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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган
по стандартизация в Република България и е създаден по реда на Закона за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември
2005). БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички
заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации
и институции.

Нашата дейност е насочена както към непрекъснато подобряване на националната стандартизационна система и привличане на повече участници в дейността по стандартизация, така и
към подобряване на управлението и организацията на работа.
Основни дейности на БИС:
• разработва, приема и одобрява български стандарти;
• участва в работата на европейските и международните
организации за стандартизация;
• издава и разпространява български стандарти, проекти и
стандартизационни документи;
• издава официален бюлетин и каталог на българските стандарти;
• продава международни стандарти и чуждестранни национални стандарти и проекти;
• създава и поддържа база данни за стандарти и стандартизационни документи;
• организира курсове, семинари, конференции и други
форми за обучение;
• създава система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти;
• осъществява сътрудничество със сродни организации за
стандартизация от други държави.

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всички заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор,
ръководейки се от принципите на стандартизацията - балансирано
участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие.
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Битът ни сякаш е немислим без употребата на пластмасови продукти, тъй като те се използват почти във всички сфери на индустрията.
Широкото им приложение обаче е пряко свързано и с генерирането на
големи количества отпадъци, които са проблем за опазването на природата. От друга страна, повечето от видовете пластмаси са пригодни
за рециклиране и последваща употреба. До 2030 г. 55% от пластмасовите опаковки в Европейския съюз (ЕС) трябва да се рециклират
съгласно Европейския зелен пакт.
Основната тенденция в областта на пластмасите са биопластмасите –
биоразградими пластмаси, пластмаси, произведени от възобновяеми
източници или и двете. Те имат същите свойства като конвенционалните пластмаси, но са по-екологични. Друга тенденция на водещите в света фирми за производство на пластмаси е разработването на
нови материали с повишени показатели за якост, като по този начин се
постига намаляване на количеството.
И в тази сфера на дейност на помощ идват стандартите и стандартизационните документи, които представяме в този брой на списание
„БДС Компас”.
Рециклирането на пластмасовите продукти спестява суровини, вода
и енергия, като се минимизират вредните емисии във въздуха, водата
или почвата, както и влиянието им върху здравето. За да бъде сигурно,
че рециклирането представлява най-добрата възможност за околната
среда за третиране на наличните отпадъци, за предпочитане е да се
спазват определени изисквания, посочени в серията стандарти за рециклирани пластмаси, която подробно представяме.
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Важно за здравето на всички ни е строго да се спазват всички изисквания за безопасност, когато храната ни се допира до пластмасата. Законодателството на Европейския съюз относно пластмасовите
материали и предмети, предназначени за контакт с хранителни продукти, постоянно е в процес на промяна. Един-единствен метод за
изпитване, който да може да се използва за определяне на обща миграция при всички температури и във всички моделни среди на храни,
не е създаден. Представяме важни стандарти, в които са разписани
подробни изисквания за материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Представяме също и важния български стандартизационен документ,
който съдържа изискванията за еднократните кофички за храни.
„Когато клиент или краен потребител чуе „пластмаси“, в съзнанието му изниква изделие, което се произвежда и след като изпълни
предназначението си, остава да замърсява природата. Ето защо е
важно да се отбележи, че не пластмасите замърсяват природата, а
човешката дейност, свързана с тяхното производство и употреба. В
областта на пластмасите има изключително голям набор от стандарти. За всяка суровина, за всяко готово изделие има стандарт”,
казва експертът инж. Петранка Найденова-Маринова. „Стандартите във всяка една сфера на дейност са отправна точка за развитие и
усъвършенстване, било то на продукт или услуга”, допълва тя.
А „БДС Компас” ще продължи да представя необятния свят на стандартизацията в различни сфери на човешката дейност, за да живеем в
по-безопасен, подреден и чист свят.

ТЕМА НА БРОЯ

Бизнес средата на
БИС/ТК 81 „Пластмаси”
Христина Георгиева, секретар на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

Съвременният бит сякаш е невъзможен без употребата на
пластмасови продукти, те се използват почти във всички
сфери на индустрията, като някои производства са немислими без тях.
Най-големият дял от употребата на пластмаси е в областта на опаковките. Особено място заемат пластмасовите
тръби и свързващи части за различни приложения. Заради
възхода на строителството в страната, използването им се
е увеличило няколко пъти. Пластмасовите тръбопроводни
системи почти изцяло са изместили тръбопроводните системи от други материали.

По данни на Европейския парламент в страните от
Европейския съюз разпределението на употребата на
пластмаси е следното:
•

за опаковки – 40%

•

за потребителски и домакински стоки – 22%

•

в строителството – 20 %

•

в автомобили – 9%

•

за електрическо и електронно оборудване – 6%

•

в селското стопанство – 3%.

В рамките само на няколко десетилетия производството на
пластмаса по света e нараснало скокообразно ‒ от 1,5 млн.
тона през 1950 г. на 359 млн. тона през 2018 г.
В България в сектора се произвежда 3,2% от обема на
индустриалното производство и се създава също 4,1% от
добавената стойност в индустрията. В бранша са заети
24,4 хил. души (4,6% от заетите в промишлеността).
Производството на предприятията от бранша се състои
основно от опаковки, санитарни артикули, профили от
пластмаси и др. Осъществява се от 2 214 фирми, като
53,4% са разположени на територията на областите:
София - град, Пловдив, Бургас, Варна, Габрово и Русе.
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Широката употреба на пластмасите е пряко свързана и с
генерирането на големи количества отпадъци, които са
проблем за опазването на околната среда. От друга страна
– повечето от видовете пластмаси са пригодни за рециклиране и последваща употреба. Съгласно Европейския зелен
пакт, до 2030 г. 55% от пластмасовите опаковки в ЕС трябва да се рециклират.

По-важни нормативни документи, които действат в
областта на пластмасите, са:

ТЕМА НА БРОЯ

Немалка част от произвежданите пластмасови изделия в
страната се изнася. За 2020 г. пластмасовите изделия по
отношение на износа се нареждат на осмо място – на стойност 1,2 млн. $, или 3,4 % от общия износ на страната (по
данни на портала Bulgaria’s Top 10 Exports).

• Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне
на хармонизирани условия за предлагането на пазара
на строителни продукти и за отмяна на Директива
89/106/ЕИО на Съвета – за уплътнители за тръбопроводи
• Регламент (ЕО) No1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно
материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО
и 89/109/ЕИО
• Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от
14 януари 2011 г. относно материалите и предметите
от пластмаси, предназначени за контакт с храни
• Регламент (ЕО) № 282/2008 на Комисията от
27 март 2008 г. относно материали и предмети от
рециклирана пластмаса, предназначени за контакт с
храни, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2023/2006

Основната тенденция в областта на пластмасите са биопластмасите – биоразградими пластмаси, пластмаси,
произведени от възобновяеми източници или и двете. Те
имат същите свойства като конвенционалните пластмаси,
но са по-екологични.

• Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране на
законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане
• Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно намаляването на въздействието на определени пластмасови
продукти върху околната среда
• Наредба РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и
реда за влагане на строителни продукти в строежите
на Република България.
Основната цел на БИС/ТК 81 е да осигурява стандарти за
българския бизнес чрез активно участие в разработването
на европейските стандарти и стандартизационни документи и въвеждането им като национални. С тази си дейност
техническият комитет допринася за:
• премахване на търговските бариери чрез хармонизиране на практиките в целия свят и за подпомагане
създаването на благоприятна среда за развитие на
чуждестранните инвестиции у нас
• улесняване разбирането между страните (производители, потребители, органи за оценяване на съответствието, лаборатории и други)

Друга тенденция на водещите в света фирми за производство на пластмаси е разработване на нови материали с повишени показатели за якост, като по този начин се постига
намаляване на количеството.

• повишаване на качеството на продукцията за
пазара
• отразяване на съвременните тенденции в развитието на пластмасо-преработвателната промишленост и на пластмасите.
С въвеждането с превод на български език на стандартите
за охарактеризиране на рециклати от най-често използваните пластмаси техническият комитет допринася за опазване на околната среда, а също и за улесняване на търговията с този вид материали.
БДС Компас, брой 1/2022
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Рециклиране на пластмасите

Рециклирането на пластмасите спестява суровини, вода и
енергия, като се минимизират вредните емисии във въздуха, водата или почвата, както и влиянието им върху здравето. За да бъде сигурно, че рециклирането представлява
най-добрата възможност за околната среда за третиране на
наличните отпадъци, за предпочитане е да се спазват определени изисквания:
• схемата на рециклиране, която се проектира,
трябва да генерира по-слабо въздействие върху околната среда от алтернативните възможности за възстановяване
• трябва да бъдат определени съществуващите или
потенциални пазари, така че да се осигурява устойчиво опериране при индустриалното рециклиране
• схемите за събиране и сортиране трябва да бъдат
правилно проектирани, за да доставят рециклируеми
фракции от пластмасови отпадъци, които сравнително добре да подхождат на наличните технологии за
рециклиране и за (променящите се) потребности на
установените пазари, предимно с минимални разходи
за обществото.
Често обаче е невъзможно да се проследи всеки отделен
продукт до крайния потребител и да се провери дали продуктът е употребяван правилно през жизнения му цикъл.
За определен период от време продуктите са извън индустриален контрол и тогава е възможно да настъпи замърсяване с други материали, които могат да въздействат върху
годността на продукта за рециклиране за предвидените
приложения.
Серията стандарти за рециклиране на пластмаси
включва:
• БДС EN 15342 Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на рециклати от полистирен
(РS)
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• БДС EN 15343 Пластмаси. Рециклирани пластмаси.
Рециклиране на пластмаси, проследимост и оценяване
на съответствието на рециклираното съдържание
• БДС EN 15344 Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на полиетиленови (РЕ) рециклати
• БДС EN 15345 Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на полипропиленови (РP) рециклати
• БДС EN 15346 Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на поли(винилхлоридни) (РVС)
рециклати
• БДС EN 15347 Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на пластмасови отпадъци
• БДС EN 15348 Пластмаси. Рециклирани
пластмаси.
Охарактеризиране
на
рециклиран
поли(етилентерефталат) (РЕТ)
• СД CEN/ТR 15353 Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Ръководство за разработване на стандартите
за рециклираните пластмаси.
БДС EN 15342 Пластмаси. Рециклиране на пластмаси.
Охарактеризиране на рециклати от полистирен (РS)
описва метод за определяне на условията на доставка и
характеристиките на тези рециклати. Стандартът дава основата при използване на рециклиран РS, за да се споразумеят участниците в процеса относно изисквания за специфични и общи приложения.
Характеристиките на рециклати от РS, които трябва да бъдат определени за всяка партида от рециклат, са посочени
в таблица и са разделени на задължителни и незадължителни.

нестиренови полимери. Свойствата и експлоатационните
характеристики на рециклати, получени от такива отпадъци, ще зависят от относителните съотношения на тези
полимери.

ТЕМА НА БРОЯ

Документът подчертава, че пластмасови отпадъци от
полистирен или полистирен съдържащи, предназначени за
рециклиране, може да съдържат разновидности на стиренови полимери, като PS с общо предназначение (кристален или разпенен) и PS, удароустойчив PS (обикновено съдържащи присадени частици каучук). Може също да има
съполимери, съдържащи а-метилстирeн, бутадиен, изопрен, акрилонитрил и други и може и да има дори други

Подчертава се, че съдържанието и количеството на полистирен в рециклата може да бъде измерено чрез съгласуван
между страните метод.

Oхарактеризиране на рециклати от РЕ
Характеристика

Единици

Метод за изпитване

PS

PS-I

X

X
X

X

X

X

X

Визуално

X

X

EN ISO 306
Метод A

X

X

EN ISO 3451-1
Виж приложение А
EN ISO 1183-1,

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O

O

EN 12099

O

O

Коментари

Задължителни
Цвят
Якост на удар

kJ/m2

Визуална проверка
EN ISO 179-1,
EN ISO 179-2 или

Индекс на стопилка по
маса
Определяне размер на
частиците
Форма
Температура на
размекване по Vicat
Незадължителни
Съдържание на пепел
Обемна плътност
Плътност
Степен на пресяване
Модул на огъване
Първоначално
приложение
Наличие на
модифициращи
добавки
Остатъчна влага

EN ISO 180
g/10 min EN ISO 1133
условие H
mm

0C

%
kg/m3
kg/m3
µm
MPa

%

метод A
Размер на меша на ситото
EN ISO 178
Доставчикът да
декларира
Доставчикът да
декларира

Напрежение на опън
при провлачване

MPa

EN ISO 527-1

O

O

Деформация на опън
при разрушаване

%

EN ISO 527-2
EN ISO 527-1

O

O

Съдържание на летливи

%

EN ISO 527-2
Загуба на маса при

O

O

Чрез прилагане на, подходящ метод за
вида и размера на частиците
Например, смлени, микронизирани,
пелети, люспи

Например, забавители на горене,
пълнители и усилващи вещества,
стабилизатори за топлина и светлина и
др.
Въпреки че областта на приложение на
EN 12099 е ограничена, той се счита за
приложим.

200 0C
Х: задължителните характеристики трябва да бъдат изразени количествено.
О: незадължителните характеристики трябва да бъдат изразени количествено.
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се провеждат други изпитвания чрез съгласуване между купувача и доставчика и резултатите
да се записват.
БДС Компас, брой 1/2022
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БДС EN 15343 Пластмаси. Рециклирани пластмаси,
проследимост, оценяване на съответствието и съдържанието на рециклат подробно описва методика и процедури.
Схемите за събиране и сортиране трябва да са правилно
проектирани, за да доставят рециклируеми фракции от
пластмасови отпадъци, които сравнително добре да подхождат на наличните технологии за рециклиране и за променящите се нужди на установените пазари, възможно с
минимални разходи.

