bele barve, kar je primerno predvsem
za darilno embalažo.
Ker smo se odločili, da bo embalaža kaširana smo za to potrebovali tudi karton za
kaširanje in lepilo:
-

belo-siv karton UMKA Color GD2 iz recikliranega odpadnega papirja; deklarirana gramatura 230 g/m2

-

lepilo EOC Schweiz AG.
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Ker smo oba izbrana vzorca valovitega kartona kaširali, smo za testiranje tako dejansko dobili štiri vzorce, predstavljene v preglednici 1:

Preglednica 1: Lastnosti izbranih vzorcev

Št.
vzorca

1
2
3
4

3.2

Vzorec

Deklarirana

Kaširni

gramatura

karton

2

TWR/E
TWR/E
kaširan
TWR/B
TWR/B
kaširan

2

Izračunana skupna
Lepilo
2

[g/m ]

gramatura kaširnega
valovitega kartona

[g/m ]

[g/m ]

255

/

/

255

255

230

25

510

302

/

/

302

302

230

25

557

2

[g/m ]

METODE PREIZKUŠANJA IZBRANIH VZORCEV

Vsem štirim vzorcem so bile izmerjene določene osnovne, mehanske in vpojne las tnosti: ploščinska masa oziroma gramatura, debelina, ECT odpornost – robna odpornost, kapilarna vpojnost (metoda po Klemmu) in sposobnost žlebljenja. Za vsak
izbrani vzorec je bilo narejenih več meritev, skladno z zahtevami določenih standardov.
Ploščinska masa valovitega kartona je bila določena skladno s standardom SIST EN
ISO 536:2012 – Papir, karton, lepenka – Ugotavljanje gramature. Debelina je bila
določena skladno s standardom SIST EN ISO 534:2012 – Papir, karton in lepenka –
Ugotavljanje debeline, gostote in specifičnega volumna. Za določitev ECT odpornosti
– robne odpornosti je bil upoštevan standard SIST EN ISO 3037:2013 – Valoviti karton – Določevanje robne odpornosti, kapilarna odpornost pa se je določila skladno s
standardom SIST ISO 8787:1996 – Papir, karton in lepenka – Določanje kapilarne
vpojnosti – Klemmova metoda.
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Posamezne izbrane metode preizkušanja vzorcev so podrobneje opisane v nadaljevanju.

3.2.1

Gramatura vzorcev

Površinska masa oziroma gramatura (G) predstavlja maso 1 m2 tiskovne podlage in
je izražena v [g/m2]. Izračuna se jo z uporabo enačbe (1):

G

m
;
A

[g/m2]

(1)

kjer je:
G – gramatura [g/m2],
m – masa [g],
A – površina preskušanca [m2] (21).
Postopek merjena: vsakemu preizkušancu, velikosti 50 x 50 mm, smo izmerili maso
na napravi Mettler Zurich (Švica), skladno s standardom SIST EN ISO 536:2012 –
Papir, karton, lepenka – Ugotavljanje gramature. S pomočjo enačbe (1) smo izračunali gramaturo in jo podali v [g/m2]. Za vsak vzorec je bilo narejenih po pet meritev
gramature.
Gramaturo celotnega kaširanega valovitega kartona izračunamo skladno z enačbo
(2), ki jo lahko primerjamo z gramaturo iz naših meritev.
G = GVK + GK + GL; [g/m2]

(2)

kjer je:
G – gramatura [g/m2],
GVK – gramatura izbranega valovitega kartona [g/m2],
GK – gramatura izbranega kartona za kaširanje [g/m2],
GL – gramatura lepila [g/m2].
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3.2.2

Debelina vzorcev

Debelina (d) tiskovne podlage je pravokotna razdalja med vzporednima stranema
papirja (zgornjo (A) in spodnjo (B)) in je izražena v [mm] (21).

Postopek merjenja: debelina je bila izmerjena na napravi Mitutoyo Absolute (ZDA),
skladno s standardom SIST EN ISO 534:2012 – Papir, karton in lepenka – Ugotavljanje debeline, gostote in specifičnega volumna. Za vsak vzorec velikosti 50 x 50
mm je bilo narejenih po pet meritev. Parametri merjenja debeline so podani v nadaljevanju.

