
Resumo  

A presente tese tem como objectivo principal a construção dum modelo para simular o processo de 

extracção do sumo da cana de açúcar num moinho de 3 rolos e avaliar a importância relativa dos 

diferentes parâmetros do processo.  

Na produção do açúcar a partir da cana de açúcar esta é, após preparação, conduzida entre vários 

rolos de um moinho para extracção do sumo. Este processo realiza-se a pressões elevadas com a 

adição, entre os moinhos, de água na cana ao longo do tandem. São determinantes neste processo 

parâmetros como a quantidade de água, a velocidade e a pressão nos rolos, que se influenciam 

mutuamente.  

Para o efeito construiu-se um modelo de elementos finitos tendo-se utilizado o software ABAQUS 

como suporte para a análise. Neste modelo incluiu-se:  

- Um modelo para tratamento da ligação das fases sólidas e líquidas;  

- Um modelo para fase sólida baseada na teoria de generalizada de Biot para materiais porosos, 

semelhante ao de uma espuma compressível elasto-plástica, com uma lei elástica não linear para 

materiais porosos;  

- Um modelo adequado para o contacto com atrito entre os rolos e a cana para simular os efeitos dos 

dentes dos rolos.  

As propriedades mecânicas relativas à cana de açúcar foram estabelecidas experimentalmente 

acrescentando assim ao modelo constantes reais dificeis de encontrar explicitamente na literatura.  

Por fim são realizados testes simples e comparação dos resultados da literatura existente e avalia-se 

a importância relativa dos diferentes parâmetros do processo.  

Abstract 

The main objective of the current thesis is the construction of a model to simulate the process of 

extraction of the juice of the cane of sugar in a mill of 3 rolls and to evaluate the relative importance of 

the different parameters of the process.  

In the production of the sugar cane is, after preparation, driven among several rolls of a mill for 

extraction of the juice. This process takes place at high pressures with the addition, between the mills, 

of water in the cane along the tandem. In this process are decisive parameters as the amount of 

water, the speed and the pressure in the rolls that are influenced mutually.  

A model of finite elements was built based on the software ABAQUS as a support for the analysis. In 

this model it was included:  



- A model for treatrnent of the connection of the solid and liquid phases;  

- A model for solid phase based on the theory of generalized of Biot for porous materials, similar to a 

compressive elasto-plastic foam, with non linear elastic law for porous materials;  

- A model adapted for the contact with friction between the rolls and the cane to simulate the effects of 

the teeth of the rolls.  

The mechanical properties of the sugar cane were established experimentally adding to the model real 

constants difficult to find explicitly in the literature.  

Simple tests and comparison of the results of the existent literature are finally accomplished and the 

relative importance of the different parameters of the process is evaluated.  


