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O PAPEL E SEU PAPEL NO PAPELˆO ONDULADO

JAYME NERY

INTRODU˙AO

A indœstria da celulose pa
pel e derivados Ø hoje uma

indœstria complexa com uma

sØrie de operaçıes interligadas
numa linha de produçªo

A matØriaprima fibras vege
tais bastante variÆvel obriga
os tØcnicos exercerem contro
les rigorosos e testes elabora

dos afim de se manter a qua
lidade do produto final em al

to nível

Na figura 1 vemos as diver

sas operaçıes que compıe a

linha da produçªo começando
na floresta atØ o produto final
na conversªo

Passando das amenidades

para a discussªo sØria vamos

concentrar nossa atençªo em

um dos ramos da indœstria pa
peleira os testes exigidos na

fabricaçªo dos papØis miolo e

capa matØriasprimas das cai
xas de papelªo ondulado

O campo das embalagens de

papelªo ondulado alØm das

caixas de papelªo ondulado

para o transporte de alimentos

enlatados frutas in natura
produtos farmacŒuticos pro
dutos químicos livros cobre
hoje tambØm toda a classe de

ˆIFA81CaçXo Do PAPEL

4
1

FtcunA i

mercadorias pesadas tais co
mo móveis geladeiras rÆdios
televisores etc

Suas aplicaçıes cobrem ho
je alØm das embalagens o

campo de palets nos transpor
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tes formas para concreto na

construçªo civil fabricaçªo de
móveis na decoraçªo etc

Assim o papelªo ondulado
de um tímido começo no sØcu
lo passado como simples ma

terial de proteçªo para garra
fas afrescos de vidro desen
volveu e ampliou seu campo
de uso transformandose hoje
num produto indispensÆvel
cuja utilizaçªo e consumo ser

ve para medir a pujança eco

nômica de uma naçªo tendo
se transformado em um ter

mômetro que indica precisªo
os cªmbios na situaçªo econô
mica de uma naçªo e mesmo
do mundo moderno

Consequentemente com o

crescente aumento do con

sumo e da importância das

embalagens de papelªo ondu

lado muita atençªo tem sido
dedicada para otimizar as pro
priedades de sua principal ma

tØriaprima o papel
Temse procurado obter pa

pØis cada vez melhores atravØs
de determinadas fibras com

economia no peso de fibras
buscandose afinal conseguir
basicamente a maior resistŒn
cia possível de uma caixa de

papelªo ondulado com custos
cada vez mais baixos

Para isto Ø necessÆrio uma

compreensªo das relaçıes de
dependŒncia das característi
cas de um papel para a ob

tençªo da qualidade desejada
das caixas produzidas oom

esse papel
Nesta palestra procuraremos

cobrir alguns conceitos ultima
mente desenvolvidos para re

solver essas relaçıes assìm
como procuraremos mostrar al

guns desenvolvimentos no

campo de produçªo de ondu
lado que estªo sendo pesqui
sados em outros países

Nesta palestra aplicaremos
no referente ao papelªo ondu

lado aterminologia brasileira
Conforme norma TB 42 da

ABNT revista em 1974

1 Normas de Qualidade

Papelªo Ondulado

Historicamente a indœstria
de caixas de papelªo ondula
do cresceu e prosperou com

uma exigŒncia mínima de tes

tes e especificaçıes formais
ou comerciais

A Regra 41 da Classificaçªo
Uniforme dos Fretes dos Esta
dos Unidos Uniform Freight
Classification tem sido o gula
bÆsico pratcamente universal

Inicialmente eram trŒs as

regras utilizadas a Regra 2 B
de Classificaçªo Oficial a Re

gra 14 da Classificaçªo Ociden
tal e aRegra 4 C da Classifica

çªo do Sul transformandose
em 30 de dezembro de 1919
na Regra 41 da Classificaçªo
Consolidada de Fretes que
continua hoje como a Regra 41
da Classificaçªo Consolidada e

Uniforme dos Fretes

Devemos ter em mente que
a Regra 41 foi inicialmente ado

tada para auxiliar a conversªo
de embalagens de madeira em

embalagens com estrutura de
madeira e painØis de papelªo
sólido que depois com o passar
do tempo como desenvolvi
mento permitido pelas mÆqui
nas de conversªo vieram a

transformarse nas caixas de

papelªo ondulado
A Regra 41 na sua secçªo 3

agrupa as embalagens em

classes de acordo como pe
so da caixa e seu conteœdo
requerendo um mínimo de re

sistŒncia ao arrebentamento e

um peso mínimo conforme ve

mos no quadro figura 2

É claro que o peso espessu
ra earrebentamento foram os

atributos escolhidos para o pa
pelªo ondulado por serem os

testes normalmente usados pe
los papeleiros na Øpoca

Evidentemente como desen
volvimento e importÆncia dados
ª Regra 41 as fÆbricas de pa
pelªo ondulado adotaram esses

atributos como procedimentos
primÆros de controle da pro
duçªo eespecificaçıes comer

ciais
Devemos nos lembrar que

devido ao desenvolvimento das

mÆquinas com tela plana four
drinier que possibilitaram a

obtençªo de capas mais leves
e com resistŒncias ao arreben

tamento mais altas que as ca

pas produzidas em mÆquinas
de forma redonda a espessura
como padrªo foi abandonada
em 1944

Apesar de permanecera Re

gra 41 como um padrªo impor

fanfe e de ter permitido e pos
sibilitado ouso quase universal
das caixas de papelªo ondu
lado nªo devemos perder de
vista o fato de que os testes
citados sªo indiretamente e al

gumas vezes nem assim liga
dos ao desempenho do papelªo
ondulado como caixa de emba

lagem O enorme desenvolv

mento da indœstria do papelªo
ondulado fez com que se
orientasse a pesquisa no sen
tido de busca de novas fibras
e no desenvolvimento de novos

processos de produçªo de pol
pa epapel que possibilitassem
a obtençªo de resistŒncias ao

arrebentamento mais altos com

pesos bÆsicos iguais ou infe
riores Éclaro que isto trouxe

por resultado um bom controle
desses parªmetros em detri
mento de outros parªmetros
mais importantes Com exem

plo podemos dizer que para
uma determinada qualidade de

capa a variaçªo de arrebenta
mento e peso bÆsico Ø de
aproximadamente 12 e4
respectivamente enquanto ou

tras propriedades nªo especifi
cadas tais como compressªo
e porosidade podem variar em
atØ 50 t necessÆrio dizer
neste ponto que existem ainda

hoje grandes diferenças de

opiniªo entre os fabricantes

de ondulado sobre o papel
realmente desempenhado por
outras propriedades de papel
tais como rasgo porosidade
colagem interna etc na resis
tŒncia edesempenho das cai
xas de papelªo ondulado che
gando a ser atØ mesmo con
traditórias claro que isto se
deve a pouca atençªo que foi
dada no tempo a esses tes
tes nªo se procurando saber
quais as influŒncias reais des
ses testes na qualidade final
do produto E negÆvel entre
tanto que essas propriedades
e outras tais como módulo
de elasticidade resistØncia ao

esmagamento influŒncia da
umidade etc tem um papel
importantíssimo nªo só du

rante a fabricaçªo mas tam
bØm no desempenho da caixa
na casa do cliente isto Ø seu

desempenho no tempo É ne

cessÆrio empreender uma pes
quisa que abranja produtores
nacionais de papel e ondulado
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que permita traçar diretrizes

para um melhor aproveitamento
de nossas reservas fibrosas
com tecnologia adaptada ªs

nossas condiçıes e necessi

dades
Permitome sugerira uniªo

dos esforços nesse sentido
entre a Associaçªo TØcnica

Brasileira de Celulose e Papel
da Associaçªo Brasileira do Pa

pelªo Ondulado do Instituto de

Pesquisas Tecnológicas e da

Associaçªo Brasileira de Nor

mas TØcnicas

Apesar do relativo desconhe

cimento da influŒncia desses

testes nas propriedades finais

do papelªo ondulado sabemos

que eles tŒm grande importân
cia Um papel com alta cola

gem interna por exemplo di

ficulta a penetraçªo da cola

na onduladeira influenciando 0

teste de adesividade do pape
lªo produzido

O produrto da indœstria do

ondulado Ø a caixa de papelªo
ohdulado produzida com papel
apropriado A aceitaçªo dessas

