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Uwagi nad metodyką badania wytrzymałości opakowań. 
| drewnianych 

` WSTĘP 

R opakowań w życiu gospodarczym kraju była do niedawna. niedoceniana, w szcze- 
gólności nie zastanawiano się nad racjonalną ich budową, która by wystarczająco zabez- 

pieczając towar przed ryzykiem transportu, zapewniała równocześnie możliwie daleko po- 
suniętą oszczędność surowca zużytego do ich budowy. 

Opakowania wszelkiego rodzaju mają na celu ochronę zawartości przed uszkodzenie- 
niami mechanicznymi i przed wpływami atmosferycznymi, albo mają na celu utrzymanie 
zawartości w całości. 

Zasadniczym tworzywem służącym do budowy opakowań było i jest jeszcze ciągle 
drewno, a zdaniem Tilgnera (5) „jest mało prawdopodobne, aby opakowanie drew- 
niane mogło być kiedyś w zupełności wyparte przez opakowania z innych tworzyw*. | 

Drewno jest tworzywem łatwym w obróbce, z drugiej strony jest ono tworzywem lek- 
kim, o dużej wytrzymałości na działania mechaniczne, dobrze izolującym od wpływów 
atmosferycznych. le jego zalety stawiają drewno jeszcze ciągle na pierwszym miejscu 
w szeregu tworzyw służących do budowy opakowań ochronnych. s 

lo najbardziej podstawowe tworzywo, jakim jest drewno, jest jednak od dłuższego 
czasu surowcem deficytowym. Stan ten daje się zauważyć wszędzie wskutek wzrastającego 
stale zapotrzebowania na drewno, przy równoczesnej niemożliwości zwiększenia w naj- 
bliższym czasie jego produkcji. 

Wskutek takiego stanu rzeczy problem oszczędności drewna jest nakazem chwili'i musi 
być brany pod uwagę we wszystkich dziedzinach gospodarki drzewnej, a w szczególności 
tam, gdzie istnieją możliwości daleko idących oszczędności. Między innymi taką dziedziną 
dającą możliwości uzyskania znacznych oszczędności drewna jest. dziedzina opakowań drew- 
nianych. 

a 

Zastapienie drewna przy budowie opakowan innym tworzywem nie rozwiązuje sprawy, 
ponieważ inne tworzywa służące do produkcji opakowań (np. metale, korek, guma itp.), 
są co najmniej równie deficytowe jak drewno, przy czym są one z zasady droższe niż 
drewno, trudniejsze w obróbce i nie łączą w sobie tych wszystkich zalet, które posiada 
drewno. Rozwiązania zatem trzeba szukać na innej drodze, a mianowicie na drodze racjo- 
nalizacji opakowań drewnianych. 

Zagadnienie racjonalizacji opakowań wymaga w pierwszym rzędzie badań i prób la- 
boratoryjnych i terenowych, na podstawie których można by dopiero przystąpić do projek- 
towania właściwych i racjonalnych opakowań ochronnych. 

Takie próby i badania są dość zaawansowane poza granicami Polski, a wyniki ich zna- 
lazły niejednokrotnie u nas zastosowanie. Istniejący stan rzeczy niezupełnie jędnak roz- 
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wiązywał zagadnienie stosowania drewna do budowy opakowań, ponieważ badania zagranicz- 
ne były prowadzone na drewnie pochodzenia obcego, często egzotycznym, a otrzymane 
w ten sposób wyniki posiadały dla nas wątpliwą wartość. 

Od. paru lat zaczęto w Polsce na szerszą skalę zajmować się badaniem opakowań drew- 
nianych. Pierwsze takie badania o charakterze stale i systematycznie prowadzonej pracy 
zapoczątkował w roku 1950 Zakład Badania Drewna, i Wyrobów Drzewnych Instytutu Ba- 
dawczego Leśnictwa, wchodzący obecnie w skład Instytutu Technologii Drewna. 

le pierwsze tego rodzaju w Polsce badania napotykały początkowo na pewne trudności. 
W celu zbudowania maszyn probierczych musiano wykonać dokumentacje techniczne 
w kraju, a powstałe na ich podstawie „prototypy udoskonalano stopniowo w czasie badań. 

Literatura zagraniczna podaje standardowe próby przyjęte przy badaniu opakowań drew- 
nianych, nie podaje jednak ich wyczerpującej metodyki. JU 

Praca niniejsza o charakterze dyskusyjnym ma właśnie na celu przedstawienie doświad- 
czeń i spostrzeżeń zdobytych na polu badania wytrzymałości opakowań drewnianych. 

TECHNICZNE I EKONOMICZNE ZASADY BUDOWY OPAKOWAŃ 

Przed przystąpieniem do rozważań na temat badań wytrzymałościowych, należy zrobić 

krótki przegląd technicznych i ekonomicznych zasad budowy opakowań oraz podać ogólną 

charakterystykę zasadniczych opakowań z drewna. 

I. Wymagania techniczne 

- Przy projektowaniu formy i typu opakowania należy uwzględnić czynniki, wpływające 

istotnie na rodzaj opakowania. 
Zadaniem każdego opakowania jest, jak już wspomniano, ochrona towaru przed dzia- 

łaniem czynników zewnętrznych, mogących towar uszkodzić w czasie transportu, przeła- 

dunku lub składowania. Przy wyborze opakowania musimy zatem wziąć pod uwagę, przed 

jakimi czynnikami opakowanie to ma chronić towar. W celu ochrony artykułu przed wil- 

gocią, zakażeniem bakteriami itp. stosuje się opakowania szczelne. Ochrona przed zmianami 

temperatury wymaga opakowań z tworzyw dobrze izolujących od zmian temperatury, 

a ochroną przed działaniami mechanicznymi będą opakowania z tworzyw o dużej wytrzy- 

małości, zapewniających dostateczną sztywność opakowania itp. 

