
Qir

AB CP ASSOCIA˙ˆO BRASILEIRA TÉCNICA DE CELULOSE E PAPEL
CEP 04108040Rua Ximbó 165 Fone 011 5740166 Fax 011 571ó485 SÆo Paulo SP Brasil

CURSO

TÉCNICAS DE FABRICA˙ˆO DE PAPÉIS E
CARTOES PARA EMBALAGEM

030894

Sªo Paulo

Apresentaçªo
FRANCISCO CÉSAR RAZZOLINI
Klabin Fabricadora de Papel e Celulose SA

Entidade declarada de utilidade pœblica Municipal e Estadual conforme decretos
n10430 de300373e n1 1091 de 120178

Membro do FICEPA Federaçªo TØcnica Iberoamericana da Celulose e do Papel



FABRICA˙ˆO DE PAPÉIS PARA EMBALAGEM

10 INTRODU˙ˆO

20 VISˆO ECONOMICA DA INDÚSTRIA PAPELEIRA
21 Produçªo Mundial de Celulose e Papel
22 SRuaçªo Brasileira

30 CARACTER˝STICAS DA INDÚSTRIA PAPELEIRA

31 Indœstria Pesada
32 Intensiva em Capital
33 Intensiva em Energia
34 Papel Procede de um Recurso Natural Renovavel

35 A Indœstria Papeleira Ø Intensiva em`gua
36 Papel Ø um Produto ReciGÆvel
37 Papel Ø uma Commodity

40 PAPÉIS PARA EMBALAGEM
41 PapØis para Embalagens Leves

42 PapØis para Embalagens Pesadas
43 Cartıes e Cartolinas
44 Papelªo

50 PROPRIEDADES F˝SICAS CARACTER˝STICAS DOS PAPÉIS PARA

EMBALAGEM
51 Introduçªo
52 Papelªo Ondulado
53 PapØis para Papelªo Ondulado Propriedades Físicas

531 PapØis para Capas
5311 GramaturaEspessura e Umidade
5312ResistØncia à Compressªo de Canto
5313ResistØncia ao Arrebentamento

5314 ResistØncia à Delaminaçªo
5315Rigidez
5316 PenneabilWade ao Ar
5317 ResistØncia à `gua
5316Coeficiente de Fricçªo

532 Papel Miolo

5321 CMT
54 PapØis para Sacos

541 TEA



60 FATORES DETERMINANTES DA QUALIDADE DOS PAPÉIS DURANTE O

PROCESSO DE FABRICA˙ˆO
61 MatØriasprimas Fibrosas

611Fibras de Resinosas
612Fibras de Folhosas

62 Processos de Polpaçªo
621Processo Kraft

63 Refinaçªo
631 Parametros

6311Tipo de Polpa
6312 pH
6313Temperatura
6314 ConsistØncia
6315 Vebcidade de Rotaçªo dos Discos
6316Características dos Discos
6317 PotØncia Aplicada
6318Carga Específip de Borda

632Determinaçªo do Grau de Refinaçªo
633 InfluØncias da Refinaçªo

64 Preparo de Massa
641Aditivos Funcionais

6411 Agentes de Colagem
6412Agentes de ResistØncia em Seco

6413 Agentes de resistencia em Umido
642Aditivos Auxiliares de Processo

6421 Antiespumarrte
6422 Agemes de Retençªo

65 Caàa de Entrada e Formaçªo da Folha
66Prensagem
67Secagem
68Acabamentos Superficiais
69 Relaçıes PapelUmidade



FABRICA˙ˆO DE PAPÉIS PARA EMBALAGEM

1 INTRODU˙ˆO

O papel costuma ser definido como uma estrutura plana formada por fibras vegetais
entrelaçadas umas às outras

A fabricaçªo do papel consiste em destruir uma estrutura coerente o tronco da Ærvore e
voltar a contrair outra uma rede fibrosa que volta a ser coerente uma vez eliminada a Ægua na fase
de fabricaçªo da folha O elemento bÆsico desta estrutura Ø o mesmo da estrutura original a fibra

celulósica que deverÆ sofrer os menores danos possíveis durante as fases de isolamento e

individualizaçªo da madeira 5
As embalagens vØm a cumprir uma funçªo de proteçªo que Ø própria da natureza ou seja

notamos elementos de proteçªo na maÆria dos produtos naturais ou nªo Ø verdade que fartas
legumes cereais Ærvores e etc estªo embaladosistoØ levam uma proteçªo externa as cascas ou

peles Mais que isto hoje podemos dizer que embalamos

para PROTEGER
o produto e o entorno que o rodes

para REDUZIR
as perdas de produto e resíduos

para MELHORAR
a higiene e segurança

para RACIONALIZAR

para UNIFICAR

a produçªo e distribuiçªo

o produto

para AUMENTAR
a conveniØncia

para INFORMAR

para VENDER

sobre o produto e seu uso

o produto



2 VISˆO ECONOMICA DA INDÚSTRIA PAPELEIRA

21PRODU˙ˆO MUNDIAL DE PAPEL E CELULOSE

Apesar da recessªo que atingiu em 1992 os principais países produtores e

consumidores de papel e celulose a indœstria de papØis e cartıes marcou recorde de produçªo pelo
dØcimo ano consecutivo Entretanto a taxa de crescimento que foi de22em 1991 baÆou para

07 em 1992 o que signcou um incremento de 536milhıes de toneladas de papØis ecartıes

elevando a produçªo mundial para 24651 milhıes de toneladas 1
O setor de papØis para embalagem cresceu de 905 milhıes de toneladas em 1991

para 932 milhıes de toneladas participando com 378da produçªo total

PRODU˙ˆO MUNDIAL DE PAPÉIS PARA EMBALAGEM 1
1000 TON

1991 1992

CEE 1255 1304

ESCANDIN`VIA 415 396

OUTROS PASES EUROPEUS 479 428

TOTAL EUROPA 2150 2129

AMÉRICA DO NORTE 3831 3969

AMÉRICA LATINA 487 486

`SIA 2332 2485

AUSTRALˆSIA 137 138

`FRICA 118 113

TOTAL 9055 9320

S



MAIORES PRODUTORES MAIORES PRODUTORES MAIORES CONSUMIDORES

MUNDIAIS DE PAPEL EDA 192 MUNDIAIS DE CELULOS E Ei11942 MUNDIAIS DE PAPEL EM 1992

em mil toneladas i em mil toneWdas emkghabirartte
Ot Estados Unidos da O7 Estados Unidos O7 Estados Unidos

AmØrin 74729 da AmØrica 59282 da AmØrica 3087

02 Japªo 28322 02 CanadÆ 22841 02 Fniªndia 2490

03 RepubGo Popular 03 Regiblin Popular 03 Japso 2284
da China 17251 da China 11985 04 Gngapura 2174

04 CanadÆ 16594 04 Japªo 11200 05 BElgio 2132
05 Alemanha 12930 05 SuØda 9589 O6 Dinamarn 2125

O6 FnlÆndia 9147 06 FRdirdia 8525 07 Holanda 2074

07 SuØw 8378 07 Comunidade dos 08 SuØóa 2012

08 Franp 7697 Estados SoviØticos 6800 09 Suip 2010
09 Comunidade dos OS BRASIL 5368 10 CanadÆ t9

Estados SoviØticas 6050 09 Franp 2609 11 Alemanha 1894
10 ItÆlia 5961 10 `frim do Sul 2320 12 Taiwan 1798
11 Republica da CorØia 5504 11 Akrtunha 2240 13 Hong Kotg 1738
12 Reino Unido 5128 12 Noruega 2009 14 `tutru 1714
13 BRASIL 4915 13 Orle 1681 15 Luxemburgo 1662
14 Taiwan 3977 14 Portugal 1592 16 Reino Unnddoo 1629
15 Espanha 3448 15 Espardu 1530 17 NonJega 1592
16 4ustria 3252 16 iltatria 1489 t8 Nova Zeündia 1592
17 Hoanda 2835 17 ˝ndia 1400 19 trança 1587
18 MØàco 2825 18 Now Zelindia 1288 20 AustrÆBa 1574
19 ˝ndia 2540 19 AttstrÆfu 982 21 ltÆfw 1319
20 IndonØsia 2263 20 IndonØsa 821 22 Republica da CorØia 123â

21 AratrÆlia 2072 21 PdÆnu 650 23 Espanha 1225

22 `fin do Sul 181a 22 Argentiru 629 24 EslovØnia 7075

23 Noruega 1684 23 MØnco 560 25 Israel 1061
24 Suip 1305 24 Reino Unido 545 26 Irlanda E 972

25 Tailindia 1245 25 ItÆlia 511 27 Wªndia 2
26 BØlgin 1138 26 Regiblia Gten 478 28 Chipre 931

27 PolBnia 1100 27 BØlgin 468 29 Portugal 868
28 Argentiru 1027 28 Turquia 375 30 Malta 700
29 Portugal 958 29 Taivvan 368 Obs Em 1992 o consumo de papel do

30 Turquia 946 30 Republica da CorØia 323 Brasi foi de 166kg porhabitante

Fana Raata Pulp and Papar Intanuvonal Julho 93



22SITUA˙fOBRASILEIRA

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

Brasil ocupa a 13a posiçªo como produtor de papØis e cartıes Ø 8o maior produtor de celulose e

13o maior consumidor mundial de papØis 1
Generalizando podemos dizer que a posiçªo ocupada no ranking de produtores nos

drÆ uma idØia da potØncia produtiva da vagªo enquanto a posiçªo ocupada no ranking dos

consumidores nos darÆ uma idØia da capacidade econımica do país No entretanto o grau de

desenvolvimento ou nível de vida de um país Ø pode ser estimado pela posiçªo ocupada na lista de

consumo aparente per capta Nesta lista estamos bastante longe do padrªo dos países
desenvolvidos alcançando um consumo percapita de apenas 266 kglhabano em

1992ver tabela I

O consumo de embalagens Ø um grande indicador do nível de atividade aconb
miq intemacomo se observa no grÆfico abaixoouseja se desejarmos saber se aeconomia

estÆ com bom desempenho ou nªo basta venficartnos como estÆ o volume de expediçªo de

papelªo ondulado

EXPEDI˙`O PAPEìˆO ONDULADO X PRODU˙ˆO INDó
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3 CARACTERISTICAS OA INDÚSTRIA PAPELEIRA

31INDÚSTRIA PESADA

A indœstria papeleira Ø uma indœstria pesada tanto pela dimensªo quanto pela
complexidade das suas instalaçıes

Em geral as fÆbricas de celulose sªo as maiores algumas com instalaçıes
superando1000000de toneladas ano 2

As fÆbricas de papel tØm um tamanho mØdio menor Uma mÆquina pode pesar umas

8 toneladas por Ud de papel produzido Ou seja podemos chegar a mÆquinas com aproximadamente
8000 ton de equipamentos instalados 3

32INTENSIVA EM CAPITAL

Devido ao jÆ citado acima pela utilizaçªo de equipamemos grandes e carosreferese
a irdœstria papeleira como sendo intensiva em capital

O custo de uma mÆquina de papel chega facilmente a US 300 milhıes e um

complexo integrado de celulose e papel atinge cifras próximas do bilhªo de dólares 2
Uma unidade de cornersªo de papelªo ondulado atinge valores menores embora

ainda assim importantes na psa de US 20 milhıes ou mais deperxlendo sobremaneira do grau de

sofisticaçªo e automaçªo implantados
Devido ao imenso capital empregado os investimentos na indœstria papeleira sªo

propsiçıes de longo tenho
Devemos ainda citar os significativos investimentos que a indœstria vem fazendo na

luta pare reduzir contaminaçıes ambientais

33 INTENSVA EM ENERGIA

A indœstria papeleira consome grande quantidade de energia nas Æreas de preparo
de madeira polpaçªo refino branqueamenro e secagem