caixas e seu uso dependem di
retamente da relaçªo custode

sempenho
A propriedade mais importan

te da caixa de papelªo ondula

do eque a diferencia de outras

embalagens como sacos co

muns ou multifolhados Ø a sua

integridade estrutural carac

terizada pela sua resistŒncia a

compressªo e flexªo Outros

materiais tais como a madeira

metais plÆsticos e mesmo 0

papelªo rígido tŒm essas mes

mas propriedades estruturais
que entretanto nªo podem ser

obtidos com relaçªo custo de

sempenho comparØveis ªs ob

tidas com o papelªo ondulado

E interessante notar a esta
altura que justamente as pro

priedades nªo especificadas
do papel sªo as que mais pa
recem estar ligadas aos atri
butos exigidos das embalagens
de ondulado
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Uma caixa de papelªo ondu

lado sujeita a uma carga ver

tical desenvolve sua rigidez
estrutural das propriedades de
resistØncia a compressªo dos

materiais que a compıe e dos

espaçamentos mantidos entre

as capas figura 3

Essas propriedades basea

das no desempenho das caixas

Ø que devem ser procuradas
pelos fabricantes de papel de

ondulado e pelos clientes e Ø

a essas propriedades que a

indœstria deve dedicar maior

atençªo buscando uma espe
cificaçªo mais realista em ter
mos de custodesempenho

Vamos agora passar em re

lmlf i

FerNGCaì fowgfifuof
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vista algunÆ conceitos e discu
tir algumas das especificaçıes
do papel quo influenciam a

produçªo de ondulado

2 Um Pauto de Teoria

Papelªo ondulado Ø a estru
tura formada por um ou mais
elementos miolos fixados a

um ou mais elementos planos
faces por meio de adesivo
no topo das ondas Figura 4

Na figura 5 vemos os dados
tØcnicos dos diversos tipos de
onda e terminologia aplicada
ao papelªo ondulado

Do ponto de vista estrutu

ral opapelªo ondulado Ø se

melhante doutras construçıes
Na construçªo metÆlica se

utiliza colunas e vigas feitas
de chapas externas planas uni
das por chapas transversais

que dªo rigidez ao conjunto
Comparando com essa estru
tura composta as faces sªo
os componentes que suportam
a parte principal da carga en

quanto o miolo usualmente
mais leve contribui pouco pa
ra osuporte da carga entre

tanto espaçando as faces ele
dÆ rigidez e resistØncia ª fle
xªo ao conjunto

O fator de rigidez EI Ø usa
do para comparar a rigidez re

lativa em flexªo sendo óbvio

que uma mudança em qualquer
dos fatores resultarÆ em uma

modificaçªo na rigidez do pa
pelªo

O módulo de elasticidade E
do papel que compıe o pape
lªo Øuma propriedade ineren
te ªfibra e ªs tØcnicas de pro
duçªo empregados na produ
çªo do papel

O momento de inØrcia I Ø
uma propriedade da constru

çªo estrutural e varia com o

arranjo e as dimensıes do pa
pelªo ondulado

Em EstÆtica o momento de
inØrcia Ø o produto do ponto
pelo quadrado da distância ao

plano eixo ou ponto de refe
rŒncia e Ødado pela fórmula

JM
O arranjo dos componentes

Ø particularmente importante em

estruturas mœltiplas tais como

parede dupla ou tripla Em qual
quer destas duas estruturas o

TIPOS DE APFLAO ONDYLADO

FlG 4

Papeuo oeamdero almpla
É a estruturaformada por melemento ondulado mmlo coladó

a um elemenm plano face

Papal3e Ondulado de parede almpNs
É a esvurvra formada por umelemenw ondulado miolo colado

em ambos oz lados a elementos planos faces

PapelLO Ondulado de parede dupla
É a esnumraormada por nØs elementos planos arei colados a

dois elemenws ondulados miolos intercalados

PapalioOndulado da parede blpla
É a estruuma formada por quatro elementos planos faces calada

a ares elementos ondulados miolos inrolados

apalÆe ondulado ae parede mdlLlpla
É a otrumra formada por cinco ou mais elementos planas laces
colados a quatro ou mais elØmenma ondulados miolos
inurolados

papelªo mais rígido serÆ o que
tiver a capa mais pesada e es

pessa na parte externa pois
nestes casos a maior parte do
material Ø colocada tªo longe
do eixo neutro quanto possí
vel resultando no maior mo

mento de inØrcia possível com

a combinaçªo e consequente
mente resultando una maior ri

gidez possível no papelªo on

dulado

Vemos na figura 6 uma se

çªo atravØs de uma chapa de
papelªo ondulado mostrando
as dimensıes necessÆrias para
o cÆlculo do momento de inØr
cia
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FIGURA r

A fórmula para o cÆlculo do
momento de inØrcia das faces Ø

12

Para o cÆlculo do momento
de inØrcia do mioloa fórmula Ø

Im a3c axcz 3
4

Para o uso dessas fórmulas

devemos usar um sistema de
medidas coerentes

Vamos supor agora uma ca

TFAMIMOLOOI On4
o 6K c JJao mie e o mlpunOrOUaduPrn
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upwoencu

Fise6

pa 030 mm de espessura e

um miolo de 022 mm 9 pon
tos ecalculemos omomento
de inØrcia para as ondas B e

C notando a influŒncia das
capas e dos miolos

Onda B

h 32 mm

h 322x033Smm
a 1 6 mm

a16023137mm

c 051 mm

cz 028 mm

b 10 mm1cm

momento de flexªo E o módu
lo de elasticidade do material
e I o momento de inØrcia Pela
anÆlise dessa fórmula se vŒ

que quanto maior momento de
inØrcia todos os demais iguais
tanto maior o raio ou menor a

fecha produzida

My
Na fórmula Rx 5

Iz

vemos que quanto maior o mo

mento de inØrcia os demais
iguais tanto menor a tensªo
de trabalho à flexªo ux Dos
cÆlculos acima vimos que a in
fluŒncia das capas no momen

to de inØrcia Ø muito maior que
a do miolo Vemos assim cla
ramente ainfluŒncia do arran

jo dos elementos no papelªo e

vimos a teoria bÆsica que nos

permite entender o que disse
mos acima isto Ø que o pape
lªo mais rígido Ø aquele que
tem a capa espessa e pesada
na parte externa

Este raciocínio se baseia na

3 Fatores de Convertibilida
de

Um dos principais requisitos
para a produçªo de uma caixa
de papelªo de alta qualidade
Ø o uso de papel capa e pa
pel miolo de alta qualidade
Observase entretanto que
mesmo com componentes de
alta qualidade podese produ
zir uma caixa de mÆ qualidade
devido a fatores adversos du
rante a produçªo tais como

pressªo excessiva baixa ade

sividade desalinhameMOS vin
cos deficientes etc Para a

produçªo de caixas de alta

qualidade Ø desejÆvel e neces

sÆrio ter meios de medir e

analisar a fabricaçªo

Na produçªo de caixas de
papelªo ondulado a eficiŒncla
de convertibilidade da fÆbrica

de caixas e a qualidade do pro
duto obtido sªo determinados

petas matØriasprimas e mØto
dos de produçªo adotados

Definimos o percentual da
eficiŒncia de convertibilidade
como a relaçªo entre o valor

do teste medido e o previsto
multiplicado por 100

Assim para a resistŒncia ao

arrebentamento temos a fór

mula

1

If 10 383 329 1842 mmcm
12

n

Im 163 x 051 1373 x 028 107 mm4cm
4

I total 1842 F 107 1949 mm4cm

Onda C
h 40mm

h 42x0346mm
a 20mm

a 177 mm

c 060 mm

cx 037 mm

resistŒncia ª compressªo en

tretanto nªo devemos esque
cer que o miolo Ø indispensÆ
vel para a resistŒncia ao cho
que e ao abuso no manuseio
A caixa de papelªo ondulado
somente dÆ um desempenho
satisfatório se o conteœdo es

