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IZVLEČEK
Z embalažo se srečujemo na vsakem koraku. Poleg osnovne funkcije varovati izdelek
opravlja še mnogo drugih nalog. Za proizvajalca oz. prodajalca je zasnova atraktivne,
drugačne embalaže ključ do učinkovitega trženja izdelka. Tudi vsak dober čebelar bi moral imeti svojo darilno embalažo za med in druge čebelje izdelke, s katero bi pritegnil
kupce.
Namen diplomskega dela je bil načrtovati in oblikovati embalažo za med. Cilj je bila izdelava drugačne, netipične embalaže iz valovitega kartona za pakiranje medu v 720 ml tipiziranih kozarcih pod znamko Slovenski med. To so kozarci, ki so polnjeni izključno z medom slovenskega porekla.
Diplomsko delo je deljeno na dva dela. Teoretični del obsega nekaj splošnih dejstev o
embalaži, o oblikovanju embalaže, o medu, čebelarstvu ter pakiranju medu.
V eksperimentalnem delu je bila narejena analiza materialov treh različnih že obstoječih
škatel za pakiranje medu, ki so dostopne na slovenskem trgu. Izvedene so bile meritve
osnovnih lastnosti materialov, meritve upogibne togosti materiala, površinske in robne odpornosti ter meritev površinske vpojnosti tekočine. Meritve so bile opravljene tudi na valovitem kartonu, ki je bil v nadaljevanju uporabljen za izdelavo lastne embalaže. Rezultati
analize so pokazali, da ima izbrani valoviti karton primerne lastnosti za izdelavo embalaže.
Načrtovanje embalaže je bilo izvedeno v programu EngView Package Designer, grafično
oblikovanje pa v programu Adobe Illustrator.
Lastnosti izdelane embalaža iz valovitega kartona so drugačnost, bolj atraktivna oblika,
še vedno pa nudi zaščito in možnost enostavnega prenašanja steklenega kozarca polnjenega z medom.
Ključne besede: čebelarstvo, oblikovanje embalaže, načrtovanje embalaže, valoviti karton, preizkušanje materialov.
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ABSTRACT

We encounter packaging everywhere. In addition to the basic function of protecting the
product it performs many other functions. For a producer or a seller, a design of attractive,
different packaging is a key to efficient marketing of the product. Every good apiarist
should have its own gift packaging for honey and other bee products to attract the customers by means of packaging.
The purpose of the diploma thesis was to design the packaging for honey. The goal was
production of special, non-typical packaging made of corrugated cardboard for the packaging of honey in standardized 720 ml jars under the trademark Slovenian honey. These
are the jars that are filled with the honey of Slovenian origin exclusively.
The diploma thesis is divided into two parts. The theoretical part includes some general
facts on packaging, on design of the packaging, on apiculture as well as packaging of
honey.
In the experimental part, materials of three different already existing boxes for honey packaging, which are available in the Slovenian market, were analyzed. The measurements of
the basic characteristics of the materials, flexural rigidity of the materials, flat crush resistance and edge crush resistance as well as the measurement of the surface absorption
properties of liquid were performed. In addition, the measurements were performed on
the corrugated cardboard that was used for the production of our own packaging. Results
of the analysis have shown that corrugated cardboard have suitable properties for packaging.
The planning of the packaging was performed in the EngView Package Designer program;
graphic designing was performed in the Adobe Illustrator program.
The characteristic of the produced packaging from corrugated cardboard is different, more
attractive shape; still it offers the protection and the possibility of simple transforming of a
glass jar, filled with honey.

Keywords: apiculture, package design, corrugated cardboard, testing the materials.
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV

A

površina preizkušanca, [m2]

CAD

računalniško podprto načrtovanje (angl. Computer Aided Design)

CAM

računalniško podprta proizvodnja (angl. Computer Aided Manufacturing)

CV

variacijski koeficient

d

debelina, [mm]

ECT

robna odpornost (angl. Edge crush test)

F

tlačna sila, [N]

FCT

površinska odpornost porušenja valov (angl. Flat crush test)

G

gramatura, [g/m2]

ISO

mednarodna organizacija za standardizacijo (angl. International Standard
Organization)

kPa

kilopaskal, fizikalna enota za merjenje tlaka

m

masa, [g]

Na2CO3

natrijev karbonat

S

upogibna togost (angl. Stiffness)

