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RE S UMO Neste estudo realizado em instalagao piloto de refino com polpa industrial de

eucalipto kraft branqueada procurouse avaliar o efeito da consistencia da
velocidade de rotagao dos discos e da carga especifica de corte intensidade de refino
sobre a evolugao das propriedades da polpa refinada e do papel Os resultados obtidos
mostraram que a redugao da intensidade de refino permite um mais rapido desenvolvimento
destas propriedades representando uma estrategia viavel para a redugao do consumo de
energia durante o refino Foi tambem observado que a redugao da velocidade de rotagao
dos discos pode ser adotada como uma forma alternativa para a redugao dos gastos totais
com energia Com relagao a consistencia de refino observouse que o aumento de 2
porcento para 6 porcento favorece a agao de fibrilagao tanto interna como externa das
fibras O aumento da consistencia da massa permite na faixa estudada um melhor
aproveitamento e distribuigao da energia de refino com consequente maior homogeneidade
do tratamento mecanico e reflexos diretos nas propriedades da polpa refinada Estes
resultados demonstram que parametros operacionais como carga especifica de corte
velocidade de rotagao dos discos e a consistencia da polpa podem ser otimizados tanto
a nivel de projeto como em produgao permitindo significativas redugoes de consumo de
energia
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RESUMO

Neste estudo realizado em instalagao piloto de refi

no com polpa industrial de eucalipto kraft branqueada procu
rouse avaliar o efeito da consistencia da velocidade de rota

Sao dos discos a da carga especifica de Corte intensidade de

refino sobre a evolupao das propriedades da polpa refinada e

do papel

Os resultados obtidos mostraram que a redugao da in

tensidade de refino permite um mais ripido desenvolvimento des

tas propriedades representando uma estrategia viavel para a re
dugao do consumo de energia durante o refino Foi tambem obser

vado que a redugdo da velocidade de rotag5o dos discos pode ser
adotada Como uma forma alternativa para a redugao dos gastos to
tais com energia

Com relagao a
o aumento de 28 para 68
terna Como externa das
massa permite na faixa
tribuicao da energia de
dade do tratamento meca
da polpa refinada

consistencia de refino observouse que
favorece a agao de fibrilasao tanto in
fibras O aumento da consistencia da

estudadaum melhor aproveitamento e dis
refino com consequente maior homogenei

Zico e reflexos diretos nas propriedades

Estes resultados demonstram que parametros operacio
nais Como carga especifica de Corte velocidade de rotagao dos
discos e a consistencia da polpa podem ser otimizados tanto a
nivel de projeto Como em produgdo permitindo significativas re
due6es de consumo de energia

1 INTRODUgAO

O refino pode ser classificado Como uma das etapas ma
is importantes da fabricagdo de papel pois a nesta fase que

sao desenvolvidas as propriedades que contribuem para a caracte
rizaCao da qualidade do papel

O desenvolvimento destas propriedades a devido a asao
mecanica imposta pelos elementos refinadores a polpa em suspen
sao Esta agao introduz modificagoes irreversiveis na estrutura

Trabalho apresentado no XIX Congresso Anual da ABCP Semana do
Papel realizado em Sao Paulo Brasil 24 a 28 de
novembro de 1986
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das fibras a demanda um elevado consumo de energia Devido a

estes fatores c de fundamental importSncia a compreensao dos
mecanismos de transferencia de energia para as fibras e de co

mo ela a utilizada no desenvolvimento das propriedades da po
pa refinada

Dentre os diversos modelos ja propostos para o equa

cionamento da agao de refino a Teoria da Carga Especifica de

Corte Specific Edge Load sele dos mais simples a ji vem

sendo bastante utilizado De acordo coin este modelo a intensi
dade de refino definida como carga especifica de corte cec e

a quantidade de refino representada pela energia especifica
de refino sao os parimetros que mellior descrevem a aeao do

refino sobre a polpa

Esta teoria constitui uma importante ferramenta para
o controle da operacao de refino e teoricamente permite a

comparaeao entre resultados de refinos de uma mesma polpa mes
mo que realizados em refinadores diferentes As principais cri
ticas a teoria fundamentamse no fato desta nio considerar os

efeitos da consistencia da suspensao do material dos discos

da profundidade dos canals desgaste das barras a da velocid

de de rotacao dos discos

Com este estudo pretendese avaliar a aplicagao pri
tica da Teoria da Carga Especifica de Corte cec consideran

dose a interac5o dos efeitos da consistencia da suspensao a da
velocidade de rotacao dos discos