r

Im 23 x 06 1773 x 037 216 mm4cm
4

1

If 10 463 49 2778 mm4cm
12

I total 2778 216 2994 mm4cm

No estudo de ResistŒncia
dos Materiais temos a fórmu
la

1 M
4

r EI

onde r Ø o raio da flecha pro
duzida pelas cargas em uma

viga submetida a flexªo M o

tÆ adequadamente protegido e

o papelªo ondulado darÆ seu

melhor desempenho somente

onquanto o miolo separar as

capas

Algumas vezes convØm au

mentar opeso do miolo e di

minuir opeso das capas

Ram
Ca 100 6 onde

Rap

Ca percentual de conver

tibilidade da resistŒn
cia ao arrebentamento

Ram resistØncia ao arreben

tamento do papelªo
ondulado medido con

forme norma ABCP

P871

Rap resistØncia ao arreben
tamento do papelªo
ondulado prevista pa
ra Rap podemos usar

as relaçıes seguintes

Para anda A soma das resis
tŒncias das capas 30

Para onda C soma das resis
tŒncias das capas 32

Para onda B soma das resis
tŒncias das capas 34

Para o fator de convertibili
dade do teste Concoraesma

gamento temos
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Rcm
Cc 100 7 onde

Rcp

Cc percentual de conver

tibilidade do teste de
Concora

Rcm resistŒncia ao esmaga
mento medida segun
do TAPPI T809 os71

Rcp resistŒncia ao esmaga
mento previsto usan

do o padrªo TAPPI

T809 os71

interessante comentar que
a variÆvel de operaçªo que
mais afeta a convertibilidade

de resistŒncia ao esmagamen
to Ø a condiçªo dos rolos cor

rugadores Alguns dos defeitos
mais comuns dos rolos corru

gadores sªo mostrados na fi

guta 7 Outros fatores interes
santes cujo desenvolvimento
em nossas condiçıes sugiro
que seja feito em conjunto pe
la ABCP ABPO IPT sªo
convertibilidade da rigidez dos

componentes coluna e a con

vertibilidade do teste de rasgo
do papelªo teste de rasgo
dos componentes

Nos estudos desenvolvidos
no CanadÆ notouse que para
se obter o mÆximo do poten
cial da qualidade dos compo
nentes as convertibilidades
devem ser de 100 ou acima
sendo que acima de 105 Ø
considerado ótimo entre 95 e

104 como bom e baixo de
94 como razoÆvel Durante
o período de 3 anos houve
uma melhora de 5 s 10 na

convertibilidade do Concora

EMPENAMfNTO DAS CHAPAS Of PAPELˆO ONDULADO

Aspa pano Empmemrneiprwq nprwmene rrWrro

fmMnvmrnoaryladino fnprvomrnlo var S

frodr rwyrniAmH
Oifarly Nehv

Enpogmrwodeyono

Fcua 8

esmagamento devido a me

Ihoria na condiçªo dos rolos

4 Umidade

Um bom papelªo ondulado
deve alØm de forte flexível
resiliente liso e de espessura
uniforme ser tambØm plano

A natureza de seus compo
nentes capas miolo e ade
sivo e o que acontece du
rante o processo de fabrica

çªo na onduladeira e no pe
ríodo subsequente conspiram
para distorcer o papelªo em

um ou mais sentidos tomando
uma forma curvada em lugar
da forma plana ideal

Na figura 8 sªo mostrados
os diversos tipos de empena
mento sendo que o mais co

mum Ø o empenamento para
cima

Mas por que a preocupaçªo
com o empenamento Porque
suas consequŒncias sªo ruins
ele impede o empilhamento
automÆtico das chapas obri

gando ao empilhamento manual

alternativo na expectativa de

que as chapas se tornem pla
nas sob o peso próprio difi

culta ou impossibilita o traba
lho das impressoras e aumen

tando orefugo diminui o lucro
ou o que Ø pior causa prejuí
zos irrecuperÆveis

As caixas produzidas com

papelªo ondulado empenado
podem sair fora do esquadro
e ter prejudicadas suas quali
dades de resistŒncia ao empi
lhamento

Duais sªo as causas do em

penamento As causas do em

penamento sªo vÆrias interre

lacionadas ecomplexas mas

podem ser reduzidas a uma só

desequilíbrio Todos os tipos de

empenamento sªo causados

por diferenças dimensionais de
seus componentes em espe
cial das capas Após a colagem
na onduladeira das capas ao

miolo se uma das faces tiver
maior ou menor expansªo que
a outra fatalmente ocorrerÆ o

empenamento
Vamos revisar algumas pro

priedades do papel e suas in
fluŒncias no empenamento
Uma folha de papel Ø um só

lido tridimensional com um

conteœdo de umidade de dis

tribuiçªo desuniforme Devido
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a essa desuniformidade que Ø

tanto transversal quanto longi
tudinal ao correr o papel na

onduladeira a distribuiçªo de
umidade se modifica constan

temente Aaplicaçªo de calor
e ou umidade ao papel a fim

de condicionÆlo Ø pregarÆlo
para as operaçıes subsequen
tes Øcomplicada por fatores
tais como umidade relativa

ambiente e conteœdo de umi

dade do papel
O papel que por sua nature

za Ø dimensionalmente instÆ

vel se expande ao receber

umidade e se contrai ao perdŒ
la Ahabilidade do papel absor

ver umidade varia com a polpa
peso densidade espessura
acabamento e conteœdo inicial

de umidade quanta mais
œmido um papel tanto mais fa

cilmente ele absorve umidade
Essas variaçıes ocorrem de ro

lo para rolo e dentro do mes

mo rolo de papel
Outro fator que afeta a re

ceptividade de umidade pelo
papel Ø a temperatura Os fe

nômenos de contraçªo e dila

taçªo sªo acentuados pelas
modificaçıes de temperatura

A modificaçªo dimensional Ø

duas vezes maior na direçªo
transversal da mÆquina que na

direçªo longitudinal sendo par
te deste fenômeno devido a

formaçªo da folha na mesa

plana Testes efetuados ba
seados em umidade relativa de

65 mostraram uma diferen

ça transversal de 05 a

10 de umidade relativa para
05 a 85 de umidade re

lativa Essa variaçªo em uma

folha de 2200 mm de largura
significa 22 mm

As modificaçıes dimensio
nais sªo tambØm introduzidas

na forradora dupla double fa

cer onde a tensªo sobre a

folha inibe sua contraçªo e

contribui mesmo para sua ex

pansªo Afalta de algum meio

para inibir a contraçªo trans

versal contribui em larga es

cala para o aparecimento do

empanamento normal
Os papØis mais pesados e

mais grossos tØm mais estabi

lidade dimensional que os pa
pØis mais finos e mais leves
Quando se produz papelıes
com capas de tipos e pesos
diferentes existe entªo uma

tendŒncia natural para o empa
namento Ouso de capas de

sequilibradas cria circunstân
cias de difícil controle pois
tanto a grandeza como a rela
çªo da modificaçªo dimensio
nal das duas faces varia subs

tancialmente

Durante a fabricaçªo do pa
pel sªo introduzidas tensıes
na folha na sua passagem pe
los secadores e que sªo fixa
das pela açªo da calandra Na

passagem pela onduladeira
quando o papel Ø submetido a

açªo do calor e umidade essas

tensıes sªo liberadas e con

sequentemente as expansıes
e contraçıes do papel sªo pra
ticamente imprevisíveis

Por œltimo e nªo menos im

portante aaplicaçªo do adesi
vo na onduladeira Ø outra das

causas do empanamento
Devemos nos lembrar que as

modificaçıes dimensionais tŒm

lugar nªo somente ao passar
na onduladeira mas tambØm

após a armazenagem e antes

das mÆquinas de conversªo

Assim ªs vezes para se ob
ter chapas planas nas impres
soras se obtØm na onduladei

ra chapas deliberadamente

empenadas principalmente em

certas combinaçıes de capas
ou em casos que a umidade
ambiente o exija

Pelo que vimos a umidade
tem um papel importante na

fabricaçªo de caixas nªo so

mente do ponto de vista de re

sistŒncia final mas tambØm

do ponto de vista de custo ope
racional

Assim sendo Ø importante
que o papel fornecido à ondu
ladeira tenha um conteœdo de

umidade constante que a ope
raçªo da onduladeira seja cui

dadosa nªo adicionando mais
calor e ou umidade que o ab
solutamente necessÆrio e que
a quantidade e qualidade do

adesivo seja adequada
Durante os anos de 1971 e

1972 foram efetuados um estu

do pelo CID Corrugated Indus

tries Development em nove

fÆbricas de ondulado nos Esta

dos Unidos cujo objetivo
primÆrio era a determinaçªo de
efeito da umidade do papel so

bre o empanamento
Os objetivos colimados na

quele estudo com respeito à
umidade das faces eram

1 o que acontece quando
o papel face simples SF
L tem maior umidade que
o papel face dupla DF
L