A fabricaçªo de uma tonelada de papel consome energia equivalente a 6 barris de

petróleo 3
Baseada em desernotvimento sustentado a indœstria papeleira tem diminuído

gradaWamente sua dependØrtcia de combustíveis de petróleo gÆs ou energia da queima de resíduos

madeireiros e Ibcívias resuRantes do processo de polpaçªo química De fato uma planta de celulose
kraft Ø autosuficiente emenergia

No contexto gbbal a indœstria de celulose e papel jÆ capaz de gerar mais de 50 do

total da energia que necessita 2

34PAPEL PROCEDE DE UM RECURSO NATURAL RENOV`VEL

Atualmente quase todo papel produzido provØm do reino vegetal Aproximadamente
1das fibras que entram na composiçªo do papel sªo artciais ou sintØticas Das fibras naturais
93 sªo espØcies arbóreas coníferas e folhosas enquanto os 7restantes sªo espØcies lenhosas

bambœs sisal canaetc3
Podemos considerar que amatØriaprima papeleira bÆsica provØm de uma plantaçªo

com colheitas em periodos maiores para as espØcies mais usuais no Brasil temos períodos de 7 a

10 anos para eucalipto e 12 a 15 anos para pinus
Os bosques de madeira sªo um recurso inesgotÆvel para a espØcie humana sempre

e quarWO sejam corretamente gestionados
Dizse costumeiramente que nªo herdamos o meio ambiente de nossos pais mas

sim o tomamos emprestado de nossos filhos E os emprØstimos tØm de ser devolvidos As Ærvores

que hoje emprestamos dos bosques devem ser devolvidos mediante replantio



Este tipo de devoluçªo nªo Ø possível com outros recursos como carvªo petróleo
gÆs ou metais Por isto os recursos nªo renovÆveis deveriam ser poupados e em contrapartida
deveríamos consumir madeira com murta liberdade 4

Da madeira utilizada no mundo segundo dados da FAO temos

52 combustível
36 serrarias
12 papel e cartªo

Os fabricantes de papel e celulose conscientes da importªncia do suprimento
adequado de madeira constituemseno grupo mais ativo em pesquisa florestal e reflorestamento
Junto a isto se estuda uma melhor utilaçªo de biomassa novos mØtodos de fabricaçªo que
resultem em maiores rendimentos a produçªo de papel com menor peso por metro quadrado e maior
utiivaçªo de papØis reciclados 3

35A INDÚSTRIA PAPELEIRA É INTENSIVA EM `GUA

A Ægua assume grande importªncia nas diversas etapas da produçªo de papel É ela
o principal veiculo de transporte das fibras e produtos químicos utilizados na fabricaçªo As

suspensıes fibrosas nas etapas de fabricaçªo estªo entre 5 e 20 em geral O papel Ø formado a
consistØncias muito babas05

Devido a isto grandes quantidades de Ægua sªo utiizadas E grande parte Ø

reutilizada em especial na mÆquina de papel 2
Uma mÆquina de papel provavelmente utilizarÆ aproximadamente 20 m3 de Ægua

ton de papel Se considerarmos que as fÆbricas modernas produzem de 300 a 1500 toNd veremos a

enorme quarttidade de Ægua a ser utilizada
Esta enorme quantidade de Ægua utilizada preocupa devidó às possibiilades de

contaminaçıes ambientais em especial das fÆbrices de celubse por isto nos œltimos 20 anos

aumentaramse os esforços para reduzir os volumes utilzados principalmente atravØs do
fechamento dos circuitos implementando assim a quantidade reutilizada

36PAPEL É UM PRODUTO RECICL`VEL

Uma das características importantes do papel Ø sua capacidade de ser reciclado O
interesse desta operaçªo Ø variado preservaçªo de florestas reduçªo do consumo de energia
necessÆria para a fabricaçªo e reduçªo do volume de resíduos 3

O papel pode ser recuperado para fabricarse novamente papØis para obtençªo de

produtos que nªo sªo estritamente papeleiros como placas isolantes ou para incineraçªo para

recuperar cabr e energia
A reciclagem Ø tema muito em modaatualmente embora a muito jÆ praticada As

taxas anuais de reciclagem estªo crescendo com alguns países jÆ atingindo valores superiores a

50



37PAPEL É UMA COMMODITY

Grande parte do papel Ø produzido em gramaturas cujas especacaçıes sªo
similares de produtor a produtor e cujos benefícios provØm da capacidade de cada produtor em
algnçar baócos custos de produçªo

O papel alcançou o statusdecommoditya poucos anos em especial com o grande
incremento de consumo em países altamente industrializados A 50 anos atrÆs o consumo per
capitanos EUA era de 100 kgJhabano hoje chega a mais de 300 kglhabano A quantidade de

papel para suprir aquele mercado Ø de aproximadamente 80 milhıes de toneladaslano

10



4 PAPÉIS PARA EMBALAGEM

Segundo a Associaçªo Nacional de Fabricantes de Papel e Celulose o grupo de
papØis e cartıes para embalagem Ø formado por 6

41 PAPÉIS PARA EMBALAGENS LEVES E EMBRULHOS

411ESTIVA E MACULATURA

PapØis fabricados com aparas em cor acinzentada em gramaturas de 70 a 20

glm2 Usados em embrulhos que dispensam apresentaçªo

412MANILHINHA PADARIA

Fabricado com aparas pasta mecªnica ou semiquímica em gramaturas de 40 a 45

gm2 monolœàdo ou nªo em cor natural e em folhas dobradas Usado essencialmente em padarias

413MANILHA

Fabricado com aparas pasta mecªnica alou semiquimica em geral em gramaturas
entre 40 e 100gm2 monolœcido em cores características ou natural Usado para embrulhos e

embalagens industriais

414FÓSFORO

Fabripdo com pasta química em 40 glm2 monolœcído ou nªo na cor azul
practerística Utilizado essencialmente para forrar cabras de fósforo

415STRONG

Fabricado com pasta química strong de primeira aparas alou pasta mecªnica

strong de segunda nas gramaturas de 40 a 80 glm2 em geral monolœàdo branco ou cores claras
Usado rta fabricaçªo de sacas de pequeno porte fonas e para embrulhos

416SEDA

Fabricado com pasta química branqueada ou nªo em gramaturas entre 20 e 27

grrt2 branco ou em cores Usado em embalagens leves embrulhos de objetos de arte enfeite e

proteçªo de feitas

417IMPERME`VEIS

PapØis com baixa permeabilidade a substªncias gordurosas Exemplos glassine ou

pergaminho attameMe refinados e supercalandrados greaseproof translœcidos e sem

supercalarxJragem

42PAPÉIS PARA EMBALAGENS PESADAS

ii



421KRAFT

Fabricados em geral com pasta química sulfato nªo branqueadas em gramaturas
de 30 a 200 gm2 cuja principal característica Ø a resistØncia mecªnica elevada Distinguemse
variedades como kraft branco pasta branqueada kraft para sacos multifoliados 80 a 90 glm2 em

geral eztensiveis

422PARA PAPELˆO ONDULADO

MIOLO Fabricados de pastas semiquímicas mecÆnicas e aparas com gramaturas
de 110 a 190 glm2 usados na confecçªo do miolo para papelªo ondulado

CAPA DE 1a Com elevada porcentagem de fibras virgens com gramaturas maiores

que 120 glm2 que constituirªo a capa ou forro das cabras de papelªo ondulado

CAPA DE 2a Semelhante ao capa de 1a porØm com propriedades mecªnicas
irÆeriores devido à utilizaçªo de elevadas proporçıes de aparas

43CARTOES E CARTOLINAS

Caracterizamsepor sua elevada gramatura e relativa rigidez

431 CARTAO DUPLEX

Cartªo composto de forro e suporte em gramaturas entre 200 e 600gm2
Forro camada superior fabripda com pasta químiq branqueada monolœcido com

ou sem tratamento supeCial

Suporte camada inferior fabricada com pasta nªo branqueada eouaparas

432CARTˆO TRIPLEX

O suporte Ø forrado em ambas faces

1



433CARTAO BRANCO FOLDING

Cartªo de uma só massa formado por uma ou mais camadas Geralmente utilizado

em embalagens com corte evinco impresso

434CARTOES EM CORES

Cartíies coloridos usados principalmente na confecçªo de fibras e pastas para

arquivos

44PAPEIAO

Cartıes com elevada gramatura e rigidez mutticamada em geral da mesma pasta
cuja cor Ø consequªncia dos materiais empregados na sua fabricaçªo Geralmente comercializado
em formatos e ideMcados por nœmeros que indiquem a espessura das folhas contidas em um

amarado de 25 kg

441PAPELAO MADEIRA OU PARAN`

Fabricado com fibras virgens de pasta mecªnica ou metanoquímip

442 PAPELAO CINZA

Obtido apartir de aparas

1



5 PROPRIEDADES FISICAS CARACTER˝STICAS DOS PAPÉIS USADOS PARA

EMBALAGEM

51 INTRODU˙ˆO

Procuraremos neste tópico descrever algumas das propriedades físicas dos papØis
utilizados para embalagem principalmente aquelas características essenciais nos papØis utilizados

na fabricaçªo de chapas de papelªo ondulado quer capas ou miob e em papØis usados para fabricar

SaCDS

52 PAPELAO ONDULADO

Papelªo ondulado Ø uma estrutura composta por folhas lisas exteriores as capas e

folhas onduladas que fomram as ondas o miolo
Normalmente se classcam os papelıes ondulados conforme o nœmero de papØis

que o compıe assim podemos ter a face simples formado por uma folha lisa uma capa e uma

ondulada unidas por colagem Este Ø o módulo elementar de todo cartªo ondulado ver figura
abano

Unindo uma segunda capa formase a capa dupla Se a esta unirmos outro módulo

elementar teremos o duplex parede dupla e sucessivamente obteremos o triplex ver figura abaixo

Slmpls ura pobl pra

oblydobl TripN earul

Fg 1 Tipos de eartón ondulado

1



O objetivo dos cartıes ondulados Ø proporcionar uma relaçªo capacidade de
resist8ncialpeso da estruturaomais elevada possível o que significa obter a mÆxima capacidade tle
resistØnda com menor preço possivel

As exigØncias que uma caÆa de papelªo ondulado deve ter sªo

BaÆo peso
Capacidade de suportar empilhamento
ResistØncia ao manuseio e transporte
Boa capacidade de impressªo
ResistØncia a Ægua
ResistAncia a œmido
BaÆo custo
Limpeza
Reddagem

Um bom papel para embalagem deve transferir às caixas estas propriedades

53 PAPÉIS PARA PAPELAO ONDULADO PROPRIEDADES FISICAS

531PAPÉIS PARA CAPAS KRAFTLINERlfESTLINER

5311GRAMATURA ESPESSURA E UMIDADE

Sªo practerlsticas gbbais ou gerais de todo papel
Em produçªo ou cornersªo duas características essenciais sªo o peso e Ærea Por

exempb os papeleiros mensuram sua produçªo em toneladas e a vendem por peso ou Ærea de

acortlo com a necessidade do diante

GRAMATURA Massa por unidade de Ærea do papel É expressa em gramas por
metro quadrado

A gramatura afeta a maioria das propriedades do papel Para facilitar uma

comparaçªo Ø costume referir algumas propriedades à grematura ex índice detraçªo estouro etc

