
Ti rando a prova testes de Esmagamento
Espessura e Concora demonstram as

especificaçóes das embalagens
Takin the proof Concora Squeeze and Cruslr tests shows the specificatton ofpackaging
Tomando la prueba testes de Aplastantieuto Concora y Espessura demuestram Ias especiCcaciones de Ias rmbalajes

Testes de Esmagamento Espessura e Concora comprovam

especificaçıes das embalagens de papelªo ondulado
alØm de contribuïrem para o controle de qualidade destes produtos

Comprovar as especificaçıes da cai

xa de papelªo ondulado fornecidas pe
los fabricantes Ø uma prªtica bastante
comumentre os consumidores de emba

lagens para obter o melhor desempenho
do produto 5e Ø bom para os clientes
do lado dos fabricantes esta comprova

çªo assegura que os dados especificados
estªo de acordo com as exigcncias do

mercado alØm de permitir fazer o con

trole de qualidade da produçªo E para

cumprir esta tarefa a ABPU entra dan

do uma mªozinha com seu laborató

rio especializado que segue as Normas

da Associaçªo Brasileira deNormas TØc

nicas ABNT

Estas Normas sªo inclusive estuda

das por tØcnicos da ABPO e da ABTCP

a partir de Comissıes de Estudo especí
ficas Atualmente estamos fazendo a

revisªo das Normas Æ existentes uma

vez que muitas delas foram criadas na

dØcada de 70 estando portanro desatu

Teste de Esmagam

Por Renata Mercante Savastano

aluadas comenta Juarez Pereira asses

sor tØcnico da ABPO e coordenador da

Comissªo de Estudo de Ensaios Gerais

para Chapas de Papelªo Ondulado O

papelªo ondulado conforme destaca Pe

reira encaixase em dois ComitŒs regu

ladores de Normas o CB29que trata

de papel pasta celulnsica cartªo e cha

pas de papelªo ondulado e vCB23que

se refere üs embalagens
Dessa forma os testes para pape

lªo ondulado realizados curo chapas
deste material seguem as Normas do

CB29 JÆ os realizados na embalagem
de papelªo ondulado inteira como Ø o

caso do teste de compressªo por exem

plo seguem as Normas do CB23es

clarece oassessor da ABPO Alguns
dos ensaios em chapas de papelªo on

dulado realizados na ABPO foram de

talhados pelos tØcnicos do laboratório

da Associaçªo Giuliano Forner e Her

mïnio Guimarªes cmRepnrtageirela

borada pela revista D Pupel em edi

çıes anteriores

Teste de

Esmagamento
No caso do teste de Esmagamento

avaliar a qualidade du papel miolo e

as condiçıes do cilindro corrugador sªo

as principais finalidades da realizaçªo
deste teste tambØm conhecido como

crush test O ensaio conforme desta

ca Forner Ø aplicado somente ao pa

pelªo de parede simples onda B ou

onda C Como 0 ohjctivo E medir so

mente uma onda nªo faz sentido rea

lizar o teste em um papelªo de parede
dupla que possui duas ondas e ainda

considerando que hÆ uma impssibili
dade de se obter a resistŒncia real ao

esmagamento porque as ondas em

contato com a capa intermediÆria do

papelªo ondulado de parede dupla nªo

encontram apoio rígido como aquele
proporcionado pelas placas da prensa

Isto Ø de um lado elas tŁm apoio nas

placas rígidas e do outro nªo escla

rece otØcnico da ABPO

Para chegar ao resultado do Esma

gamento expresso em kgf7cm em lbf

pol ou ainda no Sistema Internacional

kPa medesea resistŒncia oferecida pelo
miolo do papelªo ondulado a uma pres

sªo uniformemente crescente aplicada
perpendicularmente àsuperfície dacapa
atØ ocolapso total das ondas sob cvndi
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çıes que evitem movimentos laterais das
faces Seguindo as Normas da ABNT o

ensaio Ø feito com um corpo de prova de
Ærea de 100cmZ

Teste de Concora
Realizado geralmente na papel mio

loteste de Concora Ø bastante seme

lhante ao teste de Fsmagamento umavez

que tem como objetivo determinara for

ça necessÆria para esmagar dez ondula

çcespadrªo de papel miolo A diferen

ça Øque ateste de Esmagamento dÆ o

resultada na chapa do papelªo ondulada

enquanto o de Concora oexpressa sornen

te para a onda do miolo explica o tØcni
co Guimarªes O Concas segue as Nor

mas A13NTpara papeldeerrninando que
u ensaio seja feito com umcorpo de pro
va de medidas 152mm x 127mm à tem