2 o que acontece quando
o papel face dupla DFL
Ø mais œmido que o papel
face simples SFL

3 qual a diferença de umi
dade entre as duas fa

ces que pode ser contro

lada em uma onduladeira

normal para se obter
uma chapa plana

4 qual o efeito de faixas
de umidade qual deve
ser a largura e o compri
mento de uma faixa de
umidade para ter um efei
to adverso

5 como a umidade do mio
lo afeta o empanamento

6 qual o efeito no empana
mento das diferenças da

hidroexpansividade entre

o SFL e DFL

Foi definido que o fator de

empanamento o empanamento
em uma largura de 24 ou 608

mm mÆximo admitido seria de
6 mm 025

As conclusıes daquele estu

do foram as seguintes
1 uma diferença de mais

de 3 entre o papel face

simples e a face dupla
resultarÆ quase sempre
em um empanamento ina

ceitÆvel na direçªo da
face mais œmida

2 quando sªo usadas todas
as ferramentas de contro

le de empanamento a

maior parte das ondula
deiras pode vencer uma

diferença de umidade en

tre as duas faces de 3
tal como 47 ou 58

3 as faixas de umidade de
vem ser mantidas ao mí

nimo sendo o limite
dado pelo produto da lar

gura da faixa em cm

pela umidade percentual
em excesso sobre a umi

dade mØdia menor que
100 Na figura 9 aparece
um grÆfico dessa condi

çªo
4 o conteœdo de umidade

do miolo dentro dos li

mites de 3 a 9nªo te



z22

Vmidede dw ima 6JoYe umidade flore

r ri

FGURA 9

ve efeito mensurÆvel so

bre o empanamento
5 as diferenças em hidroex

pansividade na direçªo
transversal entre o papei
face simples e face du

pla produzidos em uma

mesma fÆbrica nªo tive
ram efeito mensurÆvel no

empanamento
6 o perfil de umidade de

um rolo de papel nªo se

modifica substancialmen

te entre a fÆbrica de pa
pel e afÆbrica de caixas

Uma COrICIUS80 interessante

do estudo da relaçªo entre o

conteœdo de umidade do miolo

e a quantidade de adesivo pe

gada foi de que mais adesi

vo Ø pegado pelo miolo seco

do que pelo miolo mais œmido

Na figura 10 vemos o efeito

das faixas de umidade sobre
o empanamento

Pelo exposto podemos con

cluir que para se obter chapas
planas Ø essencíal saberse a

umidade de cada rolo de papel
antes da onduladeira possibi
litando aos operadores uma

escolha de rolos em que as

umidades estejam equilibradas
Isto possibilitarÆ a produçªo
de chapas planas em menos

tempo quando da troca de
rOIOS

Assim um dos pontos a exi

gir Øque as fÆbricas de papel
indiquem na testeira das bobi

nas a umidade mØdia sendo

que a fÆbrica de caixas deve
ter as umidades dos rolosque
vªo ser utilizadas para progra
mar sua utilizaçªo

5 RessstØncia ao Esmaga
mento

Talvez mais do que com qual
quer outro teste os comprado
res de caixas julgam da qua
lidade das mesmas por um

teste familiar o dedımetro
uma forma talvez primitiva de
se julgara resistØncia ao es

magamento
Mas no fundo o teste Ø vÆ

lido e arazªo Øboa a resis
tØncia ao esmagamento Ø o

teste essencial para a prote
çªo do conteœdo de uma caixa
de papelªo ondulado sendo
tambØm índice da sua rigidez
Ele contribui para permitir
um bom vinco impressªo e

corte

Mas enquanto Ø fÆcil medir
o esmagamento produzir con

tinuamente uma chapa com

alta resistØncia ao esmagamen
to cria mais problemas prova
velmente que outras proprie
dades

Convenhamos que se o es

Pouóo Ar IriL dr oDdbr4in

magamento fosse a œnica con

sideraçªo abuscar nªo have
ria problemas a soluCªo seria
uma caixa de fibra sólida

Mas existe uma diferença
entre esmagamento mÆximo e

esmagamento ideal a chapa
ondulada ideal tem alta resi
liŒncia ehabilidade de recupe
rar a espessura e resistØncia

depois de comprimida ou se

ja o tªo desejado efeito de
amortecimento que deve ser

dado ª caixa de ondulado

A ABNT define o esmaga
mento como E a resistØncia

oferecida pelo miob da chapa
de papelªo ondulado subme

tido em aparelho especifico
a uma pressªo crescente apli
cada perpendicularmente ªsua

superfície sob condicıes que
evitem movimentos laterais das

faces É expresso em kgcma
Supondo a força de compres

sªo exatamente perpendicular
as ondas de um papelªo bem

formado devem se comprimir
com os lados da onda assu

mindo uma posiçªo vertical e

o topo aplanandosecontra as

faces Na figura 11 vemos a

esquerda um aparelho pronto
para o teste esmagamento No

centro da mesma figura vemos
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FIG 11
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um bom papelªo ondulado sen

do submetido ao teste de es

magamento Quando as ondas
se deformam dessa maneira
temos um papelªo com mÆxima
resistØncia mas se os lados
desusam como o esquema da
direita da Figura 11 a resis

tŒncia ao esmagamento baixa
alØm de que quando removida
a compressªo as ondas nªo
reassumem mais a posiçªo
primitiva

Logicamente o miolo e a

forma como ele Ø trabalhado

sªo os principais determinan

tes do esmagamento
Um alto esmagamento indi

ca que um bom material foi

utilizado e que foram empre
gados bons procedimentos de

produçªo enquanto que um

baixo esmagamento indica uma

combinaçªo dos seguintes fa

tores miolo de baixa qualida
de desgaste dos rolos corru

gadores mÆ adesividade ma

nutençªo falha falta de ajus
te de mÆquina operaçªo ne

gligente ou atØ descuido no

manuseio e armazenagem das

chapas O procedimento de

teste conforme Padrªo T 809

os71 utiliza o aparelho Con

cora desenvolvido pela Con

tainer Corporation of America

e Ø um meio de se avaliar a

eficiŒncia de fabricaçªo como

aliÆs jÆ vimos no capitulo
sobre convertibilidade

Com esse aparelho podese
simular um papelªo ondulado

de face simples a partir de

qualquer miolo e testÆlo antes

de entrar na onduladeira Esse
teste deve ser feito Æ durante
a fabricaçªo do miolo e deve

ser exigido pelos fabrcantes

de ondulado
Esse procedimento de teste

Ø ótima medida contra a qual
se pode comparar os resulta
dos obtidos sendo interessan
te apresentar os resultados do
teste das amostras de produ
çªo como percentuais dos re

sultados obtidos nas amostras
do laboratório Representando

owwM f lrc

COA Cpri6LflO

owAf nm

Mw CWFYRfLI

o resultado do laboratório com

100 resulta a amostra de
fabricaçªo como um percentual
daquele resultado sendo essa

forma de apresentaçªo do re

sultado reveladora do que se

conseguiu na onduladeira com

parando oresultado como va

lor do teste em condiçıes
ideais

Dos fatores que mais influen

ciam a convertibilidade do mio

lo ornais importante Ø talvez
o estado dos rolos corrugado
res sendo que na Figura 7 vi
mos os mais frequentes pro
blemas encontrados