Przy wyborze rodzaju opakowania muszą być brane pod uwagę nie tylko czynniki ze- 

wnętrzne, ale również takie czynniki jak: 

A. rodzaj towaru, a więc jego: a) ciężar, b) objętość, c) trwałość, d) wartość; 
B. sposób użytkowania opakowania: a) rodzaj transportu, b) czasokres transportu, 

c) wielokrotność użycia; 

CG. wzajemny wpływ opakowania i towaru: a) wpływ opakowania na towar, b) wpływ 

towaru na opakowanie. _ 
A. Rodzaj towaru. Ciężar towaru wpływa zasadniczo na grubość elementów 

opakowania i siłę wiązań. Objętość towaru wpływa na wielkość elementów opakowania 

i ilość elementów wzmacniających. 
Trwałość i wartość towaru wpływają na całość konstrukcyjną opakowamia. W związku 

z powyższym Plaskett (4) projektuje w odniesieniu do opakowań pięć klas towaru. 

l. Towary współdziałające z opakowaniem. amortyzujące wstrząsy i ulegające małym 

szkodom przy naruszeniu opakowania. 
2. Towary jak w klasie 1, lecz w mniejszym stopniu amortyzujące wstrząsy lub wy- 

magające większej ochrony. 
3 i 4. Towary pośrednie między klasą 2 
5. Towary nie współdziałające z opakowaniem, nie pochłaniające wstrząsów i ulega- 

jące poważnym uszkodzeniom przy przebiciu opakowania. 
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Przy opakowaniach drewnianych podział towaru na klasy jakości ma zastosowanie dla 
obliczenia grubości elementu opakowania. Grubość tę można obliczyć za pomocą znanego 
wzoru empirycznego, w którym uwzględnia się nie tylko ciężar towaru, ale i jego klasę: 

=— < 

Yok \, < | (1) 

X = szukana grubość deszczułki w mm 

k = współczynnik zależny od klasy towaru 

W = ciężar zawartości wraz z opakowaniem 

5 = szerokość deszczułki 

Współczynniki K wg normy polskiej PN D-79600 wynoszą: 
A = 9% dla kasy 1—2 towaru 
К = 30 dla klasy 3—4 towaru 
A = 35 dla klasy 5 towaru 

Grubości deszczułek obliczone wg powyższego wzoru są minimalne: budowa opakowań 
dla zabezpieczenia towarów kosztownych (np. aparatury badawczej) opiera się na innych 
zasadach. | / 

Towary o dużej objętości, dla których stosuje się opakowania z elementów wielkowymia- 
rowych, wymagają nie tyłko większej grubości tych elementów. ale również większej ilości 
dodatkowych- elementów wzmacniających. 

B. Sposób użytkowania. Podczas składowania transportu i przeładunku, opa- 
kowania, jak wiadomo, są narażone na działanie sił niszczących. Siły te mają charakter 
statyczny podczas stosowego składowania lub dynamiczny w czasie transportu i prze- 
ładunku. 

W pierwszym przypadku pewne elementy są narażone na ściskanie. inne na zginanie. 
W drugim przypadku działanie sił niszczących ma charakter dynamiczny i sposób ich od- 
działywania jest zmienny. Transport morski np. wymaga bardziej wytrzymałych opakowań 
w porównaniu z transportem lądowym (kołowym). Opakowania narażone na dłuższy tran- 
sport i wielokrotne przeładunki, jak również opakowania przeznaczone do użytku wielo- 
krotnego, wymagają konstrukcji wzmocnionych. 

Elementy skrzyń w czasie transportu i przeładunku narażone są na wstrząsy i uderze- 
nia. ściskanie i zginanie, rozszczepianie przez gwoździe itp. O ile chodzi o skrzynie, ustalono 
pewne zależności między wytrzymałością elementu skrzyni a jej wymiarami. у 

Przy tym samym ciężarze zawartości opakowania: 

a) wytrzymałość na zginanie statyczne elementu skrzyni jest wprost proporcjonalna do 
jego szerokości i kwadratu grubości, natomiast odwrotnie proporcjonalna do długości ele- 
mentu, 

b) wytrzymałość na wstrząsy i uderzenia jest wprost proporcjonalna do wymiarów ele- 
mentu skrzyni, 

c) sztywność elementu jest wprost proporcjonalna do jego szerokości i pierwiąstka gru- 
bości, a odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka długości elementu. 

C. Wzajemny wpływ opakowaniaitowaru. Tworżywo i sposób budowy 
opakowania należy tak dobrać, aby z jednej strony nie wpływały one ujemnie na towar, 
a z drugiej aby wpływ towaru możliwie nie niszczył opakowania. Np. do przechowywania 
! transportu artykułów żywnościowych, takich jak masło itp. nie używa się drewna sosno- 
wego, posiadającego dużą zawartość żywicy, której zapach udziela się zawartości. 