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

Sx

standardno odstopanje

V1

vzorec 1

V2

vzorec 2

V3

vzorec 3

V4

vzorec 4

x̄

povprečna vrednost
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1 UVOD
Z raznovrstno embalažo se srečujemo vsakodnevno. Včasih je embalaža nudila zaščito
izdelku in mu omogočila varen transport, danes pa med funkcije embalaže vstopajo tudi:
identifikacija, informiranje, motiviranje k nakupu, oblikovanje imidža in psihološko povečanje vrednosti izdelka.
Dejavniki dobrega oblikovanja embalažo so: estetika, praktičnost, ter zavedanje komu,
kdaj in kje bo embalaža namenjena. Dobra embalaža vzbudi pozornost, zanimanje, občudovanje, ima svojo moč, pripoveduje svojo zgodbo in odseva imidž izdelka za katerega
je bila narejena. Končna podoba je rezultat igre materialov, oblik, grafik in barv. [1]
Ker vsak kakovosten proizvod potrebuje dobro embalažo, smo se odločili da izdelamo
embalažo za kozarec medu.
Velika večina slovenskih čebelarjev svoj med uvršča v blagovno znamko Slovenski med.
Znamka Slovenski med ima svojo grafično podobo, po kateri se izdelki ločijo od ostalih
konkurenčnih. Znamka vključuje tipiziran steklen kozarec, pokrov za kozarec, nalepko s
podatki o medu, prelepko za kozarec, ter kartonsko embalažo.
Vsak čebelar prideluje svoj med in ima svojo zgodbo, zato menimo, da bi moral imeti tudi
svojo embalažo, ki bi ločila njegove produkte od produktov ostalih čebelarjev.
Ker imata v embalažni industriji največji delež papir in karton, smo se odločili, da tudi sami
izdelamo embalažo iz valovitega kartona. V sklopu diplomskega dela bomo izdelali embalažo, ki bo: uporabna, drugačne oblike, netipična, vizualno privlačna, ter zaradi uporabe
naravnih materialov ekološko prijazna. Embalaža bo omogočala enostavno embaliranje
in prenašanje kozarca.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 EMBALAŽA IN NJENA FUNKCIJA
Beseda embalaža izhaja iz francoščine (l’emballage). [2]
Embalaža so izdelki iz različnih materialov. Namenjeni so temu, da surovine in izdelke
obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njimi, njegove dostave ali predstavitve na poti od proizvajalca oz. embalerja do končnega uporabnika. [3]
Razvršča se jo po različnih merilih. Najpogosteje se jo razvršča glede na material, po
namenu uporabe, glede na osnovno funkcijo in glede na trajnost. Glede na namen uporabe embalažo ločimo na prodajno, ovojno ter transportno. [2]
Prodajna oz. primarna embalaža obdaja ali vsebuje blago za prodajo, namenjeno končnemu uporabniku. [3] Namenjena je pospeševanju prodaje, ter nudenju informacij o vsebini. Poleg tega primarna embalaža varuje pakirano blago pred razsutjem, razlitjem, mehanskimi poškodbami, vlago …[2]
Ovojna oz. sekundarna embalaža obdaja več osnovnih prodajnih enot znotraj prodajne
embalaže. Lahko je skupaj z blagom prodana končnemu kupcu, ali pa je odstranjena na
prodajnem mestu. [3]
Transportna oz. terciarna embalaža zavaruje blago pred poškodbami, ki se lahko zgodijo
med transportom ali skladiščenjem. Ker ne pride v stik s končnim uporabnikom, njen videz
ni odločilen za prodajo izdelka. Vse tri vrste embalaže so povezane med seboj. Zaradi
nepregledne množice raznovrstnega blaga na trgu, ki potrebuje embalažo za zaščito,
transport in rokovanje, vloga embalaže ni enostavna. [2] Osnovna naloga katerekoli
embalaže je identifikacija in varovanje pakiranega izdelka, na poti od proizvajalca do
kupca. [4]
Prvotno je bila embalaža le sredstvo za zaščito in prenos blaga, danes pa je v ospredju
tudi njena prodajna vloga (oblika in dizajn). Funkcije embalaže lahko delimo na zaščitno,
distribucijsko, identifikacijsko, informacijsko, prodajno, tehnološko ter okoljsko funkcijo, ki
je v zadnjih letih vedno bolj pomembna. [2] Osnova vsake kakovostne embalaže je
izpolnjevanje treh pogojev [4]:
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-

omogoča nosilnost, zavaruje embaliran izdelek med transportom, skladiščenjem in
distribucijo ter ščiti vsebino embalaže pred zunanjimi vplivi, kot so svetloba, toplota,
vlaga, mikroorganizmi,

-

nudi informacije o izdelku in navodila za njegovo uporabo,

-

reklamira izdelek in njegovega proizvajalca.

2.2 EMBALAŽA IZ VALOVITEGA KARTONA
Včasih so se za prevoz embalaže uporabljale predvsem lesene škatle v kombinaciji z
vrečami iz različnih materialov. Zaradi naraščanja stroškov transporta, je valoviti karton
postal glavni material za prevoz embalaže v različnih vejah industrije. Danes skoraj ne
poznamo proizvoda, ki ga ne bi bilo možno embalirati v embalažo iz valovitega kartona.
Osnovna lastnost valovitega kartona je večslojna zgradba. Med dvema ravnima slojema
se nahaja valoviti sloj, sloji pa so med seboj povezani z lepilom. Takšna struktura je glede
na debelino ustrezno toga, lahka in dosega dobre zaščitne lastnosti. Glavni namen
valovitega sloja je povezovanje ravnih slojev in ohranjanje razdalje med njima. Valoviti
karton je okolju prijazen material, izdelan iz celuloznih vlaken. Uporablja se ga za
transportno, ločilno, predstavitveno in reklamno embalažo. Pri izdelavi zaščitnih plasti
proizvodov pa se pogosto uporablja nepotiskan valoviti karton, ki ščiti in vzdržuje izdelek
v stabilnem stanju. [4]
Valoviti karton kot material za embalažo:
-

ima majhno maso,

-

zaradi valovite konstrukcije je vzdržljiv in trden material,

-

zavzame malo prostora, saj se embalaža transportira v polah,

-

je enostaven za predelavo,

-

ima dobro tiskarsko prehodnost, primeren je za tiskanje z uporabo večine tiskarskih
tehnik,

-

ima dobre izolacijske lastnosti,

-

ima dobro uporabnost, lahko se izdela embalažo ki je zaprta ali odprta,

-

primeren je za uporabo na avtomatskih polnilnih in embalažnih napravah,

-

je ekološko primeren material, reciklira se ga lahko tudi do 5-krat. [4]
3

Z večanjem števila valovitih slojev, se poviša trdnost in čvrstost končnega proizvoda.
Običajno so zaradi tega mehanska jakost, togost in zaščitne lastnosti pri dvojslojnem
valovitem kartonu boljše, kot pri enoslojnem. V največji meri je debelina valovitega kartona
odvisna od vrste in višine profila valov in od debeline papirja. Najpogostejši profili valov
valovitega kartona so: A val (4,0-4,8 mm), B val (2,1-3,0 mm), C val (3,2-3,9 mm), E val
(1,0-1,8 mm) ter F val ( 0,75 mm). [4]