Outros fatores importantes
sªo os dedos e os rolos apli
cadores de adesivo

Vimos assim que o teste de

esmagamento se relaciona di
retamente com uma importan
te propriedade da caixa de pa
pelªo ondulado a proteçªo do
conteœdo contra o choque que
na estrutura composta do pa
pelªo ondulado se deve em

particular ao miolo

6 ResistŒncia à Compressªo

Como iÆ dissemos com o

crescente aumento de impor
tªncia da caixa de papelªo on

dulado maior Œnfase tem sido
dada à otimizaçªo das proprie
dades dos papØis que o com

pıe e agora vamos dedicar
nossa atençªo aos papØis ca

pa
Com o aumento de altura

das pilhas na armazenagem Ø

importante procurarse o de

senho correto da caixa de pa
pelªo ondulado a fim de obter
se a resistŒncia adequada
para resistir as forças de com

pressªo ªs quais ela estÆ su

jeita Para desenhar correta
mente uma caixa para uma

condiçªo específica de uso Ø

necessÆrio conhecer bem as

propriedades do papelªo ondu

lado que se vai utilizar As in

formaçıes necessÆrias reque
rem ouso de testes do material

combinado ou de seus com

ponentes Um desses testes Ø
o ASTM D 116460 chamado
de esmagamento do anel ou o

teste correlato TAPPI T472

su68 de resistŒncia do papel
a compressªo O teste de es

magamento do anel mede a

resistŒncia a compressªo late
ral Este teste Ø œtil para con

trolar a produçªo do papel
pois permite prever a resistŒn
cia do papelªo produzido com

esse papel
Foi demonstrado que a re

sistŒncia lateral à compressªo
dos componentes do papelªo
medida pelo teste da esmaga
mento de anel pode ser usado

para antecipara resistŒncia à
compressªo das ondas A B e
C do papelªo ondulado As
maiores desvantagens deste
mØtodo sªo de um lado deter
minar se toda a resistŒncia dos

componentes foi utilizada e de
outro que o teste em separado
dos trŒs componentes nªo dÆ
uma indicaçªo da qualidade e

cuidados usados na fabricaçªo
Essas desvantagens levaram à

pesquisa de outros meios de
teste levando ao desenvolvi
mento do teste de compressªo
lateral do papelªo ondulado

edgewise compression test of
the combined board

O Laboratório de Produtos
Florestais dos Estados Unidos
e outros pesquisadores desen
volveram mØtodos e tipos de

espØcime para teste tendo
sido em 1971 aprovado o pa
drªo TAPPI T 811 os70 cha
mado teste de coluna basea
do em uma amostra retangular
de 508 mm x 317 mm com

duas bandas embebidas em

parafina líquida com 63 mm

de largura
Foram pesquisados outros ti

pos de amostras por exemplo
como as mostradas na Figura
12 tendo sido concluído que
o tipo de amostra conforme

padrªo TAPPI Ø o mais dese

jÆvel
Durante as investigaçıes

ficou demonstrado que para
componentes de pesos iguais
a resistŒncia à compressªo da

onda B era mais alta que a da
onda C que por seu turno era

mais alta que a anda A
Considerandose um fator

de ondulamento retaçªo entre
o comprimento do miolo quan
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do plano e comprimento do
miolo quando ondulado de
aproximadamente 154 136 e

148 para as ondas A B e C
respectivamente e sendo a

onda A mais alta que a onda C
e esta mais alta que a onda B
resulta que a onda A utiliza
mais papel que a onda C e esta

mais papel que a onda B Nesta
ordem de pensamentos e tendo
em vista a teoria seria licito es

perar que a onda A fosse mais
forte que a onda B Entretanto
isto era contrÆrio aos dados em

píricos levantados Na compres
sªo vertical as tensıes laterais
de compressªo sªo uniforme
mente distribuídas ao longa da
caixa Com a carga crítica os

painØis laterais flambearªo

elasticamente mas as regiıes
na vizinhança dos cantos ver

ticais permanecerào essencial
mente retas Estas regiıes dos
cantos sofrerªo portanto a

maior parte da carga no estado
de flambeagem Se a carga
vertical continuar a aumentar
as tensıes de compressªo na

regiªo dos cantos poderªo
atingir a tensªo crítica e a rup
tura da caixa se ïniciarÆ alí

Nas investigaçıes levadas a

efeito a regiªo das faces entre
as cristas das ondas foi consi
derada como uma placa com

condiçıes de apoio similares ao

painel da caixa Sob a açªo da

carga vertical que age parale
la ªs linhas do adesivo as car

gas sªo distribuídas ao longo
dos cantos das capas Assim
a placa em miniatura sofrerÆ

flambagem quando a carga
superar o limite crítico

D

Pcr K 6
W

onde

K coeficiente da flambagem
D rigidez a flexªo

W largura da placa minia
tura

Entretanto devido ª adesªo
das capas ª crista das ondas
do miolo aplaca miniatura Ø
impedida de flambar e assim
como as regiıes dos cantos

das caixas no estado de flam

bagem as regiıes das faces

na vizinhança das cristas das
ondas permanecerªo retas e

sofrerªo a maior parte da car

ga Se a carga crescer as

tensıes de compressªo na re

giªo entre as cristas atingirªo
a resistŒncia intrínseca ª com

pressªo e ocolapso se inicia
rÆ aí Assim exprimiuse a re

sistŒncia a compressªo de
uma estrutura de ondulado em

termos de tensªo critïca local
ª flambagem a qual por sua
vez Ø dependente das carac

terísticas de tensªo defor

maçªo das faces e da configu
raçªo geomØtrica Devido ser

a relaçªo alturaespessura me

nor que 10 nªo acontece flam
bagem de coluna mas deve
ser considerada a flambagem
local das faces devido a parte
nªo suportada entre as cristas
da onda

A fórmula derivada para a

tensªo crítica local de flam

bagem Ø

KnnE tf
acr Z g

121 bf

onde

liIial

e w i wFawn s

n fator de reduçªo da
plasticidade para o mó
dulo de elasticidade

E módulo de elasticidade
da face

relaçªo de Passon

tf espessura da face
bf distância entre cristas

da onda ou entre su

portes das faces
Para a aplicaçªo dessa fór

mula foram feitas diversas

simplificaçıes

1 assumiuseque as ondas
eram triangulares Figura
13

2 a fórmula se aplica a ma

teriais isotrópicos entre

tanto assumiuse aplicÆ
vel ao papel

A 6

D

P2s

c

c

Æ

r

F

ANdI h

r

EPtwI TIPN Tdy70

acr tensªo crítica

K coeficiente de flamba

gem tical dependente
da relaçªo entre as es

pessuras do miolo das

espessuras da face e

do ângub conforme

Figura 13

F6URA t

3 assumiuse1 2 aproxi
madamente iguala 1

Foi desenvolvido um mØtodo

para a determinaçªo no papel
da curva tensªo deformaçªo
Esse mØtodo utiliza uma espØ
cie tubular suportado interna
mente por um cilindro partido
a fim de impedir a flambagem
para dentro conforme as for

ças de compressªo sªo aplica
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das interessante comentar

que a flambagem do papel
ocorre pela flexªo das fibras
e nªo devido à compressªo
das mesmas Quando a carga
Ø aplicada o tubo de papel se

expande devido à relaçªo d

Poisson Entretanto a flamba

gem para fora nªo pode ocorrer

porque a energia de tensªo
necessÆria para esticar o pa
pel alØm do limite de elastici
dade Ømaior do que a energia
necessÆria para compressªo

