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Resumo

Uma linha de produçªo completa Ø çíïo de massa de tecnologia rLCCntíssinra

apresentada aqui para as qualidades de

capas e miolo para ondular com ºnfase

nos sistemas de prepuraçüo dc massa c cir

cuitos de Ægua Os subsistemas apresenta

dos refletem a crescente demandado mcr

Gado por maior qualidade do produto em

bora com nresores qualidades dx cunrpu

siçªo As vvrtagens estªo na melhor har

monizaçªodas vÆrios subsi stemas ena tec

nologia deseparaçªo para aremoçromais

ctìc dc contaminantcx da msjssa nv prin

cipais mtidulos do sistema desta prepaUa

sªo desagregaçªoseparaçªo em alta

coneistŒnciadepuraçrn engrossarnenlo
aumazcnamcnto circuito dc aproxinurçª
e gerenciarnento de Ægua do processo

Os nfvcis dc contaminastes stïo anali

lados nos vÆrios módulos do sistema com

as vanlaens significativas da concepçªo
total confirmando a etïciŒncia du ntesrnu

Introduçªo
Ior um lado cxiLcncias de melhor

qualidade do produto e dc outro mate
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riasprimas comqualidades mais baixas

exigem dos especialistas um cuidadoso

ajuste dvs subsistemas da preparaçªv de

massa desagregaçªo separaçªo emalta

consistŒncia depuraçªo egerenciarnento
da Ægna de processo para um crniccitn

mais eficiente do sistema total

Nos œltimos anos os desenvolvimen

tos de mercados para linhas de embala

gem tŒm visado à economia de custos

reduçªo da granralura e melhoria da

qualidade Com novas tØcnicas de pro

duçªo para essas linhas hÆ umademan

da crescente por qualidades de emhala

gcm com menores gramaturas Por

exemplo a gramatura do papel rnioly

para ondular caiu nos œltimos anos de

130l4U gm para 1 UU115 gm Fu

lurautente essa tendŒncia caminha para

queda de atØ bem menos de 9U gm
como mostram as linhas de produçªo

arirahnente em construçªo
A ünica maneira dc compensar a

perda de tonelagem de produçªo Ø au

mentar as velocidades das mÆquinas dc

papel fMPs Devemos lembrar aqui que

as velvcidades cie algmnas mÆquinas
recentemente encomendadas estªo bem

acima de LlUUmmin e atØ mesmo aci

ma de ISUO rtÚmin

Com as novas tccnnloiaspara pro

duçªo de papelªo ondulado e com as

velocidades ainda maiores das MPs es

peradas para o futuro as exigŒncias

Fiura I

impostas aos sistemas de preparaçªo de

massa tais como qualidade do produto
reduçªo do cvnsunty especítïcv de Ægua
e custos de aditivos tambØm devem ser

aumentadas para garantir uma operaçªo
confiÆvel da MP

Mediante a seleçªo adequada dos mó

dulos do sistema de preparaçªo de massa

como desagregaçªo depuraçªo c engros

samento podesegarantir a necessÆria

alta qualidade da ruassa Uru vutnr nrœdu

loimportante para a alta qualidade do pro

duto Ø o sistema de tratamentode aguado

processo Iodoe rejeitos

0 estado atual da tecnologia

Desagregaçªo
O sistema de clesagregaçªv ele uma

moderna linha de preparaçªo de massa

com enfoque na qualidade da embala

gem consiste em um desagregador de

baixa consistŒncia caixa para retiraria

de rejeitos pesados sistema cie remoçªo
contínua dc resíduos e tira tranças Fig
1 Contaminantes passíveis de formar

fios tais como fiapos de lauriuadus bar

bantes earames sªo removidos pelo tira

tranças A caixa para renurçªo de rejei
tos remove resíduos pesados que pode
riam causar grave desgaste vu outros

danos mecânicos importantes no desu

gregacíor secundÆrio do sistema Neste

sistema um fluxo parcial continuamente

Drum srreen Características

Maior capacidade de desagregaçªo

Desagregador secundÆrio aumentando
a capacrdade de desfloculaçªo

llniPulper Eficiente remoçªo de rejeitos
grossos e pesados

Rejeitos livres dc fibras provenientes
do Junkomat e tlo tambor classificador

Fiberizer Junkomat
l

TwinPulp maior

capacidade de desagregaçªo
v3H Cpm 6 woa tari

retirado do desagregador Ø desflocula

do com a massa boa sendo alimentada

para a frente e rejeitos leves de grande
Ærea sendo levados para fora no tambor

classificador Us rejeitos do tambor clas

sificador sªo virtualmente isentos de fi

bras economizando assim o despejo dos

rejeitos e custos de frete e minimizando

as perdas de fibras

Muitas linhas atuais de preparaçªo de

massa jÆ foram atualizadas com sistema

dc remoçªo de resíduos Descobriuseque
com o uso de dois desagregadores secun

dÆrios em paralelo a capacidade do pri
mciro dcsagregadorpara composiçóes ge
ralmente usadas na Europa Central pode

