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FABRICASAODE PAPEIS PARA EMBALAGEM

1 INTRODUAO

O papel costuma ser definido como uma estrutura plana formada por fibras vegetais
entrelaGadas umas as outras

A fabricagAo do papel consiste em destruir uma estrutura coerente o tronco da arvore e
voltar a contruir outra uma rede fibrosa que volta a ser coerente uma vez eliminada a agua na fase
de fabricagao da folha O elemento basico desta estrutura e o mesmo da estrutura original a fibra
celul6sica que devera sofrer os menores danos possiveis durante as fases de isolamento e
individualizaW da madeira 5

As embalagens vbm a cumprir uma fungao de protegao que 6 pr6pria da natureza ou seia
notamos elementos de proteW na maiona dos produtos naturais ou nao 6 verdade que ftWas
legumes cereais arvores a etc estao embaladosistoa levam uma proteaoextema as cascas ou
peles Mais que into hole podemos diner que embalamos

para PROTEGER
o produto e o entomo que o rodea

para REDUZIR
as perdas de produto a residuos

para MELHORAR
a higiene a seguranga

para RACIONALIZAR

para UNIFICAR

a produrao a distribuiGao

o produto

para AUMENTAR
a conveniencia

para INFORMAR

para VENDER

sobre o produto a seu use

o produto



2 VISAO ECONOMICA DA INDOSTRIA PAPELEIRA

21 PRODUOAO MUNDIAL DE PAPEL E CELULOSE

Apesar da recessAo que atingiu em 1992 os principais paises produtores e
consumidores de papel a celulose a industria de papeis a cartbes marcou recorde de produoo pelo
decimo ano consecutivo Entretanto a taxa de crescimento que foi de 22 em 1991 babrou para
07 em 1992 o que significou um incremento de 536 milhbes de toneladas de papeis a cartbes
elevando a produgeo mundial para 24651 milhbes de toneladas 1

O setor de papeis para embalagem cresceu de 905 milhbes de toneladas em 1991
para 932 milhbes de toneladas participando com 378da produp5o total

PRODUQAO MUNDIAL DE PAPEIS PARA EMBALAGEM 1
1000 TON

5

1991 1992

CEE 1255 1304

ESCANDINAv1A 415 396

OUTROS PASES EUROPEUS 479 428

TOTAL EUROPA 2150 2129

AMERICA DO NORTE 3831 3969

AMERICA LATINA 487 486

ASIA 2332 2485

AUSTRALASIA 137 138

AFRICA 118 113

TOTAL 9055 9320
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MAIORES PRODUTORES MAIORES PRODUTORES MAIORES CONSUMIDORES

MUNDIAIS DE PAPEL EM 1992 MUNDIAIS DE CELULOSE E61 1992 MUNDIAIS DE PAPEL EM 1992

em mil roneiadas em mil toneladas emkghablrante

01 Estados Unidos da 01 Estados Unidos 01 Estados Unidos
America 74729 da Amiria 59282 da America 3087

02 Japio 28322 02 Canadi 22841 02 Fnlindia 2490

03 Republica Popular 03 Republica Popular 03 Japio 2284

da China 17251 da China 11985 04 Gngapura 2174

D4 Canadi 16594 04 Japio 11200 05 BElgica 2132

05 Alemanha 12930 05 Suede 9589 06 Dinamara 2125

06 Finlindia 9147 06 Fnlindia 8525 07 Holanda 2074

07 Sueda 8378 07 Comunidade dos 08 Sueda 2012

08 Franca 7697 Estados Sovieticos 6800 09 Sure 2010

09 Comunidade dos 08 BRASIL 5368 10 Canada 1969

Estados Sovieticos 6050 09 Franca 2609 11 Alemanha 1899

10 Italia 5961 10 Africa do Sul 2320 12 Taiwan 1798

11 Republica da Coreia 5504 11 Akrtunha 2240 13 Hong Kong 1738

12 Rom Unido 5128 12 Noruega 2009 14 Austria 1714

13 BRASIL 4915 13 Chile 1681 15 Luxemburgo 1662
14 Taiwan 3977 14 Portugal 1592 16 Reirw Undo 1629

15 Espanha 3448 15 Espana 1530 17 Nonrega 1592

16 Austria 3252 16 Austria 1489 18 Nova Zelindia 1592

17 Holanda 2835 17 India 1400 19 Franca 1587

18 M6 2825 18 Now Zel6ndia 1288 20 Australia 1574

19 India 2540 19 Austrifia 982 21 Itifia 1319

20 Indonesia 2263 20 Indonesia 821 22 Republica da Coreia 1233

21 Atstrilia 2072 21 Pokkm 650 23 Espanha 1225

22 Africa do Sul 1814 22 Argentina 629 24 Eslov4nia 1075

23 Nonwga 1684 23 Menco 560 25 Israel 1061

24 SuJica 1305 24 Revco Unido 545 26 irlanda 972

25 Tailindia 1245 25 Italia 511 27 Islindia 962

26 B41gia 1138 26 Repuiblia Oueca 478 28 Chipre 931

27 Poftia 1100 27 841gia 468 29 Portugal 868

28 Argentina 1027 28 Turquia 375 30 Malta 700

29 Portugal 958 29 Taiwan 368 Obs Em 1992 o consumo de papei do
30 Turquia 946 30 Republica da Coreia 323 Brasil fat de 166 kg par habitante
Force Revate Pulp and Paper International Julho 93



22 SITUACAO BRASILEIRA

Como observamos na tabela dos 30 maiores produtores a consumidores mundiais o

Brasil ocupa a 13a posigao Como produtor de papeis a cartoes a 8 maior produtor de celulose e
13 maior consumidor mundial de papeis 1

Generalizando podemos dizer que a posipao ocupada no ranking de produtores nos
dra uma ideia da potencia produtiva da nagao enquanto a posiGao ocupada no ranking dos
consumidores nos dara uma ideia da capacidade economica do pais No entretanto o grau de
desenvolvimento ou nivel de vida de um pais a pode ser estimado pela posipao ocupada na lista de
consumo aparente per capita Nesta lista estamos bastante longe do padrao dos paises
desenvolvidos alcangando um consumo percapita de apenas 266kghabano em
1992ver tabela I

O consumo de embalagens a um grande indicador do nivel de atividade acon6
mica intemacomo se observa no grafico abaixoou seja se desejarmos saber se a economia
est3 com born desempenho ou nao basta verificarrnos Como esta o volume de expedigao de
papelao ondulado

EXPEDIAO PAPELAO ONDULADO X PRODUAO INDUSTRIAL
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3 CARACTERISTICAS DA INDUSTRIA PAPELEIRA

31 INDUSTRIA PESADA

A industria papeleira a uma industria pesada tanto pela dimensao quanto pela
oomplexidade das suas instalagOes

Em geral as f3bricas de celulose Sao as maiores algumas com instalag6es
superando1000000 de toneiadas ano 2

As ffibricas de papel t6m um tamanho medio menor Uma maquina pode pesar umas
8 toneiadas por Ud de papel produzido Ou seja podemos chegar a maquinas com aproximadamente
8000 ton de equipamentos instalados 3

32 INTENSIVA EM CAPITAL

Devido ao ja citado acima pela utiiizaoo de equipamemos grandes a carosreferese
a industria papeleira como sendo intensiva em capital

O custo de uma maquina de papal chega facilmente a US 300 milhbes a um
complexo integrado de celulose a papel atinge cifras pr6ximas do bilhao de d6lares 2

Uma unidade de oonversao de papelao ondulado atinge vatores menores embora
ainda assim importantes na casa de US 20 miftes ou mais deperxlendo sobremaneira do grau de
sofistipgao a automagao implantados

Devido ao imenso capital empregado os investimentos na industria papeleira Sao
propsigi5es de longo tenno

Devemos ainda citar os significativos investimentos que a industria vem fazendo na
lute para reduzir oontaminagoes ambientais

33 INTENSIVA EM ENERGIA

A industria papeleira oonsome grande quantidade de energia nas areas de preparo
de madeira polpagao refino branqueamenro a secagem

A fabricagao de uma tonelada de papel consome energia equivalente a 6 barris de
petr6leo 3

Baseada em desertvotvimento sustentado a industria papeleira tern diminutdo
gradativamente sua dependOncia de combustiveis de petr6leo gas ou energia da queima de residuos
madeireiros a lixivias resultantes do processo de polpaW quimica De fato uma planta de celulose
kraft 6 autosuficiente em energia

No contexto global a industria de celulose a papel ja capaz de gerar mais de 50 do
total da energia que necesstta 2

34 PAPEL PROCEDE DE UM RECURSO NATURAL RENOVAVEL

Atualmente quase todo papel produzido prov6m do reino vegetal Aproximadamente
1 das fibras que entram na composigao do papel Sao artificiais ou sintaticas Das fibras naturais
93 Sao espacies arb6reas coniferas a folhosas enquanto os 7 restantes Sao espacies lenhosas
bambts sisal canaetc3

Podemos considerar que a matariaprima papeleira b6sica provam de uma plantapio
oom colheitas em periodos maiores para as espacies mais usuais no Brasil temos periodos de 7 a
10 anos para eucalipto a 12 a 15 anos para pinus

Os bosques de madeira Sao um recurso inesgot9vel para a especie humana sempre
e quando sejam corretamente gestionados

Dizse costumeiramente que nao herdamos o meio ambiente de nossos pais mas
Sim o tomamos emprestado de nossos filhos E os emprestimos tam de ser devolvidos As arvores
que hole emprestamos dos bosques devem ser devolvidos mediante replantio



Este tipo de devolu4ao nao a possivel corn outros recursos como carvao petrdleo
gas ou metais Por isto os recursos nao renovaveis devenam ser poupados a em contrapanida
deveriamos oonsumir madeira com muita liberdade 4

Da madeira utilizada no mundo Segundo dados da FAO temos

52 combustivel
36 serrarias

12 papel a cartao

Os fabricantes de papel a celulose conscientes da importancia do suprimento
adequado de madeira constituemse no grupo mais ativo em pesquisa florestal a reflorestamento
Junto a isto se estuda uma melhor utiliizagAo de biomassa novos matodos de fabricaQao que
resultant em maiores rendimentos a produpao de papel com manor peso por metro quadrado a maior
utilizagao de papais reciclados 3

35 A INDUSTRIA PAPELEIRA t INTENSIVA EM AGUA

A agua assume grande importancia nas diversas etapas da produgao de papel t ela
o principal veiculo de transporte das fibras a produtos quimicos utilizados na fabricarao As
suspensbes fibrosas nas etapas de fabricagao estao entre 5 e 20 em geral O papal a formado a
oonsist6ncias muito babcas 05

Devido a isto grandes quantidades de agua Sao utifizadas E grande parte e
reutilizada em especial na maquina de papel 2

