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A CONCEITO
A refinaçâo é um tratamento

mecânico efetuado sobre a polpa
com fibras completamente separa
das eque tem por fim efetuar mu

danças na estrutura das fibras que

compõem a polpa

As características físicas que são
dadas às fibras durante o processo
de refinação vão resultar em cer

tas propriedades do papel acabado

Assim um papel higienico tem que
ser macio e absorvente um papel
para impressão tem que ter boa

formação opacidade e receptivi
dade àtinta Entretanto esses pa
péis são feitos basicamente da
mesma fibra

B DESENVOLVIMENTO
HIST6RIC0

Durante o primeiro quarto deste



século predominou a teoria quí
mica da refinação Os principais
defensores desta idéia foram Cross

e Bevan Sindall e Schwalbe
Cross e Bevan acreditavam que
durante o processo de refinação a

água reagia com a celulose for

mando um hidrato de forma gelati
nosa Daí surgiu o termo hidrata

ção aplicado até hoje na fabrica

rão de papel embora o seu signifi
cado seta correto apenas parcial
mente

Outros pesquisadores como por

exemplo Schwalbe consideravam

a formação de oxicelulose e hidro

celulose os quais formariam muco

que por sua vez seria responsável
pela união das fibras dentro da fo

lha de papel depois de secagem

Para substituir a teoria química
surgiu a teoria física da refinação
Strrchan deu maior importãncia à

formarão de fibrilas durante a refi

narão etentou explicar que aliga
cito das fibras dentro da folha de

papel decorria do entrelaçamento
mecánico das fibras

Em 1932 Campbell demostrou

que o refino nâo aumenta de forma

aprecivel a quantidade de água de

hidratarão contida no polpa o que
de fato aumenta com o processo é
a água retida nos capilares existen
tes no material celulósico por força
da tensão superficial Das expe
riëncias de Campbell deduziuse

que ainda que a refinação nâo pro
duzisse altertcões significativas na

hidratação ela modificava a estru

tura das fibras de forma tal que
uma apreciável quantidade de água
se incorporava ao material celu
lósico

A teoria moderna do refino se

baseia numa hipótese de Campbell
sobre uma idéia de Urquart se

gundo a quol os grupos hidrofílicos
da celulose unidos à molécula de

água perdem esta água quando a

celulose é secada o que faz com

que as valências residuais dos gru
pos hidroxilos sejam satisfeitas em

certa proporção pelas das molécu
las de celulose vizinhas as quais se

unem por pontes de hidrogênio

Campbell observou que através
de reimersão em água uma certa

proporção destas uniões se rom

piam fazendo com que a estrutura
se debitasse e algumas das molécu
las passassem a um estado no qual
eram parcialmente dissolvidas
Neste estado as fibrilas sâo separa
das mais facilmente pelo refino
para serem postas em contato com

as fibras vizinhas quando a água é
eliminada na máquina de papel A
medida que seca a folha de papel

formamse de novo pontes de hi

drogênio agora de preferência
entre fibras vizinhas

Segundo Emerton durante as

primeiras etapas do tratamento das

capas externas da fibra isto é a

parede primária e a parede exterior
secundária especialmente esta úl
tima sâo rompidas e parcialmente
eliminadas o que permite à fibra

incharse Ao mesmo tempo em

parte comoConseqüënciadeste in

chamento e em parte devido às in
tensas zonas de fricção que existem
nas proximidades das lâminas do

refinador as fibras se fibrilam in
ternamente Isto quer dizer que as

uniões existentes entre sucessivas
láminas coaxiais da parede mé
dia secundária são rompidas até

certo ponto Originase assim uma
maior penetraçâo de água entre as

fibrilas como conseqüëncia de que
as hemiceluloses que são forte
mente hidrofílicas e em grau me

nor afiação amorfa da celulose
tomam quantidades consideráveis
de água e passam a um estado de

solução coloidal parcial A medida

que se elimina esta água de suspen
são durante a fabricacâo do papel
as fibras ocupam posições mais

próximos umas das outras e tão

logo começa a eliminação de água
contida nos capilares as forças de
tensão superficial empurram as fi
bras efibrilas o um contato mais
íntimo Uma vez que a distãncia
entre moléculas de celulose vizi
nhas é suficientemente pequena
existe a possibilidade da formarão
de pontes de hidrogénio se as mo

léculas formam parte de fibras di
ferentes estas fibras se unem umas

com as outras medimte forcas
muito similares às de cristdiuição
com uma resistência que depende
entreoìros fatores do número de
enlaces formados entre ambas as

fibras

Ou seja produzemse dois fenô
menos quase simultaneamente De
um lado o trabalho mecânico efe
tuadosobre afibra arrancandolhe
as partículas das comadas mais ex

ternas especialmente a parede pri
mári e aparede exterior secun

dária oque permite a entrada de
maiores quantidadesde água dentro
da fibra e do outro a liberaçâo das
microfibrilas das camadas mais in

ternas fenomenos estes que esta

vam restritos anteriormente pelas
citadas camadas Isto se conhece
como fibrilação externa A água
que penetra dentro das camadas
mais internas da fibra rompe as

uniões existentes entre os grupos
hidroxilos e as moléculas de celu
lose ou hemicelulose anterior
mente próximas dos hidratos de

carbono que existiam no interior

da fibra como podese observar na

figura A
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Este fenômeno se conhece como