2.2.1 OBLIKOVANJE EMBALAŽE IN BLAGOVNA ZNAMKA
Oblikovanje embalaže je kreativni proces, ki povezuje obliko, strukturo, materiale, barve,
slike, tipografijo in druge elemente z informacijami o izdelku, tako da je izdelek primeren
za prodajo. [5] Oblikovalci morajo pred začetkom oblikovanja poznati pogoje uporabe,
način transporta, pogoje skladiščenja, lastnosti embaliranega izdelka in ostale zahteve.
Vse več embalaže pa je danes oblikovane “po meri”. [4]
Navadno v procesu oblikovanja sodelujeta dva oblikovalca, eden je zadolžen za tehnični
del, za konstrukcijo embalaže, drugi pa za likovno in grafično obdelavo. Embalaža komunicira z ljudmi iz različnih okolij, zato je pri oblikovanju potrebno upoštevati tudi antropologijo, sociologijo, psihologijo ter etnografijo. Prav tako je potrebno poznati socialne in
kulturne razlike ljudi, kar nam pomaga razumeti kako različni ljudje vidijo vizualne elemente na embalaži. Pri oblikovanju embalaže je vizualno reševanje problemov bistvenega
pomena. Cilj ni ustvariti samo vizualno privlačne embalaže, saj ni nujno, da bo takšna
embalaža dosegla dobre tržne rezultate. Embalaža mora biti tudi funkcionalna. Izdelki so
postali tako neizogibno vpleteni v vse vidike našega življenja, da niso več predmet nujnosti, ampak želja. Zaradi velike izbire izdelkov, se mora embalaža razlikovati od ostalih
konkurenčnih na trgu. [5]
Blagovna znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitev in ga je mogoče grafično prikazati. [6] Znak lahko predstavljajo besede, črke, številke, figurativni elementi, trodimenzionalne podobe ali kombinacije barv. [6]
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Z vidika oblikovanja embalaže je blagovna znamka ime, znamka lastništva in predstavitev
izdelkov, storitev. To vključuje vse od pisarniškega in tiskanega gradiva, imen izdelkov,
oblikovanja embalaže, oglaševanja, signalizacije, uniforme, in celo arhitekture. [5]
Danes je blagovna znamka nujnost. Dobra blagovna znamka loči blago od konkurenčnega, zato je brez nje oglaševanje nemogoče. Kupci so za izdelke, ki imajo blagovno
znamko pripravljeni odšteti več denarja kot za tiste, ki znamke nimajo. Blagovna znamka,
ki se navezuje na pridelke, se mora ločiti od drugih imen. Ime znamke mora biti izvirno in
bolje krajše kot daljše. [7]
Če se blagovna znamka navezuje na čebelarsko panogo, je ime navadno sestavljeno iz
besede »čebelarstvo« in priimka čebelarja. Dobre so tudi krajevne blagovne znamke, npr.
»Kočevski med«. [7]

2.3 SLOVENSKI MED
Med je kakovosten proizvod, zato si zasluži kakovostno embalažo. Pravilna izbira embalaže je lahko dodana vrednost izdelka. Med ki je embaliran v embalaži prijetnega videza
je veliko lažje prodati, potrošnik pa je zanj pripravljen plačati več. Slovenski čebelarji so
avgusta 2008 uvedli svoj tipiziran kozarec za med, ki med slovenskega izvora že na prvi
pogled loči od uvoženega. V kozarce se sme polniti izključno med pridelan v Sloveniji. Že
leta 1999 so uvedli blagovno znamko Slovenski med, ter jo v letu 2009 nadgradili z nacionalno zaščiteno kakovostno shemo Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo. Čebelarstvo je z uvedbo novega tipiziranega kozarca za Slovenski med stopilo korak naprej
in doseglo svoj cilj, da se slovenski med loči od uvoženega. Kozarec slovenskim čebelarjem omogoča konkurenčnejši nastop na trgu, posredno pa tudi ohranitev slovenskega
čebelarstva. Tipiziran kozarec za med pridelan v Sloveniji se nahaja v štirih različnih velikostih, kot je razvidno iz slike 1. [8]
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Slika 1: Različne velikosti kozarca za Slovenski med [9]

2.3.1 MED
Med je proizvod čebel. Na rastlinah nabirajo nektar, ga shranijo v medeni želodček ter
prinesejo v panj. Tam ga obdelajo, zgostijo, dodajo izločke svojih žlez in ga shranijo v
satje. Med vsebuje vodo, sladkorje, mineralne snovi, encime, hormone, protibakterijske
snovi, kisline, aromatične snovi, vitamine, aminokisline, flavonoide ter cvetni prah. Med je
bil dolgo časa edino sladilo. Razlika med medom in belim sladkorjem, ki se danes
uporablja v gospodinjstvu je ta, da med vsebuje predvsem glukozo in fruktozo, sladkor pa
praktično samo saharozo. Poleg velike količine sladkorja, ki ga vsebuje med, so v medu
prisotne rudninske snovi, ki so za človeško telo izjemnega pomena. Medu ni dovoljeno
ničesar dodati niti odvzeti. Med znajo izdelati samo čebele, čebelar pa ga samo prestavi
iz satja v skladiščne posode. [10]

2.3.2 ZGODOVINA ČEBELARSTVA
Za človeka so čebele že od nekdaj izrednega pomena. Med je bil življensko pomembna
hrana, uporabljal pa se je tudi v medicini za oskrbovanje ran. Številne slike na skalnih
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stenah votlin so prvi dokazi, da se je človek od nekdaj zanimal za čebele. Sprva je ropal
njihova gnezda, kasneje pa je spoznal, da lahko pride do medu tudi ne da bi uničil čebele.
Razvijal se je od lovca na čebele do čebelarja, ki je čebele začel gojiti. Mojstri gozdnega
čebelarjenja so bili na splošno Slovani, ki so na prostranih lipovih gozdovih severne in
vzhodne Evrope nudili čebelam bujno pašo. Gozdno čebelarjenje je izgledalo tako, da so
v gozdu izbrali debla, jih na višini petih metrov izdolbli, zaprli s pokončno deščico in
počakali, da so se vanje naselile čebele. Drevesa so označevali z znaki, ki so določali
lastništvo. Gozdno čebelarstvo se je v 18. in 19. stoletju začelo umikati, nadomestilo pa
ga je čebelarjenje na domu. Potreba po medu in vosku je naraščala. Med je bil edino
sladilo, iz voska pa so izdelovali sveče. Na posodobitev panjev so vplivale prve vodne
žage. Panje so pričeli izdelovati iz zbitih desk. Začeli so postavljati čebeljnake, ki so po
obliki podobni še danes. [11]
Znanje slovenskega podeželskega malega kmeta – čebelarja, je že pred več kot 230 leti
svetu predstavil Anton Janša (1734–1773), prvi učitelj čebelarstva na cesarskem Dunaju.
Slovenija si je zagotovila možnost, da z nacionalno zakonodajo uredi način trženja plemenskega čebeljega materiala in tako uveljavi zaščito avtohtone kranjske čebele (kranjske sivke). Strokovnjaki pravijo, da lahko o Sloveniji tudi zaradi avtohtone kranjske čebele
govorimo o evropskem biotskem parku. V Sloveniji se v zadnjih letih čebelarstvo uveljavlja kot enakopravna kmetijska dejavnost. [12]