Uma maquina de papal provavelmente utiltzara aproximadamente 20 m de agua
ton de papal Se considerannos que as fabricas modemas produzem de 300 a 1500 tond veremos a
enonne quantidade de agua a ser utilizada

Esta enorme quantidade de agua utilizada preocupa devido As possibiilades de
oontaminag6es ambientais em especial das fabrices de celulose por isto nos OlUmos 20 anos
aumentaramse os esforgos para reduzir os volumes utilizados principalmente atravas do
fechamento dos circuitos implementando assim a quantidade reutilizada

36 PAPEL I UM PRODUTO RECICLAVEL

Uma das caracteristicas importantes do papel a sua capacidade de ser reciciado O
interesse desta operayao a variado preservagao de florestas redugao do oonsumo de energia
necessaria para a fabricagao a redugao do volume de residuos 3

O papel pode ser recuperado para fabricarse novamente papais para obtengao de
produtos que nao sao estritamente papeleiros Como places isolantes ou para incineragao para
recuperar valor a energia

A reciclagem a tema muito em modaatualmente embora a muito ja praticada As
taxes anuais de reciclagem estao crescendo corn alguns paises ja atingindo valores superiores a
50



37 PAPEL rz UMA COMMODITY

Grande pane do papel 8 produzido em gramaturas cujas especificagdes sgo
similares de produtor a produtor a cujos beneficios provem da capacidade de cada produtor em
alcanrar baixos custos de produQAo

O papel alcanrou o statusde commodityapoucos anos em especial com o grande
incremento de consumo em paises altamente industrializados A 50 anos atr9s o consumo per
capitanos EUA era de 100 kgthabano hoje chega a mais de 300 kghabano A quantidade de
papel para supdr aquele mercado 6 de aproximadamente 80 milhdes de toneladaslano

10



4 PAPtIS PARA EMBALAGEM

Segundo a Associag5o Nacional de Fabricantes de Papal a Celulose o grupo de
pap6is a canoes para embalagem 6 formado por 6

41 PAPOS PARA EMBALAGENS LEVIES E EMBRULHOS

411 ESTIVA E MACULATURA

Pap6is fabricados com aparas em cor acinzentada em gramaturas de 70 a 120
gm2 Usados em embrulhos que dispensam apresentag5o

412 MANILHINHA PADARIA

Fabricado com aparas pasta mec5nica ou semiquimica em gramaturas de 40 a 45
gm monolOcido ou nao em oor natural a em folhas dobradas Usado essencialmente em padarias

413MANILHA

Fabricado com aparas pasta mec5nica aou semiquimica em geral em gramaturas
entre 40 a 100 gm monomcido em cores caracteristicas ou natural Usado para embrulhos e
embalagens industrials

414 FOSFORO

Fabricado com pasta quimica em 40 gm monolucido ou ndo na cor azul
caracteristica Utilizado essencialmente para forrar caixas de fdsforo

415 STRONG

Fabricado oom pasta quimica strong de primeira aparas eou pasta mec5nica
strong de segunda nas gramaturas de 40 a 80 gm em geral monolticido branco ou cores claras
Usado na fabricad5o de sacos de pequeno porte forros a para embrulhos

416SEDA

Fabricado com pasta quimica branqueada ou nao em gramaturas entre 20 a 27
gm branco ou em cores Usado em embalagens leves embrulhos de objetos de arte enfeite e
proteg5o de fnrtas

417IMPERMEAVEIS

Pap6is com baixa penneabilidade a subst5ncias gordurosas Exemplos glassine ou
pergaminho attamente refinados a supercalandrados greaseproof transi6cidos a sem
supercalandragem

42 PAPEIS PARA EMBALAGENS PESADAS

ii



421 KRAFT

Fabricados em geral com pasta quimica sulfato nao branqueadas em gramaturas
de 30 a 200 gm cuja principal caracteristica is a resistdricia mecAnica elevada Distinguem se
variedades oomo kraft branco pasta branqueada kraft para saoos multifoliados 80 a 90 gm em
geral eztensiveis

422PARA PAPELAO ONDULADO

MIOLO Fabricados de pastas semiquimicas mecanicas a aparas com gramaturas
de 110 a 190 gm usados na oonfec9ao do miolo para papel4o ondulado

CAPA DE 1a Com elevada porcentagem de fibras virgens oom gramaturas maiores
quo 120gm que oonstttuirAo a cape ou forro des caixas de papel3o ondulado

CAPA DE 2a Semelhante ao cape de 1a por6m com propriedades mec2nicas
irderiores devido A utilizagao de elevadas proporr8es de aparas

43 CARTOES E CARTOLINAS

Caracterizamse por sue elevada gramatura a relativa rigidez

431 CARTAO DUPLEX

Cart3o composto de forro a suporte em gramaturas entre 200 a 600gm2

Forro camada superior fabricada oom pasta quimica branqueada monolOcido com
ou sem tratamento superficial

Suporte camada inferior fabricada com pasta nao branqueada eou aparas

432 CARTAO TRIPLEX

O suporte 6 forrado em ambas faces

1



433 CARTAO BRANCO FOLDING

Cartao de uma s6 massa fonnado por uma ou mats camadas Geralmente utilizado
em embalagens com cone a vinco impresso

434CARTOES EM CORES

Cart6es coloridos usados principalmente na confecgao de fibras a pastas para
arquivos

44 PAPELAO

Cartbes com elevada gramatura a rigidez multicamada em geral da mesma pasta
cuja oor 6 consequ6ncia dos materiais empregados na sua fabricaoo Geralmente comercializado
em fonnatos a identiricados por numeros qua indiquem a espessura das folhas contidas em um
amanado de 25 kg

441 PAPELAO MADEIRA OU PARANA

Fabricado com fibras virgens de pasta mec9nica ou mecancquimica

442 PAPELAO CINZA

Obtfdo a partir de aparas

13



5 PROPRIEDADES FISICAS CARACTERISTICAS DOS PAPEIS USADOS PARA
EMBALAGEM

51 INTRODUCAO

Procuraremos neste t6pico descrever algumas das propriedades fisicas dos papeis
utilizados pare embalagem principalmente aquelas caracteristicas essenciais nos papeis utilizados
na fabricagAo de chapas de papel5o ondulado quer capas ou miolo a em papeis usados para fabricar
sacos

52 PAPELAO ONDULADO

Papeleo ondulado a uma estrutura composta por folhas lisas exteriores as capas e
folhas onduladas qua formam as ondas o miolo

Norrnalmente se classifieam os papel6es ondulados conforrne o nGmero de papeis
qua o eomp6e assim podemos ter a face simples forrnado por uma folha lisa uma capa a uma
ondulada unidas por colagem Este e o m6dulo elementar de todo carteo ondulado ver figura
abaoro

Unindo uma segunda capa formase a cape dupla Se a esta unimtos outro m6dulo
elementar teremos o duplex parede dupla a sucessivamente obteremos o triplex ver figura abaixo

Simple care Doble care

Doblobis Triple Canal

Fig I Tipos as carton onduiado
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O objetivo dos canoes ondulados A proporcionar uma relagao capacidade de
resistOncialpeso da estruturao mais elevada possivel o que significa obter a mAxima capacidace de
resistOncia com menor prego possivel

As exigencias que uma caixa de papelao ondulado deve ter Sao

Baixo peso
Capacidade de suportar empilhamento
Resist@ncia ao manuseio a transporte
Boa capacidade de impressao
Resistancia a Agua
ResistAncia a umido
Baixo Gusto
Umpeza
Reciclagem

Um bom papal para embalagem deve transferir As caixas estas propriedades

53 PAPEIS PARA PAPELAO ONDULADO PROPRIEDADES FISICAS

531 PAPEIS PARA CAPAS KRAFTLINERTESTUNER

5311GRAMATURA ESPESSURA E UMIDADE

Sao caracteristicas globais ou gerais de todo papal
Em produgao ou conversao dues caracteristicas essentials Sao o peso a Area Por

exemplo os papeleiros mensuram sue produgao em toneiades e a vendem por peso ou area de
acordo oom a necessidade do cliente

GRAMATURA Massa por unidade de Area do papel E expressa em gramas por
metro quadrado

A gramatura afeta a maicha das propriedades do papal Para facilitar uma
oomparagao A costume referir aigumas propriedades A gramatura ex indite de tragao estouro etc

ESPESSURA Distancia perpendicular entre as duas faces do papal medidas
Segundo condig6es especificas de pressao E expressa normalmente em milimetros ou micras

UMIDADE E a quantidade de Agua retida no papal expressa em porcentagem
Medida pela relagao entre a massa do material remanescente apds a secagem e a massa anterior A
secagem

Consideramos estas propriedades como gerais pois afetam quase todas as outras
propriedades do papal

Extremameme importame A a uniformidade destas 3 propriedades
O bom desempenho de um papal pare embalagem A praticamente garantido pela

unifonnidade da gramatura espessura a umidade
MAquinas modemas estao sendo equipadas com equipamentos para corregao

automAtica destes parametros

15



Faixas de varia0es destes par9metros que considerAvamos toerveis 4 para
gramatura a umidade a 50 micras para espessura estAo senddo reduzidas A metade ou menos Este
B um requerimento para convers6es em onduladeiras que chegam a operar a velocidades maiores
que 300 mlmin

Devese notar que jA consideramos equipamentos de leitura em linha de gramatura
espessura a umidade como indispensAveis na ind6stria modema ou pelo menos para aquela
empresa preocupada com qualidade a satisfagao de seus clientes

5312RESISTENCIA A COMPRESSAO RCTSTFI

Este propriedade A hole a mais importante para avaliagAo da qualidade de um papel
para a oonfecg4o de chapas de papehlo ondulado pois estA diretamente relacionada com a
resistOncia A compressao de canto do chapa de Pape Ondulado avaliada atraves de Edge Crush
Test ECT que por sua vez definirA a resist6nci2 ao empilhamento das caixas de Papel Ondulado
avaliada peb Box Compresion Test BCT

O reconhecimento do importAncia deste teste foi dada nos EUA atravAs do recente
revis90 do Rule 41 Uniform Freight Classification a do Item 222 do National Motor Freight
Classification em abril de 1992 revisSo levada a Cabo peb CORBOTEC Corrugated Board
Technical Service Committee a peb FISCOTEC Fiberboard Shipping Container Testing Committee
que devincularam o teste de Estouro dos papdis constituintes do chapa de papel ondulado Como
teste de referbncia para definir a resistAncia dos catcas coiocando em seu lugar o teste de
compressao de canto ECT ou teste de coluna 7

Apesar de tAo importante este teste apresenta dificudades de avaliagAo devido a
reduzida espessura dos corpos de prova o que implica em que estes corpos tenham elevada
esbeltez Uma tire de papal trabalhando sobre compressAo pode ser considerada Como uma coluna
de alturah largura I e espessura e A esbeftezUenk

a2 W

No figure abaixo podemos observer a evolurAo da tensAo de compressAo mAxima
em fungAo do esbeltez Teoria de Euler