Fibrilação Interna
Como conseqüëncia da entrada

de maiores quantidades de água a

fibra se torna mais flexível e se pro
duz ofenômeno conhecido como

Inchamenld
FFFITOS DO RFFNO

Como vimos até agora o pro
cesso do refino é sumamente com

plexo Deixando de lado o meca

nismo interno do mesmo e a in
fluência de diferentes variáveis
existe uma parte do refino que é
mais interessante para o fabri

cante são or efeitos do processo
sobre o produto fabricado Por um

lado as fibras individualmente
consideradas são afetadas de uma

forma geral dependendo natural
mente das modificações introduzi
das econdições operatórias do re

ino efetuado
Como conseqüência disto uma

série de propriedades da polpa e do

papel assim fabricados vëm direta
mente influenciados pelas modifi

cacões sofridas pelas fibras
Isto levou a Higgins e Yong a fa

zerem distincïto entre os efeitos

primários e os efeitos secundários
do refino Os primários sâo aqueles
que distinguem uma fibra indivi
dud refinada de nutri sem refinar
Os secundários compreendem as

mudanças produzidas como conse

qüëncia direta dos efeitos pri
mários nas fibras consideradas em

conjunto nas suspensões da polpa
e nas folhas de papel produzidas
Os efeitos secundários somente po
dem ser relacionados com os pri
mários de uma forma complexa já
que intervem interações das fibras
com omeisdispersante interações
entre as mesmas fibras ou ambos ti

pos de interações simultanea
mente



Os principais efeitos primários
do refino são os seguintes

1 Fibrilação interna
A Fibrilação interna compreende

a ruptura dos anéis por pontes de

hidrogënio entre as moléculas de

celulose ou hemicelulose existentes
dentro da fibra e a formação sub

seqüente amedida que evolue o

refino de novos anéis com as mo

léculas de água
C I Existe uma ampla evidên

cia de que praticamente todos os

grupos hidróxilos da celulose e he
micelulose estão unidos por pontes
de hidrogênio A freqüência da
banda de vibração em um aspecto
infravermelho de uma polpa sem

refinar o que indica que as pontes
de hidrogênio existentes se rompe
ram Os grupos hidróxilos desblo

queados como conseqüência do
refino se unem de novo mas agora
com as moléculas da água que en

tra dentro da fibra devido a outros

fenômenos primários do refino
que produzem um arrancamento
total ou parcial das capas mais ex

ternas da fibra facilitando a en

trada da água A fibra sofre o pro
cesso de inchamento que é tanto

mais ressaltado quanto maior é a

quantidade de água que pode en

trar na fibra

Este fenômeno é talvez o mais

importante do refino quanto ao au

mento das características físicas
Isto porque durante o processo de

fabricação do papel que nada
mais é do que um processo de eli

minação da água de suspensão da
fibra se produz uma nova organi
zaçâo destes enlaces que se satis
fazem com outras moléculas contí

guas da mesma fibra Durante o re

fino as capas mais externas são

rompidas desaparecendo qual
quer impedimento para a formação
das pontes de hidrogênio entre as

fibras contíguas Isto ocorre espe
cialmente durante o processo final
da fabricação do papel que é a se

cagem onde as fibras são ligadas
umas às outras de tal forma que se

alcança a distância mínima reque
rida para a ormação de tais u

niões

Quer dizer a fibrilação interna
supõe uma ruptura dos enlaces por
pontes de hidrogênio existentes
primitivamente no interior das fi

bras entre os grupos hidróxilos e

as moléculas de celulose ou hemi

celulose esua transformação em

novas pontes de hidrogênio agora
entre os grupos hidróxilos das ca

deias de celulose ou hemicelulose e

as moléculas de água que foram
produzindo o inchamento da fi
bra Esta organização dos enlaces
se realiza na fração amorfa da celu
lose enas hemiceluloses que são

quase totalmente amorfas

2 Fibrilação externa

Devemos somente ressaltar o

fato de que como conseqüência do
arrancamento das capas externas

da fibra as microfibrilas deixam de
estar empacotadas formando uma

capa peluda que rodeia mais ou

menos a superfície fibrosa Como
estas microfibrilas possuem um

teor relativamente alto de hemice

luloses apossibilidade de forma

ção dos enlaces com fibras contí

guas émaior que antes do refino
quando as capas exteriores impe
diam toda a liberação das microfi
brilas

3 Formação dos finos
O arrancamento das capas exter

nas das fibras especialmente a pa
rede primária e a parede exterior
secundária junto com as microfi
brilas desprendidas da superfície fi
brosa são a causa principal da for

mação de finos Sobre a importân
cia que os finos têm nas proprieda
des finais do papel existe uma

grande diversidade de critérios
Nos Estados Unidos existe uma

tendência quase unânime em con

siderar benéfica a sua presença
numa polpa já que a sua influência
sobre a resistência do papel é
muito pequena exceto no caso de
resistência ao rasgo que aumenta

rapidamente a medida que diminue
a proporçâo de finos A sua in
fluência sobre as propriedades óti
cas éconsiderável

Na Rússia ao contrário foram
feitos vários estudos sobre as van

tagens que se obtem de um fracio
namento da fibra durante o refino

Segundo Reizinsh o refino racio
nado representa um avanço signifi
cativo na tecnologia papeleira
obtendose uma grande diminuição
no consumo de energia e um incre
mento nas características físicas

4 Encurtamento das fibras

O quanto se encurta um determi

nadotipo de fibra durante o refino
depende principalmente do tipo de

polpa O fenômeno foi estudado

primeiramente pelo Sr Corte do

ponto de vista matemático
observandose a média das mudan
ças de comprimento devido às
ações puramente de corte As fi
bras segundo explicou Giertz po
dem ser cortadas além da ação
cortante das lâminas pela ação
exercida por um fluxo a grande ve

locidade Hoje em dia foi abando
nado completamente o antigo con

ceito de que a resistência de um

papel dependia principalmente do

comprimento da fibra exceto no

que concerne à resistência ao rasgo
e algo menos ao arrancamento As
resistências aautoruptura e ao es

touro mullen dependem primor
dialmente da extensâo da ligação
das diferentes fibras por pontes de

hidrogênio e o comprimento da fi
bra exerce uma influência secun

dária

Os efeitos secundários
Estes efeitos são os que real

mente interessam ao papeleiro lá
que são os que determinam a quali
dade do papel fabricado

a Os efeitos secundários que
influem sobre as propriedades das

fibras

Como vimos anteriormente o

inchamentoda fibra é facilitado
em especial pelo arrancamento
das capas externas o que origina o

aparecimento das zonas inchadas
nas partes onde essas capas foram
arrancadas e estreitamento nas zo

nas onde permanecem total ou

parcialmente as capas externas

Vimos também que o incha
mento está diretamente relacio
nado com a fiibrilação interna Po
risso oaumento do volume es

pecífico das fibras durante o re

fino dependerá primordialmente
da fibrilação interna

A fiibrilaçâo externa caracteri
zada pela aparição de microfibrilas
na superfície das capas externas
também influe sobre o aumento do
volume especffiico porém esta in
fluência não é tão ressaltada como

no caso da fibrilação interna

A superficie específica de
uma fibra está diretamente in
fluenciada pela fibrilação externa e

pela produção de finos Ambos os

efeitos primários aumentam real
mente asuperfície total disponível
para formar uniões por pontes de

hidrogênio com fibras ou partícu
las vizinhas Neste caso a fibrila
ção interna tem menos importãn
cia uma vez que o aumento super
ficial em conseqüência do incha
mento da fibra é claramente infe
rior ao aumento produzido pela fi
brilação externa ou pela produção
de finos