2.4 PAKIRANJE MEDU
Kakovosten izdelek, kar med zagotovo je, potrebuje kakovostno embalažo. Ves trud in
vložena sredstva so zamanj, če izdelek nima ustrezne embalaže.
Za zvišanje vrednosti izdelka lahko spretno uporabimo velikost embalaže. Psihologija ljudi
deluje tako, da proizvode pakirane v manjših količinah ocenjujemo kot več vredne. Zaradi
različnih možnosti polnjenja je med idealen produkt. Polnimo ga lahko v 15 g plastične
vrečke, pa vse do 900 g kozarcev. [7]
Maks Vrečko (7) pravi, da bi vsak čebelar moral imeti darilno embalažo. Ljudje namreč za
darila iščemo stvari, ki so nekaj posebnega, in pripovedujejo svojo zgodbo. [7]
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2.4.1 DEKLARIRANJE ŽIVILSKIH PRODUKTOV
Ureditev označevanja živil mora predvsem obveščati in varovati potrošnika. Varovanje
potrošnika pa se lahko zagotovi le s potrebnimi in pravilnimi informacijami o proizvodu, ki
ga želi kupiti, zato je označevanje živil nujno. Podatki o proizvodu morajo biti jasni, nedvoumni, točni in ne smejo zavajati potrošnika. Pogosto se zgodi, da so takšne označbe
potrošniku neprijazne, saj so zapletene in nerazumljive. Hkrati mora ponudnik oz. proizvajalec zadostiti standardom, ki jih ureja evropska in nacionalna zakonodaja, ti pa se v
zadnjem obdobju stalno spreminjajo oz. dopolnjujejo. [13]
Označevanje živil delimo na tri področja: splošno označevanje, informacije o hranilni vrednosti in označevanje prehranskih in zdravstvenih trditev. Kadar se proizvajalec o predstavitvi ali oglaševanju živila sklicuje na posebno hranilno lastnost živila, je označevanje
hranilne vrednosti obvezno. Podatki o hranilni vrednosti morajo biti navedeni na 100 g ali
na 100 ml živila. Za živila, ki so namenjena osebam s problemi v presnovi in prebavi, za
ljudi z določenimi fizičnimi posebnostmi ter za dojenčke in otroke, so potrebne posebne
oznake. Kupec mora vedeti kaj kupuje. [13]

2.4.2 OZNAČEVANJE MEDU
Med mora biti označen v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih
živil.
Nalepka za med mora vsebovati:
1. Ime proizvoda:
-

na nalepki mora pisati »MED«,

-

izraz med se lahko dopolni z izrazi, ki so opredeljeni v pravilniku o medu in
določajo izvor medu, način pridobivanja, cvetove ali rastline, če med v celoti ali
delno izvira iz tega izvora, regionalno poreklo, posebna merila kakovosti.

2. Neto količina:
-

predpisana je velikost črk. Črke morajo biti velike vsaj 4 mm.

3. Rok uporabnosti:
-

napisati ga je potrebno z besedami, npr. »Uporabno najmanj do:«.
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4. Serija (lot):
-

označena mora biti jasno in vidno s črko L in številko serije, npr. L312.

5. Ime in naslov proizvajalca in polnilca:
-

navedeno mora biti ime in naslov proizvajalca oz. tistega, ki živilo pakira.

6. Država oz. država porekla ali izvora:
-

če med izhaja iz več kot ene države, je treba to ustrezno označiti.

Dodatno se lahko na nalepko, ki jo vidimo na sliki 2, napišejo pogoji shranjevanja in navodila za uporabo. [14]

Slika 2: Primer nalepke za Slovenski med [8]

2.5 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV
Pri pregledu kartonskih embalaž za med na tržišču smo ugotovili, da je večina škatel standardne oblike, potiskane so z klasičnimi čebelarskimi motivi ali pa so naravne barve, brez
potiska. V Sloveniji tisti prodajalci, ki imajo svojo znamko medu, med oglašujejo predvsem
z dizajnom nalepk in prelepk za kozarce, ali pa kar z posebnimi oblikami kozarcev. Tudi
ponudba na tujih spletnih straneh je podobna embalažam iz slovenskega trga, izstopajo
le posamezni primeri. Majhen izbor embalaž pa je pravzaprav prednost, saj tako ni težko
izdelati embalaže, ki bi izstopala.
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Dosedanjih raziskav v zvezi z analizo materialov obstoječih škatel za pakiranje medu
nismo našli. Našli smo nekaj diplomskih del, ki opisujejo predvsem oblikovne rešitve
embalaž za med in druge medene izdelke.
Najbolj se vsebini raziskav našega diplomskega dela približa vsebina diplomskega dela z
naslovom Izdelava darilne kartonske embalaže za med in medene piškote. Avtorica Antea
Glavičić [15] je izdelala tri različne darilne embalaže iz kartona in valovitega kartona. Pred
izdelavo je preizkušala nekatere osnovne, površinske in mehanske lastnosti kartonov, in
na podlagi ugotovitev izbrala najbolj primerne materiale za izdelavo svojih treh embalaž.
Na kratko je predstavila nekatere na tržišču dostopne embalaže, analize materialov le-teh
pa ni naredila. [15]
Oblikovne rešitve embalaž za med in druge izdelke pa sta opisali še dve avtorici.
Nika Kubelj [16] je v svojem diplomskem delu za lokalnega čebelarja izdelala serijo embalaž za različne medene izdelke z modernejšim dizajnom. [16]
Tanja Sulič [17] se je posvetila promociji čebelarskih izdelkov. Za določenega čebelarja
je izdelala logotip, dve etiketi za med, obešanko za medeno žganje, darilno kartonsko
embalažo za med in vizitko. [17]
Naša embalaža (slika 7) po obliki izstopa tudi od omenjenih izdelanih embalaž v sklopu
drugih diplomskih del.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 OPIS MATERIALOV IN PREIZKUŠEVALNIH METOD
V eksperimentalnem delu smo preizkušali štiri vzorce valovitega kartona različnih gramatur. Trije vzorci so iz embalaž kupljenih na slovenskem trgu, en vzorec pa je valoviti karton,
ki smo ga uporabili za izdelavo nove lastne embalaže. Vzorec 1 je bil izrezan iz velike
embalaže za dva 720 ml kozarca, vzorec 2 je bil izrezan iz manjše embalaže za 212 ml
kozarec, vzorec 3 je bil izrezan iz embalaže za en 720 ml kozarec, vzorec 4 pa je valoviti
karton uporabljen za izdelavo nove embalaže. Vzorčne embalaže so bile kupljene v specializirani trgovini z embalažo.
3.1.1 GRAMATURA IN DEBELINA
Gramatura je površinska masa 1m2 tiskovnega materiala izražena v g/m2. Določanje gramature je predpisano s standardom SIST ISO 536. Izračunamo jo z enačbo 1.
Debelina je pravokotna razdalja med zgornjo in spodnjo stranjo materiala, izražena je v
mm. Določanje debeline je predpisano s standardom SIST ISO 534.
𝐺=