Parametri merjena debeline:
Obremenitev: 50 kPa, brez obtežitve
Številka noge: 1
Površina noge: 1 cm 2

3.2.3

Kapilarna vpojnost – Klemm metoda

Kapilarna vpojnost je lastnost nekaterih papirjev in kartonov, da vpijajo vodo v navpični smeri. Zaradi kapilarnih sil se dviguje tekočina nad nivo tekočine, v katero so
vzorci potopljeni oziroma se privlačijo vlakna skupaj med izdelavo, med sušenjem in
fiksiranjem tiskarske barve (9).
Postopek merjena: z upoštevanjem standarda SIST ISO 8787: 1996 – Papir, karton
in lepenka – Določanje kapilarne vpojnosti – Klemmova metoda, smo trakove preizkušancev velikosti 15 x 200 mm potapljali v destilirano vodo za 10 minut. Metodo
preizkušanja se je izvajalo s pomočjo čaše ter stojala, kamor smo trakove vpeli in jih
10 mm potopili v vodo. Pet preizkušancev smo razrezali po prečni (CD) smeri, pet
preizkušancev pa po vzdolžni (MD) smeri teka valov valovitega kartona. Parametri
merjenja kapilarne vpojnosti so podani v nadaljevanju.
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Parametri določevanja kapilarne vpojnosti:
Tekočina: destilirana voda
Temperatura: 23 ˚C (tekočina)
Čas: 10 min. namakanja

3.2.4

ECT odpornost – robna odpornost

ECT odpornost predstavlja odpornost robov valovitega kartona na porušenje. Pri
izvajanju meritev se uporablja za obremenitev dve vzporedni plošči, med katerima
vstavimo vzorec valovitega kartona, in sicer z robom pravokotno na ploščo. Je ena
najpomembnejših metod preizkušanj, saj definira tlačno odpornost valovitega kartona
v smeri valov (4). ECT odpornost se izračuna po enačbi (3):
(N)
(mm)

[kN/m]

(3)

kjer je:
ECT – robna odpornost (kN/m),
F – sila maksimalne tlačne obremenitve (N),
L – dolžina robu preizkušanca (mm).
Postopek merjena: skladno s standardom SIST EN ISO 3037:2013 – Valoviti karton
– Določevanje robne odpornosti smo na napravi Instron 3300 Series (Instron, ZDA)
merili tlačno silo na 10 preizkušancih posameznega vzorca, in sicer 5 preizkušancev
po vzdolžni (MD) smeri ter 5 preizkušancev po prečni (CD) smeri teka valov. Parametri merjenja ECT odpornosti so podani v nadaljevanju.

Parametri merjenja ECT odpornosti:
Hitrost gibanja tlačne ploskve: 12,5 mm/min
Dolžina robov preizkušancev: 100 mm
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3.2.5

Sposobnost žlebljenja vzorcev

Sposobnost žlebljenja je lastnost pri izdelavi kartonske embalaže, ki pomeni sposobnost materiala oziroma valovitega kartona, da vzdrži postopek žlebljenja in daje kar
se da lep žleb (22).
Postopek določanja: s pomočjo Plotter Artios Kongsberg (ZDA) rezalnika je bil
izveden postopek žlebljenja, na zgornji (A) in spodnji (B) strani ter po vzdolžni (MD)
in prečni (CD) smeri teka vlaken. Nato je bila vizualno, s pomočjo prepogibanja,
podana končna ocena sposobnosti žlebljenja valovitega kartona.
Pri TWR/E materialu se praviloma izvaja operacija žlebljenja iz obeh strani, odvisno
od tega kakšne so zahteve oziroma kakšna je embalaža. Pri TWR/B materialu pa je
bolj ali manj pravilo, da se operacija žlebljenja izvaja samo na spodnji (B) strani. Za
potrebe diplomske naloge je bilo žlebljenje izvedeno z obeh strani z namenom, da bi
ugotovili, kako se posamezen vzorec obnaša oziroma kako prenaša postopek žlebljenja.

