
K
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Resuno

Flocos de fibras sao as atuais entidades bdsicas que
recebem impactos durante tratamento mechnico Entao suss

propriedades a comportamento devem apresentar uma estreita
relagao com os resultados de refino

Resultados indditos pars caracteristicas anatomicas dos
flocos de polpas quimicas branqueadas de mercado eucalipto
softwood a misturas entre elas a suas relagaes com

propriedades das fibras foram analisadas 8 luz das mais
recentes teorias de refino O comportamento das polpas em um
refinador piloto de discos mostrou ser fortemente

influenciado pelo tamanho dos flocos o qual 6 por sua vez
relacionado com o comprimento e principalmente com o ndmero
de fibras por grams

Melhores resultados de refino em termos de

desenvolvimento de propriedades do papel com a energia

especifica dtil aplicada foram obtidos quando o tamanho dos
flocos foi similar 3 largura das Iminas a dos canais dos
discos de refino

Abstract

Pulp flocs are the actual entities receiving impacts
during low consistency and such their properties and

behavior must bear a direct relationship with the refining
results

The anatomical characteristics of flocs from bleached
chemical pulps and their relationships with fiber properties
have been analysed using market eucalypt and softwood pulps
in various proportions The behavior of such pulps in a pilot
disc refiner was shown to be influencied primarily by floc
size which in turn is related to the number of fibers per
gram and average fiber length

Better refining results in terms of paper properties
evolution per applied energy were obtained when the floc
size was closer to the bar and groove width at the refining
tackle

Trabalho apresentado no 25 Congresso Anual de Celulose e
Papel da ABTCP realizado em Sao Paulo SP Brasil de 23

a 27 de novembro de 1992
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1 IntrodugAo

Um grande numero de teorias t@m sido propostas para
explicar os mecanismos de refino Algumas teorias sio

baseadas na ago de refino sobre fibras individual izadas
enquanto outras consideram que o tratamento ocorre sobre
flocos de fibras

Atualmente existem indmeras evid@ncias 119 pars

suportar que as fibras sdo tratadas principalmente como
flocos durante o refino a baixa consistencia Embora esse

conceito seja atualmente ben aceito ainda ndo d ben

conhecido Como o comportamento do refino se relaciona com as
principais caracteristicas dos flocos

A avaliagdo de resultados de refino considerando uma
discussdo bgsica da influencia das caracteristicas dos flocos

sobre o desenvolvimento das propriedades do papel com o
refino deverd resultar em uma abordagem fundamental para
entender a agfio de refino a criar alternativas pare a
otimizagAo do processo

Esse estudo foi desenvolvido com o objetivo de

contribuir com informagoes fundamentais sobre as principais
relag6es entre as caracteristicas dos flocos e a variagfio des
propriedades da polpa com o refino

2 RevisAo de Literature

21 AgAo de Refino

9 atualmente reconhecido
um balango entre o ndmero e a
conceito foi desenvolvido por
Leider Nissan 2223 dente
caracteristica da agao de refi
de refino e a extensio da agfic
fibras flocos

que a agao de refino 6 sempre
intensidade de impactos Esse
Brecht 20 Danforth 21

e outros Todos consideram a

no descrita pela intensidade
a qual A realizada sobre as

O conceito de Teoria da Carga Especifica de Corte CEC
ten proporcionado uma contribuigfio significativa na procura
de um indice representativo da intensidade de refino Essa
teoria fi um modelo matemdtico simples a de fdcil aplicagfio
2425 Entretanto a teoria CEC nfio considers o efeito do

material das lfiminas o desgaste das lfiminas profundidade
dos canais a vazdo e a consistdncia da suspensdo Muitos
estudos tem sido desenvolvidos considerando o efeito desses

parimetros 2529

Kerskes 28 considera que pare ser usado na prgtica o
ndmero e a intensidade de impactos devem ser relacionados com
pardmetros importantes do refino que sho fluxo de massa
potdncia dtil aplicada sobre a polpa e a capacidade do
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refinador para impor impactos sobre as fibres flocos Esse
dltimo parmetro denominado como fator C 6 calculado a
partir de varidveis do refinador caracteristicas das fibres
e da consist@ncia da suspensao O valor de CEC 6 o

resultado do relago entre a pot@ncia dtil pelo fator C em
contraste a um grande ndmero de trabalhos qua consideram o
valor de CEC a de energia especifica pare caracterizar o
refino

