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influéncïa das caractersticas

dos flocos sobre o ref i no

doe palpas quimïcas

Brás fosé Dernuner

Eduardo L V Dâria

Ergàfào GfaudiodaSilva dr

Aracrux Celulose SR

Yail Manfredà

Bahia Sal Celulose SA

discas rnastrau ser fvrtemerrte

influenciado peio tamanha das

flocos o qual é par sua vex

relacionado com v comprimento
e princïpalmente com a número
de fibras par grama

Melhores resultados de refi

no em termas de desenvalvi

menta de propriedades da papel
com a energia especifica útil

aplicada foram vbtïdvs quando
a tamanho das flocos foi similar
à largura das lâminas e dos ca

naïs dos discas de refino

with fiber properties boas 6een

analysed usïng market eucalypt
and saftwaad polpa àn varivus

proportions The behavivur af
such polpa ïn a pàlot disc refìner

was shown tv be influencàed prà
mariiy by floc size whàch àn turn

is related ta the number vf fi

bers pergram and average fiber

length
Better refïning resulta àn

terms vf paper praperties evvlu

tàon per applied energy nere

abtaìned when the floc size was

closer to the bar and graave
width at the refinàng tackle

SINQPSE

Flocos de fibra são as atuais

entidades básicas que reeebem

impactos durante tratamento me

cãnicv Então suas propriedades
e cvmpa tomento devem apre
sentar uma estreita relaçáo com

as resultadas de refino

Resultados ïnéditas para ca

racteristïcas anatãmicas dos flo

cos de palpas químicas brarn

queadas de mercado eucalipto
softwaod e mïsturas entre eas
e suas relaçtes com proprieda
des das fibras foram analisadas
à lux das maios recentes teorias

de refàna Q comportamento das

polpas em um refànadvr piloto de

Trabalho apresentada no 25

Congresso Anual de Celulose e

Papel da ABTGP reafixada em

Sáo Pauto de 23 a 27 de novern

bro de 1992 Prémio de Mérito
ABTGP

dBSTRAGT

Pulp floes are the actual enti

ties receivïng impacts during
fvw cvnsïstency and such theàr

properties and behaviar must

bear a dïrect relationship wàth
the refinïng resulta

The anatvmical characterrstics
vf flacs iram bleached chemical

polpa and their re1atàonships

f introdução

lJm grande número de teorias
tëm sido propostas para explicar
vs mecanismos de refino Algu
mas teorias são baseadas na

açáo de refino sabre fibras in

dividualïzadas enquanto outras

consideram que a tratamento

acorre sobre flaevs de fibras
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Atualmente existem inúmeras
evidëncïas 119 para suportar
que as fibras são tratadas prin
cipalmente como flocos durante
o refino a baixa consistência

Embora esse conceito seja
atualmente bem aceíty ainda
não é bem conhecido como v

compartamenty do refino se re

laciona com as principais carac

teristicas dos flocos

A avalïação de resultados de

refino considerando uma discus
são básica da influência das ca

racterísticas dos flocos sobre o

desenvoivimenta das proprieda
des do papel com e refïno de
verá resultar em uma abordagem
fundamental para entender a

ação de refino e criar alternati
vas para a otimïzação dv pro
cesso

Esse estudo faï desenvolvido
com o objetive de contrïbuïr
com informaçóes fundamentais
sobre as princïpais relações en

tre as características dos flocos

e a variação das propriedades
da polpa com a refino

2 Revisão de Literatura

21 Ação de Jefino

atualmente reconhecido que
a ação de refino é sempre um

balanço entre o número e a in

tensïdade de impactos Esse
conceito foi desenvolvido por
Brecht 2I aanforth 21 Leider
8 lVissan 2223 dentre ouros

Todos consideram a caracteris
trca da ação de refïnv descrita
pela intensidade de refine e a

extensão da ação a qual é rea

lizada sabre as fibras flavos
çonceito de Teoria da Carga

Especifica de Corte CEC tem

prvporcivnado urna contribuiçav
Significativa na procura de um

índice representativo da intensi
dada de refino Essa teoria é um

modelo matemãtico simples e

de fácil aplwcação 2420 Entre

tanto ateoria CEC não conside

ra Defeito da material das lãmi

nas o desgaste das lãminas
profundidade dos canais a va

zão e a cansïstência da suspen
são Muitos estudes têm sido de
senvolvidos considerando o alei
to desses parãmetros 2529

lCerekes 2i3 cvnsïdera que

para ser usado na prática o nú

mera e a intensïdade de ïmpac
tos devem ser relacionados com

parãmetros importantes do refi

no que são fluxo de massa pa
tênca útil aplicada sobre a polpa
e a capacidade do refinados para

impor impactos sobre as fibras

flocos Esse último parâmetro
denominado como fator C ca1
caiado a partir de variáveis dv

refinados características das fi

bras e da consistência da sus

pensão C velar de CEC é v re

sultado da relação entre a potên
cia útrl pele fator C em contras

te a um grande número de tra

balhos que consideram o valor
de CEC e de energia específica
para caracterizar o refine