𝑚 𝑔
;[ ]
𝐴 𝑚2

(1)

G – gramatura, [g/m2]
m – masa, [g]
A – površina preizkušanca, [m2] [18]
Postopek merjenja: Izrezali smo preizkušance velikosti 50×50 mm. Na tehtnici Mettler smo
preizkušancem skladno s standardom SIST ISO 536 izmerili maso, na 3 decimalke natančno. Za vsak vzorec so bile narejene po 3 meritve.
Na mikrometru Mitutoyo smo preizkušancem skladno s standardom SIST ISO 534 izmerili
debelino. Za vsak vzorec so bile narejene po 3 meritve.
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3.1.2 POVRŠINSKA VPOJNOST TEKOČINE

Površinska vpojnost tekočine je določena z časom, ki je potreben da karton popolnoma
absorbira določeno količino tekočine. Določena je bila v skladu s standardom TAPPI
T432.
Postopek merjenja: Izrezali smo preizkušance velikosti 50×50 mm. Raztopili smo 1 g
Na2CO3 v 1000 ml destilirane vode ter s kapalko kapnili kapljico na površino vzorca, kot
prikazuje slika 3. Merili smo čas do popolnega vpoja kapljice v površino. Če se kapljica ni
vpila, smo zabeležili, da je čas daljši od 10 min. Za vsak vzorec so bile narejene po tri
meritve na prednji in zadnji strani.

Slika 3: Prikaz izvedbe testa površinske vpojnosti

3.1.3 ECT – ROBNA ODPORNOST
ECT test je test odpornosti robov valov valovitega kartona na porušenje. Za obremenitev
se uporabi dve vzporedni plošči, med kateri se vstavi vzorec z robom pravokotno na ploščo. Robna odpornost je ena najpomembnejših lastnosti valovitega kartona, saj zelo dobro definira tlačno odpornost valovitega kartona v smeri valov. [4]

12

Določanje ECT odpornosti je predpisano s standardom ISO 3037. Izračunamo jo z enačbo
2.
𝐸𝐶𝑇 = 𝐹(𝑁)/𝐿(𝑚𝑚); [

𝑘𝑁
]
𝑚

(2)

ECT – robna odpornost, [kN/m]
F – tlačna sila, [N]
L – dolžina preizkušanca, [mm]

Postopek merjenja: Za meritev ECT odpornosti smo izrezali vzorce velikosti 100×25 mm.
Na dinamometru Instron smo skladno s standardom ISO 3037 merili tlačno silo na 3 preizkušancih posameznega vzorca, pri čemer je bila dolžina na kateri je delovala sila 65
mm. Gibanje tlačne ploskve je bilo pravokotno na valove valovitega kartona (na daljšo
stranico vzorca). Hitrost gibanja tlačne ploske je bila 12,5 mm/min.

3.1.4 FCT – POVRŠINSKA ODPORNOST PORUŠENJA VALOV

FCT je metoda, ki določa tlačno odpornost površine valovitega kartona proti porušenju,
ter vpliva na končno tlačno odpornost škatle iz valovitega kartona. FCT odpornost je največja sila na enoto površine, ki jo valoviti karton še prenese, ne da bi bila valovita plast
porušena. [4]
Določanje FCT odpornosti je predpisano s standardom ISO 3035. Izračunamo jo z enačbo
3.
𝐹𝐶𝑇 = 𝐹(𝑘𝑁)/𝐴(𝑚2 ); [𝑘𝑃𝑎]

(3)

FCT – površinska odpornost porušenja valov, [kPa]
F – tlačna sila, [kN]
A – površina preizkušanca, [m2]

Postopek merjenja: Za meritev FCT odpornosti smo izrezali okrogle vzorce velikosti 28
cm2, oz. premera 60 mm. Na dinamometru Instron smo skladno s standardom ISO 3035
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merili tlačno silo na 3 preizkušancih posameznega vzorca. Gibanje tlačne ploskve je bilo
pravokotno na zgornjo ploskev valovitega kartona. Hitrost gibanja tlačne ploskve je bila
12,5 mm/min.

3.1.5 UPOGIBNA TOGOST

Upogibna togost je odpornost materiala, da se upogne v mejah elastične deformacije. [19]
Upogibna togost je predpisana s standardom ISO 5628. Izračunamo jo z enačbo 4.
𝐹. 𝐿3
𝑆=
; [mN. m]
3. 𝑑. 𝑏

(4)

S – upogibna togost, [mN.m]
L – vpeta dolžina vzorca (razdalja na kateri deluje sila), [mm]
b – širina vzorca, [mm]
d – upogib, [mm]
F – sila, [N]

Postopek merjenja: Za meritev upogiba smo izrezali vzorce velikosti 135×38 mm. Na dinamometru Instron smo merili upogib na 3 preizkušancih posameznega vzorca. Gibanje
tlačne ploskve je bilo pravokotno na zgornjo ploskev valovitega kartona, na razdalji 50
mm. Po enačbi 4 smo izračunali upogibno togost in jo podali v mN.

