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Ignacy BOMBA, Katarzyna KWIECIE�

TEORETYCZNA FORMUŁA WYZNACZANIA 
ODPORNO�CI TEKTURY NA ZGNIATANIE 

KRAW�DZIOWE 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono procedur� oraz wyniki poszukiwania teoretycznej formuły opisuj�cej 

zale�no�� odporno�ci tektury falistej na zgniatanie kolumnowe. W celu wyznaczenia funkcji najlepiej 
dopasowanej do warto�ci rzeczywistych wykorzystano metod� regresji liniowej. 

WST�P 
Wiele opakowa� ładunków jest wykonywanych z tektury falistej. Wypełnianie funkcji 

ochronnej przez opakowanie zale�ne jest od wytrzymało�ci materiału, z którego jest 
wykonane. Jednym z podstawowych parametrów charakteryzuj�cych wytrzymało�� tektury 
jest odporno�� na zgniatanie kraw�dziowe ECT (z ang. Edge Crush Test). W ró�nych 
cz��ciach �wiata s� stosowane ró�ne laboratoryjne metody oznaczania ECT. Pomiar 
wykonywany jest w przyrz�dach do �ciskania, wyznaczaj�cych warto�ci siły F odniesionej do 
długo�ci L kraw�dzi tektur (wyniki pomiarów wyra�ane s� w kN/m), działaj�cej równolegle 
do kierunku fal i powoduj�cej załamanie próbki tektury (rys.1). Szczegóły sposóbu pomiaru 
ECT w Polsce reguluje PN-EN ISO 3037. 

Rys. 1. Zasada pomiaru ECT

Analizuj�c literatur� przedmiotu nie znaleziono formuły matematycznej, opisuj�cej 
zale�no�� ECT od parametrów technicznych tektury. Istnieje natomiast formuła McKee, 
słu��ca do wyliczenia odporno�ci opakowania tekturowego na �ciskanie BCT (z ang. Box 
Compression Test).  
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Postawiono wobec tego cel – aby wyznaczy� formuł� obliczania ECT na podstawie 
parametrów technicznych tektury. Do postawienia i rozwi�zania problemu naukowego 
przyj�to metod� obserwacji i statystycznego prognozowania. Do weryfikacj� wyznaczonej 
formuły przyj�to metod� ex post – badaj�c odchylenie obliczonych teoretycznych od 
rzeczywistych warto�ci. 

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TEKTURY 
W bran�y logistycznej wyst�puje wiele rodzajów opakowa� towarów, wykonanych z 

ró�nych tektur falistych. Tektura falista składa si� z zewn�trznych gładkich arkuszy papieru i 
arkuszy pofalowanych – wewn�trznych (rys.2.). Ka�da z nich ró�ni si� parametrami 
technicznymi, a co za tym idzie wła�ciwo�ciami wytrzymało�ciowymi. 

Rys. 2. Budowa arkusza tektury: H - wysoko�� fali, D - odst�p mi�dzy wierzchołkami fali 

Tektur� klasyfikuje si� mi�dzy innymi w zale�no�ci od liczby warstw, z których jest 
zrobiona. Najcz��ciej na opakowania stosuje si� mi�dzy innymi tektury: 

–  2-warstwowe: 

• fala E – o �redniej wysoko�ci ok.1,5mm, 
• fala B – o �redniej wysoko�ci ok.2,75mm, 
• fala C – o �redniej wysoko�ci ok.3,35mm. 

–  3-warstwowe: 

• fala E – o �redniej wysoko�ci ok.1,5mm, 
• fala B – o �redniej wysoko�ci ok.2,75mm, 
• fala C – o �redniej wysoko�ci ok.3,5mm. 

– 5-warstwowe: 

• fala E – o �redniej wysoko�ci ok.5mm, 

• fala BC – o �redniej wysoko�� fali ok. 6,5mm. 
–  7-warstwowe – składaj� si� na ni� cztery arkusze papieru gładkiego i trzy pofalowane. 

Kolejnym czynnikiem maj�cym wpływ na jako�� i wytrzymało�� tektury jest gramatura 
(przykłady w tab.1), czyli masa 1m² wyrobu papierniczego - podawana w g/m2. Gramatura i 
rodzaj papierów u�ytych do produkcji tektury falistej decyduj� o jako�� i wytrzymało��
opakowania. 
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Tab. 1. Gramatura tektury  w zale�no�ci od rodzaju tektury i fali. 
Fala B: 300g/m2 - 510g/m2

Fala C: 345g/m2 - 530g/m2

Fala E: 340g/m2 - 480g/m2

Fala B+C: 570g/m2 - 940g/m2

Fala C+E:  570g/m2 - 940g/m2

Tektura 7-warstwowa: ~900g/m2 - 1500g/m2

�ródło: [2]  

2. MODEL MATEMATYCZNY OPISUJ�CY ECT 
W poszukiwaniu modelu matematycznego przyj�to, i� zmienn� zale�n� jest parametr ECT. 