Q modelo proposto piar Kere

kes além de ser bem fundamen
tado matematicamente tem de
monstrado ser aplicável em con

dições industriais ï3Bj podendo
tornarse uma outra imporante
ferramenta para explicar a ação
de refino e para otimizar o con

trole da operação A atua e prïn
cipal dïfculdade é o cálculo do

número de impactos sobre fi

bras enquanto sabese que o

tratamento é heterogéneo nem
todas as fibras recebem impac
tos e avessa principalmente so

bre flavos de fibras

Cutro modelo teórïco para ex

plicar a açáa de refino foi recen

temente proposta por Lurnianen

529 v qual considera aimpor
tãncia da largura das lãminas

para determinar a comprimento
de impactos sabre flocos de fi

bras entre as superfícies das lã

minas chamado de Teoria da

Carga Especïfïca cie Superfícïe
CES Esse conceito não cansi

deradv na teoria CEC contraria

um grande número de estudos

que consïderarn que o refina so

bre flocos acorre prïncipalmen
te no corte das lãminas e não

entre as superfícies das lãminas

22 otimização dv Refino

besde que existem evidéncias
de que fiavas são presentes en

tre as lãminas dos discas sendo
entïdades fundamentais seve

bando tratamento C111ig2T31
35 deve existir uma farte in

fluéncia dos parãmetros relacio
nadas com a tendência de flocu

fação tais como consïstêncïa

flexibilidade das fibras comprï
mente das fibras quantidade de

refine etc sobre as relações
entre a ação e o resultado do

refino Esses aspectos são con

siderados em inúmeros estudas

16131ii193 i 32 3tï 3T

Steenberg 36 discutindo v

processoiappa modificação
da estrutura das fibras estabe
leceu que quando o diãmetrv de
um cilindra de prensagem simu
la as superfícies de refine era

similar av diãmetrv de pérolas
de vidra simula flocos de fi

bras amodificação na estrutura

das pérolas ocorria com baixa

carga aplicada em comparação
aos resultados obtidos quando
diferentes diãmetros eram tes

tados Esses resultados sugerem

que flocos cvm tamanho próximo
à largura dos canais de refïno re

sultariam em menor consumo de

energìa para atingir um mesmo

vive de desenvolvimento das

propriedades da palpa em com

paração a flocos de tamanho d

ferente aa da largura dos canais

de refino

Levlin 19 observou que uma

polpa de óirch refinada a um baï
xo valor de CEC apresentava
maior variação das propriedades
que uma polpa de Pinas Js re

sultados indicaram também que
a abertura entre vs discos de re

fïno para a polpa de birch era

sempre a metade au menor que
o da polpa de Pïnus em função
da grande tendência de locula

ção dessa última

Estudando o efeïto da daslo

culação sobre o resultado de

refina Hietanen e Ebeling 1
observaram um menor consumo

de energia para uma palpa saft

wood desflvculada que uma pol
pa normal flaculada t40 vs 490

kWhjtj para atingir um mesmo

valor de índice de traçãó Esses
resultados ïndicaram que a des

floculaçáo resultou em um trata

mento mais homogëneo Entre

tanto polpas de birch flvvuladas
e desfloculadas apresentaram sï

milar consumo de energia para
obter um mesmo nïvel de ïndïce
de tração t63 Nesse caso

as fibras flores tendem a esca

par das superfícies das lãminas
para os canais

d tratamento sabre fibras ao

invés dv tratamento sobre fracos
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tem sido proposta comer alterna
tiva para aumentar a eficiéncia
da refino a baixa consisténcia
fi151931 Entretanto tem sido
constatada que a sistema de

desfloculaçáo afeta ambas o

controle do refino e as proprie
dades da polpa Além disso
também tem sido verifïcado que

apenas 55 a fioI das fibras de
uma polpa softwcrcad desflacula
da recebem tratamento durante
a refina a baixa consisténcia

ô38j
Essas informações de literatu

ra revelam que as flavas tëm

grande ccantribuïção para a oti

mízaçáo do refina embora não

esteja claro ainda como o com

portamento do refino se relacio
na com as caracteristïcas dos
flocos A avaliação de diferentes

polpas as quais influenciam as

características e o comparta
mento das flocos tém sido tam

bém limitada normalmente a um

pequeno número de polpas soft
vvoad e birch Estudas recentes

3741 tem demonstrado que dï
ferentes tipos de polpas pedem
resultar em diferentes respostas
de refïno