O modelo proposto por Kerekes a16m de ser ben

fundamentado matematicamente tem demonstrado ser aplicdvel
em condig6es industriais 30 podendo tornarse uma outra
importante ferramenta para explicar a agao de refino a para
otimizar o controle do operago A atual a principal
dificuldade 6 o cdlculo do ndmero de impactos sobre fibras
enquanto sabese qua o tratamento 6 heterog6neo nom todas

as fibres recebem impactos a ocorre principalmente sobre
flocos de fibras

Outro modelo te6rico para explicar a a9do de refino foi
recentemente proposto por Lumiainen 529 o qual considers
a importncia da largura dos 1 9minas para determiner o
comprimento de impactos sobre flocos de fibras entre as
superficies das 1minas chamado de Teoria da Carga
Especifica de Superficie CES Esse conceito no

considerado no teoria CEC contraria um grande ndmero de
estudos que consideram que o refino sobre flocos ocorre
principalmente no corte das 1 minas a no entre as

superficies dos 1minas

22 Otinizago do Refino

Desde que existem evidncias de que flocos so presentes
entre as 1 minas dos discos sendo entidades fundamentais
recebendo tratamento 11119273135 deve existir uma
forte influ6ncia dos parmetros relacionados con a tendncia
de floculago tais como consistncia flexibilidade fibras
comprimento fibras quantidade de refino etc sobre as

relagoes entre a agao e o resultado do refino Esses aspectos
so considerados em indmeros estudos 1613
161931323637

Steenberg 36 discutindo o processo Kappa
modificagoda estrutura das fibras estabeleceu que quando
o dimetro de um cilindro de prensagem simula as superficies
de refino era similar ao dimetro de pdrolas de vidro
simula flocos de fibras a modificago no estrutura das
pdrolas ocorria com baixa carga aplicada on comparago aos
resultados obtidos quando diferentes dimetros eram testados
Esses resultados sugerem que flocos com tamanho proximo 8
largura dos canais de refino resultariam em manor consumo de
energia para atingir um mesmo nivel de desenvolvimento das
propriedades da polpa em comparago a flocos de tananho
diferente ao da largura dos canais de refino

Levlin 19 observou que uma polpa de birch refinada a
um baixo valor de CEC apresentava maior variago das

propriedades que uma polpa de Pinus Os resultados indicaram
tambdm que a abertura entre os discos de refino para a polpa
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de birch era sempre a metade ou menor que o da polpa de
Pinus em fungao da grande tendancia de floculaao dessa
d1tima

Estudando o efeito da desfloculagao sobre o resultado de
refino Hietanen a Ebeling 1 observaram um manor consumo de
energia Para uma polpa softwood desfloculada que uma polpa
normal floculada 140 vs 490 kWht para atingir um mesmo
valor de indice de tragao Esses resultados indicaram que a
desfloculagao resultou em um tratamento mais homogbneo
Entretanto polpas de birch floculadas a desfloculadas

apresentaram similar consumo de energia para obter um mesmo
nivel de indice de tragao 1638 Nesse caso as fibras
flocos tendem a escapar das superficies das laminas para os
canais

O tratamento sobre fibres so invds do tratamento sobre
flocos ten sido proposto como alternativa para aumentar a
eficiencia do refino a baixa consistfincia 615 1931
Entretanto tem sido constatado que o sistema de

desfloculagao afeta ambos o controle do refino a as

propriedades da polpa Aldm disso tambdm tem sido verificado
que apenas 55 a 608 das fibras de uma polpa softwood
desfloculada recebem tratamento durante o refino a baixa
consistancia 638

