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Проведено дослідження технологічних зусиль, які виникають в процесі виконання операції виламування обрізків з відштанцьованого аркуша картону, що дозволяє отримати точне та систематизоване значення зусилля руйнування з’єдну
вальних мостиків залежно від товщини, типу та напрямку розташування волокон
картону. Удосконалено метод та засоби дослідження технологічних зусиль руйнування з’єднувальних мостиків, який дозволяє отримати залежність зусилля
руйнування від вертикального переміщення інструменту, що здійснює руйнування.
Проаналізовано вплив розмірів з’єднувальних мостиків та отворів у матричній
фанерній плиті на величину зусилля їх руйнування. З отриманих результатів передбачено проведення таких досліджень навантажень у штанцювальних машинах-автоматах для удосконалення технічних засобів.
Ключові слова: картонне споживче паковання, штанцювання, з’єднувальні
мостики, технологічне зусилля руйнування, картон, внутрішні обрізки, переднє
поле.
Постановка проблеми. Технологічний процес виготовлення картонних паковань — це комплекс послідовних операцій, який залежить від формату та типу
паковання, що зумовлюється властивостями запаковуваної продукції, технічними
вимогами до готового картонного паковання [1]. Незалежно від типу паковання,
технологічний процес передбачає операцію танцювання, під час якої відбувається
висікання розгортки паковання із форматного аркуша з одночасним намічанням
ліній згину (шляхом бігування чи перфорування) [2]. Сучасні аркушеві штанцювальні машини — це високопродуктивне складне та багатофункціональне обладнання, в якому інтегровано автономні операційні технічні модулі. Кінцевим
продуктом функціонування штанцювального обладнання є розгортки картонного
паковання, проте сучасне устаткування передбачає виконання додаткових опера
цій, пов’язаних з видаленням внутрішніх та зовнішніх обрізків, роз’єднанням
розгорток. Для забезпечення транспортування між секціями устаткування відштанцьовані розгортки мають цільну конструкцію завдяки вузьким перемичкам
(з’єднувальним мостикам). Для формування мостиків різальні крайки висікальних лінійок у поперечному напрямку в певних місцях профрезеровують тонким
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інструментом. Такі перемички розміщуть на штанцювальній формі відповідно до
існуючих правил та рекомендацій [3].
Зусилля, що виникає під час руйнування з’єднувальних мостиків, є вихідним
параметром для визначення ресурсу інструментів, визначення навантажень, які
виникають у відповідній секції штанцювального преса, розрахунку виконавчих
механізмів, що забезпечують руйнування мостиків, удосконалення існуючих схем
побудови устаткування і проектування нових.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз літературних джерел показав, що систематизованої інформації щодо зусиль руйнування з’єднувальних
мостиків немає. У праці [4] отримано загальні навантаження у штанцювальному пресі та деформації найбільш податливих ланок його приводу в процесі експлуатації. Дослідження [5] присвячене розробленню теорії розрахунку процесу
вирізування зовнішніх випуклих криволінійних контурів у розгортках паковання з
картону засобами ножичного різання задля впровадження у виробництво енерго
ощадливого способу виготовлення картонних розгорток. У праці [6] автори розробили метод та засоби дослідження технологічних зусиль операції штанцювання,
який дозволяє отримати точне та систематизоване значення технологічно-необхідного зусилля залежно від переміщення інструменту. Такий підхід дозволяє усунути недоліки існуючих на сьогодні методів вимірювання зусиль.
Як видно з аналізу праць, дослідження авторів стосуються процесу виготовлення (штанцюванням або ножичним різанням) розгорток картонних споживчих
паковань. За результатами аналізу публікацій не виявлено ґрунтовних досліджень
процесу руйнування з’єднувальних мостиків. Окрім того, не виявлено й інформації стосовно залежності величини зусилля руйнування з’єднувальних мостиків
від основних впливових факторів, а також величини необхідного вертикального
переміщення інструменту, що спричинюватиме розривання з’єднувальних мостиків.
Мета статті — дослідження технологічних зусиль руйнування з’єднувальних
мостиків, що виникають в процесі виготовлення розгорток картонних споживчих
паковань, шляхом виявлення функціональної залежності зусилля від величини деформації картону, а саме: встановлення залежностей зусилля руйнування з’єднувальних мостиків від виду та товщини картону, з виявленням впливу напрямку
розташування волокон щодо виконавчого інструмента; вертикального переміщення інструмента, що спричинює розривання мостиків; ширини з’єднувальних мостиків, їхньої кількості тощо.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для дослідження технологічних
зусиль, що виникають в процесі виготовлення розгорток картонних споживчих
паковань, а саме: в процесі руйнування з’єднувальних мостиків та виламування обрізків із відштанцьованих заготовок застосовано запропонований метод і
пристрій, який дозволяє усунути недоліки існуючих на сьогодні методів вимірювання зусиль та отримати в стабільних умовах (забезпечена постійна швидкодія
електроприводу), функціональну залежність зміни зусилля руйнування від вертикального переміщення інструменту [6]. На приладі реалізовано можливість одно
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часної реєстрації зусилля руйнування мостиків та вертикального переміщення
інструменту.
Зразок картону К (рис. 1) розміщують на спеціальній плиті 1, яка закріплена
жорстко до станини приладу. Натискна лінійка 2 кріпиться на повзуні 7 з динамометричною скобою 4 за допомогою затискного елемента 5. Повзун 7 приводиться
ексцентриковим механізмом 8, циліндричною зубчастою 9 і черв’ячною 10 передачами від двигуна 11.

