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(5-warstwowej) oraz uogólnienie zaprezentowanej formuły do
wyznaczenia ECT na podstawie SCT papierów warstw płaskich
i pofalowanych.
W literaturze naukowej można znaleźć wiele prac, w których
zajmowano się już podobną tematyką. Autorzy, którzy opublikowali tego rodzaju prace, to m.in. Popil, Whitsitt, Rennie, Frank
i wielu innych pracujących w Instytucie Chemii Papieru, IPST, USA.
Wiele z tych prac powstało w latach 70. I 80. XX w. (np. [7, 8]).
W nowszych pracach wykorzystuje się modele analityczne
[1, 3, 10] lub numeryczne [9], a także techniki optyczne pomiaru
przemieszczeń [4, 5]. Najpopularniejsza i zarazem najprostsza
formuła wykorzystuje sumę iloczynów SCT poszczególnych papierów i współczynnik pofalowania warstw pofalowanych oraz
jeden globalny współczynnik korelacyjny. Podejście takie mogło
być zasadne w czasach, gdy do produkcji tektury wykorzystywano
papiery o podobnym składzie włókien pierwotnych w każdej warstwie. Obecnie rzadko spotyka się, aby wszystkie warstwy tektury
była skomponowane z identycznych papierów. Na poszczególne
warstwy stosuje się specjalne papiery o bardzo specyficznym
składzie – inne na warstwy pofalowane i inne na warstwy płaskie
zewnętrzne oraz wewnętrzne. Sprawia to, że wspomniana metoda
szacowania ECT powinna zostać uaktualniona lub zastąpiona bardziej ogólnym sformułowaniem, które pozwoli na uwzględnienie
innych współczynników dla każdej warstwy.
Tektura 3-warstwowa różni się zasadniczo od tektury 5-warstwowej, ponieważ z założenia jej przekrój jest niesymetryczny,
przez co nawet podczas osiowego ściskania pojawia się samoistne
zginanie próbki. Jest to związane z przesunięciem osi neutralnej
względem geometrycznej w niesymetrycznym przekroju tektury
falistej. Efekt ten można zaobserwować szczególnie wyraźnie w badaniach sztywności zginania w teście 4-punktowego zginania [6].
Próbki ułożone na podporach niższą falą do góry mają inną sztywność zginania niż próbki ułożone niższą falą do dołu. Różnice mogą
sięgać nawet kilkunastu procent. Dlatego zasadne wydaje się pytanie – czy tektury dwuścienne można modelować podobnymi
wzorami jak jednościenne? W niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi na to pytanie.
Metody i materiał y
Te k t u r a f a l i s t a
W celu zbudowania poprawnego modelu ECT tektury falistej
konieczne było wykonanie serii badań laboratoryjnych wszystkich papierów składowych i pozyskanie niezbędnych parametrów materiałowych. Do badań wyselekcjonowano trzy popularne
kompozycje pięciowarstwowej tektury falistej, których parametry
zestawiono w tabelach 1 i 2.
Podobnie jak w poprzedniej pracy [2], również w tym artykule
celem autorów było stworzenie modelu ECT w funkcji SCT papierów składowych, geometrii warstw pofalowanych oraz kierunku

272

materiałowych. Do badań wyselekcjonowano trzy popularne kompozycje pięciowarstw
falistej, których parametry zestawiono w tabelach 1 i 2.
Tabela 1. Papiery składowe i geometria badanych tektur falistych
Gramatura
Wys. fali Okres
Współ.
2
Tabela
Papiery
i geometria
tektur falistych
Fala 1. (g/m
) składowe
Papiery
składowe badanych
(mm)
fali
rozwinięcia
(mm)
Gramatura
Wys. fali
Okres fali
Fala
Papiery/ WS80/
składowe
KLB170
/
WS135
2,55
(B)
6,34
(B)
2
(mm) 1,337 (B)
(mm)
(g/m
BC
790 )
/ WS135
/ KLB170
(C) / 7,952,55
(C) (B)1,427 (C)
KLB170
/ WS135
/ WS80 3,66
/ WS135
6,34 (B)
BC
790
TLW140 / WS95KLB170
/ WS80 2,55 (B) 6,343,66
(B) (C)1,337 (B)
7,95 (C)
BE
600
/ WS95 // WS95
TL3 125
(E) / 3,502,55
(E) (B)1,236 (E)
TLW140
/ WS80 1,16
/ WS95
6,34 (B)
BE
600
TL3 125 / WS95TL3
/ WS80
(B) (E)1,337 (B)
125 2,55 (B) 6,341,16
3,50 (E)
BE
590
/ WS95
TL3 125
(E) / 3,502,55
(E) (B)1,236 (E)
TL3
125 // WS95
/ WS80 1,16
/ WS95
6,34 (B)
BE
590
TL3 125
1,16 (E)
3,50 (E)