Essas informag6es de literature revelam que os flocos
tam grande contribuigao para a otimizagao do refino embora
nio esteja claro ainda como o comportamento do refino se
relaciona com as caracteristicas dos flocos A avaliagao de
diferentes polpas as quais influenciam as caracteristicas e
o comportamento dos flocos tem sido tambdm limitada

normalmente a um pequeno ndmero de polpas softwood a birch
Estudos recentes 3741 tam demonstrado que diferentes tipos
de polpas podem resultar em diferentes respostas de refino

3 Experimental

31 Amostras de Polpa

Todas as amostras usadas nesse estudo sao de polpas
kraft branqueadas de mercado produzidas a partir de

diferentes espacies de madeira a em diferentes instalas6es
industriais Foram utilizadas vArias polpas de Eucalyptus
grandis E globulus a de softwood Pinheiro tropical
Scandinavian pine a Southern pine

Quatro niveis de misturas entre uma polpa de Eucalyptus
grandis a de Southern pine foram tambAm avaliadas Os niveis
usados foram 85 eucalipto158 softwood 508 eucalipto508
softwood 258 eucalipto758 softwood a 158 eucalipto858
softwood As misturas foram preparadas antes do refino
caracterizando refino da mistura outras polpas de E

qrandis Eglobulus a softwood Spruce a outra polpa Tropical
Pine a mais um nivel de mistura 758 Egrandis258 Southern
Pine foram ainda considerados apenas na avaliagao das

relag6es entre caracteristicas das fibras a dos flocos
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32 Caracteristicas Morfol6gicas das Fibras

O comprimento m6dio ponderado coarseness e o ndmero
de fibras por grams foram determinados no analisador Kajaani
FS100

33 Caracteristicas dos Flocos

A revisao de um grande ndmero de estudos 17184254
revela a exist6ncia de vdrios m6todos para medic a controlar
a floculagao de fibras A grande maioria dos m6todos sao
conduzidos 8 niveis de consistencia tipicamente usados na
caixa de entrada da miquina Nao existem disponiveis na
literatura mdtodos para a caracterizagao de flocos em niveis
de consistencia normalmente usados no refino 2 a 6t

Atualmente 6 bem estabelecido que a consistencia afeta a
floculagao das fibras Portanto como a consistencia de

refino 6 muito superior 8 da caixa de entrada para obter uma
maior compreensao da influ6ncia das caracteristicas dos

flocos sobre a agao do refino 6 fundamental que essas sejam
determinadas na consistencia de refino

Para medir as caracteristicas dos flocos a suspensao de
polpa nao refinada foi preparada na mesma consistencia do
refino 5 t usando aqua deionizada ajustando o pH da
suspensao para 55 e a temperatura para 25 Ap6s completa
homogeneizagao Norma SCAN uma amostra representativa da
suspensao foi transferida para uma place de petri Os flocos
foram amostrados um a um em condigao estdtica puxandoos da
suspensao pelas fibras superficiais com uma pings Esse

procedimento baseado no mdtodo de Soszynski et alii 51
foi realizado inicialmente sob lupa para certificarse que
apenas um floco era amostrado de cada vez

O valor mddio do volume densidade ndmero de flocos por
grama ndmero de fibras por floco a do diametro de cads floco
foi obtido para um conjunto de 30 medig6es com 50 flocos em
cada uma total de 1500 flocos

O volume de cada floco foi determinado pelo mdtodo da
balanga hidrostgtica o qual considera que o volume de um
corpo 6 igual ao peso de Sgua deslocado Adaptouse uma
montagem similar a apresentada na norma TAPPI T258 os76
para permitir pesagens analiticas

Ap6s a determinadoo do volume dos flocos a suspensao
proveniente de 50 flocos foi filtrada com recirculagao de
finos a seca em estufa atd peso constante O peso de cada
floco foi calculado dividindose o peso total por 50

O diametro de cada floco foi calculado assumindose que
cada floco apresentase sob forma esfdrica Ease critdrio foi
adotado ap6s comprovagao desse formato atravds de sucessivas
medig6es em microsc6pio 6tico acoplado a um analisador de
imagens