Рис. 1. Схема експериментального пристрою для дослідження зусиль руйнування
з’єднувальних мостиків при виламуванні обрізків

Переміщення повзуна 7 визначається зміною деформації балки 12 закріпленим на нижній частині повзуна мікрометричним гвинтом 13 по мірі вертикального
переміщення інструмента, тарування якого забезпечується індикатором годинникового типу 14. Із метою точного запису початку контакту натискної лінійки із
картонною заготовкою застосовують оптичний щілинний давач 15, який в момент
проходження пластини 3 запускає запис зміни зусилля руйнування мостика та вертикального переміщення інструмента, а ежекторні подушки 6 забезпечують надійне фіксування цього дослідженого зразка.
Зусилля руйнування мостиків та переміщення повзуна наводяться у вигляді
графіків за допомогою універсального АЦП (USB-3000), що призначений для збору і опрацювання аналогової та цифрової інформації. За результатами досліджень
отримуємо залежності зусилля руйнування від величини вертикального переміщення інструменту F = f(s).
На рис. 2 зображено графік отриманої залежності зусилля руйнування мостика від вертикального переміщення інструмента, що спричинює руйнування
мостиків для картону типу Alaska із крейдованим покриттям однієї сторони зав
товшки 0,4 мм.
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Рис. 2. Графік залежності величини технологічного зусилля руйнування
з’єднувального мостика від величини вертикального переміщення інструменту

У точці А інструмент торкається відштанцьованої картонної заготовки. Відтак
починається вертикальне переміщення інструменту, що спричинює розривання
мостиків і, відповідно, зростання зусилля руйнування. На певній ділянці зусилля
монотонно зростає, досягаючи максимального значення в точці В, що демонструє
величину технологічного зусилля руйнування мостика для цього виду картону. Досягнувши максимального значення, відбувається руйнування з’єднувального мос
тика. Результат деформація динамометричної скоби різко знижується до точки С.
На рис. 3 подані характерні графічні залежності зусилля руйнування мостиків
від вертикального переміщення інструмента для картону Alaska завтовшки 0,4 мм
при руйнуванні з’єднувальних мостиків різної ширини.

а)

б)

в)
Рис. 3. Графіки залежності зусилля розривання з’єднувальних мостиків
від вертикального переміщення інструмента для мостиків завтовшки:
0,5 мм (а); 1 мм (б); 1,5 мм (в)