3.2 NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE EMBALAŽE
Ideja za izdelavo embalaže je prišla iz osebne izkušnje. Pri nakupu medu pri lokalnem
čebelarju, nam je le-ta prodal med samo v kozarcu, brez škatle ali vrečke, kar za prenos
ni bilo najbolj priročno. Ko smo raziskali ponudbo embalaž za medene izdelke, se je izkazalo, da je le-ta zelo ozka. Večina čebelarjev uporablja enotno kartonasto embalažo, ki je
zelo podobna tako po materialu kot tudi po potisku. Enotna embalaža zagotovo pomaga

14

prepoznati med pod znamko Slovenski med, vsekakor pa ne pripomore pri prepoznavnosti posameznih čebelarjev. Cilj je bil izdelati embalažo iz drugačnega materiala, z bolj
živahnimi barvami in potiskom, drugačne oblike, predvsem pa smo želeli doseči uporabnost embalaže. Torej da bo omogočala enostavno prenašanje kozarca medu od prodajalca do kupčevega doma.
Embalaža je bila načrtovana v programu EngView Package Designer. To je CAD/CAM
program za konstruiranje in prototipiranje embalaže. Je enostaven za uporabo, vendar
zadošča potrebam poklicnih oblikovalcev. Program vsebuje obsežno knjižnico v kateri so
zbrane različne komponente embalaže, za hitro izdelavo tako standardnih kot nestandardnih embalaž. Za preverjanje pravilne postavitve grafik in pravilnega zlaganja embalaže,
program omogoča 3D vizualizacijo. [20]
Začetno načrtovanje se je začelo pred dejanskim risanjem v programu na računalniku.
Začelo se je z preprosto skico na papirju. Sledilo je natančno merjenje kozarca za med,
ki ga bomo embalirali. Nato je sledil ročni poizkus izreza embalaže v načrtovani končni
velikosti najprej iz tršega papirja, nato še iz valovitega kartona. Osnovni plašč embalaže
smo v programu izrisali iz pravokotnikov in črt. Ker je bila embalaža, predvsem pa večja
luknja nestandardne oblike, je nismo mogli uvoziti iz knjižnice. Luknjo smo izrisali v programu Adobe Illustrator, in jo uvozili v EngView Package Designer. Definirali smo linije za
izrez in linije pregiba, ter naredili predogled 3D modela (slika 4).
Oblikovni del embalaže je bil izveden v programu Adobe Illustrator. To je program za vektorsko risanje. Njegova uporaba je zelo različna, uporablja se ga za ilustracije, diagrame,
izdelavo tiskovin, logotipov … Prednosti vektorske grafike so: prilagodljivost brez izgube
ločljivosti, linije so ostre v vseh velikostih, omogoča tiskanje v visoki ločljivosti ... [21]
Ker na fakulteti ni možno tiskati na valoviti karton, smo se odločili da embalažo polepimo
s samolepilnimi nalepkami. V programu Adobe Illustrator smo naredili dizajn v velikosti
stranic embalaže (brez dna). Odločili smo se da uporabimo elemente na katere najprej
pomislimo ob besedi med (čebele, cvetlice), ter jih obarvali v tople barve. Na ožjih dveh
stranicah smo dodali napis »Med slovenskega izvora«. Drugih podatkov o medu na embalažo nismo dodajali, saj morajo biti podatki napisani že na nalepki kozarca, v skladu s
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predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil. Nalepke smo natisnili na domačem tiskalniku Canon MP190, na samolepilni papir A4 formata, ki se sicer uporablja
kot etiketni papir. Izrezali smo jih ročno, ter jih nalepili na embalažo. Dna nismo polepili.

Slika 4: 3D model embalaže v štirih različnih pogledih
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3.3 NAČRT IN IZDELEK
Ko smo načrt embalaže narisali v programu EngView Package Designer, smo definirali
linije za izrez in linije pregiba. Dodali smo dva markerja, po katerih se rezalnik pri rezanju
orientira. Embalažo smo izrezali na rezalniku Pirina, in sicer z oscilacijskim načinom rezanja.
Pri rezanju se je pojavila težava, in sicer velikost embalaže. Škatla je bila prevelika da bi
jo izrezali, zato smo z rezalnikom izrezali samo en del embalaže (vodoravni del z odprtinami, na sliki 5), dva stranska zavihka (navpično, na sliki 5) pa smo nato izrezali ročno.
Ker je bilo pri ročnem rezanju potrebno izrezati samo ravne linije, nam to ni povzročilo
večjih težav. Ob prvem poizkusu izreza je na nekaterih mestih prišlo do poškodbe valovitega kartona, zato smo morali zmanjšali hitrost rezanja.
Rezultat je embalaža iz valovitega kartona, netipične oblike. Odprtina na obeh straneh
embalaže omogoča vidnost nalepke pakiranega medu, sama embalaža pa je primerna za
enostaven in varen prenos kozarca.
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Slika 5: Načrt embalaže z merami (689×660 mm)
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4 REZULTATI MERITEV IN RAZPRAVA

Preglednice od 1–4, prikazujejo rezultate meritev na vzorcih valovitega kartona. Podani
so rezultati meritev lastnosti štirih različnih valovitih kartonov. Materiali vseh treh embalaž
so na prvi pogled podobni, podobne debeline in teže. Razlika je v velikosti embalaže,
obliki, načinu zapiranja, obliki odprtine ter potisku. Vse tri komercialne embalaže, ki so
prikazane na sliki 6, so izdelane iz valovitega kartona vala E. Vzorec V4, ki smo ga izbrali
za izdelavo nove embalaže, je debelejši valoviti karton, C vala. Pri vseh štirih vzorcih gre
za enoslojni valoviti karton, ki je sestavljen iz treh slojev – dveh ravnih, ki sta z lepilom
povezana z notranjim valovitim slojem.