3 Experimental

31 Amostras de Polpa

Todas as amestras usadas nes

se estudo sáo de polpas lcraft

branqueadas de mercada pro
duzidas a partir de diferentes

espécies de madeïra e erre dife
rentes instalaçáes industriais
Foram utilizadas várias polpas
de Eucalyptus grandis E globu
lus e de softwood Pinheira tro

pical Scandínavian pine e Sou
thern pine

uatro nìveìs de misturas en

tre uma polpa de Eucalyptus
grandis e de 5outhern pine fo
ram também avaliadas Ds níveis

usados foram 85a eucalipto
15 softwaod 50 eucalipto
50 softwood 2S eucalipto
75r softwaad e 15 eucalipto
85 softwaod As misturas fo
ram preparadas antes do refino
caracterizando refino da mistu

ra galras polpas de lE grandis
E giabulus e softwood Spruce
e outra polpa Tropical Pine e

mais um nível de mistura 75I
E grandisj25lo 5authern Pine

foram ainda considerados ape

nas na avallação das relações
entre características das fibras
e dos flocos

32 Características

Morfológicas das Fibras

q comprïmento medio ponde
rado coarseness e o nümero

de fibras por grama foram deter
minados no analisador Kajaani
F104

33 Caracteristicas dos Flocos

A revisáo de um grande nú

mero de estudos 17184254
revelia a exïstëncia de vários mé
todos para medir e controlar a

floculaçãa de fibras A grande
maioria dos métodos são condu

zidas em níveis de consisténcia

tipicamente usadas na caixa de

entrada da máquina Náo exis

tem dïsponíveis na lïteratura mé

todos para a caracterização de

flocos em nïveis de consistënvia

normalmente usadas no refina

2 a 6

Atualmente é bern estabeleci

do que a consisténcia afeta a

floculaçãv das fibras Portanto

cama a consisténcia de refino é

muito superior à da caixa de en

trada para obter uma maior com

preensão da influéncia das ca

racterísticas das flocos sobre a

açáa da refíno é fundamental

que essas segam determinadas
na consisténcia de refina

Para medir as características

dos flocos a suspensão de pol
pa não refïnada foi preparada na

mesma consisténcia do refíno

Sf usando água deionizada
ajustando o pH da suspensão
para 55 e a temperatura para

25C Após completa hamoge
neização Norma SCAhI uma

amostra representatÏVa da áu5

pensão foi transferida para uma

placa de petri qs flocos foram

amostrados um a um em cvndi

çáo estática puxandoas da sus

pensão pelas fibras superficiais
com uma pinça Esse procedi
mento baseado no método de

Soszynskí et ali i 51 fai real i

zada nicialmente sob lupa para
certificarse que apenas um flo

ca era amostrada de cada vez

q valor médio do volume dern

sidade número de floras par

grama número de fibras por flo
co e do diâmetro de cada floco

fvï vbtldo para um conjunto de
30 medições com 50 flocos em

cada uma 4otal de 1500 flocos
q volume de cada floco foi de

terminada pelo método da balan

ça hidrostática o qual cvnsïdera

gtie o volume de um corpo é

igual ao peso de água deslava
do Adaptouse uma montagem
similar à apresentada na norma

TAPPI 7258 osT6 para permitir
pesagens analíticas

Apus a determinaçáo do volu
me dos flocos a suspensão pro
veniente de 5f flocos foi filtrada
com recirculação de finos e

seca em estufa até peso cons

tante Upeso de cada floco foi
calculado dividindose o peso to

tal por 50

diãmetra de cada floco foi
calculado assumindose que ca

da floco apresentase sob forma
esférica Esse critério foi adota
do apõs comprovação desse for

maa através de sucessivas me

diçóes em microscópio ótcv

acoplado a um analisador de

imagens
i7 nümera de flocos par grama

foi calculado através do inverso

dv peso média de cada floco
Esse crïtério fai adotado após
constatar através de ïnúmeras

medições que ao término da

amostragem de todos os flocos

presentes em uma placa sus
pensão a 5 não havia fibras

resíduo remanescentes

Finalmente o número de fi

bras par grama foi obtido pas
sandose asuspensão de fibras

de 50 flocos pelo analisador au

tomático de fibras Ka9aan

34 leste de Papel

As folhas para testes foram

preparadas condicionadas e tes

tadas conforme normas SCAN

35 fiefino

As curvas de refine foram con

duzidas em instalação pïlvto
equipada com um refinador de
12 polegadas motor de 55 kW
bomba de deslocamento pasïtï
vo aqual permite um bom con

trate da vazáo pele refinador e

válvulas de controle automático

As amostras de palpas todas
na forma de fardos apõs seca

gem industrial foram desagre

J Papel Fevereiroi993 31



godas a 51 de consisténcia em

água desmineralizada dureza to

tai manar que OOi g CaCCrn
condutividade OOfi micro Sm
pH 8G e valores sílica e de