Аналізуючи отримані графіки, можна стверджувати, що при зміні ширини
з’єднувальних мостиків для одного виду досліджуваного картону характер кривих
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залишається незмінним, змінюється лише максимальне значення зусилля (для кожної ширини з’єднувальних мостиків існує певне значення зусилля руйнування).
Слід зазначити, що вертикальне переміщення інструменту, який спричиняє руй
нування мостиків, є значно більшим за товщину картонної заготовки, що свідчить
про значну деформацію картону. Накопичення подібних експериментальних результатів для різних видів картону та розмірів з’єднувальних мостиків дозволить
сформулювати певні узагальнені теоретичні і практичні висновки.
Зазвичай для виготовлення споживчого паковання використовуються картони
з багатошаровою структурою. В таких картонах основним є середній шар, близько
70 % загальної маси композиції [7]. До його складу входять макулатура, деревна маса,
небілена целюлоза й хімічно-термомеханічна маса. Верхній шар це один із декількох
шарів біленої або небіленої целюлози (20–30 %), або біленої макулатури. Нижній шар
може містити білену (небілену) целюлозу або білену макулатуру. Часто для покращення друкарських властивостей наноситься крейдоване покриття як із лицьової, так
і зі зворотної сторони. Крейдовані картони використовують для виготовлення паковання із високоякісним поліграфічним оформленням. Для некрейдованих сортів картону пакувальні властивості важливіші за друкарські. Для дослідження зусилля руйнування з’єднувальних мостиків у процесі виготовлення розгорток паковань обрано
спектр картонів, характерних для споживчих картонних паковань (табл. 1).
Таблиця 1

Зразки картонів та їхні характеристики, параметри з’єднувальних мостиків
Товщина Δ,
мм

Маса картону m, г/м2

0,3

205

0,4

220

0,5

255

0,6

305

0,3

200

0,4

225

0,5

275

0,6

315

Хром-ерзац
крейдований
(Україна)

0,3

250

0,5

380

0,7

500

Хром-ерзац
некрейдований
(Україна)

0,3

240

0,5

360

0,7

500

Тип картону

Alaska (Польща)

Simcote
(Фінляндія)

Напрямок розта- Ширина з’єднувальшування волокон них мостиків k, мм
Поздовж
Поперек

0,5
1
1,5

Поздовж
Поперек

0,5
1
1,5

Поздовж
Поперек

0,5
1
1,5

Поздовж
Поперек

0,5
1
1,5

Важливими факторами, що впливають на технологічне зусилля руйнування
з’єднувальних мостиків є геометричні параметри пазів, що наносять спеціальними
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пуансонами на висікальні лінійки (рис. 4), а саме: ширина і глибина пазів та кількість мостиків. Ширина пазів, як правило, на 0,1–0,2 мм більша за товщину аркуша
картону. Згідно з існуючими рекомендаціями, основні розміри наведені у таблиці 2.
Вона залежить від розташування мостиків (транспортування заготовок, відходи та
ін.) і характеристик картону (напрямок волокон, тип, якість, вологість). Кількість,
розташування та розмір мостиків залежать від типу паковань, які виготовляються,
із дотриманням певних правил, що рекомендовані виробником устаткування [2].

а)
б)
Рис. 4. Схема висікальної лінійки із нанесеними пазами для формування
з’єднувальних мостиків у процесі штанцювання розгорток паковань (а);
геометричні параметри паза (б)

Геометричні розміри пазів для мостиків
Товщина аркуша картону δ, мм

Ширина паза а, мм

0,1 – 0,6

0,3 – 0,8

0,6 – 2

0,8 – 1,6

Картон гофрований з мікрогофрою

0,7 – 1,5

Таблиця 2

Глибина паза b, мм
δ + 0,5

Як уже зазначалося вище, розділення заготовок картонних паковань та видалення обрізків із аркуша картону відбувається шляхом руйнування з’єднувальних
мостиків, що призводить до погіршення якості контуру паковання через наявні
залишки матеріалу. На рис. 5 наведено зображення зразків зруйнованих з’єднувальних мостиків картонної заготовки із збільшенням у 25 разів. Як бачимо, у
результаті руйнування мостиків відбувалося виривання пучків волокон із товщі
матеріалу. Це можна пояснити тим, що картон — матеріал, який складається переважно з переплетених і скріплених між собою волокон. Товщина волокон становить 0,02–0,05 мм, а довжина в 100–1000 разів перевищує товщину.
Ступінь полімеризації і орієнтації макромолекул впливає на міцність целюлозних волокон у поперечному напрямку. Целюлоза — полімер із глікозидним зв’язком, а між молекулами целюлози утворюється значно слабший водневий зв’язок.
Отже, міцність картону істотно менша за міцність самих волокон, середня міцність
волокон є значно вищою за міцність зав’язків між ними. Так, при руйнуванні з’єд-
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нувальних мостиків інструментом із вертикальним переміщенням більшою мірою
руйнуються міжмолекулярні зв’язки, що видно на рис. 5. Проте руйнування мос
тиків поперек волокон картону залишає більший пучок волокон (рис. 5, а), на відміну від руйнування уздовж волокон картону (рис. 5, б).

