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A mÆquina de papel de embalage
pós ano 2000

Por
Erich Brunnauer

as tendŒncias na indœstria dopapelªo
ondulado impulsionaram o desenvolvimento

doconceito da mÆquina depapel dofuturo
para aproduçªo de papØis capa e miolo

A tendŒncia daproduçªo de papØis de

menorpeso deverÆ permitir a superaçªo
do marco dos1000 mlmin ainda sem

restriçıes de qualidade Este artigo
discute os atuais fatores limitantes

apontando soluçıes para oaumento da

velocidade da mÆquina corn alta produti
vidade emelhor qualidade

Situaçªo atual

O papelªo ondulado PO faz parte de

mais de 70do total dasembalagens para

transporte O mercado pode ser dividido em

papØis reciclados como testliner e miolo

reciclado 70e kraftliner e miolo de fi

bravirgem30
Uma mudança no âmbito dos papØis re

ciclados Øclaramente perceptível AlØm

dos aspectos econômicos consideraçıes
ecológicas tŒm se tornado grandes forças
motoras A abertura de vÆrias fronteiras na

Europapermitiu a concentraçªo de peque

nascompanhias comconseqüente forma

çªo de grandes empresas

Como resultado houve mudança da

abordagem regional para internacional a

qual produziu forte impacto na política das

novas empresas Esta evoluçªo originou
diversas tendŒncias na indœstria dopape

lªo ondulado

Figura 1 Uma nova geraçªo
de perfis de ondas

C 73 38

B 60 28 rtir

D 45 21rrvararwsar

E 33 14

F 26 075

N 18 055

perfil

altura mm

espaçamento
mØdio mm

código

Figura 2 Uma nova geraçªo de desenhos

deondas
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TendŒncia

Para definir um conceito para o futuro
analisaremos as principais tendŒncias ge
raisdaindœstria dopapelªo ondulado que

deverªo influenciar o conceito da MÆquina
de Papel dos próximos anos

As mais significativas sªo reduçªo de

custos e dopeso gerenciamento da cadeia

desuprimento desenvolvimento dos con

ceitos de logística e mais tecnologia no pro
cesso deconversªo na onduladeira

Novos tipos de onda

Analisando cuidadosamente o miolo

ondulado pode ser percebida a evolu

çªo de uma nova geraçªo de perfis da

onda Atualmente a maioria dos perfis
produzidos nas corrugadeiras sªo do tipo
A C B e D

Estes perfis sªo bem conhecidos e usados

emcaixas comelevado potencial de resistŒn

cia AlØm destes hÆ agora umpequeno mer

cadoparaumanova geraçªo deondas a E F

e N muito menoresem altura e que sªo apli
cadas empapØis debaixa gramatura fig1

Se comparadas à altura da onda tipo A

com a N pode serconstatada a existŒncia

entre elas de um fator de9100mercado

para estes papØis debaixa gramaturadeve
rÆter rÆpido crescimento nospróximos anos

Novo desenho da onda

HÆ alguns anos foi criado umnovo dese

nho de onda no mercado japonŒs achama

daonda com sinuosidade waveflute que
tem umaestrutura igual à convencional

32



Y

Mas a novidade estÆ naexistŒncia de uma

sinuosidade das ondas em toda a superfí
cie dachapa de papelªo O resultado vem

a serumdesenho de ondabidimensional
mostrado nafig 2

Este tipo de onda Ø produzida em corna

gadora de face simples de modo que o seu

interessante desenho possa ser visualiza

do Este permite a reduçªo dagramatura
JÆ existem 14 corrugadoras em operaçªo

no Japªo e Estados Unidos e a próxima

instalaçªo acontecerÆ na Europa
Devido a legislaçıes ambientais às res

triçıespor elas impostas e a custos o peso

mØdio do papelªo ondulado eportanto as

gramaturas dos liners e dos miolos tŒm sido

reduzidas Esta tendŒncia deverÆ serman

tida no futuro com suporte de desenvolvi

mentostecnológicos nas indœstrias do pa

pel e dopapelªo ondulado

Gramaturas mais baixas

Entre as principais razıes para que sejam
produzidos papØis mais leves estªo a forte

