
Testes de coluna e dimensªo
segredo dos bons resultados de desempenho
das caixas de papelªo ondulado
Colunnand dimertsion tests secret ofgood perbrmurrce resrrlts ofrnrrugated paper boxes

Testes dc colunma dimensión secreto de tos humos resultados de desempeno de la5 Gajas ele cartón ondulado

Mais simples que o

teste de compressÆo
de caixa o teste de
coluna tambØm permite
que se chegue aos

índices de resistØncia
das caixas de papelÆo
ondulado Na mesma

linha da busca dos
bons resultados o

teste de dimensıes
evita que o produto
embalado fique solto
na caixa e com isso
possa sofrer prejuïzos

Planejar bem e incluir corretamente as

especificaçıes da embalagem sªo dois proce

dimentos iudispenshveis por parte dos fabri

cantes de papelªo ondulado a lim de garantir

a seus clientes o bom desempenho das caixas

fornecidas Na verdade eles querem saber a

partir do teste de coluna por exemplo quan

tas caixas podem ser empilhadas sem estra

gar as mercadorias embaladas Realmente o

teste de curupressªo de coluna essencial para

o controle da embalagem fornecida pelo fa

bricante pois a partir dele podeuws verificv

se as especificaçıes requisitadas estªo rcal

meute corretas e deste modo torna se possí

vel fazer um bom empilhamento das caixas

explica Juliano Borga responstvepelo Ia

boralœriu de Embalagem daIcrdigªo

Para os fabricantes de caixas entretan

to realizar o teste de coluna serviço dispo
nibilizado pelo laboratório da A131Oa fim

Por Renata Mercante Savastano

de atender às exigŒncias de seus clientes

nªo c a œnica razªo de tal procedimento
Outros benefícios estªo por trÆs da realiza

çªo deste teste conforme destaca Juarez

Pereira assessor tEenieo da At3P0 O tes

te tambºm nos permite saber acomposiçªo

a ser usada naunduladeira e com isso con

seguimoscompor gramaturasdiferentes para

a produçªo das caixas

Afinah a maior ou menor resistŒncia de

umaembalagem se dí tambctn pela sua com

posiçªo dc papØis responsabilidade exclusi

va dos fabricantes Como se sabe aestnthr

rado papelªo ondulado chapa combinada

provŒ um efeito acolchoaste uma vez yue o

miolo º capaz de absorver parte do choque

yue caso contrÆrio seria transmitido an pro

dulu cmbaladó destaca Giuliano Forner tºc

nico responslvel pelo laboratório da ABPO

Alºm disso a chapa annhiuada segundo ele

Ø suhslauciahnente mais furte yue asoma de

seus componentes individuais

Sucesso de serviços da ARPO

O teste de cohma tem sido o mais requi

sitado pelos fabricantes e consumidores de

caixas ao laboratório da ABPO Somente no

ano passado foram realizados 101testes dC

coluna contra 55 dc compressªo de caixa

apesar de ser este œltimo o mais completo

unta vez yue Ø u œnico a utilizar a embala

gem inteira como corpo de prova

Mas a maior procura pelo teste de colu

na segundo Forner teor uma explicaçªo A

partir deste teste º possível chegar tambºm

aos resultados de compressªo da caixa ecom

isso obter especificaçües para o empilha
mento E quem reforça a tese de Forncr Pe

