
8

0 papel extensível e o seu uso em

sacos multifoliados

Phíí GI111u1v

A resistência dos sacos mullifoliados

de papel é derivada principalmente
do papel usado na sua construção Um
valor conhecido como Energia Absorvi
da na Tração Tensile Energy Absortiun
Tea é usado para avaliar tanto a resis
tência do papel kraft como para prever a
performance dos sacos multifoliados
Métodos de avaliação do Tea são descri
tos conjuntamente com valores típicos
de Tea para diversos tipos de papel krfi

Papel extensível tem sido usado por
muitos anos na fabricação de sacos multi
foliados mas vários fatores têm contri

buído para mudanças na construção dos
sacos Estes fatores incluem entre ou

tros custos crescentes de mãodeobra
o desenvolvimento de materiais de em

balagem mais sofisticados e a introdu
ção de legislação ambiental e sobre em
balagens Desde há alguns anos tem ha
vido uma tendência para fabricação de
sacos com menos folhas e de construção
mais leve e isto é examinado tendose

em vista a eficiência do processo de ma
nufatura dos sacos

Concluindo fatores que afeiam a con
versão de sacos multifoliados no que
se refere ao papel extensível são discu
tidos

Tipos de socos multifoliados
Os três principais tipos de sacos

multifoliados hoje em uso são
costurados

colados

pínchbottom
Os sacos costurados têm sido produ

zidos por muitos anos e são amplamente

Phil Gruiniv Chipak Inc Nova Iorque EUA

usados pelo mundo todo São fabricados
tanto com boca aberta corno valvulados

Enquanto na Ásia são usados para uma
diversificada gama de produtos incluin
do cimento seu uso na Europa é princi
palmente para produtos agrícolas e de
moinhos Na GrãBretanha as batatas

são um mercado bem difundido para sa
cos costurados Ambos os estilos somente

requerem equipamentos simples que in
cluem Lima tubeira e unia máquina de
costura

Enquanto máquinas têm sido usadas
para dobrar as válvulas automaticamen
te em sacos costurados valvulados a

maior parte é ainda colocada à má
uma operação que exige muita mãode
obra especializada

Em comparação com os sacos coslu
rados os sacos colados podem ser fabri
cados com muilo menos mãodeobra e

a maiores velocidades porém requercili
invesiiitieiittsconsideravelmente niaio

res em equipamentos Estas máquinas
têm sido desenvolvidas através dos anos

até atingirem hoje o estado da arte com
controles computadorizados As troca
de formatos são programáveis reduzin
do significativamente o tempo de prepa
ração

0 saco pinhbottoin foi desenvolvi
do principalmente no mercado norte
americano onde era requerida uma em
balagem robusta e com fechamento à
prova de vazamentos adequada para o
transporte ferroviário Seu uso tem au
menlado também na Europa principal
mente às custas do saco costurado

0 aumento dos custos de mãodeobra

a evolução dos materiais de embalagem
mais sofisticados e a introdução de leis
sobre o ambiente e sobre embalagens

contribuíram para o desenvolvimento
destes tipos de sacos e os melhoramen
tos continuam

A construção do soco
Os sacos multifoliados mais elementa

res podem ser feitos simplesincilic com
papel kraft cola e tinta enquanto os mais
sofisticados podem utilizar papel kraft
plásticos laminados vários tipos de ade
sivos e até oito e mesmo dez tonalidades

de tinta Entre estes dois extremos existe

uma vasta variedade de construções pos
síveis mas tcxh elas usam o papel kraft
como matériaprima hásica

As propriedades físicas do papel kraft
são de fundamental importância para o
convertedor e para o usuário dos sacos
propriedades físicas que afetam sua re
sistência física característica de cover

são e perfòrmtitieno e ienle Ainda que
existam muitos tec que possam ser
feitos num papel ktííli para sacos as três
características mais importantes para os
fabricantes de sacos multifoliados são

Tea

rigidez
porosidade

Tea é a medida da habilidade do pa
pel de absorver energia e é usado como
uma medida direta da robustez do papel
e da resistência do saco mullifoliado

