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Zmiany lepkości celulozowej masy włóknistej
w zależności od wybranych warunków technologicznych
Changes in the viscosity of the cellulosic pulp depending
on the selected technological conditions
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Właściwości reologiczne zawiesiny włóknistej mają duże znaczenie w wielu
operacjach jednostkowych przemysłu celulozowo-papierniczego. Celem
prezentowanych badań było określenie wpływu podstawowych czynników
technologicznych, takich jak stężenie masy włóknistej, stopień jej zmielenia
czy obecność dodatków masowych – wypełniacza (CaCO3) lub środka
zaklejającego (AKD) – na lepkość zawiesiny włóknistej. W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono, iż lepkość zawiesiny włóknistej może być
– w zależności od stężenia – od kilkuset do kilkunastu tysięcy razy wyższa
od lepkości wody. Jest to płyn rozrzedzany ścinaniem o właściwościach tiksotropowych. Wraz z postępem procesu mielenia średnia lepkość zawiesiny
włóknistej maleje. Dodatek substancji zaklejającej i wypełniającej ogólnie
skutkował obniżeniem się lepkości badanej zawiesiny.
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The rheological properties of the fibrous suspension play an important role in
many unit operations of the pulp and paper industry. The aim of the presented
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viscosity of the fibrous suspension may be – depending on the concentration – from several hundred to several thousand times higher than the
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fibrous suspension decreases. The addition of the sizing agent and the filler
generally resulted in a decrease in the viscosity of the tested suspension.
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