ESPESSURA Distªnda perpendicular arme as duas faces do papel medidas

segundo condiç8es específicas de pressªo É expressa normalmente em milímetros ou mitras

UMIDADE É a quantidade de Ægua retida no papel expressa em porcentagem
Medida pela relaçªo entre a massa do material remanescente após a sepgem e a massa anterior à

secagem

Consideramos estas propriedades como gerais pois afetam quase todas as outras

Propriedades do papel
Extremameme importante Ø a uniformidade destas 3 propriedades
O bom desempenho de um papel para embalagem Ø praticamente garantido pela

uniformidade da gramatura espessura e umidade
MÆquinas morfemas estªo sendo equipadas com equipamentos para coraçªo

automÆtica destes parÆmetros

ls



Faixas de variaçıes destes parªmetros que considerÆvamos tolerÆveis 4 para

gramatura e umidade e 50 mitras para espessura estªo senddo reduzidas à metade ou menos Este

Ø um requerimento para conversıes 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 e umidade como indispensÆveis na indœstria moderna ou pelo menos para aquela

empresa preocupada com qualidade e satisfaçªo de seus clientes

5312RESISTENCIA À COMPRESSˆO RCTSTFI

Esta propriedade Ø hoje a mais importante para avaliaçªo da qualidade de um papel
para a confecçªo de chapas de papelªo ondulado pois estÆ diretamente relacionada com a

resist8ncia à compressªo de vamo da chapa de Papel Ondulado avaliada atravØs de Edge Crush

Test ECT que por sua vez definirÆ a resistØncia ao empilhamento das caàas de Papel Ondulado
avaliada peb Box Compresbn Test BCT

O reconhecimento da importªncia deste teste foi dada nos EUA atravØs da recente

revisªo da Rule 41da Unfform FreigM Classcatbn e do item 222 da Natbnal Motor FreigM
Classification em abril de 1992 revisªo levada a qbo peb CORBOTEC Corrugated Boartl

Technical Service Committee e peb FISCOTEC Fiberboard Shipping Container Testing Committee
que devincularam o teste de Estouro dos papØis constituintes da chapa de papel ondulado como

teste de referi3nrtia para definir a resistØncia das caàas colocando em seu lugar o teste de

compressªo de caMO ECT ou teste de coluna 7

Apesar de tªo importante este teste apresentadcubades de avaliaçªo devido a

reduzida espessura dos corpos de prova o que implica em que estes corpos tenham elevada

esbeRez Uma tira de papel trabalhando sobre compressªo pode ser considerada como uma coluna
de altttreh largura I e espessura e AesbeftezserÆ

a 2 he

Na figura abaào podemos observar a evoluçªo da tensªo de compressªo mÆxima
em funçªo da esbertez Teoria de Euler
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Somente quando a esbeltez Ø relativamente pequena 30 podemos determinar a

verdadeira resistØnca a compressªo de canto 8
Para os papØis de embalagem que normalmente apresentam espessura entre0200

e 0500 mm a altura dos corpos de prova deveria ser de 17 a43 mm para trabalhar na faixa de
mÆxima resistØncia de compressªo

Devido a isto na maioria dos ensaios de compressªo dotase o corpo de prova tle

uma forma ondulada ou circular para reduzir os efeitos de flexªo ou arqueamento associados à

compressªo conforme figura abaixo 8

O teste mais difundido Ø o de resistØncia a compressªo em anel Ring Crush Test

RCT que estÆ normalizado segundo Norma TAPPI T 818 Os resultados sªo expressos em KNm

O inconveniente deste teste estÆ no fato do papel estar em forma de anel que Ø
uma condiçªo diferente de sua funçªo estrutural no papelªo ondulado TambØm em grematuras
maiores que 300 glm2 ao curvarmos o papel podemos enrugÆb falseando o resultado 9

Este ensaio cortelaÆonase com o ECT e em primeira aprximaçªo podemos
utilizar a seguinte expressªo

ECT RCTpag i RCTmiolo

Sendo i ovabr do coeficieme de ondulaçªo do miob 9

Um teste que estÆ ganhando terteno na determinaçªo da resistØncia a compressªo Ø

o STFI ShoRSpan desenvolvido na SuØcia que faz a medida da compressªo em um corpo tle

prova preso a mordaças distanÆadas 07mm Este teste apresenta resultados 15 a 30 o maiores que

aqueles que utilizam corpos de prova maiores As razıes para este incremento na compressªo sªo

a uma maior ordem de magnltude da taxa de compressªo e b uma maior probabilidatle de falhas

em corpos de prova maiores 10

1



figura abaixo

Este ensaio Ø notavelmente influenciado pela umidade do papel como se observa na
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5313 RESISTENCIA AO ARRESENTAMENTO ESTOURO

A resistØnàa ao arrebemamento Ø a pressªo limite que suporta um papel
Esta pressªo Ø obtida peb bombeamemo de glicerina contra uma membrana

elastomØrica que entªo deformarÆ o papel que estÆ preso entre dois anØis de facçªo atØ que ocorra

ruptura
Este Ø um dos testes mais antigos e Conheàdos na indœstria papeleira

especialmente pela simpliàdade e faàlidade de realizÆbNo entanto para que se obtenham boas

correlaçıes imeriaboratoriais Ø preàso um correto acompanhamento da norma que especifica a

velocidade de bombeamemo da glicerina 95 5 cm3min as características da membrana a

superfíàe de ensaio 73 Cm2 ou 305 mm de diÆmetro Ainda assim a pressªo entre os anØis de

foralªo Ø de extrema importÆnàa para resultado do teste
O aparelho mais conheàdo para a mediçªo do estouro Ø o Mullen o que ajudou a

tomaro teste rbnheÆdo como Mullen

Os resultados sªo expressos em KNm2 ou KPa no Sistema Imemaàonal No

entanto ainda estÆ largamente difundido expressar os resultados em tblinZ KPa Ibin2 x689

Pcpel

Mor7CcS

r

Glicerina a Ipreslbn
M2mbrnna

Principio de li eedide de ls resistencìa il rtrenteaiento

O teste de estouro corcelacionasebastante com a traçªo longitudinal do papel Isto

estÆ embasado na distribuiçªo de tensıes no corpo de prova durante o teste Antes de romperse a

amostra rigidamente focada deformase pela força aplicada pela membrana em expansªo A

deformaçªo Ø aproximadamente igual em todas as direçıes No enramo o papel nªo deformase

gualmeme em todas as direrbes o que origina tensıes desiguais e causarÆ a ruptura do papel Na

maioria dos casos a linha de ruptura serÆ perpendicular Æ direçªo da mÆquina porque o papel

Lì



deformase menos nesta direçªo Como consequØncia o teste de estouro pode ser usado para a

detertninaçfio da direçªo mÆquina da amostra testada desde que ocorra uma linha principal de
ruptura 2

Apesar de sua popularidade o teste de estouro pouco relacionase com qualquer
requisito final do papel Em geral este teste Ø utilizado por sua corneni8ncia como um indicativo

geral de resistAnrÆa do papei
Para comparativos entre diferentes papØis de diferentes gramaturas podese

empregar o índice de arrebemamento que Ø o vabr do arrebentamento dividido pela gramatura Na
tabela abacto estªo alguns vabres típicos para este índice t3

VALORES DE NDICE DE ARREBENTAMENTO

PAPEL

Imprensa

NDICE DE ARREBENTAMENTO

10 15

Impressªo escritura 20 25

Vegetal 25 35

Filtro 20 30

ICraft 35 50

19



5314RESISTENCIA A DELAMINA˙AO

Testes que determinam a coesªo intema da folha de papelPlyBond
Se observarmos ao microscópio uma seçªo transversal de um papel poderemos

constatar que sua estnrtura Ø muttiplana Isto Ø praticamente nªo encontramos nenhuma fibra

disposta na direçªo da espessura ou direçªo Z
Do ponto de vista prØtico a resistØncia na direçªo Z permite avaliar em que medida

o papel ou cartªo pode suportar tensbes perpendiculares ao plano e portamo em quanto poderÆ
suportar as tensbes que aparecem na impressªo e na manipulaçªo da folha 8

Existem basigmente dois mØtodos de medir a coesªo intema

a Esforços detraçªo
b Impacto

No mØtodo a se baseia em um dispositivo constftuído por dois blocos metÆlicos de

superfície polida nos quais se foca o papel atravØs de fitas adesivas de duplaface resultados em

KPa como na figura abaixo

cinca

adhesivaC papel

cinta

adhesiva

IMPACTO

muestra

e

a

a scuadra metÆlica
cinca adhesiva

ase

b

Esqueci de principio de lcs 2 tipos de enszyo

pire detereinecidn de R

No mØtodo b um pØndulo mede a energia absorvida para delaminar a folha O

dispositivo consiste em um p8ndulo que arranca uma cantoneira metÆlica previamente aderida ao

papei por fita de duplaface
Este mØtodo Ø utilizado pelo aparelho Scott Intemal Bond Tester Os resultados sªo

expressos em unidades de energiaunidade de Ørea que no SIsªo Jm28

n



A resistØncia em direçªo Z Ø determinada peb nœmero e resistØncia das

ligaçbesinterfibras na folha e portanto Ø uma importante característica para a qualidade das polpas
utilizadas do grau de refino e prensagem como na figura abaixo

R kPa
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Para um mesmo tipo de polpa existe uma boa correlaçªo entre Rz e de grau de
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TambØm Ø importante para papØis usados em embalagens a medida tla coesªo ou

resistØncia superfiÆal Normalmente esta medida Ø avaliada pelas ceras Dennison que possuem

índices crescentes de adesividade a superfíÆe Referese A resistØncia superficial ao nœmero da cera

a qual delaminou a superfície do papel Bons resultados sªo alcançados com vabres aÆma da cera

n 16 Dennison 16 ou seja a ocorrØncia de problemas de delaminaçªo superfical ou pirulitoØ
pratipmente nula acima de Dennison 16

TambØm usase o ScuffTestpara avaliar esta propriedade

5315RIGIDEZ

Esta Ø uma das propriedades mais importantes do papel e prinÆpalmente dos

cartıes
As embalagens devem resistir a deformaçıes espeÆalmente quando estªo

recebendo material e quando recebem cargas de outras embalagens estocadas sobre ela

Em resumo esta Ø mais uma medida da capacidade do papel de resistir a

deformaçıes quando Ø submetido a pressıes
Alguns fatores afetam a rigidez de um papel como abaixo

Espessura
Módulo de ElastiÆdade
Contraçıes durante Secagem
Umidade
Tratamentos SupefiÆais
Densidade e Gramaturas