Durante o processo de fabrica
ção do papel as fibras são conti
nuamente submetidas a um con

junto de esforços que tendem a

deformálos especialmente na úl
tima fase do processo a secagem
Uma fibra pode se deformar plás
tica ou elasticamente No primeiro
caso a fibra nâo retorna a sua posi
ção primitiva quando cessa o

efeito deformante No segundo a
fibra se recupera tão logo cessa o

efeito deformante e volta a sua po
sição original Na ormação do pa
pel interessa a deformaçào plás
tica das fibras uma vez que no

caso de deformação elástica a fi
bra ao retornar a sua posição ori
ginal durante a secagem se origi
nariam distorções no papel que se

está fabricando O processo de fi



brilação interna faz com que as fi
bras fiquem mais Flexíveis plastica
mente Com efeito este processo
supõe a ruptura dos enlaces late
rais entre moléculas adjacentes
dentro da região amorfa do hidrato
de carbono Esta região está prefe
rentemente localizada entre as su

perfícies interna e externa das ca

pas coaxiais e porisso a fbrilaçâo
interna ao romper preferente
mente estes enlaces que conferem
uma estrutura rígida às fibras as

fazem maisflexíveis Quer dizer as

capas coaxiais em consequência
do refnqpodem deslizarse umas

sobre as outras fazendo com que a

fibra adquira uma deformação
plástica

Na FIG B vemos os dois tipos
de deformação

reãe

FIG 1 Deformação elástica e plástica

a Há que se terem conta que a

transformação da parede celular
relativamente sólida em elementos
mais finos e Flexíveis tanto elástica
como plástica e a lubrificação des
ses elementos por água embebida
são dois efeitos complementares

Um trabalho interessante acerca

da medida da flexibilidade das fi

bras foi feito por Robertson e seus

colaboradores No quadro abaixo
se observa alguns dos resultados
obtidos
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para a entrada de água dentro da

fibra a deformação plástica cai e

aumenta a porcentagem de fibras

rígidas
a Na parte inferior do quadro

se nota claramente que à medida

que aumenta o tempo de refino

lembrar que o inchamento se

processa principalmente nas pri
meira etapas do refino diminue

rapidamente a porcentagem de fii

bras rígidas para aumentar a de fi
bras Flexíveis tanto plásticas como

elasticamente
Muito nos detivemos na Flexibili

dade das fibras como o efeito se

cundário do refino Isto porque se

trata de uma das propriedades de
maior importância no desenvolvi
mento de altas resistências no pa
pel Um papel será tanto mais resis

tente quanto maior for o número
de uniões por pontes de hidrogênio
entre as fibras vizinhas Quanto
mais Flexível é uma fibra tanto mais

facilmente pode moldarse às fi
bras vizinhas

Em menor escala que afibrila

çâo interna influem sobre a flexibi
lidade da fibra a fibrilação externa

e o encurtamento das fibras A pri
meira por favorecer a penetração
de água na fibra e o segundo inver
samente pois quanto mais curta é
a fibra mais rígida ela é

b Os efeitos secundários que
influem sobre as suspensões de fi
bra

Um aumento na viscosidade da

suspensão da polpa afeta direta
mente asua resistência ao fluxo
que diminue Brecht e Heller estu

daram aperda de carga no Fluxo de

suspensões de polpa em tubula

ções e concluíram que as suspen
sões de fibra curta ofereciam me

nor resistência que as de fibra

longa Este fenômeno foi confir
mado posteriormente por Hig
gings e Yong mediante a observa

ção do comportamento de suspen
sões de fibras de comprimento co

nhecido Para isto prepararam di
versas suspensões a partir de fibras
pinus Klinki que são extrema

mente largas e cortaram mediante
uma técnica especial em tamanhos

compreendidos entre 1 e 4 mm Os
resultados obtidos encontramse a

baixa
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A primeira parte do quadro não
está exatamente relacionada com o

nosso tema porém é interessante
notar que á medida que o rendi
mento aumenta o que supõe uma

menor delignificação das fibras e

portanto uma menor possibilidade
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Também influem ainda que em

menor escala a fibrilação interna e

a externa que aumentam a viscosi
dade do meio

Quanto à drenagem de umá

polpa não cabe dúvidas de que
está diretamente influenciada pela
produção de finos já que estes obs

truem os poros da tela metálica di

ficultando apassagem da água por
ela Na FIGC podemos notar per
feitamente que a resistência à dre

nagem aumenta com o tempo de

refino Os testes foram feitos na

Holandesa Valley Ingmanson e

Andrews confirmaram este fato e

encontraram uma relação expo
nencial entre a resistência a drena

gem a otempo de refino
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Quanto a resistëncia a úmido de
uma folha de papel podemos dizer

que em geral aumenta com o e
fino

c Efeitos secundários que in
fluem sobre as propriedádes do pa
pel

Nordman demonstrou que o au

mento na resistência de um papel
com o refino não se devia aos enla
ces interfibrilaresrnas sim a um au

mento nas superfícies unidas me

diante pontes de hidrogênio O
aumento no inchamento da fibra
durante o refino faz a fibra flexível
aumentando a conformação de
uma fibra com outra isto faz com

que a probabilidade de formação
de enlaces entre as fibras adjacen
tes seja maior A fibrilação externa
e a formação de finos também con

tribuem ainda que em menor es

cala ao aumento das zonas enlaça
das de fibras vizinhas Isto sé dá em

conseqüência do aumento nas for

ças de tensão superficial nas pri
meiras etapas do refino que apro
ximam umas fibras ás outras