r

obciążenia próbki. Próbki tektury falistej zostały obciążone pod
jak w poprzedniej
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różnymiPodobnie
kątami względem
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Na rysunku
1 zaprezentostworzenie
w funkcji
papierów
składowych,
geometrii warstw pof
wano próbkimodelu
tekturyECT
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na próbkę pod kątem 0° (tradycyjny test ECT), a także 15, 30, 45,
kierunku fali. Na rysunku 1 zaprezentowano próbki tektury wycięte w taki sposób,
60 i 75°.na próbkę pod kątem 0° (tradycyjny test ECT) a także 15, 30, 45, 60 i 75°.
działało

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Rys. 1. Próbki ECT wycięte pod różnym kątem: (a) 75°, (b) 60°, (c) 45°, (d) 30°, (e) 15°,
Rys. 1. Próbki ECT wycięte pod różnym kątem: (a) 75°, (b) 60°, (c) 45°,
CD
(Źródło:
(d) 30°,opracowanie
(e) 15°, (f) 0°własne)
– kierunek CD
(Źródło: opracowanie własne)

W tabeli 2 zestawiono wartości gramatury badanych tektur oraz zmier
W tabeli 2 zestawiono wartości gramatury badanych tektur oraz
przekroju. W celu usystematyzowania prezentowanych wyników, przyjęto ozna
zmierzone się
wysokości
przekroju.
W celu
usystematyzowania
pre- poszczególnych
składające
z symbolu
opisującego
rodzaj
fali oraz gramatury
zentowanych wyników, przyjęto oznaczenie tektury składające się
falistej.

z symbolu opisującego rodzaj fali oraz gramatury poszczególnych
próbek tektury falistej.

Tabela 2. Gramatura i oznaczenie badanych tektur
Wysokość
TabelaGramatura
2. Gramatura i oznaczenie
badanych
tektur
Fala
ID
(mm)
(g/m2)
Gramatura
BC Fala 790
BC-790
6,74
ID
2
)
BE
600 (g/mBE-600
4,15
790BE-590
BC-790
BE BC 590
4,12
BE
600
BE-600
BE
590
BE-590

Wysokość
(mm)
6,74
4,15
4,12

Badania ECT wykonano zgodnie z normą PN-EN ISO 3037:201312 [11] w laboratoryjnych warunkach normowych, tj. 22°C i 50%
wilgotności.
Papiery składowe
Próbki papieru badane były w dwóch głównych kierunkach
ortotropii (MD i CD) oraz pod kątem 45° względem kierunku MD.
Oznaczenia i gramatury poszczególnych papierów składowych dla
wszystkich próbek tektury zestawiono w tabeli 3.
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Tabela 3. Oznaczenie papierów składowych badanych tektur falistych
Tektura
ID

BC-790

BE-600

BE-590

Rodzaj
papieru
KLB
WS
WS
WS
KLB
TLW
WB
WB
WB
TL3
TL3
WS
WS
WS
TL3

Gramatura
(g/m2)
170
135
80
135
170
140
95
80
95
125
125
95
80
95
125

Opis papieru
Liner zewnętrzny
Fluting (B)
Liner
Fluting (C)
Liner wewnętrzny
Liner zewnętrzny
Fluting (E)
Liner
Fluting (B)
Liner wewnętrzny
Liner zewnętrzny
Fluting (E)
Liner
Fluting (B)
Liner wewnętrzny