O nilmero de flocos por grams foi calculado atravds do
inverso do peso m6dio de cada floco Esse critbrio foi

adotado apds constatar atravds de indmeras medig6es que ao



tdrmino da amostragem de todos os flocos presentes em uma
place suspensao a 53 nao havia fibras residuo
remanescentes

Finalmente o ndmero de fibras por grama foi obtido
passandose a suspensao de fibres de 50 flocos pelo
analisador automdtico de fibras Kajaani

34 Teste de Papel

As folhas para testes foram preparadas condicionadas e
testadas conforme normas SCAN

35 Ref ino

As curvas de refino foram conduzidas em instalapao
piloto equipada com um refinador de 12 polegadas motor de
55 kW bomba de deslocamento positivo a qual permits um bom
controle da vazao pelo refinador a vdlvulas de controle
automdtico

As amostras de polpas todas na forma de fardos ap6s
secagem industrial foram desagregadas a 5 de consistencia
em dgua desmineralizada dureza total menor que 001 g

CaCOm3 condutividade 006 micro Sm pH 86 a valores
silica a de s6dio menor que 002 gm Foram refinadas 5
polpas de E grandis 6 de E globulus 3 de softwood e 4
niveis de mistura embora as caracteristicas dos flocos

tenham sido determinadas para vdrias outras polpas

A suspensao foi homogeneizada circulandoa pelo
refinador com os discos totalmente afastados durante 5

minutos Durante esse periodo mediuse a potdncia em vazio e
amostrouse a polpa nao refinada

As curvas de refino foram conduzidas a um valor

constante de carga especifica de corte 05 Wsm O nivel
desejado de energia especifica de refino foi obtido atravds
de refino em um dnico passe variando a vazao de suspensao e
ajustando a abertura dos discos para atingir o valor desejado
de potdncia outras varidveis experimentais usadas sao

reportadas abaixo
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4 Resultados a Discussao

Esse estudo foi desenvolvido com o objetivo de

identificar as principais relag6es entre as caracteristicas
dos flocos e o desenvolvimento das propriedades da polpa com
o refino

0 experimental considerou vdrias caracteristicas dos



flocos volume densidade dilmetro ndmero de flocos por
grama a ndmero de fibres por floco a tambdm vdrias

propriedades da polpa indice de trarao densidade aparente
resist@ncia ao arGurley a coeficiente de espalhamento de
luz

As caracteristicas dos flocos foram relacionadas com a
variagdo desenvolvimento das propriedades da polpa com o
refino ou seja o valor da propriedade da polpa refinada com
60 kWht de energia especifica Atil diminuido do valor da
propriedade da polpa ndo refinada

41 Caracterisitcas dos Flocos vs Propriedades das Fibras

As polpas de eucalipto a softwood apresentaram tabela
1 uma mesma faixa de variagao para o ndmero de fibras por
floco 5800 a 10100 enquanto que as misturas de polpas
apresentaram diferengas significativas pars essa

caracteristica dos flocos

O aumento do teor de fibres longas na mistura entre 15
e 85 aumentou cons ideravelmente o ndmero de fibras por
floco 8000 para 22000 Tal fato deve estar relacionado com
a maior capacidade de entrelagamento entre fibras da polpa
softwood fibras longas a flexiveis proporcionando maior
retengio das fibras curtas a rigidas de eucalipto Como fl000

Tabela 1 Caracteristicas dos Flocos Polpas Nao Refinadas

Volume Difimetro Densidade Ndmero Ndmero
Amostras Flocos Flocos Flocos Flocos Fibras

