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Mangaanilla on havaittu olevan haitallisia vaikutuksia mekaanisen massan
peroksidivalkaisussa. Suurin ongelma on mangaanin katalyyttisen aktiivisuuden
aiheuttama peroksidin hajoaminen. On havaittu, että mangaanin hapetusasteella voisi
olla merkittävä vaikutus  mangaanin kelatoitumiseen sekä sen katalysoimaan peroksidin
hajoamiseen valkaisun aikana. Työssä selvitettiin, miten massan mangaanipitoisuus ja
mangaanin hapetusasteen muutos vaikuttavat valkaisuun ja mangaanin kelatoitumiseen.

Laboratoriokokeiden tulokset osoittavat, että mangaani kelatoituu hapetusasteilla +II ja
+III happamissa oloissa yhtä hyvin. pH:n nousu heikentää enemmän hapetusasteella +III
olevan mangaanin kelatoitumista. Mangaani ei kelatoidu hapetusasteella +IV lainkaan.

Valkaisukokeiden perusteella mangaani katalysoi peroksidin hajoamista hapetusasteilla
+II ja +III yhtä voimakkaasti, mikä näkyy samalla vaaleuden nousun heikkenemisenä
peroksidin määrän vähetessä. Mn(IV) ei katalysoi peroksidin hajoamista ollenkaan ja
sen vaikutus vaaleuteen on selvästi pienempi kuin hapetusasteilla +II ja +III.

Laboratoriokokeiden tulokset osoittavat myös, että kompleksinmuodostajalla on
valkaisussa selvä positiivinen vaikutus. DTPA estää hapetusasteen +II katalyyttistä
aktiivisuutta voimakkaammin kuin hapetusasteen +III. Valkaisusakeuden nosto pienensi
mangaanin katalyyttistä aktiivisuutta, minkä oletettiin johtuvan stabilointikemikaalien
konsentraation noususta.
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Manganese has detrimental effects on the peroxide bleaching of mechanical pulp.
Biggest problem is the decomposition of hydrogen peroxide by the catalytic activity of
manganese. It has been noticed that the oxidation state of manganese can have
remarkable effect on the chelation of manganese and the decomposition of hydrogen
peroxide. In this thesis it was studied how the content and the oxidation state of
manganese effect on the bleaching and chelation of manganese.

In acidic conditions manganese was equally chelatable at oxidation states +II and +III.
The increase of alkalinity had more detrimental effect on the chelation of manganese at
oxidation state +III than at oxidation state +II. Manganese was not chelatable at
oxidation state +IV.

In the bleaching studies Mn(III) and Mn(II) had a similar effect on the decomposition of
peroxide and also on the brightness gain. Mn(IV) did not catalyze peroxide
decomposition at all and its effect to the brightness was minor than at oxidation states
+II and +III.

Use of chelating agents in the bleaching decreased the catalytic activity of manganese
effectively. DTPA prevented the catalytic activity of manganese at oxidation state +II
more effectively than at oxidation state +III. At the higher bleaching consistency the
effect of manganese was decreased and the reason for this was assumed to be the higher
concentration of stabilizing chemicals.
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1   JOHDANTO

Vedenkäytön vähentäminen aiheuttaa erilaisia ongelmia massan ja paperin

valmistuksessa, jotka vaativat prosessien hallintaan vaikuttavien tekijöiden yhä

parempaa tuntemista. Metalleilla, kuten mangaani, rauta ja kupari on haitallisia

vaikutuksia mekaanisen massan  peroksidivalkaisussa. Suurin ongelma muodostuu

näiden metallien peroksidin hajoamista katalysoivista ja vaaleutta heikentävistä

vaikutuksista. Näiden metallien vaikutuksia mekaanisen massan peroksidivalkaisussa

on tutkittu paljon, mutta asiaa ei vielä täysin tunneta. Referenssituloksia mangaanin

vaikutuksista valkaistavuuteen on niukasti. Mangaanin osalta on havaittu, että sen

hapetusaste voisi vaikuttaa merkittävästi kelatoitumiseen sekä peroksidin

hajoamiseen valkaisun aikana. Mangaani on prosessissa pääosin  hapetusasteella +II,

mutta sen esiintyminen myös muilla hapetusasteilla on mahdollista.

Työn tavoitteena oli selvittää, miten massan mangaanipitoisuuden vaihtelut sekä

mangaanin hapetusaste vaikuttavat massan valkaistavuuteen. Lisäksi tutkittiin

mangaanin hapetusasteen vaikutusta mangaanin kelatoitumiseen.

Kirjallisuusosassa on koostettu teoriaa ja referenssituloksia mangaanin ja sen

hapetusasteen vaikutuksista massan vaaleuteen ja peroksidin kulutukseen sekä

mangaanin katalysoimista peroksidia hajottavista reaktiomekanismeista valkaisussa.

Lisäksi on arvioitu kuinka stabilointiaineiden käytöllä voidaan eliminoida mangaanin

negatiivisia vaikutuksia. Kirjallisuusosaan on koostettu myös tuloksia raudan ja

kuparin vaikutuksista valkaisussa.

Kokeellinen osa on jaettu kolmeen osaan. Kelatointikokeisiin, joissa selvitettiin

mangaanin määrän ja hapetusasteen vaikutusta kelatoitumiseen. Valkaisukokeisiin,

joissa tutkitttiin mangaanin määrän ja hapetusasteen vaikutusta peroksidin

kulutukseen ja massan vaaleuteen sekä vesiliuoskokeisiin, joissa selvitettiin

mangaanin määrän ja hapetusasteen vaikutusta peroksidin hajoamisnopeuteen

valkaisua vastaavissa tilanteissa siten, että kuituja ei ollut läsnä.
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2   MEKAANISEN MASSAN PEROKSIDIVALKAISU

Mekaanisen massan valkaisussa yleisimmin käytetty kemikaali on vetyperoksidi.

Vetyperoksidi on heikosti sinertävä, siirappimainen neste. Se on hyvin pysymätön ja

hajoaa usein räjähdysmäisesti varsinkin orgaanisten yhdisteiden läsnäollessa.

Vetyperoksidi on voimakas hapetin, mutta erittäin voimakkaiden hapettimien kanssa

se voi toimia myös pelkistimenä /1/. Vetyperoksidia toimitetaan yleensä 50 %

vesiliuoksena tehtaille, jossa se laimennetaan ennen käyttöä /2/.

2.1   Valkaisureaktiot

Vetyperoksidin massaa valkaiseva vaikutus perustuu perhydroksyyli-ionin OOH-

nukleofiilisiin reaktioihin ligniinin kromoforiyhdisteiden kanssa /2,3/. Tämän lisäksi

valkaisevia reaktioita voi tapahtua myös ligniinin fenolisten rakenteiden hajotessa

hapettumalla, kuten kuvassa 1 on esitetty /2,3/.

                   a)

b)

Kuva 1. a) ligniinin värillisten kromoforiyhdisteiden ja b) fenolisten rakenteiden
reaktioita vetyperoksidin kanssa /2/.

Vetyperoksidi on stabiili pH:n ollessa happaman puolella, mutta alkalisuuden

kasvaessa peroksidin dissosioituminen alkaa reaktioyhtälön (1) mukaisesti

muodostaen valkaisussa tarvittavan perhydroksyyli-ionin /3, 4, 5/:

H2O2 + OH -  ↔  H2O + OOH -  (1)
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Vetyperoksidi voi hajota alkalisissa oloissa myös itsekseen, jolloin se reagoi

muodostuneen perhydroksyyli-ionin kanssa hajoten vedeksi ja hapeksi reaktioyhtälön

2 mukaisesti /4,6/:

 H2O2 + OOH -  ↔  O2 +H2O + OH -                           (2)

Erään tutkimuksen mukaan runsaasti ligniiniä sisältävien massojen

peroksidivalkaisussa valkaisevien reaktioiden rinnalla tapahtuu kilpailevia, värillisiä

kromoforeja muodostavia reaktioita. Reaktiot ovat seurausta hydroksyyliradikaalien

muodostumisesta erityisesti metallien katalysoidessa peroksidin hajoamista /7/.