demandado mercado novos ciclos devida

progressos na tecnologia da impressªo fle

xo enovos tipos e desenhos de ondas

Esta curta anÆlise das tendŒncias no cam

po do papelªo ondulado mostra que um

importante movimento deverÆ influenciar

significativamente aproduçªo de papel do

futuro a reduçªo dagramatura

A tendŒncia para a gramatura dos papØis
leves

Ontem 127 140 gm2
Hoje 90 115 gm
Amanhª 60 90 gmZ

e o efeito na produtividade da mÆquina
1000mmin x 100gm 144tdia m

1000mmin x 70gmz 101tdia m

1 S00mmin x 70gm l 51 tldia m

Ainda ontem a indœstria falava em

127 gmz Hoje os formadores Gap For

mer da Voith Sulzer Paper Technology pro

duzem tipos de pape com 90 gm e esta

progressªo deverÆ continuar Amanhª serÆ

fabricado papel com 60gm e o mercado

para esta gramaturadeverÆ crescer

Os limites atuais

Observando a atual mÆquina de papel de

embalagem constataseque a maioria de

las tem limitaçªo de velocidade Os princi
paisfatores dalimitaçªo sªo a formaçªo da

folha nosfourdriniers e a colagem com as

prensas decolagem de imersªo especial
mentepara testliners e miolos

0 conceito de amanhâ

EstÆ chegando o ano em que serÆ produ
zidopapel com 70gmcom muito maior

velocidadedo que se imagina O efeito na

produtividade damÆquina serÆ visível

Atualmente a mÆquina de papel produz
l 00gme estÆ limitada a 1000mmino

que resulta em produçªo específica de

144tdia m Amanhª tendo de produ
zir 70gm a produçªo específica serÆ

entªo 30 menor mas os custos fixos

continuarªo os mesmos

A œnica saída serÆ o aumento da veloci

dade de produçªo1500mminpara man

ter onível de produtividade atual

MÆxima resistŒncia

Infelizmente no futuro nªo haverÆ melho

ria na qualidade das fibras recicladas O

mÆximo de ganho emresistŒncia deverÆ ser

buscado na parte œmida da mÆquina
Hoje uma mÆquina de papel para ondu

lar tem umfourdrinier Amanhª umamÆ

quina depadrªo mØdio terÆ um gap former

tecnologia especialmente importante para o

valor do teste de arrebentamento do liner

Isto explicaporque a configuraçªo que usa

doisfourdriniers Ø hoje preferida àquela que

tem formador de camada œnica

As razıes para um valor de arrebenta

mento maior envolvem a formaçªo mais

perfeita dafolha 50gmzmais perfeita que

100 gmzmenor orientaçªo no sentidoZ

alØm de a consistŒncia da massa poder ser

reduzida Com conceitos deformaçªo em

camada dupla pode ser obtida resistŒncia

de 10 a 20maior

Para que no futuro esta vantagem nªo seja
perdida estªo sendo realizados pesquisas e

desenvolvimentos concentrados emumnovo

conceito de formador de camada dupla que

permita produzir com velocidades muito

superiores aos1000mmin

A formaçªo nofuturo
Com uma novageraçªo de Gap Formers

para cartªo e papØis de embalagem a Di

visªo de MÆquinas de Papel para Cartªo e

Embalagem daVoith Sulzer desenvolveu

unidades totalmente aptas para atender às

demandas dofuturo fig3
Sªo unidades cujo conceito Ø standard

para papØis liner e miolo Para miolos o

DuoFormer Base com caixa de entrada

de uma camada Para os liners o Duo

Former Base com caixa de entrada de

dupla camada Para liners com cobertu

ra branca o Duo Former Top oferece

ótimos resultados No caso do liner o

DuoFormer Top associado ao DuoFor
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merBase tem a vantagem da formaçªo
em camada dupla