A densidade está intimamente
relacionada com a fibrilação in
terna já que durante a sécagém
quando se produz o colapso da fi
bra estas se compactam mais A

produção de finos é imporíante
neste caso ainda que menos que o

da fibrilação interna já que se re

juntam os interstícios existentes
entre as fibras aumentando a den
sidade

No itemA10 duração da refina
ção noutra parte deste trabalho



apresentamos a discussão dos efei
tos do refino sobre as propriedades
do papel

PARTE II
Os fatores que influem na reTinação

A Do processo
B Do projeto da máquina

Os fatores que influem na refina

çâo
A Do processo
Al tipo de fibra

A2 processo de obtenção da
polpa
A3 consistência da polpa
A4 vazão e pressão de alimen

tação
A5 consumo de energia e pres

são especifica
A6 pH da polpa e eletrólitos

presentes
A7 temperatura da polpa
A8 viscosidade da fibra
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A11arranjo dos refinadores

B CaraMeristica
do refinador

B1 área refinados
B2 ângulo das lâminas
B3 velocidade do refinador
B4 material das lâminas

A DO PROCESSO

A1 Tipo de fibra

Analisandose a FIG I mostra

se que o eucalipto deve ser tratado
de uma forma diferente das outras
fibras O grau de refino final que
necessitamos para fabricar um de
terminado tipo de papel também

requer um tratamento diferente
Porém a conclusão mais impor
tante deste estudo é que como re

finador com as áreas refinadoras
convencionais para a fibra longa
ao se tentar trabalhar com a fibra
de eucalipto era necessário dimi
nuir apressão específica entre o

tutor e o estator para não ultrapas
sar acarga especifica mxima per
missível Portanto o rendimento
do refinador para o eucalipto cata
drasticamente Esses fatos levavam
os papeleiros a conclusão de que o

eucalipto devia ser sempre refi
nado suavemente caso contrário
diminuiria ainda mais o o já pe
queno comprimento da fibra Po

rém utilizandose áreas refinado
ras contendo asilãminas mais es

treitas é em maior número e dimi
nuindo igualmente os espaços en

tre as lãminas foi possível aplicar
altas 8nergias no mesmo refinador
respeitandose a carga específica
mxima permissível

Obtendose assim com os mes

mos equipamentos somente mu

dando aconfiguração das áreas
produção ainda maior do que com

a fibra longa e portanto uma dimi

1 PINHO SULFATO BRANOUEA00

2PINHO SULFATO NÃO BRANOUEA00

7PINHO SULFITO BRANQUEADO

PINHO SULFITO Nq0 BRANWEA00

WS
5BÉTULA SULFATO BRANQUEADO

Km
6EUCALIPTO SULFATO BRANOUEA00

7FAIA SULFATO BRANQUEAD0

3000

3

2 500

4

2000

5

1500
6
7 1

1000
2

500

0 50 90 SR

CARGA ESPÉCIE M MA M FUNC
DO GRAU DEDËCnËLÚLÓSE ERSOS FÌG 1

nuição do consumo de energia em

HPDt

A2 Processo de obtenção da

polpa
Os diferentes processos de cozi

mento tem por fim separar as fibras
mediante a eliminação da lignina e

as substâncias pécticas que se en

contram na lamela média Porém
devido a sua natureza ácida ou al

calina também exerce a ação so

bre acelulose e as hemiceluloses
Já no processo semiqumico a

ação é em maior extensão limi
tada na dissolução da lamela mé
dia Os efeitos de cozimento sobre
as propriedades fisicoquímicas das
fibras refletem fortemente no re

fino enas características da polpa
No processo sulfito devido as

condições ácidas em que se opera
os polisacarideos são degradados

até certo ponto quer dizer as ca

deias de celulose e hemicelulose
são reduzidas em comprimento
Embora a temperatura sela a variá
vel mais importante deste Qro
cesso adoração e aacidez do IICOr
de cozimento são fatores contri
buintes

Nos processos alcalinos as hemi
celuloses tendem a se dissolver di

retamente sem a hidrólise prelimi
nar como simples açúcares Uma

porção preciáveldas hemiceluloses
se dissolve antes que a temperatura
alcance os 100oC e praticamente
todas as hemiceluloses reativas sâo
dissolvidas quando se alcançam os

140QC ainda que a delignificação
esteja no seu inicio Nas pastas ao

sulfato permanece uma quantidade
considervel de pentosanas resis
tentes aos alcalis os quais hidra
tam mais lentamente no refinador



que as facilmente solúveis hemice
luloses As hemiceluloses são reti
das em maior extensão no processo
sulfito que nos processos alcalinos
A2 A influencia das operaçôes

de cozimento e o branqueio sobre
o refino estará condicionada a ex

tensão com que tenham sido elimi
nadas alignina e as hemiceluloses
e a degradação sofrida pelos hidra
tos de carbono que permanecem
na polpa Em primeiro lugar a lig
nina nâo se hidrata e em segundo
lugar incide a penetração de água
até as zonas internas da fibra onde

se encontram os hidratos de car

bono estando unidas de alguma
maneira as hemiceluloses De um

modo geral podese dizer que um

conteúdo elevado em lignina
como é o caso das polpas kraft sem

branquear faz com que as fibras

sejam rígidas e quebradiças pelo
que se refinam mal e tendem a se

romper
Por tudo dito até agora sabemos

que se á proporção de hemicelu

lose em uma polpa for elevada a

possibilidade de embeber a água na

fibra produzindo o inchamento é

grande Por isto no processo Mits
cherlich ao sulfito no qual a tem

peratura máxima não passa de
1304C e os tempos de tratamento

são muito longos até 36 horas a

degradação das hemiceluloses é

muito pequena permanecendo na

polpa uma elevada proporção de

las 14 ainda que a lignina tenha
sido eliminada em uma grande pro

porçâo pelo que a polpa se hidrata
livremente e o refino se realiza

com muita facilidade
Numa polpa ao sulfato com um

conteúdo em lignina superior ao da

polpa ao sulfito a possibilidade de

hidratação é menor e portanto o

refino se realiza com mais dificul

dade fato cpnhecido que as pol
pas ao sulfato se refinam mais len

tamente que as polpas ao sulfito

mas produzem polpas mais resis

tentes

A2 Jayme e von Kuppen con

cluíram que a distribuição da lig
nina residual nas paredes celulares

era mais uniforme na polpa ao sul
Fato que na polpa ao sulfito pois
nesta se concentrava na capa mais
externa O mesmo sucedida com as