2.2   Prosessimuuttujien vaikutukset valkaisussa

2.2.1   Peroksidiannos

Peroksidin kulumiseen valkaisun aikana vaikuttavia prosessimuuttujia ovat pH,

sakeus ja lämpötila. Tavallisesti mekaanisen massan valkaisussa käytetty

peroksidiannos vaihtelee 1-3 % välillä /8/. Kuvassa 2 on esitetty suuntaa antava

peroksidin määrän vaikutus vaaleuden nousuun.

Kuva 2. Peroksidiannoksen vaikutus vaaleuden nousuun /2/.
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Kuvasta 2 nähdään, että jo yhden prosentin peroksidiannoksella ISO vaaleus nousee

6-8 % ja maksimivaaleus saavutetaan 3-4 % peroksidiannoksella. Riittävä

peroksidiannos voidaan määrittää myös jäännösperoksidin avulla. Erään tutkimuksen

mukaan optimivaaleus hiokkeella saadaan, kun jäännösperoksidia on vähintään 10 %

/9/.

Valkaisussa on tärkeää, että peroksidi ei pääse kulumaan loppuun. Valkaisuoloissa

peroksidi estää massan alkalisen tummumisen. Alkalinen tummuminen valkaisun

jälkeen estetään loppuhapotuksella, jossa pH lasketaan alle seitsemän, tavallisesti

tasolle 5-6 rikkihapon, bisulfiitin tai rikkidioksidiveden avulla /2/.

2.2.2   pH

Valkaisu tapahtuu alkalisissa oloissa, jotta yhtälön 1 mukainen reaktio olisi

mahdollinen. Maksimiteho valkaisussa saadaan pH:n ollessa 11-11,5 /6/. Liian

korkeassa pH:ssa tapahtuu enemmän ei toivottua, yhtälön 2 mukaista peroksidin

hajoamista /4/, jolloin kemikaaleja kuluu tarpeettomasti. Optimaalinen pH riippuu

käytetyn peroksidin määrästä /2/. Mitä enemmän peroksidia käytetään, sitä enemmän

tarvitaan natriumhydroksidia, kuten  kuvassa 3 on esitetty.

Kuva 3. Tarvittavan  NaOH-annoksen  määrä,  jotta  pH  valkaisun  alussa  olisi  11,5

/2/.
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2.2.3   Sakeus

Valkaisusakeudella on havaittu olevan merkittävä vaikutus mekaanisen massan

peroksidivalkaisussa. Kuvassa 4 on erään tutkimuksen tulos, jonka mukaan

vaaleuden nousu olisi suorassa suhteessa valkaisusakeuden neliöjuureen /7/.

Kuva 4. Sakeuden neliöjuuren vaikutus tehtaalla kelatoidun TMP massan vaaleuden

nousuun peroksidivalkaisussa /7/. (60˚C, 120 min, 3,2 % H2O2, 3 %

Na2SiO3, 0,05 % MgSO4, 2,4 % NaOH, massan alkuvaaleus 59,0 % ISO)

Vaaleuden paranemiselle valkaistaessa korkeammassa sakeudessa on esitetty

seuraavanlaisia syitä:

- Valkaisukemikaalien suurempi konsentraatio /2/

- Suuremmat reaktionopeudet /2/

- Vähäisempi epäpuhtauksien määrä /2/

- Suurempi osa peroksidista on kuituseinien sisäpuolella, jolloin

valkaisevat reaktiot pääsevät tapahtumaan nopeammin /7/

Edellä mainittujen syiden seurauksena peroksidia kuluu siis vähemmän hyödyttömiin

reaktioihin, jolloin tarvittavan peroksidin määrä vähenee ja vaaleuden nousu paranee.



9

2.2.4   Lämpötila

Lämpötilan vaikutus valkaisussa perustuu reaktionopeuden kasvamiseen lämpötilan

noustessa. Korkeammassa lämpötilassa valkaisureaktiot tapahtuvat nopeammin,

mutta samalla myös peroksidin hajoaminen nopeutuu /2/. Lämpötila ei siis vaikuta

tarvittavan peroksidin määrään, vaan ainoastaan valkaisuaikaan. Kuvassa 5 on

esitetty erään tutkimuksen tulos lämpötilan vaikutuksesta peroksidin hajoamiseen

vesiliuoksessa.

Kuva 5. Lämpötilan vaikutus peroksidin hajoamiseen vesiliuoksessa /10/. (pH 10)

Mekaanisen massan tornivalkaisu tehdään yleensä 40-70 ˚C lämpötiloissa /2/.

Korkeammissa lämpötiloissa vaaleuden nousu on nopeampaa, mutta samalla kasvaa

myös massan tummumisreaktioiden riski /2/.
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3   SIIRTYMÄMETALLIT MEKAANISEN MASSAN VALMISTUKSESSA

Metallit aiheuttavat eniten ongelmia valkaisussa. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa

kolmasosa valkaisukapasiteetista voidaan menettää metallien takia /11/. Eri metallit

käyttäytyvät valkaisussa hieman eri tavoin. Jotkut heikentävät massan vaaleutta, kun

taas toiset katalysoivat peroksidin hajoamista voimakkaasti. Metallien vaikutuksia

voidaan vähentää käyttämällä ennen valkaisua kelatointiaineita, kuten DTPA

(dietyleenitriamiinipentaetikkahappo) tai EDTA (etyleenidiamiinitetraetikkahappo),

ja pesemällä kelaatin ja metallin muodostamat kompleksit pois.

3.1   Mangaani

Mangaania tulee prosessiin pääosin vain raaka-aineen eli puun mukana /11/. Puun

mangaanipitoisuus riippuu voimakkaasti puun kasvupaikasta ja puulajista.

Pohjoismaisen kuusen mangaanipitoisuus vaihtelee välillä 50-150 ppm /11/, kun taas

Pohjois-Amerikassa on mitattu jopa puolet suurempia pitoisuuksia. Valkaisuun

menevän mangaanin määrä riippuu kelatoinnin onnistumisesta ja kelatoinnin

jälkeisen pesun tehokkuudesta. Mangaani on rautaan ja kupariin verrattuna selvästi

heikoimmin kiinni massassa ja siten helposti poistettavissa massasta. Pohjoismaista

kuusta käytettäessä valkaisuun menevän mangaanin määrä vaihtelee yleensä välillä

5-20 ppm /12/.

Mangaanilla ei ole havaittu olevan suoranaista vaikutusta vaaleuteen /13, 14, 15/,

mutta se katalysoi peroksidin hajoamista erittäin voimakkaasti /16/. Mangaani

katalysoi peroksidin hajoamista tehokkaammin kuin rauta ja kupari /17/.

3.2   Rauta ja kupari

Rautaa ja kuparia tulee mekaaniseen massaan sekä  puun mukana, että prosessista.

Raudan määrä voi vaihdella tehdaskohtaisesti paljon. Rautapitoisuus vaihtelee

yleensä välillä 10-50 ppm ja kuparipitoisuus välillä 2-10 ppm /12/.
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Kelatointi on raudan ja kuparin osalta huomattavasti tehottomampaa verrattuna

mangaaniin. Kun mangaanista saadaan yleensä kelatoitua yli 90 %, niin raudasta ja

kuparista saadaan poistettua kelatoinnilla vain alle kolmasosa. Valkaisuun menevän

raudan määrä voi siis helposti nousta mangaanin määrää suuremmaksi

kuparipitoisuuden jäädessä pienen alkupitoisuutensa takia selvästi pienimmäksi.

Raudan negatiiviset vaikutukset vaaleuteen näistä kolmesta metallista ovat selvästi

suurimmat /13,15/. Kupari katalysoi peroksidin hajoamista, mutta pienen

pitoisuutensa takia sen vaikutukset jäävät selvästi mangaanin vaikutuksia

pienemmiksi.

4   METALLIEN SITOUTUMINEN

Metallien sitoutuminen massaan ja erilaisten saostumien muodostuminen riippuvat

prosessiolosuhteista ja käytetyistä kemikaaleista. Metallit voivat sitoutua

mekaaniseen massaan joko adsorboitumalla kuidun pinnalle tai ionisidoksella

kuituun. Metallien poistamiseksi tai metallien muuttamiseksi inerttiin muotoon,

tärkein menetelmä on kelatointi. Lisäksi metallit voivat muodostaa orgaanisia ja

epäorgaanisia saostumia /18/.