0 valor da rigidez é muito mais difícil
de determinar mas é sabido que materi
ais mais rígidos podem ser convertidos a
velocidades maiores nos equipamentos
modernos de confecção de sacos Por
outro lado sacos feitos com papel me
nos rígido comportamsemelhor depois
de cheios causando menos escorrega
menta e podem portanto ser empilhados
a alturas maiores do que os sacos feitos
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com papel mais rígido
Porosidade é a medida da habilidade

do papel de transmitir ar e é usada para
avaliar as de deacração
de um saco niLili11k5iado de papel Este
valor é de i niporiáricia fundamental para
os sacos colados onde a velocidade de

enchimento depende do grau de vazão
que o saco propiciar ao ar aprisionado
nele

Energia absorvida na tração Tea
Desde os inos 40 iem sido reconhe

cido que una dos pri nc i pai requisitos de
uma embalagem de im pe 1 é a habilidade
de absorver grandes ti liâni idadcs de ener
gia antes de se romper Se por exemplo
um saco de papel cheio cair no chão a
energia potencial que ele inicialmente
possui é convertida em energia cinética
que precisa ser dispersada de alguma
maneira admitindo se que o saco deva
permanecer intacto Parte desta energia
cinética é usada para deformar o produ
to mas na 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 se estender
e conseqüentemente absorver energia
tem sido utilizada e melhorada no desen

volvimento de papéis extensíveis
Resistência à tração e elasticidade são

propriedades físicas do papel kraft bem
conhecidas e que podem ser medidas em
equipamentos de testes adequados Se
além disto desenharmos um gráfico mos
trando o grau de mudança da carga de
rupt com o aumento do alongamen
to cremos uma curva que é característi
ca para o tipo de papel que está sendo
testado A área inteLmida sob esta curva

de esforçofadiga é proporcional à capa
cidade de absorção de energia do papel
um valor conhecido como Tea Em 1965
McKee Whitsitt publicaram um artigo
entitulado Estudo da Relação entre a Per
formance de Saco Muilifoliado e as Pro
priedades do Papel Kraft para Sacos que
formalizou a relação fundamental entre
os valores do Tea de um papel em parti
cular e a resistência do saco multifoliado

fabricado com o mesmo 0 artigo não só
estabeleceu a relação entre o Tea e a
performance dos sacos multifoliados no
teste de queda mas também estabeleceu
que nenhuma outra propriedade física
do papel kraft para sacos se correlaciona
tão bem com a resistência do saco

Melhorias no sentido longitudinal L
Perto do fim da Segunda Guerra Mun

dial a indústria papeleira alemã sob a

pressão de falta de matériasprinias de
envolveu um papel crepid a úmido
com uma elasticidade longitudinal de
10 Este leve crepado como era co
nheicido nunca foi amplamente aceito
devido às baixas velocidades de produ
ção e propriedades físicas fracas inclu
indo alta Ilexíbilidade e muita porosi
dade

Depois da Segunda Guerra MUndial
no fito dos anos 40 e princípio dos anos
50 estudos desenvolvidos nos EUA pro
piciaram a invenção e aperfeiçoamento
de um novo e revolucionário tipo de
papel Este novo tipo de papel é carac
terizado por não ser crepado tendo a
aparência da superfície similar à do kriilí
normal porém exibindo altos valores
de alongamento e grande capacidade de
absorção de energia A primeira produ
ção comercial deste papel foi feita pela
West Viiginia Pulp Papar Co em
1957 Em janeiro de 1958 foi fundada a
Cluptik Inc com o objetivo de licenciar
este processo de produzir papel extensí
vel Chipak para a indústria papeleira
mundial

Uma das grandes vantagens da pro
dução de papéis extensíveis é a sua rela
tiva simplicidade Numa máquina de pa
pel existente só é necessário remover
quatro cilindros secadores inserir uma
unidade de extensível e modificar o

acionamento naquele ponto Nenhuma

1ludinça na celulose no preparo de
massa ou na máquina de papel além
daquelas mencionadas Níveis de 20
de alongamento longitudinal foram ob
tidos mas para atender os requisitos
comerciais as unidades são projetadas
para uni máximo de 150 sendo que os
equipamentos mais modernos raramen
te excedem 12 de alongamento longi
tudinal A unidade não limita a veloci

dade de operação e ainda é a máquina
de papel que determina a velocidade
máxima Velocidades de produção de

