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no doublefacer

W S THAYER
E

C E THOMAS

Koppers Comp Inc

INTROpU˙AO

O Grupo de Pesquisa e Dz
senvolvimento de MaquinÆria
para a fabricaçªo de embala

gens containers da Koppers
Company conduziu um estudo

extensivo da tecnologia de pro
cessamento que rege a produ
çªo de papelªo corrugado Este

interesse na tecnologia teórica

de processamento estÆ baseado

na convicçªo firme de que no

vos desenvolvimentos signifi
cantes de maquinÆria de pro

cessamento devem arraigarse
em uma sólida base de conhe

cimento fundamental O proces
so doublefacer Ø de interesse

particular porque influencia di

retamente a produtividade do

corrugador e a qualidade do pa

pelªo produzido Destes estu

dos novos critØrios tornamse

disponíveis para projeto e ope

raçªo de equipamento para a

produçªo de papelâo ondulado
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SEQUENCIA DE LIGA˙AO DO

ADESIVO

O mais influente parªmetro
de processamento no double
facer Ø atemperatura da linha
de cola A figura 1 ilustra a me

diçªo desta temperatura com

um par tØrmico Ao aquecer a

capa inferior a temperatura da
linha de cola aumentou rapida
mente a 212oF 100Ce pØrma
neceu nessa altura enquanto a

Ægua contida no adesivo de ami

do evaporava Quando a maior

parte da Ægua havia sido remo

vida da linha de cola a tempe
ratura começou aelevarse de

novo eaproximarse da tempe
ratura da placa quente

A sequØncia de ligaçªo de

adesivo Ø mostrada na figura 2

com o perfil típico da linha de

cola Aquí a pasta fluída de

amidoÆgua que pode perma
necer durante períodos indefini
dos de armazenagem Æ tempe
ratura ambiente Ø transformada

em um adesivo gelatinoso a

aproximadamente 150F66C
e finalmente em sua œltima fa

se em adesivo curado após a

remoçªo da maior parte d

Ægua por desidrataçªo evapora
tiva a 212F 100C

A temperatura ambiente ca

granulos de amido estªo sus

pensos na Ægua mas nªo mos

tram afinidade natural entre si

Aqui as molØculas de políme
meros ficam ligadas dentro da
estrutura de granulo Ao aque
cer a aproximadamente 150F

66C as ligaçıes internas sªo

interrompidas e cada granulo
absorve uma quantidade de

Ægua muitas vezes maior do

que seu peso seco Neste

estado hidratado uma porçªo
de molØculas de polímeros Ø li

vrada pelos granulos encharca

dos Dentro do adesivo gelatino
so estas molØculas de políme
ros podem moverse livremente

e formar ligaçıes mais firmes
com as molØculas de polímeros
de outros granulos Com aele