Orientaçªo das fibras

A rigidez Ø mensurada atravØs de apareltmos que determinam de deformaçªo

produzida por um momento fletor de onde se origina o temmo mais comumente utilizado de rigidez à

flexªo
A rigidez à flexªo Ø o produto do módub de Young ou rrmódub de elastiÆdade pelo

momento de inØrcia do corpo de prova

O momento de inØrÆa para um corpo de secçªo transversal retangular Ø

1 e3 12 ou seja

RfE1Ee3112

Entªo a rigidez à flexªo Ø o produto do módub de elasticdade pela espessura a 3a

pot9ncia Devido a esta relaçªo a espessura Ø o fator preponderante no controle da rigidez 2
O módub de elasticidade Ø calculado pela inclinaçªo iniÆal da curva

tensªodefornaçªo

i4 ov

U



Valores típicos do módulo de elasticidade sªo relacionados a seguir

POLPA MODULO ELASTICIDADE

Nlmm2

Pasta Mecànica 1200

Pasta MecÆnita Branqueada 1350

Kraft Branqueada Pinus 6000

Kraft Natural 5000

Uma maneira prÆtica de aumentar a rigidez em direçªo mÆquina Ø aumentar a tensªo

da folha durante a secagem impedindoa de comrairse
O módub de elastiÆdade Ø ainda bastante afetado pela umidade relativa Indo de 22

a 85 de umidade relativa o mbdub de elasticidade pode ser reduzido em atØ 50

APARELHOS UTILIZADOS PARA MEDI˙ˆO

TABER Baseiase na flexªo estÆtiq de uma arttosVa carregada em seu extremo

princípio da viga balanço Medese com este aparelho o momento fletor que produz uma

detortnaçªo angular determinada750 ou 1500 em geral Baseados no mesmo princípio existem
outros aparelhos Lorentzen 8 Wetre Kentley e Gurtey

KOOAK Baseiase na vibraçªo A amostra a ser testada Ø focada em uma

extremidade que pertnde a variaçªo do seu comprimento Variase o comprimento da amostra atØ

que esta entre em ressonAncia a uma dada frequØncia 25 Hz O resultado Ø entªo definido pela
equaçªo

Rf210314W

Onde I comprimento da amostra no ponto de ressonÆncia
W gramatura

Os resultados sªo expressos emNm

5316PERMEABILIDADE AO AR

É a capacidade de um papel empertnirtirse atravessar por um fluxo de ar quando

submetido a pressıes deferenciais emre sua faces
Tem ganhado importÆncia no campo de papØis para embalagem a medida que

automatizamsemÆquinas de corte e vinco e no seu uso final embaladoras automÆticas Estas

geralmente tem um cabeçote com vÆcuo ventosa para transportar as caixas para a embaladora Se

o papel for excessivameme permeÆvel pode ocorrer das vemosas nªo consiguirem segurar a

embalagem
A permeabilidade tambØm indica como um papel responderÆ Æ penetraçªo por outros

fluidosextirrtascolas



Os aparelhos mais utilizados para medir permeabilidade sªo Bendtsen e o Sheffield

que determinam a vazªo tle ar em mL que atravessa a superfície do papel Com aparelho Gurley
medimos o tempo segundos que leva um papel em ser atravessado por um volume de 100 cm3

5317RESISTENCIA A `GUA

Em geral a grande maioria dos testes que mensuram a resistØnÆa de um papel Æ

Ægua estªo emduas categorias a mensura aquantidade de Ægua absorvida por uma amostra em

um dado perfodo de tempo ou b o tempo necessÆrio para que a Ægua penetre em uma amostra ou

mesmo que a atravesse
Na indœstria de papØis para embalagem os dois testes mais utilizados sªo o Cobb

Test eo teste da Gota

Cobb test Mede a quantidade de Ægua absorvida em uma Ærea definida por uma

amostra de papel em um tempo definido Neste teste um anel Ærcutar de metal Ø furado sobre uma

arttostra previamente pesada cobrada sobre uma superfíÆe metÆlica recoberta por boracha

Cobrase Ægua dentro deste anel metÆlico edeixase por tempo determinado em geral 2 min

Após retirase a Ægua com papel absorvente retirase o excesso superficial de Ægua epesase a

amostra œmida O resultado Ø entªo expresso em gramas de Ægua absorvida por 100 crn2

Teste da Gota Mede o tempo requerido para que uma gota de Ægua seja absorvida

por uma amostra de papel Existem variaçıes tais como cobrar em lugar de Ægua uma soluçªo

alcalina soda a 5 Em geral este teste tem melhor correlaçªo quando queremos avaliar o

corttportamertto de um papel em respeito a absorçªo de cola ou tinta

5318COEFICIENTE DE FRIC˙AO

Esta propriedade Ø importante principalmente quando da alimentaçªo das chapas de

papelªo ondulado às mÆquinas de conversªo e no usuÆrio final quando da alimentaçªo das

embaladeires
É importante que a fricçªo arme as chapas seja baixa o bastante para que os

mecanismos de alimentaçªo das mÆquinas aÆma citadas possam pegar chapa por chapa Se a

superfiÆe for mudo rugosa alto Æente de fricçªo coremos o risco de alimentar 2 chapas e se

em contrÆrio o coefiÆente de fricçªo for muito baào existe o risco de deslizamento da pilha de

chapas ou caàas prontas
Em geral medese esta propriedade atravØs do ªngulo em que uma amostra

previamente unida a um peso padrªo desliza sobre outra amostra do mesmo papel Podesetestar

direçªo mÆquina contra direçªo mÆquina ou direçªo transversal contra direçªo transversal

1



532PAPÉIS MIOLO

O papel miolo Ø aquele que forma a onda no processo de canversªo Para isto este
papel B submetido a murtas tensıes e deformaçıes sobre condiçıes de elevada temperatura e

umidade Como resurtado das tensıes a que Ø submetido o miolo sofre deformaçıes e deverÆ reter
a forma ondulada após deixar a seçªo de formaçªo da onda na corrugadeira

O bom desempenho de um papel miob estaNa referido Æ capacidade desde em
absorver as tensıes e deformaçıes sem que estas causem danos e a produzir ao mesmo tempo
ondas unrfortnes

A mais importante propriedade do papel miolo Ø a resistØncia a compressªo ou

esmagamento que este pode conferirÆs ondas
No cartªo ondulado esta propriedade Ø medida pelo FCT Flat Crush Test que Ø o

teste de compressªo de um disco de papel ondulado conforme figura abaixo

FCT

Flat Crush Test

Principio del ensayo del FCT



metro linear

CMT

O FCT dependerÆ da gramatura e da qualidade do miolo e do nœmero de ondas por

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

5321CMT

0 nome corresponde a sigla Concora Medium Test Concora Ø tambØm uma

sgla de Container Corporation of America empresa americana que desernolveu e

norrnatizou este ensaio Norma Tappi T809
O ensaio consiste em ondular uma tira de papel de 6x12 em uma

onduladeira de laboratóriodeforma que obteremos 10 canais de uma onda especial
concora As amostras sªo cortadas em direçªo mÆquina ondas em direçªo transversal
iguais ao processo real Uma vez ondulado o papel Ø focado em uma das 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 esforçro necessÆrio N para comprimir atØ o

colapso das 10 ondas
A resistØncia a compressªo das ondas varia ainda em funçªo de tempo

transcorrido entre a realizaçªo do ondulado e o ensaio de compressªo Por isto devese

especificar claramente os tempos de ensaio imediatamente 0 min CMTO após 30 min

CMT3Ó após 1 hora CMT60 Na figura abaóco mostramos a variaçªo do CMT com o

tempo

CMT

25

20

t h

ti
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O CMT correlacionasebem com rigidez e com o módulo elÆstico conforme figura abaixo
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O CMT tambØm depende sobremaneira da qualidade das polpas Os melhores

resuRados sªo obtidos de polpas semiquímicas que sªo bastante superiores ao papel miob

fabricado de aparas

CriT
1sS xSloo s

meprada

iPeorr

i

125 150 27

0 CMTO tem uma relaçªo linear com o valor do FCT do papelªo ondulado

FCTmCMTOn

onde FCT ResistØncia ao esmagamento KPa
CMT Concora Medium Test N
m e nCoeficientes que deperrdem do tipo de onda

ONDA m n

A 069 0

B 082 7

C 083 8

AlØm do CMT Ø tambØm importante o ensaio de CCT Concora Compresion Test
que Ø o teste de compressªo de canto de um papel ondulado ilØ analisado nos papØis para capas

S



54 PAPÉIS PARA SACOS

PapØis para sacos emespecial sacos muttrfoliados devem resistir a impactos A

principal características aser medida nestes papØis aquela que melhor se correlaciona com a

capacidade de um papel em resistir a impactos ou absorver tensbes Ø chamada TEA Tensile Energy
Absorytion

541TEA

Se em um dinamòmetro acoplado a um registrador testamos uma amostra de papel
a traçªo nas duas direçıes principais direçªo mÆquina DM e direçªo transversal DT obteremos

curvas chamadas reogramas anÆlogas Æ figura abaÆo

R kNlml

Reagraa típico de un pipl

Desta figura podemos notar que o papel Ø mais resistente em direçªo mÆquina DM
que emdireçªo transversal DT enquaMO a elongaçªo em OT Ø bastante maior que em DM

Definimos a Ærea sob a curva como TEA ou seja o trabalho de ruptura TambØm

definimos como resistAncia a ruptura por traçªo Æ resistAncia limite de uma amostra de papel
submetida a um esforço crescente e a eongaçªo como a deformaçªo mÆxima que suporta a

amostra atØ romperse

9

1 2 3 C 5 EI



Tensile

Breaking PAPER A

Strength
Tensile

Breaking
Strength

N

N

d

PercentTÉA Stretch

Percent Strain

PAPER B

Percent
Stretch

stresaatrelo curvas tor two papar Papar A lutt tM hlghar tertsila Dreaking kngth whlN papar 8
tuu ttta higltar param strneh N wN eaaa papar B algo Itas iM hlghw tarulla arrrgy abaaptkfnTEA

A Ærea sob a curva tensªodeformaçªo Ø proporcional à energia que um papel pode
receber atØ sua ruptura

Normalmente expressamos a carga de ruptura em Nme a elongaçªo em entªo a

Ærea sob a curva reograma serÆ expressa como

Nm Joules

m m m2

Para amostras normalizadas largural5mme distªncia entre suportes180mm a

relaçªo entre o trabalho de ruptura Tr eo valor do TEA serÆ

TEAJm2 Ce Cr 103mm 1mm 037Tr
15mm 1 m 180 mm

Sendo Ce o coeficiente de eficÆcia ou plenftude que Ø a relaçªo arme a Ærea

definida pela curva do diagrama e o produto Cr EmÆx Isto Ø a relaçªo entre a Ærea achurada e a

Ærea do retÆrtgub na figura abaòco

C N p kNml

CR

Ilmm b 1

1

Percent Strain



Logicamente o coeficiente de eficÆcia ou plenitude variarÆ segundo o tipo de papel
as condiyoes operatórias e ambientais No entanto para tenros uma idØia aproximada do valor do

TFr4 podemos considerar os seguintes valores para o coeficiente de plenitude

CE 088 Direçªo MÆquina

CE 075 Direçªo Transversal

Para uma determinada carga de ruptura qualquer incremento na elasticidade do

papel incrementaNa oTFA

A elasticdade aumentarÆ com o incremento da refinaçªo em especial a afta

consistencia No entanto para atingimws maiores valores de elasticidade podemos trepar o papel

Um processo especial chamado Clupak confere ao papel microcrepagem durante sua secagem
resultando num papel conhecido como extensível Com o Clupak a ebngaçªo em direçªo mÆquina
pode algnçar valores atØ 3 vezes maiores que os normais

Unidad Clupak

Na figura abaixo comparamos os reogramas típicos de um papel para sacos normal

outrode um papel extensível e um de papel trepado Fica fÆcil observar que o papel extensível terÆ

um TEA muito maior

Regular MultiwalÌ Sack Paper

Extenaible Paper

ó

m

Crepetl Paper

i j

Elongatlon

1



A seguir
papØis kraft para sacos

Papel

glm2

carga de ruptura
N15mm

Elongaçªo

TEA

Jlm2

PapØis extensíveis

estÆ uma tabela com os valores característicos de traçªo para

Características mecªnicas de oanØis 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