ser aumentada de 20 a 2590 alimentan

do para a frente a massa boa do desagre

gadur secundÆrio Uma outra vantagem

desta configuraçªo de mÆquinas Ø que a

massaestÆ sujeita a uma energia especí
fica de desagregaçªo de atØ 3U kWht

rcduindn assim n teor de flocos após a

desagregaçªo para menos dc 12

Remoçªo de impurezas pesadas
A rernvçªo eficaz de impurezas pe

sadas Ø asscourada hoje pelo Sistema tle

Proteçªo que protege os estÆgios de de

puraçªo ajusante contra resíduos pesa

dos ahrasivrnlig 2

O Sistema de Proteçªo dc dois esti

givs consiste em separadores centrífu

gos de alta consistcncia com remoçªo
contínua de pesados no 1 estÆgio e se

paradores cenlrilugvs de baixa cvnsis

tŒncia com remoçªo intermitente dc

pesados noZeslÆio A separaçªo cen

trífirga Øfeita numa consistŒncia de

massa dc aproximadamente 45com

rejeitos sendo continuamente despejados
no tanque de sedimentaçªo e diluídos

para cerca de 1590 Isto garante uma

separaçªo de fibras e pesados altamente

eficiente nos separadores centrífugos de

baixa consistŒncia seguintes
A vantagem do Sistema de Yroteçªv

Ø que a eficicncia dc remoçªo signifïca
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tivamente maior Ø conseguida graças ít

rernuçïu contínua de pesados no I es

tÆgio comparada com a separaçªo cen

trífuga de estÆgio œnico e remoçªo in

termitente de rejeitos

Depuraçªo grossa furos
O etapa dc depuraçªo grossa para

papØis de embalagem compreende ttma

classificaçfto atravØs de furos compos

ta por trŒs estÆgios Fie 3

Nos dois primeiros estÆgios sªo usa

dos classificadores pressurizados com

peneiras planas circulares ccrm furos dc

24a 26mm de diÆmetro Peneiras pla
nascirculares sªo especialmente acíeyua
das nessas posiçıes pois alØm da boa

eficiŒncia de peneirxrnenw elas possu

em alto potencial desflaculantc O teor

de t7ocos Ø reduzido nos dois primeiros

estÆgios de 2r1 na entrada para 25 a

9na massa boa de saída

Para ncstªgin tinal dc depuraçªo cm

linhas cum taxa de produçªo relativa

mente alta usam se classificadorescom

binados A mÆquina Øuma combinaçªo
tle peneira circular plana cum cesta pe

neira Oteor de flocos na massa boa do

classificador combinado Ø de aproxima
damente 50de modo que graças àali

mcntaçª para a ficntc da massa hoa dc

todos os estÆgios de peneiramento u teor

de t7ocos nu tanque de armazenamento

intermediÆrio Ø de cerrt de 3Io Outra

vantagem do classificador curnbinadu Ø

que cora consistØncias de entrada de 2

a 3podem ser alcançadas consisten

cias de rejeitos de 25 a 3Q

Depuraçªo comfendas finas

O módulo de depuraçªo com fendas

finas compreende principalmente trŒs a

quatro estÆgios de depuraçªo pressuriza
da Æbaixa consistŒncia 01I com

fendas Fig 4 Em instalaçıes novas a

depurtçro cum fendas de cerca de U2mm

Ø usada nrr preparaçin dc massa Para

uma concepçªo otimizada com caixas de

O Pnvrsr nanrtrr 3001

Figcua 2

Características

Sisiema tle separaçâo centrífuga em 2 estÆgios

Remoçªo contínua de rejeitos dos separadores

tle mºdia consistºncia

Cons

Eficiente remoçªo de rejeitos pesados a5i Hz
no tanque tle sedimentaçÆo
tlo 2 estÆgio antes de alimentar