III II T

0

0

a
A
uV

Qu

N

Teoria de
Euler

1

EXPERIMENTAL

r

Esbaleez 1

Fiq 817 Relicidn entre li tensidn elEiea de coepresidn y la esbeltez
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Somente quando a esbeltez a relativamente pequena 30 podemos deterinar a
verdadeira resistAncia a oompressao de canto 8

Para os papais de embalagem que normalmente apresentam espessura entre 0200
e 0500 mm a altura dos corpus de prova deveria ser de 17 a 43 mm para trabalhar na faixa de
maxima resist@ncia de oompressao

Oevido a isto na maioria dos ensaios de compressao dotase o corpo de prove de
uma fora ondulada ou circular para reduzir os efertos de flexao ou arqueamento associados a
oompressao oonfore figura abaixo 8

O teste mais difundido A o de resistancia a compressao em anel Ring Crush Test
RCT que esta noraiizado segundo Nora TAPPI T 818 Os resuttados sao expressos em KNm

O inoonveniente deste taste esta no fato do papal ester em forma de anal que a
uma condigao diferente de sua funrao estrutural no papelao onduladc Tambdm em gramaturas
maiores que 300 glm ao curvamios o papal podemos enrugalofalseando o resultado 9

Este ensaio correlationse corn o ECT e em primeira aproximarao podemos
utiltzar a seguinte expressao

ECT RCTcapas L i RCTmiolo

Sendo Z i o valor do coeficiente de ondulagao do mlolo 9

Um teste que esta ganhando terreno na deterinarao da resistbncia a compressao e
o STFI ShortSpan desenvolvido na Suacia que fez a medida da compressao em um corpo de
prove preso a mordaras distanciadas07mm Este teste apresenta resultados 15 a 30 maiores que

aqueles que utilizam corpus de prove maiores As razdes para este incremento na oompressao sac
a uma major ordem de magnitude da taxa de compressao a b uma maior probabilidade de falhas
em corpus de prove maiores 10
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figura abaixo
Este ensaio a notavelmente influenciado pela umidade do papel Como se observa na
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5313 RESISTENCIA AO ARRESENTAMENTO ESTOURO

A resistbncia ao arrebentamento a a pressiao limite qua suporta um papel
Esta pressAo 3 obtida peto bombeamento de glicerina contra uma membrana

elastom6rica qua entAo deformari3 o papal qua est3 preso entre dois aneis de focagSo at6 qua ocorra
rupture

Este 6 um dos testes mail antigos a eonhecidos na ind0stria papeleira
especialmente pela simplicidade a fact idade de realizib No entantc para qua se obtenham boas
oorreiag5w intertaboratoriais 6 preciso um correto acompanhamento da norm que especifica a
velocidade de bombeamento da glicerina 95 5 cmmin as caracteristicas da membrana a
superficie de ensaio 73 cm ou 305 mm de digmetro Ainda assim a press5o entre os andis de
fucaCAo 3 de extreme importAncia para resultado do teste

O aparetho mais oonhecido para a medipao do estouro 6 o Mullen o qua ajudou a
tomar o testa conhecido Coro Mullen

Os resuttados sao expressos em KNm ou KPa no Sistema Intemacional No
entanto anda esta largamente difundido expressar os resudados em lbin KPa Ibin x 689

Pcoei

M0r7CC

Gticenne a Ipreslbn
Membrane

Principio de Ii sedida de Is resistencia ii rerentsaiento

O teste de estouro correlacionase bastante com a trag5o longitudinal do papel Isto
esta embasado na distribuipao de tensbes no corpo de prova durante o teste Antes de romperse a
amostra rigidamente fixada deformase pela forga aplicada pela membrana em expansao A
defonnagao a aproximadamente igual em todas as direG6es No entanto o papal n5o deformse
guaimente em todas as direcbes o qua origina tensbes desiguats a causara a ruptura do papel Na
maiona dos casos a linha de ruptura sera perpendicular a direao da m porque o papel
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defonnase menos nesta direGao Como consequencia o teste de estouro pole ser usado para a
deterrninarao da diregao m3quina da amostra testada desde que ocorra uma linha principal de
ruptura 2

Apesar de sua popularidade o teste de estouro pouco relationse oom qualquer
requisito final do papal Em geral este teste A utilizado por sua convenAncia como um indicativo
gerai de resistAncia do papal

Para comparativos entre diferentes papeis de diferentes gramaturas podese
empregar o indite de arrebemamento qua a o valor do arrebentamento dividido pela gramatura Na
tabela ababto est3o alguns valores tipicos para este indite 8

VALORES DE INDICE DE ARREBENTAMENTO

PAPEL

Imprensa

INDICE DE ARREBENTAMENTO

1015

Impressao escritura 2025

Vegetal 2535

Filtro 2030

Kraft 3550
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5314RESISTENCIA A DELAMINACAO

Testes que deterrninam a coesao intema da folha de papel PlyBond
Se observarmos ao microso6pio uma segao transversal de um papal poderemos

constatar que sua estrutura 6 muttiplana Isto 6 praticamente nao encontramos nenhuma fibra
disposta na direao da espessura ou direrfio Z

Do ponto de vista pr9tico a resist6ncia na dire0o Z permite avaliar em que medida
o papel ou cartao pode suportar tensbes perpendiculares ao piano a portamo em quanto poder3
suportar as tens6es que aparecem na impress5o a na manipulagao da folha 8

Existem basicamente doffs m6todos de medir a ooes8o intema
a Esforgos de trayao
b Impacto

No m6todo a se baseia em um dispositivo constituido por dois blocos met3licos de
superfine polida nos quais se fixa o papel atrav6s de fdas adesivas de duplaface resuttados em
KPa oomo na figura abaixo

cinta

adhesiva
papel

cinta
adhesiva

IMPACTO

muestra

e

a

a scuadra metilica

cinca adhesiva

ase

Esqueee de principio de los 2 tipos de enszyo
pare detereinecidn de R

No m6todo b um p6ndulo mede a energia absorvida para delaminar a folha O
dispositivo oonsiste em um p6ndulo que arranca uma cantoneira met3lica previamente aderida ao
Pepsi Por Etta de duplaface

Este m6todo 6 utilizado peso aparelho Scott Internal Bond Tester Os resuttados sao
expressos em unidades de energiatunidade de area que no S I sao Jm 8
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A resist6ncia em diregao Z 2 detenninada peb numero a resistgncia das

ligap6esinterfibras na folha a portanto 6 uma importante caracteristica pars a qualidade das polpas
utiftadas do grau de refino a prensagem Como na figura abaixo

R kPa

O

X pastas al

sulfito cudas

Densidad aparente kgm

300 400 sm 600

Para um mesmo tipo de polpa exists uma boa correlagfio entre R a de grau de
refino abaixo caracterado peb Indies de Reteng90 de Agua WRV

WRv MI

170

160

150

1Lc

13t

121

11

Ik Pal

Cgrrelaci6n entre R y YRV Psstis sercli 070 de pine
y eucslipto 11 sulfata blanqueadas

1
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Tamb6m 6 importante para pap6is usados em embalagens a medida da coesfio ou
resistbncia superficial Normalmente esta medida 6 avaliada pelas ceras Dennison que possuem
Indices crescentes de adesividade a superficie Referese A resist@ncia superficial ao n6mero da cera
a qual delaminou a superficie do papel Bons resultados s5o alcanrados corn valores acima da cera
no 16 Dennison 16 ou seja a 000rr6ncia de problemas de delaminaoo superficial ou pirulito 6
praticamente nula acima de Dennison 16

Tamt m usase o Scuff Testpara avaliar esta propriedade

5315RIGIDEZ

Esta 6 uma das propriedades mais importantes do papal a principalmente dos
cart6es

As embalagens devem resistir a defonnagbes especialmente quando est5o
recebendo material a quando recebem cargas de outras embalagens estocadas sobre ela

Em resumo esta L mais uma medida da capacidade do papal de resistir a
deforrnag6w quando 6 submetido a press6es

Alguns fatores afetam a rigidez de um papel como abaixo

Espessura
M6dulo de Elasticidade

Contrag6es durante Secagem
Umidade

Tratamentos Superficiais
Densidade a Gramaturas

OrientaW das fibras

A rigidez 6 mensurada atrav6s de apareihos quo determinam de deformac4o
produzida por um momento fletor de onde se origina o termo mais oomumente utilizado de rigidez A
flexao

A rigidez A flexao 6 o produto do modulo de Young ou modulo de elasticidade polo
momento de in6rcia do oorpo de prova

O momento de in6rcia para um oorpo de secrflo transversal retangular 6

1 e12ouseja

RfE1Ee12

Entflo a rigidez N flexao 6 o produto do mddulo de elasticidade pew espessura a 3a
potbncia Devido a esta relaoo a espessura 6 o fator preponderante no controle da rigidez 2

O m6dulo de elasticidade 6 calculado pela inclinagflo initial da curva
tensSodeformao

4 a C
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Valores tipicos do modulo de elasticidade sao relacionados a seguir

POLPA MODULO ELASTICIDADE

Nlmm

Pasta Mecanica 1200

Pasta Mecanica Branqueada 1350

Kraft Branqueada Pinus 6000

Kraft Natural 111

Uma maneira prAtica de aumentar a rigidez em direrAo mAquina A aumentar a tensao
da folha durante a secagem impedindoade contrairse

O modulo de elasticidade B ainda bastante afetado pale umidade relative Indo de 22
a 85 de umidade relative o modulo de elasticidade pode ser reduzido em atd 50

APARELHOS UTILIZADOS PARA MEDICAO

TABER Baseiase na flexao estAbca de uma arnostra carregada em seu extremo
princpio da viga balango Medese corn este aparelho o momento fletor que produz uma
defonnagao angular detenninada 75 ou 150 em geral Baseados no mesmo principio existem
outros aparetm Lorentzen Wetre Kendey a Gurley

KODAK Baseiase na vibraoo A amostra a ser testada A fxada em uma
extremidade qua pennde a variaip3o do seu comprimento Variase o comprimento da amostra at6
qua esta entre em ressonAncia a uma dada frequencia 25 Hz O resultado A entao definido pela
equaggo

Rf 2 103 t4 W

Onde I oomprimento da amostra no ponto de ressonAncia
W gramatura

Os resultados sao expressos em Nm

5316PERMEABILIDADE AO AR

t a capacidade de um papal em perrnirtirse atravessar por um fluxo de ar quando
submetido a press6es deferenciais emre sua faces