4.1   Sitoutuminen massaan

Mekaanisen massan voidaan ajatella toimivan eräänlaisena ioninvaihtimena. Tämä

johtuu kuitujen ja hienoaineen sisältämistä karboksyyli- ja hydroksyyliryhmistä /18/.

Kun selluloosassa tai ligniinissä oleva karboksyyliryhmä protolysoituu, se saa

negatiivisen varauksen, kuten kuvassa 6.

 O                     O
 | |                     | |
 C             +     OH -                                C                +     H2O
      OH    O -

Kuva 6. Karboksyyliryhmän protolysoituminen hiukkasen pinnalla /19/.
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Kuvasta 6 nähdään, että mitä suurempi on OH- ionien konsentraatio, sitä suuremman

negatiivisen varauksen selluloosa saa /19/. Negatiivisesti varautunut selluloosapinta

vetää puoleensa positiivisia metalli-ioneja ja positiivisesti varautuneita

metallikomplekseja. Metallien sitoutumishalukkuus kuituihin ja hienoaineeseen

riippuu siis negatiivisen pintavarauksen suuruudesta, johon vaikuttaa olennaisesti

massan pH.

Metalli-ionien adsorptiota massaan voidaan kuvata Langmuirin adsorptioisotermillä

/3/:

S=Smax(KLc/(1+KLc))  (3)

jossa S selluloosaan adsorboituneiden määrä

Smax selluloosaan maksimissaan adsorboituva määrä

KL Langmuirin isotermin adsorptiovakio

c metalli-ioninen pitoisuus liuoksessa

Yhtälö 3 pätee vain yhden metallin adsorptiolle. Käytännössä systeemi sisältää useita

metalleja, jolloin helpommin adsorboituvan metallin lisäys aiheuttaa jo

adsorboituneen aineen irtoamista adsorboivasta aineesta /3/. Tilannetta

monimutkaistaa vielä eri metalli-ionien erilaiset sitoutumisaffiniteetit. Ioninvaihdolle

ominaisesti affiniteetti kasvaa ionin varausluvun kasvaessa .Metalli-ionien

affiniteeteille havupuumassassa on saatu seuraava järjestys /3/:

                   Fe3+ > Al3+  > Cu2+  > Co2+  > Ni2+  > Ca2+  > Mg2+  > Mn2+  > Na+

Metalli-ioni voi sitoutua myös ei-ionisesti, jolloin metallihydroksidi kiinnittyy

vetysidoksella hydroksidiryhmiin tai positiivinen metallihydroksikolloidi adsorboituu

pintavaraukseltaan negatiivisten selluloosamisellien pinnalle /3/. Lisäksi metalli-ioni

voi muodostaa melko stabiileja komplekseja lignoselluloosan kanssa. Metalli-ionien

ja ligniinin muodostamien kompleksien tasapainovakio on suurempi kuin metalli-

ionien ja selluloosan muodostamilla komplekseilla, joten voidaan olettaa, että

metalli-ionit ovat suurimmaksi osaksi kompleksoituneet ligniinin kanssa /20/.
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Metallien kiinnittymiseen kuitujen ja hienoaineen välillä vaikuttaa ominaispinta-ala.

Hienoaineen suuremman ominaispinta-alan takia metalleja sitoutuu grammaa kohti

noin 2-3 kertaa enemmän hienoaineeseen kuin kuituihin /18/. Sakeilla massoilla on

havaittu, että samassa massassa olevat kahdenarvoiset metalli-ionit ovat pääosin

adsorboituneina kuitujen pinnalle, kun taas yhdenarvoiset metalli-ionit ovat

liuenneina /18/. Toisin sanoen, mitä suurempi varausluku metallilla on, sitä

herkemmin se adsorboituu.

4.2   Kelatoituminen

4.2.1   Perusteoriaa

Metallien poistamiseksi mekaanisesta massasta käytetään kompleksinmuodostajia,

joista yleisimpiä ovat DTPA ja EDTA (kuva 7). Kompleksinmuodostajien teho

perustuu siihen, että ne muodostavat vesiliukoisia ja stabiilimpia komplekseja

metalli-ionien kanssa kuin ligniini tai selluloosa /20/.

DTPA (dietyleenitriamiinipentaetikkahappo)

EDTA (etyleenidiamiinitetraetikkahappo)

Kuva 7. DTPA:n ja EDTA:n kemialliset rakenteet /21/.

Kuvan 7 kelaatinmuodostajat ovat eräänlaisia monihampaisia ligandeja. Ligandin

hampaat voivat sitoutua samaan keskusatomiin, jolloin muodostuu rengasmainen

atomiryhmä. Tällaista kompleksia kutsutaan kelaatiksi /3/. Kuvassa 8 on esitetty

miten EDTA voi muodostaa metalli-ionin kanssa kelaattirenkaan.
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Kuva 8. Kaksi erilaista EDTA-metallikompleksia.

Kelatointi on tasapainoprosessi, jossa metalli-ionit ovat jakautuneet kelatoituneisiin

ja kelatoitumattomiin. Tasapaino voidaan esittää seuraavasti /22/:

[M]  +  [L]      ↔      [ML]                        (4)

jossa [M]  vapaiden metalli-ionien konsentraatio

[L]    vapaiden ligandien konsentraatio

[ML] kelatoituneiden metalli-ionien konsentraatio

Yhtälön 4 saavutettua tasapainotilan, voidaan kelatointivakio määrittää:

K  =  [ML] / ( [M] · [L] )                        (5)

jossa K kelatointivakio

Kelatointivakio kuvaa kelatoitumisen tehokkuutta. Mitä suurempi kelatoitumisvakion

arvo jollakin tietyllä metallilla on, sitä suurempi osa tästä metallista on

kelatoituneena. Vastaavasti kahden metallin tapauksessa suuremman kelatointivakion

omaava metalli kelatoituu  paremmin. Kelatointivakioiden arvot ovat niin suuria, että

metalli/kompleksi ainemääräsuhteella 1:1 metallit esiintyvät käytännöllisesti katsoen

täysin kelatoituneena.
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Kuvassa 9 on esitetty eräiden metalli-DTPA ja metalli-EDTA kompleksien

kelatoitumisvakioiden logaritmit pH:n muuttuessa .

                                                            DTPA

                 EDTA

Kuva 9. Eräiden metalli-DTPA ja metalli-EDTA kompleksien kelatoitumisvakioiden

logaritmit (log K cond) pH:n muuttuessa  /23/.

EDTA ja DTPA sitoutuvat metalli-ionien kanssa moolisuhteessa 1:1 /21,1/.

Tarvittava kelaatinmuodostajan annos on siis helposti laskettavissa, jos metallien

määrä massassa tiedetään. Paras kelatointitulos saadaan silloin kun massan pH on

4,5-5,5  ja kelatointiaika vähintään puoli tuntia /21/.
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Eräässä tutkimuksessa todetaan, että ligniini voi pidätellä joitakin metalleja, jolloin

kelatoituminen huononee /21/. Toisen tutkimuksen mukaan etenkin korkealla

hapetusasteella olevat metallit voivat muodostaa erittäin stabiileja komplekseja

ligniinin tai muiden ligandien kanssa /24/. Alemmalla hapetusasteella kompleksit

eivät ole yhtä stabiileja. Toisaalta on myös havaittu, että esimerkiksi mangaanin

hapetusastetta alentamalla ennen kelatointia, esimerkiksi ditioniitilla, saadaan

parempi kelatointitulos /24/.

Mekaaninen massa voi myös toimia kelatointiaineena /22/. Kelatointivakio puun ja

metallin välillä on kuitenkin erittäin paljon pienempi kuin kelatointiaineen ja

metallin välillä. Tästä johtuu siis kelatointiaineiden tehokkuus metallien poistajina

mekaanisesta massasta. Tavallisesti mekaanisen massan kelatointivaihetta seuraa

joko sakeutus puristimella tai pesu, joilla metallit saadaan poistettua massasta.

4.2.2    Mangaanin kelatointi

Mangaani-ionit ovat sitoutuneena massaan yksinomaan ioninvaihtomekanismilla ja

ovat siksi haitallisista metalleista helpoimmin poistettavissa /3/. Kuvassa 10 on

esitetty erään tutkimuksen tuloksia kompleksinmuodostajan annoksen vaikutuksesta

mangaanin poiston tehokkuuteen CTMP massasta, jonka mangaanipitoisuus oli 135

ppm.