0 Separador de IìaiXa COnsÌ5t2nC˝a

ProteçâodSestÆgios subsequentes

de de ura ªo dos reeitos esadns aprasivos

Putper

Caixa de

Tanque de Impurezas
sedimentaçªo

Caixa de

impurezas

Figura 3
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entrada de vÆrias camadas Ø melhor ge

rar as varias qualidades de massa neces

sÆrias fibra curta c longa no estÆgio de

depuraçªo com fendas

O balanceamento da quantidade de

adesivos stickies c feito aqui na depu

raçªo com lŁndas linas A quantidade
de adesivos na entrada para o 1 esrÆ

gio dc depuraçªo Ø tomada como 1 UOIo

com a massa bua fraçto de fibra curta

nwstrando um teor de I O A massaboa

do 2 e 3 estÆgios formam a fraçªo de

fibra longo e contØm cerca de 19r da

quantidade dc adesivos

Os rejeitos do 3estÆgio funnam a

entrada do estÆgio final compreenden
do urn arranjo AB de depuraçor cuur

binado c depwador pressurizado Aqui
cerca de 649c da quantidade de adesi

vos sinremovidos A massa hoa do es

tÆgio fìnal tem no mªxìmo cerca dc

Srde adesivos Por essa razªo esse

fluxo nªo Ø alimentado para a frente

mas parcialmente retornado para antes

du 3 estÆgio A reduçiru do tamanho dos

adesivos na depurarªo com fendas furas

como um todo especialmente no estÆ

gio final Œ de cerca de 7

A Fig 5 mostra aquantidade dc flo

cos cora 100 toucados para a entra
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da do l estÆgio U teor de flocos na

massa boa do 1 estÆgio fraçªo de fi

bra curti Ø de apruxirnadanlenle 7 e

dc cerca de 15 na massa boa do 2 e

3 estÆgios fraçªo de fibra longa Cer

ca cie 3 do teor de flocos sªo remn

vidos no cstâgio final lcrvnut AB dc

modo que o teor de flocos na massa boa

do tíltimo estÆgio de depuraçªo com

fendas º de cerca de 13c1c A massa boa

Ø parcialmente devolvida para antes du

3 estÆgita recuperando assim fibras

longas valiosas U alto potencial de des

flocula˙ªo reduçªo do tamanho dos

flocos cie 35Icom o deparador corn

bìnado c aremoçªo de rejeitos nesta

mÆquina significam que o estÆgio fi

nal de depuraçªo estÆ suficientemente

protegido contra o alto teor de flocos

A reduçªo du tarnanho dos flocos na

depuraçªo fina como um todo Ø dc cer

ca de 46cIo relativamente ao puxo de

massa de flocos na entrada do 1estÆ

gin Fsta configuraçªo dc mÆquinas

portanto resulta em uma depuraçªo

suave sem colapso dos contaminantes

mas ao mesmo tempo fornecendo um

alto efeito de desfluculaçªo

5istenasde `guas Rejeitos e Lodo

O sistema de Ægua do processo estÆ

intimamente ligado ª preparaçªo de

massa Sªo geradas vÆrias qualidades de

Ægua durante u prucessu e diferentes

qualidades de ªgua sªo exigidas para a

produçªo do papel desde a Ægua utili

zada para diluiçªo na desagregaçªo atº

ª ªgua dos chuveiros de altapressªo dc

processo e da mÆyuina de papel MP

Uma das providŒncias mais simples
mas das mais importantes para garantir
o gerenciamento eficiente da Ægua do

processo Ø oprincípio de contracorrente

A Ægua fresca para cada linha de produ

çªo ºadicionada somente no circuito da

MP O efluente retirada do sistema no

primeiro circuito da preparaçªo de mas

sa alimenta a instalaçªo de clarificaçªo
Todo o fluxo dc massa do pulper para n

circuito de alimentaçªo da Mf dÆse em

direçªo contrÆria au fluxo de Ægua
Isto evita bastante n acœmulo dc con

tamínantes dissolvidos ou coloidais no

circuito de aproximaçªo da Ml os quais
alem dC CausaldCpntiltnSn1SCompnncn

tes da MP por exemplo telas feltros

etc tambØm tem um efeito negativo

sobre os processos químicosfísicos
Sistemas de floraçªo por trdissolvido

jÆ tŒm sido usados com Œxito para recupc

raçªo de fibras no circuito da MP Fig 6

Us sólidos contidos na Ægua branca sªo

flculados com uso dc um agente flocu

lante cdepois devolvidos ü linha de pro

duçªo Colas o aumento crescente do fe

chamento dos circuitos de Ægua e com a

correspondente reduçªo de Ægua fresca es

pecïïca elas quantidades de efluentes

podese detectar um acœmulo de contani

nantes coloidais no circuito da MY

A combinaçªo de recuperadores se

lctivns Trennerj c flotaçªo por ar dis

solvido Øuma maneira efetiva e flexível

de combater essa tendŒncia A âgua
branca Ø primeiramente alimentada na

unidade de filtraçªo sruyTrvnner onde

a suspensªo Ø jateada em uma peneira
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especial Fibras utilizÆveis fraçªo gros