Tam ganhado importancia no campo de papAis para embalagem a medida qua
automatizamse mAquinas de corte a vinco a no seu use final embaladoras autom6ticas Estas
geralmente tam um caberote com vAcuo ventosa pare transportar as caixas para a embaladora Se
o papal for excessivameme permeAvel pode ocorrer das vemosas nao oonsiguirem segurar a
embalagem

A penneabilidade tamb8m indica Como um papel responderb A penetragao por outros
fluidosextintascolas



Os aparelhos mais utilizados para medir permeabilidade sbo Bendtsen e o Sheffield
que deterrninam a vazao Cie ar em mQ que atravessa a superficie do papel Com apareiho Gurley
medimos o tempo segundos que leva um papel em ser atravessado por um volume de 100 cm

5317RESISTENCIA A AGUA

Em geral a grande msioria dos testes que mensuram a resistbncia de um papei 6
2gua estbo em duas categorias a mensura a quantidade de bgua absorvida por uma amostra em
um dado periodo de tempo ou b o tempo necessbrio para que a 9gua penetre em uma amostra ou
mesmo que a atravesse

Na ind6stria de pap6is para embalagem os dois testes mais utiliizados sbo o Cobb
Test e o teste da Gota

Cobb test Mede a quantidade de 6gua absorvida em uma Area definida por uma
amostra de papel em um tempo definido Neste teste um anel circular de metal 6 forado sobre uma
amostra previamente pesada colocada sobre uma superficie met3lica reooberta por borracha
Colocase bgua dentro deste anal met9lico a deixase por tempo determinado em geral 2 min
Ap6s retirase a 3gua corn papel absorvente retirase o excesso superficial de 9gua a pesase a
amostra umida O resuftado 6 entbo expresso em gramas de aqua absorvida por 100 cm

Teste da Gota Mede o tempo requerido para que uma gota de bgua seja absorvida
por uma amostra de papal Existem variag6es tail como colocar em lugar de 6gua uma solugAO
altalina soda a 5 Em geral este taste tern melhor correlwW quando queremos avaliar o
comportamertto de um papel em respeito a absorW de cola ou tinta

5318COEFICIENTE DE FRICGAO

Esta propriedade 6 importante principalmente quando da alimentag5o das chapas de
papsiao ondulado As mbquinas de oonversbo a no usu3rio final quando da alimentaoo das
embaladeiras

E importante que a fricgW erme as chapas seja baixa o bastante pars qua os
mecanismos de alimentagW das mbquinas acima citadas possam pegar chapa por chapa Se a
superficie for mudo rugosa alto coeficiente de fricg5o corremos o risco de alimentar 2 chapas a se
em contrbrio o coeficiente de fricgbo for muito baixo existe o risco de deslizamento da pilha de
chapas ou cauras prontas

Em geral medese esta propriedade atravbs do bngulo em que uma amostra
previamente unida a um peso padrbo desliza sobre outra amostra do mesmo papel Podese testar
direg20 mbquina contra diregbo mbquina ou diregAo transversal contra diregbo transversal

1



532 PAPMS MIOLO

O papel miolo 6 aquele que forma a onda no processo de conversao Para isto este
papel 6 submetido a mudas tensbes a deformarbes sobre oondig6es de elevada temperatura e
umidade Como resultado das tens6es a que is submetido o miolo sofre deformagOes a dever3 reter
a forma ondulada ap6s deixar a serAo de formapao da onda na corrugadeira

O bom desempenho de um papel miolo estar5 referido 6 capacidade desde em
absorver as tens6es a deformag6es sem que estas causem danos e a produzir ao mesmo tempo
ondas ungornes

A mais importante propriedade do papel miolo 6 a resist8ncia a compressao ou
esmagamento que este pode confedr As ondas

No cartSo ondulado esta propriedade 6 medida pelo FCT Flat Crush Test que 6 o
taste de compressao de um disco de papel ondulado conform figura abaixo

FCT

Flat Crush Test

Principio del ensayo del FCT
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metro linear

CMT

O FCT dependera da gramatura a da qualidade do miolo e do numero de ondas por

No papel miolo medimos sua capacidade de resistir ao esmagamento atraves do

5321CMT

0 nome corresponde a sigla Concora Medium Test Concora 6 tambam uma
sgla de Container Corporation of America empresa americana que desenvolveu e
norrnatizou este ensaio Norma Tappi T809

O ensaio consiste em ondular uma tira de papel de 6x12 em uma
onduladeira de IaboratOriode forma due obteremos 10 canais de uma onda especial
concora As amostras sao oortadas em diregao maquina ondas em diregft transversal
iguais ao processo real Uma vez ondulado o papel 6 fixado em uma des faces por uma fita
adesiva como se fosse uma face simples cartao simplex sendo na sequ8ncia submetido
a um ensaio de compressao Medimos entao o esforgo necessario N para comprimir ate o
colapso des 10 ondas

A resistancia a compressao das ondas varia ainda em fungao de tempo
transcorrido entre a realizagao do ondulado e o ensaio de compressao Por isto devese
especificar claramente os tempos de ensaio imediatamente 0 min CMTO ap6s 30 min

CMT30 apds 1 hora CMT60 Na figure ababro mostramos a variagao do CMT com o
tempo

CMT

25

20

t h
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O CMT correlacionase bem com rigidez a com o modulo elstico conforme figura abaixo
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Vanaoi6n dal CMT con el m6dulo elslim para disnnms espesores del papal
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O CMT tamb6m depende sobremaneira da qualidade das polpas Os melhores
resuttados s8o obtidos de polpas semiquimicas qua s6o bastante superiores ao papal miolo
fabricado de aparas

CMT
Sz

KgIDO 4s

mejorada

iPaPr

i

125 150 I5 2X

0 CMTO tern uma relapao linear com o valor do FCT do papelgo ondulado

FCT mCMTO n

onde FCT Resistgncia ao esmagamento KPa
CMT Conoora Medium Test N
m e n Coeficientes qua dependent do tipo de onda

ONDA m n

A 069 0

B 082 7

C 083 8

Al6m do CMT 6 tambdm importante o ensaio de CCT Concora Compresion Test
qua 6 o teste de compressAo de canto de um papal ondulado 6 analisado nos papdis Para capas

Is



54 PAPEIS PARA SACOS

Pap6is para sacos em especial sacos muBrfoliados devem resistir a impactos A
principal earacterlsticas a ser medida nestes papeis aquela que melhor se correlaciona com a
capacidade de um papel em resistir a impactos ou absorver tensbes A chamada TEA Tensile Energy
Absorption

541 TEA

Se em um dinamometro acoplado a um registrador testamos uma amostra de papel
a traoo nas duas direg6es principais diregao miquina DM a direpio transversal DT obteremos
curvas chamadas reogramas an3logas A figura abanco

R kNlmt

Reagraa tipica de un papal

Desta figura podemos notar que o papel A mais resistente em dire0o m3quina DM
que em direg3o transversal DT enquanto a elongag5o em OT 6 bastante major que em DM

Definimos a area sob a curve como TEA ou seja o trabalho de rupture TambBm
definimos Como resistOncia a ruptura por tragw 1 resistncia limite de uma amostra de papal
submetida a um esforgo crescente e a elongag3o Como a deformag5o maxima que suporta a
amostra at6 romperse

9
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Tensile

Breaking PAPER A

Strength
Tensile

Breaking
Strength

NNd
Cn TEPercentA Stretch

Percent Strain

PAPER B

rcent

retch

Stressstrain curves for two papers Paper A has the higher tensile breaking length while paper 8
has the higher percent stretch In this car paper B ciao has the higher tensile errrgy absorption TEA

A area sob a cuva tensaodeformag5o a proporcional z energia que um papel pode
receber ate sua ruptura

Normalmente expressamos a carga de ruptura em Nm e a elongapao em entao a

area sob a cuva reograma sera expressa como

Nm Joules
M m m

Para amostras normalizadas largura15mm a distancia entre suportes 180mm a
relacao entre o trabalho de ruptura T e o valor do TEA sera

TEAJm C C 10 1 m 037 T
15mm 1m 180 mm

Sendo C o coeficiente de eficacia ou plenitude que e a relagao entre a area
definida pela cuva do diagrama e o produto C Emax Isto e a relagao entre a area achurada e a
area do retangulo na figura ababro

C N p kN m

C

AImm b

so

Percent Strain



Logicamente o coeficiente de eficicia ou plenitude variara segundo o tipo de papel
as condigoes operatbrias a ambientais No entanto para tennos uma idAia aproximada do valor do
TEA podemos considerar os seguintes valores para o coeficiente de plenitude

CE 088 Diregao M9quina

CE 075 Diregao Transversal
Para uma determinada carga de ruptura qualquer incremento na elasticidade do

papal incrementara o TEA
A elasticidade aumentari com o incremento da refinagao em especial a afta

consistencia No entanto para atingimlos maiores valores de elasticidade podemos crepar o papel
Um processo especial chamado Clupak confere ao papel microcrepagem durante sua secagem
resuftando num papel conhecido como extensivel Com o Clupak a elongagao em diregao miquina
pode alcangar valores aid 3 vezes maiores que os norrnais

Unidad Clupak

Na figura abaixo comparamos os reogramas tipicos de um papel para sacos normal
outro de um papel extensive a um de papel crepado Fica fficil observar que o papel extensivel tern
um TEA muito major

Regular Multiwall Sack Paper

Extensible Paper

0

m

Crepeo Paper

Elongation
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A seguir
pap6is kraft para sacos

Papel

gm

carga de ruptura
N15mm

Elongao

TEA

Jm

Pap6is extensiveis

esti3 uma tabela com os valores caracteristicos de tragao para

Caracteristicas mecanicas de oaoeis kraftsacos 8

A B C D

80 90 104 83

DM 815 936 709 593
DT 422 472 438 363

DM 26 27 99 84
DT 65 65 61 84

DM 892 1065 297 209

DT 136 1451 133 151

Nesta tabela veri8camos a sensivel melhora para valores de TEA em pap6is
microcrepados na direoo mbquina
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60 FATORES DETERMINANTES DA QUALIDADE DOS PAPEIS
DE EMBALAGEM DURANTE O PROCESSO DE FABRICAQAO

Neste tdpico procuraremos descrever alguns fatores que influenciarao na qualidade
dos papeis pare embalagens Como materiaprima fibrosa tratamentos previos b fabricaoo e
caracteristicas desenvolvidas na m6quina de papel

61 MATERIASPRIMAS FIBROSAS

A grande maioria das fibres utilizadas na fabricapao de pastas celul6sicas a papdis
pertence ao rein vegetal com grande destaque para as fibres de madeira provenientes de Arvores
constituintes de dois grandes grupos as dlootiled6neas arbbreas Angiospermae a das ooniferas
Gymnospermae Estas madeiras Sao tamb6m conhecidas por folhosas porosas duras ou
hardwoods a resinsas nao porosas moles ou softwood 16

