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SEPARAÇÃO DE CARGAS MINERAIS ENI PAPÉIS DE INIPRESSÃO E ESCRITA
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Palavras chave Cargas minerais PCC Calcinação Caracterização das cargas

1Introdução
A adição de materiais inorgânicos vulgarmente conhecidos como cargas ou fillets à

suspensão de fibras celulósicas no processo de fabricação de papel para fins gráficos contribui

não só para uma redução dos custos de matériaprima mas sobretudo nos dias de hoje para

melhorar determinadas propriedades do produto final designadamente a uniformidade a

lisura superficial a opacidade a brancura a imprimabilidade e até a estabilidade dimensional

da folha embora ocorra em simultãneo na maioria das vezes uma diminuição das suas

resistências mecânicas e um aumento do consumo de energia e de agentes de colagem e de

retenção Dependendo do tipo de papel e das propriedades que se pretende potenciar assim

se podem incorporar diferentes cargas atendendo às características que exibem
nomeadamente o dióxido de titânio o caulino ou o carbonato de cálcio na forma de

precipitado PCC ou natural GCC entre outros De entre as características estruturais das

cargas as que mais condicionam as propriedades ópticas e físicomecânicas dos papéis são a

forma o tamanho médio a distribuição de tamanhos a porosidade a superfície específica a

carga superficial o índice de refracção a brancura o brilho e a abrasão das suas partículas

2 Objectivo
O trabalho aqui apresentado enquadrase num estudo mais vasto que envolve a

comparação das propriedades das cargas de papéis comerciais de impressão e escrita de

diferentes origens e com diferentes desempenhos No entanto como não é possível determinar

as características das cargas antes da sua adição à pasta no estado bulk por não serem

disponibilizadas pelos fabricantes é necessário desenvolver um processo que permita isolá

las dos papéis onde estão incorporadas estes facilmente adquiridos no mercado evitando ao

máximo que sejam danificadas

Neste contexto o ob@ctivo do presente trabalho é o de definir e avaliar a eficácia de

um processo de remoção das cargas dos papéis o qual não afecte nem o teor nem sobretudo a

estrutura destas a fim de ser possível através da caracterização e da determinação do teor das

partículas separadas inferir de modo fiável sobre a natureza e a taxa de incorporação de

fillers num dado papel e comparar estas variáveis com as de outros papéis concorrentes

3 Parte expeimental
Neste trabalho foi utilizado um papel de impressão e escrita no qual a única carga

mineral adicionada à pasta foi um PCC e foi também utilizado como referência uma

amostra deste mesmo PCC em pó Esta amostra foi analisada quanto às seguintes
características estruturais

forma das partículas quantificada através do Aspect Rcrtio a partir da visualização das

partículas no microscópio óptico
tamanho médio das partículas distribuição de tamanhos e largura da distribuição
obtidos por análise por dispersão de luz laser considerando a teoria de Mie
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superfície especifica das particulas medida por adsorção de gás azoto aplicando a

técnica de BET

porosidade e tamanho de poros das partículas recorrendo à técnica de intrusão de

mercúrio
massa volúmica determinada por picnometria de hélio

Éldicionalmente as partículas foram visualizadas por microscopia electrónica de

varrimento SEM e a sua composição analisada por difracção de raios X

Por sua vez para isolar o PCC existente nas folhas de papel usouse o método

proposto por Kocman e Bruno calcinando as folhas a 400 C para temperaturas inferiores a

esta pode não ser completa a combustão dos compostos orgânicos enquanto que para

temperaturas mais elevadas se inicia a decomposição do PCC com formação de óxido de

cálcio Uma vez calcinado o papel retiraramse as cinzas dos cadinhos eprocedeuse à sua

caracterização tal qual como foi feito para a amostra inicial de partículas de PCC em pó Em

simultâneo determinousetambém o teor de cinzas no papel calcinado para o comparar com o

teor de PCC incorporado no fabrico desse papel No âmbito do presente trabalho
compararamse diferentes processos para retirar as cinzas dos cadinhos a seco ou com água e

filtração eou decantação de modo a seleccionar aquele que permita obter uma amostra

representativa de todo o material calcinado

Todas as análises exceptuando as de difracção de raios X e de SEM foram feitas em

duplicado usando amostras diferentes do mesmo material e os valores apresentados
correspondem à média dos resultados obtidos

4 Análise e discussão dos resultados

A percentagem de filler no papel usado neste trabalho segundo dados do fabricante é

de 193 tendose obtido por calcinação uma percentagem de cinzas de 196 ira
sabendose que não foi adicionada nenhuma outra carga mineral senão PCC à suspensão de

fibras e que o teor de inorgânicos numa pasta branqueada varia tipicamente entre 01 e