2 CITA96ES DE LITERATURA

O refino e o tratamento mec5nico dado is fibras em

suspensao visando introduzir modificaeoes estruturais 13

que melhorario as caracteristicas da polpa para a producao de

papel Tais modificacoes sao irreversiveis 14 a produzidas
a partir de impactos sobre as fibras

21 Efeitos do Refino Sobre as Fibras

Os principais efeitos do refino sobre as fibras sao

descritos como sendo o corte das fibras as fibrilacoes exter

na a interna e a formacao de finos 313 Outra forma de clas
sificacao destes efeitos baseada em criterios termodinamicos
sugere que estes sejam agrupados em a criacao de novas par

ticulas b aumento de superficie das fibras a c modifica

coes estruturais 8

O aumento de superficie das fiuras ocorre por fibri

lacao externa interns ou molecular A fibrilaeao externs

consiste no despreendimento total ou parcial da parede prima
ria das fibras 348 liberando finos lamelares a fibrilares
A fibrilaeao interns consiste em cisoes internas i parede celu
lar delaminaeoes a sua consequente hidrataeao 348 A fT
brilacao molecular a definida como a solubilizaeao parcial de

compostos da parede celular 812 principalmente de hemiceluloses

As particulas criadas durance o refino podeui ser on
ginirias do corte das fibras corte a despreendimento de la

melas a macrofibrilas da parede celular a do corte ou dissol
cao de polimeros da parede celular 8
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As modificacoes estruturais das fibras podem ocorrer
pelo deslocamento de lamelas formacao de zonas de compressio
e separacao ou torte partial da parede celular Tais modifica
toes permitem a flexibilizacao das fibras e em niveis mais in
tensos a ruptura da parede celular e o consequente torte das
fibras

22 Acao do Refino Sobre as Fibras

Alguns modelos teoricos tem sido propostos 57 com
a finalidade de relacionar a acao de refino can a evolugio das caracteris
ticas das polpas refinadas Estes modelos diferem em aiguns pontos 21
mas todos sao fundamentados em conceitos de transferencia de

energia a propoem que a evolug5o das caracteristicas da polpa
relacionase principalmente a dois parametros do refino

Para Brecht 5 estes parametros sao a energia de
refino e a carga especifica de torte Para Danforth 6 sao
a intensidade e a frequencia dos impactos das barras sobre
as fibras a para Leider a Nissan 7 os parametros mais impotantes sao a energia por impacto e o numero de im actos
fibra P por

De um modo geral todos estes modelos envolvem o ca
rater da acao de refino conforme o tipo ou intensidade de

refino e a extensao da acao mecanica que se relaciona a quan
tidade de refino exercida sobre as fibras

23 A Teoria da Carga Especifica de Corte

Esta teoria fundamenta se na hipotese de que a maior
parte da acao de refino e devida a deformacao imposta as fi

bras polo impacto das barras dos discos quando estas passam
umas sobre as outras Este fenomeno de impacto a relacionado

ao comprimento de torte por Segundo 58 ou seja ao compri
mento total de barras que se intercruzam por unidade de tempo

A intensidade de refino a definida quantitativamen
to pela carga especifica de torte a corresponde a energia 1r
quida de refino dividida pelo comprimento de torte existents

durante um segundo de rotacao dos discos A energia liquida de
refino e a diferenca entre a energia total aplicada e a ener

gia consumida pelo atrito bombeamento a rotacao dos discos
589

Definese quantidade de refino como sendo a ever
gia espe de refino que corresponde a energia liquida de refino dividida pela vazao de polpa pelo refinador
579 e e expressa em kwht Teoricamente a carga especifi
ca de torte apresenta uma relacao entre as caracteristicas dos
refinadores a dos discos de refino com a acao de refino sobre

as polpas Desta forma a carga especifica de torte pode ser

utilizada como base de comparacao de resultados obtidos em di
ferentes moinhos ou refinadores alem de representar importan
to ferramenta de controle da operacao de refino