Организациите за събиране и сортиране трябва да съхраняват записи за входящите и сортирани продукти, както е
посочено в таблицата по-долу. Документът подчертава, че
пластмасови отпадъци се събират по различни начини в зависимост от произхода им. Домакински опаковки може да
се събират чрез улично събиране на определени фракции,
чрез системи за доставка, при които използваните продукти се слагат в контейнери от ползвателите, или чрез системите за депониране. Събраният отпадък често е съсредоточен в центровете за сортиране, където той може да се
сортира в зависимост от цвета си, предишното използване
или химическия състав. Жизненият цикъл на продукти
като електронни апарати или коли завършва, когато те се
връщат от купувача на доставчика, след това се изпращат
на специализирани компании за демонтиране и окончателно възстановяване на съдържанието на пластмаси. При
събаряне на строителни конструкции частите, съдържащи
пластмаси, се отделят и се изпращат на специализирани
компании за по-нататъшно сортиране.
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Контролът на процеса на рециклиране е задължителен и
включва:
•

записване на изменения в процеса

• изпитвания за контрол на качеството на продуктите, получени чрез процеса
•

идентифициране на производствената партида.

За осигуряване на необходимата проследимост съгласно предвиденото приложение доставчикът на рециклата
трябва да осигури документирани данни за всеки описан
по-горе етап.
Но когато е нереалистично да се проследи всяка отделна
част от отпадъците и не е необходимо за подходящите процеси, проследимостта трябва да започне от центровете за
сортиране на домакински отпадъци и на продукти с изтекъл жизнен цикъл. За индустриални отпадъци проследимостта трябва да започне от производителя на пластмасата
или от организацията за преработване. Центровете за сортиране и организациите за рециклиране трябва да постигнат проследимост чрез идентифициране на всяка произведена партида (например, сериен номер, дата, код, код на
партида, транспондер), който е уникален при опериране.
Съответната идентификация трябва да се поддържа през
целия процес на рециклиране, по време на всички етапи
на производство и доставка. Предпочитаният метод за
идентифициране и управление зависи от обема на процеса
на рециклиране и от произхода на материала и затова не
е определен в този стандарт. След като материалът вече е
доставен на организация за производство на готови продукти, организацията за преработване трябва да работи с
предоставената информация по време на изпълнение на
редовните управленчески процедури.

Произход

Логистика

ТЕМА НА БРОЯ

Информация, която да се записва като подходяща за крайното приложение
Вид/форма на материала
Вид на продукта
Вид на отпадъците, например преди употреба, след употреба, немонолитни отпадъци
Откъде са отпадъците (идентификация на доставчика)
Дата
История на отпадъците (т.е. известен контакт с опасни вещества)
Събиране (транспорт/вид на транспорта)
Сортиране
Големина на партида, идентифициране и маркиране
Предварително обработване (например измиване, смилане)

Съхранение (например външно)
ЕN 15347 – охарактеризиране на рециклирани пластмаси от пластмасови отпадъци
Или както са подходящи за крайното приложение
Детайлизирано описание на използвания подходящ процес
EN 15342
EN 15344
Проведени изпитвания след EN 15345
преработването
EN 15346
EN 15348
Или всякакви други стандарти, подходящи за крайното приложение
Предвидено [подходящо]
приложение
Подробности за подходящи или неподходящи приложения
Друга незадължителна информация, когато е съгласувана между купувач и продавач.
Проведени изпитвания
преди прерaботването
Параметри на процеса

ЗАБЕЛЕЖКА: Този списък не е изчерпателен.

Спецификацията и стандартното отклонение или интервалът от стойности в рамките на една партида или между
партиди от материал се съгласуват между доставчика и купувача. Когато се изисква декларация за съдържанието на
рециклата или предисторията на материала и когато няма
налични методи за анализ, е необходимо да се осигурят
документирани доказателства за предоставяне на такава
информация, която да е на разположение на купувача.
Документът подчертава, че към настоящия момент няма
надеждна технология за аналитично определяне на рециклираното съдържание в материал или продукт. Затова
информацията за проследимост и на рециклираните, и на
свежите материали, е необходима за изчисляване на съдържанието на рециклат.

Характеристиките на партидите от пластмасови отпадъци,
които трябва да се осигурят на купувача от доставчика, са
посочени в таблици и се разделят на задължителни и незадължителни.
Доставчикът на партида от пластмасови отпадъци трябва
да предаде на купувача декларация за характеристиките на
отпадъците в съответствие с тези таблици. Ако доставчикът не е в състояние да класифицира партидата съгласно
някое от заглавията, за него трябва да декларира, че е “некласифицирано” или че той “няма информация”.
Когато отпадъците са от един източник и са съставени
от един вид полимер, тогава може да се опишат неговите
свойства, но при условие че е ясно обявено, че те са на
свежия материал, а не на отпадъка.

БДС EN 15347 Пластмаси. Рециклирани пластмаси.
Охарактеризиране на пластмасови отпадъци осигурява
схема като акцентира върху свойства, за които доставчикът
на отпадъците трябва да информира купувача и да определи приложимите методи за изпитване. Схемата осигурява сортиране на информация между “задължителни данни”, където декларацията е задължителна, дори и ако тя
е “некласифицирана”, и допълнителни “незадължителни
данни”, които доставчикът може да избере дали да предостави, ако те са ценни за охарактеризиране на отпадъците.
Стандартът не обхваща охарактеризирането на рециклирани пластмаси.
БДС Компас, брой 1/2022
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Доставчикът може да осигури, или купувачът да изисква
информация за вещества, които може да са пречка за рециклиране, както и концентрацията им в отпадъците с подробности за начина, по който е получена информацията –

чрез проследяване или чрез анализ, като се цитират всички
използвани методи за анализ. Купувачът може да посочи
веществата, за които изисква информация.

Задължителни характеристики на пластмасови отпадъци
Свойство
Размер на партида
Цвят
Форма на отпадъците
История на отпадъците
Основен полимер
Други налични полимери
Опаковане

Подходящи твърдения /коментари
ЗАБЕЛЕЖКА: Допустими твърдения са “некласифициран” или “няма информация”
По маса или обем
Визуално оценяване, например естествен, единични цветове или смесени цветове и
информация за нюанса, например светлосиньо
Например като люспи или малки късове, фолио, навито/ненавито върху ролка, бутилки,
чували, ненарязани нишки, смесени форми
Доставчикът трябва да осигури информация за първоначалното приложение(я) и за начина,
по който са събрани и манипулирани, след като са станали отпадъци.
Виж EN 15343
Най-важната съставна част на полимера в отпадъците и процент спрямо масата, ако е
известен
Всякакви други полимери, за които е известно, че са налични, и количествата им, ако са
известни
Вид на опаковката, в която са събрани отпадъците

Незадължителни характеристики на пластмасови отпадъци
Доставчикът трябва да предостави колкото е възможно повече информация.
Трябва да е декларирано дали някои от описаните свойства са тези на оригиналния първичен материал, или са
били измерени върху представителни проби от партидите от отпадъци
Свойства на полимерите

Особено полезно, когато отпадъците са хомогенни

Якост на удар
Индекс на стопилка по маса
Температура на размекване по Vicat
Добавки, замърсявания, влага, летливи вещества
Съдържание на пепел
Влага
Деформация на опън при разрушаване
Напрежение на опън при провлачване

EN ISO 179-1 и EN ISO 179-2 или EN ISO 180
kJ/m2
g/10 min
EN ISO 1133
°C
EN ISO 306, метод A
Всякаква допълнителна информация за материала е полезна
%
EN ISO 3451-1
%
EN 12099a)
%
EN ISO 527 (части 1 до 3)
МРа
EN ISO 527 (части 1 до 3)