vªçao da temperatura a umida

de Ørapidamente evaporada do

adesivo e começa a fase final

de desidrataçªo Quando a Ægua
sai da linha de cola as molØcu

las de polímeros sªo postas em

contato entre si e combinam

novamente Desta maneira as

molØculas de polímeres formam

FIGURA 2

Typiral Doublefacer

AdhesiveBonding Sequente

a forte estrutura cristalina que
Ø característica do adesivo

curado
Conforme mostra a figura 2

80 BTUsunidades tØrmicas in
glesas por libra 186102 joules
por quilograma de adesivo lí

quido sªo necessÆrias para ge
óatinizar os granulos de amido

644 BTUsadicionais por libra

1498121 joules por quilogra
ma sªo necessÆrias para eva

porar 80 de Ægua Assim
724 BTUspor libra 1684223
joules por quilograma sªo ne

cessÆrias para converter ums

libra de adesivo líquido em

liga cristalina Tipicamente istc

corresponde a 294 BTUspara
curar as linhas de cola double

facer em um pØ quadrado de

papelªo combinado 33386 ou
les por metro quadrado

A resistØncia da ligaçªo au

menta Æ medida que a Ægua Ø

removida e a resistØncia míni

ma exigida para resistir aos rr

gores do cortador sliiter fa

ca eretirada Ø definida como

Ponto de Ligaçªo Mínimo Viste

que a absorçªo pelas fibras de

papel remove Ægua da linha da

cola muito vagarosamente a re

moçªo rÆpida por ebuliçªo eva

porativa Øessencial para produ
zir aexigida resistØncia da li

çªo Æs velocidades de produ
çªo

O PROCESSO
DOUBLEFACER

Æ

uring üme Seonds

Energy Per Pound 01 liquid ddhesive ZSSolids

A figura 3 mostra os elemen

tos principais do doublefacer

convencional Comercialmente

existem muitas variaçıes de

construçªo particularmente nos

comprimentos das seçıes de

aquecimento e esfriamento A

construçªo típica mostrada nes

ta figura ilustra os curtos tem

pos de exposiçªo Æs velocida

des de produçªo
Na seçªo de aquecimento a

pressªo mØdia que atua sobre

o papelªo devido ao peso dos

rolos e lona Ø de 86 psi grª
mas por cmz Entretanto viste

Pera reduzir o 8rro de mediçªo Æ Ila

pensªvel que o par tØrmico tenha e menor

massa possível e sela Imerso ne palicula
fina de adesivo na ponta da canelura
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que a Zona de algodªo Ø flexí
vel apressªo fortemente con

centrada diretamente debaixo
dos rolos alcança valores mÆxi
mos de 50psi 350 gramas por
cm2 Estas pressıes mÆximas

apertam as pontas de caneluras
firmemente contra o cotador e

produzem bom contato do papel
com apropriado umedecimento
do adesivo A prassªo nas re

giıes entre os rolos deve ser

suficiente para manter este con

tato durante as fases inicials de

cura do adesivo Se as superit
cies de papel se separam as

formaçıes frÆgeis de ligaçªo
serªo quebradas e alinha de

cola curarÆ com pontes ex

cessivas

TRANSFERENCIA DE CALOR

Para a cura completa do ade

sivo na linha de cola doublefa

cer 294 BTUs sªo necessÆ

rias por pØ quadrado de papelªo
combinado 33386 joules por
m2 Conforme mostra a figura
4 esta energia deve ser trans

mitida das placas quentes e

completamente atravØs da capa
inferior para alcançar a linha de

cola A medida que a energia
tØrmica flui atravØs do papelªo
contínuo ela aquece e seca as

fibras de papel
Em testes destinados a ava

liar quantitativamente os efeitos

de umidade e peso bÆsico sobra

as propriedades de aquecimento
e secagem de papel amostras

da capa foram aquecidas na

placa quente e a temperatura de

superfície no Lado frio foi me

dida com um pirometro de irra

diaçªo Após o aquecimento
o resultante teor de umidade

das amostras foi medido por um

procedimento de laboratório de

peso diferencial
Os resultados destes testes

estªo assinalados na figura 5

para capas de 42 IbMSF 200
gramas por metro2 e 90 IbjMSF
440 gramas por metro2 com

duas condiçıes iniciais de umi

dade Acapa seca de 42 IbMSF
200 gramas por metro2 apre
sentou amais rÆpida elevaçªo
de temperatura visto que a

energia disponível foi utilizada
para elevar a temperatura das

FIGURA 3
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Heat Reguirement At Glue Line

