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БЕЗПЕЧНІСТЬ ПАПЕРОВИХ ПАКУВАЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ З ПОЛІМЕРНИМИ ПОКРИТТЯМИ0 

 
Досліджено безпечність вологоміцних водонепроникних і вологоміцних жиро-

непроникних паперових пакувальних матеріалів. Наведено результати випробувань 
розроблених зразків за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показ-
никами. Визначено рівень міграції вінілацетату й епіхлоргідрину в модельні середовища. 

Ключові  слова:  паперові пакувальні матеріали, полівініловий спирт, 
поліамідамінепіхлоргідрин, полімерні покриття, безпечність. 

Постановка проблеми. Загальновідомо, що для покращення бар’єр-
них властивостей та підвищення стійкості паперу до різноманітних 
чинників використовують полімерні покриття на основі поліамідамі-
непіхлоргідрину та полівінілового спирту, завдяки їхній здатності утво-
рювати бар’єрні плівки й підвищувати вологоміцність матеріалу [1]. 

До пакувальних матеріалів, які призначені для контакту з харчо-
вими продуктами, висуваються найбільш жорсткі вимоги щодо їхньої 
безпечності. Під час вибору пакувального матеріалу для таких видів 
продукції насамперед слід забезпечити необхідний рівень санітарно-
гігієнічних характеристик. 

                                                           
0 © Віктор Осика, Ольга Комаха, Володимир Комаха, 2021 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. При пакуванні хар-
чових продуктів для підвищення експлуатаційної міцності паперу 
у вологому стані використовуються розчинні у воді термореактивні 
смоли, зокрема водний розчин поліамідаміну, модифікований епіхлор-
гідрином, – поліамідамінепіхлоргідрин (ПААЕХ) [2–4]. Задля покра-
щення бар’єрних властивостей і збільшення стійкості паперу до різно-
манітних факторів застосовують полімерні покриття на основі поліві-
нілового спирту (ПВС) через його здатність утворювати непроникні 
плівки. Відомо, що за допомогою композицій на основі ПВС вдалося 
значно підвищити опір пакувального паперу до пропускання водяної 
пари (з 533 до 1.3 г/м2 за 24 год) та водонепроникність (кут змочу-
вання ≥ 100 о) [5], механічну міцність паперу пакувального призна-
чення в сухому й вологому станах [6; 7].  

Однак варто зазначити, що в наведених вище працях недо-
статньо повно висвітлено питання безпечності обробленого паперу. 

За результатами попередніх досліджень охарактеризовано нові 
паперові пакувальні матеріали (ППМ), отримані поєднанням власти-
востей паперу-основи і гідрофобних та гідроолеофобних полімерних 
покриттів. Застосування паперу-основи різної щільності та композицій 
для поверхневого оброблення різного складу дало змогу сформувати 
широкий асортимент пакувального паперу, що пропонується як аналог 
пергаменту і підпергаменту закордонного виробництва. Випробу-
вання засвідчили, що розроблені матеріали за бар’єрними, фізико-
механічними та іншими властивостями не поступаються традиційним 
і можуть використовуватись як пакувальний матеріал для харчових 
продуктів [8; 9].  

Одним з основних показників ППМ є безпечність для здоров’я 
людини. Неприпустимими є хімічні реакції між запакованою продук-
цією і пакувальним матеріалом, міграція будь-якого компонента з мате-
ріалу в продукт, проникність паковання для мікроорганізмів або 
можливість бути для них живильним середовищем, що призводить до 
псування продукції та може зашкодити здоров’ю споживачів. Також 
не допускаються газо-, паро- і ароматопроникність паковання [10–12]. 

У вітчизняній та закордонній літературі достатньо широко роз-
глянуто споживчі властивості паперу та ППМ. Найґрунтовніші дослі-
дження у цьому напрямі проведено Л. А. Коптюхом [13], А. Дубініною [14], 
Т. В. Іванішеною [15]. 

Однак питання безпечності ППМ з полімерним покриттям, одер-
жаним за сумісного використання ПААЕХ, ПВС та карбаміду, потре-
бує окремого дослідження, особливо під час освоєння нових техно-
логій виготовлення пакувальних матеріалів для харчових продуктів. 