A energia de refino e a medida da energia especifica
aplicada sobre a polpa sendo conveniente a sua utilizacao co
mo referencia quantitativa do refino 7910 Desta forma pa
ra um mesmo valor de carga especifica de torte a quantidade
de refsno ou seja a amplitude de variacao das propriedades
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da polpa refinada a determinada principalmente pela energia
de refino 11

24 Criticas a Teoria da Carga Especifica de Corte CEC

Ebeling 8 em extensa revisio de literatura sobre

refino relata as principais criticas feitas por diversos au
tores a teoria De um modo geral estes autores mencionam que
o modelo nao a um sistema perfeitamente compreensivo Para a ca
racterizacao do refino ou para a estimativa de seus resultados
pois nao considera os efeitos devidos ao material dos discos
consistencia de refino desgaste das barras velocidade de ro

tacao dos discos a profundidade dos canais Procurouse nes

to trabalho verificar as interacoes entre algumas destas v
riaveis adicionais e a CEC aplicada as fibras

3 EXPERIMENTAL

Os refinos foram realizados em instalacao piloto
equipada com refinador de discos 12 PILAO PR 300 acionado
por motor de 55 kw de potencia a utilizandose discos de aeo

inoxidavel com configuracao 3x354 Em todos os refinos utili
zouse polpa industrial kraft branqueada de eucalipto amos

trada apos secagem a enfardamento

31 Curvas de Refino

Inicialmente a polpa foi desagregada utilizandose

igua de abastecimento industrial Para obter uma perfecta homo
geneizacao da suspensao esta foi bombeada atraves do refina
dor retornando ao tanque desagregador

Adotouse um periodo de homogeneizacao de cinco minu
tos durante o qual o refinador foi mantido em funcionamento
com os discos afastados permitindo os ajustes da pressao de
entrada no refinador a da vazao initial alem da medicao da
potencia sem carga do refinador

Concluida a homogeneizacao o fluxo era desviado pa

ra o tanque auxiliar Procediase a amostragem da polpa inicl
al e a aproximacao dos discos ate se atingir o valor de poten
cia util de refino que correspondesse a intensidade de refino
carga especifica de Corte desejada

Todas as curvas de refino foram realizadas em um uni
cc passe ou seja a variacao da energia especifica de refi
no em kwht foi obtida atraves da variacao da vazao pelo re
finador mantendose as demais variaveis operacionais inalte
radas Esta forma de refino a preferida ao refino por passes
pois a mais representativa da operacao industrial a por manter
a caracteristica de heterogeneidade da acao de refino

As curvas de refino foram realizadas em triplicata
combinandose as variaveis estudadas carga especifica de cor

te consistencia a velocidade de rotacao dos discos conforme
apresentado no Quadro I
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Quadro I Delineamento Experimental

Carga Especifica Velocidade de Consistencia de
de torte Wsm Rotaeao rmp Refino 8

10 e 30 600 1000 a 1200 2 4 e 6

pressao de entrada no refinador 70 kPa

32 Formacao de Folhas a Testes da Polpa Refinada

As polpas originals a refinadas foram utilizadas na

formacio de folhas para testes de papel a determinacoes de tem
po de drenagem dinamica indice de retencao de aqua a grau
Schopper Riegler

