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inleiding.
In het artikel •' "rowrs new "bleach plant has many interesting
points',' Paper Trade Journal, 1P Februari 1Ç-57, Vol 141, ITo 7,
Pg. 44-50, vcrdt de volgends vier-tr?.ps bieding opgegeven.
De eerste tra~o "bestaat uit een milde "behandeling met natriumhypochloriet bij
consistentie, direct gevolgd (zonder tussenwassing) doer (als tveede trap) ee:r chlorerir.g hij 3% consistentie.
De derde trap "bestaat uit een "behandeling met natronloog bij
185 F» "bij 12%coD-sistentie. De vierde trap bestaat uit 2 behan
delingen met chloordioxide bij' 12% consistentie, met een tussen
wassing .
Sr rrerd besloten na te gaan of een voorbehandeling met natriumhypochloriet ook bruikbaar sou sign voor de bleking van een na
tron-,een sulfaat- en een monoculfietcelstof.
Bereiding der celstoffe.
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"Sr eerden ontsluitingen verricht aan roggest.ro, oogst 1955, in
de 15 liter autoclaaf, volgens de receptent
Natroncelstof.
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Programma.
I.

Onderzoek naar de mogelijkheid in hoeverre een voorbehandeling
met hypochloriet, gevolgd door een nabehandeling met chloor, el
kaar aanvullen.
.

Voorbehandeling

!

Consistentie

Temp.
50, 50°C

4% 01 (als NaClC) 12.0%
8.5
5.0

50,

0
0

NTL

3% Cl (als FaCIO) 12.0%
3.5
5.0

tijd.
3h

3h

Df nabehandelingscyclus bestond uit Le volgende tramen
) 3% Ol«,
20% ds, Th, 20°C.
) 2 % N a C H , l : 2 4 d s , l-h, 70ÏC
I 2/3 NaCiO, 6?ó ds, 4h, 45°C.

I
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2II. Onderzoek naar de mogelijkheid in hoeverre een (voorbehandeling
met hypochloriet de chloorbehandeling kan vervangen.
(Yoor)behandeling
3% Cl (als ITaCIO)

Consistentie
12.0%
8.5
5.0

Temp.
50, 60°C

Tud _
3h

De nabehandeling beatond uit:
1°) 2% ItfaOH, 1:24, £h, 70°C.
2°) 3% HaClO, 6% , 4-h, 4-5°C.
III. Tenslotte werd de IT.P.V.3. standaardbleking toegepast:
'Cl,
20% ds,
ih, 20°C.
2°)2% ïïaOH, 1:24 ds, ih, 70°C.
3'°)3% FaCIO, 6% ds,
4-h, 45°C.
"ür -/erd steeds uitgegaan van 25 g absoluut droge celstof, daar
de hoedanigheid van de verkregen gebleekte celstof zou morden
bepaald via de helderheids- en de viscositeitsmeting.

- 3 -

Uitvoering; der bleking.
25 g absoluut droog gedachte celstof 'verd afgewogen in een ge
tarreerde stopfles van 750 cc, de berekende hoeveelheid ïïahypochlorietoplossing toegevoegd, op de vereiste consistentie
gebracht en geplaatst in ean droogstoof bij de gewenste tempera
tuur gedurende 5 uur; elk half uur werd krachtig otages chud. Ha
de gewenste reactietijd werd afgefiltreerd over een Biichnertrechter, en werd in 100 cc van het filtraat het 01- verbruik
bepaald (jodometrisch). "De celstof werd eerst .met lTa2S20/|.- hou
dend water, vervolgons met -farm en koud gedestillerd water uit
gewassen.
Vervolgens werd de celstof gebracht in een bekerglas van 1 li
ter, 2% loog toegevoegd, op het vereiste drogestof- gehalte ge
bracht, en gedurende een half uur in een waterbad van '70 G ge
plaatst. Hadien werd af gefiltreerd over een güchnertrechter, en
uitgewassen met koud water en vervolgens met koud gedestilleerd
water.
De nableking van de celstof geschiedde (wederom) in een getar
reerde stopfles van 750 cc, bij een drogestof-gehs.lte van 6%.
De nableking van de celstof geschiedde in een getarreerde stop
fles met 3%Wactiefchloor (als Fa- hypochloriet), bij 4-5 C, gedu
rende LY uur (in een droogstoof),waarbij elk half uur krachtig
-rerd omgeschud. Vervolgens werd afgefiltreerd over een Eüchnertrechter en in 100 cc van het filtraat het Cl- verbruik bepaald.
De celstof werd eerst uitgewassen met Na2S204- houdend water,
en vervolgens met :,rarm en koud gedestilleerd water.
Vervolgens werden volgens standaardvoorschrift (blauw rapport
101 B) de proefvelletjes voor de helderheidsmeting vervaardigd
en hieraan de helderheidsmeting volgens standaardvocrschrift uit
•"evoerd, Blauw rapport 66b)
Tevens werden aan ie celstoffen viscositeits'cietin.:*en. volgens
standaardvoorschrift uitgevoerd (blauw rapport 10ÇB).
Bespreking der resultaten!
De invloed der consistentie.
De helderheid.
In de literatuur wordt vaak mel&in? gemaakt van het feit, dat
t.g.v. een hogere consistentie, onder overigens gelijkblijvende
omstandigheden, een hogere helderheid wordt verkregen.
Bij beschouwing der helderheidscijfers in de tabel komt zulks
echter niet tot uiting; hieruit volgt dat in dit ondersoek de
consistentie geen invloed heeft gehad op de helderheid.
Opmerking.
Hen consistentie van 10w is overigens we1 ongeveer het maximum
waarbij op laboratoriumschaal, zonder 3"oe ciale huIptnidde1en,
behoorlijk kan worden gebleekt.