Kuva 10. Pois pestyn mangaanin määrä EDTA:n ja DTPA:n annostuksen kasvaessa

/25/.
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Kuvasta 10 nähdään, että suurimmalla EDTA annoksella saadaan mangaanista pestyä

pois 96 %. Vastaava luku DTPA:ta käytettäessä on 79 %. EDTA näyttäisi siis olevan

DTPA:ta tehokkaampi mangaania kelatoitaessa, joskin kuvan 11 perustella, jossa

esitetään pH:n vaikutusta mangaanin kelatoitumiseen TMP massassa, DTPA

näyttäisi toimivan paremmin varsinkin pH:n noustessa yli kahdeksan, jolloin

EDTA:n kelatointiteho heikkenee voimakkaasti.

Kuva 11. pH:n vaikutus mangaanin kelatoitumiseen /26/. (Sakeus 3 %, 60˚C, 15 min,

Mn 82 ppm)

Muilla olosuhteilla, kuten lämpötilalla, sakeudella ja kelatointiajalla ei näytä olevan

merkittävää vaikutusta mangaanin kelatoitumiseen, kuten kuvasta 12 voidaan

havaita.



18

Kuva 12. Lämpötilan, sakeuden ja kelatointiajan vaikutus mangaanin

kelatoitumiseen /26/. (pH 5,5)

Mangaanin hapetusasteen vaikutuksesta kelatoitumiseen ei ole olemassa juurikaan

tutkimustuloksia. Hapetusaste +II on mangaanin pysyvin, mutta se voi esiintyä myös

hapetusasteilla +II - +VII /1/. Mangaani esiintyy puussa luultavimmin juuri

hapetusasteella +II.
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Eräässä tutkimuksessa /24/ selvitettiin ditioniitin ,Na2S2O4, vaikutusta metallien

kelatoitumiseen TMP massassa ja sillä havaittiin olevan positiivinen vaikutus.

Massan mangaani ja rautapitoisuudet olivat noin puolet pienempiä verrattuna

tavanomaiseen kelatointiin. Ditioniitin vaikutusta perusteltiin sen kykyyn pelkistää

metallihydroksideja alemmalle hapetusasteelle ja saada ne liuenneeseen, helpommin

kelatoituvaan muotoon. Näin ollen voidaan olettaa, että mangaanin hapetusasteella

voisi olla vaikutusta kelatoitumiseen siten, että kelatoituminen huononee

hapetusasteen noustessa. Mangaani ei siis välttämättä olekaan ennen kelatointia

hapetusasteella +II, vaan se voi esiintyä prosessissa myös korkeammilla

hapetusasteilla.
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5   MANGAANI PEROKSIDIVALKAISUSSA

Metalleilla on yleisesti tiedetty olevan peroksidin hajoamista kiihdyttävä vaikutus.

Mangaanin suurimmat haittavaikutukset mekaanisen massan peroksidivalkaisussa

perustuvatkin sen kykyyn katalysoida peroksidin hajoamista tehokkaasti.

Siirtymämetalleista mangaanilla on suurin vaikutus katalyyttiseen peroksidin

hajoamiseen, koska se on rautaan ja kupariin verrattuna selvästi heikoimmin kiinni

massassa. /17, 11/. Kelatoinnin jälkeen massassa kiinni olevat rauta ja kupari ovat

niin tiukasti sitoutuneina, että niillä ei ole merkittävää vaikutusta peroksidin

hajoamiseen /27/.

Mangaanilla ei ole havaittu olevan yhtä suurta vaikutusta massan vaaleuteen kuin

esimerkiksi raudalla /15/. Mangaanin vaikutus vaaleuden nousun heikkenemiseen

perustuu sen katalysoimaan peroksidin hajoamiseen ja siitä johtuvaan

valkaisukapasiteetin alenemiseen.

5.1 Mangaanin katalysoima peroksidin hajoaminen

Vetyperoksidi on stabiili neutraalissa ja happamissa liuoksissa joissa on mangaania

läsnä /28,29/. Mangaanin katalysoima peroksidin hajoaminen alkaa pH:n noustessa,

jolloin mangaani voi saostua ja hapettua korkeammille hapetusasteille. Mangaanin

katalysoimat peroksidia hajottavat reaktiot ovat nopeita verrattuna peroksidin

normaaliin hajoamiseen /10, 21/.

Mangaanin katalysoimaan peroksidin hajoamiseen vaikuttaa mangaanipitoisuuden

lisäksi voimakkaasti myös mangaanin hapetusaste.  Kuvassa 13 on esitetty erään

tutkimuksen tulos mangaanin pitoisuuden ja hapetusasteen vaikutuksesta peroksidin

hajoamiseen.
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Kuva 13. Mangaanipitoisuuden ja mangaanin hapetusasteen vaikutus peroksidin

hajoamiseen  /29/.  Pitoisuudet on ilmoitettu pitoisuuksina vedessä.

(Sakeus  0,64 %,  Mg2+ 300 ppm,  Na2SiO3 0,25 %, pH 11, 70 ˚C, 60

min, H2O2 1g/l)

Kuvasta 13 nähdään, että hapetusasteella +III mangaani hajottaa magnesiumin ja

silikaatin läsnäollessa peroksidia selvästi hapetusastetta +II voimakkaammin. Lisäksi

huomattavaa on se, että jo hyvin pienillä, alle 5 ppm:n pitoisuuksilla, peroksidi kuluu

lähes loppuun. Yli 4 ppm:n pitoisuuksilla hapetusasteiden välistä eroa ei voi enää

verrata, koska peroksidia on vain vähän jäljellä.  Kokeessa sakeus oli hyvin alhainen,

mikä vaikeuttaa tulosten vertailua suoraan todellisen prosessin valkaisutapahtumaan.

Kuvassa 14 on esitetty TMP massalla, 10 % sakeudella tehtyjen valkaisukokeiden

tuloksia mangaanin, raudan ja kuparin vaikutuksista peroksidin kulutukseen eri

metallipitoisuuksilla ja hapetusasteilla.
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Kuva 14. Metallilisäyksen ja hapetusasteen vaikutus peroksidin kulutukseen /12/.

(Sakeus 10 %, 2,3 % Na2SiO3, 2,5 % NaOH, 3,5 % H2O2, 60˚C, 90 min)

Ainoastaan mangaanilla ja etenkin sen hapetusasteilla +II ja +III näyttäisi olevan

selvä haitallinen vaikutus peroksidin hajoamiseen. Kuvan 14 tulokset mangaanin

hapetusasteen vaikutuksesta peroksidin kulutukseen antavat vastaavia tuloksia kuin

edellisessä kuvassa esitetyt. Mn(III) hajottaa peroksidia selvästi enemmän kuin

Mn(II). Raudalla ja kuparilla ei näyttäisi olevan merkittävää vaikutusta, kuten ei

myöskään hapetusasteella IV olevalla mangaanilla.

Eräässä tutkimuksessa Colodette et al. selvittivät pH:n vaikutusta mangaanin

katalysoimaan peroksidin hajoamiseen /17/. Kuvassa 15 on esitetty

metallipitoisuuden ja pH:n vaikutusta peroksidin hajoamisnopeuteen

vesiliuoskokeilla, joissa ei ollut stabilointiaineita läsnä.
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Kuva 15. pH:n vaikutus 0,098 M H2O2 liuoksen hajoamiseen mangaanin, raudan ja

kuparin läsnäollessa /17/ (50 ˚C, 120 min).

Vesiliuoksessa mangaani näyttää pH:n muuttuessa hajottavan peroksidia eri tavalla

kuin rauta ja kupari. Raudan ja kuparin katalysoima peroksidin hajoaminen

voimistuu pH:n noustessa, kun taas mangaanin katalyyttinen aktiivisuus näyttäisi

olevan suurimmillaan pH:ssa 9,8 ja pienimmillään pH:ssa 10,3. Colodetten /17/

mukaan mangaani muodostaa pH:ssa 10.3 liukenemattoman mangaanihydroksidin,

joka ei ole tehokas peroksidia hajottava katalyytti.

