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Технологія харчової та легкої промисловості
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НОВИЙ ВИД БІОРОЗКЛАДУВАНОЇ ТАРИ

Використання пластиків у всіх сферах життя населення країн світу фактично призводить до 
забруднення навколишнього середовища і є потенційно небезпечним чинником для здоров’я людини. 
Визначене місце займає одноразовий стаканчик, який традиційно використовується в індустрії 
харчування насамперед для напоїв. Світовий ринок одноразових стаканчиків налічує споживання  
500–600 млрд одиниць на рік, з кожним роком спостерігається його збільшення.

Паперовий стаканчик є одним із популярних видів одноразової тари, яка має ламінований тонкий 
шар поліетиленової плівки для гідробар’єра. Це істотно ускладнює його перероблення та робить 
неможливим безпечне розкладання в навколишньому середовищі. В Україні перероблення паперових 
стаканчиків реалізовано лише на Змієвській паперовій фабриці, однак за відсутності налагодженої 
системи управління відходами цей процес носить, на жаль, локальний характер.

Одним із перспективних шляхів розв’язання проблем використання та утилізації паперових одно-
разових стаканчиків є розроблення технологій екологічно безпечних біопластиків як основи такого 
виду тари.

На підставі огляду доступної інформації запропоновано класифікацію стаканів на біологічній 
основі, які на сучасному етапі пропонуються вітчизняними й світовими компаніями або знаходяться 
на стадії прототипу.

Нами розроблено технологію нового виду одноразових стаканчиків із біопластику на основі відпра-
цьованої кавової гущі й використання натуральних зв’язувальних харчових компонентів. Сенсорною 
оцінкою органолептичних показників розробленого стаканчика після його тестування шляхом витри-
мування з дистильованою водою з початковими температурами 15±1°С, 65±1°С та 90±1°С встанов-
лено несуттєву зміну практично всіх органолептичних показників, окрім характеристики рідини після 
тестування. Останнє ми вважаємо слабкою стороною розробленого одноразового стаканчика, що 
значно ускладнює його використання для інших напоїв, окрім кави, кавових напоїв або їх замінників. На 
наш погляд, для розширення асортименту питної продукції, яка можуть бути реалізована в такому 
виді тари, доцільно використовувати натуральне бар’єрне покриття.

Ключові слова: пластикове забруднення, одноразовий стаканчик, біопластик, відпрацьована кавова 
гуща, ступінь набрякання.

Постановка проблеми. На сьогодні однією з 
глобальних проблем стану навколишнього серед-
овища є забруднення його пластиком і мікроплас-
тиком [1; 2]. Властивості пластиків – вологостій-
кість, міцність, легкість, добрі бар’єрні властивості, 
невисока вартість – стали причиною їхньої масової 
розповсюдженості у всіх сферах життя людства, 
в тому числі під час використання як основи для 
тари й пакувальних матеріалів для харчової продук-
ції. Важливо зазначити, що поряд із його унікаль-
ними властивостями пластик негативно впливає на 
здоров’я людини, про що свідчать численні наукові 
дослідження [1–5]. У табл. 1 наведений аналіз роз-
повсюджених видів пластику, з якого нині виготов-
ляють тару й пакувальні матеріали, а також ризики, 
які виникають під час використання цих виробів [2].

Одним із широко розповсюджених типів тари 
є одноразовий стаканчик. Це – тип одноразового 
пластикового або паперового посуду, який в інду-
стрії харчування використовується для пакування, 
зберігання та подачі напоїв, а також деякої харчо-
вої продукції з нерідкою консистенцією. Низька 
вартість одноразових стаканчиків, легка вага й 
інші фізичні властивості зробили цей вид тари 
більш популярним у харчовій промисловості під 
час виробництва напоїв.