Energy Value Based On BO Dehydralion Of A 25n Solids Adhesive Formulition

fibras de papel e nªo para eva

poraçªo de umidade

A curva para 42 IbMSF 200

gramas por metro2 com 8ade

umidade apresenta um degrau
perto do ponto de ebuliçªo de

Ægua Este degrau pode ser ex

plicado examinandose a cor

rmbined
enad

respondente curva de perda de

umidade mostrada no grÆfico
inferior Quase toda a umidade

das capas foi removida por va

A resposta espectral do plrometro de Irra
dlaçio foI selecionada de maneira que o

vapor liberado pelo papel nªo afete a Isl
tura de temperatura
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FIfÆURA 5

porizaçªo antes da temperatura
de superfície da capa œmida

aproximarse do papel seco

Pelas curvas para 90 IbMSF
440 gramas por metro2 pode
ser vista que uma diferença si

milar mas muito mais pronun
ciada ocorreu entre as capas
œmida e seca AlØm disso os

tempos necessÆrios para aque
cimento esecagem foram mais

longos Este aumento do consu

mo de energia corresponda Øs

velocidades de produçªo mais

baixas que sªo necessÆrias
quando estªo sendo usadas ca

pas mais pesadas e mais œmi

das no corrugador
A tabela A mostra um azem

pio de energia tØrmica necessÆ

ria para combinar uma capa de

42 IbMSF 200 gramas por me

tro2 com 8de umidade inicial
a um papelªo contínuo single
face de uma só face Os

dados operacionais neces

TABELA A

ENERGIA TCkMICA TIIAti SMITIDA AO PAPEIAO COMBINADO PlIO UOCDLlFgPFD

FIBPAS LMIDpDE
FASE CAPA SEUA GYp ADESIVO TOfAt

Elevafiâo tnmp 15 24 28 19
ao ao F vara l5oF U5331 12 q25 3leo n239

calor a Galaiiní
açaa

Elev óeeperatura 120

da 150 F para 112F 13627

calor an rapori xa˙ªo

Elavtomyeratvra 131
ao uz e para zeoF 14Bv

TOTAL 393
43934

09 08

9oa 08

21 2j lCti

2385 2839 19851

z49 z 33 b9

29163 26459 54622

17t
14nG

293 294 973

33243 33396 no493

RESULTADO TIPICO BASEAD1Np5 SEGGTYTES 51pOS ICtlES

cape ae 42 1bMSF 20o eramaa pur m o2 com 94 ae umiaaae

25 FormulxCno tle e631don tle atlesivo

cr

2Comwno ae atlweívoe com DF1 16 de sólidosMSF 4E9 eramaa ae sói idos poc metro

naaidrataçoamíamo Bo n aaaalo

T4 na tona

eUniaatles aa coeiGia BTUapor pØ Vadiado de pepelno combinado

Jovlee yor metro

sÆrios para fins de cÆlculo
estªo indicados abaixo dessa
tabela

Por exemplo foi suposto que
o adesivo foi desidratado 80
o forro aquecido a 280F

138Ce 75 da umidade ori

ginal da capa foi removida
AlØm disso foi suposto que
energia que aqueceu o single
face foi fornecida por vapor
em condensaçªo do forro e da
linha de cola Assim o fluxo de

calor ao singleface por con

duçªo atravØs da canelura e

convecçªo atravØs do espaço
de ar foi considerado desprezí
vel

Na tabela Apodese ver que
973 BTUspor pØ2 110 joules
por metro2 entraram na capa

para fornecer as necessÆrias

294 BTUspor pØ2 33386 jou
les por metro2 Æ linha de cola

Os 679 BTUspor pØ2 77107
joules por metro2 de diferença
foram consumidas para aquecer
e secar o forro A eficiØncia