Vesiliuoksessa pH-alueella 9,8-11,8 mangaani on todennäköisimmin

mangaanidioksidina MnO2, jonka on useissa tutkimuksissa havaittu olevan tehokas

katalyytti /17/. Erään peruskemian oppikirjan mukaan mangaani-ioni, Mn2+, saostuu

alkalisissa oloissa hydroksidina, yhtälön 6 mukaisesti /1/:

Mn2+  +  2 OH¯  ↔  Mn(OH)2  (6)

Hydroksidi hapettuu ruskeaksi Mn(III) hydroksidiksi hapen avulla:

Mn(OH)2  +  O2  ↔  MnOOH  +  H2O  (7)

Vetyperoksidi voi hapettaa Mn(II)hydroksidin hapetusluvulle IV:

Mn(OH)2  +  H2O2  ↔  MnO2  +  2 H2O   (8)
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Puun mukana prosessiin tuleva mangaani, joka on todennäköisesti hapetusasteella

+II, voi siis edellä mainittujen yhtälöiden mukaisesti hapettua valkaisuun tullessaan

joko hapetusasteelle +III tai +IV, jolloin peroksidin kulutus valkaisussa kasvaa.

Mn(II) voi hapettua vasta kun pH ylittää arvon 9,5 /30/.  Yhtälöt 6-8 pätevät varmasti

ainoastaan tilanteissa, joissa ei ole kuituja eikä stabilointiaineita läsnä.

Kuten kuvista 13 ja 14 havaittiin, peroksidin kulutus riippuu voimakkaasti

hapetusasteesta kuitujen ja stabilointiaineiden läsnä ollessa. Etenkin hapetusaste +III

näyttäisi olevan erityisen haitallinen. Eräissä tutkimuksissa havaittiin, että

happamalla käsittelyllä voidaan alentaa mangaanin hapetusastetta (Mn(III)→Mn(II))

kuitujen toimiessa pelkistäjinä /28,29/. Hapetusasteen aleneminen puolestaan

vähentää peroksidin kulutusta. Kuvassa 16 on esitetty, miten esikäsittelyvaiheen pH

vaikuttaa jäännösperoksidin määrään mangaanin ollessa ennen pH:n alentamista

hapetusasteella +III /29/.

Kuva 16. pH:n vaikutus happamassa pelkistysvaiheessa peroksidin stabiilisuuteen

/29/. Mn-lisäys 3 ppm. Pitoisuudet on ilmoitettu pitoisuuksina vedessä.

(Pelkistys: Sakeus  0,64 %, 70 ˚C, 30 min. Valkaisu: Sakeus  0,64 %, Mg2+

300 ppm,  Na2SiO3 0,25 %, pH 11, 70 ˚C, 60 min, H2O2 1g/l)
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Massa pelkistää mangaanin, kun pH laskee alle arvon 3,5. Paras tulos saadaan alle

2,5 pH arvoilla. Mangaanin hapetusasteen alentamisesta on tehty joitakin

tutkimuksia, joissa on havaittu peroksidin pH:ssa 3, DTPA:n pH:ssa 5 ja ditioniitin

pH:ssa 5,5-6 pelkistävän hapetusasteella +III olevan mangaanin hapetusasteelle +II,

jolloin kelatoituminen paranee sekä mangaanin katalysoima peroksidin hajoaminen

vähenee /29,30,31/. Vetyperoksidi voi pelkistää happamissa oloissa mangaanin

yhtälön 9 mukaisesti /31/:

2 Mn3+  +  H2O2  →  2 Mn2+  + O2  +  2 H+  (9)

Ni et al. tutkivat peroksidin käyttöä mangaanin pelkistämiseen happamassa

esikäsittelyssä /31/. Taulukossa I on esitetty tuloksia heidän tekemistään

laboratoriokokeista, joissa saatiin happamalla peroksidikäsittelyllä pelkistettyä

Mn(III) hapetusasteelle +II ja siten pienennettyä peroksidin kulutus samalle tasolle

Mn(II):n kanssa.

Taulukko I. Mangaanin hapetusasteen alentaminen happamalla peroksidikäsittelyllä

ja sen vaikutus peroksidin kulutukseen /31/. (Sakeus 0,8 %, 3ppm Mn,

300 ppm Mg, 2500 ppm Na2SiO3, 600 ppm NaOH, 1g/l H2O2)
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5.2   Katalyysimekanismit

Eri metallit katalysoivat peroksidin hajoamista eri tavoilla. Metallien katalysoimille

peroksidin hajoamisreaktioille  on esitetty yleensä kolmea eri mekanismia /16, 17/:

1. Siirtymämetallin katalysoima vapaa radikaalimekanismi

2. Siirtymämetallin reaktio perhydroksyylianionin kanssa muodostaen

epästabiileja peroksideja tai komplekseja

3. Kolloidisen siirtymämetallioksidin tai -hydroksidin aikaansaamat

heterogeeniset pintakatalyyttiset reaktiot

Metalli-ionin katalysoimalle vapaalle  radikaalimekanismille on esittetty seuraavat

reaktioyhtälöt /7,10/:

M  +  H2O2  →  M+ +  HO •  +  HO                       (10)

M +  +  HOO   →  M  +  O2 
•  +  H2O                      (11)

M+  +  O2 
•   →  M  +  O2                       (12)

Tämän mekanismin on havaittu toimivan lähinnä kuparin katalysoimassa peroksidin

hajoamisessa. Useammassa tutkimuksessa on havaittu, että mangaanin

katalysoimassa peroksidin hajoamisessa ei muodostu radikaaleja /32,17/. Myöskään

rauta ei muodosta radikaaleja /17/. Koska radikaaleja ei mangaanin katalysoimassa

peroksidin hajoamisessa muodostunut, Colodette et al. ja Rodriguez et al. ovat

ehdottaneet seuraavanlaista mekanismia /27, 17/:

Mn2+  + 2 OH      →  Mn(OH)2                      (13)

Mn(OH)2    →   MnO2  +  2 H2O                      (14)

MnO2  +  H2O2   →  Mn2+  +  2 OH    + O2                      (15)

Ni et al. havaitsi tutkimuksissaan, että mangaanidioksidia, MnO2, ei muodostu

valkaisun aikana, vaan vasta kun peroksidi on kulunut loppuun /16/. Heidän mukaan

Mn2+ ja Mn3+ ovat ne mangaanin muodot jotka ovat vastuussa peroksidin

katalyyttisestä hajoamisesta. Kuvassa 17 on esitetty kuinka mangaanin hapetusaste

muuttuu peroksidin hajotessa.
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Kuva 17. Mangaanin hapetusasteen kehitys mangaanin katalysoidessa peroksidin

hajoamista vesiliuoksessa ilman stabilointiaineita /16/. (Mn lisäys 3.3

ppm Mn2+, pH 10,0, 0,75 % H2O2, 23˚C)

Ni et al. tulivat siihen tulokseen, että Mn(II) hapettuu ensin, joko hapen tai

peroksidin vaikutuksesta hapetusasteelle +III /16/:

4 Mn2+  +  O2  +  2 H2O  →  4 Mn3+  +  4 OH                       (16)

2 Mn2+  + H2O2   →  2 Mn3+  +  2 OH                       (17)

Hapettumista seuraa pelkistyminen, jolloin sykli on valmis:

2 Mn3+  +  H2O2  +  2 OH   →  2 Mn2+  +  O2  +  2 H2O                 (18)

Peroksidin loputtua hapettunut Mn3+ hajoaa nopeasti /16/:

2 Mn3+  →  Mn2+  +  Mn4+                                      (19)

Mn4+  +  2 H2O   →  MnO2  +  4H+                      (20)
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Jakubikova et al. tulivat myös siihen tulokseen tutkiessaan mangaanin katalysoimaa

peroksidin hajoamista, että aktiivinen komponentti peroksidin hajoamisessa on Mn3+.