Slika 6: Škatle iz katerih so bili izrezani vzorci (V1, V2, V3)
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4.1 GRAMATURA IN DEBELINA
Preglednica 1 prikazuje rezultate meritev gramature in debeline valovitih kartonov. Rezultati so prikazani kot povprečna vrednost treh meritev na vsakem vzorcu. Podane so še
statistične vrednosti – standardno odstopanje (Sx) in variacijski koeficient (CV).
Preglednica 1: Rezultati meritev gramature in debeline
V1

V2

V3

V4

Gramatura [g/m2]

394,5

395,3

289,5

421,9

Sx [g/m2]

8,638

2,344

4,277

3,717

CV [%]

2,19

0,59

1,47

0,88

Debelina [mm]

1,64

1,53

1,44

3,95

Sx [mm]

0,396

0,004

0,005

0,006

CV [%]

2,42

0,32

0,35

0,17

Najvišjo gramaturo (421,9 g/m2) ima pričakovano vzorec V4, saj ima tudi največjo maso in
debelino. Med vzorčnimi škatlami ima najnižjo gramaturo vzorec V3 (289,5 g/m2), medtem
ko imata vzorca V1 in V2 enako gramaturo. Standardno odstopanje je majhno, največje
pri vzorcu V1.
Debelina valovitega kartona analiziranih embalaž na prvi pogled izgleda enaka, okoli 1,5
mm. Izkazalo se je, da ima vzorec V1 za 0,1 mm večjo debelino, vzorec V3 pa za 0,1 mm
manjšo debelino kot vzorec V2. Razlike so sicer majhne, majhno je tudi standardno odstopanje, največje pri vzorcu V1. Izbrani material (vzorec V4) za izdelavo nove embalaže
ima skoraj 3x večjo debelino od ostalih treh, in znaša slabe 4 mm. Vzorec V4 ima najmanjšo gostoto, kar lahko pripišemo večji količini zraka med valovi, zaradi večje debeline
materiala. Glede na izmerjeno debelino materialov, lahko sklepamo, da gre pri prvih treh
vzorcih za valoviti karton E vala, pri vzorcu V4 pa za valoviti karton C vala. Valoviti karton
E val, je sicer primeren za manjše škatle, je dobro prilagodljiv v vzdolžni in prečni smeri
in ima slabše mehanske lastnosti kot valoviti kartoni z višjimi vali. Valoviti karton C val, pa
je primeren za običajne vrste embalažnih škatel, primeren je za krožno izsekovanje in ima
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dobre mehanske lastnosti. Z naraščanjem debeline valovitega kartona, se poveča gramatura, in posledično tudi masa embalaže.
4.2 POVRŠINSKA VPOJNOST TEKOČINE
Preglednica 2 prikazuje rezultate meritev površinske vpojnosti tekočine valovitih kartonov.
Rezultati so prikazani kot povprečna vrednost treh meritev na vsakem vzorcu. Podane so
še statistične vrednosti – standardno odstopanje (Sx) in variacijski koeficient (CV).
Preglednica 2: Površinska vpojnost tekočine valovitega kartona: čas vpijanja
A stran
Vzorec

B stran

x̄ [min]

Sx [min]

Cv [%]

x̄ [min]

Sx [min]

Cv [%]

V1

> 10

0

0

> 10

0

0

V2

3,41

0,093

2,72

5,37

0,228

4,24

V3

> 10

0

0

> 10

0

0

V4

> 10

0

0

> 10

0

0

Test vpojnosti vode je pokazal, da so vsi vzorci hidrofobni, torej ne sprejemajo tekočin,
razen vzorca V2, ki je vpil tekočino tako na A kot na B strani. Vseeno je na notranji strani
potreboval več časa da je vpil kapljico vode. Embalaža je slabo zaščitena pred tekočinami.
Ugotovili smo da vzorci V1, V3 in V4 ne vpijejo vode, saj se kapljica vode ni vpila več kot
10 minut, zato je embalaža iz teh materialov dobro zaščitena pred tekočinami na obeh
straneh. Vpojnost je sicer odvisna od dodatkov v materialu (klejiva), impregnacije ali premaza na površini.
4.3 ROBNA ODPORNOST IN POVRŠINSKA ODPORNOST PORUŠENJA VALOV
Preglednica 3 prikazuje rezultate robne (ECT) in površinske (FCT) odpornosti valovitih
kartonov. Rezultati so prikazani kot povprečna vrednost treh meritev na vsakem vzorcu.
Podane so še statistične vrednosti – standardno odstopanje (Sx) in variacijski koeficient
(CV).
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Preglednica 3: Rezultati meritev ECT – robne odpornosti valovitega kartona in FCT – površinske odpornosti porušenja valov
V1

V2

V3

V4

Sila [N]

278,2

194,1

142,7

91,6

Sx [N]

37,66

49,22

48,84

20,0

CV [%]

13,54

25,36

34,32

21,85

ECT [kN/m]

4,28

2,99

2,20

1,41

Sila [N]

1375

1512

643,1

511,7

Sx [N]

117,38

348,60

96,03

54,08

CV [%]

8,54

23,06

14,93

10,57

FCT [kPa]

491,1

540,0

229,6

182,7

Robna odpornost

Površinska odpornost

Rezultati meritev ETC odpornosti so pokazali, da ima najvišjo robno odpornost vzorec V1,
najnižjo pa V4. Iz rezultatov lahko sklepamo, da je robna odpornost povezana tudi z debelino materiala in številom valov na določeni dolžini. Vzorec V4 je najdebelejši, ima največ zraka v strukturi in 130 valov na meter, medtem ko imajo vzorci V1, V2 in V3 okoli
300 valov na meter. Pri vseh vzorcih je prisotno veliko standardno odstopanje, ki kaže na
neenakomernost. Visoko standardno odstopanje je lahko tudi posledica nepopolno odrezanih vzorcev, vzorci morajo biti namreč za ta test popolno odrezani, robovi vzporedni,
vogali pravokotni, kar bi dosegli s strojnim rezanjem.
Rezultati meritev FCT odpornosti so pokazali, da ima najvišjo površinsko odpornost vzorec V2, podobno visoko tudi vzorec V1, najnižjo pa vzorec V4. Tudi v tem primeru ima
poleg kompresijske trdnosti ravnih slojev odločilni vpliv vrsta in število valov na določeni
razdalji. Pri testu površinske odpornosti se izvede simetrična porušitev vseh valov vzorca.
Kadar porušenje valov ostane v okviru 30% debeline kartona, se valovi vrnejo v prvotno
stanje, kar bistveno ne vpliva na odpornost embalaže.
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4.4 UPOGIBNA TOGOST
Preglednica 4 prikazuje rezultate upogibne togosti valovitih kartonov. Rezultati so prikazani kot povprečna vrednost treh meritev na vsakem vzorcu. Podane so še statistične
vrednosti – standardno odstopanje (Sx) in variacijski koeficient (CV) ter odmik.
Preglednica 4: Rezultati meritev upogibne togosti valovitega kartona
V1