hemiceluloses Disto deduziram

que o grau de polimerização médio
da celulose era mais uniforme nas

polpas ao sulfato que nas polpas ao

sulfito ccmo vemos na figura se

guinte

A maior concentração de lignina
na zona externa das fibras ao sul
fito reduz o número de uniões por
pontas de hidrogénio entre as fi
bras e as fibrilas vizinhas Isto
unido ao menor comprimento das
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cadeias de celulose e hemicelulose

nestas regiões a facilidade com

que estas zonas são arrancadas du

rante orefino e afacilidade de dis

solução das hemiceluloses que
formam uma espécie de lodo muci

laginoso explicam a inferior resis

tëncia final das polpas ao sulfito
A3 Consisëncia da polpa

Examinando a FIGs 23 e 4 ve

mos que entre 25 e 49 de consis

tência praticamente não há altera

çâo no desenvolvimento das resis

tências desde que respeitemos a

carga específica máxima permissí
vel assim como a energia efetiva

mente consumida para se atingir
um determinado SR é aproxima
damente igual Para o eucalipto
podemos afirmar que até 65
não há influência nítida

Todavia para maior aproveita
mento de uma máquina refinadoea
devese trabalhar coma consistên

cia mais alta possível Além disso
com as consistëncias baixas o des

gaste das lâminas é sempre mais a

centuado
Para os refinadores de disco tra

balhando com as fibras de euca

lipto aconsistência recomendada

é de 5 a 6 e para os refinadores
cônicos é de 4 a 5
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A4 Vazâo e Pressâo de alimen

tação
Tanto os refinadores cõnicos

quanto os a disco sofrem restri

ções para a passagem da polpa Por

isso ambos os tipos de refinadores

necessitam de uma alimentação
forçada por meio de bombas

centrífugas
A influëncia da vazão no refino é

semelhante a influência da consis
tência conforme podese observar

pelas Fies 5 e 6 mantendose a

vazão de massa seca constante a

carca específica de refinaçâo sâo i

guais
A pressão de alimentação está

interligada com a consistência da

polpa e com o desenho da área re

finados Como para o eucalipto se

utiliza a distância entre as facas de
3 mm ou menos e consistência de

até 6 se a pressão de alimenta

ção for baixa haverá a obstrução
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dos canais Recomendase os valo
res2Skgm2 ou mais na entrada
dos refinadores de discos com as

consistências entre 5 r 6
Os refinadores de discos sempre

exercem uma certa ação de bom
beamento da polpa Como as lâmi
nas dos discos não estão dispostos
radialmente mas formando umi

ângulo com o eixo de simetria do

disco podese facilmente com

preender que existem duas disposi
ções dos discos uma das quais
exercerá uma ação de bombea
mento nâo desejável pois consu

mirá maior energia em vazio é é

geralmente aceito que a eficiência
de um refinador é medida pela re

lação percentual entre a energia
consumida em vazio e a energia
consumida com a carga máxima

A energia consumida em vazio

por um refinador nâo depende ex

clusivamente do desenho dos dis
cos e da rotação destes Depende

também da construção interna do

corpo do refinador que pode au

mentar ou diminuir essa ação de
bombeamento

Estas considerações são impor
tantes de modo especial para o eu

calipto
A5 Consumo de energiá e Pressão
específica

O consumo de energia durante o

refino depende de todos os outros

fatores que influem na refinação
Porém o fator que limita a máxima

energia que pode ser aplicada por
um determinado refinador a um

certo tipo de fibra é a carga es

pecifica máxima conforme já indi
cado na FIG 1

Para um mesmo refinador

podese variar o tratamento da fi

mo

Im

roo uroefixw
zoou áaósoaó

AUtO RlP1ütA lml

KLDENú DA EnERGIA APLrMA
FIGIm isal

bra As FIGs 7 e 8 representam o

refino de uma celulose sulfito não

branqueada de pinho onde pode
mos ver que o potencial dessa celu
lose é melhor aproveitada
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NFLVÉNCW DA ENERGIA APLICADA
FIG 8

diminuindose a energia aplicada
Observase porém que esta in
fluência não é muito acentuada

46 pH da polpa e Eletrólitos pre
sentes

Quando as fibras são tratadas no

refinador e são posteriormente
transformadas em uma folha de
papel na tela está presente uma

considerável quantidade de ele
trólitos na água de suspensão que
podem modificar o índice de refino
e as características físicas do papel
acabado Além dos sais minerais da

água muitas outras substâncias são
adicionadas durante os diferentes

processos de fabricação tais como

resina
sulfato de alumínio
corantes

agentes antiespumantes
inibidores etc

Cohen Farranfi e Watson desco
briram que os cations monovalen
es do tipo sódio e potássio au

mentam ligeiramente as resistën
cias atração e ao estouro Já os ca

tions Bivalentes apresentam uma

pequena ou desprezível queda nas

mesmas propriedades físicas en

quanto os cations tri e tetra valen
tes resultam em grandes quedas

Os mesmos pesquisadores estu

dando os efeitos de anions encon

traram com algumas exceções
que influem da mesma maneira

que os cations univalentes
Um tipo especial de íon é o hi

drogênio e a sua concentração
numa solução é expressa como pH

Watson Tolvi concluíram que
em meio ácido ou em meio forte
mente alcalino as propriedades
físicas do papel são influenciadas
de forma adversa portanto um pH
em torno de 8 acharam ser o mais
satisfatório Na prática porém são

empregados pH de 43 a 47 ou

seja ácidos devido a que a cola

gem éótima para esta acidez Po

rém atendência de hoje é utilizar
resinas sintéticas que permitem a

colagem para valores de pH mais

próximos de 7 ou seja do neutro

A7 Temperatura da polpa
Como se sabe a temperatura de

uma massa aumenta apreciavel
mente durante o refino devido a

conversão da energia mecânica em

energia térmica A temperatura in
flue evidentemente no desenvolvi
mento do refino