Dla ochrony drewnianych opakowań przed zakażeniem np. zjełczałym masłem stosuje 
się wkładki, izolujące zawartość od: opakowania. 
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II. Wymagania ekonomiczne 

Wymagania ekonomiczne w stosunku do opakowań można określić w najogólniejszej 

formie w ten sposób, że najbardziej ekonomiczne będzie takie opakowanie, które najlepiej 
zabezpiecza towar przed uszkodzeniem przy równocześnie najniższych kosztach jego budowy. 

Ta ogólna dewiza jest wyrażona w sześciu zasadach racjonalnego badowania opakowań: 
a) opakowanie powinno posiadać wytrzymałość dającą pewność zabezpieczenia towaru 

przed uszkodzeniem w czasie składowania, transportu, lub przeładunku; 

b) musi być tak wykonane, aby przy minimum zużytego do jego budowy materiału, 

posiadało wymaganą i równomiernie rozłożoną wytrzymałość; 

c) powinno być tak zbudowane. aby przy minimum powierzchni mieściło maksimum 

- towaru; OE m 
d) powinno być tak dobrane pod względem wymiarów, aby bez potrzeby nie obciążało 

zawartości; ;.. 
e) budowa opakowania powinna pozwalać na jego wielokrotne użycie; 
f) nie powinno oddziaływać szkodliwie na towar (i na odwrót). 

f 

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH OPAKOWAN Z DREWNA 

Jak juz wspomniano na wstępie. drewno jest jednym z najpopularniejszych tworzyw 

używanych do budowy opakowań ochronnych. пеня 

Opakowania drewniane można podzielić na dwie podstawowe formy konstrukcyjne, ja- 

kimi są skrzynie i beczki. Te dwie formy opakowań drewnianych różnią się między sobą 

zasadniczo, a to pod względem: | 

a) formy zewnętrznej, b) zasad na których oparto konstrukcję, c) ich wykonania, 

d) sposobu ich użytkowania. 

1. Skrzynie. Skrzynka drewniana wykonana jest zwykle z deszczułek, najczęściej 

zbijanych gwoździami. Składa się ona z elementów zasadniczych, jak czoła, boki, wieko 

i.dno. Prócz elementów zasadniczych występują jeszcze elementy dodatkowe, jak listwy 

wzmacniające itp. i wreszcie element łączący, tj. gwoździe. | | 

Sposoby łączenia deszczułek i elementów mogą być najrozmaitsze, praktyka jednak wy- 

kazała, że tylko nieliczne formy zbijania skrzynek mają praktyczne zastosowanie. Obecnie 

w Polsce skrzynki są budowane w czterech zasadniczych formach konstrukcy jnych, których 

punktem zasadniczym. odróżniającym poszczególne typy, jest sposób budowania czół. 

Niemniej jednak rozmaita objętość, różny stosunek wymiarowy elementów, różne spo- 

soby łączenia elementów. zamykania skrzyń itp. tworzą olbrzymi wachlarz typów skrzyń 

drewnianych. Skrzynia złożona jest z kilku elementów konstrukcyjnych. z których każdy 

może być w razie potrzeby 'odpowiednio wzmacniany i modyfikowany. Fakt ten daje ol- 

brzymie możliwości, jeśli chodzi o dostosowanie skrzyń do naszych potrzeb i wymagań. 

Skrzynie ustawione w stosy podczas przewozu czy też składowania narażone są na 

działanie różnego rodzaju sił niszczących. Elementy skrzyń znajdują się pod wpływem dzia- 

łania tych sił i to w ten sposób, że podczas gdy jeden element jest narażony па ściskanie, 

drugi może być narażony na zginanie. a jeszcze inny na uderzenia. Elementy skrzyni naj- 

bardziej narażone są na działanie sił gnących i rozrywających ich łączenia. Tego rodzaju 

siły są specjalnie niebezpieczne dla opakowań skrzynkowych. toteż te słabe ich punkty sta- 

rano się wzmocnić i zabezpieczyć odpowiednią formą konstrukcy jną. 

Opakowania typu skrzynkowego mają wiele cech dodatnich. Są ekonomiczne w pro- 

dukcji masowej, łatwe w zastępowaniu uszkodzonych elementów nowymi. Ich objętość 

i wzajemny stosunek elementów wymiarowych mogą być zawsze dostosowane do wymagań. 

Wytrzymałość ich konstrukcji może być zawsze odpowiednio dostosowana do warunków 

transportu. Zajmują niewiele miejsca w pomieszczeniach transportowych czy składach, 
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gdzie mogą być ustawione. w szczelnych stosach. Przenoszenie skrzynek, zwłaszcza zaopa- 
trzonych w uchwyty, jest na ogół dość łatwe i wygodne. 

2. Beczki. Beczki charakteryzują się stosunkowo równomierną wytrzymałością ca- 
łej konstrukcji, a ponadto wytrzymałość ich nie tylko nie spada po napełnieniu, ale 
wprost przeciwnie, raczej wzrasta. Budowa ich jest oparta na konstrukcjach sklepień łuko- 
wych. Wytrzymałość zatem pojedynczej klepki przy nacisku zewnętrznym jest wielokrot- 
nie spotęgowana przez współdziałanie wszystkich klepek beczki łącznie, przy czym klepka 
w takim przypadku jest narażona na ściskanie, a nie na zginanie statyczne. jak to miało 
miejsce u elementów skrzynkowych. Nadto beczka jest opakowaniem szczelnym, nadają- 
cym się szczególnie do opakowania płynów i ciał półstałych. Takie elementy beczki, jak 
klepki boczne, narażone są najcześciej, jak wspomniano, na ściskanie. Na rozerwanie nara- 
żone są jedynie obręcze. 
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Ryc. 1. Próba na zgniecenie skrzyni na przeciwległe krawędzie 

  

Beczki posiadają jednak pewne cechy ujemne. Są dość trudne i kosztowne w produkcji, 
która wymaga specjalnych urządzeń i maszyn. Nie sa łatwe do rozładunków, zwłaszczą 
gdy zawierają ciała półstałe. Nie są wygodne do podnoszenia i zdejmowania, niewygodnie 
się również układa je w stosy, w których też nie mogą być zupełnie szczelnie układane, 
przez co zajmują wiele miejsca w składach lub pomieszczeniach transportowych. 

PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCIOWE OPAKOWAŃ I ICH ANALIZA 
I. Uwagi ogólne 

Opakowania niedostatecznie chroniące towar narażają gospodarkę narodową na znaczne 
straty. Opakowania takie mogą być wynikiem: . 

1) zlego zaprojektowania, 

2) wadliwego wykonania, 

3) zlego obchodzenia sie, 

4) nadmiernego zuzycia. 

Z drugiej strony moga być używane również opakowania o zbyt dużej wytrzymałości 
w stosunku do istniejących potrzeb, co również jest nieekonomiczne. Aby się od tego uchro- 
nić, wykonuje się badania wytrzymałości skrzyń. 

Badania takie mogą mieć charakter terenowy, albo laboratoryjny. Próby terenowe oddają 
wiernie 1 bezpośrednio skutki niszczącego działania transportu. przeładunku i składowania, 
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posiadają jednak wiele niewygodnych cech, przez co w praktyce są bardzo rzadko sto- 
sowane. Jedną z najniekorzystniejszych cech prób tego rodzaju jest długość okresu prób- 
nego. Przebadanie skrzyń wielokrotnego użytku wymaga okresu kilku miesięcy, a nawet 
i lat. Podczas transportu trudno skontrolować jak obchodzono się z towarem i co spowo- 
dowało jego ewentualne uszkodzenie. Zmiany klimatu w ciągu roku też nie pozostają bez 
wpływu na konserwację opakowania. Najsłabszym punktem badań terenowych jest to, że 
skrzynie podczas kilkakrotnych rotacji są w miare niszczenia się poszczególnych elementów 
lub ich części, uzupełniane elementami nowymi, co w końcowym efekcie stwarza wątpli- 
wość czy pojedyncze skrzynie wytrzymałyby pełną ilość rotacji, czy raczej zostały one 
w międzyczasie częściowo czy w całości uzupełnione. 

Il. Próby laboratoryjne 

W celu zapewnienia stałej i bezpośredniej kontroli podczas badania skrzyń, stworzenia 
identycznych warunków w jakich się odbywają próby oraz skrócenia czasu badań za- 
stosowano próby wytrzymałościowe laboratoryjne. Próby takie wykonuje się na maszy- 
nach i urządzeniach probierczych stwarzających warunki i naśladujących siły oddziały- 
wujące na opakowanie podczas składowania, transportu czy przeładunku. 

Podczas składowania stosowego skrzynie narażone są na zgniecenie w kierunku prosto- 
 padłym do wieka. Podczas transportu lądowego czy morskiego na skrzynie działają wstrząsy 
różnokierunkowe. Wsstrząsy te są tym niebezpieczniejsze dla skrzyń, im kierunek ich dzia- 
łania jest bardziej zbliżony do płaszczyzny poziomej. Podczas przeładunków skrzynie na- 
rażone są na przewracanie, upadek, a często również i na zrzucenie ze znacznej wyso- 
kości. W próbach laboratoryjnych należy dążyć do odtworzenia wszystkich wyżej wspo- 
mnianych warunków i oddziaływań. 
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Ryc. 2. Próba wytrzymałości skrzyni na wstrząsarce 

Rozróżnia się pięć prób zasadniczych, przyjętych jako.próby standardowe: |) próba na 

zgniecenie, 2) próba na wstrząsy, 3) próba na przewracanie. 4) próba na zrzutv. 5) próba 

o бра na zgniecenie. Próba na zgniecenie może iść w dwóch kierunkach, 

Stosowana w kierunku prostopadłym do wieka i dna służy do badania wytrzymałości opa- 

kowania na obciążenia występujące podczas składowania. W kierunku na naroża ma na 

celu określenie sztywności opakowania i siły jego wiązań (ryc. 1. str. 336). la druga forma 
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próby jest próbą ostrą. Wykonuje się ją między dwiema stalowymi płytami maszyny wytrzy- 
małościowej. W obu przypadkach stosuje się stopniowy wzrost obciążenia, który przy stałym 
kontrolowaniu uszkodzeń doprowadza sie do momentu. w którym albo zawartość wypada 
z opakowania. albo też wielkość uszkodzenia mogłaby wpłynąć na całość towaru. Takie 
uszkodzenia skrzyni można nazwać krótko ..zniszczeniem technicznym. 
Analiza próby. Zgniatanie w kierunku prostopadłym do wiek i den przy tej próbie 
ma mniejsze znaczenie. bo jakkolwiek skrzynie składowane w stosach są na takie oddzia- 
ływania narażone, to jednak są w tym kierunku wystarczająco odporne. Wytrzymałość 
bowiem na zgniecenie czół i boków. w szczególności ulistwionych, jest znaczna. Zgnia- 
tanie na naroża ma większe znaczenie, ponieważ określa w sposób stosunkowo dokładny 
sztywność skrzyni i siłę wiązań. Wprawdzie skrzynia nie spotyka sie w rzeczywistości 
z oddziaływaniami takimi jak nacisk na naroża, jednak próba ta, jako próba pomocnicza. 
jest cenna z uwagi na wyżej wspomniane zalety. Miarą wytrzymałości wględnej przy tej 
próbie jest krytyczne obciążenie skrzyni wyrażone w kg. 