mm mm ugmm Grama Floco

Eucalyptus grandis

85 Eucal15Softwood

A 79 25 505 2600 5816

B 72 24 511 2792 8000

C 78 25 460 2813 7500

D 78 25 487 2649 7590

E 68 23 515 2914 7718

Eucalyptus globulus
F 68 23 510 2941 6781

G 71 24 509 2844 8684

H 82 25 500 2512 7651

1 83 25 472 2584 7052

J 80 25 462 2715 6814

K 68 23 522 2857 8316

Polpas Softwood
Tropical Pine 746 52 439 310 6990

Southern Pine 590 48 449 377 9078

Scandinavian Pine 461 44 457 482 10146

Kisturas de Polpas
85 Eucal15Softwood 129 30 451 1748 7841

50 Eucal50Softwood 412 43 430 569 18822

25 Eucal75Softwood 779 53 422 307 20628

15Eucal85Softwood 916 56 420 257 22434

EucalE grandis Amostra A SoftwoodSouthern Pine
753



Os resultados ilustrados nas figure 1 a 3 mostram que
existe interdependencia entre as caracteristicas dos flocos
Observase que os flocos de maior volume sao os mais densos
com maior ndmero de fibras a aparecem em menor ndmero por
grama de polpa

Esses resultados permitiram que pare a sequencia do
trabalho fosse escolhida uma dnica caracteristica dos flocos
pare ser relacionada com o desenvolvimento das propriedades
da polpa com o refino Optouse pelo volume dos flocos por
ser um parametro de mais fAcil medida a que deve se
relacionar com as seguintes caracteristicas do refino a a
espessura da manta de polpa entre as superficies de refino
b tempo de retenpao dos flocos no interior do refinador c
o ndmero de impactos a d com a heterogeneidade do

tratamento

Os resultados da tabela 1 mostram tamb6m que os flocos
de polpas softwood sao vdrias vezes mais volumosos que os
flocos de polpas de eucalipto confirmando o pequeno ndmero
de informag6es de literatura atualmente disponivel 848
505456 Esses resultados contribuem ainda pars explicar
porque as polpas softwood apresentaram maiores valores de
volume terminal que as polpas hardwood especialmente o
eucalipto em estudo anterior 39

A grande diferenga para os valores de volume dos flocos
entre as polpas estudadas deve estar relacionada
principalmente com as propriedades das fibras as quais
apresentaram tamb6m grandes diferengas entre as polpas
avaliadas tabela 2

As caracteristicas dos flocos sob turbulencia forgas de
compressao a de cisalhamento 6 provavelmente afetado tamb6m
pela quimica de superficie das fibras a pelas caracteristicas
fisicoquimicas da Agua 9 importante ressaltar que nesse
estudo tanto a turbulencia quanto a caracteristicas da Aqua
utilizada na obtenpao dos flocos foram mantidas constantes
Certamente as caracteristicas dos flocos aqui apresentadas
estao longe de predizer o comportamento dos flocos sob
condig6es dinamicas 3145 mas elas proporcionam
informag6es adicionais nao avaliadas em outros determinag6es
de polpa conforme sere discutido posteriormente

De acordo com informag6es recentes de literatura

4855 a interagao mecanica entre fibras 6 o principal
fator responsdvel pela tendencia de floculagao das fibras
atualmemte bem aceito tamb6m que a interagao entre fibras
depende da consistencia do comprimento a do coarseness das
fibras conforme resumido por Kerekes 48 no seguinte modelo
matemAtico denominado de crowding factor N

5 Cm L
N a

W

Nndmero de fibras que ocupam o
metro igual ao comprimento das

Cmconsistencia da suspensao
Lcomprimento das fibras m
Wcoarseness das fibras kgm

em que

volume de uma esfera de di
fibras
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Kerekes concluiu que o valor de N reflete diretamente o
ndmero de pontos de contato entre fibras de uma folha formada
aleatoriamente Assim a habilidade das fibras para formar
flocos com diferentes caracteristicas aumenta com o valor de
N

Certamente as curtas a rigidas fibras de eucalipto tfim
muito maior dificuldade de formar flocos coesos o que
contribui para excelentes carcteristicas de formagdo que as
longas a flexiveis fibras de polpas softwood especialmente
em baixos niveis de consist@ncia

Tabela 2 Caracteristicas Morfol6gicasPolpas Nio refinadas
saaaxxxzaaaxaxccxaxxxxaxzxaxsxxazzaaazaaxaxazz

Comprimento Coarseness Ndmero Fibras

Amostras Ponderado Fibras Por Grama

Fibras mm mgloom MilhAo

Eucalyptus grandis
A 067 89 205
B 067 87 204
C 067 89 200
D 067 86 206
E 063 84 219