sa sªo retidas na peneira para retorno

direto à preparaçªo de massa Os finos

ciuzas e cuntarninantes coloidais passam

pela peneira c sÆo enviados au estÆgio
de l7otaçªu por ar dissolvido

Se a lotaçªo por ar dissolvido Cor

usada para limpeza do circuito hí ne

cessidade de um agente dc prccipitaçio
ou de coagulaçªo bem como de um

agente de t7oculaçªo AlØm dos sólidos

us culœicíes tambØm sªo aglomerados por
este meio e reutovidus par flutaçªo por

ar dissolvido Este lotado dcve porØm
ser removido do processo A vantagem

desta combinaçªo de mÆquinas Ø que v

Fabricante de papel pode reagir com fle

xibilidade aflutuaçıes nas yuulidadcs
do papel recuperado com seus diferen

tes teores de finos cinzas e contaminan

mais cedo possível pelo tira tranças cai

xa de rejeitos pesados c tambor peneira
Uutros estÆgios de depuraçªo sªo u Sis

tema Protetor para remoçªo de contami

nantes sumo pedras areia grossa gram

pos eoutros untais e o peneiramento

pressurizado compeneiras circularespla
as core furos seguido de peneiramento
secundÆrio de rejeitos e outros resíduos

Depois a massa c tinamcnte classifi

cada peneirada em um sistema de dcpu
radores pressurizadosequipados com ces

tas peneiras de ranhuras finas dc vÆrios

estÆgios e sªo geradas us vÆrias qualida
des de massas para adequaçªo ir cunCgu

raçªo da caixa de entrada A massa boa

do I estÆgio cie peneiramento representa
a fraçªo dc fibra curta enquanto que a

massa boa do 2 e3estÆgios formam a

tes Ele pude tambØm usar esse sistema Fifrrrcr 6

sem atente de coagulaçªo para recupe

raçªo da massa devolvendo o flotado

para o processo ou ele pode remover os

finos cinzas c usando agentes adequa
dos tambØm os contaminantcs coloidais

do sistema sem perder fibras valiosas

Sistema MET

Depois da explicaçªo sabre us uródu

tos individuais mais importantes do sis

tema para a preparaçªo de massa bem

come sobre os principais componentes
dos sistemas dc Ægua rejeitos c Iodos a

Fig 7 mostra todos os subsistemas inte

grados em um sistema MusFJicierrr

Techraology METj Tecnologia de MÆ

xima Eficicnciaj para qualidades de em

balagem Uobjetivo desse sistema MET

como indica o nome Ø conseguir preci
samente aqualidade exigida do produto

para ótima cticicncia na opcraçtototal

da instalaçªo mas com mínimos custos

de investimento c de operaçªo

A composiçªo Ø desintegrada no Sis

tema com desagregador principal e au

xiliar com remoçªo contínua de rejeitos
Assim vÆrios rejeitos sªo removidos o

FYgrrra 7

fraçªo de fibra longa No tiro da prcpare

çªo de massa cada qualidade de massa Ø

engrossada cmfiltres de discos e arrrraze

nada separadamente Após adiluiçio para

a consistŒncia necessÆria na caixa de en

trada amassa flui atravØs de um penei
rautentu cum Lendas de 035 mm funçªo
de policiamento para o circuito de apro

ximaçªo antes de ser alimentada na MP

A Ægua branca Ø Uatada na peneira
Trerurr r e estÆgios de flotaçªo por ardìs

sulvido Aqui os fines cinzas c se ne

cessÆrio os contaminantcs coloicíais

podem ser removidos do sistema sem

perda de fibras valiosas

A Æguo fresca Ø adicionada somente

na MP enquanto que o efluente Ø rernu

vido no circuito da preparaçªo de massa

segundo oprincípio de contracorrente
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Com o sistema MET as fÆbricas de