OM 892 1065 297 209

DT 136 1451 133 151

Nesta tabela verificamos a sensível melhora para valores de TEA em papØis
microcrepados na direçªo mÆquina



60FATORES DETERMINANTES DA QUALIDADE DOS PAPAIS
DE EMBALAGEM DURANTE O PROCESSO DE FABRICA˙ˆO

Neste tópico procuraremos descrever alguns fatores que influenciarªo na qualidade
dos papØis para embalagens como matØriaprima fibrosa tratamentos prØvios Æ fabricaçªo e

características desenvolvidas na mÆquina de papel

61MATÉRIASPRIMAS FIBROSAS

A grande maioria das fibras utilizadas na fabricaçªo de pastas celulósicas e papØis
pertence ao reino vegetal com grande destaque para as fibras de madeira provenientes de Ærvores

constituirttes de dois grandes grupos as dianiledóneas arbóreas Angiospermae e das coníferas

Gymnospennae Estas madeiras sªo tambØm conheàdas por folhosas porosas duras ou

hardwoods e resinosas nªo porosas moles ou softwood 16

611F18RAS PROVENIENTES DE RESINOSAS

As prinàpais espØÆes arbóreas fornecedoras de fibras utilizadas no Brasil sªo os

pinus e araucÆrias Peb menor tempo de crescimento atØ atingir a idade ideal para corte o pinus
vem se constituindo no prinàpal fornecedor deste tipo de fibras

Estas fibras sªo conheàdas como fibras bogas uma vez que seu comprimento
mØdio estÆ entre 3 e 5 mm Estas fibras sªo estreitas e abngadas apresentando uma estnitura

tubular da onde originase sua denominaçªo traquØias de Yraqueatubo Tem uma parte oca

CertUal chamada lœmen Estas fibras tem na madeira uma funçªo estnrtural como o de transporte da

seiva
A parede da fibra Ø composta por vÆrias camadas correspondentes aos diversos

estÆgios de crescimento da fibra Estas camadas recebem o nome de P primÆria S1 secundÆria
externa S2 secundÆria mØdia e Sg secundÆria infama ou teràÆria A regiªo Ærcundante Æ fibra

chamaselamela mØdia A figura abaixo mostra um esquema das camadas correspondentes da

parede da fibra

JJ



Pareaa seuntlaru

murne IS JI Pareoe secuntlàna

meou ISZI

Paraoe satunoàru

satarna IS 11

Substànua
11

I Psrede prirtlàris
intarnlular IPr 1

A composiçªo predominante da parede celular Ø a celulose polímero formado por

cadeias de molØculas de glicose Cg H10 OS unidas entre si por Ætomos de oxigØnio 11 Na figura

abaÆo podeseobservar toda a sequØncia dos correspondentes da parede celular
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A celulose Ø o elemento estrutural bÆsico das fibras e Ø muito importante na

definiçªo das propriedades do papel porque a atraçªo superficial entre as molØculas de celulose de

distintas fibras Ø a principal fonte de uniªo interfibras no papel
Os demais constituintes das fibras sªo hemicelulose tambØm polímeros formado

por açœcares com 5 Ætomos de carbono pentosanos que tambØm influenciam as uniıes interfibras

e a lignina que Ø o agente de ligaçªo entre as fibras da madeira A lignina Ø a responsÆvel pela cor

marton dos papØis feitos com fibras naturais e no entanto nªo participa das ligaçıes entre fibras do

papel ou seja decrescendo a resistØncia deste

A figura abaixo mostra a distribuiçªo dos componentes químicos na parede celular
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612FIBRAS DE FOLHOSAS

A principal fonte de fibras de folhosas na indœstria papeleira brasileira sªo os

eugliptos Nestas fibras aparecem dois elementos celulares principais as fibras cuba missªo Ø

estritamente de resistØncia e os elementos de vasos que transportam a serva na madeira

As fibrasde folhosas sªo em geral de dimensıes menores que as resinosas O

comprimento destas fibras estÆ entre 1 e 2 mm peb que sào popularmente conheÆdas como fiebras
curtas Os vasos sªo maiores e bastante caracterfsticos Aproporçªo em volume de vasos pod

superior a 50 mas proporçªo em peso Ø em geral inferior a 10

raa 7a
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Abaixo relacionamos as principais dfferenças dimensionais entre as fibras curtas FC
e as fibras brigas FL

FC FL

Comprimento mØdio de fibra mm 10 30

Espessura da fibra micras 120 X00

Massa por unidade de 12 22
comprimento ugcm

As pastas de fibras curtas dªo em geral menor resistAncia que as pastas de

coníferas o que est9 diretamente relacionado com adrferença no comprimento da fibra No entanto
as fibras curtas tAm maior resist8ncia à compressªo transversal

ExperiØncias demonstram que a força para conseguir o colapso do lœmen Ø

proporcional ao fator de forma S definido por Luce como

sendo de e d os diªmetros externos e internos

De acordo com esta expressªo os vabres do fator S para fibras dellinus estªo em

aproximadamente 05 e08 para as de eucalipto 1112
Em geral as propriedades assoÆadas com o grau de enlace das fibras tendem a

aumentar com o comprimento das fibras Parece existir uma correlaçªo bastante boa entre a

densidade da madeira e as propriedades do papel Quanto maior a densidade menor o comprimento
de ruptura e maior o rasgo 12

A espessura da parede tambØm influi bastante Fibras com maior espessura dªo
maior resisti3ncia mas rro entanto nªo refinam tªo facilmente

62PROCESSOS DE POLPA˙ˆO

O principal processo de polpaçªo utilizado no suprimento de fibras para a fabricaçªo
de papØis para embalagem Ø o processo ao Sulfato tanto quimico como semiquímico Empregase
tambØm processos ao Sufao neutro para a fabricaçªo de papØis miolo e processos de Atto

Rendimento em papØis mutticamadas



Estes processos sªo denominados químico semiquímico ou de alto rendimento ou
mecªnicos de acordo coma forma de energia utilizada para liberar as fibras Assim sendo nos

processos mecànicos a liberaçªo das fibras ocorrese por aplicaçªo pura de energia mecànica quer

por desfibradores ou refinadores Em geral dªo rendimentos maiores que 90 ou seja conservam

praticamente toda lignina e em consequØncia terªo baixa capacidade de enlace baixa resistØncia
dando emcontrapartida boa resiliØncia e bom volume especifico

Nos processos químicos a liberaçªo das fibras ocorre por solubilizaçªo ou

reblandecimento da lignina que mantØm unidas às fibras

Os processos semiquímicos utilizam energia química e parte energia mecªnica na

industrializaçªo das fibras Dªo rendimentos maiores entre 65 80 e resdØncia menor que os

químicos Tem excelente contribuiçªo nas propriedades de rigidez do papel

621PROCESSO KRAFT OU SULFATO

Os processos químicos de polpaçªo envolvem a cocçªo de cavacos de madeira com

produtos químicos e aftas temperaturas e pressıes em vasos chamados digestores
A denominaçªo de processo sulfato nªo Ø conveniente pois faz pensar que o ageme

ativo de cozimento Ø o sulfato quando na verdade sªo o hidróxido de sódb e o sulfeto de sódio o

sulfato Ø usado como makeup e Ø reduzido a sulfeto na gldeira de recuperaçªo 6
A espØcie madeireira utilizada Ø responsÆvel em grande parte pela qualidade e

propriedade da polpa Como citado anteriormente as propriedades físicas das polpas de frondosas

sªo em geral inferiores Æs de resinosas
Desde o ponto de vista das operaçıes de cocçªo as diferenças químicas sªo mais

importantes AS frondosas possuem menor conteœdo de lignina e esta Ø mais acessívelpossibilitando
uma desligncaçªo mais rÆpida e em geral maior rendimemo

Do ponto de vista de fabricaçªo de papØis para embalagem uma combinaçªo de

polpas de fibras bogas e fibras curtas parece ser o ideal Por um lado temos as melhores

propriedades de resist@ncia física nas pastas de fibras bogas que podem ser conjugadas com

características próprias das fibras curtascomo melhor formaçªo da folha e melhor resist8ncia Æ

compressªo
No entanto qualquer que seja a procedØncia das fibrasasvariÆveis do processo de

cocçªo que mais afetam as propriedades do papel sªo o grau de designecaçªo o grau de

degradaçªo das fraçıes de carbohidratos e a limpeza da polpa
O grau dedesllgnfiicaçªo Øem geral indicado pelo nœmero kappa titulaçªo com

pennanganato de potÆssb e nos darÆ uma idØia de quanto de lignina resta na polpa Uma polpa
semiquímica apresema nœmero kappa superiora 120 As pastas kraft nortnalmeme utlizadas para

fabripçªo de papØis para embalagem estªo com nœmeros kappa entre 70 e 100 Quanto menor o

nœmero kappa mabr a resistØnÆa intrínseca das polpas menor o rendimento e maior a degradaçªo
dos hidratos de grbono

A taxa de degradaçªo pode ser expressa como perdas em viscosidade ou diminuiçªo
do grau de polimerizaçªo diminuiçªo das cadeias dos carbohidratos O tamanho das cadeias de

celubse estÆ diretamente relacionada com a resistØncia das polpas
Quanto Æ limpeza das polpas devemos vØla sob dois aspestos a remoçªo dos

produtos químicos de cocçªo e b ausØncia de incozidos cascas shives rejeitos etc
A remoçªo dos produtos químicos utilizados na cocçªo Ø feita na operaçªo de

lavagem da pasta e pode ser controlada por índice de perda de reativos ou por acompanhamemo
da condtttividade das polpas proporcional Æ quantidade de íons Na

Qualquer que seja o nível de deslignificaçªo que se pretenda trabalhar o mais

importante Ø que este seja o mais uniforme possível Qualquer variaçªo no processo de polpaçªo
refletira diretamente na qualidade final do papel



63REFINA˙ˆO

A refinaçªo Ø uma operaçªo de preparaçªo da polpa na qual por intermØdio da açªo
de um trabalho mecànico e um meio aquoso modificamos a morfologia das fibras e sua estrutura

físicaquimica com o objetivo de desenvolver algumas tle suas características físicas visando

conferir ao papel determinadas propriedades 1314
Durante a refinaçªo devido ao trabalho mecànico se rompem e eliminamse

parcialmente as paredes primÆrias e secundÆria externa da fibra permitindo a penetraçªo de Ægua
que provocarÆ seu inchamerno e possibilitarÆ a fibrilaçªo interna Devido a estes efeitos mecÆnicos
a fibra adquiriNa um aspecto desfibrilado aumentando sensivelmente sua superfície e volume

específico ficando ainda mais flexível e macia

Alguns efeitos nªo desejÆveis podem ocorrer como uma diminuiçªo do tamanho das

fibras por fratura ea produçªo de finos desprendimento das capas externas e de microfibrilas

Corte Fibriletªo satsrns FibrilscÆo interne
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Se reconhece como efetos primÆrios na fibra

1 ruptura das pontes de hidrogØnio intrafibra e sua substituiçªo por pontes de

hidrogØnio fibraÆgua fibrilaçªo interna
2 fibrilaçªo externa
3 formaçªo de finos
4 diminuiçªo do tamanho de fibras

Molacula de calulou

A

IJgadea por pneus de hWsogØnia A atreva de uma camada de molØculas
de 1gua B suava de vÆrio ornadas de molØcula de Ægua