sídïa menor que 002 gjm Fn

rarn refinadas 5 polpas de E

grandis 6 de E globulus 3 de

softwaod e 4 nïveis de mïstura
embora as caracterïsticas das

Varïáveiis Operacionais do Refino

flocos tenham sido determina

das para várias outras polpas
A suspensão foihmogeneiza

da circuCandaa pelo refinadar
com as dïscos totalmente afas

tados durante 5 minutas Duran

te esse período mediuse a po
téncia em vazio e amostrouse

a polpa não refinada

As curvas de refino foram con

duzidas a um valor constante de

carga especifica de corte 15
Wsjrr D nïvel desejada de

energia específica de refina foi

obtido através de refino em um

único passe variando a vazão de

suspensão e ajustando a abar
tuna das discas para atïngir o va

lor desejado de patëncia putras
variáveis experïmentais usadas
são reportadas abaixo

CEC Consis Rotação isco Largura engulo Altura Comprïm Pot aazio

wslm tëncia rpm refino lãminas lãminas canais corte a 1244 rpm

o mm mm Icmrer itw

05 5 1200 3x365 3 5 79 0624 90

4 liesultados e Discussáo senvolvimento das propriedades número de fibras por floco e

da polpa com o refina também várias propriedades da
Esse estuda foi desenvolvido O experimental considerou vá polpa índice de tração densi

com aobjetivo de identificar as rias características dos flocos dada aparente resïsténcia ao ar

principaïs relações entre as ca volume densidade diãmetro Gurley e coefïciente de espalho
racterísticas dos flavas e o de número de flocos par grama e menta de luz

Tabela 1 Características das FlocosPalpas Não Refinadas

Amostras

Volume

Flocos

mm

Diãmetra

Flocos

mm

Densidade

Flocos

ug jmm

Número

Flocos
Grama

Número

Fibras
Floco

Eucalyptus grandis
A 79 25 505 2600 5816

8 72 24 511 2792 8000

G 78 25 460 2833 7500

t3 78 25 487 2649 759

E 68 23 515 2914 7718

Eucalyptus giobulus
F 68 23 510 2941 6781

G 71 24 509 2844 8684

H 82 25 500 25 i 2 7651

I 3 25 472 2584 752

J 80 25 462 2715 6814

K 68 23 522 2857 8336

Polpas Softvvood

Tropical Pìne 746 52 439 310 6990

Sauthern Pïne 590 48 449 377 9078

Scandïnavïan Pïne 461 44 457 482 10146

Misturas de Polpas
85 Euca l iptoll5 Saftwood 123 30 451 1748 7841

50la Eucalipto50 5aftwaod 412 43 430 569 38822

25lo Eucaliptaf75In Saftwaad 779 53 422 307 20628

35I Eucafiptoj85 Saftwood 916 56 420 257 22434

Eucalipto E grandis Amostra A Saftwood Sauthern Pine

32 D Papel Fevereiro1933



As características dos flocos
foram relacionadas coma varia

ção desenvolvimento das pro

priedades da polpa com v refino
ou seja o valor da propriedade
da polpa reinada com 6D kWht
de energia especifiça útil dimi
nuído do valor da propriedade da

palpa não refinada

41 Características dos Flocos

vs Propriedades das Fìbras

As palpas de eucalipto e seft
woad apresentaram tabela 1

uma mesma faixa de variação
para a número de fibras par floco

5DD a i D10D enquanto que as

misturas de palpas apresenta
ram diferenças significativas pa
ra essa característica dos flocos

G aumenta do teor de fibras

longas na mistura entre 15 e

85a aumentou consideravel
mente o número de fibras por
flocolQQD para 22DDD Tal fato

deve estar relacionada com a

maíor capacidade de entrelaça
menta entre fibras da polpa soft
vvaod fibras longas e flexveis
proporcionando maior retenção
das fibras curtas e rígidas de

eucalipto como floco

Cls resultadas ilustrados nas

figura 1 a 3 mostram que existe

DENSIQADE FLOCOS VS VC7LUME FLOCOS
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Esses resultados permitiram
que para a seqüãncia do traba

lho fosse escolhida uma única

característica dos flocos para
ser relacionada como desenvol
vimenta das propriedades da pal
pa com o refine ptouse pele
volume dos flocos par ser um

parãmetro de mais fãcii medida
e que deve se relacionar com as

seguintes caracteristicas do re

fino a a espessura da manta de

polpa entre as superfïcìes de re

fino b tempo de retenção dos
flocos nv interior do refnader
c o número de impactos e d
com a heterogeneidade do trata