V2

V3

V4

Sila [N]

2,386

1,209

0,822

1,604

Sx [N]

0,667

0,287

0,183

0,330

CV [%]

27,97

23,77

22,27

22,59

Odmik [mm]

5,51

5,13

10,92

9,53

Togost [mN.m]

474,8

258,4

82,5

184,6

Najvišjo vrednost upogibne togosti je dosegel vzorec V1, ki je 2 do 5-krat večja od togosti
ostalih treh vzorcev. Najnižjo vrednost ima vzorec V3. Standardno odstopanje je pri vseh
vzorcih veliko, preko 20 %. Iz rezultatov lahko sklepamo, da na upogib materiala vpliva
tudi debelina materiala (vzorec V3 je najtanjši) in pa struktura valovitega kartona.
Rezultati meritev nekaterih lastnosti valovitega kartona (vzorca V4) so pokazali, da izbrani
valoviti karton iz vidika odpornosti ni najboljši (dosegel je najnižje vrednosti meritev robne
odpornosti in površinske odpornosti). Izbrani material se navadno uporablja za transportno oz. zaščitno embalažo, na izgled je bolj robusten. Kljub temu, da se pri nekaterih
meritvah ni najbolje izkazal in da gre v našem primeru za promocijsko ali darilno embalažo, smo izbrali ta material. Gledano v celoti, se je kot material najbolje izkazal vzorec
V1. Ima najvišji vrednosti meritve upogibne togosti in robne odpornosti, dosegel je zelo
visoko vrednost tudi pri meritvi površinske odpornosti, in ne vpija vode. Vzorec V1 je tudi
sicer namenjen za prenašanje največje teže (2 kozarca).
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4.5 IZDELANA EMBALAŽA V PRIMERJAVI Z OBSTOJEČIMI

Če primerjamo vzorčne embalaže z našo embalažo, je največja razlika že na pogled v
obliki in materialu. Vzorčne škatle imajo navpične osnovne 4 stranice z odprtinami, vse tri
so izdelane iz tankega valovitega kartona. Večji dve embalaži imata ročaja in sta tudi
potiskani. Potiskani sta s tipičnimi motivi znamke Slovenski med (čebele in šestkotniki), v
eni barvi. Na spletni strani specializirane trgovine z embalažo, so škatle poimenovane kot
»nosilke«. Torej je njihov primarni namen prenos izdelka in ne njegovo oglaševanje, zato
tudi skromen potisk.
Naša embalaža, prikazana na sliki 7, ni klasične kvadraste oblike. Izdelana je iz
debelejšega valovitega kartona, gramature 420 g/m2, ki za takšno vrsto embalaže ni pogost material. Izdelana je za 720 ml kozarec. Tudi primarni cilj naše embalaže je uporabnost in funkcionalnost – torej da omogoča prenos kozarca, sekundarni namen pa je pomoč pri prepoznavnosti, v našem primeru čebelarja in njegovih produktov. Embalaža je
zelo odprta, kozarec je viden iz obeh strani, kar omogoča vidnost nalepke na kozarcu.
Tudi naša embalaža ima ročaj za lažje prenašanje, tisk pa je večbarven. Naša »nosilka«
za sestavljanje ne potrebuje lepila, medtem ko so ostale tri lepljene.
Ker smo mnenja, da si vsak čebelar zasluži svojo embalažo po kateri so njegovi produkti
prepoznavni, smo na naši embalaži uporabili več barv. Tako je embalaža že na pogled
prijetnejša. Tudi če embalaže ne bi polepili z barvnimi nalepkami, bi bila le-ta prepoznavna
po obliki. S prilagoditvijo velikosti, bi bila embalaža primerna tudi za manjše kozarce.
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Slika 7: Fotografija končne embalaže z dizajnom
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5 ZAKLJUČEK
Cilj diplomskega dela je bil na podlagi preizkušanj osnovnih, nekaterih mehanskih in vpojnih lastnosti materialov ugotoviti, ali so kartoni vzorčnih treh embalaž in našega izbranega
valovitega kartona primerni za embaliranje medu, ter na koncu izdelati lastno embalažo.
Rezultat diplomskega dela je embalaža izdelana iz 4 mm debelega valovitega kartona.
V eksperimentalnem delu smo izvedli meritve debeline, gramature, vpojnosti tekočine,
robne in površinske odpornosti ter upogibne togosti valovitega kartona, ter opisali kako je
potekal proces izdelave embalaže za med.
Iz meritev na materialih lahko zaključimo, da je najboljši material za embaliranje medu
vzorec V1. Vprašanje primernosti materiala se pojavi pri vzorcu V2, in sicer zaradi vpojnosti vode. Ker gre v tem primeru za pakiranje medu, ki je že predpakiran v steklen kozarec, vlaga medu ne more škodovati lahko pa občutno zmanjša trdnost kartonske embalaže. Vzorec V4 je najdebelejši, kljub nižji robni in površinski odpornosti v primerjavi z
ostalimi vzorci, pa je dovolj trden za predviden namen uporabe.
Pri izrezu embalaže na rezalniku Pirina smo zaradi velikosti plašča škatle naleteli na
težavo. Težavo smo rešili tako, da smo del embalaže izrezali ročno. Pri serijski proizvodnji
bi tiskali neposredno na valoviti karton, ali pa bi valoviti karton namesto lepljenja nalepk,
kaširali. Zanimivost naše embalaže je tudi ta, da za sestavljanje ne potrebuje lepila. Iz
vidika porabe materiala in odpadka tudi ni najbolj primerna. Če bi bila škatla del proizvodnega programa, bi lahko ostanke valovitega kartona ki so nastali pri izrezu embalaže
uporabili kot predelne stene, ročaje, vložke ali pa kot samostojne elemente.
Embalaža je dober primer, kako se da z malo načrtovanja ustvariti zanimivo promocijsko
ali darilno embalažo.
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