611 FIBRAS PROVENIENTES DE RESINOSAS

As principals esp6cies arbdreas fomecedoras de fibras utilizadas no Brasil Sao os
pinus a araucSrias Palo manor tempo de crescimento at6 atingir a idade ideal para oorte o pinus
vem se constituindo no principal fomecedor deste tipo de fibres

Estes fibres Sao conhecidas Como fibres longas uma vez qua seu comprimerrto
m6dio estA entre 3 e 5 mm Estas fibras s90 estreitas a alongadas apresentando uma estnitura
tubular da onde originse sue denminagio traquMas de traquea tubo Tem uma parte oca
central chamada lumen Estas fibres tern na madeira uma funpao estnrtural Como o de transporte da
seiva

A parade da fibra 6 composta por vines camadas cor espondentes aos diversos
estbgios de crescimento da fibra Estas camadas recebem o nme de P prim6ria S1 seeund3ria
Wdema S2 secundfiria m6dia a S3 secundSria intema ou terciAria A regiao circundante A fibra
chamase lamela m6dia A figura abaixo mostra um esquema das camadas correspondentes da
parade da fibra
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c

A composiggo predominante da parede celular B a celulose polimero formado por
cadeias de mol6culas de glicose Cg H10 05 unidas entre si por 3tomos de oxig6nio 11 Na figura
abauro podese observar toda a sequ6ncia dos correspondentes da parede celular
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A celulose is o elemento estrutural besico das fibras e e muito importante na
deffni0o das propriedades do papel porque a atragao superficial entre as moleculas de celulose de
distintas fibras e a principal fonte de uniao inter fibras no papel

Os demais constrtuintes das fibras seo hemicelulose tambitim polimeros formado
por agticares oom 5 etomos de carbon pentosanos que tambem influenciam as unites inter fibras
e a lignin que e o agente de ligagao entre as fibras da madeira A lignina 6 a respons9vel pela oor
marron dos papeis fedos corn fibras naturais e no entanto nAo participa das ligag6es entre fibras do
papal ou seia decrescendo a resistdricia desteA figura abaixo mostra a distribuigao dos componentes quimicos na parade celular

100

so

60
calMose

40 UamicOULAOM

20
lignin

0

ml p st s2 63

Distrlbutbn of ehnnleal components in
wood fber vreU

612 FIBRAS DE FOLHOSAS

A principal forte de fibras de folhosas na inddstria papeleira brasileira Sao os
eucaliptos Nestas fibras aparecem dois elementos celulares principais as fibras cuDa miss5o e
estritamente de resist8ncia a os elementos de vasos que transportam a seiva na madeira

As ffbrasde folhosas seo em geral de dimens6es menres que as resinosas O
comprimento destas fibras est3 entre 1 e 2 mm pet que seo popularrnente conhecidas Como fibras
curtas Os vasos SAO maiores a bastante caracteristicos A propon5o em volume de vasos pode ser
superior a 50 mas proporreo em peso e em geral inferior a 10

Faa IT
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Abaixo relacionamos as principais diferengas dimensionais entre as fibras curtas FC
e as fibras longas FL

FC FL

Comprimento medic de fibra mm 10 30

Espessura da fibra micras 120 2 0 0

Massa por unidade de 12 22

comprimento ugcm

As pastas de fibras curtas dbo em geral menor resistOncia que as pastas de
coniferas o que est9 diretamente reiacionado corn a diferenga no comprimento da fibra No entanto
as fibras curtas tbm major resist6ncia 6 compressao transversal

ExperAncias demonstram que a forga para consegjir o colapso do lumen 6
proporcional ao fator de forma S definido por Luce como

S d2 di d2 d2

sendo d a di os di9metros extemos a intemos

De acordo com esta expressao os valores do fator S para fibras de estfio em
aproximadamente 05 a 08 pare as de eucalipto 1112

Em geral as propriedades associadas com o grau de enlace das fibras tendem a
aumentar com o comprimento des fibras Parece existir uma oorrelarAo bastante boa entre a
densidade do madeira a as propriedades do papel Quanto maior a densidade menor o comprimento
de ruptura a maior o rasgo 12

A espessura do parede tamb6m infiui bastante Fbbras com major espessura dbo
major resistAncia mas no entanto nao refinam tao facilmente

62 PROCESSOS DE POLPAQAO

O principal processo de polpagao utilizado no suprimemo de fibras para a fabricagbo
de papbis para embalegem 6 o processo ao Sulfato tamo quimico como semiquimico Empregase
tamb6m processos ao Sulfdo neutro para a fabricagbo de pap6is miolo a processos de Alto
Rendimento em papbis multicamadas



Estes processos sao denominados quimico semi quimico ou de alto rendimento ou
mecanicos de acordo coma forma de energia utilizada para liberar as fibras Assim sendo nos
processos mecanicos a liberagao das fibras ocorrese por aplicagao pura de energia mecanica quer
por desfibradores ou refinadores Em geral dao rendimentos maiores que 90 ou seja conservam
praticamente toda lignina a em consequencia terao baixa capacidade de enlace baixa resistdncia
dando em contrapartida boa resiliencia a bom volume especifico

Nos processor quimicos a liberapao das fibras ocorre por solubilizagao ou
reblandecimento da lignina que mantem unidas as fibras

Os processor semiquimicos utilizam energia quimica a parte energia mecanica na
industnalizagao das fibras Dao rendimentos maiores entre 65 80 a resdancia manor que os

quimicos Tern excelente contribuigao nas propriedades de rigidez do papel

621 PROCESSO KRAFT OU SULFATO

Os processos quimicos de polpagao envolvem a cocgao de cavacos de madeira com
produtos quimicos a aftas temperaturas a pressbes em vasos chamados digestores

A denominagao de processo sulfato nao a conveniente pois faz pensar que o ageme
advo de cozimento 6 o sulfato quando na verdade sao o hidr6xido de s6dio e o sulfeto de s6dio o
suffato 6 usado Como makeup e 6 reduzido a sulfeto na caldeira de recuperarao 6

A espacie madeireira utilizada a responsavel em grande parte pela qualidade e
propriedade da polpa Como citado anteriormente as propriedades fisicas das polpas de frondosas
sad em geral inferiores as de resinosas

Desde o ponto de vista das operarAes de cocgao as diferenras quimicas sao mats
importantes As frondosas possuem menor conteudo de lignina a esta a mais acessivelpossibilitando
uma deslignificagao mais rapida a em geral major rendimento

Do ponto de vista de fabricagao de papais pare embalagem uma combinagao de
polpas de fibras Iongas a fibras curtas parece ser o ideal Por um lado temos as melhores
propriedades de resist@ncia fisice nas pastas de fibras longas que podem ser cortjugadas com
caracteristicas pr6prias das fibras curtascomo melhor formagao da folha a melhor resistbncia a
compressao

No entanto qualquer que seja a procedancia das fibrasas variaveis do processo de
cocgao que mais afetam as propriedades do papal sao o grau de desligniricegad o grau de
degradagao das fra0es de carbohidratos e a limpeza da polpa

0 grau de deslignfiicagao aem geral indicado pelo numero kappa titulagao com
pennanganato de potassio a nos darn uma id6ia de quanto de lignina resta na polpa Uma polpa
semiquimica apresenta numero kappa superior a 120 As pastas kraft normaimeme utilizadas pare
fabricagad de papais para embalagem estao com numeros kappa entre 70 a 100 Quanto manor o
numero kappa maior a resistancia intrinseca das polpas menor o rendimento a maidr a degradagao
dos hidratos de carbons

A taxa de degradagao pode ser expressa como perdas em viscosidade ou diminuigao
do grau de polimerizagao diminuigao das cadeias dos carbohidratos O tamanho das cadeias de
celulose esta diretamente relacionada com a resist2ncia das polpas

Quanto a limpeza das polpas devemos vrila sob dois aspestos a remogao dos
produtos quimicos de cocgao a b ausdncia de incozidos cascas shives rejeitos etc

A remogao dos produtos quimicos utilizados na cocgao 6 felts na operagao de
lavagem da pasta a pose ser controlada por indice de perda de reativos ou por acompanhamemo
da condutividade das polpas proporcional a quantidade de ions Na

Qualquer que seja o nivel de deslignificagao que se pretenda trabalhar o mais
importante a que este seja o mail uniforme possivel Qualquer vanagao no processo de polpagao
refletir9 diretamente na qualidade final do papel



63 REFINAQAo

A refinaGao 6 uma operagao de preparaGao da polpa na qua por interm6dio da aiao
de um trabalho mecanico a um meio aquoso modIficamos a morfologia das fibres a sue estrutura
fisicoquimica com o objetivo de desenvolver algumas de suas caracteristicas fisicas visando
oonferir ac papel determinadas prophedades 1314

Durante a refinarao devido ao trabalho mecanico se rompem a eliminamse
parcialmente as parades primarias a secundaria extema da fibra permftindo a penetragao de agua
que provocara seu inchamerno a possibilitara a fibrilagao intema Devido a estes efeitos mecAnicos
a fibre adquirira um aspecto desfibrilado aumentando sensivelmente sue superficie a volume
especifico ficando ainda mais flexivel a macia

Alguns efedos nao desejaveis podem ocorrer como uma diminuipao do tamanho das
fibras por fratura e a produaode finos desprendimento das capas extemas a de microfibrilas

Corte Fibriladio exteme Fibrilec8o interns

i

Finn Fnnos Nic h finds

Milos de ntflanoo sobm u fibre
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Se reconhece Como efedos primarios na fibra

1 ruptura das pontes de hidrogenio intrafibra a sua substituigao por pontes de
hidrogenio fibraagua fibrilaGao intema

2 fibrilaGao extema
3 foraGao de finds
4 diminuiGao do tamanho de fibras

Molecula de calulaw

A

Upow por poets de Wdsogioio A staves de um camada de moleculas
de 1gua B attavis de vitiu camadw de moliculu de agua

Entendese por efeitos secundarios outras modifilcalAes que ocorrem com a massa
fibras ou papal devidas it refinaoci a qua podem retacionarse somente de uma fora complexa com
as modificagOes individuais das fibras

Na pagina seguinte esta um esquema dos efeitos primarios a secundarios da
refinagao

o
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Na operagao de refino a polpa em suspensao passa entre duas supenficies sobre
as quais existem umas laminas ou facas Uma superficie a fixa estator enquanto a outra se
desloca com um movimento perpendicular ao eixo das facas rotor de maneira que as fibras
situadas entre ambas sofrem cone esmagamento a fricgao entre si a contra as guamig3es do
equipamento

Os fluxos no interior dos canais sao ilustrados na figura abaixo

G U i Q
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631 PARAMETROS QUE INFLUEM NA REFINAAO