Foram utilizados dois com

pressımetros com registrado
res de deformaçªo Finalmen
te a carga mÆxima da coluna

curta pode ser calculada usan

dose atensªo crítica das fa

ces e as correspondentes ten

sıes do miolo pela fórmula

P 2ftf om tm Æ 11 onde

P resistŒncia a compressªo
lateral

Q tensªo de ruptura
A secçªo transversal per

pendicular àcarga apli
cada

t espessura dos compo
nentes

a relaçªo de ondulamento

f subscrito da face
m subscrito do miolo

Usando esse mØtodo e apli
cando as fórmulas calculouse
a resistŒncia a compressªo la

teral de uma coluna curta de

papelªo ondulado para as on

das A B e C com amostras

conforme TAPPI tendoseche

gado aos seguintes resultados

onda A 621 kgcml
onda B 718 kgcml
onda C 676kgcml

Assim confirmouse que a

onda B tinha a mais alta resis

tØncia prevista e experimental
seguida pelas ondas C e A

Nas Figuras 14 15 e 16 ve

mos os dados fundamentais
utilizados na pesquisa

Na Figura 17 vemos a compa

i

FIG 15

raçªo entre as determinaçıes
experimentais e teóricas para
a resistŒncia à compressªo
onde vemos que os valores
tebricos caem uns 10 abaixo

dos valores experimentais
A resistŒncia a compressªo

de uma caixa de papelªo on

dulado Ørelacionada com duas

propriedades do papelªo à

resistŒncia a compressªo lateral

e à rigidez a flexªo

FIG 16
Fc J

i

Li i

determina a carga que a caixa

1pode suportar no empilhamen
to A resistŒncia da caixa à

compressªo pode ser determi
nada por teste pelo teste de

compressªo padronizado con

forme TAPPI T 804 os75 mas

t este Ø um teste destrutivo que
só pode ser aplicado à caixa

depois de pronta e nªo serve

de meio para controlara pro
duçªo nªo dando tambØm in

dicaçıes mais precisas da ra

3 zªo do colapso Tem valor em

nossa opiniªo para estudos

i comparativos ou para investi

gaçªo
Nªo pretendemos nesta al

aura discutir detalhadamente o

modelo teórico desenvolvido

para o estudo da resistØncia a

compressªo das caixas de pa

pelªo ondulado mas tªoso

emente dar o resumo das con

clusıes tiradas do estudo de

Fundamentalmente omodelo
teórico se baseia na seguinte
equaçªo

0746
Pc 2028 Pm

0254 0492

DxDy Z 12
Pc resistŒncia a compres

sªo de caixa carga to

tal

r

JÆ discutimos em algum de
talhe oproblema da resistŒn

cia a compressªo lateral e vi
mos no capítulo sobre teoria
a determinaçªo do momento

de inØrcia do módulo de elas
ticidade e da rigidez ª flexªo
EL

4

w

k
y

r

COmppracÕO Óo elis iPACie co prerfde
ioroi asisooowiod oza mee

Nªo se podo discutir que as

duas propriedades físicas mais

importantes das caixas de pa
pelªo ondulado sªo o amorteci
mento dos choques dado na

construçªo pela onda e me

dido pela resistŒncia ao esma

gamento e aresistŒncia à com

pressªo da caixa pronta que

Pm resìstØncia de compres
sªo lateral por unidade
de comprimento dada
pela equaçªo 11

Dx rigidez a flexªo na di

reçªo da mÆquina por
unidade de comprimen
to do papelªo ondulado

Dy rigidez a flexªo na di

reçªo transversal à mÆ

quina por unidade de

comprimento do pape
lªo ondulado

Z perímetro da caixa

Devemos lembrar que este

modelo pressupıe que a ruptu
ra da caixa se darÆ por flam

bagem entre a crista das ondas
Se isto nªo acontecer a re

sistØncia acompressªo lateral
Pm serÆ simplesmente gover
nada pela resistØncia a com

pressªo dos componentes do
papelªo

Assumindo uma construçªo
equilibrada ambas as faces do

papelªo iguais temos

a ic
r

eFauw
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12 K1 bf

Ka tf

simplificado com

12 bf
G 14

xK tf

e assumindo que a propriedade
de tensªodeformaçªo do mio
lo Øigual adas faces temos

Ey
afam 15

K G

e a equaçªo 11 se modifica

para

2Eytf dEytm

K G K G

e a equaçªo 12 se modifica

para

2Eytf aEytm 0745
P 2028

K G K G

0254 0492
DxDy Z 17

Com a modificaçªo das pro
priedades das faces afeta nªo
somente a resistºncia e com

pressªo lateral Pm mas tam

bØm arigidez aflexªo Dx e Dy
podemos expandir estes ele
mentos nas formas

Ex
Dx Ex I h2tf3

12
h3 1

Ey
Dy Ey I C íhI2tf3

12

h1Ì3 í19
Podese desprezara contri

buiçªo da rigidez do miolo pois
sua contribuiçªo Ø pequena no

caso de onda A ele acrescenta

somente 2
Com essas alteraCªes a equa

çªo 12 passa a ter a forma

co e em valores simulados o

papel capa ideal em termos de

compressªo para uso como

face nas caixas de papelªo on

dulado deve ser grosso ter um

alto módulo de elasticidade na

direçªo transversal da mÆquina
e ser livremente elÆstico

Para resistŒncia a compres
sªo da caixa paralela as ondas
o esforço na fabricaçªo do pa
peio deve ser no sentido de
minimizara relaçªo da modifi

caçªo da tangente do módulo

e aumentar o módulo transver
sal de elasticidade

As propriedades na direçªo
da mÆquina nªo parecem ser

críticas

Um maior esforCo deve ser

aplicado para melhorar o mó
dulo de elasticidade sem dimi

nuir aespessura de folha de
forma a obter o mÆximo de

compressªo
A variaçªo de altura da onda

highlow deve ser eliminada

pois resulta em ondas nªo co

ladas que afetam de maneira
adversa a resistŒncia a com

pressªo Em toda a discussªo

que antecedeu foi lançada mªo
scbre dados que relacionam

diretamente com a propriedade
buscada resistŒncia ª com

pressªo
Nªo foi utilizado o teste de

arrebentamento pois ele nªo
se liga diretamente ª compres
sªo da caixa mas foram utili

zados os testes de resistŒncia

de esmagamento de anele re

sistŒncia lateral que indicam

de forma mais direta a resis

tŒncia acompressªo

7 Novos Desenvolvómantos

Um desenvolvimento hÆ lon

go tempo procurado Ø o da

ocoKi

3 w

Ficuai N

gidez mÆxima das faces e do
miolo sªo orientadas na dire
çªo horizontal em vez de o ser

na direçªo vertical

A principal vantagem da on

duladeira linear Ø sua habilida
de de produzir o miolo a par
tir do papel velho ou refugos
a um custo muito mais baixo
do que o convencional Outra

vantagem Ø de produzir caixas
com resistØncia de compressªo
mais alta que as caixas conven

cionais com evidente vanta

gem para o empilhamento
No Centro de Pesquisa da

Domtar em Senneville Quebec
CanadÆ existe uma onduladei
ra piloto com 560 mm de lar

gura onde foram feitas pes
quisas sobre o comportamento
comparativo da chapa conven

cional onde a direçªo da mÆ

quina de papel das duas faces
e do miolo Ø paralelo ª direçªo
da onduladeira ou seja perpen
dicular ªs ondas e da chapa li
near onde as faces e o miolo

2Eytf ÆEytm 0746r Ex Ey 10127 0492
P 2028

l L

h12tf3hl hlI2tf3hl3 r Z 20
1C G K G 12 12 J

Em essºncia este modelo Ø
baseado na equaçªo empírica
12 com a expansªo de duas
propriedades do material re

sistØncia a compressªo lateral
e rigidez a flexªo assumindo
se que a propriedade da ten

sªo deformaçªo ho papel e

miolo sªo iguais
Baseados no modelo teóri

onduladeira linear Na figura
18 vemos o princípio de fabri
caçªo em onduladeiras con

vencionais elineares
E sabido que na onduladeira

convencional as propriedades
de resistØncia inerentes ao pa

pel nªo sªo completamente
aproveitadas

Como vemos pela figura a ri

sªo girados 90 ou seja com

a direçªo da mÆquina de papel
paralela as ondas TambØm a

mesma experiŒncia foi feita
em onduladeira normal Foram
feitas chapas e produzidas cai
xas que foram testadas em sua

resistØncia ª compressªo ver

tical elateral
Nesta onduladeira experi
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mental foi usado o processo
de formaçªo a seco do miolo