Na história da VSPT esta Ø a primeira
vez que se oferece um conceito de duplo
Gap Forrrter para produzir tanto a cama

da base quanto a de cobertura de papØis
para embalagens de papelªo ondulado

A prensagem no futuro

Depois da revoluçªo da prensa de sa

pata larga nos œltimos 15 anos ainda

precisamos de evoluçªo Se a velocida

de das mÆquinas de papel para embala

gem atingir os 1500mmin precisare
mos entªo obter uma prensa de impulso
mais alto mÆximo teor seco e densifi

caçªo uniforme na direçªoZEstas se

rªo as chaves para se obter valores de

resistŒncia mais altos

Maior ganho de resistŒncia menor ris

co de crushing esmagamento e vida mais

longa para feltros e mantas sªo as razıes

que recomendam que a curvade pressªo
deva serconforme a mostrada na figura 4

para o conjunto daseçªo de prensas
Osrolos de prensa com suas curvas agu

das de pressªo e altas pressıes de traba

lho tŒm as maiores desvantagens Conjun
to deprensas NipoFlex em tandem Ø o pas

so nadireçªo certa

A colagem no futuro
HÆ contudo ainda outro fator limitante

para operaçªo em alta velocidade a prensa

decolagem VoithSulzer Paper Technology
tem direcionado seus esforços nesse fator
fazendo um acordo estratØgico decoopera
çªocom a Cerestar Oobjetivo Ø desenvol

veresta parte da mÆquina obtendo o mÆxi

mo de performance doSpeedsizer
Onde estªo seus limitesQual Ø o seu efei

to novalordeestouro SCT e CMT É fato

conhecido que o Speedsizer pode operar com

velocidades superiores aos1000mminA

questªo Ø saber aviabilidade de se aplicar ao

papel amido suficiente comrespostas iguais
àquelas da prensa de colagem

Foram realizados testes em lirursa massa

eracomposta de 100 fi

brasrecicladas OscritØ

rios de qualidade mais

importantes para o liner

sªo o valor de arrebenta

mento e oSCT Resulta

dos indicaram que no

processamento de papØis
leves o Speedsizer pode
oferecer os mesmos va

lores de arrebentamento

e SCT dados pelaprensa

de colagem do tipo con

vencional de imersªo O Speedsizer terÆ

aplicaçªo futura para colagem em mÆqui
nasde testliner de altavelocidade

Nocaso dopapel miolo a situaçªo Ø mais

complicada Para um bom valor de CMT

Ø essencial haver penetraçªo completado
amido atØ o centro dopape pois ao con

trÆrio afolha poderÆ delamiriarseem duas

camadas Coma size press nªo hÆ dœvidas

quanto ao ganho em CMTe SCT

Testes realizados com Speedsizer aponta
ram resultados promissores ao viabilizar a

penetraçªo total emgramaturas de atØ 120130

gm2 e o ganho de CMTfoi tªo bomquanto

àquele comprensa decolagem fig5Com

amido de viscosidade muitobaixa seria possí
velobter penetraçªo total tambØm empapØis
mais pesados Isto significaque emproduçıes
de papel miolo em altavelocidade o Speedsi
zerØsoluçªo para colagem no futuro Duas

referŒncias de Speedstzers operandocomtes

tliner emioloconfirmam estatendŒncia

Conclusıes

Novos conceitos na parte œmida e ten

dŒncia no sentido de classes de papØis de

embalagem mais leves deverªo permitir ul

trapassar os 1000 mmin sem restriçıes
quanto à qualidade A VoithSulzer ofere

ceconceito de mÆquina para alta produçªo
eficiŒncia e qualidade abrindo caminho

para a produçªo competitiva de papØis de

embalagem pós ano 2000E

extraído da revista
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