Heidän mukaansa mangaanin katalysoidessa peroksidin hajoamista ei muodostu

hydroksyyliradikaaleja, kuten aiemminkin on jo todettu, vaan peroksidin hajotessa

muodostuu hydroperoksyyli radikaaleja HOO•, jotka pelkistävät peroksidin kanssa

hapen avulla hapettuneen mangaanin /10/:

Mn2+  +  O2  →   Mn3+                      (21)

 Mn3+  +  H2O2  →  Mn2+  +  HOO •  +  H+                      (22)

Mn3+  +  HOO •  →  Mn2+  +  O2   +  H+                      (23)

Mikäli happea ei ole läsnä, voi peroksidi hajota seuraavan autokatalyyttisen

mekanismin mukaisesti /10/:

Mn2+  +  H2O2  ↔  (MnO)2+  +  H2O                      (24)

 (MnO)2+  +  Mn2+  ↔  2 Mn3+  +  O2−                      (25)

Mn3+  +  H2O2  →  Mn2+  +  HOO •  +  H+                      (26)

Mn3+  +  HOO •  →  Mn2+  +  O2   +  H+                      (27)

Kuten voidaan huomata, mangaanin katalysoimaa peroksidin hajoamismekanismia

on jonkin verran tutkittu, mutta täyttä yksimielisyyttä kyseisestä mekanismista ei ole.

Tutkimukset on yleensä tehty vesiliuoksissa, eikä niissä ole käytetty

stabilointiaineita, joten todellisen kuvan muodostaminen mangaanin katalysoimasta

peroksidin hajoamismekanismista valkaisuprosessissa on vaikeaa.

5.3   Mangaanin vaikutus vaaleuteen

Kuten jo aiemmin todettiin, mangaanilla ei ole merkittävää suoranaista vaikutusta

massan vaaleuteen. Suurilla yli 20 ppm mangaanilisäyksillä on havaittu valkaisussa

olevan pieni vaaleutta alentava vaikutus /13/. Syynä tähän on mangaanin kyky

katalysoida peroksidin hajoamista, jolloin valkaiseviin reaktioihin jäävän peroksidin

määrä vähenee.
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Kuvassa 18 on esitetty kelatoidulla TMP massalla, 10 % sakeudella tehtyjen

valkaisukokeiden tuloksia mangaanin, raudan ja kuparin vaikutuksista vaaleuteen eri

metallipitoisuuksilla ja hapetusasteilla.

Kuva 18.  Metallilisäyksen vaikutus vaaleuteen TMP massan peroksidivalkaisussa

/12/. (Sakeus 10 %, 2,3 % Na2SiO3, 2,5 % NaOH, 3,5 % H2O2, 60˚C, 90

min)

Kuvasta 18 nähdään, että ainoastaan mangaanin hapetusaseella +III on merkittävä

vaaleutta heikentävä vaikutus. Vaaleuden heikkeneminen johtuu Mn(III):n

voimakkaasta katalyyttisestä aktiivisuudesta.

Erään tutkimuksen mukaan pieni määrä massassa kiinni olevaa mangaania voisi olla

jopa hyödyllinen valkaisussa /27/. Väitettä perusteltiin sillä, että pienellä alle 4 ppm

mangaanimäärällä hajoaminen tapahtuisi radikaalimekanismilla, joka sopivassa

määrin edesauttaisi valkaisua. Suurempi mangaanimäärä johtaisi taas

heterolyyttiseen mekanismiin, jolloin peroksidin hajoaminen olisi voimakkaampaa ja

siten haitallista. On myös havaittu, että kelatoidun TMP-massan valkaisussa olisi

hyvä olla ainakin vähän katalyyttisesti aktiivisia metalleja läsnä riittävän peroksidin

kulutuksen takaamiseksi /5/.
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Mangaanilla on havaittu  olevan massan alkalista tummumista lisäävä vaikutus /9/.

Kuvassa 19 on esitetty tutkimustulos mangaanilisäyksen vaikutuksesta

peroksidivalkaistun hiokkeen alkaliseen tummumiseen.

Kuva 19. Mangaanilisäyksen (MnSO4) vaikutus peroksidivalkaistun massan

alkaliseen tummumiseen /9/. ( 1% NaOH, 50˚C, 30 min, sakeus 12 %)

Massan alkalinen tummuminen nousee voimakkaasti mangaaniannoksen kasvaessa

nollasta 20 ppm:n lisäykseen saakka. Tätä suuremmilla lisäyksillä vaikutus pienenee

selvästi /9/. Syitä mangaanin alkaalista tummumista lisäävään vaikutukseen ei

varmuudella tiedetä. Seuraavanlaisia vaihtoehtoja tummumisen syiksi on ehdotettu

/12/:

   - Värillisten kuitu-mangaani kompleksien muodostuminen tai mangaanin

hapettuminen värillisiksi Mn(III) tai Mn(IV) yhdisteiksi

   -   Mangaanin katalysoimassa peroksidin hajoamisessa syntyneet hajoamistuotteet

aiheuttavat massaa tummentavia reaktioita
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6 MANGAANIN STABILOINTIMEKANISMIT

PEROKSIDIVALKAISUSSA

Mangaanin haittavaikutusten ehkäisystä mekaanisen massan peroksidivalkaisussa on

tehty paljon tutkimuksia. Mangaanin katalyyttistä aktiivisuutta pystytään

vähentämään magnesiumin ja silikaatin avulla. Myös kompleksinmuodostajien

käyttöä on tutkittu, mutta tulokset vaihtelevat positiivisesta hyödyttömään.

6.1   Kelatointi valkaisussa

Eräässä tutkimuksessa selvitettiin TMP massan kelatointivaiheen korvaamista

kompleksinmuodostajan annosteluna suoraan valkaisuun muiden kemikaalien

mukana.

Kuva 20. Vertaus erillisen kelatointivaiheen korvaamisesta annostelemalla DTPA

suoraan valkaisuun /21/.
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Tutkimuksen mukaan paras tulos DTPA:n käytöllä saadaan perinteisellä

esikäsittelyllä DTPA:n ja metallien moolisuhteella 2:1. Ero syötettäessä DTPA

suoraan valkaisuun on vaaleudessa noin 3 yksikköä jäännösperoksidin jäädessä yli

10 % huonommaksi. Kelatointiaineen käytöstä voi olla valkaisussa hyötyä, mutta se

ei ole yhtä tehokasta eriliseen kelatointivaiheeseen verrattuna /21/. Metallien

katalyyttistä aktiivisuutta ei pystytä täysin estämään DTPA:n käytöllä. Erillistä

kelatointivaihetta ei siis tämän tutkimuksen perusteella voi korvata pelkällä

kompleksinmuodostajan syötöllä valkaisuun.

Ni et al. tutkivat DTPA:n  käyttöa peroksidivalkaisussa ehkäisemään mangaanin

katalysoimaa peroksidin hajoamista /28/. Myös heidän tutkimustuloksensa, kuva 21,

osoittaa, että DTPA:n käytöllä valkaisussa voidaan parantaa peroksidin stabiilisuutta.

Kuvasta 21 nähdään myös, että mangaani katalysoi DTPA:n läsnä ollessa

hapetusasteella +III peroksidin hajoamista selvästi tehokkaammin kuin Mn(II).

Kompleksinmuodostajalla ei siis pystytä estämään mangaanin korkeamman

hapetusasteen voimakkaampaa katalyyttistä aktiivisuutta.

Kuva 21. DTPA/Mn moolisuhteen vaikutus katalyyttiseen aktiivisuuteen  mangaanin

hapetusasteilla +II ja +III /28/.
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On myös esitetty tutkimustuloksia, joissa kompleksinmuodostajasta ei ole ollut

mitään hyötyä peroksidin stabiloimisessa mangaanin katalysoimaa peroksidin

hajoamista vastaan.  Erään tutkimuksen mukaan kalsiumilla olisi merkittävä Mn-

EDTA-kompleksin stabiilisuutta heikentävä vaikutus, etenkin korkeassa pH:ssa,

jolloin mangaani pääsee hapettumaan /33/. Tämä tarkoittaisi sitä, että vaikka

vesiliuoksissa mangaanin katalysoima peroksidin hajoaminen pystyttäisiin

kompleksinmuodostajilla estämään, ei se käytännössä toimikaan kun massaa on

läsnä.

6.2   Silikaatti

Natriumsilikaatti on mekaanisen massan peroksidivalkaisussa  käytetyistä peroksidin

stabilointiaineista tehokkain /34/. Natriumsilikaatti on alkalisuuden lähde ja se toimii

pH puskurina pH:ssa 11,3 /4/. Silikaatista 80 % on valkaisun aikana vesifaasissa.