Najważniejszym parametrem papieru niezbędnym do zbudowania prostego model ECT jest jego odporność na zgniatanie w teście
ściskania przy krótkim wpięciu SCT (Short-span Compression Test).
Badania SCT wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9895:2002 [12]
w laboratoryjnych warunkach normowych, tj. 22°C i 50% wilgotności.
Empiryczny model ECT
Najprostszy model ECT tektury falistej można zdefiniować za pomocą SCT papierów składowych oraz współczynnika rozwinięcia
warstw pofalowanych i zapisać:

(1)
Wartości SCT poszczególnych warstw przemnaża się przed odpowiadający współczynnik rozwinięcia, który dla warstw płaskich
wynosi 1, a następnie iloczyny sumuje się. Ponieważ w analizowanym modelu ECT uwzględnia się również kierunek obciążenia
próbki, dlatego w równaniu (1) wprowadzony został indeks dolny a,

który definiuje kąt, pod jakim obciążona jest próbka. W przedstawionym modelu współczynnik dopasowania A a jest jedynym parametrem, który pozwala skorelować wyniki uzyskane za pomocą
modelu z wynikami testów laboratoryjnych.
Prezentowany model oparty jest na zmierzonych wartościach
SCT jedynie w głównych kierunkach ortotropii (MD i CD). Dlatego
w celu określenia SCT w kierunku obciążenia należy zastosować
proste przekształcenia, które można zapisać następującym wzorem:


(2)

Model analityczno-empiryczny
Podobnie jak w poprzedniej pracy [2], również tutaj założono, że
z uwagi na wyboczenie cienkich warstw papieru, które powstaje
w każdej warstwie w trakcie ściskania, nośność poszczególnych
papierów, opisana wartością SCT, ulega redukcji. W przedstawionym modelu analityczno-empirycznym nie jest wymagana korelacja parametru empirycznego A a , który pojawia się w równaniu (1).
Model zapisuje się w następującej formie:
5

(3)

gdzie parametr b a określa wpływ kierunku obciążenia w zależności od rodzaj i typu tektury falistej, a gi jest współczynnikiem
zmniejszającym nośność statyczną na ściskanie poszczególnych
warstw. Współczynnik ten uwzględnia wyboczenie warstw i zależy od geometrii fali oraz gramatury danego papieru składowego.
Bardziej poprawne byłoby uzależnienie tego parametru od grubości
papieru, ale parametr ten rzadko jest wyznaczany w laboratorium
i nie pojawia się też w specyfikacjach papierów dostarczanych
przez papiernie. Zależność opisującą parametr gi można zapisać:
(4)

gdzie a jest parametrem, który należy wyznaczyć na podstawie
obserwacji eksperymentalnych, gi jest gramaturą danej warstwy,

Rys. 2. Badanie SCT i ECT
(Źródło: opracowanie własne)
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Rys. 4. Badanie ECT próbki BC-790
(Źródło: opracowanie własne)

Rys. 3. Przekrój trzywarstwowej tektury falistej
(Źródło: opracowanie własne)

bi jest szerokością poszczególnych segmentów w przekroju tektury
falistej (szczegóły na rys. 3). Równanie (4) różni się od wzoru
przedstawionego w pracy [2] tym, że nie występuje w nim wysokość przekroju. Wartość szerokości b3 (wewnętrznej warstwy
płaskiej) została przyjęta a priori jako 0,7 mniejszej z dwóch długości fali, tj. b3 = min(P1,P2) [6].
Wyniki
Badania laboratoryjne
W tabeli 4 zestawiono wyniki testów SCT, uzyskanych dla
wszystkich papierów składowych trzech wybranych tektur falistych: BC-790, BE-600 i BE-590. Każdy papier był testowany 3-4
razy, a w sytuacji, gdy wyniki miały duży rozrzut, wykonywano
dodatkowe testy. W tabeli 4 zestawiono wartości średnie oraz
odchylenie standardowe każdego badania.