Eucalyptus globulus
F

G

H

I

J

K

Polpas Softwood
Tropical Pine
Southern Pine
Scandinavian Pine

Misturas de Polpas

066 97 187
059 85 245
064 82 232
073 84 194

069 83 215
075 84 184

246 394 16
270 265 26

213 183 42

85Eucalipto15Softwood 075 133 148

50Eucalipto50 Softwood 113 184 99

25Eucalipto75Softwood 161 216 78

153Eucalipto85Softwood 220 291 40

EucalitpoEgrandisAmostra A
SoftwoodSouthern Pine

O ndmero de fibras por grama 6 uma propriedade composts
calculada a partir do inverso do comprimento x coarseness
das fibras Esse pardmetro 6 atualmente fScil a rapidamente
medido atrav6s de medidores autom8ticos de fibras Conforme
demonstrado recentemente 5659 o ndmero de fibras por
grama tem uma contribuigao significativa sobre as

propriedades do papal que dependem fundamentalmente do ndmero
de ligaQ6es entre fibras a tamb4m do ndmero de interfaces
fibraar

Introduzindo o ndmero de fibras por grama no modelo de
Kerekes tornase entao possivel relacionar o ndmero de



fibras que ocupam o volume de uma esfera de difimetro igual ao
comprimento das fibras N con a consistencia Cm
comprimento L e o mSmero de fibras por grams NF de
acordo com a seguinte expressao

N a5CmL

Una vez que nesse estudo a consistencia foi mantida
constante 5 as alterag6es nas caracteristicas dos flocos
sao devidas principalmente 8s diferengas nos valores do
comprimento a do nilmero de fibras por grama das polpas
avaliadas

Portanto a partir dessas derivag6es esperase que o
ndmero de pontos de contato entre fibras a entao o volume
dos flocos aumentem proporcionalmente com o cubo do

comprimento x o ndmero de fibras por grama Os resultados
ilustrados na figura 4 confirmam o aumento do volume dos
flocos com o cubo do comprimento x o ndmero de fibras por
grama Entretanto verificase tamb6m figuras 5 e 6 que o
comprimento e o ndmero de fibras por grama isoladamente tem
maior contribuigao maiores niveis de R a F que a interagao
entre elas

Os resultados ilustrados na figura 5 mostram conforme
esperado que o tamanho dos flocos tem relagao direta com o
comprimento des fibras Fibras de maior comprimento e

consequentemente com maior capacidade de entrelagamento
formam flocos mais volumosos que as fibras de menor

comprimento

Por outro lado figura 6 polpas com maior ndmero de
fibras por grama menor comprimento de fibras x coarseness

apresentam flocos menores que polp com pequeno ndmero defibras por grama Os valores de R e de F figuras 5 e 6
mostram tambem que o ndmero de fibras por grama ten maior
contribuigao sobre o volume dos flocos que o comprimento das
fibras

A estreita relagao entre o ndmero de fibras por grama e
o volume dos flocos a uma forte indicagao de que a

metodologia de medigao do volume dos flocos utilizada nesse
estudo a qual a facilmente aplicavel 6 satisfat6ria para o
estagio atual podendo tornarse uma importante ferramenta na
aplicagao de uma abordagem mais fundamental para entender a
agao de refino a otimizar o processo conforms serd discutido
abaixo

42 Caracteristicas dos Flocos vs Respostas de Refino

Os efeitos basicos do refino sao atualmente ben

estabelecidos fibrilagao corte das fibras formagao de
finos hidratagao da parede celular e a flexibilizagao das
fibras a podem ser direta ou indiretamente medidos
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Os resultados apresentados na tabela 3 mostram que as
polpas avaliadas apresentam diferentes propriedades tanto no
estado nao refinado a tambdm ap6s a aplicagao de 60 kWht de
energia Tatil Nesse estudo denominouse de variagao

desenvolvimento da propriedade ao resultado obtido entre o

valor da propriedade a 60 kWht de energia dtil menos o valor
para da propriedade da polpa nao refinada