6331 TWO DE POLPA

A influ6ncia das operag6es de cozimento no refino estao relacionadas a quantidade
de lignin a hemicelulose que tenham silo eliminadas e o grau de degradagao dos hidratos de
carbon remanescentes na polpa

A lignin nao se hidrata a impede a penetragao de Sgua as zonas imemas da fibra
onde estao os hidratos de carbon Em geral podese diner que um alto teor de lignin Como no
caso das polpas nao branqueadas faz com que as fibras sejam rigidas a quebradiras pelo que
refinrao mal a tenderao a romperse

Outro fator que afeta a aptidao da polpa ao refinoa a secagem prtvia da mesma
Polpas que nao tenham sido submetidas a secagem refinam melhor Quando sao secadas as fibres
se modificam devido As altas temperatures a ocorrem fechamentos de microporos da parede da
flbra diminuindo sua facilidade de hidratagao
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6312 pH

Como idaia geral podemos indicar qua o pH 3cido prejudica a refinagao por
diminuir o potential eletrocinetico
diminuir a tensao superficial
aumentar o n6mero de cations

Palo contr3rio em pH alcalino existe um favorecimento a refinagao pois
aumenta o potential eletrocinatico
aumenta a tensao superficial
diminui os cations

0 pH ideal para a refinagao esta entre 80 a 85 Se o valor for muito alto pode
000rrer degradagao da polpa por hidrblise alcalina dependendo do tempo de estocagem em geral
sb a significativo apos 20 horas

Quanto maior o potential eletrocinatico manor a possibilidade de qua se produzam
floculagdes entre as fibras maior repulsao

Quanto maior a tensao superficial maior sera a retengao de 3gua a maior o
inchamento

A menor presenga de cations facilita a repulsao entre as fibres uma vez qua estas
sao ani6nicas menor neutralizagao de fibres

6313 TEMPERATURA

O aumento de temperatura afeta negativamente o rerino pois esta influi no
inchamento das fibras qua a uma reagao exot6rmica ou seja uma diminuirao na temperatura
aumentara a capacidade de hidratagao

A temperatura da massa aumenta consideravelmente durante a refinagao devido a
oonversao de parte da energia mecanica em calor Nao a interessante refinar acima de 50

6134CONSISTENCIA

A consistancia da massa deve mamerse a mais elevada possivel a fim de se reduzir
perdas por bombeamento a aumentar a interagao entre fibres que trara menores deforrnag6es as
fibras a menores formagdes de finos

1



6315VELOCIDADE DE ROTACAO DOS DISCOS

Para refinadores de discos a velocidades tangenciais inferiores a 20 ms havera
uma agao predominante de corte Acima de 25 ms o efeito predominante sera de ribrilagao Entre
estas velocidades o efeito sera misto Para refinadores c6nicos em velocidades entre 14 a 17 ms
havera corte a fibrilagao a abaixo de 14 ms havera corte 13

6316CARACTERISTICAS DOS DISCOS

Para refinagao em baixa consistPncia a melhor maneira de se alcangar bons
resuftados a conseguir que esta seja de baixa intensidade

A refinagao de baixa intensidade dara dtimo desenvolvimento das fibras por um
tratamento suave destas com boa forrnagao de uma manta fibrosa entre os discos resuftadoo numa
melhor interagao entre fibras a maior distanciamento entre discos

A maneira mais eficiente de Be conseguir a refinagao de baixa intensidade 6 com
discos que tenham o maior numero possfvel de bordas mas que ainda mantenham boa capacidade
hidraulica a boa resistancia mecanica nas laminas

A oonfigura0c das laminas a em geral de dois tipos paralelas a radiais

BAR CROSSINGS RE PAIR
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As configuraGdes de laminas paralelas darao maior numero de cruzamentos de
bordas maior Kmhevolugao pois para as laminas com desenho radial a geometria faz com que
as laminas ou espagamentos tenham que it alargandose As dispostas radialmente dao maior
bombeamento que as paralelas para a mesma largura dos canais no diametro intemo Para diminuir
as deficiOncias em desenhos de discos de laminas dispostas radialmente 6 comum utilizar desenhos
com m6itiplas zonas que no entanto aumentarao a possibilidade de entupimento que geralmente
ocorre nas zones de transigao 15

DISCOS COM MULTIPLAS ZONAS

O angulo 6 outra variavel imponante Em geral quanto menor o angulo as areas de
intersecgW serao um pouco maiores mas no entanto quanto maior o angulo maior a capacidade
de bombeamento

O bombeamento que pode ser monitorado pale diferenga de pressao de erttrada e
saida do refinador P 6 um excelente indicativo do tempo de retengao entre places da
proximidade do rotonestator a da capacidade de alcangar 6timas propriedades nas fibras Quanto
maior for a pressao dfferencial mais pr6ximo estarao os discos a maior sera o dano as fibras
Maiores dfferenciais tamb6m aumentarao a velocidade da massa atrav6s do refinador reduzindo o
tempo de retengao e a turbulbncia16 Tambbm dfferenciais muito babros ou at negativos sao
sinais de desgaste acentuado des guamig6es ou de erro de dimensionamento hidraulioo da planta
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DIRECTION OF ROTATION

Stator

A intensidade de refinaqao requerida dever6 determinar a relagao largura da
IAminatvolume do canal embora estes canais possam ser afterados para suprir a vazAo de massa
que passa pelo refinador 16

6317POTENCIA APUCADA

r a potncia absorvida por um refinador A medida que aumenta a pressao das
I9minas

PotAncia Efetiva a aquela absorvida apenas pela refinagdo descontando se da
potancia aplicada a potncia necess3ria para o bombeamento

Energia Espeginca 6 definida como a potfmcia aplicada por tonelada de polpa KWh4

45

OPERATION

The points of bar intersection move towards the discharge of the plates with the
centrifugal force



6318CARGA ESPECIFICA DE BORDA

Esta teona descreve numericamente a natureza da agao da refnagao em
equipamentos de baixa consistancia e e definida como a potencia efetiva dividida pelo comprimento
de oorte das laminas por unidade de tempo como a formula

Bs Pt Po Ls

onde Ss carga especifica de borda em WsKm
Pt potencia total consumida pelo refinador em W
Po potencia consumida pelo refinador em vazio em W
Ls comprimento de cone das laminas por unidade de tempo em Kms

Ls a dado por

Ls n Zr ZstL160

onde n numero de rotar6es por minuto
Zr numero de laminas do rotor

Zst numero de laminas do estator
L comprimento efetivo das laminas Km

632 DETERMINASAO DO GRAU DE REFINACAO

Os metodos mais difundidos avaliam o grau de drenabilidade de uma suspensao de
fibras Aqui no Brasil utilizese mais o metodo SchopperRiegler oSR 9 tamb6m muito utilizado 0

m6todo Canadian Standard Freeness oCSF principalmente na America do Norte
0 principio do metodo SchopperRiegler consiste em fazer drenar uma suspensao

fibrosa de 2 gL atraves de um manto fibroso que ire fonnandosesobre uma tela a medir o volume
que transborda de um cone provido de um orificio callbrado

I o



O metodo Canadian Freeness a anelogo ao anterior a para polpas definidas
apresentam boa correlaiao As principais diferinpas seo a consistencia empregada 3 gL a

formatao de uma pre camada a que o OCSF expressa o volume mL recolhido em uma proveta no
OSR e o volume cL complementar a 1 L recolhido na proveta 13

valvula
CuOietu

cilindro

Tel

Cuno

W
1000m1 CSF Orr cCJtltl

0

Estes indices no entanto refletem a aceo conjunta de muitos fatores oomo o grau
de hidratagao a fibrilagao extema o comprimento media a proporgao de fibres a finds a etc Ou seja
suspensbes de mesmo OSR podem ter diferentes caracteristicas de refinadeo em fun90 do tipo de
pasta refinador ou oondit6es empregadas

Uma outra maneira de avaliar o efeito da refinadoo sobre as fibras e a medida do
Valor de Retengao de Ague WRV que mode a capacidade de hidratagao das fibres ou seja de
sue fibrilagAo intema Este metodo baseiase na centrtfugagao 3000 G por 15 min de uma
amostra de polpa

a e seco r

peso seco

Em geral a retengeo de 3gua aumenta com o conteudo em hemiceluiose que
faciiltam a hidrataiAo e o refino

1



633 INFLUENCIA DA REFINACAO

A refinagdo sera anna fundamental na fabricacio do papel Seu resultado sera
sentido

tanto na qualidade do papel Como no andamento da m9quina
Com o aumento da refinaoo melhoram os testes fisicos do papel tragw estouro

resistbncia superficial embora valores acima de 40 OSR para polpas kraft comecem a derrubar
estes testes

Aumentandose a refinai3o tamb6m sentiremos que o desaguamento na mesa
plane diminui o que pode ser sentido pela elevagao dos niveis de vdcuo do rolo couch ou caixas de
sucrAo a em consequbncia necessitaremos maior consumo de vapor na secana

Em resumo quarto mais energia aplicarmos 6 polpa mais energia necessitaremos
para remover Sgua da folha

m
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64 PREPARO DE MASSA

Tensile Strength
Bursting Strength
Folding Endurance

ing Resistance

Esta Ease do processo engloba a refinagAo A oomentada a depuraqft o controle de
consist6ncia a diluigSo na bomba de mistura e a adigfo de produtos quimioos

A depuragao 6 utilizada para separar elementos indesejveis A fabricar2o do papel
Em geralpode ser de dois tipos

PROBABILISTICA utilize peneiras com furos c6nicos ou ranhuras a separa os
materials por tamanho

CENTRIFUGA utiliza depuradores dindntioos que separam as fragdes por
densidade atravds de centrifuga4ftSepara os contaminantes mais densos que a polpa

As etapas da preparaft de massa influent principalmeme na uniformidade do
papal posto que variagdes nestas etapas incutirgo certamente variag6es no papel

As chamadas variag6es longftudinais no papel sfio praticamente odundas desta
seraoquer variag6es de baixa frequ6ncia causadas por variag6es de consistencia ou pH ou
variag6es de atta frequcncia pulsag6es causadas por bombas ou depuradores

1S

Beating Time



A automagao desta parte 6 essencial para conseguirmos un formidade no papel
principalmente em controles de niveis de tanques controles de oonsistanna pH a fluxos com a
oolocagao de equipamentos desaeradores a que amortizem pulsos atenuadores

Tambbm o correto dimensionamento de tubulagdes tanques caixas de nivel e
manifold sao importantes para oonseguimios a melhor undormidade operacional possivel

64 MATIBIASPRIMAS NAO FIBROSAS

Incluimos neste topicos aditivos a produtos quimicos de controls
As principais matAriasprimas nao fibrosas utilizadas no fabricagao de papft para

embalagens sao os agentes de colagem agentes de resistbncia em seco a agentes de resistbncia a
Omido que podem ser considerados como aditivos funcionais aqueles que incrememam
propriedades existentes ou oonferem uma nova propriedade ao papel e aditivos de auxiib ao
processo que auxiliam no iimpeza a desempenho da mAquina oomo agentes de retengSo
agentes de comrole microbiol6gicos agentes de drenagem a oontroladores de pitch