papel relatam as seguintes experi
Œncias prÆticas

Renrogüo efreierrte de rejeitos
Por meio de uma conseqüente lim

peza de plena tluxn na linha de prepa

raçiïo dc massa as impurezas pesadas e

outras partículas abrasivas sªo removi

das cedo no processe Isto aumenta bas

tante avida Gtil das placas perfuradas
cestaspeneiras e orlares Descobriuse

que instalandosc uma caixÆ para im

purezas pesadas no desaTreadur a vida

œtil elas placas perfuradas dv desagre

tadvrsecundÆrio no Sistema pode ser

aumentada em cerco de gSIr

Mediante a instalaçªo dc um Siste

ma Protetor com separadores centrífu

gus de massa a vida œtil das placas per

furacías e rotores no pcnciramcnto com

fioos pode ser aumentada em UUÌ em

Falecimento
A ABTCP registra com pesar o falecimento de Fraldo Sul fìra

sil Merlin ocof7ido em Saio Paulo no œltimo dia 31 de Ìevereiro

umping dos cartıes
EstÆ em neyociaªo acorda de compronnsso dc preços para un

portaçªo de cartolina chilenas pelo Brasil c com a sua conclusÆo

a acusaçtio dc dtulríincontr o Chile poderÆ ser retirada O perito

e representante da Bracelpu Roberto Sanncnto informou que por

este acordo contempladodenmda egislaçïn dc dlunpirt da OMC

a CMPC comprometesecom o MinistØrio da hrdœstria c CUUIlIC10

Exterior du Brasil aexpurttrcartolina a um valor mínimo prØ

detcnninado par um período de cimo anos

alguns casos AlØm disso a quantida

de reduzida de partículas abrasivas nu

produto reduz u desgaste das mÆqui
nas nos processos de conversªv subse

qüentes tais turno nos rufos corrua

dores Fste aspecto dcver se tornar

ainda mais importante no futuro se

pensarmos nus novos perfis corrugados
bastante mais tïnos

Limpeu

A harmonizaçªo tïna dos módulos

de limpeza do sistema melhora muito

a reduçªo de adesivos entre n tanque
dc cicspcjo c a caixa de entrada Por

exemplo macroadesivus 150 mrn na

caixa de entrada sªo X10 a 50lc menos

do que em sistemas convenciunttis Isto

reduz as paradas da ntÆyuina para lim

peza caumenta a operacionalidade em

atØ 3r raças au menor nœmero de

quebras da folha

hruNr Lrr 7ivrrn

CBP inicia nova produçªo de tissue
Para aatmpunhar o crescimento do manado de papel saniri

rio no Brasil que saiu de 18kgano paru os atuais 35 kgano u

Central BrasileiraCumÆrciu c Indœstria de Popel CBP acaba de

inaugurar sua primeira faudr cxpansào No momento aempre

Catstïrruiada yuulirlade

O sislenta MFTtambØm significa

qualidade do produto que pode ser in

duenciada seletivamente Yvr exemplo
t7utuaSdes na crnnpnsiçªn da massacin

zas cfinos podem ser compensadas atØ

certo grau pela combinaçªo de mÆqui
nas peneira Trerurer e dotaçªo por ar

dissolvido C graças à composiçªo mais

humvgŒnea da ntxssa e maior limpeza
v produto final exibe maior constância

nus valeres de resistŒncia SCIe CMT

Em alguns casos um aumento no SCT

c CMT tamhcm foi notado Com base nes

sus duas observaçıes pvciese fazer uma

enorme economia em aditivos tais como

cola ou como alternativa pedem ser usa

das cutnpusiçıes de menorqualidade

Nota Pararraiorerdetalhes cunsul

tcrr ulunchlunUcrrth Snler PrrpnrnSrin
rlr nlrrscrrlSIkSO10O3GB01

sa passarÆ a produzir mil toneladas de trcsue e e o

guando atingir a capacidade mÆxima instalada abastecerÆ o

nxrcado nacional com 45 mil toneladas De acordo como pre

sidente da CBP Antônio Dias lœnior a linha de produçªo da

empresa serÆ diversificado possaudo o fabricar toalhas de pa

pel para cozinha guardanapos de mesa e lenços faciais alim

do tradicional papel higicnico

horrte O Pnalar

Nova apuisigªo
A Buckman Laboratories acaha de anunciar a aquisiçªo da

Eclipse Chemical Company empresa canadense du segmeutu de

fragmenta de Æguas industriais O acorda passou a vigorar em

I dc janeiro e inclui para a Buckman toda a linha cie produtos

da Eclipse assim como sua estrutura de vendas serviços tØcni

cos eadministraçªo Nossa uniªo cria a terceira maior e mais

completa companhia na segmento de tratamento de Æguas no

CanadÆ colocandonus em um ritmo acelerado de eroseimento

afïniuuo CBO da Buckutan Steven Buckman

Urretu derhonle
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