Sem dúvida temse encontrado

que as polpas de trapos se refinam
mais rapidamente a 25C que a

maior ou menortemperatura eque
as polpas previamente secas ao ar

se refinam melhora 30C As pol
pas de trapos que tem um con

teúdo de hemicelulose pratica
mente desprezível e as fibras seca

das ao ar são incapazes de se hidra
tar esofrer o fenomeno do incha



mento tal como fazem as fibras
em suspensão ou as polpas ricas em

hemiceluloses devido ao fenô

meno da unificação irreversível
Isto nos leva a conclusão de que a

temperatura influe sobre o refino
devido a sua influência sobre o in

chamento Vimos que este fenô
meno éuma reação exotérmica e

que portanto uma redução da tem

peratura aumentará a capacidade
de hidratação

AR Viscosidade da polpa
Até a presente data não temos

conhecimento de qualquer expe
riência estudando a influência da

viscosidade da polpa sobre a refi

nação
A9 Viscosidade da fibra

Analisandose a FTG 16 verifi

MD tramavam

zB cpa
le zB cva

6a18 cps

Kabcpz

ttaxroa

BaRCVz

eauroa

6a6cpz

fFL aA VkiGG610ME M FIBRA

FIBRA BE EUGALIPIO FIG 16

Gamos que a influência da viscosi
dade sobre a tracâo nâo é muito
acentuada nas polpas sem refinar
porém a medida que aumenta o

refino esta influência é nítida

0

não
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FIG 1J
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Contudo para viscosidades abaixo
de 10 cps os valores de resistência

atração obtidos com o retino são
extremamente baixos ou seja não
se desenvolve tanto quanto naque
las acima de 10 cps

Dt FIG 17 vemos que o rasgo
aumenta mais ou menos proporcio
nalmente com a viscosidade Para
baixas viscosidades quase nâo se

nota o desenvolvimento do rasgo
com o refino Já para altas viscosi

dades há um ponto de máximo

rasgo com o refino

cps

cale roa

xal6 cps

11 a x cDs

Battroa
Balo cDs

6a
ecps

IA 04 VMiCO6pAGE BA FIEM
FIG IBFIBRA CE ELCALPiO 1

Finalmente examinandose a

FIG 18 observamos que para o

mesmo tipo de fibra e o mesmo

processo de fabricação o tempo de

refino para se atingir um determi
nado 3R cai drasticamente com a

diminuição da viscosidade

A10 Duração da refinaçâo
Na figura abaixo temos a ilustra

ção do desenvolvimento das pro
priedades físicas do papel com o

tempo de refino

tempo de refino

A resistência ao rasgo em geral
diminue progressivamente a me

dida que aumenta o refino embora
algumas polpas mostrem uma li

geira melhora nas primeiras etapas

do refino para diminuir rapida
mente em seguida Existe ampla
evidência de que a diminuição da
resistência ao rasgo se deve a dimi

nuição do comprimento médio da
fibra Um papel fabricado com pol
pas bem refinadas portanto com

maior homogeneidade adquirida
mediante a flbrilação interna e a

produção de finos apresenta re

sistência ao rasgo menor também

Isto se deve ao fato de o esforço de

rasgo realizado sobre o papel estar

localizado não sobre uma grande
área mas sobre um ponto determi

nado do papel

á para o caso de dobras du

plas a homogeneidade de uma

folha de papel atua favoravel

mente ou seja a medida que a ho

mogeneidadeaumenta crescem as

dobras duplas Portanto o efeito
dos finos abrindo interstícios em

tecidos fibrosos quer dizer
conferindolhes uma maior homo

geneidade tem uma importância
decisiva no valor das dobras Já o

encurtamento da fibra influe nega
tivamente sobre a dobra

Quanto a resistência a tração
aumenta a medida que aumentam

as zonas de contato á vimos que o

contato entre fibras vizinhas e por
tanto apossibilidade de formação
de uniões interfibrilares aumenta

com o refino Facilmente se deduz

que o aumento da resisténcia a tra

ção com o refino está influenciado

pelos efeitos primários de uma

forma similar ao caso do aumento

das zonas de contato Ou seja a

parte fundamental no desenvolvi

mento de resistência a tração supe
rior édevida a fibrilação interna
influindo em menor escala a fibri

laçâo externa e a formação de fi

nos Para a resistência ao estouro

aproximadamente vale a mesma

explicação

AII Arranjo dos refinadores

Desenvolvimento das equações
para análise dos sistemas de refina

ção com um tanque e com dois tan

ques esimultaneamente a discus

sãodas ligações dos refinadores em

série e em paralelo

a Equação que exprime o es

tadodas fibras após passar pelas lâ
minas de um refinador
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QUADRO I