+ %: Fe A 

  
Ryc. 3. Skrzynia na mydło po próbie na wstrząsy (charakterystyczne dla tej 

próby uszkodzenie „szufladkowe ') 

W celu obliczenia wytrzymałości bezwzględnej przy tej próbie proponuje się podzielić 
wytrzymałość względną przez objętość skrzyni, otrzymując w ten sposób wytrzymałość 
odniesioną do jednostki objętości skrzyni. 

Wielkość pomiarowa tego typu umożliwia porównywanie między sobą sztywności skrzyń 
różnych form konstrukcyjnych, bez względu na ich objętość i wymiary. 

>, Próba na wstrząsy. , Każda skrzynia jako opakowanie ochronne jest za- 
sadniczo używana do transportu, w czasie” którego jest narażona na wstrząsy. Ogólnie 
można by powiedzieć, że w praktyce nie spotyka się niemal skrzyń, które by mniej lub 
więcej nie były na wstrząsy narażone. Stąd wniosek. że próba wytrzymałości na wstrząsy 
jest jedną z głównych prób wytrzymałościowych. 

Próba na wstrząsy służy do określania wytrzymałości i sztywności konstrukcji 
a w szczególności mocy łączeń i wiązań opakowania, z tym że w odróżnieniu od poprzed- 
niej próby. gdzie działania sił miały charakter statyczny, przy tej próbie działania sił 
mają charakter dynamiczny. Takie działania powodują występowanie objawów zmeczenia, 
co umożliwia określenie wytrzymałości materiału i wiązań ną zmęczenie. 

Do wykonania tej próby używa się tzw. „wstrząsarkę* do skrzyń (ryc. 2, str. 337), która 
naśladuje wstrząsy w czasie transportu wozem. samochodem lub koleją. ,, Wstrząsarka” taka 
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składa się z ruchomego wózka z płytą i stojaka, wewnątrz którego umieszczone jest urzą- 
dzenie poruszające wózek. Wózek porusza się w kierunku poziomym na odległość około 
12—15 ст. Szybkość ruchów zwrotnych „wstrząsarki* może być zmieniana i wynosi zwy- 

kle 60, 90 1 120 ruchów zwrotnych na minutę. Na płycie wózka umocowuje się skrzynie 

między dwiema poprzecznymi listwami, Na skrzyni napelnionej towarem właściwym lub 

zastępczym, umieszcza się obciążnik — odpowiednik obciążenia skrzyni na spodzie stosu. 
„Wstrząsarki' używa się do dwojakie- 7 

go rodzaju prób: a) na wstrząsy i b) na 

zrywy środka transportowego. 

a. Próba na wstrząsy, przy której skrzy- 

nię umieszcza się ściśle między dwiema 

listwami płyty wstrząsarki, a na wieku 

skrzyni umieszcza się obciążnik. Tak umo- 

cowaną skrzynię poddaje się wstrząsom, 

które w efekcie dają deformację skrzyni 
przypominającą wysuniętą szufladę (ryc. 

3, str. 338). 

b. Próba na zrywy, przy której skrzy- 

nię obciążoną zawiesza się tuż nad płytą 

wózka. Listwy płyty ustawione luźno 

w stosunku do skrzyni uderzają w czasie 

ruchów wózka w czoła skrzyni. 

Podczas próby na wstrząsarce obser- 

wuje się uszkodzenia występujące w skrzy- 

ni, a próbę prowadzi się aż do chwili wy- 

padania zawartości.--2 tą chwilą zatrzy- 

muje się wstrząsarkę, a z licznika odczytuje 

się krytyczną ilość wstrząsów, tj. taką, 

jaka spowodowała techniczne zniszczenie 

skrzyni. oe | 

Analiza próby. Jak dotychcza- 

owe badanią wykianiy, najnatosej Се Ryc. 4. Mały bęben obrotowy do badania wy- 

lowe wydaje się stosowanie przy próbie trzymałości skrzyń na przewracanie 
wstrząsów obciążenia pięcio- 

krotnego, tj. takiego, przy którym - 

ciężar obciążnika jest pięciokrotnie większy od ciężaru skrzyni wraz z zawartością, Stosując 

obciążnik pięciokrotny naśladuje się przeciętne warunki transportowe. gdzie skrzynie ukła- 

da się przeważnie w stosach sześciowarstwowych. A co najważniejsze, obciążenie takie. 

jak się okazało, jest najkorzystniejsze z uwagi na zakres stosowania. ponieważ może być 

używane zarówno do skrzyń słabej, jak i mocnej konstrukcji. Obciążenia większe niszczyły 

zbyt szybko słabe skrzynie, mniejsze zaś nie dawały wyników przy skrzyniach mocnych. 

