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EL CARTRÓ ONDULAT 
 
El cartró ondulat és un material utilitzat fonamentalment per la fabricació d’envasos i             
embalatges. Generalment, es compon de tres o cinc papers sent els dos exteriors llisos i               
l’interior o els interiors ondulats, això comporta una gran resistència mecànica. 
 
És el resultat de l'aplicació de la teoria de la resistència dels materials al camp del paper.                 
Com en el cas dels materials de construcció, en la substitució de les bigues pesades amb                
molta massa, per estructures estilitzades i amb la mateixa rigidesa, però molt més lleugeres. 
 
El cartró ondulat és un material de cel·lulosa, constituït per la unió de vàries fulles llises que                 
un o varis ondulats mantenen equidistància. Això comporta al cartró la propietat de ser              
indeformable. 
 

- El material llis exterior s’anomena liner.  
- El suport ondulat que forma els canals s’anomena ona, tripa o “médium”.  

 

 
 
Funcions: 
 
Funcions de l’ona: 

- Aporta resistència a la compressió de la caixa 
- Augmenta la rigidesa a la flexió 
- Confereix elasticitat parcial davant de l’aixafament i la resistència a impactes de la 

caixa. 
 
Funcions del liners: 

- En ser una superfície llisa ajuda a l’hora del disseny imprès del pack. 
- Aporta resistència l'embalatge. 

 
Funcions de la cola/ adhesiu: 

- Uneix de forma ràpida i duradora els papers a un ritme apropiat de fabricació 
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- Dóna resistència a la humitat gràcies a les resines que la componen (en el cas de 

coles anti humitat). 

 
El proveïdor del nostre material és Vegio, S.L.   www.papelycarton.com/es  
Aquesta empresa treballa amb diferents tipus de cartró.  
 
Referent al cartró ondulat en té de diferents tipus, però els que disposem nosaltres es 
tracten de: 

- Canal 3.  
- Canal 5.  

 
L’ona del C5 pertany al grup de canal E, en canvi el C3 es tracta de canal B. Per tant tot i                      
ser C5 la seva ona és més petita al tractar-se del grup E. 
 
En el cas del nostre pack utilitzarem el material C3 Doble Cara Canal B (liner, ondulació i                 
liner), amb un espessor de 3 mm, si mesurem el suport sencer amb el micròmetre, però la                 
màquina Kongsberg ens va mesurar 3,51mm. Això ens he comportat problemes d’espessor            
a l’hora de crear la maqueta final amb l’Artios CAD. 
En ser un material format per diferents materials enganxats, el seu pes és bastant elevat,               
així que a l’hora de pesar-ho vam haver de separar els seus components, per pesar               
cadascun d’ells.  
 
Els liners tenen un gramatge de 168 g/m2 i el material d’ona té un gramatge de 190 g/m2. 
 
Segons una taula orientativa del Manual de elaboración de cartón ondulado al ser un cartró               
ondulat de Canal B tindria un pas (distancia entre els dos vèrtexs d’ona consecutius) entre 6                
- 6,8 mm, un número de canals per metre quadrat de 147 a 167 i un quoficient d’ondulació                  
(relació entre la llargada del paper i la cara del liner, aquest quocient es el que determina el                  
consum de paper per ondular) entre 1,30 a 1,51. 
 
Observacions:  
 
Referent al comportament d’aquest material a l’hora de tallar el nostre pack hem tingut en               
compte els valors de profunditat de l'eina per fer els fendits del nostre pack i els talls. Ja que                   
fent proves ens hem adonat que a vegades costa molt obtenir uns fendits ben marcats,               
inclús el material tendeix a fer fendits que no estan programats per culpa de la direcció de la                  
canal.  
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També inclourem un altre material per a l’interior del nostre pack, a l’hora de organitzar les                
peces que formen el kit. Aquest interior estarà format per cartró microondulat de 1,75mm de               
calibre. 
 
Aquest material està composat per dos liners i una ondulació, així que és un Doble Cara,                
Canal E i és de color kraft. 
 
Amb una mostra de 5 x 5 cm del liner ens ha donat un pes de 42 gr, així que el seu                      
gramatge seria 168 gr/m2. 
 
L’ondulació amb una mostra de 5 x 5 cm ens ha donat un pes de 48 gr, i el seu gramatge                     
seria 192 gr/m2. 
 
I el micro canal en si ens ha donat un espessor de 1, 62 mm i en una mostra de 5 x 5 cm un                         
gramatge de 110 gr, així que pesa 440 gr/m2. 
 
Aquest tipus de cartró tindria un pas inferior a 4 mm, un número de canals per metre                 
quadrat de 294 a 313 i un quoficient d’ondulació entre 1,23 a 1,30. 
 
Observacions: 
 
La manipulació del cartró ha sigut correcte i més fàcil que en el cas del C3, al ser un                   
material amb menys espessor, ha estat interessant el veure com el material es doblegava              
millor segons el sentit de la canal, era fàcil de tallar amb la taula de tall, i cal destacar que a                     
vegades es doblegava per zones que no tenien fendit com en el cas del C3 i deixaven                 
marques poc estètiques. 
 
 
Conclusions: 
Durant la manipulació d’aquests materials ens hem adonat de la rigidesa i resistència que              
pot arribar a tenir el cartró ondulat. La importància de la direcció de la canal pel tema dels                  
fendits, i com el calibre del material té un gran paper en la creació d’un encuny.  
 
El món del cartró i el packaging és molt interessant, ja que un cop t’hi endinses i comences                  
a investigar i a fer proves, t’hi enganxes més i gaudeixes al mateix temps, obtenint resultats                
realment satisfactoris i interessants. És fascinant veure com un material que a simple vista              
pot ser “dèbil” pot suportar grans pesos i protegir qualsevol producte. 
 

3 