641 ADFIWOS FUNCIONAIS

6411AGENTES DE COIAGEM

A colagem deve conferir ao pope resistAncia a penetraoo de Agua
As fibras celulbsicas sao extremamente absorventes Os agentes de colagem devem

reagir oom a superfine do fibra a diminuir sua energia superficial que reduzird a atragao entre a
superfine do fibre e a 6gua a reduziril a taxa de penetragao do Agua no esmura do papel

do sistema
Os agentes de colagem empregados estao imimamente fiigados ao pH de trabalho
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O sistema mats empregado 6 a colagem A pH Acido 45 a 50 com colas de breu
e sulfato de aluminio

A prAtica usual 6 adicionar a cola de breu A suspensao fibrosa a ap6s conseguirse
boa dispersao desta sobre a suspensao adicionase sulfato de aluminio que reagirb corn a cola
forrnando um resinato de aluminio que precipltarA a adenrb As fibras

Embora ainda esbarrando em quest6es de custo a uma tendbncia em procurar ober
a colagem a pH mais elevado proximo ao neutro

Colas fortificadas de breu jA chegam a color a pH 55 a 60
Com a utilizagW de doadores cati6nicos Como o cioreto de polialuminio PAC em

substituigao parcial ou total ao sulfato de aluminio que s6 6 trivaleme cati6nico a pH menor que 40
ver figura abaixo conseguesechegar mesmo com cola de breu saponificada RCOONa colagem
a

pH 55
O PAC estA perrnitindo obterse com colas de breu modificadas bons resultados a

pH proximos ao neutro pois ainda mant6m alto carga cati6nica mesmo em pH alcallno a nAo forma
hidr6xido de aluminio insoluvel tAo rapidamente como o sulfato de alumina Em geral o PAC tem 2 a
3 vezes mais Al203 que o sulfato de aluminio

IL

i
r

PM

D4tripui0o i6sies du espleks de siumisio em MsAo so pH do mein

Embora corn evidente ganho em qualidade por trabalharse a pHs maiores ou
neutrosmuito deverA ser trabalhado para conseguirse custos competitivos devido a into colagens
corn colas sint6ticas Como os dimeros de alquil ceteno AKD ou de anidrido succinioo ASA s6
s90 vidveis em papbis que necessitam alto resistOncia a penetragao de liquidos como papbis para a
embalagem de liquidos envase de leite sucos vinho etc

ill
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6412AGENTES DE RESISTENCIA EM SECO

Sao agentes empregados pare aumentar a resistdncia do papel ap6s secagem
geraimente irxxementam propriedades oomo estouro tragao coesao intema a previnem a geraao
de p6 ou softura de fibres superficiais

Os adftivos mais empregados nestes casos sao amidos catibnicos ou anf6teros e
pollmeros de poliacrilamida

Estes agentes agem aumentando a resist6ncia de Iig es inter fibras a em
consequAncia a resistAncia

0 amido necessita ser cationizado pois tem a mesma composigao que as fibres
celul6sicas e A anlCnico oomo as fibres Incorporandose ao amido grupos catibnico estes the
oonferir3o carga positive a assim poder9 unirse fortemente As fibres

0 amido A mail de 20 vezes mail usado que as poiiiacriiamida peio seu prego
aftamente competitivo
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6413AGENTES DE RESISTENCIA EM UMIDO

Sao extremamente importantes em mudos papeis para embalagem ou saoos
principalmente aqueles usados em camaras frigorfficas frutas camesetc a qua portanto devem
resistir sob condig6es de afta umidade

Como sabemos as fibras tem afta afinidade a 3gua em presenga de agua tendem a
interagir com ela em lugar de fazer liigag6es umas corn as outras

Os agentes de resistdncia em 6mido sao usados para reforgar as ligag6es inter
fibras contra a agao da 3gua

Um papel 6 dRo como resistente em Omido quando ret3m pelo menos 15 de sua
resistancia em seco ao ester completamente saturado corn 3gua

Os agentes empregados sao geralmente aftamente cat6nicos Os mais empregados
sao para pH 3cido UrNa fonnaldeido a Melamina fonnaldeido a para pH neutro ou alcalino a
Poliamina PoliamidaEpicloridrina PPE

O use destes agentes sempre acusarao tragos de formaldeido liivre no caso de
Ur3ia a Melaminaforrnaldeido e de tragos de compostos organoclorados da Epicloridrina

642 ADITNOS AUXIUARES DE PROCESSO

6421 ANTIESPUMANTES

Previnem o excesso de fonnagao de espuma nos circuitos previos 3 caixa de entrada
e durante a foraged da folha

Sao agentes que atuam basicamente baixando a tensao supentcial do mein e
impedindo a formagao de espuma Geralmente sao compostos por alcobis de cadeia to ga bsteres e
amides de acidos graxos

6422AGENTES DE RETENCAO

Notase nos Oftimos anos um incremento no use de agentes de retengao mais que
qualquer outro adRNo devido a uma combinagao de uma s6rie de fatores aumento da velocidade
des m3quinas formadores corn telas dupias a use de recicfados

As maicres tendbncias sao do use de polieletrdlitos cati6nicos As poliacrilamidas e
polietileniminas PEI sad os mais usados embora o use de silica ooloidal combinada corn amidos
cab6nieos oomece a crescer

O use de agentes de retengao a drenagem passa pelo oontrole de cargas da parte
Omida a pelo aumento da retengao de finds com a consequente microflocutagao das fibras e o
aumento da drenagem

O oontrole da densidade de cargas do sistema por titulagao com polieletrblitos 3 o
metodo mais importante de caracterizagao de agentes de retengao i0nicos Polieletrblitos catiOnicos e
aniOnioos formam oomplexos estequiom6tricos em solug6es aquosas caracterizadas por uma
interagao 11 enter os centros de cargas negative a positive

Tambam podsse determinar a densidade de carga por potenciometria potential
zeta a par oondutimetria17

A densidade de carga vanar3 corn a variagao do pH da adigao de polieletrdlitos e a
presenga de ions no sistema
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65 CAIXA DE ENTRADA E FORMACAO DA FOIHA

Apds a etapa de preparo de massa a suspensao fibrosa a extremamente diluida
05 de consistencia e enviada a caixa de entrada que tern por fungao primaria produzir a
distribuigao desta suspensao uniformemente sobre uma tela sem fim na velocidade desta O sucesso
ou fracasso de uma caixa de entrada vira pale sua capacidade de unifonnizar o maximo possivel
este fluxo sobre a tela a ainda que as fibras nao saiam formando flocos do interior da caeca o que
daria ao papal uma formagao irregular Ainda a caixa de entrada afeta as caracteristicas direcionais
da folha de duas formas

1 a aceleragao da suspensao na regiao do Iabio faz oom que muitas fibras
rotacionern a fiquem com seus eixos longdudinais paralelos a diregao de fluxo Este e o efeito maior
e produz uma orientagao preferencial encontrada nos papeis

2 o fluxo a saida da caixa nao estara a mesma velocidade da teia formadora o
que tambam afetara a orientagao de fibras Por exemplo se a suspensao fibrosa tem velocidade
inferior 9 da tela a tale tenders a alinhar as fibras em diregao maquina Inversamente se o fluxo de
massa tern velocidade major que a da teia as fibras serao freadasquando atingirem a tela e
tenderao a atravessar orientarse em diregao transversal Na pratica a relagao entre a velocidade
da massa ou do jato Vj e a velocidade da tela Vt estara proxima a 10 o que significa que a
maior contribuigao para a onentagao das fibras a dada pela aceleragao orientagao no labio 2

Em geral as caixas de entrada sao formadas por 3 segbes
1 a tubulagao de entrada que devera distribuir o fluxo por toda extensao da caixa e

direcionalo no sentido da maquina zone de distribuigao
2 uma zona de dispersao com eiementos capazes de gerar microturbulfincia que

quebrem os flocos de fibras como robs retificadoreslaminas plasticas ou tubulagdes de virias
forms a tamanhos

3 a zone do labio ou de entrega onde a suspensao a acelerada a velocidade
proxima a da tela formadora

fig abaixo
As caixas de entrada sao em geral de dois tipos com colchao de ar ou hidraulicas
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As caixas de colchao de ar tem limites estruturais dado que com o aumento de
velocidade das mAquinas a pressSo nas paredes pode uftrapassar a 100tPressdes tgo aftas
seguramente fariam a parede frontal deformarse caso nao fosse bastante reforgada Para as
mAquinas velozes criouse caixas hidraulicas em que a pressao necessiria para acelerar o fluxo 6
dada pela bomba de mistura a que tem dimensbes bastante menores que as caixas de colchao de
ar
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Uma fungao mufto importante das caixas de entrada 6 a perfeita distribuigao de
massa sobre a tela Para conigir imperfelgbes na diregao transversal 2 maquina causadas pordeformag6es na caixa ou quaiquer imperfeigbes na maquina proveuse as caixas de mecanismos de
microajustes conheados por manipubs que podem controlar o fluxo setonalmente por variagao da
serao transversalHoje estes manipubs podem ser corregidos remotamente por sinais geradosdesde o sensor de gramatura ajudando a diminuir problemas de perfis transversais da folha depapel

Como este meaanismo atua sobre a variagao da serao transversal afetara tambam a
vebcidade do fluxo a em consequanciaaorientagao das fibras Para sanar este problema caixas de
entrada de tiftima gerarao levam um controle de perfil por diluigao setonal a mantBm o labio o maisundorme possivel

Para papais embalagem ji3 esta muito difundido o concerto de caixas multicamadas
stratafb que pennite a fabriaagao de um produto estratificado que aumentam as propriedades da
folha a diminuem os custos de fabricagao Se o papal embalagem ja era comumente fabricado em
duas carnadas hoje com 2 caixas de entrada podemos fabricsb em 3 camadas com a possibilidadede oolocar na camada intenmedikia fibras menos nobres

Ap6s a caixa de entrada passaremos a serao de formagao a oonsolidwao da folhaEsta regiao da maquina de papal tem 2 fung6es principals 1 formar a foihs de papal por um
mecanismo de fiftragao e 2 retirar i4gua da folha Isto ocorre sobre uma tela chamada fonnadora
que para mesas planas Fourdrinier vira entre dois rOlos o cabeceira sob o labio e o couch

Atualmente a COM colocar se outra tela sobre esta fazendo com que odesaguamento 000rra pela duas fates minimizando o efeito de dupla face Este efeito 6 causado
pelo desaguamento ocorrer por somente a face do papal em contato corn a tela em mesas plansque assim perdera mais finds a produtos quimicos