Sistema de refinação com 1 tanque e 1 refin odor

Cr x 03

TmPO
n

oC pc oL oC TOTAL

a z ooe n a n z oaa

l0 1 Rno lIn fia R znnn

20 1620 2618 11fiJ 1 2000

50 143 b3 1694 53 2000

10 1 31 zz 4sJ z19n 19J zooo

sa 11 e1 n ssfi s zfi ss vo zono

60 10630 6030 3090 250 2000

2WOR0 II

Sistema Je refìnaçá0 com 2 tanques c 1 refinador

Terno Cy x 03
mt p oC n IOTAI

o znon o o e zano

lo lROa IJO bn o z o9o

zo lfioo zeo lzo o zooo

Sn 1100 azo 1P0 0 2000

10 1200 560 Zd0 0 2000

so laoo oo soo o z ooo

bo eoo elo sbo o zooo

QUl10P0 IV

latas de nfivaçie eom 1 tanque e 1 afinador

Q 200o k9
Pluxo 1200 kç

Cr x 93

Ts o K aC KK TOTAL

lo Leoa loo Soo o zboo

zo lbxo les 19o s zooa

30 1158 236 201 115 2000

10 13332 33b8 Se2 9 2e 2000

30 llel 3666 102 151 2000

60 1065 102 1611 653 2000

0 93 110 5113 ees 2000

e0 t61 16b ssee 1312 2000

90 3 Ie3 59z III 1 2000

100 698 1999 6303 119 2000

QUADRO V

QwDw 1

Rlstoa da refinaçdo cmn 2 tanquaa e 1 refinador

Cr x 05

i u
Q 2000 kg

Fluxo 1200 kg h

T
a a4 a TOTAL

m1e

60 900 600 600 2000

loa o looo looo zooo

Ris tema com 3 tanque Refinadores em série

CYc OS

Termo
n

oc a o et an TOTAL

o zdo9 0 0 0 0 o zdaR

lo z zoo so loo se n o z1ob

20 2016 92 IB5 99 d2 10 Zd 00

30 191A6 1209 2fi 3 Id33 119 24 400

d0 16916 1594 g 6 lefi 22fi 63 2100

50 15534 1A4 3R63 2214 339 122 zdon

60 1139 ID53 331 fi 2fi33 512 Z02 2100

QIIADRO VI

Rís teme com 2 tanques Re Hnadores em série

C y Y 0 S

TemPO
hn

od
af d oç a d TOTAL

o zdoo 0 o n a o z1Ro

lo zzoo so Soa so 0 9 z9n

zo zo9o loo zoo Soo 0 o zIno

30 1800 130 300 130 0 0 2100

d0 1600 200 100 200 0 0 Zf00

sa ldoo zse soo zso 0 o zaoo

60 1200 300 600 300 0 0 2100

0 1000 330 00 330 0 0 2100

00 900 100 900 100 0 0 z100

90 600 130 900 350 0 0 2000



QUADRO VII

sís tema com 1 tanque Refine dores em para leio

C e Y O J

T
em

TOTAL
d K cC

o z1oo 0 0 o R D z4oo

lo z DOO zno zno 0 0 o z4oo

20 1666 350 366 16 0 0 2400

30 13689 459 5042 ISR 14 0 2190

10 1151 SSJ2 fi162 fl1 S1 01 2100

50 9645 sfl BP f06t 12P 4 11 05 z4nn

60 eo3 J 6x01 6 165 211 15 2400

10 669P 6351 P30 22fiS 313 33 z4no

Rn SSfl2 63PS 802 ZJ6 9 503 62 2100

90 1651 6316 P94 663 692 t0 3 2400

QUADRO V111

Sistema com 2 tanques REfina do res em par a lc lo

C v o 3

Termo
xe C oG q

vrn

o z4oo D a n o a 2400

D zooo zno zon a o o zno

zo leoa Iao Ioo 0 0 D z1Da

30 3x00 600 600 0 0 0 2100

10 600 e00 e00 0 0 0 2400

50 400 1000 1000 0 0 0 2400

60 0 130D 1100 0 0 0 2100

OUAOM II
1

Sia taa com 2 tangwa bflnadero n aira

n parati lo

1300 1h

u
1200 kgh

mK ena t

tempo 6n mrn d 1200 kg

fr 05 a 600 kg

QUADRO

Sistema com um tanque Reflnedores am aérle

e em ryn lula

c nos

Te
a a a a

TorAL

lo zDOO loa zoo zoa z1RD

zD 16666 1OR3 350 11350 1100

30 13Ree9 21893 1393 33203 2100

10 11513 21913 53393 15J23 3100

30 96131 1661 SRbl 362 R 3100

60 RO36 Eris 615IP 0SR 3100

QUADRO COMPARATIVO DO SISTEMA DE RE FINACfCO COM UFf TANQUE E COM 2 TANQUES

Tempo de Refinação m 60 minutos

xCv d oC oCa oCn eRCoCm pkgh kgmés

A 1 1TQ 1 REF 03 1063 603 309 25 1666

A 2 2TQ 1 REF 03 800 840 360 D 1640 26 16720

B 1 1TQ 1 REF 05 1063 4072 4644 653 14702

B 2 2TQ 1 REF 05 800 600 600 0 1400 702 50544

C 1 1TQ 2 REF S 05 1424 2055 4346 3369 16295

C 2 2TQ 2 REF S 05 1200 300 600 300 1500 1295 93240

D 1 1TQ 2 REF P 05 803P 6201 7767 1994 14239

D 2 2TQ 2 REF P 05 0 1200 1200 0 1200 22390 161208

E 1 1TQ 4 RE FSP 05 8038 2733 6155 7074 10771

E 2 2TQ 4 RE FSP 05 0 600 1200 600 600 47710 313512
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CONCLUSAO

Analisandose o Quadro Compa
rativo podemos concluir que o sis
tema de refinaçâo com 2 tanques
leva a nítida vantagem sobre o de
um tanque Porém devido ao in
vestimento e oespaço necessário

para a instalação de mais um tan

que aaplicação prática se limita
aos casos de fabricadâo de papéis
especiais os quais requerem um

tempo relativamente longo de refi

nação
Quanto ao arranjo dos refinado

res se em série ou em paralelo
analisandose o C1 contra Dl e C2
contra D2 podemos concluir que
quando se deseja altas produções
devemos ligar em paralelo

A ligação em série por sua vez é
recomendada para altos graus de
refino

B CARACTERÍSTICA
DO REFINADOR

Bt Área refinados

A área refinados é composta de

lâminas separadas por espaço por
onde a massa que Bera tratada
também passa Nos refinadores cô

nicos oestator possui geralmente
um número maior de lâminas do

que o tutor Para os refinadores de

discos estes são confeccionados
com o mesmo desenho porém de

construção simétrica entre si As

sim oestator possui lâminas numa

disposição tal que não haja sobre

posição quando montados e forem

trabalhar um contra o outro

36mm
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A 6Amm

9Bmm

10 30 00 A
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KLUENCIA OA LARGtFA IAS LAM
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As figuras 9 e 10 mostram uma

experiência feita com a celulose de
pinho não branqueada utilizando
se lâminas com larguras de9Smm
8mm e 3Smm onde podemos ob
servar maior queda de rasgo com o

aumento de largura A porcenta
gem de retenção de comprimento
da fibra é maior quanto menor fôr
a largura da lâmina
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Esta experiência é válida tam
bém Qara o eucalipto e as larguras
das laminas podem ser ainda me

nores conforme indicado na

FIGI I onde foi feita a experiên
cia com dias A contendo as lâ
minas de4Smm por4Smm de es
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mvol FIG 11

paçamento e o disco B con

tendo as lâminas de 23mm por
23mm de espaçamento Podemos
observar que para certos gráus de

refino a diferença entre o fator de

rasgo apresenta um acréscimo de
até 20 quando se utiliza facas de
menor espessura