Entendesepor efeitos secundÆrios outras modacaçıes que ocorrem com a massa

fibras ou papel devidas Æ refinaçªo e que podem relacionarsesomente de uma forma complexa com

as modificaçıes individuais das fibras
Na pÆgina seguinte estÆ um esquema dos efeitos primÆrios e secundÆrios da

refinaçªo

o
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Na operaçªo de refino a polpa em suspensªo passa entre duas superrfícies sobre

as quais existem umas tªminas ou facas Uma superfície Ø fixa estator enquaMO a outra se

desbca com um movimento perpendicular ao eixo das facas rotor de maneira que as fibras

situadas entre ambas sofrem corte esmagamento e fricçªo entre si e contra as guarniçıes do

equipamento
Os fluxos no interior dos canais sªo ilustrados na figura abaixo
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631 PARAMETROS QUE INFLUEM NA REFINA˙AO

6331llPO DE POLPA

A influ8ncia das operaçıes de cozimento no refino estªo relacionadas ª quantidade
de lignina e hemicelubse que tenham sido eliminadas e o grau de degradaçªo dos hidratos de

carbono remanescentes na polpa
A Ilgnina nªo se hidrata e impede a penetraçªo de ªgua às zonas internas da fibra

onde estªo os hidratos de carbono Em geral podese dizer que um alto teor de lignina como no

caso das polpas nªo branqueadas faz com que as fibras sejam rígidas e quebradiças peb que

refinarªo mal atenderªo aromperse
Outro fator que afeta a aptidªo da polpa ao refinoØ a secagem prØvia da mesma

Polpas que nªo tenham sido submetidas a secagem refinam melhor Quando sªo secadas as fibras

se modificam devido ªs aftas temperaturas e ocorrem fechamentos de microporos da parede da

fibra diminuindo sua facilidade de hidrataçªo

l1



6312 pH

Como idØia geral podemos indicar que o pH Æcido prejudica a refinaçªo por
diminuir o potencial eletrocinØtico
diminuir a tensªo superficial
aumentar o nœmero de cÆtions

Pelo contrÆrio em pH alcalino existe um favorecimento Æ refinaçªo pois
aumenta o potencial eletrocinØtico
aumenta a tensªo superficial

diminui os cÆtions

0 pH ideal para a refinaçªo estÆ entre 80 e 85Se o valor for muito alto pode
ocorrer degradaçªo da polpa por hidrólise alcalina dependendo do tempo de estocagem em geral
só Ø signacativo após 20 horas

Ouanto maior o potencial eletrocinØtico menor a possibilidade de que se produzam
fbcutaçıes entre as fibras maior repulsªo

Quanto maior a tensªo superficial maior serÆ a retençªo de Ægua e maior o

inchamento
A menor presença de cÆtions facilita a repulsªo entre as fibras uma vez que estas

sªo aniiinicas menor neutralizaçªo de fibras

6313TEMPERATURA

O aumento de temperatura afeta negativamente o refino pois esta influi no

inchamerrto das fibras que Ø uma reaçªo exotØnnica ou seja uma diminuiçªo na temperatura
aumentarÆ a capacidade de hidrataçªo

A temperatura da massa aumenta consideravelmente durante a refinaçªo devido Æ

conversªo de parte da energia mecªnica em calor Nªo Ø interessante refinar acima de 50oC

6134CONSISTENCIA

A consistØncia da massa deve mamersea mais elevada possível a fim de se reduzir

perdas por bombeamento e aumentar a interaçªo entre fibras que trava menores defortnaçi5es Æs
fibras emenores formaçiies de finos

1



6315VELOCIDADE DE ROTA˙ˆO DOS DISCOS

Para refinadores de discos a velocidades tangenciais inferiores a 20 ms haverÆ

uma açªo predominante de corte Acima de 25 ms o efeito predominante serÆ de fibrilaçªo Entre

estas veocidades o efeito serÆ misto Para refinadores cónicos em velocidades entre 14 e 17 ms

haverÆ corte e fibrilaçªo e abaixo de 14 ms haveracorte 13

6316CARACTERSTICAS DOS DISCOS

Para refinaçªo em baixa consistØncia a melhor maneira de se alcançar bons

resultados Ø conseguir que esta seja de baixa intensidade
A refinaçªo de baixa intensidade darÆ ótimo desenvolvimento das fibras por um

tratamento suave destas com boa formaçªo de uma manta fibrosa entre os discos resultando numa

melhor interaçªo entre fibras e maior distanciamento entre discos

A maneira mais eficieme de se conseguir a refinaçªo de baixa intensidade Ø com

discos que tenham o maior nœmero possível de bordas mas que ainda mantenham boa capacidade
hidraulip e boa resistØncia mecÆnica nas 19minas

A configuraçªo das IAminas Ø em geral de dois tipos paralelas e radiais
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As configuraçıes de lØminas paralelas darªo maior nœmero de cruzamentos de
bordas maiorKmrevoluçªo pois para as lØminas com desenho radial a geometria faz com que
as lØminas ou espaçamentos tenham que ir alargandose As dispostas radialmente dªo maior
bombeamento que as paralelas para a mesma largura dos canais no diªmetro interno Para diminuir

as deficii3ncias em desenhos de discos de lØminas dispostas radialmente Ø comum utilizar desenhos

com mœltiplas zonas que no entanto aumentarªo a possibilidade de entupimento que geralmente
ocorre nas zonas de transiçªo 15

DISCOS COM MÚLTIPLAS ZONAS

O Ængub Ø outra variÆvel importante Em geral quanto menor o Ængub as Æreas de

intersecçªo serªo um pouco maiores mas no entanto quanto maior o Ængulo maior a capacdade
de bombeamerrto

O bombeamento que pode ser monitorado pela diferença de pressªo de entrada e

saída do refinador P Ø um excelente indicativo do tempo de retençªo entre placas da

proximidade do rotonestator e da capacidade de alcançar ótimas propriedades nas fibras Quanto
maior for a pressªo diferencial mais próximo estarªo os discos e maior serÆ o dano Æs fibras
Maiores diferenciais tambØm aumentarªo a velocidade da massa atravØs do refinador reduzindo 0

tempo de retençªo e a turbulbncia16 TambØm dfferenciais multo baÆos ou atØ negativos sªo

sinais de desgaste acentuado das guarniçıes ou de erro de dimensionamento hidrÆulico da planta

aa



DIRECTION OF ROTATION

iç

Stator

A intensidade de refinaçªo requerida deverÆ determinara relaçªo largura da

IªminaNolume do canal embora estes canais possam ser alterados para suprir a vazªo de massa

que passa peb refinador 16

6317POTENCIA APLICADA

É a potªncia absorvida por um refinador à medida que aumenta a pressªo das

lªminas
PotØncia Efetiva Ø aquela absorvida apenas pela refinaçªo descontandose da

potªncia aplicada a potªncia necessÆria para o bombeamento

Energia Espeçifica Ø definida como a potØncia aplicada por tonelada de polpa KWht

OPERATION
The points of barintersection move rowards the discharge of the plates wuh the

cermilugàl force



631CARGA ESPECIFICA DE BORDA

Esta teoria descreve numØricamente a natureza da açªo da refinaçªo em

equipamentos de baixa consistincia e Ø definida como a potØncia efetiva dividida peb comprimento
de corte das lªminas por unidade de tempo como a fórmula

es Pt Po Ls

onde es carga específica de borda em WslKm

Pt potencia total consumida peb refinador emW
Po potencia consumida pelo refinador em vazio em W
Ls comprimemo de corte das lªminas por unidade de tempo em Kms

Ls Ø dado por

LSnZrZstL160

onde n nœmero de rotaçıes por minuto

Zr nœmero de lªminas do tutor

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

832DETERMINA˙ˆO DO GRAU OE REFINA˙ˆO

Os mØtodos mais difundidos avaliam o grau de drenabilidade de uma suspensªo de

fibras Aqui no Brasil utilizasemais o mØtodo SchopperRiegleroSR ¸ tambØm muito utilizado 0

mØtodo Canadian Standard Freeness oCSF principalmente na AmØrica do Norte

0 princípio do mØtodo SchopperRiegler consiste em fazer drenar uma suspensªo
fibrosa de 2gL atravØs de um manto fibroso que irÆ formandosesobre uma tela e medir o volume

que transborda de um cone provido de um orifício calibrado

1U



O mØtodo Canadian Freeness Ø anÆlogo ao anterior e para polpas definidas
apresentam boa correlaçªo As principais difennças sªo a consistØncia empregada 3 gL a

formaçªo de uma prØcamada e que o oCSF expressa ovolume mL recolhido em uma proveta no

oSR Ø ovolume cL complementara 1 L recolhido na proveta 13

vslwla
CuOietu

cilindro

Pela

Curso

I
1000T CSF OtjjcaCJt1Dt340

0

Estes índices no entanto refletem a açªo conjunta de muitos fatores como o grau
de hidrataçªo a fibrilaçªo externa o comprimento mØdio a proporçªo de fibras e finos e etc Ou seja
suspensıes de mesmo oSR podem ter diferentes características de refinaçªo em funçªo do tipo de

pasta refinador ou condiçıes empregadas
Uma outra maneira de avaliar o efeito da refinaçªo sobre as fibras Ø a medida do

Vabr de Retençªo de `gua WRV que mede a capacidade de hidrataçªo das fibras ou seja de

sua fibrilaçªo interna Este mØtodo baseiase na centrifugaçªo 3000 G por 15 min de uma

amostra de polpa

WRV Pesocentrifugadososem 100

peso seco

Em geral a retençªo de Ægua aumenta com o conteœdo em hemicelulose que
facilitam a hidrataçªo e o refino

1



633INFLUENCIA DA REFINACˆO

A refinaçªo serÆ anua fundamental na fabricaçªo do papel Seu resultado serÆ

Sentido

tanto na qualidade do papel como no andamento da mÆquina
Com o aumento da refinaçªo melhoram os testes físicos do papel traçªo estouro

resistØncia superficial embora valores acima de 40 oSR para polpas kraft comecem a derrubar

estes testes

Aumentandose a refinaçªo tambØm sentiremos que o desaguamento na mesa

plana diminui o que pode ser sentido pela elevaçªo dos níveis de vÆcuo do rolo oouch ou caixas de

sucçªo e em consequØncia necessitaremos maior consumo de vapor na secaria

Em resumo quanto mais energia aplicarmos Æ polpa mais energia necessitaremos

para remover Ægua da folha
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64PREPARO DE MASSA

Tensile Strength
Bursting Strength
Folding Endurance

ing Resistance

Esta fase do processo engloba a refinaçªo jÆ comentada a depuraçªo o controle de

consistAncia a diluiçªo rta bomba de mistura e a adiçªo de produtos químicos
A depuraçªo Ø utilizada para separar elementos indesejÆveis Æ fabricaçªo do papel

Em geralpode ser de dois tipos
PROBABILISTICA utiliza peneiras com furos cónicos ou ranhuras e separa os

materiais por tamanho
CENTRIFUGA utiliza depuradores dinªmicos que separam as fraçbes por

densidade atravØs de centrifugaçªo Separa os contaminantes mais densos que a polpa
AS etapas da preparaçªo de massa influem principalmeme na uniformidade do

papei posto que variaçıes nestas etapas incutirªo certamente variaçıes no papel
As chamadas variaçıes longttudinais no papel sªo praticamente oriurxlas desta

seçªoquer variaçıes de baixa frequØncia causadas por variaçıes de consistenÆa ou pH ou

variaçıes de afta frequcncia pulsaçıes causadas por bombas ou depuredores

1S
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A automaçªo desta parte Ø essencial para conseguirmos unrformidade ro papel
prinÆpalmente em controles de níveis de tanques controles de consistØnÆa pH e fluxos com a

colocaçªo de equipamentos desaeredores e que amortizem pulsos atenuadores
TambØm o coreto dimensionamento de tubulaçıes tanques camas de nível e

manifoW sªo importantes para conseguimos a melhor unirornidade operaÆonal possível