Згідно з даними [6], світовий ринок однора-
зових стаканчиків у 2018 році склав 13,77 млрд 
доларів, й очікується, що до 2027 року він досягне 
27,75 млрд доларів. За орієнтовними даними сві-
тові обсяги виробництва одноразових стаканчиків 
складають 500–600 млрд одиниць на рік.
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Під час виробництва одноразових стаканчиків 
використовують різні види нафтових пластиків 
(табл. 1), однак популярним у світі й, зокрема, 
Україні, є папір, ламінований тонким шаром полі-
етиленової плівки. Згідно з даними [7], в нашій 
державі за 2017 рік обсяг виробництва паперових 

стаканчиків склав до 1,06 тис. тонн. Викорис-
товуючи методологію оцінки життєвого циклу, 
грецькими вченими [8] встановлено, що світовий 
щорічний вуглецевий слід від використання папе-
рового стаканчика складає близько 7,5 млн тонн 
еквіваленту СО2. Водночас авторами зазначено, 

Таблиця 1
Види пластиків, їхнє використання в пакуванні й пов’язані з цим ризики

Вид пластику Перелік тари й пакування, де 
використовується Ризики, які виникають

Поліетилентерефталат
(PET чи PETE)

Контейнери для безалкогольних 
напоїв, соків, води, пива, миючих 
засобів тощо

Виділяє триоксид сурми й (2-етилгексил) 
фталат, який є ендокринним порушником, 
імітуючи жіночий гормон естроген. Його 
використання було тісно пов’язане з аст-
мою та алергією в дітей. Може викликати 
певні типи раку. Має негативний вплив на 
печінку, нирки, селезінку

Поліетилен високої щільності
(HDPE)

Непрозорі контейнери для молока, 
йогуртів, води, соків, пляшки з 
миючими засобами й шампунями, 
мішки для сміття, вкладки для 
ящиків тощо

Вважаються одним із безпечних пласти-
ків. Дослідження ризиків, пов’язаних із 
цим типом пластику, тривають

Поліетилен низької щільності
(LDPE)

Пакети одноразові, в тому числі 
для свіжих і заморожених харчо-
вих продуктів, контейнери, що 
стискаються тощо

Поліпропілен
(PP)

Контейнери для кетчупу, йогуртів, 
маргарину, лікарських препара-
тів й інші непрозорі пластикові 
контейнери, включаючи дитячі 
пляшечки, багаторазові стакани 
тощо

Полівінілхлорид
(PVC)

Іграшки, прозоре харчове й 
нехарчове пакування, контейнери 
для рослинної олії, пляшки для 
шампуню, миючих засобів

Вважається одним із найнебезпечніших 
пластиків, який коли-небудь створювався. 
Виділяє ді (2-етилгексил) фталат (DEHP) 
або бутил бензил фталат (BBzP), залежно 
від того, що використовується як пласти-
фікатор (зазвичай DEHP). DEHP і BBzP 
– це ендокринні руйнівники, що імітують 
жіночий гормон естроген. Вони були 
тісно пов’язані з астмою та алергічними 
симптомами в дітей, може викликати 
певні види раку. Має негативний вплив 
на печінку, нирки, селезінку, формування 
кісток і масу тіла

Полістирол
(PS)

Контейнери зі спіненого полісти-
ролу, одноразовий посуд, столові 
прилади тощо

Виділяє стирол, що є ендокринним 
порушником, який імітує жіночий гормон 
естроген, і, таким чином, може викли-
кати проблеми з репродуктивністю та 
розвитком. Негативно впливає на мозок 
і нервову систему, а також еритроцити, 
печінку, нирки і шлунок. Стирол значно 
мігрує з полістирольних контейнерів, коли 
жиро місткі продукти нагріваються в них

Полікарбонат
(PC)

Дитячі пляшки, прозорі плас-
тикові стаканчики, спортивні 
пляшки для води, великі місткості 
для зберігання води, деякі контей-
нери для соку й кетчупу

Виділяє бісфенол А, який сприяє пошко-
дженню хромосом в яєчниках жінок
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що вторинне перероблення дозволяє зменшити 
вуглецевий слід до 40%, а використання багато-
разових стаканів забезпечить скорочення викидів 
вуглецю в 3 рази.