Мета дослідження – оцінка безпечності вологоміцних водо-
непроникних та вологоміцних і водожиронепроникних ППМ з полі-
мерним покриттям. 
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Матеріали та методи. Об’єкт дослідження – ППМ, виготовлені 

обробкою паперу-основи покриттями на основі ПВС та ПААЕХ [8].  
Безпечність розроблених пакувальних матеріалів оцінено органо-

лептичними методами (визначення стороннього запаху і присмаку 
за ДСТУ EN 1230-1:2006 [16] та ДСТУ EN 1230-2:2006 [17]) і фізико-
хімічними: рівень міграції вінілацетату меркуриметричним методом, 
сутність якого полягає у реакції меркурування мономера з утворенням 
комплексних сполук та колориметричному визначенні надлишку оцто-
вокислої ртуті з дифенілкарбазидом за ГОСТ 22648–77 [18], й епіхлор-
гідрину – методом газо-рідинної хроматографії за МР 2413-81 [19]; 
вміст Цинку і Плюмбуму – методом інверсійної вольтамперометрії 
за МВВ 081/12-0289-06 [20]. 

Мікробіологічну безпечність ППМ з полімерним покриттям визна-
чено за кількістю мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних 
мікроорганізмів (МАФАнМ), бактерій групи кишкової палички та 
патогенних мікроорганізмів [21]. 

Результати дослідження. Обов’язковою умовою застосування 
пакувального матеріалу є наявність висновку державної санітарно-епіде-
міологічної експертизи, що підтверджує його фізіологічну нешкідливість. 

Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення" Державною санітарно-епіде-
міологічною службою Міністерства охорони здоров’я України спільно 
з Українським науково-дослідним інститутом паперу розроблено, 
затверджено та введено в дію Державні санітарні правила і норми 
ДСанПіН 4.4.3-134–2006 "Папір і картон на основі макулатури, при-
значені для упакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, 
критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення". 

Одним з основних показників, що висуваються до пакувальних 
матеріалів, призначених для упакування харчових продуктів, медич-
них препаратів, дитячих товарів, зокрема паперу, є безпечність для 
здоров’я людей.  

Державний контроль якості та безпечності паперу проводиться 
періодично (не рідше ніж два рази на рік), а також позачергово у разі 
зміни технології виробництва. Тож у випадку апробації нових техно-
логій виготовлення паперу нормативна документація має погоджу-
ватися в установленому порядку. Пакувальний папір за показниками 
якості має відповідати вимогам чинної НД, а його використання 
дозволяється за умов відповідності вимогам і нормам зазначених вище 
ДСанПіН. 

Зважаючи на вимоги, що висуваються до пакувальних мате-
ріалів для того або іншого асортименту продукції, необхідно застосо-
вувати екологічно чисті та безпечні хімічні речовини, це насамперед 
гідрофобний і гідроолеофобний склади на основі ПААЕХ і ПВС для 
надання паперу вологоміцності та жиростійкості, що не містять 
небезпечних для здоров’я людей компонентів.  
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Безпечність використаних матеріалів характеризується кількістю 
міграції шкідливих для організму людини речовин із паковання в про-
дукт. За використання ПВС і ПААЕХ переходити в продукт можуть 
вінілацетат та епіхлоргідрин. Визначення рівня їх міграції складається 
з дослідження органолептичних, а саме наявності сторонніх присмаків 
та запахів, і фізико-хімічних показників.  

Під час органолептичної оцінки витяжок ППМ не виявлено сто-
ронніх присмаків і запахів, а тому за цими показниками обидва зразки 
мали оцінку 0–1 бал, що відповідає вимогам НД [16; 17], де 0 балів – 
мінімально можливий (запах не відчутний, сторонній присмак відсутній), 
а 4 – максимальний (запах сильний, сторонній присмак виражений). 
Для ППМ В-50 інтенсивність запаху повітря у посудині за визначеною 
шкалою становить 0 балів, присмаку – 1 бал, тоді як для ППМ ЖВ-50 
ці показники оцінюються в 0 балів. 

Кількісна оцінка міграції шкідливих речовин у модельні середо-
вища показала, що перехід компонентів полімерних покриттів, які 
наносилися на поверхню паперу-основи, є нижчим, ніж встановлено 
вимогами НД (табл. 1).  

Таблиця 1 

Рівень міграції шкідливих речовин із паковання у продукт 

Назва речовини/мономера 
Рівень міграції та вміст важких металів у водній витяжці, мг/дм3

Вимоги НД [22] В-50 ЖВ-50 
Цинк 1.0 0.04 0.04 
Плюмбум 0.03 0.01 0.01 
Кадмій  0.001 < 0.001 < 0.001 
Вінілацетат 0.1 0.011 0.017 
Епіхлоргідрин 0.1 0.004 0.002 

 

Отримані результати експериментальних досліджень дають змогу 
стверджувати, що розроблені матеріали за даними показниками не 
становлять небезпеки для здоров’я людини, оскільки міграція токсич-
них елементів у модельні середовища не перевищує їх допустимої 
кількості згідно з ДСанПін № 746 від 13.11.2006. 