5 a : ie * U by 

И RS И pris oS "> ne p м 4 rod APP JAM : - a w, 

PREZ ZA M NB +5 UD SNR DO 3 w 4) вул: PP res 3% Cee и 
4   

Napełnianie skrzyń do prób towarem właściwym jest w wielu przypadkach zbyt 

kosztowne z uwagi na cenę towaru. lub też ze względu na uszkodzenie towaru podczas 

próby. W takich przypadkach napełnia się skrzynie substancjami zastępczym! 

które muszą spełniać dwa nieodzowne warunki: 1) substancja zastępcza musi mieć kon- 

systencję towaru właściwego, 2) ciężar właściwy substancji zastępczej musi być możliwie 

taki sam jak towaru właściwego. 

Możliwości stosowania substancji zastępczych przewaznie nic 

trudności. Np. masło lub smalec może być zastąpiony przez wilgotną gline z taką do- 
nastręczają większych 

330



mieszka trocin drzewnych, aby otrzymana w ten sposób mieszanina miała ciężar gatunkowy 

równający się ciężarowi gatunkowemu masła. Owoce lub jaja zastępuje się odpowiednio 

drążonymi wewnątrz ziemniakami itp. 

Miarą wytrzymałości skrzyń na wstrząsy jest, jak już wspomniano, krytyczna ilość 

wstrząsów, która u różnych typów skrzyń w zależności od formy konstrukcyjnej, formatu 

1 ciężaru zawartości waha się od kilku 

OE : 8 wstrząsów do kilkudziesięciu tysięcy 
| s NARA wstrząsów. Przy tym samym typie skrzyń 

3 >” "NN  ; tej samej zawartości, między pojedyn- 
czymi skrzyniami dają się również za- 

obserwować dość znaczne różnice jeśli 

|. © AH chodzi o krytyczną ilość wstrząsów. 
b "EZ tego względu dla jednej pró- 
8 (7 by nie powinno się stosować mniej niż 

"03 dziesięć skrzyń jednego typu. Jako 
wynik podaje się wartość średnią, z rów- 

| 2  noczesnym podaniem wartości największej 

> a i najmniejszej dla danej próby. 

„OG 
czak 

Ponieważ ta niewielka ilość spostrze- 

żeń nie nadaje się do opracowan statys- 

tycznych, porównanie zaś wartości prze- 

ciętnych przy dużej rozpiętości wartości 

skrajnych mogłoby budzić pewne wątpli- 

wości, korzystne jest stosowanie dla celów 

porównawczych szeregów  uporządkowa- 

nych rosnących, z których każdy składa 

się z wytrzymałości pojedynczych skrzyń   ee ADO, |; porównania ich na wykresach. 

Ryc. 5. Duży bęben obrotowy do skrzyń Jeśli określamy wytrzymałość jakiegoś 
o większych wymiarach typu skrzyni krytyczną ilością wstrząsów, 

to taka wytrzymałość będzie względną 

wytrzymałością. Wytrzymałość ta bowiem jest zależna od ciężaru zawartości skrzyni jak 

również od objętości skrzyni. | 
< 

Dla klasyfikacji wytrzymałości różnych skrzyń proponuje się następującą 

skalę wytrzymałości: 

Kłasy względnej wytrzymałości skrzyń na wstrząsy 

|) słabe — do 10 wstrząsów 

2) niezbyt mocne — od 10 — 100 wstrząsów 

3) dosyć mocne — od 100 — 1000  ,, 

4) mocne — od 1000 — 4000 „, 

5) 
[A 

bardzo mocne — od 4000 — wzwyż. 

Dla celów porównawczych byłoby wskazane używanie takiej wielkości absolutnej, 

która by charakteryzowała wytrzymałość na wstrząsy danej formy konstrukcyjnej bez 

względu na objętość skrzyni i ciężar zawartości. Jak już wspomniano, wytrzymałość na 

wstrząsy i uderzenia jest wprost proporcjonalna do wymiarów elementu skrzyni, odwrotnie 

zaś do ciężaru jej zawartości, 
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Ponieważ objętość skrzyni jest funkcją jej elementów wymiarowych; zatem jej wy- 
trzymałość na wstrząsy można wyrazić następującym równaniem: 

  

ТУ V 
Myy a — ) С (2 

gdzie: Fw = wytrzymałość względna na wstrząsy 
a = współczynnik jakości 
V = objętość skrzyni (wewnętrzna) 
G = ciężar zawartości wraz ze skrzynią 

Obliczając z powyższego wzoru a — otrzymujemy: 

7 Ww: G 
и — 7 (3) 

. , . , c Wielkość — a — można nazwać bezwzględną wytrzymałością na wstrząsy albo też „.ja- 
kościowym współczynnikiem* wytrzymałości na wstrząsy. Zatem bezwz ględna wy- 
trzymałość skrzyni na wstrząsy równa się jej względnej wytrzymałości pomnożonej przez 
ciężar skrzyni wraz z zawartością i podzielonej przez jej. objętość wewnętrzna. 

  
Ryc. 6. Skrzynia na gulasz po próbie bębnowej (charaktery- 

| styczne dla tej próby odpadnięcie wieka) 

Zastosowanie i wprowadzenie takiej wielkości, przy badaniach wytrzymałości skrzyń, 

ułatwi porównywanie między sobą pewnych form konstrukcyjnych bez względu na wy- 

miary skrzyni i ciężar jej zawartości, co w efekcie przyspieszy wykrystalizowanie się przy- 

datności pewnych form konstrukcyjnych. 

Ponieważ opracowanie klasyfikacji bezwzględnej wytrzymałości skrzyń na wstrząsy 

wymaga obszerniejszego materiału badawczego. nie wysuwa się na razie projektu takiej 

klasyfikacji. 