3.3

IDEJNE SKICE EMBALAŽE ZA POSLOVNA DARILA

Idej za izdelavo poslovno-darilne embalaže je bilo veliko. Izmed vseh smo se odločili
za izdelavo poslovnega darila v obliki kovčka, v katerem so osnovne pisarniške potrebščine vsakega poslovneža, kot so npr. blok ali beležnica, USB ključek, pisalo ter
samolepilni listki. Za takšno vrsto poslovnega darila smo se odločili, ker je takih
embalaž v primerjavi z drugimi (npr. embalaže parfumov) precej manj, obenem pa je
lahko kovček uporaben za kakršnokoli darilo oziroma priložnost.
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a)

b)

c)

Slika 13: Primeri idej oblikovanja embalaže – poslovnega kovčka, njegove zunanjosti
(a in b) in notranjosti (b in c)

3.4

KONSTRUIRANJE NAČRTA EMBALAŽE

Na podlagi začetnih idejnih skic smo s pomočjo programa AutoCad Marbacad (program prilagojen posebej za konstruiranje embalaže), zrisali kotirno risbo oziroma
načrt poslovno-darilnega končka (slika 14) in notranjega vložka (slika 15). Naknadno
je bila izdelana tudi maketa izdelka oz. t.i. ploter model, s katerim smo preizkusili
material in preverili, če je embalaža funkcionalna, nato smo spreminjali še nekatere
detajle.
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Program AutoCad Marbacad omogoča, da na izrisanem načrtu z rdečo barvo označimo linije izreza, z zeleno barvo pa linije pregiba, ki rezalniku omogočajo prenos potrebnih informacij, kje narediti žlebove in kje izrez (slika 14 in 15).

Slika 14: Končni načrt kovčka z dimenzijami

Slika 15: Končni načrt notranjega vložka z dimenzijami
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Rezalnik Plotter Artios Kongsberg (ZDA) s pomočjo izdelanega izrisanega načrta
nariše in izreže maketo izdelka. Prične z nične pozicije z žleblenjem in rezanjem;
najprej naredi linije pregiba, nato pa izrezovalne linije. Izrezano embalažo zložimo po
pregibih, da preverimo, če se ta zapira ali pa so potrebni kakršnikoli drugi popravki.
Pri konstrukciji vložka je potrebno poznati notranje mere embalaže ter debelino materiala, zato je prav, da se načrt vložka zriše, ko končamo z izdelavo makete embalaže,
v našem primeru poslovno-darilnega kovčka. Gledati je potrebno na to, da blok in
drugi predmeti, ki bodo vstavljeni v vložek, ne bodo padli na dno kovčka. Ideja je bila,
da pod vložek vstavimo čvrsto peno, vendar smo po več preizkusih risanja različnih
vrst vložkov, zrisali načrt sestavljivega vložka, ki se sestavi tako, da ni potrebna pena
za držanje elementov, sam pa drži vse elemente dvignjene od dna kovčka.
Za fiksiranje elementov na vložku, smo v velikosti in obliki predmetov izrezali kos vložka ter dodali, kjer je bilo to potrebno, prstne zareze za lažje dvigovanje pisarniških
potrebščin iz embalaže. Na mestih upogiba smo prvotno linijo pregiba želeli spremeniti v perforacijo zaradi preprečevanja pokanja materiala, vendar smo se odločili, da
zaradi lepšega izgleda vložka, pustimo prvotno linijo pregiba. Pri vložku se je za pritrditev pisala uporabila poliamidna klasična vezica, saj se po več poizkusih izdelave
kartonskega zatiča za pisalo ni izšlo. Ne glede na vrsto izdelave ali ročno ali strojno,
bi bilo potrebno ročno delo za pripenjanje vezice.