O esquema da onduladeira
convencional Ø mostrado na

figura 19 e na figura 20 vemos

o esquema da onduladeira li

near com formaçªo a seco

Como vemos neste caso as

aparas sªo picadas em diver
sos estÆgios atØ que as fibras
praticamente Ændividualizadas
sªo suspensas em um caudal

de ar Sªo em seguida depo
sitadas em uma tela formando

um colchªo Este colchªo vai
diretamente ª estaçªo corruga
dora onde se faz a ondulaçªo
e a consolidaçªo do colchªo
de fibras em uma sb operaçªo

Durante a operaçªo de corru

gar convencional Ø possível a

conversªo de uma folha plana
em uma estrutura ondulada por
que omiolo nªo estÆ comple
tamente fixado e pode ser for

çado eesticado na posiçªo de

sejada pelos rolos tambØm por
que o miolo foi previamente
amolecido pela aplicaçªo de
calor e umidade

DrvnÆPeW
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Na onduladeira linear as

ondas sªo giradas em 90 e o

miolo normal fixado no topo
das ondas nªo pode atingir a

forma final sem se rasgar ou

cortar O efeito de amolecimen
to tØrmico nªo permite o esti

camento necessÆrio de 50

Na onduladeira linear com

formaçªo a seco simultanea
mente com o ato de corrugar
o colchªo de fibras Ø sujeito
a certas condiçıes para trans
formÆlo em papel Assim a

formaçªo do miolo ondulado

dependerÆ da temperatura e

pressªo dos rolos temperatu
ra composiçªo química e con

teœdo de Ægua das fibras e tem

po de permanØncia
As vantagens da onduladei

ra linear sªo

1 capital de investimento
mais baixo por tonelada

de produçªo de miolo

2 custo de produçªo mais

baixo por tonelada de
miolo

3 aumento de resistºncia

ao empilhamento
4 como alternativa ao pon

to 3 Ø possível a redu

çªo do peso do miolo
5 aumento potencial de

velocidade atØ 300mmin
ou mais

6 produçªo de caixas es

peciais com a adiçªo de
aditivos especiais

7 produçªo de painØis pa
ra casas Ide campanha
ou de curta duraçªo de
moradia onde a com

pressªo vertical Ø críti
ca

8 reduçªo do espaço de

estocagem para os rolos
de papel miolo

9 maior utilizaçªo de pa
pel velho

10 reduçªo do barulho

As desvantagens da ondula
deira linear sªo

1 operaçªo direta que re

quer certa sofisticaCªo
2 disponibilidade incerta de

refugos ou papel velho
3 diminuiçªo de resistØncia

lateral da caixa
4 a produçªo de caixas de

parede dupla Ø mais di
fícil

5 o perímetro das caixas Ø
limitado pela largura da

onduladeira o que requer
juntas duplas para caixas
muito grandes

6 menor flexibilidade para
o refile

O processo de formaçªo a

seco descrito Ø patenteado
nos Estados Unidos sob n

3773587 por H M Flewnelling
Vemos na figura 21 outro

processo patenteado sob n

3425888 por KQ Kellicut Por
este mØtodo o miolo como ve

mos na figura 21 saindo da
desenroladeira entra em um

leito de formaçªo curvado e

com lados afunilados que for
ma a folha primeiramente em

uma ondulaçªo levemente sinœ
soidal bu em serpentina Con
forme o miolo vai avançando
ao longo do leito as ondas vªo
se aprofundando e as cristas
vªo se aproximando Ao atingir
a parte reta as ondas estªo
formadas e o restante da se

çªo Øpara estabilizar a forma
da onda
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A cola para a primeira face

Ø aplicada enquanto ela estÆ

ainda em contacto com o leito
de formaçao e a face Ø apli
cada enquanto as ondas estªo
bem suportadas sem possibi
lidade de deformaçªo

Logo dØpois o papelªo de
face simples passa sob uma

unidade aquecida e recebe a

cola para a outra face aplìcada

quando as ondas estªo ainda

apoiadas na face superior

A chapa de papelªo entraen

tªo em uma seçªo convencional
de chapas quentes Com altu
ras de empilhamento cada vez

maiores Ø comprensível a bus
ca de caixas cada vez mais re

sistentes alegandose que por
este processo se chega a uma

resistŒncia a compressªo 40
maior

Outra vantagem adicional Ø

que nas onduladeiras conven

cionais avelocidade de 250m
min parece ser o limite sobre
a qual o miolo sofre efeitos

danosos irreversíveis mas pelo
processo Kellicut projetase
atingir velocidades de 700m
min Outra vantagem Ø a eco

nomia de espaço pois as duas
faces sªo coladas quase simul
taneamente nªo necessitando
a ponte e a faceadora dupla

O processo possibilita tam

bØm a prcduçªo de papelªo de

parede mœltipla com ondas cor

rendo perpendicularmente con

seguindose assim a resistŒn
cia ideal nos dois sentidos

Existem outras mÆquinas pa
ra aformaçªo aseco empre
gadas tanto para a produCªo
de papel como papelªo e nªo

tecidos
Entre elas podemos citar o

sistema Rondo que Ø formado

por duas mÆquinas o alimen
tador e oformador Osistema

Kroyer aplicÆvel tambØm a pa
pel papelªo tissue e naoteci
dos dependendo das condiçıes
do processo a que se submete
as fibras e do tipo de enchi
mento utilizado O material

passando por um medidor onde
recebe os aditivos vai em se

guida para os desfibradores
Passa em seguida para os dis
tribuidores que distribui Æs fi
bras uniformemente sobre uma

tela de bronze ou de plÆstico
onde as caixas de sucçªo es

tabilizam afolha

Na fabricaçªo do papelªo
ondulado uma das variÆveis

que afeta a qualidade do pro
duto Ø aquantidade de adesi
vo Na verdade a produçªo de
um papelªo ondulado com alta

adesividade sem washboarding
foi sempre um dos alvos da
indœstria do papelªo ondulado
O problema de washboarding
ou ondulaçªo da face causado
principalmente pelo excesso de

adesivo torna a impressªo di
fícil obrigando a aumentar a

pressªo na impressora com

perda na caixa acabada das

qualidades de resistØncia a

compressªo e ao esmagamen
to ou seja das propriedades
de empilhamento e absorçªo
de choques
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Diversas mØtodos existem

para o controle da quantidade
de adesivo utilizado por exem

plo os mØtodos analíticos en
tre eles o TAPPI T 419 su70
ou os mØtodos de mediçªo
de caudal na entrada e saída

da bandeja de cola ou a me

diçªo de Ærea de papelªo pro
duzido e amediçªo de volume
de adesivo etc

As desvantagens desses mØ

todos entre elas o capital in
vestido no equipamento de
controle a necessidade de
treinar e doutrinar o pessoal
de operaçªo e o tempo de

operaçªo necessÆrio para es

tabilizar aoperaçªo antes da

amostragem levaram a jpesqui
sas de outras tØcnicas de me

diçªo
Foi desenvolvida uma tØcni

ca interessante a do cobalto

radioativo que pode ser de

tetado por espetroscopia
O mØtodo utilizado de de

terminaçªo no laboratório po
derÆ ser transformado em me

diçªo contínua Sendo um mØ

todo simples e preciso pode
ser empregado para o estudo

das condiçıes na onduladeira

que afetam a adesividade e

qualidade tais como consumo

de adesivo uniformidade de

aplicaçªo influŒncia de velo

cidade de trabalho etc

No decurso das investiga
Cıes sobre o cobalto radioativo

foram feitas duas otiservaçıes
interessantes a do efeito da

temperatura e da gramatura
da face na gelatinizaCªo na

secçªo de chapas quentes e

da falta de Correlaçªo entre o

teste Cobb e adesividade

Feitas em laboratório os

testes mostraram que o tempo
de estabilizaçªo da colagem
aumenta com o aumento da