peratura de 177 IIC

Inicialmente conforme indica Guima

rªes o corpa de prova Ø inserido no apa
relho de Cantora que simula aondula
deira Apds a ondulaçªo da amostra feita

na sentida longitudinal ela Ø levada a

uma cremalheira para ser tïxada por uma

fita adesiva e à prensa crurlttesterpara o

ensaio detalha otØcnico

Esta pode ser feita de trŒs formas de

acordo com Guimarªes imediatamente

após a ondulaçªo do carpa de prova

CMTO 30 minutos após a ondulaçªo
CMT30 ou 60 minutas após a ondula

çªo CMT60 Na ABPO geralmente
fazemos o teste logo depois da ondula

çªo mas sc este for feito após 30 ou CO
minutos o resultado tende a ser mais bai

xo uma vez que hÆ ganha dc Ægua por
partedocorpodeprova explica Guima
rªes Os resultados do teste de Contara
sªo expressos em kgf lhf nu ainda em

N pelo Sistema lntemacional

Fórmula para o cÆlculo da

resistºncia ao esmagamento X
de cada corpo de prova

X FA ande

F força no momento do colapso
A Ærea do corpo de prova

reste de tspessura rmportatrte por contrib
para a resistºncia das caixas à compresªo

Teste de Espessura
NaprÆtica o ensaio dc Espessura Ø

feito para uma conferŒncia do valor pre
estabelecido pelo fabricante da embala

gem com a variaçªo pcnnitida em fun

çªo do desgaste do cilindro de ondula

çªo afirma Forner A espessura Ø mui
to importante pois contribui para a re

sistŒncia da caixa à compressªo
Isso se dÆ pela fórmula de McKee em

cujo radical aparece a medida da espes
sura confiro nu fôrmula de McKee
Como provada procura de consumidares

dc embalagens pelo teste de Esmagamen
to o lahorattíriu da ABPO divulgou que
foram feitos em 2000 37 ensaios deste

tipo tenda sido 28 por parte de asstxia
dos e 9 por parte de nªoassociados

Chegar ao resultado da espessura do

papelªo nªo Ø uma tarefa difícil só exi

ge seguir corretamente algumas etapas
O cÆlculo da espessura Ø feito a partir
da somatória das espessuras da capa in
terna da capa externa e do tipo dc cilin

dro utilizado na corrugaçªo do papel
miolo ensina Furner Para a realizaçªo
do ensaio pode ser utilizado um carpo
dc prova com Ærea de IUUcm testado
em um equipamento denominado micrô

metro que apresenta alta precisªo digi
tal Os resultados sªo expressos em rni
1 ímetros

As espessuras sªo normalmente

indicadas conforme abaixo

papelªo ondulado de parede simples
onda B 300 mm 05 mm

papelªo ondulado de parede simples

onda C 400 mm 05 mm

papelªo ondulado de parede dupla
onda BC 65 mm 05 mm

A partir destes nœmeros conforme

destaca Pereira assessor tØcnico da

ABPO fazse uma avaliaçªo do cilindro das

onduladeiras 0 fabricante procura ma

ximizar aespessura no processo produ
tivo para obter uma compressªo alta na

embalagem Um desgaste nos cilindros

onduladores entretanto Ø inevitÆvel Daí

especificar um valor mínimo o qual quan
do atingido indica a necessidade de tro
cas dos cilindros onduladores

Para exemplificar a participaçªo da es

pessura na compressªo da caixa podemos
usar a fórmula de Mckee onde a espessura
Ø um dos multiplicadores

Veja o exemplo abaixo

Fórmula de McKee para compressªo
C colK onde

col coluna kgfcm
K constante 56 parede simples
ou 49 parede dupla
e espessura cm
p perímetro 2 x comprimento

2 x largura cm
Aplicaçªo 1
C 9556 0240QO
C 47561 kgf

Aplicaçªo 2
C 955600
C 44510kgf

Serviço O lahoratÓrio da ABPO fira rta sede da AssociaSªn n rua Brigndeiru Guviªn
Peixoto 646 Sªo PauloSP Funrivnu de seRtmda a sextafeira da 8h às 17fr O

telefime para contato consulta de preços e agendamento de testes Ø 11 38319844
cat Giuliann nu Ilennínin Esttt Ø u 4reportagem rle urna sØrie especial da revista 1

Papel sabre ns testes realizados pelo laboratórrn da A8P0
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