3.5

OBLIKOVANJE DIZAJNA IN KONČNEGA IZDELKA

3.5.1

Oblikovanje dizajna

Po končanem konstruiranju načrta smo nadaljevali z načrtovanjem dizajna poslovnodarilnega kovčka, v programu Adobe Illustrator CS 6. Oblikovali smo črno-bel dizajn;
določili smo, da bo dno kovčka črno, na vseh ostalih površinah pa smo se odločili, da
bo dizajn sestavljalo besedilo, ki se navezuje na posel (angl. Business) v angleškem
jeziku. Barve niso prisotne, razen črne, kateri se spreminja raster, saj nismo želeli, da
pride do pretiranosti ter videza nasičenosti. Držali smo se pregovora »manj je več«
oziroma minimalizma pri oblikovanju dizajna. Za notranjost kovčka smo se odločili, da
ostane nevtralna, bela. Slika 16 prikazuje končani dizajn kovčka.
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Slika 16: Končani dizajn poslovno-darilnega kovčka

3.5.2

Oblikovanje končnega izdelka

Končni izdelek ni bil v osnovi potiskan temveč smo se zaradi izdelave le enega kosa
poslovno-darilnega kovčka odločili, da ga bomo raje ročno kaširali – na izdelek smo
prilepili polo potiskanega materiala in ga na tak način oplemenitili. Za to smo se odločili iz preprostega razloga, saj se potisk enega kosa v proizvodnem procesu finančno
ne izplača.
Dizajn smo zato na kaširni karton natisnili s pomočjo tiskalnika Grand Sherpa 50,
Agfa (Belgija). Dizajn pripravljen v programu Adobe Illustrator CS 6 je potrebno shraniti v ustrezno obliko za izmenjavo dokumentov med napravami, zato smo datoteko
shranili v PDF (angl. Portable Document Format) obliko ter jo posredovali na RIP
(angl. Raster Image Processor) računalnik, kateri lahko potem pretvori podatke iz
grafične oblike zapisa v obliko, ki jo razume tiskalnik Grand Sherpa 50. Izdelani odtis
smo obrezali in ga s pomočjo izbranega lepila nalepili na poslovno-darilni kovček ter
ga obtežili s težkimi stvarmi, da je lepilo dobro prijelo ter se posušilo.
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Kovček in vložek smo vsakega posamezno sestavili v načrtovano obliko ter ju združili
skupaj, da smo dobili končni izdelek, ki smo ga načrtovali ter oblikovali (slika 17).

a)

b)

c)

Slika 17: Končni izgled poslovno-darilnega kovčka, zunanjost (a), iz strani (b) ter
notranjost (c)
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3.6

REZULTATI MERITEV Z RAZPRAVO

3.6.1

Gramatura vzorcev

Izračunane povprečne vrednosti gramature, pripadajočega variacijskega koeficienta
in standardne deviacije vzorcev so predstavljene v preglednici 2.
Preglednica 2: Izračunane vrednosti gramature vzorcev

Vzorec
št.
1

2

3

4

Vzorec

TWR/E
TWR/E
kaširan
TWR/B
TWR/B
kaširan

Gramatura

Std.

CV

[g/m ]

Dev.

[%]

266,90

1,673

0,63

515,6

5,930

1,15

333,7

2,198

0,66

568,9

4,449

0,78

2

Iz preglednice 2 je razvidno, da se povprečne gramature vzorcev med seboj razlikujejo. Najnižjo ima pričakovano vzorec 1, saj je bila deklarirana gramatura (255 g/m2)
nižja kot gramatura vzorca 3 (302 g/m2). Kaširana vzorca 2 in 4 imata pričakovano
mnogo višjo gramaturo zaradi dodanega kaširnega kartona in lepila.
Izmerjene vrednosti kaširanih vzorcev (preglednica 2) pričakovano nekoliko odstopajo od izračunanih z enačbo (2) v preglednici 1 (stran 14).

3.6.2

Debelina vzorcev

Izmerjene vrednosti debeline, pripadajočega variacijskega koeficienta in standardne
deviacije vzorcev so predstavljene v preglednici 3.
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Preglednica 3: Izmerjene vrednosti debeline vzorcev

Vzorec
št.
1
2
3
4

Vzorec

TWR/E
TWR/E
kaširan
TWR/B
TWR/B
kaširan

Debelina

Std.

CV

[mm]

Dev.

[%]

1,412

0,008

0,59

1,676

0,009

0,53

2,758

0,023

0,87

3,014

0,015

0,50

Kot je razvidno iz rezultatov v preglednici 3, se debeline razlikujejo. Debelina vzorca
1 je nižja od debeline vzorca 3, kar lahko pripišemo večplastni sestavi slednjega
vzorca. Debelina vzorcev se pričakovano s kaširanjem poveča. Razlike sicer niso
tako velike kot pri gramaturi, a to lahko pripišemo dejstvu, da se med fazo kaširanja
valovi fluting sloja nekoliko potlačijo. Iz tega bi lahko povzeli, da kaširanje bistveno ne
vpila na debelino celotnega valovitega kartona, nudi pa dodatno trdnost materiala.