gramatura ou com a diminuiçªo
da temperatura das chapas
quentes

A adesividade do papelªo
ondulado depende da profun
didade de penetraçªo do ade

sivo nos dois papØis face e

miolo sendo que dois meca

nismos bÆsicos entram em

jogo a penetraçªo por pressªo
e a penetraçªo icapilar A pro
fundidade de penetraçªo de

pende dos seguintes fatóres

viscosidade tensªo superficial
e peso específico do adesivo

tempo da contato diªmetro
mØdio dos poros e da perda
depressªo na direçªo Z

Sendo o teste de Cobb feito
com Ægua em lugar de adesivo
e durante um tempo bem mais

longo que o tempo de perma
nŒncia na onduladeira somen

te alguns dos fatores acima
sªo afetados na produçªo Por

tanto nªo Ø de surpreender que
nªo existe correlaçªo entre o

teste de adesividade pino e o

teste Cobb

8 Outro Fator Fmportante
A Celulose

Falamos muito atØ aqui das

interrelaCÕes entre o consumi
dor de caixas o fabricante de

papel
Entretanto para a fabricaçªo

de papel Ø necessÆria uma ma

tØriaprima a celulose

Sabemos que a resistŒncia

física da caixa depende dos

componentes do papelªo e das

condiçıes de conversªo No
processamento do miolo em

uma onduladeira de alta velo

cidade Ø de primordial impor
tância a resistØncia do papel
Um grande nœmero de variÆveis

influenciam a resistŒncia das

ondas no miolo e sabemos que
o rendimento da polpa tem

um papel decisivo Existem

muitas referŒncias na literatura

sobre mØtodos de polpeamen
to eresistŒncia do papel Sa

bese que muitas das proprie
dades das polpas semiquími
cas neutras e kraft tais como

tensªo arrebentamento rasgo
etc tŒm relaçıes definidas

com o rendimento Na gama de

rendimentos das polpas semi

químicas normais quanto mais
baixo o rendimento tanto me

lhor aresistŒncia

Sem entrar em discussıes

alongadas podemos resumir

que em numerosos testes efe

tuados notouse melhor com

portamento dos componentes
e das caixas produzidas com

rendimentos mais baixos A

melhoria das propriedades fí

sicas com rendimentos mais

baixos sªo devidos a menor

conteœdo de lignina e prova
velmente ao aumento do po
tencial de aderŒncia tendo fi
cado tambØm demonstrado que
a rigidez das ondas aumenta

com rendimentos mais baixos
Um resultado interessante Ø

que o miolo age como um ma

terial tertnaplÆsüco assim a

resistŒncia obtida Ø altamente

dependente da temperatura nas

operaçıes de corrugamento
Naturalmente o aumento do

rendimento melhora a econo

micidade do processo de pol
peamento e conomiza madeira
Nos testes efetuados ficou de
monstrado que o efeito desfa

vorÆvel do aumento de rendi
mento pode ser parcialmente
eliminado pelo aumento de tem

peratura na onduladeira Este
efeito se deve provavelmen
te ª habilidade de lignina e

hemicelulares se amolecerem
às temperaturas mais altas
minimizando assim os danos
sofridos pelas fibras devido as

forças de flexªo e tensªo nÆ

crista e as forcas de cisalhÆ
mento nos lados das ondas

Estes elementos termoplÆsticos
se estabilizam ao se resfriarem

e dªo maior resistŒncia as on

das Os comentÆrios acima
foram feitos para se observar
o papel das diferentes variÆ

veis no processo de fabricaçªo
de polpa papel e na conversªo
que permitam a seleçªo e a

combinaCªo das melhores con

diçıes operadionais para se

obter a melhor qualidade do

produto final a caixa ondulada

e o que Ø o alvo real o mÆxi

md de lucros

Assim Ø importante e neces

sÆrio que o fabricante de papel
se interesse pelos problemas
e processos de fabricaçªo da

polpa e que este se interesse

pelos problemas e resultados

obtidos por aquele
Nas fÆbricas integradas Ø

interessante que se faca um

programa de pesquisas que

integra a fÆbrica de polpa de

papel e que correlacione os

resultados obtidos como pro
duto final

Essas pesquisas permitiriam
o estabelecimento de condiçıes

ideais de operaçªo nos diver

sos setores assim como atra

vØs de dados estatísticos es

tabelecer a priori as condiçıes
de operaçªo para se obter re

sultados determinados

9 Conclusªo

Poderíamos estender nossa
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palestra para discutir outros
problemas relacionados com o

papel e o papelªo ondulado
tais como a mediçªo da es

pessura e da altura da onda
os fatores operacionais na fÆ
brica de ondulado que preju
dicam aqualidade do papelªo
produzido mesmo quando 0

papel Ø da melhor qualidade
etc

Entretanto nossa palestra jÆ
se alongou demais

O intuito bÆsico dela foi
mostrara relaçªo de interde

pendŒncia entre o fabricante
de papel o fabricante de cai
xas e o usuÆrio de caixas
O fabricante de papel tem
a obrigaçªo de se interessar
pelos problemas do fabricante
de caixas e de produzir um

papel que se adapte da melhor
maneira à produçªo de œma

boa caixa de papelªo ondula
do obedecendo as especifica
çıes recebidas do fabricante
de ondulado e observando os

testes das caixas obtidas e com
parando com seus testes de
forma a estabelecer uma tec
nologia apropriada Deve cui
dar para otimizar sua produ
çªo de que as condiçıes de

mâquina de papel sejam re

produzidas quando produzir os

mesmos tipos de papel isto
leva a anotaçªo das condiçıes
de operaçªo da mÆquina de
papel tais como níveis de
pressªo nas caixas diferenciais
de vebcidade refinagem etc

O fabricante de ondulado
deve se interessar pela pro
duçªo do papel sua principal
matØriaprima Nªo deve pedir
certas tolerâncias de especifi
caçıes absurdas de difícil
atendimento na fabricaçªo de

papel e que no fundo nem o

próprio fabricante de caixas
sabe qual sua influŒncia ou

entende bem seu mecanismo
tais como por exemplo poro
sidade e Cobb

Para o usuÆrio das caixas o

simples fato de exigir um teste
como resistŒncia ao arreben

tamento pode levar o compra
dor de caixas a comprar uma

caixa muito mais cara e nªo
condizente com o uso final

TambØm as madernas linhas
automÆticas de embalagem
causam alguns problemas de
desenho das caixas

Assim Ø interessante que o

comprador de caixas consulte
a engenharia de desenvolvi
mento de produtos de seu for
necedor de caixas e junta
mente com ele discuta os pro
blemas que ele tem encontrado
no manuseio das caixas rece

bidas tanto na sua linha de

produçªo como na armazena

gem e despacho É verdade

que Ø muito mais simples de
volver uma partida de caixas

que causaram problemas mas

ele deve lembrar que o prejuí
zo da fÆbrica de caixas au

menta o custo desta que vai
sem dœvida repercutir no fu
turo no próprio preço da caixa
e o fato de devolver caixas sem

procurar saber o ªmago do
problema nªo ajuda na solu

çªo dos problemas e eles tor
nam a se repetir no futuro

Assim se os fabricantes de

papel de caixas e os usuÆrios
se interessarem mutuamente
pelos problemas de cada um
formarªo uma corrente com

eles de igual resistŒncia muito
forte

No ªmbito das associaçıes
tØcnicas ABCP e ABPO acho
interessante uma programaçªo
conjunta de trabalho de pes
quisa de ªmbito nacional jun
to com outras instituiCÕes tais
como ABNT e IPT para estu
dar amelhor forma de utilizar
mos nosso potencial de fibras
de maneira mais racional e

econımica
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