3. Próba bębnowa. 

na przewracanie i upadek. Skrzynie narażone są na przewracanie podczas przeładunków 

w czasie których zamiast przenosić, przewraca się je na krawędziach, Podczas przeładunku 

skrzynie są również narażone w normalnych warunkach na upadek z nieznacznej wyso- 

kości, bo z rąk przenoszącego. Oddziaływania takie naśladowane są w bębnie obrotowym. 

Do prób tego rodzaju używa się dla skrzyń o mniejszych wymiarach (o długości do 

700 mm) małego bębna obrotowego o średnicy 2.70—3,00 m (ryc. 4. str. 339). Mały bęben 

Próba ta ma za zadanie określić wytrzymałość opakowania 
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porusza się z szybkością 6 obr./min. Dla skrzyń o większych wymiarach używa się dużego 
bębna obrotowego o średnicy 5,00 m, przy szybkości 2 obr./min. (ryc. 5, str. 340). Profil 
bębna ma kształt sześcioboku. 

We wnętrzu umieszczone są na przemian trzy progi pod kątem 450 i trzy pod kątem 
90” do kierunku ruchu. Skrzynia zatrzymując się na nich, przewraca się na przemian to na 
krawędzie. to na naroża. 

( 
| 

Analiza próby. Próba bębnowa jest próbą 
ostrą, w tym większym stopniu, im większy jest cię- 
żar zawartości skrzyni. Jest ona dość wielostronna 
1 ułatwia rozpoznanie równomierności wytrzymałości 
konstrukcji. Przy tej próbie zauważono, że najsłab- 
szym miejscem u skrzyń jest przymocowanie wiek 
i den do czół i boków, u beczek zaś wiek i den 
w wątorach (ryc. 6, str. 341). 

ны
й 
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Wytrzymałość mierzona ilością upadków jest wy- 
trzymałością względną, ponieważ zależy ona przede 
wszystkim od ciężaru zawartości i od wymiarów 
skrzyni. Wytrzymałość na uderzenia jest wprost pro- 
porcjonalna do wymiarów skrzyni, a odwrotnie do 
ciężaru jej zawartości. | 

Miarą wytrzymałości skrzyni jest krytyczna ilość 
jej upadków w bębnie, tj. ilość przy której nastę- 
puje techniczne zniszczenie. Dla celów porównaw- 
czych i dla ułatwienia określenia wytrzymałości 
skrzyni na przewracanie i upadek proponuje się po- 
niższą skale: 

  

    

Klasy względnej wytrzymałości skrzyń 
na przewracanie 

1) słabe | do 6 upadków 
2) niezbyt mocne do 18  ,, 
3) dosyć mocne do 60 т 
4) тоспе Чо 180 „ > 
5) bardzo mocne od 180 „ wzwyż. 

Кус. 7. Próba na zrzuty na 

naroża Proponuje się tutaj również, jak i przy wytrzy- 
małości na wstrząsy, wprowadzenie pojęcia wy- 

trzymałości bezwzględnej na przewracanie i upadek, które byłoby miernikiem 
wytrzymałości samej formy konstrukcyjnej. W danym przypadku wytrzymałość bezwzględ- 
ną na przewracanie można by wyrazić wzorem: 

  

b= (4) me 3 и . ` £ 

gdzie: b = wytrzymałość bezwzględna na przewracanie 
Vp = wytrzymałość względna na przewracanie 
С = ciężar skrzyni wraz z zawartością 
V = objętość skrzyni 

Na razie nie wysuwa się propożycji klasyfikacji bezwzględnej wytrzymałości skrzyń 
na przewracanie. 

542



44 Próba zrzutów. Próba zrzutów jest próbą ciężką szczególnie dla opakowań 
o ciężkiej zawartości. Służy ona do określenia wytrzymałości skrzyni na zrzuty. Do jej 
wykonania używa się windy (Żurawia) ręcznej lub elektrycznej z automatycznym urzą- 
dzeniem do zwalniania skrzyni na żądanej wysokości. U podstawy windy znajdzie się 
fundament betonowy z przykręconą do niego płytą metalowa. na która spadają skrzynie 
(ryc. 7). Należy odróżnić próbę zrzutów od próby na upadek i przewracanie. W próbie 
poprzedniej bowiem podczas upadku skrzynia spadała z nieznacznej wyzokości w roz- 
maitych kierunkach, podczas gdy przy pró- 
bie zrzutów wysokość zrzutów wzrastą do 

takiego stopnia, na jaki pozwala wy- 
trzymałość skrzyń. Przy próbie tej pod- 

daje się skrzynię zrzutom na naroża, 

krawędzie lub w miarę potrzeby zrzutom 

płaskim. Zrzuty rozpoczyna sie z wyso- 
kości 30 cm, zrzucając skrzynię kolejno 

na wszystkie naroża, co w sumie daje rq 
8 zrzutów. Następnie tę samą serię zrzu- 
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zniszczenia. Miarą wyurzymałości na zrzuty 
będzie więc sumaryczna ilość i wysokość 
zrzutów. Podobnie przeprowadza się próby 

przy zrzutach na krawędzie i ew. przy Ryc. 8. Próba udarowa na pochylni 

zrzutach płaskich. | 
Analiza próby. Określenie wytrzymałości przy pomocy dwóch liczb dość wyso- 

kich, z których jedna jest sumą wysokości zrzutów, a druga ich sumaryczną ilością, jest 

mało przemawiające do wyobraźni. Wskazane byłoby wyrazić tę wytrzymałość pojęciem 

liczbowym, będącym funkcją obu poprzednich liczb. Najbardziej wskazane byłoby tu 

zastosowanie takiej miary, jaką jest średnia wysokość zrzutów. Względna wytrzymałość na 

zrzuty wyrażałaby się następującym wzorem: 