As folhas de testes foram preparadas condicionadas

e testadas segundo metodologia SCAN C2876 a M576 O tem

po de drenagem dinamica e o indice de retencao de aqua foram
determinados conforme descrito por ClaudiodaSilva 14 e o

grau Schopper Riegler foi determinado segundo a norma SCAN

C1965 aqua desmineralizada a rigorosamente a 20 OC

RESULTADOS E DISCUSSbES

41 Carga Especifica de Corte

Conforme ja descrito a carga especifica de torte

cec corresponde a intensidade de refino Nas Figuras 1 a 8 po
dese observar o efeito da variacao da CEC sobre as proprieda
des das polpas para mesmos valores de energia especifica de

refino ou seja Para uma mesma energia total aplicada os efei
tos sao diferentes quando a intensidade ou maneira de aplica
cao da energia varia

De um modo geral nos refinos realizados com menor
intensidade cec 1 Wsm ocorreu um mais ripido desenvolvi

mento das propriedades do papel quando comparados aos refinos
realizados com cec 3 Wsm Isto significa que um tratamento

mais suave favorece o melhor aproveitamento da energia de refi
no no desenvolvimento destas propriedades

Do ponto de vista pritico observase a possibilida
de de reducao do consumo total de energia de refino atraves
a utilizadao de menores intensidades de refino cec Esta re

ducao a obtida com a aplicacao de menores potencias uteis de
refino potencia total potencia sem carga mantendose inal
teradas as demais variaveis operacionais

A analise dos resultados apresentados nas Figuras 1
a 8 mostra ainda que com o aumento da consistencia das pol
pas ocorreu uma maior diferenciacao entre as duas intensidades
de refino estudadas Para algumas propriedades observase tam
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bem diferenciagao nos resultados em fungao de velocidade de

rotagao dos discos para refinos a 2 de consistencia Os efei
tos destes dois parametros operacionais servo discutidos mais
adiante

Os resultados obtidos para a densidade aparente Fi
gura 1 coef de espalhamento de luz Figura 4 a resistencia
ao ar Figura 5 do papel mostrain que as polpas refinadas com
menor intensidade cec 1 Ws m produziram papeis com estrut
ra melhor consolidada

Isto indica o aumento da superficie de contato entre
as fibras menores volumes internos de vazios consequentes
de uma maior flexibilizagao das fibras com o mesmo consumo de
energia quando esta a aplicada de modo menos intenso

O aumento da superficie de contato a do entrelagamen
to entre as fibras contribui para a melhoria das propriedades
de resistencia mecanica das polpas Neste aspecto os resulta

dos para indice de traCSo Figura 2 e indice de rasgo Figu
ra 3 reforgam a indicagao de um aumento da superficie de con

tato a de um maior entrelagamento das fibras maior flexibili
qao para os refinos realizados com menor intensidade cec 1
Wsm

Com relaggo as propriedades das polpas refinadas ob
servase novamente os efeitos da consistencia a velocidade

de rotacao sobre os resultados obtidos Para o tempo de drena

gem dinamica Figura 7 observase uma diferenga entre as in

tensidades 1 Ws e 3 Ws m O efeito da intensidade de refino so
bre o indice de retencio de aqua Figura 8 somente foi decta

do nos refinos a 68 de consistencia enquanto que para o grau
SchopperRiegler Figura 6 este efeito a diferenciado em to

dos os refinos realizados Este fato particular a indicador

dos elevados riscos de usarse esta propriedade como represen
tativa do resultado do refino 3

O tempo de drenagem dinamica a influenciado pela den
sidade da manta de polpa pela forma da secgao reta das fibras
e principalmente pelo quadrado da superficie especifica das

polpas sendo praticamente independents da quantidade de aqua
absorvida pelas fibras 14 Desta formadiferentes valores de
tempo de drenagem dinamica indicam principalmente diferenCas
nas superficies especificas das polpas Durante o refino a fi
brilagao externa proporciona o aumento da superficie especifi
ca das polpas e a consequente elevadoo dos valores de tempo de
drenagem dinamica Consequentemente este parametro perrnite
avaliarse ainda que indiretamente um efeito especifico do

tratamento mecanico quase que independentemente dos demais
efeitos

A fibrilaGao interna pode ser indiretamente avaliada
pelo indice de retenGao de aqua 8 14 No entanto este re

sultado deve ser utilizado com cautela 1819 pois os finos

fibrilares formados durante o processo tambem contribuem para
esta retengio A fibrilaGao interna ocorre por meio de cisoes
internas a parede celular a sua consequente hidratapao enfra

quecendo sua estrutura favorecendo o colapsamento a permitin
do maior flexibilizagao das fibras Estas modificaGOes na es

trutura da parede celular permitem um maior grau de entrelaGa
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mento das fibras quando da formagao do papel atribuindolhe e
trutura mais consolidada

