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Computer aided estimation of corrugated board box compression strength
Part 3. Laboratory-numerical procedure for an identification
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of elastic properties
of corrugated board

W pracy przedstawiono krytyczne spojrzenie na popularną
metodę estymacji wytrzymałości statycznej prostych opakowań
z tektury falistej. Metoda, choć ma już ponad pięćdziesiąt lat,
przetrwała próbę czasu i wciąż cieszy się ogromną popularnością
wśród konstruktorów opakowań i pracowników działu kontroli
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sformułowanymi równaniami konstytutywnymi materiału. W niniejszej
w predykcji wytrzymałości na ściskanie różnych konstrukcji
pracy zestawiono i omówiono techniki doboru odpowiednich metod
opakowań z tektury falistej.
identyfikacji parametrów materiałowych tektury falistej. Problem ten
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Tektura falista od wielu lat zyskuje na popularności i staje się
jednym z wiodących materiałów w przemyśle opakowań. Jednak
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nie zawsze tak było. Jeszcze kilkanaście lat temu kartonowe
opakowania kojarzyły się głównie z przeprowadzkami. Sprzedaż
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cussed. This problem is particularly important in the case of strength

zwiększyli swoje wymagania wobec ochrony środowiska, przez
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most often measured, and not directly the material parameters, that

The paper presents a critical look at the popular method of
estimating the static strength of simple corrugated packaging.
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co wiele firm musiało wprowadzić zmiany. Jedną z najlepszych
alternatyw została nadająca się do recyklingu tektura falista,
głównie z uwagi na swój biodegradowalny charakter.
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summarized.

klapowych w zupełności wystarczą modele oparte na równaniach
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analitycznych lub wzorach empirycznych [8].
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