Отже, використання одноразових стаканчи-
ків, які виготовлені на основі або із залученням 
пластиків, ставить питання про вплив їхньої ути-
лізації на навколишнє середовище. Привабливим 
технологічним шляхом для скорочення накопи-
чення пластикових відходів, у тому числі однора-
зових стаканчиків, вважається їхнє перероблення 
[9–11]. Як відомо [10], існує 4 основні категорії 
перероблення пластиків, у рамках яких здійсню-
ється механічне перероблення з отриманням про-
дукту еквівалентної якості (первинна), зі знижен-
ням якості переробленого матеріалу (вторинна), 
хімічне перероблення (третинна) й спалювання 
для рекуперації енергії (четвертинна). Зазначені 
шляхи утилізації набули поширення в розвинених 
країнах світу; в Україні, на жаль, їм поки приді-
ляють мало уваги.

У країнах Європи існує декілька заводів із пере-
роблення паперових стаканчиків, також існують 
ряд розробок інноваційних способів їхньої утилі-
зації [12–14]. В Україні цей процес реалізується 
лише на Змієвській паперовій фабриці з можли-
вою потужністю близько 500 тонн на місяць. Вод-
ночас постає питання налагодженої системи сор-
тування, яка в Україні, на жаль, майже відсутня.

Одним зі шляхів розв’язання зазначених про-
блем, поряд із переробленням виробів із пластику, 
в тому числі стаканчиків, є використання біоплас-
тиків, які мають здатність до безпечного розкла-
дання в довкіллі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Швидке накопичення пластикових відходів, у тому 
числі тих, що утворюються після використання 
одноразових паперових стаканчиків, стимулює 
міжнародний попит на відновлювані пластики – 
біопластики, які володіють унікальними якостями 
(повне біорозкладання, придатність до компосту-
вання, задовільні механічні, бар’єрні властивості 
тощо) й виступають привабливою екологічною аль-
тернативою [15–17]. Різноманіття сировини на біо-
логічній основі відкриває можливості виробляти 
широкий асортимент відновлюваних пластиків [17].

На підставі аналізу доступної інформації щодо 
сучасних технологій і складу нового напряму еко-
логічної тари на біологічній основі (тобто виго-
товленої з відновлюваної сировини) – стаканів, 
нами запропоновано їхню класифікацію (рис. 1).

За харчовим призначенням стакани поділя-
ються на неїстівні та їстівні. До неїстівних можна 

віднести паперові стакани, стакани з біорозклад-
них поліефірів (PLA, PHA тощо), дерев’яні, усі 
багаторазові, до їстівних – ті, що виготовлені з 
харчової сировини, у тому числі вторинної (з різ-
них видів тіста, з гелеподібною структурою, з ово-
чевої та плодово-ягідної сировини тощо).

За кількістю використань стакани поділяються 
на одноразові й багаторазові. До одноразових 
можна віднести паперові, з біорозкладних поліе-
фірів, усі їстівні, з харчових відходів. До багатора-
зових в основному відносяться ті, що виготовлені 
з чистих біорозкладних поліефірів або їх компо-
зицій із додаванням різної харчової та нехарчової 
сировини (висівок, кавових жмихів, здрібнених 
частин рослин, дерев’яної тирси тощо) й мають 
високу стійкість до дії температури, вологи  
й інших факторів.

За наявністю бар’єрного покриття стакани 
можна поділити на ті, що його мають і на ті, що 
не мають. Бар’єрні покриття призначені для збе-
реження нестійкої основи стакану (папір, їстівна 
основа) від дії різних середовищ (води з різним 
рівнем рН і вмістом розчинених речовин (солей, 
цукрів), жиру й емульсійних продуктів, водно-
спиртових розчинів, якими є більшість напоїв). 
До них відносяться їстівні (шоколад і термостійка 
глазур, айсінг, білкові плівки, воскові й парафі-
нові шари, природні смоли) й неїстівні (ламінація 
паперових стаканів PLA, водні дисперсії полімер-
них речовин). Стакани, що не покриті бар’єрними 
шарами, мають початково водостійку основу – це, 
наприклад, біорозкладні поліефіри, желейні, деякі 
стакани з тіста, воскові.

За призначенням стакани можна поділити на ті, 
що призначені для напоїв (гарячих або холодних) 
і для сухої харчової продукції (наприклад, снеко-
вої). Стакани, що випускаються промислово, як 
правило, використовуються саме для напоїв.