Летливи вещества

Загуба на маса при температура на преработване

а)

10

Областта на приложение на EN 12099 е ограничена, но той се счита за приложим.
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БДС EN 15344 Пластмаси. Рециклирани пластмаси.
Охарактеризиране на рециклати от полиетилен (РЕ)
описва метод за определяне на условията на доставка, като
посочва най-важните характеристики и свързаните с тях
методи за изпитване за оценка, предвидени за производство
на полуготови/готови продукти.
Характеристиките на РЕ рециклати, които трябва да
бъдат определени за всяка партида, са посочени в
следната таблица и са разделени на задължителни и
незадължителни:

Oхарактеризиране на рециклати от РЕ
Характеристики

Обемна плътност

Единици

kg/m3

Цвят
Прозрачност

Размер на частиците

Индекс на стопилка по
маса (MFR)

Приложение В

Визуално определяне
%

mm

g/10 min

Форма
Съдържание на LDPE

Методи за изпитване

ISO 13468-1

ISO 22498а

EN ISO 1133 (всички
части)
Визуално определяне

%

Наличие на полипропилен/
други полимери

ASTM D 1895-96 може да се използва за прахове.
Може да се използва всеки алтернативен метод след съгласуване с клиента чрез спецификация.
Изпитването може да се проведе върху лист с
дебелина 200 μm, изработен чрез пресоване на
гранули. Може да се използва всеки алтернативен метод след съгласуване с клиента чрез
спецификация.
За прахове, използвани при ротационно формуване (необходимо е също разпределението
на размерите на частиците).

%

EN ISO 3451-1

Плътност

kg/m3

EN ISO 1183-1

Замърсявания

брой

Степен на пресяване

µm

Приложение А
Метод А, В или С
Размер на меша

О
О

О

За люспи или регранулат могат да бъдат използвани Приложение А от EN 15348:2014 и
Приложение Е на EN 15348:2014
ASTM D 1921-01 също може да се използва.

М

Типична форма са пелетите, люспите, регранулатът, агломератите.

М

При този метод всички органични пигменти се
разрушават
Пикнометър, страните се договарят за метода
на определяне – метод А или метод В.
Страните се договарят за метода на определяне

О

ISO 11357-3
Използвани техники на Има / няма
инфрачервена спектрометрия
(FTIR-IR) или DSC

Съдържание на пепел

Коментари
М/О
Изпитването може да бъде използвано за пра- О
хове или гранули.

Да се посочи само най-фино сито. Алтернативно се определя количеството на остатъка

М
О

М
О
М

БДС Компас, брой 1/2022
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Характеристики
Якост на удар по Izod или
якост на удар по Charpy
или

Единици

kJ/m2

Методи за изпитване
Коментари
М/О
EN ISO 180
Температурните условия се съгласуват между О
заинтересованите страни.
EN ISO 179-1
EN ISO 7765-1

Дарт метод
EN 12099b
Остатъчна влага

%
EN ISO 527-1

Напрежение на опън при
провлачване

МРа

EN ISO 527-2
EN ISO 527-3
EN ISO 527-1

Деформация на опън при
разрушаване

%

EN ISO 527-2
EN ISO 527-3

Легенда

Може да се използва всеки алтернативен метод след съгласуване с клиента чрез спецификация.
Загуби в теглото, 105 ºС

Може да се използва всеки алтернативен метод след съгласуване с клиента чрез спецификация.
Скоростта на изпитване и температурните условия се съгласуват между заинтересованите
страни.
Пробно тяло 1 А
Скоростта на изпитване и температурните условия се съгласуват между заинтересованите
страни.

О

О

О

Пробно тяло 1 А

М/О: Характеристиката е задължителна (М) или незадължителна (О).
а

Въпреки че ISO 22498 е определено за PVC, счита се, че е приложимо и за РЕ.

b

Въпреки че областта на приложение на EN 12099 е ограничена, той се счита за приложим.

В EN ISO 11357-1 са описани няколко метода на диференциална сканираща калориметрия (DSC) за термичен анализ на
полимери и смеси на полимери; те могат да се използват за целите на осигуряване на качеството, за рутинни проверки
на суровини и готови продукти или за определяне на сравними данни, необходими за информационни листове или бази
данни.

с

БДС EN 15346 Пластмаси. Рециклирани пластмаси.
Охарактеризиране на рециклати от поли(винилхлорид)
(PVC) описва метод за определяне на условията на
доставка, като посочва най-важните характеристики и
свързаните с тях методи за изпитване за оценка на РVC
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рециклати, предвидени за производство на полуготови/
готови продукти.
Задължителните и незадължителните характеристики на
PVC рециклатите са посочени в следната таблица:

Характеристика
Задължителни
Обемна плътност
Съдържание на пепел

Единици

Метод за изпитване

PVC –U

PVC-Р

kg/m3

Приложение В
ЕN ISO 3451-5, метод
A

X

X

X

X

Визуален контрол

X

X

%

Цвят
Твърдост

sh

EN ISO 868

Замърсители

%

Приложение С

Размер на частиците и
разпределение

g, %

Форма

X

Плътност

s
kg/m3

Годност за преработване на PVC
рециклати
― чрез каландриране
― чрез екструзия
Остатъчна влажност
Напрежение на опън
при провлачване

X

X

X

Визуално

X

X

EN ISO 6186

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Удължение

O

O

Свързана със съдържанието на
стабилизатор.

Приложение D a
Приложение Е b

МРа
%

Термична стабилност

min

Съдържание на летливи вещества
Легенда:

метод А

Приложение G

Деформация на опън
при разрушаване

Температура на размекване по Vicat

EN ISO 1183-1,

Приложение F

%

°С
%

Свързан с пълнител и съдържание
на минерали.
Например естествен цвят, единичен,
смесен.
За каландриране трябва да е
определена не твърдостта, а
коравината. Виж приложение F.
Може да се използва и алтернативен
метод, съгласуван между страните.
Разпределението по размери е
необходимо за материали с малък
размер на частиците.
Например фино надробен материал,
таблетки, частици.

X

Незадължителни
Скорост на сухо
изтичане

Коментари

EN 12099c
EN ISO 527-1
EN ISO 527-2
EN ISO 527-1
EN ISO 527-2
EN ISO 182-1
EN ISO 182-2
EN ISO 182-3
EN ISO 182-4
EN ISO 306,
метод В50
EN ISO 1269

ТЕМА НА БРОЯ

Охарактеризиране на PVC рециклати

Препоръчва се за фино надробени
материали или за рециклати с малки
размери на частиците.

Загуба на маса, 105 °С

Да се означи кой е използван.
O
O

O

Свързано със съдържанието на
влага.

X: задължителните характеристики трябва да са представени количествено.
O: незадължителните характеристики трябва да са представени количествено.
Други изпитвания може да се извършват при споразумение между купувача и доставчика. Резултатите от
изпитванията трябва да се протоколират.
а
Приложими само за фино надробени рециклирани PVC компаунди.
b

Приложими само за рециклирани PVC мленки.

с

Въпреки че областта на приложение на EN 12099 е ограничена, той се счита за приложим.

БДС Компас, брой 1/2022
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Смолите на винилхлорида винаги се преработват като
компаунди, чийто състав зависи от приложението им.