Os resultados ilustrados pelas Figuras 1 a 5 indicam

que os refinos realizados com menor intensidade cec 10 Wsm
produziram papeis com estruturas mail consolidadas provavelmen
to relacionados a um maior grau de flexibilizagao hidratdgao
das fibras Isto sugere o maior aproveitamento da energia de re
fino em fibrilagao interna quando da redugao da carga especifi
ca de Corte justificando o menor consumo de energia especifica
de refino para se atingir determinado desenvolvimento de pr
priedade do papel

Desta forma o fato de nao terem sido ohservadas dife
rengas para os indices de retengao de aqua entre os refinos

realizados com cecs 10 Ws m a 30 Ws m a consistencias 2 e

4 Figura 8 pode ser atribuido a um aumento do Corte rup
tura das fibras para cec 30 Wsm expondo fibrilas do inte

rior da parede celular aumento da superficie especifica das

polpas Figura 7 sem a consequente hidratagio flexibilizagao
das fibras Isto pressupoe tambem que a agao de Corte das

fibras seja influenciada pela consistencia de refino Figuras 7
e 8 o que sera discutido adiante

42 Velocidade de Rotagao dos Discos

A velocidade de rotagao atua Como o fator determinan
to da frequencia de impactos a que os flocos de polpa em sus

pensao sao expostos durante o refino Assim para uma mesma

consistencia a carga especifica de Corte os flocos receberao

maior numero de impactos quanto maior for a velocidade de rota
gao

Os resultados ilustrados pelas Figuras 1 a 8 indicam
diferentes tendencias para os efeitos da velocidade de rotagao
dos discos em fungao da consistencia de refino a carga especi
fica de Corte

Para os refinos realizados com consistencias 48 ou

68 que correspondem a variagao utilizada para a maioria dos
refinos industriais de eucaliptonao foi observado efeito da
velocidade de rotagao dos discos na evolugio das propriedades
do papel Figuras 1 a 5 para uma mesma energia aplicada

Na pritica refinos industriais a potencia total e
o fator mais importante do refino pois corresponde a energia
gasta para o desenvolvimento das propriedades desejadas do pa
pel A potencia total pode ser subdividida em tres constituin

tes a energia especifica de refino b energia absorvida

pelo atrito a bombeamento a c energia absorvida pela rota

gao dos discos

A energia consumida no bombeamento varia com os qua
drados da velocidade de rotagao a do diametro dos discos en

quanto que a energia absorvida pelo atrito a diretamente pro
porcional a velocidade de rotagao dos discos 9 Desta forma
a potencia total aplicada representa a soma entre a potencia
util de refino efetivamente transmitida as fibras e o total
das perdas estas maiores quanto maior for a velocidade de
rotagao dos discos

A Tabela I apresenta os valores de potencia total
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potencia dtil e potencia em vazio perdas para os refinos

realizados neste estudo 9 evidente fixadas as demais varii

veis operacionais que o aumento da velocidade de rotagao dos

discos levou ao incremento da potencia total de refino No

entanto considerando se consistencias entre 4 e 68 os valo

res para as propriedades do papel sio similares a uma mesma

energia especifica de refino Figuras 1 a 5 independenteme
to da velocidade de rotagao dos discos

Tabela I Composigao da Potencia Total de Refino kw em
Funcao da Velocidade de Rotagao dos Discos

Intensidade de Velocidade de Potencias kW
Refino Ws m Rotagao rpm Sem Carga Util Total