mento

Os resultados da tabela 1 mos

tram também que os flocos de

polpas softwood são várias ve

zes mais volumosos que os flo

cos de palpas de eucalipto con

firmando opequeno número de

informações de literatura atual

mente disponível45D5455
Esses resultados contribuem ain

da para explicar porque as

polpas softwood apresentaram
maiores valores de volume ter

minal que as polpas hardwoad
especialmente o eucalipto em

estuda anterior 39
A grande diferença para os va

lores de volume dos flocos entre

as polpas estudadas deve estar

relacionada principalmente com

as propriedades das fibras as

quais apresentaram também

grandes diferenças entre as pol
pas avaliadas tabela 2

As características dos flocos
sob turbulência forças de com

pressão e de cisalhamenty é

provavelmente afetado também

pela quïmica de superfície das

fibras e pelas características fí

sicoquímicas da água É impor

tente ressaïtar que nesse estu

da tanto a turbulência quanto a

caractereatices da água utilizada
na obtenção dos flocos foram
mantidas constantes Certamen
te as caracterïsticas das flocos

aqui apresentadas estão longe
de predizer o comportamento
dos flocos sob condições dinã
micas 3145 mas elas propor
cionam informações adicionais

te acordo com ïnormações
recentes de literatura 4855 a

interação mecãnica entre fibras
rú o principal fator responsável
peia tendéncia de floculaçáa das

fibras atualmente bem aceite

também que a interaçáo entre

fibras depende da consisténcia
da comprimento e do coarse

ness das fíbras conforme re

sumido porlerekes 48 no se

guinte modelo matemático de
nominada de crowding facear

lV

SCmL
N em que

W

N número de Fìbras que ocu

pam vvolume de urna es

fera de dìãmetro igual aa

comprimento das Fìbras

Crn consistência da suspen

sófl o

E comprimento das fibras
m

W coarseness das fibras

kgm

Kerekes concluiu que o vaiar
de N reflete diretamente a nú

mero de pontos de contato entre

fibras de uma folha formada

aleatoriamente Assim a habili
dade das fibras para formar flo

cos com diferentes característi
cas aumenta com a valor de tV

Certamente as curtas e rig
das fibras de eucalipto tém mui

to maior dificuldade de formar
flocos coesos o que contribui

para excelentes características

de formação que as ìongas e

flexíveis fibras de polpas seft

woed especialmente em baixos

nineis de consisténcia

Q número de fibras por grama
é uma propriedade composta
caPculada a partir de inverso do

comprimento x coarseness
das fibras Esse parãmetro é

atualmente fácil e rapidamente
medido através de medidores

automáticos de fibras Conforme

Q Papel Fevereiro1993 33



Tabefa 2 Caractersticas Morfológicasfolpas Não F3efinadas

Amostras

Comprimento
Ponderado

Fibras mm

Coarseness

Fibras

mgf 100 m

Número Fibras

Por Grama

Milhão

Eucafypus Brandis
A Ofi7 89 205

B OfiT 87 204

C 06T 89 2D0

D Ofi7 86 206

E Ofi3 i34 219

Fucafyptus globufus
F Oâ6 37 17

G 053 85 245

H 064 82 232

073 84 i94

D69 83 215

It 075 84 184

folpas 5oftwood

Tropical Pine 246 334 lfi

Southern Pine 27D 265 2fi

Scandïnavian Pine 213 183 42

Misturas de Pofpas
85lo Eucaliptof 15 Saftwood OT5 133 148

504 Eucalíptof50iSaftwoad 113 184 99
25lo EuGaliptaf75ï Saftwood 161 21fi 78
15i Eucaliptof85 Softwoad 220 291 40

Eucalipto E Brandis Amostra A Softvvood SoLrthern Pine

demonstrado recentemente S6
59 o nútrrero de fibras por gra
ma tem uma contrbuiçáo ságná
fácativa sabre as proprïedades
da papel que dependem funda
mentalmente da número de liga
ç4es entre fibras e também do

número de interfaces fibraar

Introduzindo o número de fi
bras por grama no modelo de
Kerekes ternase então possível
relacionara número de fibras

que ocupam a velame de uma

esfera de diâmetro ïgual aa eom

primenta das fíbras N eorrr a

consistência Cm comprimento
L e o número de fibras por gra
ma NF de acorda cama se

guinte expressão

N sSGmENF

Lima vez que nesse estuda a

consistência foi mantida cons

tante 50 as alteraçães nas

características dos flocos são

devidas principalmene às dífe

venças nos valores do compri
menta e da número de fibras par

grama das polpas avaliadas

Portanto a partir dessas deri

vações esperase que o numera
de pontas de cantata entre fi
bras e então ovolume dos flo

vocua nacos t s iq x rcowrmrrro y r

iool
n

p orr
Fva a f

a
rim enus acornrrrá n

Einerr
ee tin

KVISMswn PFn FF6unri
TR f MFllYI voe Pa M @ 11

E a Arpd ovunm o wìxeiero e Flana

F 4rama M o UJan do CenwrKn di fltra

cas aumentem proporcáonalmen
te com o cubo do comprimento
x o número de fibras por grama
Cs resultadas ilustradas na fi