3.6.3

Kapilarna vpojnost – Klemm metoda

Izmerjene vrednoti kapilarne vpojnosti pripadajočega variacijskega koeficienta in
standardne deviacije vzorcev v vzdolžni in prečni smeri so predstavljene v preglednici 4.
Kapilarna vpojnost je glede na posamezne vrednosti kategorizirana različno:


do 20 mm – premajhna kapilarna vpojnost;



do 40 mm – slaba kapilarna vpojnost;



do 60 mm – srednja kapilarna vpojnost;



do 90 mm – velika kapilarna vpojnost;



do 120 mm – zelo velika kapilarna vpojnost;



nad 120 mm – prevelika kapilarna vpojnost (22).
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Preglednica 4: Izmerjene vrednosti kapilarne vpojnosti vzorcev

Kapilarna vpojnost
[mm]
Vzorec
št.

1

2
3
4

Vzorec

TWR/E
TWR/E
kaširan
TWR/B
TWR/B
kaširan

Vzdolžna MD smer

Prečna CD smer

Povprečna

Std.

CV

Povprečna

Std.

CV

vrednost

Dev.

[%]

vrednost

Dev.

[%]

22,4

3,847

17,17

32,4

4,037

12,46

25,8

2,387

9,25

34,2

4,438

12,98

19,4

2,302

11,87

18,2

2,864

15,73

28,0

1,581

5,65

20,4

2,302

11,29

Rezultati meritev so pokazali, da imajo vsi vzorci slabo kapilarno vpojnost. Ugotovljeno je tudi bilo, da se vpojnost vzorcev s kaširanjem poveča.
Vzorec valovitega kartona TWR/E ima na splošno višje vrednosti kapilarne vpojnosti
kot vzorec valovitega kartona TWR/B. Kljub temu da se s kaširanjem vpojnost vzorcev poveča, ostajajo vrednosti kapilarne vpojnosti vzorca TWR/E še vedno višje od
vzorca TWR/B.
Med merjenjem kapilarne vpojnosti smo ugotovili, da pri kaširanih vzorcih (vzorca 2 in
4) kaširni karton bolj navzema vodo kot sloj liner papirja dvoslojnega valovitega kartona, kar je razvidno tudi iz slike 18. Sklepamo lahko, da so vzrok tega pojava, različne strukturne lastnosti materialov obeh izbranih vzorcev valovitega kartona in vzorca kaširnega kartona.
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Slika 18: Prikaz kapilarne vpojnosti kaširanega vzorca
Ugotovljeno je tudi bilo, da je pri vzorcu 4 med določanjem kapilarne vpojnosti prišlo
do razslojevanja plasti materiala (slika 19), najverjetneje zaradi slabe adhezije lepila
oziroma zaradi topljenja plasti lepila v vodi.

Slika 19: Razslojevanje plasti vzorca 4 med določevanjem kapilarne vpojnosti
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3.6.4

ECT odpornost – robna odpornost

Izmerjene vrednosti ECT odpornosti, pripadajočega variacijskega koeficienta in standardne deviacije vzorcev v vzdolžni in prečni smeri so predstavljene v preglednici 5.
Preglednica 5: Izračunane vrednosti ECT odpornosti vzorcev

ECT odpornost
[kN/m]
Vzorec
št.

1
2
3
4

Vzorec

TWR/E
TWR/E
kaširan
TWR/B
TWR/B
kaširan

Vzdolžna MD smer

Prečna CD smer

Povprečna

Std.

CV

Povprečna

Std.

CV

vrednost

Dev.

[%]

vrednost

Dev.