600 25 64 89
10 1000 60 106 166

1200 90 130 220

600 25 192 219

30 1000 60 318 378
1200 90 390 480

Fungao do comprimento de corte dos discos a da intensidade
de refino desejada

Uma vez que a velocidade de rotagao dos discos nao to
ve efeito sobre o desenvolvimento das propriedades do papal a
reducao desta velocidade pode constituirse em importante al

ternativa para a reducao dos gastos em energia durante o ref

no caso as caracteristicas de projeto dos refinadores a as

condicoes operacionais o permitam Para exemplificar esta pos

sibilidade anteriormente citadas por Higgins 2 Seiwert e

Selder 16 a Basile 17 a Tabela II apresenta os calculos

feitos para a instalagao piloto na qual este estudo foi real

zado

Estes calculos indicam que para manter a produgao
a redugio da velocidade de rotagao dos discos de 1200 rpm para
600 rpm implica obrigatoriamente na duplicacao do ndmero de

refinadores Mesmo assim a possivel a redugao do consumo to

tal de energia em 1918 Apesar dos adicionais custos de capi
tal envolvidos os custos de produgao podem ser sensivelmente

reduzidos no contexto atual dos custos a disponibilidade de
energia

Analisandose os resultados obtidos para os refinos

realizados a 28 de consistencia Figuras 1 a 8 observase a
tendencia de redugio da flexibilizagao das fibras com o aumen

to da velocidade de rotagao A menor flexibilizagio pode estar
relacionada a um incremento da agao de torte ruptura das
fibras a qual se acentuaria com o aumento da carga especifica
de torte

Nesta consistencia para os refinos realizados com

intensidade cec 10 Ws m a com 1200 rpm a menor flexibil

zagao das fibra3 e evidenciada pelos resultados de in

dice de tragao Figura 2 ind de rasgo Figura 3 a coef de
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espalhamento de luz Figura 3 quando comparadas aos refinos

realizados a 600 a 1000 rpm Nos refinos realizados com inten
sidade 30 Ws m as diferengas entre as velocidades de rotaCao
manifestamse em propriedades ligadas ao grau de consolidaCao
da estrutura do papel O coef de espalhamento de luz Figu
ra 4 e a porosidade Figura 5 sao menores para os refinos

realizados a 1200 rpm indicando uma maior formacdo de finos

fibrilares a lamelares originados de cortes sucessivos

das fibras para esta rotaCao A maior intensidade de agao de
corte das fibras nos refinos a 1200 rpm pode estar relacio
nada a maior frequencia de impactos gerada pela maior rotaCao

De um modo geral estes resultados indicam a existen
cia de interaCao entre consistencia de refino velocidade de

rotaCao dos discos a carga especifica de corte quando o refi

no a realizado a baixa consistencia Este comportamento pode
ser explicado pela menor espessura da manta de polpa no int

rior do refinador conforme sera discutido a seguir

43 Consistencia de Refino

Descrevendo as variiveis operacionais do refino Clark
3 cita que para os refinadores de discos a faixa ideal de

consistencia esti compreendida entre 4 a 6 Quando a consis

tencia e reduzida principalmente abaixo de 3 aumentamse as

perdas de energia por fricCao reduzindo o desenvolvimento das
propriedades da polpa refinada Conclusao semelhante a citada

por Young 20 reportandose a menor fibrilaCao das fibras

quando de refinos realizados a baixa consistencia

As Figuras 9 a 16 mostram a variaCao das proprieda
des das polpas refinadas em funCao da consistencia a da ener

gia especifica de refino Estas figuras apresentam as tenden

cias de variaCao para os refinos realizados a 1000 rpm a inte
didade cec 10 Ws m

Os resultados obtidos para as propriedades do papel
Figuras 9 a 13 indicam que os refinos com 2 de consisten

cia produziram polpas com menor grau de flexibilizagao das fi
bras Para as polpas refinadas a 4 a 6 de consistencia obser
vamse resultados similares para a densidade Figura 9 indi
ce de traCao Figura 10 e indice de rasgo Figura 11 Para