За поживною цінністю сировини стакани поді-
ляються на ті, що виготовлені з нехарчової сиро-
вини (деревина, папір, біорозкладні поліефіри), 
харчової сировини, з харчових відходів і вторин-
ної сировини (висівки, кавові жмихи, овочеві  
й плодово-ягідні відходи) й комбіновані, що 
поєднують в собі ознаки попередніх (напри-
клад, на основі біорозкладних поліефірів із 
додаванням неїстівних частин рослин, висівок 
тощо).

За видом основної сировини стакани поділя-
ються на виготовлені з паперу, біорозкладних полі-
ефірів, продуктів перероблення зерна (борошна, 
крохмалю, висівок), полісахаридів (желейні),  
з овочевої та плодово-ягідної сировини  
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(із сушеної продукції), з харчових відходів  
(із залишків продукції тваринного й рослин-
ного походження), композиційні, які містять 
зв’язувальну натуральну або синтезовану полі-
мерну речовину й інертний наповнювач та інші 
(наприклад, воскові, дерев’яні та інші).

Слід зазначити, що стакани, які розглядаються 
в цій класифікації, біорозкладні й не містять 
нафтових не біорозкладних полімерів.

Враховуючи запропоновану класифікацію, 
нижче наведені деякі конкретні приклади стака-
нів, які випускаються рядом вітчизняних і світо-
вих компаній, або існують у вигляді лаборатор-
ного прототипу (рис. 2).

Одним із перспективних видів харчових від-
ходів для виробництва біопластиків і пакування  
з них є відпрацьована кавова гуща. Згідно з різ-
ними оцінками, станом на 2017 рік у світі утворю-
ється близько 10 млн тонн відходів кавової гущі. 
Аналіз складу цього продукту [18] свідчить про 
багатий потенціал для виробництва біопластиків. 
Основними компонентами відпрацьованої кавової 
гущі є екстрактивні речовини – 54%, в тому числі 
ліпофільні фракції – 24% (понад 60% з яких – це 
вільні жирні кислоти), спирто- й водорозчинні 
сполуки – 5%, сполуки, розчинні в 1% NaOH – 
26%. Лігнін і полісахариди складають 20–26%, 
загальні поліфеноли – менше ніж 6%. Розробки по 

 

Стакани на 
біологічній основі 
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сировини 
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З біорозкладних поліефірів 
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З овочевої та плодово-ягідної сировини 

З харчових відходів 

Композиційні 

Інші 

За поживною 
цінністю 
сировини 

З нехарчової сировини 

З харчових відходів та вторинної сировини 

З харчової сировини 
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призначенням 

Для гарячих напоїв 

Для холодних напоїв 

Для сухих продуктів 

За наявністю 
бар’єрного 
покриття 

З покриттям 

Без покриття 
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призначенням 

Неїстівні 

Їстівні 

Рис. 1. Класифікація стаканів на біологічній основі
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додаванню вартості відпрацьованої кавової гущі 
набрали обертів із початку XXI століття завдяки 
всесвітньому поширенню серед населення розу-
міння екологічних проблем, викликаних цими 
побічними продуктами.

Області застосування, пропоновані й реалізо-
вані натепер у світовій практиці для рентабельного 
перероблення цього побічного продукту, досить 
різноманітні [19; 20], включаючи виробництво 
компосту й біогумусу [19–21], композиційних біо-
пластиків для пакування [19; 20; 22; 23] (рис. 2,  
багаторазовий стакан Weducer), використання 
адсорбентів, виробництво твердого, рідкого й газо-
подібного біопалива [19; 20; 24; 25], вилучення 

цінних біологічно активних сполук [19; 26; 27],  
виробництво косметичних засобів (скрабів) та 
інші. В Україні, на жаль, подібні технології прак-
тично відсутні.