03 pode concluirse que a calcinação foi eficaz na remoção de todo o PCC do papel
As imagens obtidas por SEM tanto para as partículas do pó inicial como para as

retiradas do papel Fig 1 permitem concluir que estas possuem hábito maioritariamente

escalenoédrico embora se detectem em pequena quantidade partículas com estrutura

romboédrica e prismática Aspect Ratio das partículas é igualmente idêntico para a amostra

em pó e para o material calcinado062 o mesmo se passando com a massa volúmica 265
gcm3

A B

Figura 1 Imagens das partículas de PCC obtidas por microscopia electrónica de varrimento

A Cargas antes de incorporadas no papel B Cargas separadas do papel por calcinação

Também no que diz respeito à análise por difracção de raios X Fig 2 os espectros
obtidos são coincidentes com uma quase perfeita sobreposição dos picos o que confirma que

não houve decomposição nem alteração química do PCC durante a calcinação e que não

existe outro tipo de inorgânicos neste papel

z
Kocman V Bruno PJ 1996 Thermal stability of paper fillers a strong case for a low temperature paper

ashing 7appiJouraal 790303306
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Figura 2 Espectros de difracção de raios X

Cargas antes de incorporadas no papel Cargas separadas do papel por calcinação

Na Tabela 1 apresentamse os resultados da medição das propriedades estruturais atrás

referidas de salientar que todos os valores correspondem às médias das respectivas
distribuições Oque se verifica é que o tamanho médio das cinzas diâmetro esférico

equivalente é ligeiramente superior ao das partículas da amostra inicial de PCC o que pode
estar associado à formação de agregados coesos durante a formação da folha e até no próprio
processo de calcinação Na verdade é conhecida a elevada apetência do PCC para formar

agregados e os processos de dispersão utilizados para a análise por difracção laser ultrassons
e agente dispersante podem não ter sido suficientemente eficazes para a destruição desses

agregados Os resultados da tabela mostram ainda que as partículas do filler retirado do papel
apresentam uma superfície específica ligeiramente inferior à das da amostra inicial em
conformidade com os valores do tamanho médio bem como menores valores da porosidade
e do diâmetro dos poros diãmetro cilíndrico equivalente quer considerando quer

desprezando os espaços entre as partículas As elevadas pressões e temperaturas a que as

cargas são sujeitas na máquina de papel designadamente nas prensas na secaria e na

calandragem podem justificar estas diferenças na porosídade

Tabela 1 Parâmetros estruturais das cargas

Partículas de PCC Partículas de filler
adicionadas à pasta separadas por calcinação

Diâmetro médio das partículas m 367 394

Superficie específica in g 512 469
Total 7570 67 90

Porosidade Desprezando poros entre
608b 5407

as articulas

Diâ édi
Total 151 099

metro m o

dos poros m
Desprezando poros entre

141 087
as partículas

Finalmente é de referir que as diferenças encontradas ao nível dimensional se bem

que pouco significativas indiciam a oconéncia de alterações estruturais do PCC durante o

processo de papertnaking designadamente a formação de agregados mais estáveis e a

diminuição da porosidade das partículas Para esclarecer este aspecto e melhor avaliar a

eficácia das operações de calcinação e separação das cargas sugerese a caracterização destas

partículas em pontos intermédios da máquina de papel
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1Introduction

Mineral Fillers in the papermaking process are used today not only for economical

reasons but also because they improve several important papei properties like sheet

uniformity smoothness opacity whiteness printability and dimensional stability although
some drawbacks also avise namely regarding energy retention and sizing agents
consumption and papei strength According to the required endproduct properties different

Fillers may be used the most common being kaolin chalé precipitated and ground calcium

carbonate PCC and GCC respectively and titanium For printing and writing papeis PCC

presents the major advantages due to its high chemical purity since it is a synthetic
precipitated product hich provides a consistently clean particle surface The most relevant

filler characteristics that influente the optical physicomechanical and chemical papei

properties are particle size size distribution shape porosity specific surface area porosity
charge specifïc gravity refractive índex whiteness gloss and abrasion

2 Objective
This study is part of a more comprehensive ork aiming at the comparison of the filler

characteristics of some commercial fine papeis which exhibit different properties However
most of these fïllers are not available in sluny and so their analysis prior to the addition to the

pule suspension is not possible Therefore a reliable method to remove the pigmenta of the

filled papeis which are easily found in the market needs to be developed
This is the framework for the present study hose objective is to evaluate how the

amount the original form and the structure of the mineral particles are affected hen papei

ashing is used to separate these particles from the organic material The ultimate goal is to use

the calcination as the First step for the characterization of the Fillers included in papei sheets