Bl Analisandose a equação
B N

L

onde
MS

e cega zntca em

gn

n energia efetive aplaude

Lq omn m ae tecas por zegeo

em gm5

e voltando a FIG1 sendo NI limi
tado pela potência do motor do re

finador para não ultrapassar a

carga específica máxima para o eu

calipto asolução éaumentar o L
comprimento total das facas ou

seja diminuindo a espessura a fim
de adicionar um número maior de
lâminas O limite mínimo dessas lâ
minas será indicado pela resistên
cia do material e dar ao disco uma

vida suficientemente grande para
usos práticos

No Brasil o mínimo que tem

sido usado com sucesso para o eu

calipto é de 30 mm

O espaçamento mínimo das lâ
minas élimitado pela ocorrência
de entupimento Para o eucalipto
trabalhandose com a consistência
de até 6 e mantendo uma pres
são de entrada da massa de no mí
nimo 25 Kgcm2 recomendase
uma distãnciá entre as lâminas de
3mm

Quanto maior fôr a altura da lâ

mina isto é a profundidade do ca

nal maior será a duração do disco
Pra discos de ligas duras de ferro

fundido canais de 10 mm de pro
fundidade permitem uma vida ra

zoável Porém por serem essas li

gas quebradiças profundidades
maiores podem provocar quebra
dos discos causados por corpos es

tranhso mesmo que de pequeno ta

manho

BICom discos fabricados com

as lâminas fixadas sobre uma base
empregase profundidade de ca

nais de até 18 mm para se conse

guir po máximo de vida do disco
sem troca

Porém com os canais profun
dos aumenta a ação de bombea

mento que de modo especial para
o eucalipto esta ação deve ser

mantida a mais baixa possível
Mesmo com os canais de I8 mm
costumase colocar uma cinta na

parte externa do disco e algumas
vezes fechamse os canais na en

trada e na saída alternadamente
Esta prática diminuiu sensivel
mente aação de bombeamento

62 Angulo das lâminas
Num refinador cônico o ângulo

das lâminas é o ângulo que a dire

ção das lâminas forma com o eixo
do tutor

No refinador de disco é o ân

gulo que as lâminas formam com o

eixo de simetria do disco FIG 12



2 Aumento da pressão de

saída

Is

ENTRE LA61NA5NUM DISCO
FG 12

A FIG 13 nos mostra a grande
influência que o ângulo das lâmi

nas exerce sobre as características

da refinação
Numa área refinadora

aumentandose o ângulo das lâmi

nas diminue a ação de corte

na

Ì
L

T

IGO T

2000 000 6000
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ANGUL01 iRE AS LAMINAS
FIG 13

Por outro lado aumentandose o

ângulo das lâminas a açâo de bom
beamento também aumentará

Para os refinadores de discos tra

balhando com o eucalipto temse

mostrado muito eficiente o uso de

ângulo de 5
63 Velocidade do retinador

A Figl4 nos mostra a influência
da produção da rotação do reflna
dor no desenvolvimento das resis

ências Com o aumento da rota

ção obtemse uma melhora sensí

vel tanto na resistência ao rasgo
como na tração Este resultado se

explica pois com o aumento da ro

tação aumenta também o compri
mento de facas p segundo Ls e a

carga específica da faca fica redu

zida
Com o aumento da rotação au

menta também a velocidade peri
férica E oefeito de hidratação da

fibra aumenta com o incremento

da velocidade periférica conforme

pode ser observado pela tabela

abaixo que se refere a uma celu
lose de fibra longa não bran

queada

PPDP0tEDppES

Energia consumida IIPDanJ

00TAGx0 DJ PEFINAWR

bo0 30 L000

Total fi1 69 g9

sem carga 10 1g 13

Efetiva Sa 51 ab

Fator rasgo Iga 196 i10

Auoruptura JgO 8360 8980

t PEiI DA NAS 1PLIIAS 11 e l0 5A 669 3

Para uma pequena variaçâo da

potëncia efetiva de refino houve
uma diminuição sensível de fibras

cortadas o que reflete imediata
mente no aumento do fator rasgo
O maior efeito de hidratação da fi
bra érefletido pelo aumento da re

sistência atração
A velocidade periférica nos refi

nadores cõnicos geralmente varia
de 1 I a 24 msenos refinadores de
discos de 20 a 65 ms

O aumento da rotação é limitado

por dois fatores

1 Aumento da potëncia con

sumida em vazio

De fato pela tabela acima ve

mos que o consumo de energia sem

carga varia com o quadrado do

acréscimo de rotação E além de

um ponto ótimo a operação do re

finador passa a ser antieconômica

Com o aumento da rotação a

ação de bombeamento aumentará
e consequentemente a pressão de

saída também aumentará Este au

mento poderá ser de tal forma ele

vado que exigirá uma construçâo
mais robusta e uma sofisticaçâo do

sistema de vedação que elevará o

custo do equipamento

Para agravar esse efeito
aumèntandose a velocidade peri
férica pode ocorrer num ponto
próximo da periferia

Assim trabalhandose como re

finador em alta rotação devese

aumentar se possível a pressâo de

entrada da massa para evitar esse

rompimento
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B4 Material das láminas

A FTG 15 nos mostra a grande
influência do material das lâminas
no desenvolvimento das caracterís
ticas da celulose Especialmente
quando o grau de refino desejado
for alto o melhor resultado é ob
tido com guarnições de lava ba
salto Porém a aplicação prática
do lava basalto é muito limitada

Noje sabemos que as lâminas de

açocromo níquel de alta dureza
são as que apresentam melhores

resultados práticos em eficiência e

duração

AViO RUPTURA Iml



PARTE III
Dados de papéis fabricados com

fibras de Eucalipto
A Exemplos de refinação e o

consumo de energia dos respectivos
tipos
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