gura 4 confirmam o aumento do
volume dvs flocos com o cuba

da comprimento x o número de
fibras pear grama Entretanto ve

VOLUME FLOCOS vS COMPRIMEMÕO FIBRAS

oo

s

so

25

A5 1 95 2 25 3

eaEPauarM riAEprwrfswnNo

wi Eaewkrnrr

aaa fltref

rificase também figuras S e 6
que o comprimento e a número
de fíbras par grama isoladamen
te têm maior Contríbuïção maáo
res nïveïs de R e F que a inte

ração entre elas

as resultados ïlustradas na fi

gura 5 mostram conforme espe

rada que o tamanho dos flocos
têm relação dïreta coma com

primento e consequentemente
com maior capacidade de entre

laçamento formam flacas maìs

volumosos que as fíbras de me

nor comprimento

34 Q Papel Fevereárof 1393



Par outra leda figura fi pal
pas cem maïor número de fibras

par grama menor cumprimenta
de fibras x caarseness apre
sentam flocos menores que pal
pas com pequeno número de fi

i vruMe Focrs vs igs E g
6

n

p r

n ã i2s za zi

MR CpdJ16S8 PYr
l F P Snlrv11YM

I 1 õR F VneJJFb FawFePMr tE F P Mrwm 1M1b

i D Re1e6M entre o LnpyAnay e o Vnhme dne FYaooe

e n Mirnen Ae Fïsnr prr fyrre

bras por grama s valores de
Ra e de F figuras 5 e fi mostram

também que o número de fibras

por grama tem maior cantribui

çãa sabre o volume das flavas

que o comprimento das fibras

A estreita relação entre a nú
mero de fibras par grama e o

volume das flocos uma farte

indicação de que a metadolagia
de medição do volume dos flo
cas utilizada nesse estudó a

qual é facilmente aplicável é sa

tisfatória para o estãgio atuaV
podendo tornarse uma ímpartan
te ferramenta na aplïcaçãa de
uma abordagem maïs fundamen

tal para entender a ação de re

fina e atimïzar o processo con

forme será discutido abaixa

42 Características dos Flavas

vs Respostas de Refïno

Os efeitos básicas do refino
são atualmente bem estabeleci
dos fibrilação corte das fibras

formação de finas hidratação da

parede celular e a flexibilização
das fibras e podem ser direta

au indiretamente medidos 31
343940G062

as resultados apresentados na

tabela 3 mostram que as polpas
avaliadas apresentam diferentes

propriedades tanta no estado
não refinada e tambãm após a

aplicação de 60 kWhJt de ener

gia útN Nesse estudo denomi
nouse de variação desenvolvï
menta da propriedade aa resul
tado obt6do entre a valor da pro

prïedade afio kWhjt de energia
úti menos o valor para da pro

priedade da palpa não refinada

Optouse par apresentar ape
nas arelação entre o valas obti
da para a variação do índice de

tração cem o velame dos flocos
em função da grande massa de
dados obtida nesse estuda e

principalmente par ser uma das

propriedades de grande deman

Tabela 3 Propriedades das Polpas NVão ReFiinadas a 60 kwhIt de Energia lJtif

Amestras

fndïce Traçam

MmB

o kwhjt sn kwht

Densidade Aparente

fgm

a kwht sv kwht

FCesiisténcfa ArGurley
si00 ml

a kwht so kwhjt

Eucalyptus Brandis
A i 75 410 501 59U 07 80

f3 247 450 536 612 17 2

C 250 500 523 630 15 135

D 294 574 553 658 23 222

E 228 377 520 60T 16 56

Eucalyptus gCobulus
F 244 377 50T 545 07 17

G 244 401 531 606 1fi 46
H 299 580 559 682 19 175

B 278 550 436 530 07 S0

J 25T 520 524 605 08 50

lt 243 430 505 556 05 21

Palpas Saftwood

Tropical Pine 150 280 502 575 03 06

Southern Pine 177 410 474 555 01 10

Scandïnavian Pïne i84 500 517 615 05 2S

Misturas de Polpas
85 o Eucalipto i 5io 5oftwood 248 500 530 626 18 1 fi6

50o Eucalipto50e Softwaod 223 460 497 580 08 57

25lo Eucalïpto75o Saftwoad 224 450 495 575 05 30

i5r Eucaliptof85ro Softwvoad 204 420 480 560 03 20

Eucalipto E Brandis Amestra Agi Saftwrod Sauthern Píne
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da para a abtençáa de vários ti