Размери в phr (части на сто части смола)
Приложение
PVC Пластификатор Пълнител Други добавкиа
Твърда опаковка
100
0
0
5 до 20
Мека опаковка
100
20 до 40
0
1 до 20
Пластмасови компоненти за тръбопроводи за приложения с
налягане
100
0
2 до 5
4
Пластмасови компоненти за тръбопроводи за приложения без
налягане
100
0
0 до 20
3 до 5
Прозорци и врати
100
0
5 до 10
7 до 16
Други профили
100
0
0 до 40
5 до 15
Кабели
100
30 до 60
0 до 50b
3 до 10
Подови покрития
100
25 до 50
0 до 300
2 до 5
Листове
100
40 до 70
0 до 30
2 до 10
Покрития на тъкани
100
40 до 90
0 до 30
7 до 20с
а
Например стабилизатори, модификатори за удароустойчивост, смазки и т. н.
b

Влагане до около 250 части на сто части смола.

с

Включват се и синтетични текстилни влакна.

БДС EN 15348 Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на рециклати от поли(етилентерефталат)
(РЕТ)
посочва
най-важните
характеристики и свързаните с тях методи за изпитване
за оценяване на рециклати от PЕТ, предвидени
за производство на полуготови/готови продукти.
Задължителните и незадължителните характеристиките
на рециклатите от PЕТ, на които трябва да отговаря всяка
партида рециклати от РЕТ, са посочени в следната таблица:

14

Типични състави на компаунди са дадени в следната
таблица:

БДС Компас, брой 1/2022

Характеристика
Задължителни
Форма
Максимален размер на частицитe

Единица
mm

Съдържание на фини частици

%

Цвят
Съдържание на вода

%

Съдържание на PVC
Съдържание на полиолефини
Незадължителни
Определяне на индекс на стопилка
по маса (MFR)
Характеристичен вискозитет (I.V.)
Алкалност
Способност за филтриране
Съдържание на други остатъци
Цвят

mg/kg
mg/kg

Метод за изпитване Коментари
Визуално

Мленки, гранули
Зададен от размера на мрежата на мелницата

Приложение A

Стойност, в проценти, на частиците, преминаващи през сито с отвори от 1 mm
Например естествен цвят, единичен, смесен

Визуален контрол
Приложение В или
EN ISO 15512
Приложение С
Приложение С

ТЕМА НА БРОЯ

Охарактеризиране на рециклати от PЕТ

EN ISO 1133-2
dl/g
EN ISO 1628-5
pH
Приложение D
MPa(h.cm2) Приложение E
mg/kg
Стойности Колориметър
на L, a, b съгласно

Анализи съгласно подходящ метод, например FTIR, XRF, DSC
Лети под налягане дискове от мленки и
гранули

EN ISO 11664-4
Може да се извършват други изпитвания при споразумение между купувача и доставчика и резултатите се записват.

Изброените стандарти имат приложения, в които подробно
се описват всички изисквания и методи за изпитване.
Във всичките документи за рециклиране на пластмаси
се отбелязва, че доставчикът трябва да поддържа записи
за извършения контрол на качеството на входящите
материали, процесите и крайните продукти; също и че
система за управление на качеството, сертифицирана
съгласно EN ISO 9001, може да е подходяща гаранция
за постоянно качество на рециклатите, но не и за
съдържанието им.

Когато рециклатът е произведeн чрез процес на стапяне,
доставчикът може да избере дали да обяви степента на
филтриране, прилагана при този процес. Това определя
максималния размер на наличните в рециклата нестопени
частици от замърсители. Обявяването на степента на
филтриране трябва да включва подробности за филтъра.
Рециклатите, които не преминават през процес на стапяне,
не може да се определят количествено по същия начин и
доставчикът трябва да обяви това.
(БДС Компас)
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Когато храната ни се допира до
пластмасата

Законодателството на Европейския съюз относно пластмасовите материали и предмети, предназначени за контакт с
хранителни продукти, постоянно е в процес на промяна.
Не е създаден един-единствен метод за изпитване, който да
може да се използва за определяне на обща миграция при
всички температури и във всички моделни среди на храни.
Серията стандарти БДС EN 1186 Материали и предмети
в контакт с хранителни продукти. Пластмаси включва
следните части:
• Част 1: Ръководство за избор на условия и методи
за изпитване на обща миграция
• Част 2: Методи за изпитване на обща миграция в
зехтин чрез пълно потапяне
• Част 3: Методи за изпитване на обща миграция
във водни моделни среди чрез пълно потапяне
• Част 4: Методи за изпитване на обща миграция в
зехтин чрез камера
• Част 5: Методи за изпитване на обща миграция
във водни моделни среди на храни чрез камера
• Част 6: Методи за изпитване на обща миграция в
зехтин чрез плик
• Част 7: Методи за изпитване на обща миграция
във водни моделни среди чрез плик
• Част 8: Методи за изпитване на обща миграция в
зехтин чрез пълнене
• Част 9: Методи за изпитване на обща миграция
във водни моделни среди на храни чрез пълнене

16
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• Част 10: Методи за изпитване на обща миграция в
зехтин (модифициран метод за използване в случай на
непълна екстракция на зехтин)
• Част 11: Методи за изпитване на обща миграция в
смеси на С-белязани синтетични триглицериди
• Част 12: Методи за изпитване на обща миграция
при ниски температури
• Част 13: Методи за изпитване на обща миграция
при високи температури
• Част 14: Методи за изпитване чрез „заместващо
изпитване“ на обща миграция от пластмаси, предназначени за контакт с мазни хранителни продукти в среда от изо-октан и 95 % етанол
• Част 15: Алтернативни методи за изпитване на
миграция в моделни среди на мазни храни чрез ускорена
екстракция в изо-октан и/или 95 % етанол.

Не е необходимо да се провежда изпитване на обща миграция на пластмаси, предназначени за контакт със сухи храни, като например зърнени храни и сушени яйца.

БДС EN 1186-1 Материали и предмети в контакт с
хранителни продукти. Пластмаси. Част 1: Ръководство
за избор на условия и методи за изпитване на обща
миграция дава указания за избора на най-подходящия
вид изпитване, условията и метода за изпитване за определено приложение на пластмасовия предмет. Методите в
БДС EN 1186-2 до БДС EN 1186-9 са подходящи за повечето пластмасови предмети, според формата, в която предметът се изпитва.
Първата част описва видовете изпитвания – на миграция,
заместващи, алтернативни. Подробно са показани различните изисквания за моделни среди на храни (водни и
мазни), изпитвателната среда и реагентите. Документът
показва как да се избере моделната среда. Когато, например, предмет от пластмаси е предназначен за използване в
контакт с всички видове храни, той трябва да бъде изпитан
с 3 % (w/v) по маса оцетна киселина във воден разтвор,
моделна среда B, 10 % (v/v) по обем етанол във воден разтвор, моделна среда C, и моделна среда на мазна храна,
моделна среда D, без коефициенти на редукция.

ТЕМА НА БРОЯ

• материалът или предметът е придружен от специфично указание за това с кой(кои) хранителен(ни)
продукт(и) или група(и) хранителни продукти може
или не може да бъде използван.

