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A chapa de papelªo
ondulado nas

onduladeiras
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omentamos em nosso œltimo

artigo que a ABPO iriaminis

trar neste mŒs o curso sobre

ONDULADEIRA É aqui que a cha

pa de papelªo ondulado Ø produzi
da Em seguida ela passarÆ pela im

pressora e nesta segunda operaçªo
jÆ temos a caixa pronta para ser en

tregue ao cliente Aimpressora hoje
em uma fÆbrica de embalagens de pa

pelªo ondulado Ø uma mÆquina que

nªo se restringe a apenas imprimir
ela Ø uma mÆquina complexa com

operaçıes diversas o que permite um

atendimento muito rÆpido ao clien

te Podese em certas circunstânci

as iniciar a produçªo na onduladei

ra de manhª eentregarse um pro
duto pronto para o uso Æ tarde

E Ø importante que a produçªo da

chapa na onduladeira seja feita com

os cuidados necessÆrios para que
todo o processo dentro da rapidez
que o caracteriza permita um fluxo

sem interrupçıes devidas a umaqua

lidade deficiente porventura decor

rente de uma operaçªo irregular na

onduladeira Uma chapa dentro das

características de qualidade necessÆ

rias permitirÆ Æs operaçıes posteri

ores isto Ø na maior parte aquelas

operaçıes da impressora a manuten

çªo dos parâmetros de qualidade exi

gidos nas especificaçıes dos clien

tes Decorre daí a importância de os

operadores das onduladeiras conhe

ceram bem os vÆrios aspectos opera

cionais que envolvem o trabalhones

ta fase do processo produtivo do pa

pelªo ondulado

A especificaçªo da chapa de pa

pelªo ondulado diz respeito Æ ES

PESSURA ao ESMAGAMENTO e

Æ RESIST˚NCIA DE COLUNA Es

tes sªo parâmetros que costumam

fazer parte das especificaçıes dos

clientes Outros parâmetros mais li

gados ao fabricante da chapa se re

ferem aaspectos como EMPENA

MENTO ADESIVIDADE AB

SOR˙ˆO eoutros

Com exceçªo da ABSOR˙ˆO
que Ø uma característica mais do

papel embora alguma possível de

ficiŒncia de operaçªo possa afetÆ

la os outrosparâmetros dependem
de uma correta operaçªo na mÆqui
na onduladeira É importante que

os operadores de onduladeiras sai

bam que a ESPESSURA por exem

plo tem muito a ver coma RESIS

T˚NCIA ÀCOMPRES SˆO da cai

xa quando jÆ com o seu conteœdo
Ø empilhada nos armazØns dos usu

Ærios ou mesmo empilhada duran

te otransporte O ESMAGAMEN

TO depende de uma boa formaçªo
das ondas o que estÆ ligado a um

bom acerto dos cilindros ondulado

res quanto ao paralelismo e ajuste
de pressªo hÆ aspectos quanto Æ

qualidade da matØriaprima tam

bØm um ajuste correto da ondula

deira pode evidenciar este fato e

levar o assunto atØ o fornecedor do

papel se for o caso A RESIST˚N
CIA DE COLUNA hoje o parâme
tro considerado mais importante
para qualificar a chapa de papelªo
ondulado Ø maximizada quando a

ESPESSURA e o ESMAGAMEN

TO estªo dentro das especificaçıes
A RESIST˚NCIA DE COLUNA

estÆ tambØm diretamente relacio

nada com a RESIST˚NCIA À

COMPRESSˆO da caixa

Uma chapa nªo plana Ø de difí

cil processamento alØm de contri

buir para problemas dimensionais

nas impressoras O EMPENAMEN

TO tem tolerâncias muito críticas

quando a embalagem vai ser utili

zada em mÆquinas automÆticas pe

los usuÆrios

A ADESIVIDADE diz respeito
Æ perfeita ligaçªo entre as capas e

o miolo e estÆ relacionada direta

mente com uma perfeita colagem
dos elementos da chapa de pape
lªo ondulado

Todos estes parâmetros estªo li

gados aaspectos operacionais das

onduladeiras Operadores bem trei

nados e assim conscientes da im

portância de uma boa qualidade
para a chapa na continuidade do

processo de fabricaçªo da embala

gem e do desempenho dela na sua

utilizaçªo pelo usuÆrio executam

uma importantíssima funçªo na in

dustria do papelªo ondulado