Постановка завдання. Метою статті є про-
ведення органолептичної оцінки й визначення 
ступеня набрякання за різної температури нового 
виду біорозкладної тари – одноразових стаканчи-
ків із використанням відпрацьованої кавової гущі, 
а також надання рекомендацій з їхнього викорис-
тання для напоїв.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нами розроблено технологію нового виду тари – 
одноразових стаканчиків для кави, кавових напоїв 
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 Рис. 2. Приклади стаканів на біологічній основі
1 – Стаканчик одноразовий із паперу, ламінований плівкою з PLA для гарячих напоїв 

(виробник – компанія Avani, Балі, Індонезія); 2 – Стаканчик одноразовий із PLA для 
гарячих напоїв (виробник – компанія Avani, Балі, Індонезія); 3 – Стаканчик одноразовий 
із дерева для сухих продуктів (виробник – Ecovilka, Росія); 4 – Стаканчик одноразовий із 
висушеної оболонки спеціального сорту гарбуза HyO Cup для гарячих напоїв (виробник – 
дизайнерська студія Crème, Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки); 5 – Стаканчик із 
вафельного тіста й покриттям із шоколадної глазурі для кави Yummy Cup 90 (виробник 
ТОВ «Лекорна», Україна, Богодухів); 6 – Стаканчик із вафельного тіста без покриття для 
гарячих напоїв Cupffee (виробник – компанія Cupffee, Болгарія, Пловдив); 7 – Стаканчик 
желейний на основі агару для холодних напоїв Jelloware (виробник – компанія Lolyware, 
Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки); 8 – Чашка з пісочного тіста з покриттям з айсінгу 
для гарячих напоїв Cookie Cup (від дизайнера Enrique Luis Sardi, Італія); 9 – Стаканчик 
одноразовий зі спіненого крохмалю з покриттям із водних дисперсій полімерних речовин 
для гарячих напоїв (виробник – компанія Green Olive Environmental Protection Technology 
Co, Ltd, Дунгуань, Китай); 10 – Стакан багаторазовий з використанням кавових жмихів 
і дерев’яної тирси Weducer (виробник – компанія Kaffeeform, Німеччина, Берлін);  
11 – Стакан багаторазовий із використанням кавового лушпиння HuskeeCup (Виробник – 
Huskee, Австралія); 12 – Стакан багаторазовий із бджолиного воску ручного виготовлення 
для холодних напоїв (Виробник MADEheart, Лохвиця, Україна).
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та їх замінників, що подаються холодними й гаря-
чими. Базою стаканчиків є біопластик на основі 
відпрацьованої кавової гущі з використанням нату-
ральних зв’язувальних харчових компонентів.

У закладах ресторанного господарства кава й 
кавові напої подаються холодними з температурою 
10–15°С (глясе, фрапе, холодний американо, айс-
кава), теплими – 60–65°С (лате, капучино, мока-
чино, макіато, флет уайт, раф) і гарячими – 85–90°С 
(американо, еспресо та їх різновиди). Враховуючи 
зазначене вище, для вивчення ступеня набрякання 
стаканчику було вибрано температури модельної 
рідини 15 ± 1°С, 65 ± 1°С та 90 ± 1°С.

Визначення ступеня набрякання стаканчиків 
проводили ваговим методом із використанням 
дистильованої води як модельної рідини. У примі-
щенні, де проводилися дослідження, встановлю-
вали температуру 20 ± 1°С та відносну вологість 
повітря 52 ± 2% шляхом його кондиціонування. 
Перед визначенням зразки тари витримували про-
тягом 7 діб за вказаних умов. Стаканчики зважу-
вали з точністю до 0,001 г, наповнювали водою 
в кількості 200 ± 1 г із заданими початковими 
температурами – 15 ± 1°С, 65 ± 1°С та 90 ± 1°С 
та витримували протягом 10 × 60 с. На кожну із 
зазначених температур було використано 3 ста-
канчики. Після цього воду зливали, стаканчики 
перевертали верх дном, встановлювали в похиле 
положення, витримували протягом 10 × 60 с та 
зважували з точністю до 0,001 г. Ступінь набря-
кання стаканчиків визначали за формулою (1) за 
різницею їхніх мас до й після набрякання та вира-
жали в % поглиненої рідини за встановленої тем-
ператури.

𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑚𝑚0
𝑚𝑚𝑚𝑚0

× 100%,                       (1)

де m0 – маса стаканчику до набрякання, г;  
m – маса стаканчику після набрякання, г.

Сенсорний аналіз органолептичних показників 
одноразових стаканчиків до й після набрякання 
проводили описовим методом.

На рис. 3 представлено фотографію лабора-
торного зразка стаканчику номінального об’єму  
250 мл без напою та з кавою.

