PAPIERY OPAKOWANIOWE

Ocena właściwości papierów stosowanych
do produkcji worków papierowych
The evaluation of the properties of papers used for sack production
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Papier jest doskonałym surowcem do produkcji opakowań, dzięki wysokiej
wytrzymałości, możliwości uzyskania stosunkowo tanich surowców do
produkcji oraz podatności zużytych opakowań na recykling. Do produkcji
takich opakowań, jak worki wentylowe i otwarte, przeznaczone do pakowania
materiałów sypkich o dużej masie, stosuje się specjalny papier typu Clupak.
Ma on bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe, jest także elastyczny
i podatny na rozciąganie pod obciążeniem. Celem pracy była ocena właściwości mechanicznych papierów workowych o różnych gramaturach, a także
parametrów, które mają największy wpływ na jakość i użyteczność wykonanych
worków. Artykuł powstał na podstawie pracy inżynierskiej B. Pacholczyka.
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Paper is an excellent raw material for packaging because of its strength,
relative cheap raw materials and recyclability. Valve and open mouth sacks
for loose materials of high weight the special paper Clupak is used. This
paper grade has high strength properties along with flexibility and ability to
stretch under load. The aim of this research was the evaluation of mechanical
properties of sack papers of different grammages as well as the estimation
of paper parameters influencing the quality and usefulness of sacks. The
article is based on engineering thesis by B. Pacholczyk.
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Wprowadzenie
Papiery typu Clupak są produkowane z mas długowłóknistych,
dzięki czemu bardzo wytrzymałe i idealne do zastosowania w produkcji worków wentylowych i otwartych, przeznaczonych do
pakowania dużych ilości mieszanek, m.in. chemii budowlanej

lub pasz dla zwierząt. W procesie produkcji tych papierów następuje zagęszczenie wilgotnej wstęgi w kierunku wzdłużnym (MD).
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