-4Bleken op laborat.orimschaal heeft het grote nadeel, dat het "om
schudden"., eenmaal per half uur, met de hand plaats heeft; de
vermenging heeft alieen op dat moment plaats en'is dus ~rel zeef
discontinu.
Vooral "big hogere consistenties (boven de 10?i) is dit een groot
...bezwaar, daar de menging dan niet intens genoeg is. Het komt la
ter tot uiting in gelige stukjes in het proefvel.
'•jen schudmachine in de stoof of een kleine bleektoren met con
tinue circulatie met temperatuurregeling, is voor het bleken
bij hogere consistenties wel zeer gewenst.
Flui*diteit.
In andere nog niet gepubliceerde onderzoekingen, is waargenomen,
dat met afnemende consistentie een daling der fluiditeit optrad.
Bij het beschouwen der fluïditeitscijfers in de tabel blijkt er
een overigens z rakke tendens te bestaan, lat bij afneming der
consistentie, de fluïditait eveneens afneemt; zie de met|aange
duide reeksen.
^
De invloed de'r temperatuur.
De helderheid.
Uit overeenkomstige helderheidscijfers in de gedeelten I en II
der' tabel valt af te leiden dat een voorbehandeling met 3% of
4$ actief chloor bij 50 C een hogere helderheid -jeeft dan bij 60 C
3en uitzondering hierop vormt de sulfaatcelstof in het I9 ge
deelte waar de helderheid bij de voorbehandeling met
actief
chloor bij 60 hoger is don bij 50 0.
vellicht vormt de loogcelstof in het II- gedeelte ook een uitzon
dering; de verschillen bedragen hier echter maar 1 punt Photovolt.
Opmerking.
De verschillen in helderheid zijn doorgaans zeer gering; het is
uiterst twijfelachtig of een verschil van 1 of 2 punten Photo,
volt wel duw. van de Photovoltmeter kan '/orden bepaald; een derge
lijk klein verschil kan ook veroorzaakt »/orden door de zgn.
meetfout van het apparaat.De flui'diteit.
Kaar mag morden verdacht zal bij een voorbehandeling bij 60°C
een sterkere afbraak der ce'lstof plaats hebben, dan bij 50 C.
Vergelijking van overeenkomstige cijfers in het I en II gedeel
te der tabel laat echter zien dat deze veronderstelling lang
niet altijd opgaat; vooral in het II- gedeelte zijn de cijfers
bij 60 C nogal eens lager dan bij 50 C, terwijl dit verschijnsel
ook optreed bij de voorbehandeling met 5;'= actief chloor bij de
sulfaatcelstof in het I,,- gedeelte.
Ook hier kan men zich echter afvragen of deze verschillen repro
duceerbaar zijn.
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Yergeli Icing van rlevocrblelvliig riet 3 en 4# actief chloor.
Helderheid.
Bij vergelijking der respectievelijke helderheidscijfers in het
I- gedeelte der tabel blijkt door de verhoging van 3 op 4-% ac
tief chloor slechts een verhoging van 1-3 punten ?hotovolt te
worden verkregen; het totale chlocrverbruik nesmt met ongeveer
4—5% van de totale chloorgift toe, terwijl het bleekrendement
iets lager wordt.
De fluiditeit.
Bij vergelijking der overeenkomstige fluiditeitscijfers blijkt
door de verhoging van 3 op 4-,? actief chloor een verhoging van
ca. 2 à 3 eenheden op te treden; m.a.w. de celstof wordt, 'zoals
overigens ook te verwachten was, verder afgebroken.
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Voorbehandeling, met 3% actief chloor gevolgd door een nabehande
ling; met y/o chloorgas en Tj-% actief chloor in vergelijking met
de behandeling met y/o chloorgas en nableking met3% actief chloor.
Se helderheid.