[%]

0,914

0,243

26,59

0,101

0,046

45,95

2,613

0,154

5,89

1,095

0,428

39,04

1,497

0,105

7,02

0,137

0,038

27,82

2,711

0,145

5,33

0,671

0,312

46,54

Iz podanih rezultatov v preglednici 5 je razvidno, da so robovi vseh vzorcev v vzdolžni smeri teka valov odpornejši. Ugotovljeno je bilo, da imata nekaširana vzorca 1 in 3
slabšo robno odpornost oziroma da imajo kaširani vzorci (vzorca 2 in 4) višje vrednosti robne odpornosti, saj sta na nek način dodatno ojačana. Vzorec valovitega kartona TWR/B ima zaradi svoje strukture tudi višje vrednosti robne odpornosti v primerjavi z vzorcem valovitega kartona TWR/E.

3.6.5

Sposobnost žlebljenja vzorcev

Z rezalnikom Plotter Artios Kongsberg (ZDA) je bila izdelana linija pregiba za izvajanje sposobnost žlebljenja vzorcev, ki je bila določena vizualno s pomočjo ročnega
pregibanja. V preglednici 6 so prikazane ugotovitve sposobnosti žlebljenja oz. ocene
posameznih žlebilnih linij.
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Preglednica 6: Vizualne ocene sposobnosti žlebljenja vzorcev
Vizualna ocena žlebljenja
Vzorec
št.

Vzorec

Zgornja (A) stran
Vzdolžna MD
smer

Prečna CD smer

Spodnja (B) stran
Vzdolžna MD

Prečna CD

smer

smer

Lažja pregib-

1

TWR/E

Zelo slaba pre-

Dobra pregibnost

nost v primerja-

gibnost (skoraj

v obeh smereh;

vi z A stranjo;

nevidna linija

žleb je zmečkal

po-pokanje

prepogiba).

valove.

liner papirja v
celoti.

2

TWR/E
kaširan

Težka, skoraj

Boljša pregibnost

nemogoča pre-

kot v MD smeri;

gibnost; pokan-

na liniji pregiba

je plasti karto-

ni sledi pokanja

na.

materiala.

Dobra pregibnost v obeh
smereh brez
pokanja materiala.

Slaba pregib-

Dobra pregib-

nost; pokanje

nost; material

materiala; pri

ne poka; ta

upogibu v nas-

opcija žlebljenja

protni smeri

še najbolj pri-

poči v celoti.

merna.

Dobro žlebljenje
in prepogibanje;

3

TWR/B

Onemogočeno

vzorec se sam

žlebljenje; pre-

prepogiba v MD

pogibanje ni

smeri teka valov,

možno.

najverjetneje
zaradi velikosti B

Pregibanje,
zvijanje, mečkanje in močno
pokanje materiala.

Dobro prepogibanje; material
ne poka; najboljša izbira strani
in smeri žlebljenja.

vala.
Dobro žlebljenje;

4

Pri upogibu v

material ne poka;

TWR/B

nasprotni smeri

pri pregibu v

kaširan

material zelo

drugo stran

močno poka.

material rahlo
poka.

Mečkanje
materiala pri
prepogibanju;
pokanje materiala.

Zelo dobro
prepogibanje;
material pri
pregibu tudi na
drugo stran ne
poka.
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Poizkusi so pokazali, da je sposobnost žlebljenja vseh vzorcev najboljša, kadar je
izvršena na spodnji strani, in sicer v prečni CD smeri teka vlaken. Izvedba žlebljenja
na omenjeni strani in smeri teka vlaken ne povzroča pokanja materiala in omogoča
pregibanje materiala v obeh smereh, pri čemer žleb ostane trden. Najslabši rezultati
so bili dobljeni pri žlebljenju po zgornji strani vzorcev, v vzdolžni MD smeri teka vlaken, saj pri določenih vzorcih sploh ni bila vidna linija pregiba ali pa je material začel
močno pokati.
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4