64 MATÉRIASPRIMAS NAO FIBROSAS

Induímos neste topicos aditivos e produtos químicos de controle
As principais matØriasprimas nªo fibrosas utilizadas na fabricaçªo de papØis pare

embalagens sªo os agemes de colagem agentes de resistØnÆa em seco e agentes de resistØncia a

œmido que podem ser considerados como aditivos funcionais aqueles que incrememam
propriedades existentes ou conterem uma nova propriedade ao papel e adtivos de auxtiio ao
processo que auxiliam na limpeza e desempenho da mÆquina como agentes de retençªo
agentes de controle microbiológicos agentes de drenagem e controladores de pRch

641 ADITIVOS FUNCIONAIS

6411AGENTES DE COLAGEM

A colagem deve conferir ao papel resistØnÆa a penetraçªo de Ægua
As fibrasalulbsicas sªo extremamente absorventes Os agentes de colagem devem

reagir com a superfiÆe da fibra e diminuir sua energia superficial que reduziNd a atraçªo entre a
superfíÆe da fibra e a Ægua e reduzirÆ a taxa de penetraçªo da Ægua na estrutura do papel

Os agentes de colagem empregados estªo intimamenteIgados ao pH de trabalho
do sistema
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O sistema mais empregado Ø a colagem Æ pH Æcido 45 a50 com calas de breu

e sulfato de alumínio
A prÆtica usual Ø adicionar a cola de breu Æ suspensªo fibrosa e após conseguirse

boa dispersªo desta sobre a suspensªo adicionasesulfato de alumínio que reagirÆ com a cola
formando um resinato de aluminio que precipitarÆ e aderirÆ Æs fibras

Embora ainda esbarrando em questbes de custo a uma tendØncia em procurar ober

a colagem a pH mais elevado proximo ao neutro
Colas fortcadas de breu jÆ chegam a colar a pH 55 a 60
Com a utilizaçªo de doadores catibnicos como o cloreto de polialumínio PAC em

substituiçªo parcial ou total ao sulfato de alumínio que só Ø trivaleme canónico a pH menor que40
ver figura abaixo conseguese chegar mesmo com cola de breu saponificadaRCOONa colagem
a

pH 55
O PAC estÆ permitindo obterse com colas de breu modficadas bons resultados a

pH proximos ao neutro pois ainda mantØm afta carga catibnica mesmo em pH alcaliro e nªo forma

hidróxido de aluminio insolœvel tªo rapidamente como o sulfato de alumínio Em geral o PAC tem 2 a

3 vezes mais AI2O3 que o sulfato de aluminio

a

r

pM

D4lripuiSªo IOefw du etplefa de elumislo em rdeçio eo pH do meio

Embora com evidente ganho em qualidade por trabalharse a pHS maiores ou

neutrosmuito deverÆ ser trabalhado para conseguirse custos competitivos devido a isto colagens
com colas sintØticas como os dimeros de alquil ceteno AKD ou de anidrido succínico ASA s6
sªo viÆveis em papØis que necessitam alta resistSncia a penetraçªo de líquidos como papØis para a

embalagem de liquídos ernase de leite sucos vinho etc
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6412AGENTES DE RESISTENCIA EM SECO

Sªo agentes empregados para aumentar a resistªncia do papel após secagem
geralmente irxxementam propriedades como estouro traçªo coesªo interna e previnem a geraçªo
de pó ou soltura de fibras superciais

Os aditivos mais empregados nestes casos sªo amidos canónicos ou arfÆteros e

polímeros de poliacrilamida
Estes agentes agem aumentando a resistªncia de ligardes interfibras e em

consequAtcia a resistAruÆa
O amido necessita ser catbnizado pois tem a mesma composiçªo que as fibras

celulósicas e 8 aniónico como as fibras Incorporandose ao amido grupos canónico estes ihe
conferirªo carga positiva e assim poderÆ unirsefortemente às fibras

O amido Ø mais de 20 vezes mais usado que as poiliacriiamida peb seu preço
nuamente competitivo
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6413AGENTES DE RESISTENCIA EM ÚMIDO

Sªo extremamente importantes em muitos papØis para embalagem ou sacos

principalmente aqueles usados em cªmaras frigoríficas frutas camesetc e que portanto devem

resistir sob condiçıes de afta umidade

Como sabemos as fibras tem afta afinidade Æ Ægua em presença de Ægua tendem a

interagir com ela em lugarde fazerIgaçıes umas com as outras

Os agentes de resistØncia em œmido sªo usados para reforçar as ligaçıes inter

fibras contra a açªo da Ægua
Um papel Ø dRo como resistente em œmido quando retØm peb menos 15de sua

resistØncia em seco ao estar completamente saturado com Ægua
Os agentes empregados sªo geralmente altamente catiınicos Os mais empregados

sªo para pH Æcido UrØia fornaWeído e Melamina fornaldeído e para pH neutro ou alcalino a

Poliamina PoliamidaEpicloridrinaPPE
O uso destes agentes sempre acusarªo traços de fortnaldeído INre no caso de

UrØia eMelaminafornaldeído e de traços de compostos organoclorados da Epicloridrina

642 ADITNOS AUXILIARES DE PROCESSO

6421ANTIESPUMANTES

Previnem o excesso de formaçªo de espuma nos circuitos prØvios Æ rabca de entrada

e durante a formaçªo da folha
Sio agentes que atuam basigmeMe baixando a tensªo supecial do meio e

impedindo a formaçªo de espuma Geralmente sªo compostos por alcoóis de cadeia braga Østeres e

amidos de Æcidos graxos

6422AGENTES DE RETEN˙AO

Notase nos œltimos anos um incremento no uso de agentes de retençªo mais que

qualquer outro adRNo devido a uma combinaçªo de uma sØrie de fatores aumento da vebcidade

das mÆquinas formadores com telas duplas e uso de recitados
As maiores tendØncias sªo do uso de polieletrólitos catiınicos As poliacrilamidas e

polietileniminas PEI sªo os mais usados embora o uso de sílica cobidal combinada com amidos

catiınicos comece a crescer
O uso de agentes de retençªo e drenagem passa pelo controle de cargas da parte

œmida e peb aumento da retençªo de finos com a consequente microfloculaçªo das fibras e o

aumento da drenagem
O controle da densidade de cargas do sistema por titulaçªo com polieletrólttos Ø o

metodo mais importante de gracterizaçªo de agentes de retençªo iınicos PolieletrólRos catiınicos e

aniinioos formam complexos estequiomØtricos em soluçıes aquosas caracterizadas por uma

irrteraçªo 11eMer os centros de cargas negativa e positnra
TambØm podese determinar a densidade de carga por potenciometria potencial

zela epor condutimetria17
A densidade de carga variarÆ com a variaçªo do pH da adiçªo de polieletrólttos e a

presença de íons no sistema
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65CAIXA DE ENTRADA E FORMACˆO DA FOLHA

Após a etapa de preparo de massa a suspensªo fibrosa Ø extremamente diluída
05 de consistencia e enviada Æ caixa de entratla que terÆ por funçªo primÆria produzir a

distribuiçªo desta suspensªo uniformemente sobre uma tela sem fim na velocidade desta O sucesso

ou fracasso de uma caixa de entrada virÆ pela sua capacidade deunrfornizar o mÆximo possível
este fluxo sobre a tela e ainda que as fibras nªo saiam formando flocos do interior da caÆa o que
daria ao papel uma formaçªo irtegular Ainda a caixa de entrada afeta as características direcionais

da folha de duas formas

10 a aceleraçªo da suspensªo na regiªo do lÆbio faz com que muitas fibras

rotacionem e fiquem com seus eixos longdudinais paralelos Æ direçªo de fluxo Este Ø o efeito maior
e produz uma orientaçªo preferencial encontrada nos papeis

20 o fluxo Æ saída da caixa nªo estarÆ Æ mesma velocidade da tela formadora o

que tambØm afetarÆ a orientaçªo de fibras Por exemplo se a suspensªo fibrosa tem velocidade

inferior Æ da tela a tela tenderÆ a alinhar as fibras em direçªo mÆquina Irnersamente se o fluxo de

massa tem veocidade maior que a da tela as fibras serªo freadasquando a8rgirem a tela e

tenderªo a atravessar orientarse em direçªo transversal Na prÆtica a relaçªo entre a velocidade

da massa ou do jato Vj e a veocidade da tela Vt estarÆ proxima a 10 o que signca que a

maior contribuiçªo para a orientaçªo das fibras Ø dada pela aceleraçªo orientaçªo no lÆbio 2
Em geral as caixas de erKrada sªo formadas por 3 seçıes

1 a tubulaçªo de entrada que deverÆ distribuir o fluxo por toda extensªo da caixa e

direcionÆbno sentido da mÆquina zona de distribuiçªo
2 uma zona de dispersªo com elementos capazes de gerar microturbulAncia que

quebrem os flocos de fibras como robs retiFicadoreslÆminas plÆsticas ou tubulaçıes de vÆrias
formas e tamanhos

a zona do lÆbio ou de entrega onde a suspensªo Ø acelerada a vebcidade

próxima Æ da tela formadora

fg abaóco
As caixas de entrada sªo em geral de dois tipos com colchªo de ar ou hidreulicas

S



Gn rue

etinw

As cabras de colchªo de ar tem limites estruturais dado que com o aumento de

vebcidade das mÆquinas a pressªo nas paredes pode ultrapassara 100tPressıes tªo aftas
seguramente fariam a parede frontal deformarse caso nªo fosse bastante reforçada Para as

mÆquinas vebzes criousecabras hidraulicas em que a pressªo necessÆria para acelerar o fluxo Ø
dada pela bomba de mistura e que tem dimensıes bastante menores que as cabras de colchªo de