Изпитванията на миграция трябва да се провеждат, като
се изберат определени времена и температури, които съответстват на най-лошите предвидими условия на контакт за
пластмасовия материал или предмет и на всяка информация от етикета за максималната температура за употреба.
Ако крайният пластмасов материал е предназначен за приложение в контакт с храни, включващо комбинация от две
или повече времена и температури, изпитването трябва да
се проведе, като пробата бъде подложена последователно
на всички приложими най-лоши предвидими условия.
В някои отделни случаи може да е необходимо да се измери температурата на пластмасови материали и предмети върху разделителната повърхност пластмаса/храна, по
време на нагряване в микровълнова или конвенционална
сушилня.
Документът не подминава и уж дребните детайли като капаци и запушалки, които влизат в контакт с хранителните
продукти. Те се изпитват при условия, подобни на тези на
останалата част от съда. При определени приложения, при
високи температури, обаче капакът може да бъде подложен
на въздействие само на водните пари и тази кондензирана
пара може да се върне в основната маса на хранителния
продукт, затова ръководство съветва как да се изпитват.

Предписанието за материали и предмети, предназначени
за контакт с определени видове храни, е предвидено, когато:
• материалът или предметът вече е в контакт с
известен хранителен продукт
• материалът или предметът е придружен от
специфично указание за това с кои видове храни може
или не може да бъде използван, например „само за
водни храни“

Подробно се обяснява каква трябва да е необходимата апаратура – стативи за проби, епруветки, стъклени пръчки и
стъклени перли, камери, термостатично контролирани сушилни или инкубатори.
Прието е, че когато материал или предмет е предназначен
да влезе в многократен контакт с хранителни продукти,
изпитванията на миграция се провеждат три пъти върху
същата проба за изпитване, в съответствие с установените условия, чрез използване на прясна проба от моделната
среда на храна за всеки отделен случай. Съответствието
на материала трябва да бъде проверено въз основа на нивото на миграцията, установено при третото изпитване.
БДС Компас, брой 1/2022
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Обаче, ако има убедително доказателство, че нивото на
миграция не е увеличено при второто и третото изпитване
и ако граничната стойност на миграцията не е превишена
при първото изпитване, не е необходимо извършване на
допълнително изпитване. Опитът показва, че някои термореактивни пластмаси, например меламин/формалдехидни

БДС Компас, брой 1/2022

смоли, могат да доведат до увеличаване на нивата на миграция при второто и последващо подлагане на въздействие
на хранителни продукти. За повечето полимери, обаче, нивата на миграция ще попаднат във вторите и последващите
екстракти.
(БДС Компас)

Стандартът БДС EN 12608 Профили от непластифициран поливинлхлорид (PVC-U) за производство на
прозорци и врати. Класификация, изисквания и методи за изпитване се състои от четири части, като тук се
спираме на първата: БДС EN 12608-1:2016+А1 Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U)
за производство на прозорци иврати. Класификация,
изисквания и методи за изпитване. Част 1: Профили
от PVC-U със светла повърхност без покритие. В нея са
класифицирани различни елементи на експлоатационните
характеристики.
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PVC профили за врати и прозорци

Профили, които са предназначени да бъдат използвани
в зони с горещ климат, може също да бъдат използвани
и в тези с умерен. В държави, където съществуват и
двете климатични зони, се подчертава, че профилите,
предназначени за зони с умерен климат, не трябва да се
използват в тези с горещ.

За целите на този документ Европа е разделена географски
на две климатични зони: М (с умерен климат) и S (с горещ
климат), както е определено в таблица 1. Тези климатични
зони не покриват климати извън географска Европа.

Таблица 1 – Класификация на
климатични зони в Европа
Клас
Общо годишно
експониране на
слънчево лъчение
на хоризонтална
повърхност
Средна стойност
на температурата
на най-топлия
месец за година

Умерен климат

Горещ климат

М

S

< 5 GJ/m²

≥ 5 GJ/m²

и

или

< 22 °С

≥ 22 °С

Относно устойчивостта на удар с падащо тяло при минус
10 °С основните профили се класифицират съгласно
таблица 2.

Таблица 2 – Класификация на основни
профили съгласно устойчивостта на
удар с падащо тяло
Клас

0

I

II

Маса на падащото тяло (g)
NPD
1 000
1 000
Височина на падане (mm)
NPD
1 000
1 500
NPD: Неустановени експлоатационни показатели.
БДС Компас, брой 1/2022
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Препоръчва се клас 0 да се прилага само когато чрез
геометрията на профила е определено, че това изпитване
не може да бъде проведено.

Основните профили трябва да бъдат класифицирани и
относно дебелината на външните стени, както е показано в
следващата таблица:

Таблица 3 – Класификация на основни профили съгласно дебелината на стената
Тип стена

Клас A

Клас B

Клас C

Лицева повърхност

≥ 2,8 mm

≥ 2,5 mm

Няма изискване

Нелицева
повърхност

≥ 2,5 mm

≥ 2,0 mm

Няма изискване

Канал за уплътнение

≥ 2,0 mm

≥ 2,0 mm

Няма изискване

Няма изискване

Няма изискване

Няма изискване

Не се разглежда

В стандарта подробно са обяснени и всички изисквания
за материалите – първичните, вторично преработените
и рециклираните. Цветът на профилите трябва да бъде
еднакъв и равномерен на всички видими повърхности,
повърхностите да са гладки, без вдлъбнатини,
замърсявания, шупли и други дефекти. Посочено е как
се определят размерите и допустимите отклонения, каква
да бъде масата на единица дължина и как се изпитва
топлинното свиване на основните и спомагателни
профили. Стандартът показва какво се прави при
изпитвания на устойчивост на удар, след нагряване при
150 °С, атмосферно стареене и т.н. Обяснени са методите
за изпитване за определяне на външния вид, размерите,
масата, дебелината на коекструдиран слой, координатите
на цветност и допустимите отклонения от стандартните
цветове.

Документът подчертава, че за основните и за
спомагателните профили производителите трябва да
осигурят проследимост. При основните е задължителна
следната информация:
• наименование или търговска марка на производителя
•

позоваване на EN 12608-1

•

класификация по климатична зона

• класификация по устойчивост на удар с падащо
тяло
• класификация в зависимост от дебелина на стените
• в случай на използване на рециклиран материал:
RMa.
Стандартът определя, че за да има проследимост,
средствата за идентификация се полагат или върху самия
профил най-малко веднъж на всеки 2 m, или върху неговата
опаковка.
(БДС Компас)
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акредитирана и нотифицирана лаборатория за изпитване. Член е на „Съюза
на специалистите по качеството в България”, на БИС/
ТК 81 „Пластмаси” и БИС/
ТК 96 „Врати и прозорци”,
ТК „Лаборатории за изпитване“ – ИА БСА.
Водещ одитор и технически
експерт в „ТЮФ Рейнланд
България” ЕООД и Българска
асоциация по водите.

– Откога се занимавате със
стандартизация?

– Доколко са важни
стандартите във Вашата
сфера?