а)
б)
Рис. 5. Мікрофотографія зруйнованого з’єднувального мостика при розташуванні
інструмента, що спричинює розривання: поперек волокон картону (а);
уздовж волокон картону (б)

Аналіз отриманих експериментальних даних свідчить, що зусилля руйнування з’єднувальних мостиків для крейдованих картонів завтовшки від 0,3 до 0,6 мм
(через кожні 0,1 мм зміни його товщини) зростає від мінімального значення 0,73 Н
до максимального — 16,2 Н. Зусилля руйнування цих картонів при розміщенні
інструмента, що здійснює вертикальний рух, поперек волокон для картону із крейдованим покриттям було вищим за зусилля при розміщенні інструменту вздовж
волокон.
Експериментальні дані технологічних зусиль руйнування з’єднувальних мос
тиків інструментом, що здійснює вертикальний рух для відібраних картонів, розшифровані на основі тарувальних залежностей, що наведені в таблиці 3, а графічні
залежності зображені на рис. 6.

а)

б)
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в)
Рис. 6. Графіки залежності зусилля руйнування з’єднувальних мостиків
завширшки 0,5 мм (а), 1,0 мм (б), 1,5 мм (в) від товщини картону:
поперек (1), уздовж (2) волокон

Аналізуючи отримані графічні залежності, можна констатувати, що зусилля
руйнування з’єднувальних мостиків монотонно зростає залежно від товщини картону. Проте зростання зусилля відбувається не пропорційно збільшенню товщини картону. Із збільшенням товщини досліджуваного картону вдвічі зусилля руйнування зростає приблизно у три рази. Встановлено, що при обробці заготовок
картону поперек волокон значення зусилля приблизно на 40 % більше ніж при
висіканні вздовж волокон.
У процесі експериментальних вимірювань отримуємо статистичний ряд вимі
рювань двох значень, що об’єднуються залежністю F = f (Δ). Для спрощення користування отриманими залежностями підбирають емпіричні формули, які є незмінними для подальшого аналізу. Характер зміни зусилля руйнування з’єднувальних
мостиків F.(Н) залежно від товщини картону можна описати емпіричною формулою виду:
(1)
q
= А ⋅δ n,
т
.
н
.
n+1
де А (Н / мм ) і n – характеристики певного виду картону.
Для картону Alaska з розмірами з’єднувального мостика:
–– вздовж волокна:
• 0,5 мм: F = 12,115 ⋅ ∆2, 251,
(2)
• 1 мм: F = 19854 ⋅ ∆2,183 ,
(3)
• 1,5 мм: F = 27,326 ⋅ ∆1,351 ,
(4)
–– поперек волокна:
• 0,5 мм: F = 12,705 ⋅ ∆1.6981 ,
(5)
• 1 мм: F = 16,25 ⋅ ∆1, 451 ,
(6)
• 1,5 мм: F = 31,83 ⋅ ∆1,1394 .
(7)

0,63

0,78

0,73

1,12

0,69

0,67

0,5

1

уздовж

0,6

1,5

Вертикальне переміщення інструмента, що спричинює розривання з’єднувальних мостиків s, мм

0,81

Внутрішній отвір матричної фанерної плити 10 мм
Зусилля розривання з’єднувальних мостиків, Н
1,33

0,98

1,97

0,95

Вертикальне переміщення інструмента, що спричинює розривання з’єднувальних мостиків s, мм

1,6

1,5

1,74

1

2,89

0,5

1,15

1,5

0,79

1

8,44
1,32
6,22

1,34

6,95

0,69
0,94

0,58
0,74

1,02
2,17
0,85

0,5

2,81

Напрямок волокон картону
уздовж
поперек
уздовж
поперек
Ширина з’єднувального мостика k, мм
0,5
1
1,5 0,5
1
1,5 0,5
1
1,5 0,5
1
1,5
Внутрішній отвір матричної фанерної плити 5 мм
Зусилля розривання з’єднувальних мостиків, Н
4,75