Rys. 5. Badanie ECT próbki BE-600
(Źródło: opracowanie własne)

Tabela 4. Wartości średnie SCT wraz z odchyleniem standardowym
Tektura
ID

BC-790

BE-600

BE-590

Papier
ID
KLB-170
WS-135
WS-80
WS-135
KLB-170
TLW-140
WS-95
WS-80
WS-95
TL3-125
TL3-120
WS-95
WS-80
WS-95
TL3-125

SCT-CD
(N/mm)
3,39±0,12
2,19±0,09
1,50±0,08
2,23±0,04
3,30±0,18
2,61±0,13
1,69±0,09
1,42±0,03
1,52±0,08
2,13±0,09
2,26±0,13
1,50±0,06
1,47±0,08
1,75±0,10
2,32±0,07

SCT-45
(N/mm)
4,69±0,13
3,09±0,13
1,91±0,04
3,18±0,06
4,66±0,20
3,08±0,11
2,01±0,09
1,94±0,08
2,15v0,06
2,87±0,10
3,06±0,11
2,01±0,09
1,94±0,08
2,15v0,06
2,87±0,17

SCT-MD
(N/mm)
6,14±0,19
4,27±0,10
2,30±0,09
4,37±0,15
5,98±0,32
3,92±0,09
2,99±0,16
2,56±0,17
3,16±0,13
3,83±0,13
3,64±0,08
2,69±0,13
2,34±0,06
2,96±0,18
3,75±0,06

W celu lepszego zobrazowania uzyskanych wyników, na rysunkach 4-6 pokazano statystyczne rozkłady wyników badań SCT

a)
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Rys. 6. Badanie ECT próbki BE-590
(Źródło: opracowanie własne)

w trzech wybranych kierunkach (MD, CD i 45°) zestawione dla
wszystkich papierów.
W tabeli 5 zestawiono wartości SCT obliczone za pomocą równania (2). Kolorem zaznaczono kolumnę, w której zawarto wartości
wyznaczone za pomocą testów laboratoryjnych. W kolumnie SCT-45
zestawiono też wartości obliczone za pomocą równania (2) – wartości te różnią się maksymalnie o 7%, a średnia różnica wyniosła
zaledwie 3%, co dowodzi poprawności przyjętych założeń.
Na rysunkach 7-9 przedstawiono wartości średnie SCT uzyskane dla wszystkich warstw wybranych tektur falistych.
W tabeli 6 zestawiono wszystkie wyniki badań ECT dla trzech
wybranych tektur. Oprócz wartości średnich ECT, pokazano też
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Tabela 5. Wartości SCT obliczone wg równania (2)
Tektura
ID

BC-790

BE-600

BE-590

Papier
ID
KLB-170
WS-135
WS-80
WS-135
KLB-170
TLW-140
WS-95
WS-80
WS-95
TL3-125
TL3-120
WS-95
WS-80
WS-95
TL3-125

SCT-CD
(N/mm)
3,39
2,19
1,50
2,23
3,30
2,61
1,69
1,42
1,52
2,13
2,26
1,50
1,47
1,75
2,32

SCT-15
(N/mm)
3,57
2,33
1,55
2,37
3,48
2,70
1,78
1,50
1,63
2,24
2,35
1,58
1,53
1,83
2,42

SCT-30
(N/mm)
4,08
2,71
1,70
2,77
3,97
2,94
2,02
1,71
1,93
2,56
2,61
1,80
1,69
2,05
2,68

SCT-45
(N/mm)
4,69 4,77
3,09 3,23
1,91 1,90
3,18 3,30
4,66 4,64
3,08 3,27
2,26 2,34
1,88 1,99
2,46 2,34
2,93 2,98
3,06 2,95
2,01
2,10
1,94 1,91
2,15 2,36
2,87 3,04

SCT-60
(N/mm)
5,45
3,75
2,10
3,84
5,31
3,59
2,67
2,28
2,75
3,41
3,30
2,39
2,12
2,66
3,39

SCT-75
(N/mm)
5,96
4,13
2,25
4,23
5,80
3,83
2,90
2,48
3,05
3,72
3,55
2,61
2,28
2,88
3,65