   
 

Рис. 3. Зовнішній вигляд розробленого 
одноразового стаканчика без напою та з кавою

На першому етапі нами було проведено сен-
сорну оцінку органолептичних показників одно-
разового стаканчика (табл. 2).

На другому етапі ми визначали ступінь набря-
кання стаканчиків під час їх витримування  
з модельною рідиною за різних температур. 
Набрякання – це процес поглинання високо-
молекулярними сполуками низькомолекуляр-
ної рідини, що приводить до збільшення маси й 
об’єму сухих гідроколоїдів. Отже, очевидно, що 
збільшення температури буде прискорювати про-
цес набрякання та підвищувати його ступінь. На 
рис. 4 наведені результати визначення ступеня 
набрякання стаканчиків за початкових температур 
доданої води 15 ± 1°С, 65 ± 1°С та 90 ± 1°С.

Варто зазначити, що ми не ставили за мету 
визначити показник ступеня набрякання з підтри-
манням фіксованої заданої температури, а нама-
галися максимально наблизитися до реальних 
умов споживання напоїв. Отже, після наповнення 
стаканчика водою з початковою температурою  
15 ± 1°С після витримування його протягом 10 × 60 с  

Таблиця 2
Сенсорна оцінка органолептичних показників одноразового стаканчика

Назва показника Характеристика показників
Зовнішній вигляд Форма стаканчику у вигляді усіченого конуса зі сформованою горловиною  

з кільцевим бортиком, гладка, без дефектів
Колір поверхні 
ззовні та всередині

Темно-коричневий, однорідний за об’ємом

Запах Незначний характерний кавовий запах, рівномірний ззовні й всередині, який 
відчувається на відстані 10–15 см і посилюється при наближенні, без сторонніх запахів

Стан поверхні 
ззовні й всередині

Поверхня стаканчику ззовні й всередині незначно шорстка, суха, однорідна,  
без дефектів

Тактильні відчуття Приємний на дотик, зручно тримається, міцний, не згинається під час незначного 
здавлювання, більш тяжкий за традиційний паперовий, справляє враження натуральності
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кінцева температура збільшувалася та складала 
17–18 °С, а під час наповнення водою з почат-
ковими температурами 65 ± 1°С та 90 ± 1°С –  
зменшувалася та складала відповідно 40–45°С  
та 60–65°С.

Отримані дані (рис. 4) свідчать про тенденцію 
стрибкоподібного збільшення ступеня набрякання 
стаканчиків за температури 65 ± 1 °С та вище. Вод-
ночас найменший ступінь набрякання характерний 
для стаканчика, що був залитий водою з почат-
ковою температурою 15 ± 1°С та складає 2,14 ± 
0,06%. Найбільший ступінь набрякання стаканчи-
ків за початкових температур 65 ± 1°С та 90 ± 1°С  
майже не відрізнявся та склав 10,45 ± 0,42%  
і 10,74 ± 0,23% відповідно. Отже, можна констату-
вати, що збільшення маси стаканчику під час спо-
живання холодних кави й кавових напоїв, що змо-
дельовано шляхом витримування протягом 10 ×  
60 с, складатиме орієнтовно 2%, гарячих – 11%.

Стає зрозумілим, що зміни органолептичних 
показників стаканчиків будуть максимальні за 
максимального ступеня набрякання. Враховуючи 
це, на третьому етапі досліджень нами було прове-
дено порівняльну сенсорну оцінку органолептич-
них показників стаканчиків до й після тестування 
шляхом наповнення його модельною рідиною з 
початковою температурою 90 ± 1 °С. Сенсорним 

аналізом органолептичних показників стаканчику 
встановлено зміну практично всіх органолептич-
них показників у різній мірі (табл. 3).

Так, форма після тестування не була деформо-
вана, злами й протікання були відсутні, що є пози-
тивним наслідком і свідчить про стійкість такого 
виробу до дії води з температурою 90 ± 1°С про-
тягом 10 × 60 с. Очевидно, стаканчик може витри-
мати й більш тривале настоювання, але це потре-
бує додаткових досліджень.