reira da A13P0 Para nós o teste de coluna Ø

o mais representativo quando se fala na cha

pa de papelÆo ondulado pois a partir dele

tambØm podemos cíeterminar o índice de re

sistcncia du embalagem acrescenta veja

rtruis detclhes sohrea rcluçüu enn teste ele

rnluncr ede cnmpreccrur rrn bux

CÆlibres para realia˙ªo do teste de dimensªo Nu detalhe egtriparnento

pura leste de coluna



Uiterentemrnte doteste de compressªo
conforme detalha Forncr o teste dc coluna

Ø feito em um pedaço da embalagem e nªo

na caixa inteira O corpo de prova du teste

de coluna segue os padrıes dn ABNT As

sociaçªo Brasileira de Normas TØcnicas

apresentando 63nun de largura por 100mm

de comprimento destaca o tØcnico Para a

obtençªo exata destas medidas cm todos os

corpos de prova utilizados Forner rossalta

que a ABPO dispıe de wnaguilhotina pneu

mÆtica cujo corte c altamente preciso mi

nimizando erros nas medidas exigidas pela
ABNT Mas alØm destas medidas requisi

tadas ocorpo de prova deve ter outras ca

racterfsticas segundo Forncr É rccomcn

dÆvel yue ele esteja livre de impressªo c

sem vincos Depois de preparado u corpo

de prova º a hora de submeteloà com

pressªo de coluna em um equipamento
apropriado e a partir disso determinar o

resultado da resistŒncia da caixa em kgtÌcm
ou em kgNm unidade que segue o Siste

rua Internacional Apesar de nªo muito

complexa a realizaçªo do teste de colwta

exige um bom treinamento do tØcnicoope
rador da mÆquina

Relaçªo entre teste de
compressªo e de coluna

RC kcbeponde
RC resistcncia à compressªo Kg1
k constante 56para onda B c C e49 para pare
c coluna Kgt7cmj
e espessura do PO cm
p perímetro da caixa 2C 2L em Crn

Exemplo prÆtico
Caixanormal CxfxA

Medidas internas 4üüx300x150mm

onda B

Espessura 3mm
Coluna45kgfcm

CÆlculo
RC kcnep
RC 5645ü3 140

RC 252 G48ü7
RC 163 kgf
RC l63 a

RC 40 kgf Considerandosefator de seguran4a

Isso porque como o corpo de prova Ø

inserida manualmente em um equipamen

to denominado dispositivo dc coluna al

gumas vezes pode ocorrer dc se apertar

muito ou pouco a amostra e desta forma

gerar resultados imprecisos alerta Forner
do laboratório da ABPO JÆ aconteceu isso

em uma empresa e eu tive de iratØ lÆ para

ver n que estava errado Fles obtinham va

lores bem maiores yue os nossos c a causa

era yue eles estavam apertando demais o

corpo de prova lembra Portanto aten

çªo aos detalhes ó importante

Tirando medidas

Uutro teste hasrmte títil ao bom desem

penho da embalagem de papelªo ondulado Ø

u de dimensıes Em sfntese ele serve para
tomar as medidas da caixa comprimento
altura e largura resume Forncr Vcrrtican

cío estas medidas a caixa fica exatamente

do tamanho do produto yue serÆ emhalado
evitando o chamada buclectarr que pode
causar danos ao produto

Nu caso do laboratório da ABPO as me

didas das caixas sªo tiradas com u uso de

trŒs cÆlibres um que vai dc 20mm a

200mm outro de 200mm a

350nun e outro de 350mm a

650mm Alguns procedimentos

sªo essenciais para a ohtençào de

medidas precisas conforme res

dedupla salta Forner A caixa deve estar

montada para yue possamos to

mar as medidas internas que sªo

as utilizadas pelos consumidores

HÆ no etttartto conforme

conta Forner tolerªncia de erro

dc ntcdidas para as caixas veja
nrcrisrrtulhas nn bnx entretan

to no caso de o erro ser muito

grande Ø comum os clientes de

volverem atØ mesmo o lute in

teiro segundo refere Pereira da

ABPO Ainda sobre as especifi
4

Caçıes de dirnensCtes Pereira

Dimensóes internas

fitos lolerÆvcis

quvtdo as variaçtes nasdimensıes in

nas no comprimcnro c largura forem

parede simples 2mm 3mm

para altura das embalagens admitem

variaçixsde ou 2mm

ereuus graves

quando às varia4iaes nasdimensıes in

ternas no comprimento e largura forem

de 3mm 4mm para parede simples
edemm Smm para parede dupla

para a altura das emUalagens admi

temse variaçıes de 3mm

Defeito crítico

quando as variaçcs nasdimenses in

ternas ultrapassarem as tolerâncias esta

belecidaspara defeito grave

C1B5 us tnferdncias acima estubelccidus

atua se apfiearn uucersrírins das enrfat4r

gens deveradnrada caso seranalisado iso

ladeuttente dr acnrdrt com n produto user

ethafada condiç8es dr mamrsein etc

lembra tambØm yue ura erro nas medidas

internas da caixapode causar problemas nas

suas medidas externas e com isso prejudi
car aetapa de paletizaçªo

fim uma esfera mais tØcnica tambØm

relacionada às dimensıes da caixa Forner
da ABPO comenta que todo e qualquer

produto embalado independentemente de

sua forma traz as medidas hÆsicas de com

primento largura e altura sempre nessa

ordem com algumas caracterfsticas parti
culares O comprimento Ø sempre maior

ou igual à largura ea altura pode ser mai

or ou menor que o comprimento eou lar

gura explica É bom lembrar segundo

Forncr que sc invertendo estas medidas
invertese tambØm a embalagem
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