Figura 1 Curvas de Toa para
papel kraftsemextensível
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Comparação dos valores de Tea
Afigura 1 ilustra curvw de Tea longi

tudinal e traw e cral características para
papel normal cni iiielhrit tanto nas
direções 1011U11Udinal conto iranersal à
máquina Isto exemplifica o tipo de pa
pel kraft disponível na Europa nos anos
60 Notese que os valores de tração di
ferem consideravelmente assim como os

valores de aloilaiiiiciilo Enquanto a tra
ção no sentido longitudinal é maior que
a transversalo alongamento no sentido
transversal é maior do que o do sentido
longitudinal 0 Tea no sentido longitu
dinal está pouco acima da metade do
Tea transversal

0 papel kr4Jt normal enquanto seja
relativamente rígido e fátH de converter
ofereciacrecia pouca resistências aos danos por
impacto e assim sacos feitos com qua
tro cinco e seis folhas eram comuns a

Fim de se conseguir o Tea total necessá
rio para urnapejf1rpttitice razoável Com
o uso de uma unidade de extensível os

fabricantes de papel krtaft tomaramse
capazes de produzir e oferecer o assim
chamado papel extensível Clupak com
grande incremento nos valores do Tea
no sentido longitudinal A figura 2 ilus
tra curvas típicas nos sentidos L e T para
tal papel 0 valor resultante do Tea no
sentido L é praticamente o dobro do va
lor para o T Em comparação com o pa
pel krafi normal o valor do Tea longitu
dinal foi melhorado entre rês e quatro
vezes porém pouco alterouse na dire
ção transversal

Melhorias no sentido transversal T
Os fabricantes de papel e seus clien

tes os convertedores ião estavam com

pletamente satisfeitos com a melhoria
deste Tea transversal e conseqüentemen
te na metade da década de 60 esforços
foram direcionados no sentido de se atin

gir valores mais altos de Tea transversal

Figura 2 Curvas de Too para
papel kraft extensível
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A introdução de refinação em alia con
sístência no começo dos anos 70 ali
mentou as esperança de melhorias uma
vez que esta técnica modifica as proprie
dades naturais de encolhimento das fi

bras porém os resultado finai não fo
ram um sucesso total Os papéis extensí
veis feitos usando esta étnica tinham

de fato valores de alongamento transver
a quase equivalentes aos valores longi
tudinais mas esta melhoria não era con
sistente através da folha Valores altos

nas extremidades da folha constrastavam

com valores muito menores no centro

onde a folha tinha menos condições de
encolher enquanto NecW a

Esta secagem 1 raw r eral não unifor
me provocou novoc11riço de pesqui
sa concentradina tar uma

técnica já conhecida há algum anos No
fim da década de 60 um secador a ar

começou a ser operado numa máquina
de papel krtift na Suécia

Secadores a ar são hem conhecidos

no campo de secagem de celulose e a
mesma técnica é usada nos secadores a

ar de papel krafi A folha de papel krtfft é
secada em cilindros convencionais até

chegar a cerca de 40 de umidade sen
do então conduzida para um secador a
ar geralmente in a 1 ado rio porão da mâ
quina de papel onde a folha é posta a
flutuar em ar quente através do secador
a ar Quando chega a 1520 de umida
de a folha é reconduzida acima para os
secadores convencionais para a secagem
final

Esta técnica em algumas desvanta
gens sendo que o alio custo do equipa
mento não é a menor delas porém a
maior vantagem a coniteriLe melhoria
das propriedade irantikcraJs através da
Folha Como a 1offii pode Ilutuar livre de
qualquer restrição enquanto seca o cri
colhimemo transversal da mesma e por
tanto o aumento de extensibilidade é

uniforme

Os papéis secos a ar feitos por este
processo ofereceram muito pouco a mais
para os fabricantes de sacos do que os já
bem conhecidos papéis extensíveis Ape
sar de apresentarem alta extensibilidade
transversal e portanto altos índices de
Tea transversal a ausência de melhoria

do Tea longitudinal resultou numa folha
desbalanceada com pouco aumento na
resistência total

Cl que a indústria estava procurando
eram maneiras de produzir o assim cha
mado papel quadrado onde as proprie
dades longitudinais e transversais fos

sem Liproxiiiicidanienteeqtiivalenic Esta
configuração fornece o máximo Tea
combinado com a otimização dais carae
ierísticas para conversão