deste processo de transferºncia
de calor atravØs do forro para a

capa de 42 IbMSF 200 gramas
por metro2 com 8 de umidade

foi de 30 Esta eficiØncia de

transferºncia de calor varia in

versamente com o peso bÆsico

e o teor de umidade do forro

A absorçªo de energia tØrm

ca pelo forro produz mudanças
dimensionais no papel que afe

tam a lisura final do papelªo
combinado Estas mudanças di

mensionais foram medidas em

um aparelho de ensaio de cons

truçªo original no Laboratório

da Koppers R 8 D Durante es

tes testes foi mantida uma ten

sªo constante do papelªo con

tínuo de 20 Ib por polegada
357 gramas por cm

Afigura 6 contØm resultados

típicos de testes que mostram a

direçªo transversal da mÆquina
CD mudanças para duas

capas de 42 IbMSF 200 gra
mas por metro2 que foram

aquecidas durante 10 segundos
e depois esfriadas ao ar Med

çıes similares indicam que a di

reçªo da mÆquina isto Ø as

mudanças MD sªo aproxima
damente a metade daquelas
medidas na direçªo transversal

da mÆquina No corrugador es
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tas mudanças M D podem ser

compensadas por regulagem da

tensªo do papelªo contfnuo Si

milares mudanças dimensionais

ocorrem no papelªo continuo

singleface todavia estas mu

danças sªo causadas principal
mente por absorçªo de umida

de enªo por aquecimento
A capa seca na figura 6 au

mentou aproximadamente 10ró

no comprimento durante a el

vaçªo de temperatura e depois
ficou constante durante o cicie

de aquecimento Ao esfriar o

papel seco voltou ao seu com

primento original As curvas pa
ra acapa œmida indicaram uma

expansªo similar durante a ele

vaçªo inicial de temperatura to

davia esta expansªo foi rapitla
mente compensada pela contra

çªo devida à perda de umidade

No fim do ciclo de aquecimento
e esfriamento a contraçªo Ilqui
da foi de aproximadamente
30

RESISTENCIA DA GREEN

BOND CONTRA TEMPO DE

CURA

Para avaiiar quantitativarnen
te a GREEN BOND em pape
Iªo ondulado uma sØrie de tes

tes de laboratório foi feita usan

do o aparelho mostrado na figu
ra 7 Com este aparelho uma

amostra de singleface com

pequenino par tØrmico disposto
em uma das pontas da canelu

ra foi cimentado a um bloco oe

masonite Este bloco foi fixado

ao mordente superior de um

aparelho de testes de traçªo por
meio de um suporte suspenso
em um cabo flexível Calor foi

fornecido a uma tira da capa

que foi inserida debaixo de uma

sØrie de pinos fixados à placa
quente Esta placa quente foi fi

xada ao mordente inferior do

aparelho de testes de traçªo
conforme mostrado Os fios de

saída do par tØrmico e do apa
relho de testes de traçªo foram

ligados a aparelhos registradc
res de modo que seus sinais

podiam ser controlados conti
nuamente

Em uma operaçªo típica da

ensaio uma película uniforme e

fina de adesivo do corrugador
foi medida em uma chapa de

FIGURA 6

FIGURA 7
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vidro e depois aplicada às pon
tas de caneluras de amostra

singleface A amostra single
face foi depois abaixada rapi
damente para entrar em contato

com uma porçªo fria da capa o

que foi conseguido mediante

avanço da tira de papel atravØs

da placa quente A amostra de

papelªo combinada foi depois
aquecida Após um tempo de

exposiçªo predeterminado os

mordentes do aparelho de tes

te de traçªo foram rapidamente
separados e a amostra recen

temente ligada foi separada A

força requerida e o tempo de

aquecimento antes da separa

Loóoamry Auongemem
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çªo foram registrados
Green Bond digo
resistØncia de ligaçªo
amostra