поперек

2,75

0,5

14,5

уздовж

7,3

0,4

3,38

0,3

6,03

Товщина картону ∆, мм

12,33
1,4
8,71
1,29

0,73

Результати експериментальних досліджень із використанням плити із пазом 5 мм

2,82
0,72
0,84
0,91

0,51

0,67

4,65
1,05
1,68
0,95

1,35

0,61

11,34
1,41
7,59
1,44

0,9

1,28

4,18
0,82
1,17
0,97

5,1

0,63

6,17
1,15
2,53
1,05

1,27

5,6

0,97

12,8

0,5

1

поперек
1,5

9,91
1,74

1,52
10,79
1,58

5,05
1,11
1,66
1,31

0,91
1,05
1,19

7,43
1,31
3,26
1,48

1,14
2,25
1,28

16,2
1,72
13,61
1,99

1,55

Таблиця 3
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Експериментально отримані дані щодо зусиль руйнування з’єднувальних мос
тиків заготовок із картонів типу хром-ерзац крейдований та некрейдований різної
товщини, при розміщенні інструменту вздовж напрямку волокон картону та із формуванням з’єднувальних мостиків завтовшки 0,5 мм наведені на графіках (рис. 7).

Рис. 7. Графік залежності зусилля руйнування з’єднувальних мостиків від товщини
для картону типу хром-ерзац крейдований (1), та хром-ерзац некрейдований (2)

З графіків випливає, що зусилля руйнування з’єднувальних мостиків для картону типу хром-ерзац із крейдованим покриттям однієї сторони монотонно зростає залежно від товщини картону. Водночас зусилля руйнування з’єднувальних
мостиків для картону хром-ерзац без крейдованого покриття монотонно спадає із
зростанням товщини картону, що можна пояснити меншою орієнтацією волокон
у структурі матеріалу й необхідністю руйнування лише слабких міжволоконних
зв’язків.
Емпіричні залежності для картону хром-ерзац крейдований:
(8)
F = 22,598 ⋅ ∆0 , 773 .
Для картону хром-ерзац некрейдований:
(9)
F = 2,053 ⋅ ∆−1, 053 .
Після штанцювання картонні заготовки проходять технологічну обробку в
наступних секціях штанцювального преса. З висіченими розгортками, полями та
обрізками заготовка транспортується в наступну секцію, де видаляються окремі
елементи — заднє поле та внутрішні обрізки [3].
Видалення обрізків та заднього поля відбувається під час зупинки картонної
заготовки на матричній плиті. Зустрічний рух інструментів призводить до фіксування ділянки картону й до руйнування тонких перемичок та проштовхування її
через отвір матричної плити. Така конструкція секції реалізує статичний спосіб
виламування картонних обрізків. Розмір по контуру профільованих отворів матриці повинен бути більшим за розмір картонних обрізків на 1,5 мм. Сьогодні серед
виробників картонного паковання набув поширення динамічний спосіб, що ґрунтується на використанні тільки одного рухомого комплекту інструментів. Реалізація цього способу полягає в примусовому проштовхуванні різнопрофільних обріз
ків через отвори матриці (отвори матриці менші за розмір картонних обрізків) і
пов’язана з пружною деформацією картонних елементів [8].
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Незважаючи на спосіб видалення обрізків із відштанцьованої розгортки, в процесі виконання технологічної операції видалення обрізків відбувається руйнування з’єднувальних мостиків, шляхом деформування картонної заготовки інструментом із вертикальним переміщенням до межі руйнування. Величина деформування
картону в процесі експериментального дослідження відповідає вертикальному
переміщенню інструмента та після врахування тарувальних графіків наведена на
рис. 8.
З графіків залежності вертикального переміщення інструмента випливає, що
видовження з’єднувальних мостиків до їхнього руйнування зростає залежно від
товщини картону. Встановлено, що при розташуванні інструментів поперек волокон значення вертикального переміщення, що спричинює розривання з’єднувальних мостиків приблизно на 23 % більше ніж при висіканні вздовж волокон. Можна
відзначити, що видовження картону до межі руйнування з’єднувальних мостиків
значно перевищує його товщину, що ймовірно пов’язано із природою складових
волокон аркуша картону, а саме наявністю у його складі волокон целюлози, що є
достатньо еластичними.