pas de papéis

t7s resultadas ilustradas nas

fïguras 7 e indicam cvmpvrta
mentos de refïna distintos entre

as palpas de eucalipto e saft

wvvd Para as polpas de euca

lpta observase figura 7 que a

variação do índïce de tração au

mentou cvrn o volume das fla

cvs enquanto que para as pvC
pas svftwoad fïgura 8 a varia

ção do índice de tração diminuiu
com a aumenta dv velame dos

flocos

Conforme cementada anterior

mente as palpas de eucalipto
apresentaram elevada número

de flocosg com pequena vvlu

medïãmetra comparativamente
às polpas svftwaod Para as pal
pas de eucalipto as flavas apre
sentaram volume cuja diâmetro

média é ïnferivr à largura das
lãminas e dos canais dos discás

25 mm vs 3 mm Nesse casa

a aumenta da volume dos flocos

deve significar um aumenta da

espessura da manta de polpa
entre as superfícïes de refina

menor quantidade de fibras
flocos que atravessam paios ca

nais sem receber tratamento e

cansegúentemente maior quan
tidade de fibrasjflacas que re

cebem tratamento durante a re

fïna

Para as palpas saftwvad vs

floras apresentaram diãmetra
média e maior que a largura das

lãminas e das canais de refina

48 mm vs 3 mm Nesse caso

o aumenta da espessura da man

ta entre as superfícies de refina

com a aumenta da volume das

floras deve contribuïr para uma

grande dissipação de energia
com conseqúente redução na efr

cïéneia dv tratamento conforme

demonstrada par Steenberg 36

Esses resultados estão tam

bém de acorda com muitos estu

das recentes Lumiainem 529
constatou que flocos de palpas
svftwvad apresentaram partes
refinadas enquanto outras par
tes de um mesma fiava não

apresentavam nenhum tratamen

to Ele coneuiu que v refïno de

polpas softwaad cara flavas
maiores que a largura das lãmi
nas émuito heterogéneo a que
contribui para entender melhor
as resultados aqui apresentadas

Nm19

35

5

0

f ND TAAÇÃÚ VS VQLlN1 FCCQS

VARIAÇÃO TRAÁQ A 6 kWhlt TRAÇÃL A Q kWht

5

1D

eJr

Eucalyptus Brandis
Eucalyptus globulus

fi5 7 75 8
mm3

85

Figura 7 Efeito da Volume de Flocos sobre a esenvalvimenta dv

Indica de Tração Durante v Refína de Polpas de Eucafipta

ÍN TRAÃQ VS VCL11M FLQCC35

VAFlAÇÃQ TRARÃO A ft7 kWh1d
Nrnig

4fl

3

15

0

5i
44l

Scandinavian Pine
l

Scuthern Pine

Tropical Pine

5 fiQ
mm3

8

Figura 8 Efeito da Vrlurne de Flocos sobre oCesenvoCvimento do
Indica de Traçáo Qurante ofefino para Palpas Softwoaci

Je acordo com CCietanen 38
quando as canaïs das discas são

malares que o çamprïmenta das
fibras diretanrente relacionada
com a tamanha das lacas ocor

rem fluxos de fibras no interior

das canais relultandv em pouco
ou nenhum tratamento sabre a

palpa Arfas 37 concluiu que a

largura dos Banais e das lãminas
não precisam ser maior que a

eamprïmenta das fibras estrei
tamente relacionada com a ta

manha dos flocos
Híetanen e Ebel ing 1 obter

varam que uma polpa saftwood
desflaculada apresentou menor

consumo de energïa específïca

TaAÇÃQ A Q kWhlt

de refino para atingir um mesmo

valor de ïndïce de tração que a

mesma polpa normal não des

floculada em unçãa da disper
são de fibras resultar em um tra

tomento mais homogénea que o

da polpa flvculada Entretanto

palpas de brrch normal e desfla
culada apresentaram similares
consumos de energïa de refino
1738 indicando que as fibras

Cflocas tendem a escapar pelos
çanais dos discos 3

Qe acorda com Arfas 6354
para obter tratamento mais ho

mogéneo a distribuição dv tem

po de retenção da polpa Cocas
no interior cia refinados deWe ser

36 Papel Fevereirvj1993



a mais estreita possível parque
flocos com menor tempo de re

tençáo menor volume recebem
menus tratamento que flocos

com maior tampa de retenção
maior volume

Conforme comentada anterior

mente os flocos de eucalipto
são manares que s de saft

wood Daumento no volume dos

flocos de eucalipto deve contrì

óuir para aumentar a espessura
da manta de polpa entre as su

perfícies de refino a espessura

da manta de palpa entre as su

perfícies de refina o tempo de

retenção das flocos na interir

dos discos número de impac
tas e aabertura entre os discos
reduzindo a quantidade de fibras