Колір поверхні ззовні залишився без зміни, а 
всередині став світлішим, що, напевно, пов’язано 
з екстракцією водорозчинних речовин, присутніх 

 
Рис. 4. Ступінь набрякання (α, %) стаканчиків  

за різних початкових температур (t, °C)

Таблиця 3
Порівняльний сенсорний аналіз органолептичних показників стаканчиків до й після тестування

Назва показника Характеристика показника
До тестування Після тестування

Зовнішній вигляд Форма стаканчику у вигляді усіченого 
конуса зі сформованою горловиною з кіль-
цевим бортиком, гладка, без дефектів

Форма стаканчиків не деформована, мала 
вигляд усіченого конуса зі сформованою 
горловиною з кільцевим бортиком, гладка, 
без зламів і протікань

Колір поверхні 
ззовні й всередині

Темно-коричневий Ззовні – темно-коричневий, всередині – 
коричневий

Запах Незначний характерний кавовий запах, 
рівномірний ззовні й всередині, який відчу-
вається на відстані 10–15 см і посилюється 
під час наближення, без сторонніх запахів

Виражений характерний кавовий запах ззовні 
й значно виражений всередині, який відчува-
ється на відстані 20–25 см і посилюється під 
час наближення, без сторонніх запахів

Стан поверхні 
ззовні й всередині

Поверхня стаканчику ззовні й всередині 
незначно шорстка, суха, однорідна, без 
дефектів 

Поверхня стаканчику ззовні незначно шор-
стка, суха, однорідна, без дефектів, всередині 
шорстка, волога з незначним відділенням 
великих часток кавової гущі, що набрякли

Тактильні відчуття Приємний на дотик, зручно тримається, 
міцний, не згинається під час незначного 
здавлювання, більш тяжкий за тради-
ційний паперовий, справляє враження 
натуральності

Приємний на дотик, зручно тримається, з 
дещо зменшеною міцністю, слабко згина-
ється під час незначного здавлювання, збіль-
шення маси після використання не відчува-
ється, справляє враження натуральності

Зовнішній вигляд, 
колір, запах і смак 
рідини після тесту-
вання

– Прозора з поодинокими часточками кавової 
гущі, що осіли на дно, колір – світло-корич-
невий, запах і смак – кавовий, незначно 
виражений
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у залишковому стані у відпрацьованій кавовій 
гущі, а також зміни стану внутрішньої поверхні, 
яка стала більш шорсткою внаслідок набря-
кання кавової гущі й натуральних біополімерних 
зв’язувальних частин. Варто зазначити, що за 
умови наливання кави зміни кольору будуть мати 
інший характер залежно від виду й температури 
напою.

Запах ззовні став більш виражений і характер-
ний для кави, що особливо спостерігалося під час 
оцінки запаху середини стакану, його відчуття 
з’являлося вже на більшій відстані – 20–25 см у 
порівнянні зі стаканом до тестування – та поси-
лювалося при наближенні. Сторонніх запахів не 
спостерігалося. Такі зміни також можна пов’язати 
з набряканням харчових біополімерів і кавової 
гущі, внаслідок чого запах ставав більш вираже-
ним. Аналогічно з кольором запах буде змінюва-
тися після наливання кави або кавових напоїв.

Зовнішня поверхня стаканчику після тесту-
вання залишалася без змін, всередині вона ста-
вала шорсткою, вологою та з незначним відділен-
ням великих часток кавової гущі, які набрякли. 
Враховуючи, що це є одноразовим стаканчиком, 
який після використання треба викидати у відсор-
товану фракцію органічного сміття, можна про-
гнозувати, що це припустимо.

Тактильні відчуття стаканчику після тесту-
вання також незначно змінювалися: відчутна міц-
ність ставала дещо зменшеною, стаканчик слабко 
згинався під час незначного здавлювання, збіль-
шення маси після набрякання не відчувалося.

Важливим показником є характеристика 
модельної рідини після тестування. Так, дис-
тильована вода після настоювання залишалася 
прозорою, на дні з’являлися поодинокі часточки 
кавової гущі, які відокремилися від внутрішньої 
поверхні стаканчику, колір рідини став світло-
коричневий, запах і смак – кавовий, незначно 
виражений. Звичайно, що зазначені зміни є недо-
ліками розробленого одноразового стаканчика, 
оскільки ці характеристики можуть впливати на 
органолептичні показники напою. Враховуючи 
той факт, що стаканчик витримав екстремальний 
температурний режим дії модельної рідини, однак 
в ній з’явилися ознаки екстракту кавової гущі, 

одним зі шляхів розв’язання цього питання може 
стати, на наш погляд, використання бар’єрного 
покриття. Це стане предметом наших подальших 
досліджень.