– През 2004 г., като постъпих на работа
в организация, която тепърва започваше
производство и имаше намерение да създаде лаборатория за изпитване, на мен бе
възложена задачата да се запозная и внедря система за управление на качеството
(ISO 9001) в дружеството, а по-късно да
акредитирам лабораторията за изпитване
(EN ISO/IEC 17025). Тогава за първи път
се „сблъсках“ със стандартите и техните
изисквания. Беше дълго четене и навлизане в терминологията и нормативната
база. Запознавайки се с един стандарт и
неговите изисквания, това неминуемо
препращаше към друг стандарт и други
изисквания. С две думи казано, необятна
шир, в която много ми помогна активното
членство в ТК 81 „Пластмаси”. Навлизането ми в стандартизацията продължи, тъй като на по-късен етап проявих
интерес към продуктова сертификация и
оценка на съответствието на строителните продукти. Работата ми като одитор
също изисква познаване на нормативната
база (стандартите) в съответните области.

– Като ръководител на лаборатория в
продължение на 18 години се занимавах
именно с това – съпоставях характеристиките на изпитваните суровини, материали и готови изделия с нормативните
изисквания. Черпейки от дългогодишния
си опит, мога да кажа следното: един продукт или услуга, за да бъде конкурентен
на пазара, трябва да отговаря на определени критерии (нормативни, браншови,
клиентски изисквания). Това е неговата
„визитка“ за качество. Ако не бъдат спазвани изискванията за параметрите на суровините и материалите, технологичните
предписания за преработка, показателите
на готовото изделие, а това са все нормативни изисквания, не може да се очаква
качествен продукт и да се дава гаранция
за него. Стандартите във всяка една сфера
на дейност са отправна точка за развитие
и усъвършенстване, било то на продукт
или услуга.
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Инж. Петранка Найденова-Маринова:
Стандартите са отправна точка за
развитие и усъвършенстване
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Когато клиент или краен потребител чуе „пластмаси“, в
съзнанието му изниква изделие, което се произвежда, и
след като изпълни предназначението си, остава да замърсява природата. Ето защо е важно да се отбележи, че не
пластмасите замърсяват природата, а човешката дейност,
свързана с производството и употребата им. В областта на
пластмасите има изключително голям набор от стандарти.
За всяка суровина, за всяко готово изделие има стандарт.
Тези нормативни документи регламентират характеристиките на изделието, дават насоки за преработка и рециклиране, управление на отпадъците. Спазването на тези изисквания води не само до изработката на изделие, чието
съответствие с нормативните изисквания е оценено, но и
до управление на отпадъците и замърсяването.

Тук искам да обърна внимание на крайните потребители.
Когато сменят дограмата си, хората трябва да знаят и да
изискват документ за това какво им се предлага и какво купуват. Това е Декларация за експлоатационни показатели
и е тяхната гаранция за качество. Ако в магазина купувате
храна или някаква друга стока, вие търсите нейното описание, параметрите на които отговаря, и по това я избирате.
Същото се отнася и за дограмата. Описанието на нейните
параметри е гаранция за това, че получавате този продукт,
който сте заявили.
Производителите на профили от PVC-U имат пък
своите изисквания за произвежданата продукция
(БДС EN 12608-1:2016+A1:2020). Стандартът за профили
от PVC-U не попада в задължителната сфера за сертификация, но той дава насоките, знанията и опита, натрупани
в годините. От тази гледна точка този стандарт е изключително ценен за производителите, а спазването на изискванията му ще гарантира качеството на продукта.
В практиката си съм се сблъсквала с много примери за
това до какво води нерегламентираната замяна на една
суровина с друга, неспазването на технологични режими
на работа, неправилното съхранение на суровини и готови
изделия и не на последно място изработването на дограма
в „нерегламентирани условия“.
Фактът, че тези стандарти се доразвиват, означава, че интересът към тях и техните изисквания се задълбочава. Особено актуален е въпросът за рециклирането на тези материали и повторното им влагане в производство.

През последните 20 години усилено започна замяната на
старата дървена дограма с такава, произведена от профили
от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Тази група продукти (врати и прозорци) подлежи на т. нар. маркировка СЕ, т.е. експлоатационните показатели на готовото
изделие и неговата дълготрайност се оценяват за съответствие с нормативни изисквания (Регламент 305 и хармонизиран стандарт БДС EN 14351-1:2006+A2:2016). Всеки
производител на дограма трябва да вземе предвид тези изисквания, за да гарантира качеството на произвеждания от
него продукт и да може свободно да търгува на местните и
европейски пазари.
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– Това, че по дефиниция стандартите са
доброволни, означава ли, че може и без
тях?
– За мен отговорът е не. Не може да се гарантира възпроизводимост и повторяемост на резултатите, в случая – показателите на дадено изделие, без да има спазване и съблюдаване на предварително зададени параметри (нормативни
изисквания). Или казано по друг начин: доброволен е и изборът на всеки производител какво да предлага на пазара
– качество или компромиси на висока цена.

НА ФОКУС

Директива (EC) 2019/904 и
задълженията на България относно
бутилките от РЕТ
инж. Майя Стойчева, Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ

Най-обсъжданият в момента документ e Директива
(ЕС) 2019/904 относно намаляването на въздействието на
определени пластмасови продукти върху околната среда.
Директивата предвижда от 2025 г. бутилките за напитки,
които са произведени от полиетилентерефталат като основен компонент („бутилки от PET“), да съдържат наймалко 25 %, а от 2030 г. – най-малко 30 % рециклирана
пластмаса.
Това означава, че в производство и употреба ще бъдат пуснати бутилки както с различен процент съдържание на рециклиран материал, така и произведени изцяло от рециклат. Ситуацията при използването на рециклиран материал
се усложнява, тъй като освен характерните за РЕТ мигриращи вещества се присъединяват и нови – от рециклата.