% 
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А
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Sz | 
Wą = — 5) 

r 

\ 

gdzie: Wz = względna wytrzymałość na zrzuty 

Sz = suma wysokości zrzutów 
п = łączna ilość zrzutów 

Dla celów badawczych, podobnie jak przy próbie bębnowej, należałoby 1 tu uwzględniać 

wytrzymałość bezwzględną na zrzuty, która by się równała wytrzymałości względnej 

pomnożonej przez ciężar brutto i podzielonej przez objętość skrzyni. 

55 Próba udarowa. Próbę udarową wykonuje się przy pomocy równi pochy- 

łej, na której umieszczone są szyny. Na szynach posuwa się wózek, na którym umieszcza 

się skrzynię próbną. Przy dolnym końcu szyn umieszczona jest ściana zderzakowa. Skrzynię 

na wózku puszcza się czterokrotnie na wszystkie krawędzie z odległości 60 cm od ściany 

zderzakowej. Następną serię uderzeń wykonuje się z odległości 120 cm i kolejno powtarza 

się tę czynność, zwiększając odległość za każdym razem o 60 cm (ryc. 8). 

Próba udarowa, często stosowana za granicą jest zasadniczo pewną odmianą próby 

zrzutów i w efekcie daje podobne wyniki w porównaniu z tą ostatnią. jej ujemną stroną 

jest kosztowniejsze i wymagające znacznego pomieszczenia urządzenie probiercze w po- 

równaniu z windą do zrzutów. Samo natomiast wykonanie próby na równi pochyłej jest 

mniej żmudne i łatwiejsze w wykonaniu. 
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III. Próby zasadnicze i pomocnicze 

Skrzynię poddaje się w pierwszym rzędzie tąkiej próbie, która naśladuje warunki, 
w jakich skrzynia będzie się znajdowała w czasie jej użytkowania. Próbę taką w od- 
niesieniu do danego typu skrzyni możemy nazwać próbą zasadniczą. Próbą zasadni- 
czą dla wszystkich typów skrzyń jest próba na wstrząsy, na które każde opakowanie jest 
narażone w czasie przewozu. Prócz tej próby w zależności od rodzaju zawartości i ro- 
dzaju użytkowania skrzyń można stosować równocześnie i inne próby jako zasadnicze. 
Np. skrzynie na wełnę są narażone na przewracanie, próba bębnowa będzie więc dla nich 
również próbą zasadniczą. Dla skrzyń na dorsze oprócz próby na wstrząsy będzie również 
taką próbą próba na zrzuty, w szczególności płaskie itp. . 

Oprócz prób zasadniczych skrzynie poddaje się często tzw. próbom pomo cniczym. 
Są to próby oddające oddziaływanie, z jakimi dana skrzynia nie spotyka się podczas 
normalnego użytkowania, jak np. próba bębnowa dla skrzyń na wino lub na jaja. Skrzyń 
takich nie można przewracać z uwagi na rodzaj zawartości, próbę natomiast bębnową 
stosuje się do nich w celu sprawdzenia równomierności wytrzymałości konstrukcji. 
А 

WNIOSKI KONCOWE 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, osiągniętych przy badaniu opakowań z drew- 
na, projektuje sią: | 
l. Próby wytrzymałości opakowań dzielić na: a) próby zasadnicze (typowe), b) pró- 

by pomocnicze (nietypowe). 
2. Wytrzymałość opakowań określać następującymi wielkościami: a) wytrzymałością 

względną (użytkową), b) wytrzymałością bezwzględną (współczynnik wytrzymałości) 
c) wskaźnikiem jakości. 
Jako wytrzymałość względną (użytkową) przyjąć: przy próbie na ściskanie — kry- 

? 

tyczne obciążenie, na wstrząsy — krytyczną ilość wstrząsów, bębenkowej — krytyczną 
ilość upadków, zrzutów — średnią wysokość zrzutu, udarowej — średnią odległość 
uderzenia. 
Jako wytrzymałość bezwzględną (współczynnik wytrzymałości), przyjąć wytrzy- 
małość względną pomnożoną przez ciężar skrzyni wraz z zawartością, podzieloną przez 
objętość opakowania (w dm3). | 
Wskaźnik jakości opakowania wyrażać wytrzymałością bezwzględną podzieloną 
przez miąższość użytego do budowy skrzyni surowca (w dm?). 

3. Wyniki badań wytrzymałościowych podawać następująco: 
a) dla wytrzymałości względnej (użytkowej) dla jednej serii prób, wartość średnią i war- 

tości skrajne, prócz tego wytrzymałości poszczególnych opakowań w postaci uporząd- 
kowanego szeregu rosnącego; | 

b) wytrzymałość bezwzględną i wskaźnik jakości jako wartości średnie dla serii: 
c) na podstawie średniej wytrzymałości względnej zakwalifikować typ opakowania do 

odpowiedniej klasy wytrzymałości, stosując dla każdej próby pięciostopniową skalę 

é 

wytrzymałości, 

2 Zakładu Badania Drewna i Wyrobów 
Drzewnych 
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