Отже, можна зробити висновок, що такі одно-
разові стаканчики можуть бути використані для 
споживання кави, кавових напоїв або їхніх замін-
ників, що подаються в холодному або гарячому 
вигляді. Водночас додаткове використання нату-
рального бар’єрного покриття, на нашу думку, 
може значно розширити асортимент напоїв, які 
будуть зберігати власні органолептичні показ-
ники.

Висновки. Одним із перспективних шляхів 
розв’язання проблем негативного впливу папе-
рових одноразових стаканчиків, які мають вну-
трішню ламінацію поліетиленовою плівкою, 
на навколишнє середовище й здоров’я людини,  
є розроблення технологій екологічно безпечних 
біопластиків як основи такого виду тари.

На підставі огляду доступної інформації запро-
поновано класифікацію стаканів на біологічній 
основі, які на сучасному етапі пропонуються 
вітчизняними й світовими компаніями або знахо-
дяться на стадії прототипу.

Встановлено, що великий потенціал для вироб-
ництва біопластику має відпрацьована кавова 
гуща, яка натепер в Україні не використовується.

Нами розроблено технологію нового виду одно-
разових стаканчиків із біопластику на основі від-
працьованої кавової гущі й із використанням нату-
ральних зв’язувальних харчових компонентів. 
Сенсорною оцінкою органолептичних показників 
розробленого стаканчика після тестування його 
шляхом витримування з дистильованою водою з 
початковими температурами 15 ± 1°С, 65 ± 1°С та  
90 ± 1°С встановлено несуттєву зміну практично 
всіх органолептичних показників, окрім характерис-
тики рідини після тестування. Останнє ми вважаємо 
слабкою стороною розробленого одноразового ста-
канчика, що значно ускладнює його використання 
для інших напоїв, окрім кави, кавових напоїв або 
їхніх замінників. На наш погляд, для розширення 
асортименту питної продукції, які можуть бути реа-
лізовані в такому виді тари, доцільно використову-
вати натуральне бар’єрне покриття.
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Bidiuk D.О., Sereda O.Н. A NEW TYPES OF BIODEGRADABLE PACKAGING
The use of plastics in all spheres of life of the world’s population actually leads to environmental pollution 

and a potentially dangerous factor for human health. A certain place is occupied by a disposable cup, which 
is traditionally used in the food industry primarily for drinks. The world market of disposable cups has a 
consumption of 500–600 billion units per year and every year there is an increase.

A paper cup is one of the most popular types of disposable packaging; it has a laminated thin layer of plastic 
film for hydro barrier. This significantly complicates its recycling and makes it impossible to safely decompose 
in the environment. In Ukraine, the processing of paper cups was implemented only at the Zmievskaya Paper 
Factory, however, in the absence of a well-functioning waste management system, this process is, unfortunately, 
local in nature.

One of the promising ways to solve the problems of using and recycling of disposable paper cups is the 
development of environmentally friendly bioplastics technologies as the basis for this type of packaging.

Based on a review of available information, a classification of bio-based cups, which at the present stage 
are offered by domestic and international companies or are at the prototype stage.

We have developed a technology of a new type of disposable bioplastics cups based on spent coffee 
grounds and the use of natural food-grade binders. A sensory assessment of the organoleptic characteristics 
of the developed cup after testing it by keeping it with distilled water with initial temperatures of 15 ± 1°C,  
65 ± 1°C and 90 ± 1°C revealed an insignificant change in almost all organoleptic indicators except for the 
characteristics of the liquid after testing. We consider the latter a weakness of the developed disposable cup, 
which greatly complicates its use for other drinks except coffee, coffee drinks or their substitutes. In our 
opinion, to expand the range of drinking products that can be implemented in this type of packaging, it is 
advisable to use a natural barrier coating.

Key words: plastic pollution, disposable cup, bioplastic, spent coffee grounds, degree of swelling.