Optouse por apresentar apenas a relagao entre o valor
obtido para a variagao do indice de tragao com o volume dos
flocos em fungao da grande massa de dados obtida nesse
estudo e principalmente por ser uma das propriedades de
grande demands para a obtengao de v8rios tipos de papdis

Os resultados ilustrados nas figures 7 e 8 indicam
comportamentos de refino distintos entre as polpas de

eucalipto a softwood Para as polpas de sucalipto observase
figura 7 que a variagao do indice de tragao aumentou com o
volume dos flocos enquanto que Para as polpas softwood
figura 8 a variagao do indice de tragao diminuiu com o
aumento do volume dos flocos
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Figura 7 Efeito do Volume de Flocos sobre o Desenvolvimento do
Indice de Tragao Durante o Refino de Polpas de Eucalipto
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Conforme comentado anteriormente as polpas de eucalipto
apresentaram elevado ndmero de flocosg com pequeno
volumediametro comparativamente ds polpas softwood Para as
polpas de eucalipto os flocos apresentaram volume COO
diametro m6dio 6 inferior largura das laminas a dos canais
dos discos 25 mm vs 3 mm Nesse caso o aumento do volume
dos flocos deve significar um aumento da espessura da manta
de polpa entre as superficies de refino menor quantidade de
fibrasflocos que atravessam pelos canais sem receber

tratamento e consequentemente maior quantidade de

fibrasflocos que recebem tratamento durante o refino

Para as polpas softwood os flocos apresentaram diAmetro
mddio 6 maior que a largura das lflminas a dos canais de
refino 48 mm vs 3 mm Nesse caso o aumento da espessura
da manta entre as superficies de refino com o aumento do
volume dos flocos deve contribuir para uma grande dissipagao
de energia com consequente redugao na efici6ncia do

tratamento conforme demonstrado por Steenberg 36

Esses resultados estao tambdm de acordo com muitos

estudos recentes Lumiainem 529 constatou que flocos de
polpas softwood apresentaram partes muito refinadas enquanto
outras partes de um mesmo floco nao apresentavam nenhum
tratamento Ele concluiu que o refino de polpas softwood com
flocos maiores que a largura das lflminas 6 muito heterogneo
o que contribui Para entender melhor os resultados aqui
apresentados

De acordo com Hietanen 38 quando os canais dos discos
sao maiores que o comprimento das fibras diretamente
relacionado com o tamanho dos flocos ocorrem fluxos de
fibras no interior dos canais resultando em pouco ou nenhum
tratamento sobre a polpa Arjas 37 concluiu que a largura
dos canais a das lflminas nao precisam ser maior que o
comprimento das fibras estreitamente relacionado con o
tamanho dos flocos

Hietanen a Ebeling 1 observaram que uma polpa softwood
desfloculada apresentou menor consumo de energia especifica
de refino Para atingir um mesmo valor de indice de tragao que
a mesma polpa normal nao desfloculada em fungao da
dispersao de fibras resultar em um tratamento mais homog6neo
que o da polpa floculada Entretanto polpas de birch normal
e desfloculada apresentaram similares consumos de energia de
refino 1738 indicando que as fibras flocos tendem a
escapar pelos canais dos discos 38

De acordo com Arjas 6364 para obter tratamento mais
homogdneo a distribuigao do tempo de retengao da polpa
flocos no interior do refinador deve ser a mais estreita
possivel porque flocos com menor tempo de retengao menor
volume recebem menos tratamento que flocos com maior tempo
de retengao maior volume

Conforms comentado anteriormente os flocos de eucalipto
sao menores que os de softwood O aumento no volume dos
flocos de eucalipto deve contribuir Para aumentar a

espessura da manta de polpa entre as superficies de refino o
tempo de retengao dos flocos no interior dos discos ndmero

761



de impactos e a abertura entre os discos reduzindo a

gNantidade de fibras que fluem pelos canais sem receber
tratamento193637396364

Nesse estudo o aumento do volume dos flocos de eucalipto
significou tambdm que o diametro dos flocos se aproximou da
largura das lfiminas a dos canais dos discos 3 mm o que de
acordo com informag6es de literatura citadas acima contribui
para uma maior eficiencia do tratamento aqui verificada pelo
aumento da variagao do indice de tragao com a energia
especifica aplicada figura 7