Kuivatussa massassa silikaatti tarttuu massaan, eikä irtoa enää uudelleen

sulputettaessa /34/.   Natriumsilikaatti liukenee veteen yhtälön 28 mukaisesti /4/:

Na2SiO3  +  H2O  ↔  2Na+  +  OH   + HSiO3
                      (28)

Tarvittava natriumsilikaatin määrä riippuu valkaisuun tulevien metallien, erityisesti

mangaanin, määrästä /34/. Mitä enemmän mangaania valkaisuun menee, sitä

enemmän silikaattia tarvitaan. Silikaatti stabiloi peroksidia valkaisuoloissa

muodostamalla kationisten mangaani-ionien kanssa saostumia, jotka estävät

mangaanin hapettumisen /35/. Kuvassa 22 on esitetty miten mekaanisen massan

peroksidivalkaisussa tarvittavan silikaatin ja peroksidin määrä riippuu valkaisuun

tulevan mangaanin määrästä, jotta maksimivaaleus valkaisussa saavutetaan /34/.



34

Kuva 22. Maksimivaaleuden saavuttamiseksi tarvittava silikaattiannos eri

peroksidiannoksilla ja mangaanipitoisuuksilla /34/. (Sakeus 20 %,

60˚C, 2,0 h)

Ni et al. tutkivat silikaatti/Mn(II) suhteen vaikutusta jäännösperoksidin määrään ja

havaitsivat, että silikaatti ehkäisi erittäin tehokkaasti mangaanin katalysoimaa

peroksidin hajoamista , mikä selitettiin vapaiden Mn ionien määrän vähenemisellä

silikaatin määrää nostettaessa, kuva 23 /29/. Samassa tutkimuksessa havaittiin, että

silikaatti ei pysty yhtä tehokkaasti ehkäisemään Mn(III):n katalysoimaa peroksidin

hajoamista, mistä todisteena jo aiemmin esitetty kuva 13.

Kuva 23. Silikaatti/Mn(II) suhteen vaikutus jäännösperoksidin määrään /29/.

Pitoisuudet on ilmoitettu pitoisuuksina vedessä.  (Sakeus  0,64 %,  Mg2+

300 ppm, pH 11, lämpötila 70 ˚C, aika 60 min, H2O2 1g/l)
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Colodette et al. /35/ vertasivat myös tutkimuksissaan silikaatin kykyä ehkäistä

mangaanin ja hapetetun mangaanin katalysoimaa peroksidin hajoamista. He eivät

havainneet yhtä suurta eroa peroksidin kulutuksessa kuin Ni:

Taulukko II. Mangaanin hapetusasteen ja kemikaalien lisäysjärjestyksen vaikutus

peroksidin kulutukseen /35/. (0,08 M SiO2, 5 ppm Mn, pH 10,8, 50˚C)

          Peroksidia hajonnut, %

Lisäysjärjestys                    Mn(II)                hapetettu Mn

Mn/Silikaatti/NaOH 19,5 18,3

Mn/NaOH/Silikaatti 43,2 41,0

Mn/NaOH 85,9 83,6

Taulukon II tulosten perusteella ei mangaanin hapetusasteella ole havaittavissa

juurikaan eroa peroksidin kulutukseen. Sen sijaan kemikaalien lisäysjärjestyksellä

on. pH:n nosto ennen silikaatin lisäystä lisää peroksidin kulutusta. Tehokkaimmillaan

silikaatti on silloin, kun se ehtii ennen pH:n nostoa sitoa mangaanin.

Silikaatin käytöllä on havaittu olevan myös haittavaikutuksia. Silikaatti voi

muodostaa saostumia ja kerrostumia prosessilaitteisiin, häiritä märän pään kemiaa,

alentaa paperin laatua ja heikentää jätevesien käsittelyn tehokkuutta /34,35/.
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6.3 Magnesiumsulfaatti

Natriumsilikaatin lisäksi yleisimmin mekaanisen massan peroksidivalkaisussa

peroksidin stabilointiin käytetty kemikaali on magnesiumsulfaatti MgSO4.

Magnesiumin lisääminen on erityisen tarpeellista silloin, kun massasta on poistettu

metallit happamalla pesulla ja massassa oleva magnesium on peseytynyt samalla pois

/34/. Magnesiumin kyky estää metallien katalysoimaa peroksidin hajoamista

perustuu radikaalisen ketjureaktiohajoamisen keskeytykseen kuparin katalysoidessa

tai metalli-ionin kanssa muodostettuun saostumaan Mg - O - Mn, joka voi liittyä

anioniseen kuituun /29,36/. Toisen teorian mukaan mangaanin hapettumisen estää

sen saostuminen siten, että mangaani on saostuman sisällä sitoutuneena anioniseen

komponenttiin ja magnesium saostuman pinnalla eräänlaisena kuorena. Anionisena

komponenttina voi toimia OH -, CO3
2- tai SiO3

2- /37/.

Taulukossa III on esitetty erään tutkimuksen tulos, jossa selvitettiin mangaanin

hapetusasteen ja magnesiumlisäyksen vaikutusta peroksidin kulutukseen ilman

kuituja ja kuitujen läsnä ollessa.  Ilman silikaattia magnesiumin on havaittu lisäävän

mangaanin katalyyttistä aktiivisuutta /36,38/.

Taulukko III. Magnesiumin vaikutuksia mangaanin katalysoimaan peroksidin

hajoamiseen /36/. (1000 ppm H2O2, pH kuitujen läsnä ollessa 10,5 ja

ilman kuituja 11,5, sakeus 10 %, 50˚C, 30 min)

                           Mn(II)     Mn(III)   Mg2+   H2O2 hajonnut

                            (ppm)      (ppm)     (ppm)             (%)

Ilman kuituja     2,5            -               -                67,7

Ilman kuituja     2,5            -             5,0               100

Kuituja               2,5            -               -                67,3

Kuituja               2,5            -             5,0              46,6

Ilman kuituja 1)     -            2,5             -                33,7

Ilman kuituja 1)     -            2,5           5,0              99,9
1) lämpötila 25˚C
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Taulukon III tuloksista voidaan selvästi havaita magnesiumin lisäämisen tehostavan

mangaanin katalysoimaa peroksidin hajoamista voimakkaasti sekä hapetusasteella

+II, että +III.  Kuitujen läsnäololla ei näytä olevan minkäänlaista vaikutusta

magnesiumin toimintaan.

Colodette et al. tutkivat stabilointiaineiden vaikutuksia yksitellen sekä erilaisina

yhdistelminä /38/. He päätyivät tutkimuksessaan samaan tulokseen, että magnesium

yksin  tehostaa mangaanin katalysoimaa peroksidin hajoamista. Tehokkaimmaksi

stabilointimenetelmäksi he havaitsivat magnesiumin, silikaatin ja DTPA:n

yhdistelmän, kuten kuvasta 24 voidaan havaita.

Kuva 24. Mangaanin, raudan ja kuparin katalysoima peroksidin hajoaminen, eri

stabilointiaineiden ja niiden yhdistelmien läsnäollessa /38/. (16,7 g/l

NaSiO3, 0,17 g/l MgSO4·7H2O, 0,34 g/l Na5DTPA, pH 10,8, 50˚C 120

min)
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Peroksidin hajoaminen voimistui vasta yli 20 ppm mangaanilisäyksellä Myös

magnesium yhdessä silikaatin kanssa stabiloi mangaanin katalysoimaa peroksidin

hajoamista melko hyvin.

Raudan katalysoimaa peroksidin hajoamista stabilisoi selvästi parhaiten

magnesiumin ja silikaatin yhdistelmä /38/. DTPA:n lisäys näyttäisi huonontavan

tilannetta. Myös pelkän silikaatin lisääminen estää raudan katalysoiman peroksidin

hajoamisen tehokkaasti, kun taas kuparin kohdalla tilanne on päinvastainen. Silikaatti

yksin lisää peroksidin hajoamista kaikkien kolmen stabiloijan yhdistelmän ollessa

selvästi paras vaihtoehto.
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7 YHTEENVETO KIRJALLISUUDESTA

Kirjallisuudesta löytyneiden tutkimusten perusteella mangaani kelatoituu melko

hyvin hapetusasteella +II. Tätä korkeampien hapetusasteiden kelatoitumisesta ei

löytynyt tutkimustuloksia.