ZAKLJUČEK

Cilj diplomskega dela je bil na podlagi raziskav osnovnih, mehanskih ter vpojnih lastnost izbrati pravšnji material in oblikovati dizajn za izdelavo poslovno-darilnega kovčka ter le-tega na koncu tudi izdelati.
V eksperimentalnem delu smo predstavili izbrane materiale, izvedli testne metode
(gramatura, debelina, kapilarna odpornost, robna odpornost, sposobnost žlebljenja)
dvoslojnega valovitega kartona ter načrtovali in izdelali končni izdelek – poslovnodarilni kovček.
Iz analiz pa lahko zaključimo naslednje:
Pri merjenju debeline vzorcev smo ugotovili, da dodatno oplemenitenje oziroma kaširanje dvoslojnega valovitega kartona bistveno ne poveča debeline, saj se med
samim procesom kaširanja materiala valovi fluting sloja kartona stisnejo. Zaključimo
lahko, da material dobi dodatno trdnost.
Raziskava nas je pri določevanju kapilarne vpojnosti materiala po metodi Klemm
popeljala do zanimivih zaključkov. Iz vseh ugotovitev smo sklepali, da imata kaširana
vzorca večjo kapilarno vpojnost najverjetneje zato, ker sta oplemenitena s kartonom,ki ima boljše vpojne lastnosti, saj mora dobro vpijati tiskarsko barvo.
Pri izračunavanju robne odpornosti smo dobljene rezultate pričakovali, saj je logično,
da bosta kaširana vzorca imela boljšo robno odpornost kot nekaširana, saj smo že po
prijemu vzorcev ter poizkušanju robnega porušenja z rokami videli, kako se vzorca
hitro zvijata.
Glede na vse raziskave smo prišli do zaključka, da dvoslojni valoviti karton TWR/B ni
najbolj primeren za naš poslovno-darilni kovček. Resda je močnejši oziroma trši ter
se je pri meritvah osnovnih, mehanskih in vpojnih lastnosti dobro odrezal, žal pa
vizualno ni primeren za poslovno-darilni kovček. Bil bi preveč robusten in neroden,
saj je močnejše sestave in je primeren bolj za izdelavo embalaže, v katero se pakirajo težje stvari ali pa za transportno embalažo, ki je izpostavljena udarcem med transportom in skladiščenjem. Za naš embalažni kovček pa ne potrebujemo tako močnega in trdnega materiala, saj ni namenjen transportu, ampak promociji in obdarovanju.
Kljub temu da je dvoslojni valoviti karton TWR/E skozi meritve dosegel malo slabše
rezultate kot prej omenjeni material, pa je za izdelavo našega poslovno-darilnega
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kovčka najprimernejši, vendar je nujno potrebna faza kaširanja. Z dodatnim oplem enitenjem se osnovnemu materialu (TWR/E) izboljšajo lastnosti, kar so pokazale tudi
izvedene meritve.
Pri izrezovanju načrta na ploter rezalniku smo načrt končnega izdelka izrezali po prečni smeri teka valov ter naredili linije pregiba po spodnji (B) strani materiala, saj smo
pri določevanju sposobnosti žlebljenja vzorcev prišli do ugotovitve, da je takšna izbira
izrezovanja ter prepogibanja najprimernejša, saj pri tem material ne poka.
Pri samem načrtovanju dizajna je prišlo do težav pri postavitvi besedila na stranice
ter zapiralne poklopce, saj se pri zapiranju kovčka besedilo iz sprednje strani ni ujemalo z besedilom na stranskih stranicah. Tako smo morali večkrat natisniti dizajn in
na ploter modelih preizkusiti ujemanje. S pomočjo makete smo prilagajali ter popravljali dizajn, da smo prišli do končne želene podobe izdelka. Do teh napak je prišlo,
ker na računalniku v programu Adobe Illustrator CS 6 ni možno videti, kako se bo
dizajn prilagajal načrtu ter kako bo izgledalo, ko se kovček sestavi.
Zaradi izbire materiala TWR/E, ki je na spodnji strani bele barve, nam ni bilo potrebno notranjega vložka kaširati, s tem pa smo privarčevali čas, trud, predvsem pa količino porabljene barve in lepila ter tako pripomogli k zmanjšanju emisij v okolje.
S končnim izdelkom smo zelo zadovoljni. Lahko bi poizkusili narediti še kakšen barvno živahnejši dizajn, ga prenesti na embalažni kovček in ga skupaj z dosedanjim,
izpostaviti publiki ter ugotoviti, kateri se bolje prodaja oziroma kateri bolje privlači
kupca. Za notranji vložek pa bi uporabili kakšen drug material, na primer umetno
usnje.
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