Результати дослідження мікробіологічних показників безпеки ППМ 
марки В-50 та ЖВ-50 на відповідність вимогам НД наведено в табл. 2.  

Таблиця 2 

Мікробіологічні показники безпеки розроблених ППМ 

Найменування зразка 
продукції  

МАФАнМ, КУО в 1 г БГКП (коліформи) 
Патогенні  

ентеробактерії 

Вимоги НД [21; 22] 
Не більше ніж  

3.0 · 103 
Відсутні  

в 5 г паперу 
Відсутні  

в 10 г паперу 
В-50 3.5 · 102 Не виявлено  

в 5.0 г 
Не виявлено  

в 10.0 г ЖВ-50 1.0 · 102 
 

Нижчий вміст МАФАМ у пакувальному папері ЖВ-50 пояс-
нюється підвищеним вмістом полімерних складових у структурі мате-
ріалу та вищою щільністю, що перешкоджає накопиченню вологи 
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в стандартних умовах зберігання та, відповідно, запобігає розвитку 
мікроорганізмів. Загалом мікробіологічні показники розроблених ППМ 
відповідають нормативним вимогам та дають змогу використовувати 
їх для упакування харчових продуктів.  

Обов’язковою умовою застосування пакувального матеріалу 
є наявність висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, 
що підтверджує його фізіологічну нешкідливість. Безпечність розроб-
лених пакувальних матеріалів підтверджено висновком державної сані-
тарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06/129045 від 25.12.2012.  

Висновки. Розроблені нові види ППМ за рівнем міграції токсич-
них сполук (вінілацетату, епіхлоргідрину), вмістом важких металів від-
повідають вимогам для упакування як харчових продуктів, так і непро-
довольчих товарів фармацевтичної, медичної, косметичної та інших 
галузей промисловості.  

Можна стверджувати, що застосування розроблених ППМ є без-
печним для здоров’я людини, оскільки за вмістом небезпечних речовин, 
міграцією шкідливих речовин і мікробіологічними показниками вони 
перебувають в допустимих межах. 
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Osyka V., Komakha O., Komakha V. Safety of paper packaging materials with 

polymer coatings. 
Background. Packaging materials that are intended for contact with food are 

subject to the strictest requirements for their safety. When choosing packaging material 
for such products, first of all it is necessary to ensure the required level of sanitary and 
hygienic characteristics. 

The aim of the study is to assess the safety of moisture-resistant waterproof and 
moisture-resistant and water-resistant waterproof PPM (paper packaging materials) with 
a polymer coating. 

Materials and methods. The object of the study is PPM, made by processing the 
base paper with coatings based on PVA (polyvinyl alcohol) and PAAEX (polyamida-
mine-pichlorohydrin). 

The safety of the developed packaging materials was assessed by organoleptic 
and physicochemical methods for the presence of foreign tastes and odors, the level of 
migration of vinyl acetate and epichlorohydrin, the content of zinc, lead, cadmium and 
microbiological indicators by standard methods. 

Results. Packaging paper must meet the requirements of current regulations 
in terms of quality, and its use is allowed subject to compliance with state sanitary norms. 

Studies of organoleptic characteristics of extracts of paper packaging materials 
did not reveal the presence of foreign tastes and odors. 

Determination of the amount of migration of harmful substances, namely vinyl 
acetate and epichlorohydrin, showed that the transition of the components of the solu-
tions, which are impregnated with paper materials is within acceptable limits. The content 
of zinc and lead was 25 and 3 times less than the maximum allowed by regulations. 

The microbiological parameters of the developed paper packaging materials meet 
the regulatory requirements and allow their use for food packaging. 

Conclusion. Developed new types of paper packaging materials on the level 
of migration of toxic compounds (vinyl acetate, epichlorohydrin), heavy metal content and 
microbiological indicators meet the requirements for packaging both food and non-food 
products of pharmaceutical, medical, cosmetic and other industries. 

Keywords: paper packaging materials, polyamidaminepichlorohydrin, polyvinyl 
alcohol, polymer coatings, safety. 
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