Natomiast do ustalenia zbioru zmiennych niezale�nych wykorzystano: gr - gramatur�,  
w - liczb� warstw,  f �r – �redni� wysoko�� fali tektury. 

Wybór argumentów zmiennej zale�nej wykonano w oparciu o współczynnik korelacji 
liniowej Pearsona, który okre�la stopie� zale�no�ci pomi�dzy dwiema własno�ciami. 
Korelacj� mi�dzy zmiennymi wyliczono na podstawie danych, uzyskanych od producentów 
opakowa� tekturowych (tab.2). 

Tab. 2. Parametry techniczne wybranych rodzajów tektur

Lp. Fala 
Wysoko�� fali 

f 
Gramatura 

gr ECT 

[mm] [g/mm2 ] [kN/m] 

1. 

tektura  2-warstwowa 
E 1,1 – 1,7 300 - 320 1,67 – 1,8 
B 2,5 – 3,0 300 - 320 2,94 – 3,0 
C 3,0 – 3,7 330 - 340 3,1 

2. 

tektura 3-warstwowa 
E 1,1 – 1,7 330 - 450 4,0 – 5,9 
B 2,5 – 3,0 340 - 500 4,1 – 5,2 
C 3,0 – 3,7 350 - 660 4,2 – 7,8 

tektura 5-warstwowa 

3. EB 3,6 – 4,7 570 - 785 6,8 – 9,0 
BC 5,5 – 6,7 555 - 810 6,6 – 9,3 

Wyniki oblicze� współczynników korelacji najbardziej zbli�one do warto�ci 1, 
przedstawiono w tab.3. 

Tab. 3.  Korelacja liniowa mi�dzy zmienn� zale�n� a zmiennymi niezale�nymi

Lp. Zmienna niezale�na Zmienna zale�na 
Współczynnik 

korelacji  
r Pearsona.

Korelacja rang 
Spearmana 

1. 2. 3 4 
1. w⋅⋅⋅⋅ f�r

ECT 
0,83 0,837 

2. gr 0,96 0,976 
3. f�r ⋅⋅⋅⋅ gr 0,86 0,893 

Zmienne niezale�ne z kolumny 1 tab.3 przyj�to jako potencjalne argumenty poszukiwanej 
funkcji ECT. 
W procedurze poszukiwania modelu matematycznego opisuj�cego zmienn� ECT 
wykorzystano metod� trendu, wyniki oblicze� ilustruje tab.4. 
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Tab. 4. Podstawowe miary dopasowania linii regresji do danych rzeczywistych

Zmienna 
niezale�na Wyznaczona funkcja 

Współczynnik 
determinancji 

R2

Wariancja 
resztowa 

Se
2 

Odchylenie 
standardowe reszt 

Se 

Współczynnik 
zmienno�ci 
resztowej 

W 
[%]

w⋅ f�r ECT= 0,171(w⋅ f�r )+3,294 0,6840 1,0836 1,041 19,50 
gr ECT = 6,41Ln(gr) - 34 0,9334 0,2284 0,478 8,95 

f�r ⋅ gr ECT = 0,0013(f�r ⋅ gr) + 3,12 0,7464 0,87 0,933 17,47 

Analizuj�c dane zawarte w tab.4, mo�emy stwierdzi� i� najlepsze dopasowanie teoretyczne 
stanowi funkcja (rys.3): 

                                                 ECT = 6,41Ln(gr) – 34 [kN/m] (1) 
gdzie: gr – gramatura [g/m2] 

Rys. 3. Teoretyczna i rzeczywista odporno�� tektury na zgniatanie kolumnowe.

PODSUMOWANIE 
Wyznaczona funkcja opisuj�ca zale�no�� odporno�ci na zgniatanie kolumnowe od 

gramatury tektury falistej jest dobrze dopasowana do warto�ci rzeczywistych, poniewa�  
charakteryzuje si�: 
– najwy�szym współczynnikiem determinacji i o warto�ci z przedziału, dla którego 

dopasowanie uznawane jest za bardzo dobre; 
– najmniejsz� warto�ci� �redniego bł�du szacunku – odchylenie standardowe reszt; 
– najmniejszym współczynnikiem zmienno�ci resztowej oraz 0≤W≤20% - to oznacza, i�  

szacowanie nieznanych warto�ci cechy ECT na podstawie linii regresji jest dopuszczalne.  
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Zastosowanie teoretycznej formuły do szacowania parametru ECT mo�e da� wymierne 
efekty finansowe, wynikaj�ce z ograniczenia konieczno�ci wykonywania kosztownych bada�
laboratoryjnych. 
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THEORETICAL FORMULA  
FOR DETERMINING RESISTANCE  

TO CRUSHING CARDBOARD EDGE 

Abstract 
The paper presents the results of the search procedure and formula describing the dependence of 

the theoretical resistance to crushing cardboard edge. To determine the function of best fit to the 
actual values of the linear regression method is used. 
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