que fluem pelos canais sem re

ceber tratamento 19363T39

6364J

Messe estudo aumenta da

volume dos flocos de eucalipto
significou também que o diãme

tro das flocos se aproximou da

largura das lámïnas e dos canais
das discos 3 mm o que de

acordo com informaçées de lite

ratura citadas acima contrïbuï

para uma maior eficïëncia do tra

tamento aqui verificada pelo au

menta da variaçã do índice de

tração com a energia específica
aplicada fïgura TJ

Cs resultadas apresentados
estão também de acordo com a

recente teoria de ICerekes 28

cujo modelo matemãtico consi

dera que o tamanho dos flocos

tem uma importante Contribui

ção para determinar o número de

impactos das lãminas de refino

sobre os flocos

A menor varação do indica de

tração para as palpas softwood
com flocos mais volumosos é

uma possïvel explicação para o

uso industrial de maiores valo

res de carga especifica de curte

e discos com lãminas e canais

mais largos que os normalmente
utilizados para as polpas de eu

calipto
Da mesma forma que verifica

do para as polpas de eucalipto
figura 7j os resultadas ilustra
dos na figura 8 para polpas soft
waod sugerem também que
maior variação para o índice de

tração é obtida para polpas com

flocos de volume cujo diámetro

tabela 1 J é similar à largura das

fID TRÃÇÁC3 VS VULUIfE FLC3GDS
VARlAÇÃ3 TRAÃ A GO kYVh1t T4ÇRU A 0 Icll11Jt

Nrnlg
35

3lD

25

2D

15

ó zá áo sõ Bo
mm3

Eucalipos Softwads

Fgura 9 Efeito do Volume de Flocos sobre o Desenvalvirnenta do

ndice de Traçáo Durante Refino tia Diferentes Palpas de

Eucalïpto e Softwvod

lãminas e dos canais dos dïscos
de refino Essa tendéncia é mais
facilmente vïsualizada na figura
9 na qual são ilustrados os va

lores da variação do indica de

tração com o volume das flocos

para as polpas de eueaïpta e

softwoodi7bservase que os va

lores de varïação da indica de

tração tendem a urn máximo o

qual parece correspondera va

lores de volume dos flocos ca
12 mm3J cujo diâmetro ca 3 mm
se aproxima da largura das lãmi

nas e canais do disco utilïzado
nesse estudo

Como primeira tentativa para
checar essa hipótese aplicouse
o mesmo experimental utilizada

para as polpas de eucalipto e

softwaad no refïno de misturas

de polpas puras de E Brandis
Amstra A e Southern Pine Ds

resultados ilustrados na figura
10 na qual são consideradas va

lores para quatro nineis de mis

turas e também os valores obti

dos para as Polpas puras confir

ÏIC3 TFAÇÃU VS VCLUME FLC3CUS

VARIAÇAQ TRAÇÁ A 60 klNhjt YRAÇÃC3 A 0 kV11hÍt
rymlg

27

2

2

4

210
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mam a hipõtese apresentada an

teriormente Ou sapa para todas
as polpas e níveis de mistura

aqui avaliados obtevese maior

desenvolvimento para a índice
de tração com a energia especi
fica tptil aplicada quando os flo
cos apresentaram volume cujo
diãmetro fai sfmïlar à largura das
lãminas e das canais da disco

O modelo proposto acma para

explicar o desenvalvimento da

indica de tração com o refino
o qual é também vãlido para
outras importantes praprïedades
do papel como a densidade apa
rente e a resïstëncia ao arGur

ley tabela 3 indica a otimïza

ção do processo especialmente
quando a abjetivo é a redução
de energia de refino Entretanto
esse modelo é aïnda objeto de
estudas mais detalhados ïn

cluinda principalmente discos
com diferentes conftguraçães

S Canclusões

Resultados originais para ca

racterísticas dos flocos volume
densidade diãmero númera de
flocos jg e numera de fibras por

floco e as suas retaçes com as

propriedades das fibras e tam

bém com o desenvolvimento das

propriedades da polpa como re

fino foram discutidas nesse es

audo à luz das mais recentes

teorias sobre refino as quais re

velam que flaco de fibras é a

entidade básica que recebe ra

tamenta abaixa consistência

Q volume dos flocos o qual é

facilmente medido através do

métada da balança hidrostática
mostrouse fortemente correta

cionado cam a cumprimenta de

fibras e principalmente com a

número de fibras por grama

Todas as polpas avaliadas

apresentaram grande diferença
nos valores de volume dos flo

cos cujos diãrnetros foram m

nores que 25 mm para as polpas
de eucalipto entre 44 a 52 mm

para as polpas saftwaod e entre

3o e 56 mm para as misturas

de palpas

Ds resultadas mostraram que
as polpas caris flocos de taman

nha similar ï3 largura das Eáminas
e dos canais dos discas 3 mm
apresentaram maiores evalu

çães das propriedades cara a

energia especifica aplicada Essa

abordagem embora seja aïnda

objeto de estudos mais detalha

dos confirma a impartãncia das

caracteristïcas da entidade bási

ca que recebe ïnrpactos durante

o refino na busca de uma maior

otimização do pracesso
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