Tabela 6. Wartości ECT wybranych tektur
Tektura
ID
BC-790
BE-600
BE-590

ECT-CD
(N/mm)
10,41±0,13
8,95±0,14
9,68±0,10

ECT-15
(N/mm)
9,56±0,37
8,39±0,06
9,07±0,14

ECT-30
(N/mm)
8,38±0,29
7,76±0,14
7,60±0,02

ECT-45
(N/mm)
6,96±0,10
6,46±0,18
6,24±0,12

ECT-60
ECT-75
(N/mm)
(N/mm)
6,00±0,17 4,31±0,16
5,66±0,32 4,30±0,35
4,83±0,10 3,49±0,22

odchylenie standardowe. W celu uzyskania
poprawnych statystycznie wyników każda
z tektur była badana na 5-6 próbkach.
Na rysunku 10 pokazano wartości średnie
ECT dla wszystkich próbek tektury falistej,
a na rysunku 11 – statystyczne rozkłady wyników ECT.
Analiza
W tabeli 7 zestawiono wyznaczone
współczynniki A a dla trzech wybranych
próbek tektur falistej. Współczynnik ten obliczono przez minimalizację różnicy między
wynikami eksperymentalnymi a wynikami
modelu empirycznego zdefiniowanego równaniem (1).
Na rysunku 12 pokazano wartości współczynnik A a . Można wyraźnie zaobserwować,
że w tradycyjnym teście ECT (0°) wszystkie
3 tektury mają różne wartości współczynników korelujących, co wyraźnie wykazuje,
że stosowanie równania (1) z tym samym
współczynnikiem może wiązać się z dużym
błędem predykcji.

Tabela 7. Współczynnik A a dla trzech próbek tektury falistej obciążonych
pod różnym kątem względem kierunku CD
Tektura
ID
BC-790
BE-600
BE-590

ECT-CD ECT-15
(-)
(-)
0,713
0,607
0,848
0,781
0,949
0,836

ECT-30 ECT-45 ECT-60
(-)
(-)
(-)
0,494
0,336
0,256
0,632
0,471
0,371
0,639
0,467
0,308

ECT-75
(-)
0,173
0,271
0,225

Model ECT
Rys. 7. Badanie ECT próbki BC-790
(Źródło: opracowanie własne)

Rys. 8. Badanie ECT próbki BE-600
(Źródło: opracowanie własne)
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Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono wartości
dwóch współczynników: b a w równaniu (3) oraz a w równaniu (4).
W zaproponowanym modelu analityczno-empirycznym, podobnie
jak w modelu zaprezentowanym w pracy [2], współczynnik b a
opisany jest następującą zależnością:
(5)

gdzie parametr B wynosił odpowiednio: 0,0075 dla tektury
BC-790, 0,006 dla tektury BE-600 oraz 0,0085 dla tektury BE-590.
Współczynnik a jest kątem, pod jakim została obciążona próbka
i we wzorze (5) należy podać jego wartość w stopniach.
Poprzez minimalizację różnicy między wynikami eksperymentalnymi a wynikami predykcji ECT za pomocą modelu wyznaczono współczynnik a, dla uproszczenia przyjęto wartość całkowitą
równą 18. Dla podanych wartości parametru a wyniki uzyskane za
pomocą modelu opisanego równaniem (4) we wszystkich trzech
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Rys. 11. Statystyczne wartości ECT dla wszystkich próbek tektury falistej
(Źródło: opracowanie własne)

Rys. 9. Badanie ECT próbki BE-590
(Źródło: opracowanie własne)

Rys. 10. Wyniki ECT dla wszystkich próbek tektury falistej
(Źródło: opracowanie własne)

Rys. 12. Wartości współczynnika A a wyznaczone dla różnych próbek
tektury falistej obciążonej pod różnym kątem w stosunku do kierunku CD
(Źródło: opracowanie własne)

przypadkach wybranych tektur były najbliższe rzeczywistym
wynikom uzyskanym z badań ECT. W tabeli 8 zebrano wartości
ECT, uzyskane za pomocą zaproponowanego modelu analityczno-empirycznego.
Tabela 8. Wartości ECT uzyskane za pomocą zaproponowanego modelu
analityczno-empirycznego
Tektura
ID
BC-790
BE-600
BE-590

