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Гофрований картон є найбільш поширеним видом тарного картону. 
Гофрокартон - це багатошаровий матеріал, який складається з плоских і 
гофрованих шарів, що чергуються та з’єднуються між собою за допомогою 
клею. Гофрокартон призначений для виготовлення таких видів упакувань: 
ящики, коробки, вкладиші, тощо. 

Сировиною для виготовлення гофрокартону є папір, картон, клейстер; 
при виготовлені витрачаються такі основні види енергоресурсів: природний 
газ, водяна пара, електроенергія. При виготовленні тари застосовується 
також фарба. Метою даної роботи є визначення відсоткового вкладу кожного 
з названих ресурсів при виробництві одиниці продукції та визначення на 
підставі отриманих даних потенціалу ресурсоенергозбереження. Для цього 
проаналізовано технологію виробництва гофрокартонної тари на 
підприємстві шляхом експериментального дослідження енергетичних та 
матеріальних потоків. Результати відсоткового вкладу різних видів 
енергоресурсів (в перерахунку у кВт⋅год) представлені на рис.1. 
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Рис. 1 Основні енергоресурси, що витрачаються на виробництво 

гофротари 
 

Аналіз показує, що найбільший ресурс економії мають енергоресурси, 
які мають найбільші частки витрат, а саме природний газ та електроенергія. 

Якщо провести порівняльний аналіз вартості витратних матеріалів і 
енергетичних ресурсів (рис.2), то стає очевидним, що найбільш витратною 
статтею є папір і картон (90,4% витрат), із яких на обрізки йде біля 11%, 



тобто частка корисно витраченого картону становить 79,4%, та фарба, 
вартість якої становить 1,86%, із яких 40% потрапляє у відходи. 
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Рис. 2 Порівняльний аналіз відсоткової вартості матеріальних і 
енергетичних витрат на виробництво гофрокартонної тари 

 
Таким чином, за результатами дослідження матеріальних та енергетичних 

витрат на виробництво гофротари визначено відсотковий вклад складових 
названих ресурсів,  визначено, що найбільший потенціал економії мають 
енергоресурси: газ та електроенергія та матеріальні ресурси: картон, папір та 
фарба. Запропоновано проводити наступні організаційні заходи, які 
призводять до економії ресурсів: 

- оптимізація процесу висічки та введення обліку витрат паперу в м2 
замість масової  витрати (в кг) дають можливість зниженні частки 
відходів на 23%; 

- оптимізація системи нанесення фарби, а саме запровадження системи 
циркуляції фарби і технологія подачі фарби пневматичним насосом 
забезпечать більш економічне і більш точне нанесення зображення. 