Os resultados apresentados estao tamb6m de acordo com a
recente teoria de Kerekes 28 cujo modelo matemdtico

considera que o tamanho dos flocos tem um importante
contribuigao para determinar o ndmero de impactos das lfiminas
de refino sobre os flocos

A menor variagao do indice de tragio para as polpas
softwood com flocos mais volumosos 6 uma possivel explicagao
para o use industrial de maiores valores de carga especifica
de corte a discos com lfiminas a canais mais largos que os
normalmente utilizados para as polpas de eucalipto

Da mesma forma que verificado para as polpas de
eucalipto figura 7 os resultados ilustrados na figura 8
para polpas softwood sugerem tamb6m que maior variagao para
o indice de tragao 6 obtida para polpas com flocos de volume
cujo diametro tabela 1 6 similar largura das laminas e
dos canais dos discos de refino Essa tendencia 6 mais

facilmente visualizada na figura 9 na qual sao ilustrados os
valores da variagao do indice de tragao com o volume dos
flocos para as polpas de eucalipto a softwood Observase que
os valores de variagao do indice de tragao tendem a um
mdximo o qual parece corresponder a valores de volume dos
flocos ca 12 mm cujo diametro ca 3 mm se aproxima da
largura das laminas a canais do disco utilizado nesse estudo

Como primeira tentativa para checar essa hip6tese
aplicouse o mesmo experimental utilizado para as polpas de
eucalipto a softwood no refino de misturas de polpas puras de
E grandis Amostra A a Southern Pine Os resultados

ilustrados na figura 10 na qual sao considerados valores
para quatro niveis de misturas a tambdm os valores obtidos
para as polpas puras confirmam a hipbtese apresentada
anteriormente Ou seja para todas as polpas a niveis de
mistura aqui avaliados obtevese maior desenvolvimento para
o indice de tragao com a energia especifica dtil aplicada
quando os flocos apresentaram volume cujo diametro foi
similar largura das laminas a dos canais do disco

0 modelo proposto acima para explicar o desenvolvimento
do indice de tragao com o refino o qual 6 tamb6m vdlido para
outras importantes propriedades do papel como a densidade
aparente e a resistencia ao arGurley tabela 3 indica que
o tamanho dos flocos 6 um parametro fundamental para a
otimizagao do processo especialmente quando o objetivo 6 a
redugao da energia de refino Entretanto esse modelo 6 ainda
objeto de estudos mais detalhados incluindo principalmente
discos com diferentes configurag6es
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5 Conclus6es

Resultados originais para caracteristicas dos flocos
volume densidade didmetro ndmero de flocosg a ndmero de
fibras por floco a as sues relag6es com as propriedades das
fibras a tamb6m com o desenvolvimento das propriedades da
polpa com o refino foram discutidas nesse estudo d luz das
mais recentes teorias sobre refino as quais revelam que
floco de fibras 6 a entidade b8sica que recebe tratamento a
baixa consistencia

O volume dos flocos o qual 6 facilmente medido atrav6s
do mdtodo da balanga hidrostgtica mostrouse fortemente

correlacionado com o comprimento de fibras e principalmente
com o ndmero de fibras por grama

Todas as polpas avaliadas apresentaram grande diferenga
nos valores de volume dos flocos cujos di8metros foram
menores que 25 mm para as polpas de eucalipto entre 44 a
52 mm para as polpas softwood a entre 30 a 56 mm para as
misturas de polpas

Os resultados mostraram que as polpas com flocos de
tamanho similar A largura das lfiminas a dos canais dos discos
3mm apresentaram maiores evolug6es das propriedades com a
energia especifica aplicada Essa abordagem embora seja
ainda objeto de estudos mais detalhados confirma a

importfincia das caracteristicas da entidade b3sica que recebe
impactos durante o refino na busca de uma maior otimizagHo
do processo
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