ECT-CD
(N/mm)
10,65
9,12
9,22

ECT-15
(N/mm)
9,45
8,30
8,04

ECT-30
(N/mm)
8,25
7,48
6,87

ECT-45
(N/mm)
7,06
6,66
5,69

ECT-60
(N/mm)
5,86
5,84
4,52

ECT-75
(N/mm)
4,66
5,02
3,34

obciążonej pod różnym kątem. Na rysunku 10 można wyraźnie
zaobserwować, że spadek ECT – w zależności od kąta obciążenia
próbki – jest liniowy lub bliski liniowemu.
Zaproponowany model ECT tektury falistej po skalibrowaniu charakteryzuje się wysoką dokładnością odwzorowania i można go bez
dodatkowych adaptacji stosować do analizy tektury 5-warstwowej. Dla tektury falistej BC-790 i BE-600 błąd nie przekraczał 6%,

Na rysunku 13 zestawiono procentowe różnice między wartościami referencyjnymi a wartościami ECT uzyskanymi za pomocą
zaproponowanego modelu.
Dyskusja
Wyniki zestawione w tabeli 4 pokazują trend wyznaczonych
wartości SCT w zależności od kierunku, w którym wykonywany
jest test. W kierunku MD materiał jest najbardziej odporny na ściskanie, dlatego wartości SCT osiągają największe wartości. Wartość odporności na ściskanie (SCT) jest najniższa w kierunku CD.
W tabeli 6 zestawiono wyniki badań ECT próbek tektury falistej
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Rys. 13. Procentowe różnice między wartościami referencyjnymi a wynikami uzyskanymi za pomocą modelu empiryczno-analitycznego
(Źródło: opracowanie własne)
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a w przypadku tektury BE-590 nie przekroczył 10%. Warto zauważyć, że gdy kierunek obciążenia jest zgodny z CD, to błąd predykcji
dla wszystkich tektury nie przekraczał 5%. Model charakteryzuje się
więc bardzo wysoką precyzją i nie wymaga dodatkowej kalibracji dla
standardowego testu ECT w kierunku CD. W przypadku obciążenie
w kierunku CD, parametr ba wynosi 1. Do poprawnego zdefiniowania modelu wymagane są zatem zaledwie cztery parametry: SCT,
b – szerokość segmentu (rys. 4), gramatura warstwy i take-up factor.
Warto podkreślić, że zaprezentowany w tej pracy model różni się od
modelu prezentowanego w pracy [2] – nie uwzględnia wysokości
przekroju tektury. Wyeliminowanie ze wzoru tego parametru pozwoliło uzyskać poprawne wyniki dla wszystkich trzech analizowanych
rodzajów dwuściennej tektury falistej.
Podsumowanie
W przedstawionej pracy wykonano serię badań ECT 5-warstwowej tektury falistej, obciążonej pod różnymi kątami względem
referencyjnego kierunku CD. Na podstawie wykonanych testów
SCT wszystkich warstw wybranych pięciowarstwowych tektur
falistych o różnych falach (BC i BE) zaproponowano analityczno-empiryczny model ECT tektury falistej. W pracy wyznaczono także
współczynnik kalibracyjny w uproszczonym modelu empirycznym.
Zaproponowany model jest bardziej uniwersalny od standardowego
modelu i charakteryzuje się wysoką precyzją, nie wymaga też
określenia współczynnika a osobno dla każdego przypadku, co
sprawia, że model ten może być bezpośrednio wykorzystany do
analizy tektury pięciowarstwowej.
Autorzy pragną skierować szczególne podziękowania za pomoc
w wykonaniu badań do życzliwych pracowników laboratorium
Aquila Września – Izabeli Czelusty i Łukasza Graczyka, a także do
Łukasza Nęckiego za umożliwienie wykonania badań.
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