Изследвания на рециклиран РЕТ са доказали наличието в
него на ароматизатори за безалкохолните напитки. Тези вещества не само се абсорбират по повърхността на опаковката, но се намират дори в крайния материал и преминават непроменени в регранулата, получен по традиционния
начин чрез механично рециклиране, и променят органолептиката на опакованата храна. Това важи и за всякакви
вещества от други стоки, които са били опаковани в опаковки от РЕТ – в т.ч. пестициди, шампоани, детергенти,
смазочни материали, греси, остатъци от храни и др., когато
използваните им опаковки са попаднали в потока вторични суровини. Отсъствието на такива вещества в регранулата или опаковката, произведена от него, е доказателство за
ефикасността на почистващия процес при рециклирането.
В РЕТ рециклат е доказано и наличието на бензен, етанол,
ацеталдехид, 2-метил-1,3-диоксолан, етиленгликол и др.
Правилата за използване на рециклирани материали и
предмети от пластмаси са описани в Регламент (ЕС)
282/2008 относно материалите и предметите от рециклирана пластмаса, предназначени за контакт с храни (който
очаква актуализация), са следните:
• 1. Материалите и предметите от рециклирана пластмаса могат да се пускат на пазара, ако
съдържат рециклирана пластмаса, получена само чрез
процес за рециклиране, разрешен в съответствие с
Регламент 282.
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• 2. Качеството на пластмасовите суровини трябва
да бъде определено и контролирано съгласно предварително установени критерии, които гарантират,
че крайните материали и предмети от рециклирана
пластмаса съответстват на изискванията, посочени
в Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите
и предметите, предназначени за контакт с храни.
• 3. Пластмасовите суровини трябва да произхождат от материали и предмети от пластмаса, които
са произведени единствено в съответствие със законодателството на ЕС относно материали и предмети от пластмаса, предназначени за контакт с храни и
Регламент (ЕС) 10/2011.
• 4. Пластмасовите суровини трябва да произхождат от един цикъл на продукти, които са част от
затворена и контролирана верига, което гарантира
използването само на материали и предмети, предназначени да влязат в контакт с храни, и изключването
на всякакво замърсяване.
• 5. Трябва да се доказва чрез изпитвания или чрез
други подходящи научни доказателства, че процесът
може да намали всякакво замърсяване на пластмасовите суровини до степен, която не представлява риск
за човешкото здраве.
• 6. Разрешеният процес за рециклиране се управлява
чрез подходяща система за осигуряване на качеството, която гарантира, че рециклираната пластмаса
съответства на изискванията, посочени в разрешението. Тази система за осигуряване на качеството следва
да съответства на подробните правила, установени в
приложението към Регламент (ЕО) № 2023/2006.
Изключително важно е да се разбере, че предлагането на
опаковки за контакт с храни/напитки с включен рециклиран РЕТ трябва да бъде на базата на резултати от изпитване на специфичната миграция не само на характерните
за РЕТ вещества, които мигрират от свежия материал, но
и допълнителните, които мигрират от рециклата. Пригодността и химическата безопасност на произвеждания
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рециклат и изделията, в които се влага, трябва да бъдат
доказвани със съответните акредитирани аналитични
методи, и контролирани перманентно. Тези изпитвания
трябва да бъдат провеждани в пълния им обем в акредитирани лаборатории в съответствие с изискванията на
Регламент (ЕС) 10/2011.
За да бъдат получени сравними и валидни резултати при
проверката на съответствието с границата на специфична
и обща миграция, изпитванията трябва да се извършват
при стандартизирани условия на изпитване – продължителност на изпитването, температура и среда на изпитване (моделен разтвор), които да отговарят на най-лошите
предвидими условия на използване на материала – вид
на храната, за която е предназначена опаковката, температура и време на контакт/годност. Всички изпитвания
трябва да бъдат провеждани при условията, определени в
Регламент 10/2011, като съответни на реалните условия
на употреба.
Този въпрос е изключително важен и за производителите,
и за потребителите на опаковки и опаковъчни материали
при вземането на решение за закупуване.

Какво сме направили в Изпитвателен
център АЛМИ ТЕСТ, за да отговорим на
новите изисквания?
Във връзка с внедряването на Директива (ЕС) 2019/904
относно намаляването на въздействието на определени
пластмасови продукти върху околната среда в ИЦ АЛМИ
ТЕСТ сме разработили и внедрили над 30 акредитирани
методи за изпитване на рециклиран РЕТ, самостоятелно
или включен в материала на опаковките.
Тези методи ще позволят на контролните органи и на предприятията - производители на опаковките и предприятията - ползватели на опаковки, да правят оценка на съответствието: дали опаковката е химически безопасна при
контакт с храни и дали отговаря на нормите за специфична
миграция при включване на рециклиран РЕТ.

СД БИС/ТС 17412 Еднократни потребителски опаковки. Термоформовани кофички от пластмаса, предназначени за контакт с храни. Изисквания се отнася за тези
с вместимост до 750 ml и с фoрма на пресечен конус и борт
за затваряне чрез заваряване на капака.
Стандартизационният документ определя изискванията,
методите за вземане на проби, методите за изпитване на кофички, произведени от термопласти (полипропилен (РР),
полистирен (PS), полилактид (PLA) и други термопласти.
Кофичките трябва да се произвеждат само от материали,
разрешени за контакт с храни, и съдържащи вещества, посочени в позитивните списъци на приложимото европейско и национално законодателство.
Кофичките са с вместимост за 200, 300, 400 и 500 ml.
Различна от тази се допуска по споразумение между производителя и потребителя и показателите трябва да са съгласувани между тях. Допустимите отклонения от вместимостта трябва да съответстват на посочените в таблица 1.

Знаете ли, че:

Еднократните кофички за храни

Таблица 2 – Допустими отклонения от
масата на кофичките
Маса (М)
(g)
1< M ≤ 5
> 5 < M ≤ 10
> 10 < M ≤ 30

Допустими отклонения %
± 15
± 14
± 7,5

Документът подробно изброява всички изисквания. Не
се допускат чужди включения и черни точки по дъното и
околните стени на кофичките, дупки, деформации и сцепвания. Опаковките не трябва да имат остри режещи ръбове
и федери (мустаци).
Размерите на кофичките и допустимите отклонения трябва
да съответстват на посочените в таблица 3.

Tаблица 1 – Допустими отклонения от
вместимостта на кофичките
Обем (V)
Милилитри
(ml)
15≤ V ≤ 100
100 ≤ V ≤ 300
300 ≤ V ≤ 750

Номинален
обем
Милилитри
(ml)
до 100
до 300
до 750

Минимален обем
% от номиналния
обем
+10
+10
+15

Масата на празните кофички и допустимите отклонения от
нея са посочени в таблица 2.
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Знаете ли, че:

Таблица 3 – Размери на кофичките и
допустими отклонения
Параметри

Мерна
единица
ml

Номинален обем
500
ml

400
ml

300
ml

200
ml

Външен диамеmm
тър при отвораа
Дебелина на
mm
борт
Дебелина на
mm
>0,18 >0,18 >0,18 >0,20
околна стена
Дебелина на
mm
>0,50 >0,50 >0,50 >0,50
дъно
а
ЗАБЕЛЕЖКА: Допускат се и други размери на външния диаметър при отвора.
Затварянето на напълнените кофички се извършва чрез заваряване на алуминиево фолио, покрито от едната страна с
топлозаваряем лак, подходящ за използвания вид на полимера, или други видове материали с топлозаваряем слой,
разрешен за контакт с храни.
Кофичките трябва да отговарят на границите за специфична миграция на характерните за съответния материал
вещества, определени при условията най-тежък реален
контакт – вид на моделна среда/храна, време и температура.
При влагането на технологичен отпадък от производството на материали от пластмаси, предназначени за контакт
с храни, кофичките трябва да отговарят на изискванията
за специфична и обща миграция на характерните за съответния материал вещества, определени при условията найтежък реален контакт – вид на моделна среда/храна, време
и температура.
Документът посочва и допълнителни изисквания като мастилата за печат и топлозаваряемия лак.
Всяка кофичка трябва да е маркирана така:

Маркировката за рециклиране трябва да бъде трайна.
Еднократните опаковки се подреждат в стифове, които се
опаковат в пликове от полиетилен (РЕ) или полипропилен
(РР) и се поставят в каси от вълнообразен картон, на който
има етикет с наименованието на артикула и на производителя, количество, дата на производство, смяна и номер на
партида.
Протоколът от изпитването трябва да съдържа:
• позоваване на този документ
• идентификация на кофичката
»» вид на материала, от който е произведена
»» марка и производител на материала за кофичката
»» производител на кофичката
»» вместимост на кофичката
• размери на кофичката
• описание на външния вид
• устойчивост на динамично осово наоварване
• устойчивост на статично осово натоварване
• дата на изпитване.
(БДС Компас)
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