er
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Uma funçªo muito importante das caxas de entrada Ø a perfeita distribuiçªo demassa sobre a tela Para corrigir imperfeiçıes na direçªo transversal Æ mÆquina causadas pordeformaçıes na caàa ou qualquer imperfeiçbes na mÆquina proveuseÆs caixas tle mecanismos demicroajustes conhecidos por manipubs que podem controlar o fluxo setorialmente por variaçªo daseçªo transversalHOje estes manipubs podem ser coregidos remotamente por sinais geradosdesde o sensor de gramatura ajudando a diminuir problemas tle perfis transversais da folha depapel
Como este mecanismo atua sobre avariaçªo da seçÆo transversal afetarÆ tambØm avebcidade do fluxo e em consequØnciaaorientaçªo das fibras Para sanar este problema taxas deentrada de œltima geraçªo levam um controle de perfil por diluiçªo setorial e mantØm o lÆbio o maisunfforme possível
Para papØis embalagem jÆ esta multo difundido o concerto de taxas mutticamadasstratafb que permite a fabricaçªo de um produto estratificado que aumentam as propriedades dafolha e diminuem os custos de fabricaçªo Se o papel embalagem jÆ era comumente fabricado emduas camadas hoje com 2 taxas de entrada podemos fabricÆbem 3 camadas com a possibilidadede cobrar na camada intermediÆria fibras menos nobres
Após a caàa de entrada passaremos a seçªo de formaçªo e consolidaçªo da folhaEsta regiªo da mÆquina de papel tem 2 funçıes principais 1 forrar a folha de papel por ummecanismo de filtraçªo e 2 retirar Ægua tla folha Isto ocorre sobre uma tela chamada brtnadoraque para mesas planas Fourdrinier vira emre dois rolos o cabeceira sob o lÆbio e o couchAtualmente Ø comum colorar se outra tela sobre esta fazendo com que odesaguamento ocora pela duas fatos minimizando o efetto de dupla face Este efeito Ø qusadopeto desaguamento ocorer por somente a face do papel em contato com a tela em mesas planasque assim perderÆ mais finos e produtos químicos
A parte sob a teia fornadore Ø chamada de mesa plana onde estªo elemenos queauxiliarªo na drenagem e formaçªo da folha Os primeiros elementos serÆo os fods e robedesaguadtxes e serio os responsÆveis por gerar pulsos de pressªo que gerarªo atividade sobre atela enquanto a consistAncia for inferior a 2 e assim manterªo as fibras desfbculadasmelhorando a formaçªo e quando da imersªo destes pulsos gerarªo vÆcuo que initÆarÆ a drenagemA atividade sobre a mesa Ø importante para manter e melhorar a formçªo A melhormaneira de garantir atividade em mesas planas e fazer um layout harmónico da mesa isto Ø manteras distancias entre elementos desaguadores constantes em como mœttipls da menor distÆncia entrelaminas A distªncia entre lªmmag foils deve sser tal quegerese frequØncias de pulsos superiores a40 Hz Para mÆquinas com grandes variaçıes de vebcidade tomase importante que a geraçªo depulsos e o desaguameno sejam controlÆveis Como Ø difícil controlar o ªngub dos folia a cadafabricaçªo pedesecorrtrolar por vÆcuo a intensidade dos pulsos Após a zona de formaçªo procurase incrementar o vÆcuo nas taxas de sucçªo segundo uma curva ascendente Excesso de vÆcuo noinicio da mesa pode levar a uma selagem da folha por excessiva compaaaçªo da face da tela Emgeral chegase antes do rob couch com teor seco de 16 a 18 e após este entre 18 a 22 Aremoçªo de Ægua na mesa plana Ø mais económica em todo o processo e responde peb mabrvolume embora riopela mabrdculdade
Influirªo na drenagem a consistØncia da caàa a temperatura de trabalho o pH ouso de produtos auxiliares o tipo de tela o grau de refinaçªo e o tipo de polpa

Wi
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66PRENSAGEM

A prensagem pode ser considerada como uma extensªo do processo de eliminaçªo
de Ægua iniciada na tela formadora e de fato a busca de um maior teor sew a entrada da secaria Ø
fator tle preocupaçªo constante do papeleiro Outro objetivo Ø a consolidaçªo da folha e segundo
requerimentos de cada tipo de papel buscar melhor acabamemo maior densidade ou incrementar a

qualKtade
A eliminaçªo da Ægua da folha œmida material poroso e compressivel durante a

prensagem realizase ao entrar esta em conjunto com um feltro tambØm material poroso
compressível e œmido entre as superfícies indeforrnÆveiseconvergentes da prensa zona de

prensagem nip o que origina a saturaçªo do material poroso e o correspondente aparecimento de

um gradiente de pressªo hidrÆulica

Nos referimos Æ pressªo ou carga linear da prensa ao resultado da divisªo da força
aplicada peb comprimento do nip em sentido transversal e que Ø expresso emKNmou Kgfcm

O conceito de impulsªo produto de uma força por seu tempo de aplicaçªo Ø

importante para emendarmos o funcionamemo de uma prensa De fato desenvolvimentos mais

recentes procuram aumentar a zona de prensagem pois o esmagamento da folha os feltros e os

revestimentos dos rolos Ilmitam as pressiSes que podem ser aplicadas

Impulso KPas carga linear KNm velocidade mJS

As prensas clÆssips estªo em geral abaixo dos 20 KPas16
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Influirªo na prensagem o tipo de composiçªo de fibras o grau de refinçfio a

temperatura e a viscosidade da Ægua e o reumideamento da folha Em papØis de aftas gramaturas
maiores que 150 glm2 o prensado Ø regido pelo fluxo uma vez que o maior problema Ø a saída da

Ægua que terÆ que atravessar afolha Para estes papØis a melhor correlaçªo com o teor seco a

saída da prensa serÆ dado pelo vabr de Retençªo de Ægua WRV
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As evoluçıes neste setor foram notÆveis nos œltimos anos de zonas de prensagem
com um feltro evoluise para a dupla fettragem as prensas ganharam novas soluçıes para

revestimento apareceram as prensas com grande diªmetro High Impulse com aplicaçªo de cargas
de atØ 350 KNlm em nips de atØ 10 cm Evoluise para prensas de nip largo de sapatas como a

ENPExtended Nip Press da Belott com pressıes deatØ 1500 KNlm Nesta prensa substituiseo

rob inferior por uma sapata hidrÆulica sobre a qual desliza uma manta de poliuretano Votth e Escher

Wyss lançaram suas prensas com sapatas embutidas Flexonip e Intensa S

h
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As œRimas evoluçıes direcionamse ao aumento da temperatura da folha como
indicado abaixo
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A prensagem age praticamente como a refinçªo sobre as propriedades da folha Com
a prensagem reduzse a espessura aumentase a densidade da folha melhorasea coesªo iMema
a traçªo do papel o estouro ediminui o rasgo

A rigidez que Ø dada pelo produto do mbdub de elastiÆdade peb momento de

inØrcia eque para meios porosos pode sercomgida pela fraçªo de vazios no papel como

REe35 onde
2 r7

dç dens da celulose154acm3
dp dens do papel

0 inverso da densidade Ø o volume específico cm3g e cortigindo a expressªo
anterior

REGO65e2
12

Ao diminuir a espessura com a prensagem haverÆ uma diminuiçªo da rigidez
proporcional ao quadrado da espessura

Os principais problemas na seçªo de prensas sªo

acerto dos abaulamentos dos robs

correto condiÆonamento das vestimentas

existØnÆa de passes abertos

ajuste das laminas de raspas

hei



67SECAGEM

Entendesepor secagem o processo de remoçao de Ægua por evaporaçªo atravØs
da aplicaçªo de vapor no interior de àlindros A folha entra em contato com estes àlindros e realiza a

troca tØrmica Para melhorar o contato da folha de papel com o cilindro de feno fundido aquecido
utilizase telas aqui chamadas secadoras Uma mÆquina convencional tem entre 40 e 60 secadores
agrupados em varias seçıes em geral de 2 a 5 Esta separaçªo visa melhor controle do

encolhimento da folha durante a secagem
Podese explicar o funcionamento da secaria pegandose como exempb um

bolsªo de ar como na figura abaÆo

O bolsªo de ar Ø o espaço entre 3 secadores A folha Ø transferida de um àlindro

inferior a um superior e volta ao inferbr Durante este tempo a folha faz contato com os secadores
cabr Ø entªo transferido destes para a superfície da folha Esta açªo aquece a Ægua na folha atØ seu

ponto de ebuliíªo Entªo quando a folha passa peb espaço aberto entre os secadores a Ægua
aqueàda sai como vapor A folha toma a ser aqueàda no próximo passo e este processo se repetirÆ
por vÆrias vezes atØ o final da secaria

Exaustores retirarªo o ar saturado do interior da capota ou corfa onde estªo os

secadores Para maximizar a eflàØnÆa da secagem usose insuflar ar aquecido

61
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O vapor insuflado ao interior do cilindro condensase ao trocar cabr e serÆ removido

por sifıes do interior destes pordrferença de pressªo entre a entrada e saída e por arraste com o

excedente de vapor nªo condensado É entªo levado para balıes onde separarseªo vapor e

condensado O vapor Ø entªo reinjetado em outro grupo a menor pressªo
Durante a secagemafolha Ø submetida a uma sØrie de tensıes

forças devido a capilaridade exercidas sobre as fibras durante a evaporaçªo
tensıes exercidas sobre a folha principalmente em direçªo mÆquina

esforços devido Æs telas secadoras que limitam a contraçªo em direçªc
transversal

esfriamento da folha a saída da secaria

Estas tensıes afetarªo as propriedades do papel como

quanto maior a tensªo na secagem maior a resistØncia a traçªo em direçªo
maquina para a direçªo transversalocorreorevØs aresistØncia diminui e a elongaçªo aumenta
muito pouco

o estouro diminui com o aumento das tensıes na secaria
a estabilidade dimensional aumenta com as tensıes de secagemesta propriedade

evolui de forma imersa Æ eongaçªo

AS tensıes geradas na secagempodem ainda causar abaulamento nos papØis se

uma das faces secar mais que o outra ou se um lado secar mais que o outro oconØncia
principalmente nas extremidades da folha Ainda originamse na secaria o cockling que sªo

empanamentos bcalizados como pequenas bolhas e ocorrem por secagem intensa aos primeiros
grupos e por mÆ formaçªo da folha
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68ACABAMENTOS SUPERFICIAIS

Os papØis para embalagem podem receber tratamentos superficiais para melhor suo

imprimibilidade uma vez que estªo acetuandose o uso de caixas como displayde produtos As
impressıes em flexografia estªo apresentando evoluçıes sensíveis

Para este melhor acabamento superficial a operaçªo usual Ø calandrar o papel
diminuindoseassim a rugosidade supecial

As calandras empregadas sªo normalmente compostas por rolos de aço E sua açªo
fecha os poros superficiais da folha diminui a espessura e em consequencia a rigidez e as demais

propriedades físicas tambØm se alteram
Parece ser uma tendencia mundial o crescimento do uso de calandras com rolo mole

soft calander Esta calandra Ø formada por um rolo de aço aquecido e sobre esta superFcie
aquecida
prensase a face do papel que se deseja melhorar atravØs de um rolo de borracha mole

Praticamenteimprimesea superfície do rolo de aço na face do papel que se quer melhorar o

acabamento Jogase com curvas de temperatura x pressªo segundo o acabamento desejado
Para papØis miolo ou testliner podeseaplicar por meio de uma sizepress uma

Amada de amido que apus secagem aumentarÆ a rigidez do papel refletindo assim em melhores

vabres de CMT e RCT como se fosse um engomado do papel
Estas melhorias superficiais sªo limttadas em funçªo da aplicaçªo do papel para

embalagem Supercies muito lisas podem ocasionar queda das pilhas de chapas de papelªo
ondulado ou escorregamento ads pilhas de caixa pois tambØm afetam o coeficiente de fricçªo dos

papØis

69RELA˙ÕES PAPEL UMIDADE

Devido Æs características fortemente hidrofíiicas das fibras celulósicas o papel
apresentarÆ o mesmo comportamento Ou seja com variaçıes da umidade relativa do ar variarÆ o

conteœdo de Ægua de um papel Esta variaçªo serÆ tªo mais importante quanto menor o grau de

colagem do papel Ainda mais esta variaçªo na quantidade de agua serÆ dfferente se a umidede
relativa for de 20 a 80 absorçªo que se for de 80 para 20 desorçªo Este efetto Ø
conhecido com histerese Estas variaçıes causaram efeito na estabilidade dimensional do papel e

nas propriedades físicas

6
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Estes efeitos devem ser levados em consideraçªo quando do uso do papel
principalmente quando realizamse testes comparativos As normas internacionais referemse a

condiçıes de climatizaçªo temperaturas de 23 C e umidade relativa de 50 com um prØ
condicionamento que garante que o papel esteja na curva de absorçªo

Por este problema Ø que Ø importante salas climatizadas para manuseio do papel
PapØis estocados ao tempo variarªo conforme a umidade relativa e este fator Ø mais Importante
para as capas externas das bobinas

hy
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