Para investigar os

como a

ponto de

para esta

efeitos do

prØaquecimento a tira de capa
após ter sido avançada foi man

tida em contato com a placa
quente durante um tempo de

terminado antes de ser apli

FIGURA 8
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cada a amostra singleface
Usando esta tØcnica um nœme

ro de curvas de tempo foi cria
do para vÆrias combinaçıes de

peso bÆsico umidade da capa e

prØaquecimento As amostras

quebradas foram examinadas

atravØs de um microscópio para
verificar o estado do adesivo na

falha e o grÆu de traçªo das ti

bras

A figura 8 mostra curvas típi
cas de teste para capa nªo

aquecida de 42 IbMSF 200
gramas por metroz com um

teor de umidade inicial da
52Podese ver que a resis

tØncia da ligaçªo foi zero após
ter sido atingida a temperatura
de gel do adesivo AlØm desse

ponto a resistØncia de ligaçªo
começou a aumentar todavia a

traçªo das fibras nªo podia ser

detectada antes do adesivo ter

atingido a temperatura de Ægua
fervente Neste ponto fracos

vestígios de traçªo das fibras

podiam ser detectados confor
me mostrado na microfotogra
fia para 3 segundos Uma vez

alcançada a fase de desidrata

çªo a resistØncia da ligaçªo
doubleface aumentou mui
to rapidamente atØ ultrapassar
a resistØncia de singleface
Uma ccmpanaçªo das fatomi

crografias da linha de cola
indica que resistØncia da li

gaçªo e a resultante traçªo
das fibras continuaram a au

mentar ª medida que a umi
dade foi removida do adesivo

A influØncia do peso bÆsico
umidade da capa eprØaqueci
mento da capa sobre o tempo
necessÆrio para produzir uma

Green Bond suficiente estª

assinalada na figura 9 Com as

capas nªo aquecidas tempos
de ligaçªo de 36 segundos e

87 segundos foram necessÆ

rios para capas de 42 IbjMSF
200 gramas por metroz e 90

IbMSF 440 gramas por mE

troz cada uma a um nível de
umidade de52Ao prØaque
cer ªs temperaturas mostradas
estes tempos de exposiçªo ne

cessÆrios foram reduzidos a

24 segundos e 47 segundos
respectivamente Desta maneira

foram obtidas reduç8es de 36

e 46 por prØaquØcimento das

uring üme Seronds
Test ondition

4T lhliner ot51Moisture
Liner PreheotNone
Ibtplote iemperture340F
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capas Variaçıes similares do

tempo de exposiçªo sªo mostra
das para alteraçıes no teor da
umidade da capa

Destes dados podese ver que
o tempo de aquecimento neces

sÆrio para produzir uma ligaçªo
suficiente depende dos varià
veis processos aplicÆveis Me
diante controle dos parªmetros
necessÆrios e uso de similares
tØcnicas quantitativas os tem

pos mínimos de aquecimento
podem ser determinados paia

operaçıes específicas do corru

gador Para controle satisfatório

da canoagem estes tempos de

exposiçªo devem ser mantidos

no doublefacer para todas as

velocidades de produçªo

CANOAGEM RESULTANDO DA

TROCA DE UMIDADE

Quando o papelªo combinado

estÆ sendo aquecido nas placas
quentes ocorre uma redistri

buiçªo considerÆvel de umida

de Visto que esta troca de umi
dade afeta a estabilidade dimen

sional de ambas as capas a

mesma tem uma influŒncia di

reta sobre o encanoamento re

su Itante

A troca de umidade começa

após a uniªo dos papØis conti

nues na entrada à seçªo de

aquecimento A medida que o

adesivo líquido entra em conta

to com a superfície da capa a

umidade flui da linha de cola

para dentro das fibras contíguas
de papel Simultaneamente a

energia tØrmica das placas
quentes começa a liberar umi
dade da superfície externa da

capa A medida que a transfe
rŒncia de energia progride este

vapor liberado flui atravØs da

capa para dentro do espaço de
ar entre as caneluras atØ alces

çar o forro Aqui uma porçªo
condensa no miolo e forro
aumentando desta maneira o ní
vel de umidade de todo o sin