0 próximo passo seria obviamente a
instalação de um secador a ar numa má
quina já equipada com uma unidade de
extensível Isto aconteceu na metade dos

anos 70 quando foi produzido o primei
ro papel semi extensível figura 3 No
sentido exalo o papel krift assim produ
zido deveria ser definido como papel ex
tensível seco a ar porém o termo semi
extensível foi introduzido para descre
ver estes novos papéis krctft com alonga
mento longitudinal de cerca de 4 a 6

Tea balanceado

Os Teas longitudinal e transversal têm
sido comunienle referidos como valores

separados Certamente se ambos os Tacos
longitudinal e transversal contribuem
para a resistência do saco então deve
haver uma relação entre os dois que pro
duza um valor único de Teca Os

papeleiros entretanto ainda tendem a
considerar as propriedades longitudinal
e transversal separadamente Isto não é
surpresa uma vez que existem pelo me
nos dois processos distintos e muito di
f crentes que contribuem para os Taras
em cada sentido 0 fabricante de sacos

eniretanto precisa saber a reitcncía to
tal do papel krqf indepeildciitciiiciiiL do
processos que foram utiliado para 1wo
duzílo

Ele quer de falo somente uni valor
confiãvel que preveja adequadamente a
1wrIómionce de um saco multifoliado feí
to com aquele papel krqft

Esia relação foi investigada lia Es
candinávia rios anos 70 mas pouco foi
publicado a respeito Várias fórmulas fo
ram sugeridas as mais simples sendo as
médias aritmética e geométrica

Tea
L Tea T

Tea
Tckd

Figura 3 Curvas de Tea para
papel kraft normal
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Uma simples média aritmética dos
Teas longitudinal e transversal pode ser
suficiente para sacos de quatro e cinco
folhas mas como a ffirinti Ia abaixo ilus
tra isto se toma mais inexato na medida

em que o número de Folhas diminui Na
verdade uma Constante eleve erapli
cada para compensar a çreccnlc contri
buição do Tea transversal ao ouil com a
redução do número de tulhas Ao aplicar
a fórmula é produzida uma média pon
derada conhecida por

Teci
Teu

1
C Tea

1 C

Os valores de C dados na tabela 1

são derivados empiricamente correlacio
nandose as per1órmarwes no drop test
teste de queda de diversos sacos com
os valores de Tea das folhas dos mes

mos A constante C varia com

o dimensões do saco C aumenta

com o aumento do comprimento do saco
u tipo de queda quedas de topo re

querem maiores valores de C do que
quedas de face

número de folhas aumenta

com a diminuição do número de folhas
Valores típico de C são mostrados

abaixo

Tabela 1 Valores de C para
drop test deface

N
T

de folhas Valor de C

4 13
3 17
2 22
1 27

Por exemplo para quatro folhas
C13a fórmula seria então

Tea
Tea 13 Toa

23

0421Tea 057TeaT

Note que o valor do Tea transversal
contribuindo para o Tea balanceado é
33 maior que o do Tea longitudinal

Esta última forma de equação é pro
vavelmente mais conhecida do que a
mostrada antes mas a primeira equação
todavia demonstra o efeito do coefici

ente C aumentando a importância do
Teu transversal no cálculo do Tea Ba

lanceado Este efeito é ainda maior na

medida em que se reduz o número de
folhas Por exemplo pari ijé folhas
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C 17 e a fórmula seria portanto

Tea
6a7anueado 037Tea 063TeaT

Como pode ser visto para sacos de
três folhas a contribuição do Tea trans
versa é ainda maior do que para o saco
de quatro folhas e esta tendência conti
nua para sacos de duas e uma folha Este
aumento na contribuição do Tea trans
versa com a diminuição do número de
folhas ajuda a explicar em parte o tra
balho feito nos anos 60 para aumentar o
Tea transversal

