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Wprowadzenie

Celempracy byłoopracowaniemetodytestowej umożliwiającejbadaniepełzaniai relaksacji naprężeńorazzastosowanietejmetodydoocenywłaściwości
reologicznych papierówpakowych.Wyznaczonozależnośćreologicznąobciążenie-odkształcenie,a takżeobciążenie zrywające iwydłużeniew momencie
zerwania.Podczasbadańrelaksacji naprężeńipełzania, zadaneodkształcenia
i obciążenia stanowiły 60% tych wartości dla granicy wytrzymałości danego
materiału. Dla wszystkich przebadanychpapierów relaksacja naprężeńbyła
wyższa dla kierunkumaszynowego (MD), a pełzanie było na ogół większe
dla kierunkupoprzecznego(CD). Najwyższąrelaksacją naprężeńcharakteryzował się liner-MD, a najniższą – clupak-CD. Z kolei najwyższe pełzanie
zaobserwowano dla papieru clupak-CD,a najniższe dla papieru natron-MD.
Najmniejszą anizotropię relaksacji naprężeń i pełzania zaobserwowano
dla papieru clupak. Uzyskane wyniki pozwoliły na przeprowadzenie analizy
zachowaniasię wybranychpapierów pakowychpodczas wystawienia ich na
działanieobciążeńnieniszczących.
Słowa kluczowe:papier,właściwości wytrzymałościowe,pełzanie,relaksacja
naprężeń,reologia papieru
Theobjective ofthepresentedworkwastodevelopatest methodthatenables
thestudyofcreep andstress relaxationandtheuse ofthis methodtoassess
therheological properties ofpackagingpapers. Therheological dependence
load – elongation, breaking load and elongation at break were determined.
Duringthe stress relaxation and creep experiments, the set elongation and
load were equalto 60% of these values at break.For all tested papers, the
stress relaxationwashigherforthemachinedirection(MD), andthecreepwas
generallygreaterforthecross direction(CD). Thehigheststress relaxationwas
foundfortheliner-MD,andthelowest– fortheclupack-CD.Thehighestcreep
was observed for clupak-CDpaper,and the lowest for natron-MDpaper. The
lowestanisotropyofstress relaxationandcreep wasfortheclupackpaper.The
appliedmethodmadeitpossible toanalyzethebehaviorofselected packaging
papers whensubjected tonon-destructiveloads.
Keywords: paper, mechanical properties, creep, stress relaxation, paper
rheology
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Każdy materiał naopakowaniamusi być odpowiedniodobrany,
abyspełniał powierzonąmurolę, czyli przedewszystkim ochraniał
pakowany produkt. Szczególną uwagę należy zwrócić na papiery pakowe, które w trakcie użytkowania poddawanesą działaniu
obciążenia i wydłużenia. Takie warunki powodują stałe zmiany
w strukturzepapieru. Istotne są zatembadaniazmianobciążenia
i wydłużenia papieru w czasie [9, 11,14]. Znajomość parametrów
reologicznych pozwala na określenie, czy dany papier wytrzyma
wokreślonymczasie zadanemuobciążenielubwydłużenie,awięc
czy spełni swoją rolę ochronną produktu. Gotowe opakowania,
przedwykorzystaniem do produkcji, są składowane w magazynach, ułożonejednonadrugim.Badania reologiczne dostarczają
równieżwiedzy, czy takie składowanie nie wpłynie negatywnie na
późniejsze użycie tych opakowań do produkcji [3]. W przemyśle
opakowaniowympapier jest jednym zkluczowych surowców. Papiery pakowe stosowane są do pakowania różnychartykułów lub
do wyrobu toreb [2] . Produkowane są wodmianach:bezdrzewnej,
półdrzewneji mieszanej. Najczęściej papiery pakowesą siarczanowelub makulaturowe.
Reologia jest nauką, która zajmujesię odkształcaniem materii
występującym pod wpływem działania sił zewnętrznych. Istotą
reologii jest badanie zmian i przemieszczeńposzczególnych elementówciała przyuwzględnieniuczynnikaczasu [1, 15].
Pod pojęciem odkształcenie rozumiesię zmianęwzajemnego
położeniaelementówciała (jest to fizyczna cecha ciał). Możnawyróżnić trzy podstawowe rodzajeodkształceń: sprężyste, plastyczne, przepływ. W rzeczywistości nie istnieją ciała/materiały, które
odkształcają się tylko i wyłącznie na jedenztrzech wymienionych
sposobów. Jedno zpraw reologii głosi, że każdeciało rzeczywiste
ma wszystkie możliwe własności reologiczne, ale przejawia je
w różnymstopniu, zależnieodpanujących warunków.
Rozwój reologii papieru wynika zpotrzeby szerszego poznania właściwości mechanicznych papieru, które nie są możliwe
do opisania przy wykorzystaniu standardowych „niszczących”
badańwytrzymałościowych. Reologicznebadaniawłaściwości
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