as demais propriedades os valores mais altos para uma mesma

energia especifica de refino foram observados para os ref

nos a 6 de consistencia

Estes resultados indicam que as polpas refinadas a

consistencias 4 a 6 apresentam graus de flexibilizaCao simi

lares tendendo a produzir estruturas do papel com graus seme

lhantes de consolidaCao Os resultados para o coef de espalha
mento da luz Figura 12 e de porosidade do papel Figura 13
mostram que os refinos realizados a 6 de consistencia produ
zem papeis com estrutura mais consolidada a menor existencia

de espaCos vaziossugerindo a presenCa de uma maior quantidade
de finos uma vez que a densidade aparente do papel apresenta
valores semelhantes para os refinos a 4 a 6 de consistencia
Os resultados para o tempo de drenagem dinimica Figura 15con
firmam esta suspeita indicando que provavelmente houve um mai
or aumento de superficie especifica para as polpas refinadas

a 6 de consistencia Estes resultados sugerem uma maior inten
sidade de fibrilaCao externa oan o aumento da consistencia do refino
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Quanto a acao de fibrilaeao interna hidratacao das

fibras os resultados para indice de retencao de aqua Figu
ra 16 mostram tambem a mesma tendencia com o aumento da co

sistencia de refino

Estas observacoes demonstram o efeito benefico do au
mento da consistencia de refino sobre os resultados Uma prova
vel explicagao para o fenomeno deve estar relacionada ao tempo
de retencao da polpa em contato com as superficies de refino

especialmente ao reconhecermos que os flocos e nao fibras

individuais sao as entivades que recebem os impactos
Nos refinos realizados a uma mesma velocidade de ro

taeao dos discos a alteragao da consistencia implica em dife
rentes vazoes da suspensao pelo refinador para se atingir um

mesmo nivel de energia especifica de refino em kwht vazoes
mais elevadas sao necessarias para as menores consistencias Des
to forma fixada a velocidade de rotaeao frequencia de impac
tos a variacao da consistencia de refino influencia direta

mente o tempo de retencao da polpa no interior do refinador
especificamente entre as laminas dos discos Maior consisten
cia maior tempo de retencao maior numero de impactos de

mesma intensidade cec a consequentemente um melhor tratame
to a mais homoge

Este e muito provavelmente o principal efeito obti
do pelo aumento da consistencia da massa Devese ressaltarno
entanto que os niveis de floculagio que permitem observar va

riacoes nos resultados sao dependentes da morfologia dasfibras
comprimento e flexibilidade de sua fisicoquimica de super

ficie a da quimica da suspensao pH aditivos etc Portan

to os valores de consistencia apresentados neste estudo podem
levar a outros resultados em outros sistemas com diferentes
fibras

5 CONCLUSOES

A reducao da carga especifica de corte intensidade
de refino permitiu mais ripido desenvolvimento das proprieda
des fisicas da polpa refinada quando comparadas a um mesmo ni
vel de energia especifica de refino A reducao da carga especi
fica de corte favoreceu a fibrilaeao das fibras em detrimento
da agao de corte

Com o maior aproveitamento da energia especifica de

refino em fibrilaeao a reducao da carga especifica de corte

representa uma estrategia viavel para a reducao do consumo de

energia de refino contribuindo para a minimizagao dos custos

de fabricagao do papel

A reducao da velocidade de rotagao dos discos man

tendose a producao de polpa refinada a as demais variaveis
operacionais inalteradas embora possa exigir investimentos

iniciais pouco mais elevados representa uma alternativa adi

cional para a reducao do consumo de energia total no refino

Isto a justificado pela menor potencia sem carga do refin

dor pars menores velocidades de rotagao dos discos
Para refinos realizados a 2 de consistencia ocorreu

um mais lento desenvolvimento das propriedades fisicas da pol
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pa que a 48 a 60 Este comportamento independe da carga espec
fica de Corte on da velocidade de rotag5o

O aumento da consistencia de refino de 2 para 6
favoreceu a ae5o de fibrilag5o externa e interna das fibras
Isto ocorreu provavelwenn e em fLu do aumento do numero de

impactos por flocos durance o refino decorrentes do maior tem
po de retensao da polpa no refinador nos refinos realizados a
maior consistencia
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