gleface Esta troca das umi

dades das capas causa contra

çªo que começa no forro Este
movimento relativo entre as ca

pas progride livremente atØ que

a resistŒncia do adesivo come
ce aaproximarse do Ponto de

Ligaçªo Mínima Quando isto

ocorre o movimento ulterior Ø

restringido e um esforço de tra
çªo começa aformarse na ca

pa

Se o aquecimento Ø termina

do imediatamente após ter sido

atingido o Ponto de Ligaçªo
Mínima e o papelªo livrado do

constrangimento imposto pelos
rolos de pesos do doublefa

cer ocorrerÆ um encanoamen

to temporÆrio para baixo Este

encanoamento para baixo ocor

re àmedida que o papelªo com

binado se curva para aliviar a

tensªo na capa inferior e conti

nua Æ medida que a capa se

contrai ao esfriar Quando as

temperaturas do papel atinges
a temperatura ambiente o mc

vimento de encanoamento para
baixo vai parar e o papelªo pa

recerÆ ser estÆvel todaviª a

diferença de umidade criada pe

lo aquecimento unilateral fica A

medida que a diferença de umi

dade estÆ sendo equilibrada a

expansªo diferencial entre a ca

pa e o singlefacer faz com

que o papelao se curve lenta

mente para cima A fim de que
a configuraçªo final do papelªo
seja plana este encanoamento

subsequente para cima resulta

do do equilíbrio de umidade
deve compensar o enoanoamen

to inicial para cima criado pelo
aquecimento da placa quente

Se o aquecimento continua
alØm do Ponto de Ligaçªo Mí

nima adiferença de umidade
entre as duas capas e assim a

resultante tendØncia de enca

noamento para cima aumentarÆ
AlØm disso a capa inferior co

meçarÆ a estenderse inelasti

camente àmedida que o esfor

ço de traçªo produzido pela se

cagem atua sobre a esirutura de

fibras do papel amolecida pelo
calor Esta deformaçªo inelÆs

ticas ainda aumentarÆ o nca

noamento final para cima por
supressªo do nível do encanoa

mento inicial para baixo no pa
pelªo recentemente ligado

Desta anÆlise Ø claro que o

grau de encanoamento que
ocorre no produto final depen

de do tempo de aquecimento no
doublefacer

Naturalmente Ø desejÆvel ter
minar oaquecimento ao ser ob
tida uma Green Bond suficien
te Por esta razªo foi criada a

Seçªo de Aquecimento de Tem
po Constante da Koppers Pelo
controle do tempo de aqueci
mento efetivo para todas as ve

locidades de operaçªo esta
unidade elimina o aquecimento
após ter sido alcançado o Pon
to de Ligaçªo Mínima

SUMARIO

Foi mostrado que os adesivo
convencionais de amido passam
por fases bem definidas antes
de produzir a ResistŒncia de
Green Bond que Ø suficiente

para o processamento ulterior
no corrugado A relaçªo entre
as características do adesivo de
amido e o perfil de temperatura
da linha de cola tem sido descri
ta Foram mostrados os meios

pelos quais o calor Ø transferido
à linha de cola e seus efeitos
sobre as propriedades de umi
dade edimensionais do papei
Os fatores que afetam a Resis
tŒncia da Green Bond foram
mostrados como funçıes das

propriedades do papel e dos

parªmetros de processamento
aplicÆveis

A revisªo da tecnologia de

processamento do doublefa
cer mostra as relaçıes entre

os principais parªmetros para
um corrugador típico Natural
mente existem variaçıes e ex

ceçıes na presente prÆtica co

mercial Todavia esta anÆlise
de processo típico providencia
um meio para avaliar compara
tivamente as variaçıes de pro
cesso devidas ao papel aos

adesivos e à construçªo do

equipamento Testes ulteriores

foram realizados recentemente
pela Koppers Company que es

tªo fora da finalidade desta

apresentaçªo Baseado nos re

sultados destes testes novo

equipamento estÆ sendo agora
desenvolvido ativamente nas

Æreas de controle do encanoa

mento automaçªo do processo
e aumento de produtividade