A conversão de sacos

Um valor alto de Tea balanceado

como acabamos de ver é um objetivo
comum ao fabricante de papel kraft e ao
convertedor de sacos 0 fabricante de

papel objetiva vender o máximo de Teu
balanceado com o núnimo consumo de

fibra e o convertedor requer o máximo
de Tea balanceado com o mínimo de
folhas

Existe entretanto sempre um preço a
pagar por produtos mais sofisticados e
neste caso as muitas técnicas que au
mentam a resistência do papel podem
também reduzir sua rigidez Por exem
plo mais refinação e maior alongamen
to ajudam a aumentar o Tea mas ten
dem também a reduzir a rigidez do papel
kraft Além disto os fabricantes de sacos
podem se sentir tentados a reduzir a
gramatura do papel que usam na medida
em que o Tea da folha aumente Isto
reduz ainda mais a rigidez da folha

Portanto estas mudanças na rigidez e
gramatura podem não trazer grandes con
seqüências para o produtor de papel elas
podem ser muito custosas para o conver
tedor em termos de menores velocidades

de produção qualidade inferior e maio
res perdas É portanto necessário que se
faça um rigoroso balanço entre a resis
tência do papel e suas características de
conversão

a aplicação destas fórmulas para o
projeto de sacos assegurará o uso mais
eficiente das nossas preciosas fontes de

suprimento de fibras
Os papéis semi extensíveis que pos

suem muito deste desejado balanço tor
naramse muito populares entre os con
vertedores e ainda mais permitiram o
desenvolvimento de sacos mais leves

resultando particularmente na Europa
no largo uso de sacos de duas folhas
Isto não foi entretanto conseguida da
noite para o dia e somente aconteceu
depois de muitos anos de cooperação
entre fabricantes de papel e conver
tedores

Redução de folhas

A redução do número de folhas de
um saco tem algumas vantagens para o
convertedor desde que as característi
cas de conversão da nova construção
não deteriorem o resultado Por exem

plo uma construção de 3 x 80 gfm de
kraft normal pode ser substituída por 2 x
100 glm de kraft semi extensível A
nova construção utiliza um papel mais
flexível que a anterior mas aumentan
dose a gramatura de cada folha as ca
racterísticas de conversão não são perdi
das As vantagens da redução do núme
ro de folhas são

menos folhas para comprar e esto
car

menos folhas para preparar na
tubeira

mais tubo por p afette
melhor qualidade dos tubos
menor consumo de adesivos

mais sacos acabados por paiette
melhor utilização do transporte
melhor porosidade total do saco
padronização duas folhas

Estes benefícios ainda que individu
almente não tragam grande contribuição
para a eficiência geral fazem uma signi
ficativa diferença na operação de uma
fábrica

Sacos de duas folhas

0 processo de redução de folhas em
sacos multifoliadas resultou na Europa
no uso de um grande número de sacos

de duas folhas Por exemplo em um gran
de produtor alemão de sacos fazendo
aproximadamente 80 milhões de sacos
por ano mais de 80 dos sacos produzi
dos são de duas folhas

A mudança de sacos de três folhas
para os de duas folhas obviamente in
clui as vantagens da redução do número
de folhas e além disto

é possível lazerse sacos colados com
corte reto e reforço ao invés de sacos
escalonados

sacos com corte reto são mais fáceis

de ajustar na tubeira
menos folhas de papel mais pesado

são mais fáceis de converter

menores chances de vazamento de

cola entre as folhas
tubos com corte convertem melhor

na tubeira

menos desperdício de tubos na
tubeira e na coladeira

Conclusão

Assim como o desenvolvimento de

papel extensível e técnicas de secagem
a ar há mais de 30 anos resultaram

em mudanças radicais no projeto e ma
nufatura de sacos multifoliados na Eu

ropa hoje o uso de unidades de exten
sível para melhorar a qualidade do pa
pel kraft em muitas partes do mundo
está mudando radicalmente a maneira

pela qual produtos são embalados e dis
tribuído

Em um mundo que está mais consci
ente do ambiente do que em qualquer
outro tempo na história o uso de fibras
secundárias e recicladas é de fundamen

tal importância para o nosso futuro e um
enorme desafio para o fabricante de pa
pel leão se constitui em surpresa Por
tanto enquanto novas unidades de ex
tensível na América do Sul Índia Euro

pa e Ásia contribuem para o aumento de
produção de papéis kraft com fibras
recicladas a aplicação dor últimos estu
dos sobre projetos de sacos assegura o
uso mais eficiente das preciosas fontes
de fibras
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