
TiQ TÉcivice

Papel extensível para sacos mult foliados

EF C 7lydíto

rlo k fim da Segunda Guerra
MundiiL a indústria papeleira
alemã sob a pressão de falta

matériasprimas desenvolveu um
ipel trepado a úmido com uma
astïcidade longitudinal ao redor de
M Este leve trepado como era
nhecido nunca foi amplamente
eito devido às baixas velocidades

produção e propriedades físicas
ucas incluindo alta flexibilidade e
cita porosidade
Depois da Segunda Guerra Mun

al no fim dos anos 40 e princípio
s anos SO estudas desenvolvidos
s EUA propiciaram a invenção e
perfeiçoamento de um novo e re
lucionário tipo de papel Este no

tipo de papel era caracterizado
or não ser trepado tendo a apa
ncia da superfície similar a do kraft
ormal porém exibindo altos vaio
s de elongação e grande capaci
ade de absorção de energia A pri
leira produção comercial deste pa
el Foi feita pela West Virginia Pulp

Paper Co em 1957 Em janeiro
e 1958 foi fundada a Clupak Inc
om o objetivo de licenciar este pro
esso de produzir papel extensível
lupak para a indústria papeleira
nundial

já há algum tempo tem sido reco
ihecido que um dos principais re
luisitos de uma embalagem de papel

a habilidade de absorver grandes
luantidades de energia antes de se
omper Se par exemplo um saco
le papel cheio cair ao chão a ener
ïa potencial que ele inicialmente
ossui é convertida em energia ci
iética que precisa ser dispersada
ie alguma maneira admitindose
1ue o saco deva permanecer intacto

AMgo eaetratdo do WeTco do
entro de Tecnologia de Embalagem
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Figura 1 Curvas de TEA para papel kraft normal
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Parte desta energia cinética é usada
para deformar o produto mas a
maior parte é absorvida pelo papel
do saco na medida em que ele se
estenda sob a carga que é aplicada
no impacto Esta habilidade de es
tendersee conseqüentemente ab
sorver enegia tem sido utilizada e
melhorada no desenvolvimento de

papéis extensíveis
Resistêncía à tração e alongamen

to são propriedades físicas do papel
kraft bem conhecidas e que podem
ser medidas em equipamentos de
testes adequados Se além disto de
senharmos um gráfico mostrando o
grau de mudança da carga de rup
tura com o incremento da elonga
ção teremos uma curva que é carac
terística para o tipo de papel que
está sendo testado A área integrada
sob esta curva é proporcional à ca
pacidade de absorção de energia
do papel um valor conhecido como
TEA Tensile Energy Absorption ou
Energia de Deformação na Tração

A figura 1 mostra as curvas de TEA
características para um papel kraft
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normal Na análise desta figura no
tase que os valores de resistência à
tração diferem consideravelmente
assim como os valeres de elongação
Enquanto a tração no sentido longi
tudinal L é maior que a transversal
T a elongação no sentido transver
sal é maior do que a do sentido
longitudinal 0 TEA no sentido lon
gitudinal é pouco acima da metade
do TEA transversal

Com o desenvolvimento dos pa
péis extensíveis os fabricantes de
papel kraft tornaramse capazes de
produzir papéis com grande incre
mento nos valores do TEA no sentido

longitudinal A figura 2 mostra cur
vas típicas nos sentidos longitudinal
e transversal para o papel extensível
Em comparação com o papel kraft
normal o valor do TEA longitudinal
foi melhorado entre três a quatro
vezes porém pouco foi feito na
direção transversal

A melhoria apenas na direção lon
gitudinal resultou em novas pesqui
sas no sentido de se obter o chamado

papel quadrado onde as proprie
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Figura 2 Curvas de TEA pare papel krjrft extensível
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Figura 3 Curvas de TEA para papal kraftsemiextensível
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Figura 4 Relação entre a desempenha em queda livre e o
TEA para sacos de papel kraft
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dades longitudinais e transvers
são aproximadamente equivalen
0 papel com essa característica
chamado de papel semiextensi
e as curvas do TEA para esse pa
são as mostradas na figura 3

A relação entre as melhorias
valor do TEA do papel kraft c
desempenho do saco pode ser es
dada através do ensaio de quer
Vários trabalhos na literatura ti

mostrado que não apenas exi
urna boa correlação entre os vaio
de TEA e o ensaio de que
conforme visto na figura 4 rr
também que nenhuma oui
propriedade física do papel kraft
correlaciona tão bem com
resistência do saco

Estudos da correlação entre o c
sempenho em queda livre e o vai
do TEA para diferentes tipos de p
póis podem ser realizados no Lah
ratôrio do Cetea que possue infi
estrutura para realização desses e
sa ios

O quadro 1 apresenta valores o
tidos no Cetea na determinação o
resistência à tração percentage
de elongação e TEA para papel kr
normal e papel kraft extensível
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