3 Experimental
In this study a commercial printing and writing papei having PCC as the only

pigment material was used as ell as particles of the same pigment provided by the

manufacturei in slurry as referente Both PCC Fllers gere analysed regarding the folloing
parameters

particle shape expressed in terras of the Aspect Ratio calculated after the

visualization of the particles by optical microscopy
mean particle size size distribution and distribution width evaluated by laser light
scattering based on the Mie theory
particle specific surface area using gas nitrogen gas adsorption and the BET theory
particle porosity and pore size given by mercury intrusion porosimetry
particle density measured by the helium picnometry theory
Additionally PCC particles were also visualized by scanning electron microscopy

SEILI and their composition analysed by Xray diffraction In order to separate the filler

particles from the printing and writing papei sheets for further analysis the 440C ashing
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method proposed by Kocman e Bruno4 was utilized lower temperatures do not guarantee
the complete oxidation of the organic compounds whereas for higher temperatures the

thermal decomposition of the PCC is not avoided After ashing and cooling to room

temperatura the ash content was calculated and compared to the value of the totaisffiller levei

in papar as given by the papermaker In this study distinct methods to ithdraT the ash

residires from the cruciblas uere tested in order to select the best method to obtain one

sample representativa of ali the filler partidas dry operation or addition of water and

subsequent filtration andíor decantation
All the analyses except SEM and X ray diffraction were performed with two

independent samples of the same material and the results that folio are the correspondíng
arithmetic means

4 Results and discussion

According to the papermaker the filler content of the papar is 193ww and the

value obtainad in the present work was 196 Therefore lince no other pimnents than PCC

ere added to tha pule suspension and considaring that the ash value of a bleached blank

pulp is usually between t l and 03 it may be concluded that the process adoptad
to isolate the mineral particles as efficient

The images acquired by SENI Fig 1 show that both the original PCC particles and

those saparated by papar ashing exhibit inainly scalenohedral habit although a few

rombohedral and prismatic particles can also be found They also have the same Aspect
Ratio062 and density26gcm

A B

Figure 1 Images of PCC partidas obtainad by scanning electron microscopy A Qriginal
fillers bafore addition to the pule suspension B Fìllers saparated from the papar after papei

ashing

Tha perfect overlay of the X ray curvas coiresponding to the original PCC and to the

saparated PCC Fig 2 reveals on the one hand that no decomposition of the PCC took placa
during the papermaking and the ashíng process and on the other hand that no other mineral

are present in the papar sheets

The results of the particle characterization are presented in Table 1 in terms of tha

mean value matching the distribution of values of each parameter

a
Kocman V Bruno PJ 1996 Thermal stability of papar fillers a strong case for a low temperatura papar

ashing 7appiJouraal 790303306
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Figure 2 X ray spectra Original fillers bafore addition to the pulp suspension
Fillers separated fiom the papei after papei ashing

It is visible that the mean size of the ash particles expressed by the equivalent
spherical dialneter is slightly largar than that of the original PCC particles and this may be

due to the forrnation of aggregates during the papermaking process and even during papei

ashing In fact it is ell knom the tendency of the PCC particles to form aggregates hich

are difficult to destroy even using ultrasounds and dispersing agents as it was the case for

the light scattering analysis 111 accordance with the relation between the mean particle sizes

of the original PCC and of the PCC separated by papei ashing the latter have a scarcely
slnaller specific surface area Their porosity and the pore size expressed by the equivalent
cylindrical diameter are also smaller than those of the bulk material 8eithel considering or

eliminating the voids between the particles This fact suggest that the high loads and

temperatules all along the papelmaking process namely at the pressing the drying and the

calendaring sections and the ashing temperatura too may contributo to reduce the porous

structure of the PCC particles

Table 1 Stnictural pa1ameters of the particles of PCC

Original PCC Filler particles separated
particles bv papar ashing

Mean particle size m 367 394

Specific surface area mg 512 469
Total 7570 67 90

Porosity Without the

intelparticle po1es
60 86 5407

iM
Total 151 099

ean pore s ze

m
rt lthout the

141 087
interparticle po1es

Finally the morphological differences between the original PCC and the ash residues
in spite of moderate reveal that some structulal changes in the PCC particles like the

increasing in the number andor size of aggregates and the decreasing in porosity may occur

after thoir addition to the pulp suspension To full validate this ashing method as an adequate
method to remove the PCC particles present in papar sheets more research involving for

instanco the characterization of these fillers collected at different points of the papar machine
is sti111equired