а)

б)

в)
Рис. 8. Графіки залежності вертикального переміщення інструмента, що спричинює
руйнування з’єднувальних мостиків завширшки 0,5 мм (а), 1,0 мм (б), 1,5 мм (в)
від товщини картону та напрямку розташування волокон: поперек (1), уздовж (2)

Секція виламування внутрішніх обрізків та видалення заднього поля на сучасному устаткуванні складається з верхньої рухомої рами з інструментами на фанерній
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плиті, нерухомої матричної фанерної плити з отворами, конфігурація яких повторює форму картонних обрізків та заднього поля, нижньої рухомої рами з інструментами.
Отвори на матричній плиті повинні бути трохи більшими за обрізки (рис. 9, а),
згідно з існуючими рекомендаціями необхідно передбачати додаткову відстань
1,5 мм з кожного боку обрізка (картон 0,5 мм). У випадку динамічного способу
видалення обрізків в деяких місцях отворів необхідно передбачити звуження для
утримання обрізка плоским і уникнення його перекидання під час видалення відходів.
Для уникнення зачеплення аркуша картону за отвір матричної плити та полегшення виведення обрізка в процесі технологічної операції видалення внутрішніх
обрізків необхідно забезпечити кромку з верхньої частини отвору, а також певну
конфігурацію нижньої частини матричної плити (рис. 9, б).

а)
б)
Рис. 9. Конфігурація матричної фанерної плити із отворами:
розмір внутрішніх отворів (а), будова внутрішніх отворів
при динамічному видаленні обрізків (б)

Проведені експериментальні дослідження руйнування з’єднувальних мости
ків показали, що ширина внутрішнього отвору матричної фанерної плити є також
впливовим фактором на величину зусиль руйнування. Аналізуючи дані експериментальних досліджень (таблиця 3), можна констатувати, що зусилля руйнування
з’єднувальних мостиків зменшуються із збільшенням ширини внутрішнього отвору. Так, при збільшенні отвору паза вдвічі (із 5 до 10 мм) спостерігається зменшення зусиль руйнування мостиків, в середньому, на 30 %. Наприклад, для картону
Alaska завтовшки 0,4 мм із шириною з’єднувального мостика 1,5 мм при розташуванні інструменту вздовж волокон картону спостерігається зменшення зусилля
руйнування на 27 % із 8,44 Н (отвір шириною 5 мм) до 6,22 Н (отвір шириною 10 мм).
Висновки. Після штанцювання розгорток споживчого паковання картонні заготовки проходять не менш складну обробку в наступних секціях штанцювального преса, де відбувається видалення «непотрібних» ділянок аркуша картону та
розділення розгорток. Удосконалено метод дослідження, що дозволив отримати
технологічне зусилля руйнування з’єднувальних мостиків і зміну цих зусиль у
функції переміщення інструменту. Виявлені залежності зусиль руйнування від
товщини картону. Запропоновано емпіричні формули для визначення F.= f(Δ).
Встановлено значення зусиль руйнування з’єднувальних мостиків та вертикального
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переміщення інструмента, що спричинює розривання від товщини картону для
кількох видів картону різної товщини. Обґрунтовано доцільне переміщення інстру
ментів та їх взаємне розташування. Викладені результати досліджень будуть корис
ними при розв’язанні практичних задач, зокрема при визначенні сумарних навантажень в штанцювальних машинах-автоматах, при визначенні крутних моментів і
споживаної потужності як в секції виламування обрізків, так і в штанцювальних
пресах вцілому.
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REMOVAL OF WASTE FROM DIE-CUT CARDBOARD BLANKS
(EXPERIMENTAL EVALUATION OF TECHNOLOGICAL LOAD)
S. V. Ternytskyi, N. M. Kandiak, V. Yu. Olishkevych
Ukrainian Academy of Printing,
19, Pid Holoskom St., Lviv, 79020, Ukraine
serhij86@gmail.com
In this article, the research of technological efforts that arise during the operation
of waste removal from the die-cut sheet of cardboard has been carried out. This allows
getting the exact and systematized value of the destroying force of connecting bridges
that depends on the thickness, type and direction of fibers disposition of cardboard.
The method and means of research of the technological destroying efforts of connecting
bridges has been improved, which allows to obtain the dependence of the destruction
effort on the vertical movement of the destructive tool. The article presents the analysis
of the influence of sizes of connecting bridges and apertures in a matrix plate (stripping
board) on the value of the force of their destruction. The next studies of loads in the
automatic machines for the improvement of technical means are foreseen on the obtained
results.
Keywords: cardboard consumer packaging, die-cutting, connecting bridges, tech
nological destruction effort, cardboard, internal waste, front trim.
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