A parte sob a tela formadora 6 chamada de mesa plan onde estAo elementos queauXdkuao n drenagem a formag3o da folha Os primeiros elementos serao os foils a robs
desaguadores a serao os responsi3veis por gerar pulsos de pressao que gerarao atividade sobre atela enquanto a consist6ncia for inferior a 2 a assim manterao as fibras desfbculadas
meihorando a fonnaW a quando da inversao destes pulsos gerarao vacuo que initaari a drenagem

A atividade sobre a mesa 6 importante para manter a melhorar a formal A melhor
maneira de garantir atividade em mesas plans a fazer um layout harmbnico da mesa isto a manter
as distancias entre elementos desaguadores constantes em como mrittipls da menor distancia entre
13minas A distancia entre laming foils deve sser tal quegerese frequtfncias de pulsos superiores a
40 Hz Para maquinas oom grandes variagdes de velocidade tomase importante que a geraW de
pulsos e o desaguameno sejam control8veis COmo 6 dificil oontrolar o angulo dos foils a cada
fabrxW podese oontrolar por vacuo a intensidade dos pulsos Ap6s a zona de forrnagao procura
se incrementar o vacuo nas picas de sucoo segundo uma curva ascendente Excesso de vicuo no
inicio da mesa pods levar a uma selagem da folha por excessiva compactagao da face da tela Em
geral chegase antes do rob couch oom teor seco de 16 a 18 e ap6s este entre 18 a 22 A

remogao de agua na mesa plana a mais econ6mica em todo o processo a responde pelo majorvolume embora nao pela maior dificuldade

Influirao na drenagem a consistancia da caixa a temperatura de trabalho o pH o
use de produtos auxiliares o tipo de tela o grau de refinagao e o tipo de polpa

T
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66 PRENSAGEM

A prensagem pode ser considerada comp uma extensao do processo de eliminagAo
de Ague iniciada na tela forrnadora a de fato a busca de um major teor sew a entrada da secaria A
fator de preocupagao constante do papeleiro Outro objetivo A a consolidaoo da folha a segundo
requerimentos de cada tipo de papel buscar melhor acabamento maior densidade ou incrementar a
qualidade

A eliminaoo da Agua da folha Iimida material poroso a compressivel durante a
prensagem realizase ao entrar esta em conjunto corn um feltro tambAm material poroso
compressivel a Gmido entre as superficies fndeformeise convergentes da prensa zona de
prensagem nip o que origin a saturagao do material poroso e o correspondents aparecimento de
um gradiente de pressao hidrAulica

Nos referimos A pressAo ou carga linear da prensa ao resultado da divis da forra
aplicada pelo comprimento do nip em sentido transversal a que a expresso em KNm ou Kgfcm

O concerto de impulsAo produto de uma forga por seu tempo de aplicaft e
importable pare emendermos o funcionamento de uma prensa De fato desenvotvimentos mail
recentes procuram aumentar a zone de prensagem pois o esmagamento da folha os feltros a os
revestimentos dos rolos Ilmitam as pressdes que podem ser aplicadas

Impulso KPa carga linear KNm velocidade ms

As prensas clAasicas estao em geral abaixo dos 20 KPas16
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Influirdo na prensagem o tipo de composiqao de fibras o grau de refinoo a
temperatura e a viscosidade da 3gua e o reumidecimento da folha Em pap6is de alias gramaturas

maiores qua 150 glm o prensado 6 regido pelo fluxo uma vez qua o maior problema 6 a saida da
3gua qua tern qua atravessar a folha Para estes pap6is a melhor correlaW com o teor seco a
saida da prensa sera dado pelo valor de Retengto de 3gua WRV
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As evolug6es neste setor foram notfiveis nos ultimos anos de zonas de prensagem
corn um fettro evoluise para a dupla feltragem as prensas ganharam novas solug8es para
revestimento apareceram as prensas com grande di6metro High Impulse com aplicagao de cargas
de at6 350 KNm em nips de ati 10 cm Evoluise para prensas de nip largo de sapatas Como a
ENP Extended Nip Press da Beloit com press6es deate 1500 KNm Nesta prensa substituise o
rob inferior por uma sapata hidriulica sobre a qual desliza uma manta de poliuretano Voith a Escher
Wyss langaram suas prensas com sapatas embutidas Flexonip a Intensa S

h

16M

I

Mh

Ecquema y perfil de preci0n de la prenca

Extended Nip
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Esquema de la prenca Flexonip
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As u@imas evolurdes direcionamse ao aumento da temperatura da folha como
indicado abaixo
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A prensagem age praticamente como a refingao sobre as propriedades da folha Com
a prensagem reduzse a espessura aumentase a densidade da folha melhorase a coesao intema
a tra9W do papel o estouro a diminui o rasgo

A rigidez que 6 dada pelo produto do modulo de elasticidade pelo momento de
indreia a que para metos porosos pode ser corrigida pela fragao de vazios no papal como

REe onde

IL dens da celulose 154 acm
dp dens do papel

0 inverso da densidade e o volume especifico cmg a corrigindo a expressao
anterior

REG065e
12

Ao diminuir a espessura com a prensagem havers uma diminuigao da rigidez
proportional ao quadrado da espessura

Os principals problemas na sepao de prensas sao
acerto dos abaulamentos dos robs
correto condicionamento das vestimentas

exist6ncia de passes abertos
ajuste das laminas de raspas
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67 SECAGEM

Entendese por secagem o processo de remo4ao de igua por evaporap30 atravds
da aplicagdo de vapor no interior de cilindros A folha entra em contato com ester cilindros a reafiza a
troca tannica Para melhorar o contato da folha de papel com o cilindro de ferro fundido aquecido
utilizase telas aqui chamadas secadoras Uma maquina convencional tem entre 40 a 60 secadores
agrupados em varies segdes em geral de 2 a 5 Este separagao visa melhor controle do
encolhimento da folha durante a secagem

Podese explicar o funcionamento da secaria pegandose como exempt um
bolsao de ar como na figura ababro

O bolsao de ar a o espago entre 3 secadores A folha a transferida de um cilindro
inferior a um superior a volta ao inferior Durante este tempo a folha fez contato oom os secadores
calor 6 entao transferido destes para a superficie da folha Este agao aquece a Sgua na folha ate seu
ponto de ebuligao Ent3o quando a folha passe pet espaco aberto entre os secadores a 3gua
aquecida sai como vapor A folha tome a ser aquecida no pr6ximo passo a este processo se repetira
por varias vezes atfi o final da secaria

Exaustores retirarao o ar saturado do interior da capota ou coifa onde estao os
secadores Para maximizer a efici8ncia da secagem usase insuflar ar aquecido
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O vapor insuflado ao interior do cilindro condensase ao trocar valor a sera removido
por sifbes do interior destes por diferenga de pressbo entre a entrada a saida a por arraste oom o
excedente de vapor nAo oondensado entgo levado para balbes onde separarseao vapor e
oondensado O vapor 6 entao reinjetado em outro grupo a menor pressbo

Durante a secagemafolha 6 submetida a uma sBrie de tensbes
forras devido a capilaridade exercidas sobre as fibras durante a evaporacao
tensbes exercidas sobre a folha principalmente em diregao maquina
esforros devido 9s telas secadoras que limitam a contrarAo em direrAc

transversal
esfriamento da folha a saida da secaria

Estes tensbes afetarao as propriedades do papel como
quanto maior a tensao na secagem maior a resistencia a trarfio em diregao

maquina para a direiao transversalocorre o rev6s a resistbncia diminui e a elongagao aumenta
mutto pouoo

o estouro diminui oom o aumento das tensbes na secaria

a estabilidade dimensional aumenta corn as tensbes de secagemesta propriedade
evolui de fora inverse A elongai9

As tensbes geradas na secagempodem ainda causer abaulamento nos pap6is se
uma das faces secar mais que o outra ou se um lado secar mais que o outro ocorrtncia

principalmente nas extremidades da folha Ainda originamse na secaria o oockling que sao
empenamentos bcalizados oomo pequenas bolhas a ocorrem por secagem intense acs primeiros
grupos a por mA foragbo da folha
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68 ACABAMENTOS SUPERFICIAIS

Os papeis para embalagem podem receber tratamentos superficiais pare melhor suo
imprimibilidade uma vez que estao acetuandose o use de caixas Como displayde produtos As
impress6es em flexografia estao apresentando evolug6es sensiveis

Para este melhor acabamento superficial a operapao usual a calandrar o papel
diminuindoseassim a rugosidade superficial

As calandras empregadas sao nonnalmente compostas por rolos de aqo E sue agao
fecha os poros superficiais da folha diminui a espessura a em consequencia a rigidez a as demais
propriedades fisicas tambam se atteram

Parece ser uma tendencia mundial o crescimento do use de calandras com roio mole

soft calendar Esta Calandra a formada por um rolo de ago aquecido is sobre esta superricie
aquecida
prensase a face do papal que se deseja melhorar atraves de um rolo de borracha mole
Pradcamenteimprimese a superficie do rolo de ago na face do papal que se quer melhorar o
acabamento Jogase com curves de temperature x pressao Segundo o acabamento desejado

Para papeis miolo ou testliner podese aplicar por mein de uma sizepress uma
camada de amido que apos secagem aumentara a rigidez do papel refletindo assim em melhores
valores de CMT a RCT Como se fosse um engomado do papel

Estas melhorias superficiais sao limitadas em fungao da aplicagao do papal pare
embalagem Superficies muito lisas podem ocasionar queda das pilhas de chapas de papelao
ondulado ou escorregamento ads pilhas de caixa pois tambam afetam o coeficiente de fricgao dos
papeis

69 RELAQOES PAPEL UMIDADE

Devido as caracteristicas fortemente hidrofilicas das fibras celul6sicas o papel
apresentara o mesmo comportamento Ou sale com variag6es da umidade relative do ar vanare o
oonteudo de 3gua de um papel Esta variagao sere tao mais importante quanto manor o grau de
oolagem do papel Ainda mais esta variagao na quantidade de ague sera diferente se a umidede
relativa for de 20 a 80 absorgao que se for de 80 para 20 desorgao Este efetto e
conhecido com histerese Estas variag6es causaram efeito na estabilidade dimensional do papel e
nas propriedades fisicas
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Estes efeitos devem ser levados em consideraGbo quando do use do papal
principalmente quando realizamse testes comparativos As normas internacionais referemse a
condioes de climatizagao temperaturas de 23 C e umidade relative de 50 com um pr6
condicionamento qua garante qua o papal esteja na curva de absorgi4o

Por este problema 6 qua 6 importante salas climatizadas para manuseio do papal
Pap6is estocados ao tempo variarao conforme a umidade relative a este fator 6 mais importante
para as capas extemas das bobinas
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