- II

Uit de vergelijking der overeenkomstige heIderheidscijfers in de
gedeelten I* met II blijkt, dat, wanneer na de voorbehandeling
met 3to actief chloor nog een chlorering met 3Yo chloorgas wordt
verricht, aanmerkelijk hogere helderheidscijfers 'orden verkre
gen dan wanneerde behandeling met gasvormig chloor achterwege
wordt gelaten.
De fluïditeit.
Bij vergelijking der overeenkomstige fluxditeitsci.jfers liggen
de cijfers in het 1^- gedeelte over het algemeen een ~reinig
hoger dan die van II.
Opmerking.
'jen betrouwbare vergelijking van deze cijfers is overigens moei
lijk, omdat in 1^. is nagebleekt met 1.5actief chloor, en in
II met 3% actief chloor, Y/aardoor in 1^ resp. II in totaal 7«5%
resp. 6?o chloor is toegevoegd, 'len directe vergelijking van de
werking van y/o chloor, als jlaCIO resp. als chloorgas, is dus
niet mogelijk.
Vervanging van 3'f° Chloorgas door 3% actief chloor ,11- III.
De helderheid.
Eij vervanging van 3/- chloorgas door 3% actief chloor met in bei
de gevallen een nableking met 37" actief chloor, geeft de behan
deling met y/o actief chloor, zowel bij 50 als bij 60 C, lagere
helderheidscijfers ; de bleekrendementen zijn echter hoger dan fanneer het chloor in de vorm van chloorgas wordt gebruikt.
De fluïditeit.
De bovengenoemde vervanging geeft, tenminste bij de loog- en de
sulfistcelstof,mzowel bij een voorbehandeling bij 50 C als bij
60 C hogere fluïditeitscijfers in vergelijking tot de standaardbleking. Bij de sulfaatcelstof daarentegen zijn de fluxditeitscijfers van de standaardbleking hoger.
Bleking door een voorbehandeling met 3'/> of
actief chloor,
gevolgd door een nabehandeling met
chloorgas en 1.5% actief,
chloor in vergelijking met de standaardbleking.
I- III
De helderheid.
Uit de overéénkomstige cijfers in het I- en III- gedeelte der
tabel blijkt, dat door een voorbehandeling met hypochloriet inder
daad een iets hogere helderheid kan worden verkregen dan bij een
bleking uitgevoerd volgens het standaardprocédé.
De totale chloorgift en het totale chloorverbruik zijn bij de stand
aardbleking echter la^er; zie opmerking.
De fluïditeit.
Vergelijking van de overeenkomstige fluïditeitscijfers (I- III ge
deelte der tabel) leert dat dcor de voorbehandeling met hypochloriet hogere fluïditeitscijfers worden verkregen, dan bij de ble-king uitgevoerd volgens het standaardorocédé.

_ 7 C pmerking.
len betrouwbare vergelijking der helderheids- en fluiditeitscijfers is overigens moeilijk daar immers t.g.v. van de nableking,
die of met It-'1 of met 5 ' actief chloor is geschied, geen zuivere
vergelijking tussen de ••erking van 3of 4-X' actief chloor in
de voorbleking en de -verting Aran
chloorgas, mogelijk is.
Conclusies.
1) In dit onderzoek blijkt de helderheid reinig en de fluiditeit
iets sterker te worden beinvloed door de consistentie.
2) Sen voorbehandeling met hypochloriet bij 50°C geeft in het alge
meen, hogere helderheidscijfers en lagere f1uiditeitscijfers
dan een hypochloriet voorbehandeling bij 50 C.
3) Voorbehandeling met y+;4 actief chloor geeft slechts een reinig
hogere helderheid en hogere fluiditeitscijfers dan een voorbe
handeling met 3".' actief chloor.
4-) Door een voorbehandeling met 3.."> actief chloor gevolgd door een
behandeling met 3;-' chloorgas, 2- 3'aOH en 14"> actief chloor wor
den slechts geringe verbeteringen der helderheid en hogere flui
diteitscijf ers verkregen t. o.v. bleking volgens de standaard
procedure.
5) De vervanging van de behandeling met
chloorgas door een behan
deling met y'o actief chloor geeft lagere helderheidsci jf ers, hoge
re fluiditeitscijfers en hoger bleekrendement.
5) De behandeling der celstof met het chloor in gasvormige toestand
blijkt van uitzonderlijk grote invloed op de helderheid te zijn.
7) Tïit alle cijfers blijkt dat bij de standaardbleking met het laag
ste CI2- verbruik de hoogste helderheden worden verkregen.
8) Cm de hoedanigheid van een gebleekte celstof te karakteriseren,
is naast de bepaling der helderheid, bepaling der fluiditeit
noodzakelijk.
CfO
9) Door een vérbleking met hypochloriet, gevolgd door een nablekingsprocéde. is het inderdaad mogelijk hoge helderheden te ver
krijgen; het nadeel is echter dat de celstof ver :7ordt afgebro
ken,