Valkaisussa mangaani katalysoi peroksidin hajoamista tehokkaasti. Mn(III):n on

havaittu olevan katalyyttisesti hapetusastetta +II aktiivisempi. On esitetty väittämiä,

että mangaani voisi olla valkaisussa myös hapetusasteella +IV, mutta

tutkimustuloksia tämän hapetusasteen vaikutuksista valkaisussa ei ole. Mangaanin

vaikutus vaaleuden alenemiseen peroksidivalkaisussa perustuu sen katalyyttiseen

aktiivisuteen, jolloin valkaiseviin reaktioihin jäävän peroksidin määrä vähenee.

Mangaanin haitallisuuteen valkaisussa vaikuttaa valkaisuun menevän mangaanin

määrä ja hapetusaste.

Silikaatin ja magnesiumin avulla pystytään melko hyvin ehkäisemään Mn(II):n

haitalliset vaikutukset valkaisussa. Useissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että

stabilointiaineet eivät tehoa yhtä hyvin mangaaniin hapetusasteella +III.

Stabilointiaineiden tehoa Mn(IV):n katalyyttisen aktiivisuuten vähentämiseen ei ole

tutkittu.

Tutkimuksia kelatointiaineen käytöstä valkaisussa on tehty vähän. Joissakin

tutkimuksissa on kelatointiaineen käytöllä valkaisussa havaittu olevan positiivinen

vaikutus, mutta on myös havaintoja, joissa kelatointiaineen käytöstä ei ole ollut

hyötyä.

Kirjallisuudessa esitettyjen, erityisesti valkaisukokeiden, tulosten vertaaminen

käytännön tilanteisiin on vaikeaa, koska ne on yleensä tehty joko hyvin alhaisissa

sakeuksissa tai peroksidin hajoamista on tutkittu tilanteessa, jossa ei ole ollut kuituja

läsnä.
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KOKEELLINEN OSA

8 LABORATORIOKOKEIDEN TAVOITTEET

Työn tarkoituksena oli selvittää, miten massan mangaanipitoisuuden vaihtelut ja

mangaanin hapetusaste vaikuttavat massan valkaistavuuteen. Lisäksi

laboratoriokokeilla tutkittiin mangaanin hapetusasteen vaikutusta mangaanin

kelatoitumiseen.

Kokeellinen osa jakautui kolmeen osaan:

- Kelatointikokeisiin, joissa selvitettiin mangaanin määrän ja hapetusasteen

vaikutusta kelatoitumiseen. Kelatointikokeilla haettiin vastausta siihen, onko

korkeammalla hapetusasteella oleva mangaani hankalampi kelatoida.

- Valkaisukokeisiin, joissa selvitettiin mangaanin määrän ja hapetusasteen

vaikutusta massan vaaleuteen ja peroksidin kulutukseen. Hajoaako peroksidi

nopeammin mangaanin korkeammilla hapetusasteilla ja millaisilla

mangaanipitoisuuksilla on haittaava vaikutus peroksidivalkaisussa. Lisäksi

tutkittiin kompleksinmuodostajan käyttöä valkaisussa ehkäisemään mangaanin

haitallisia vaikutuksia.

- Vesiliuoskokeisiin, joissa selvitettiin mangaanin hapetusasteen vaikutusta

peroksidin hajoamisnopeuteen valkaisua vastaavissa tilanteissa siten, että kuituja

ei ollut läsnä.
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9   LABORATORIOKOKEISSA KÄYTETYT MATERIAALIT JA

MENETELMÄT

Laboratoriokokeissa käytettiin kuusesta valmistettua TMP massaa, jonka kuiva-

ainepitoisuus oli 53 % ja tehtaalla mitattu freeness 140 ml. Massaa säilytettiin

pakastettuna muovipusseissa. Laimennusvesinä kokeissa käytettiin milliporevettä.

Taulukossa IV on esitetty kokeissa käytetyt kemikaalit ja niiden käyttötarkoitus.

Taulukko IV. Laboratoriokokeissa käytetyt kemikaalit ja niiden käyttötarkoitus.
Kemikaali Käyttökohde Pitoisuus Valmistaja

DTPA Kelatointi-, valkaisu- ja vesiliuoskokeet ≥ 99 % J.T. Baker
NaOH Kelatointi-, valkaisu- ja vesiliuoskokeet ≥ 99 % Merck

MnCl2⋅4H2O Kelatointi-, valkaisu- ja vesiliuoskokeet ≥ 99 % Merck
Mn(OOCCH3)3⋅2H2O Kelatointi-, valkaisu- ja vesiliuoskokeet ≥ 98 % Merck

MnO2 Kelatointi-, valkaisu- ja vesiliuoskokeet 90-95 % Riedel-de Haën
MnSO4⋅H2O Kelatointi- ja valkaisukokeet ≥ 99 % Merck

H2O2 Valkaisu- ja vesiliuoskokeet 30 % J.T. Baker
H2O2 Valkaisukokeet 35 % Oy FF-Chemicals Ab

Na2O⋅2,5 SiO2 Valkaisu- ja vesiliuoskokeet 43 % Zeofinn OY
MgSO4⋅7H2O Vesiliuoskokeet ≥ 99,5 % Merck

H2SO4 Valkaisukokeet ≥ 99 % Riedel-de Haën
KJ Jäännösperoksidin määritys ≥ 99,5 % Merck

(NH4)6Mo7O24⋅4H2O Jäännösperoksidin määritys ≥ 99 % Merck
Na2S2O3⋅5H2O Jäännösperoksidin määritys ≥ 99,5 % Riedel-de Haën

Tärkkelys Jäännösperoksidin määritys - Merck

Kelatointi- ja valkaisukokeissa mangaanipitoisuudet määritettiin valmistamalla ensin

massanäytteistä liuokset standardin SCAN-CM 38:87 mukaisesti. Massanäytteistä

valmistetuista liuoksista ja suodosnäytteistä määritettiin mangaanipitoisuudet

atomiabsorptiospektrometrillä liekkimenetelmällä standardin SFS 3044 mukaisesti.

Näytteitä ei kestävöity. Mangaanipitoisuuksien määrityksiin käytettiin laitetta GBC

932 AA.

Valkaisukokeissa ISO-vaaleus määritettiin ELREPHO-2000 laitteella bychner-

suodatuksesta saaduista massakakuista kakkujen kuivuttua ensin vakiohuoneessa

noin viikon ajan. Jäännösperoksidin määritykseen valkaisu-ja vesiliuoskokeissa

käytettiin Keskuslaboratorion menetelmää N:o 214:85.
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9.1 Kelatointikokeet

Kelatointikokeet tehtiin kolmen litran muoviämpärissä 4 % sakeudessa mekaanisella

sekoituksella sekoitusnopeudella 400 rpm. Kokeet suoritettiin 60°C lämpötilassa.

Lämmitys tapahtui vesihauteessa. Kokeen kokonaisaika oli 20 min ja massan

alkuperäinen mangaanipitoisuus 110 mg/kg.  Kelatointikokeita tehtiin kolmella eri

koejärjestelyllä, jotka on esitetty kelatointikokeiden tulosten yhteydessä.

Kelatointikokeita varten eri hapetusasteilla olevista mangaaneista tehtiin 2000 ppm:n

työliuokset liuottamalla ne milliporeveteen. Mangaani(II)kloridi liukeni veteen

hyvin, mutta mangaani(III)asetaatti ja mangaani(IV)dioksidi eivät liuenneet. Niihin

jäi selvästi kiinteitä mustia partikkeleita, asetaattiin isompia ja dioksidiin pienempiä.

Partikkelit eivät kuitenkaan tarttuneet muovipullon seinämiin, joten lisäykset

massaan onnistuivat sekoittamalla liuokset huolellisesti juuri ennen pipetointia.

Kelatointi- valkaisukokeissa käytettiin Mn(III)asetaatin lisäksi myös Mn(II)

sulfaatista Mn(III):ksi hapetettua mangaania. Hapetus tapahtui liuottamalla

Mn(II)sulfaatti ensin milliporeveteen ja nostamalla tämän jälkeen pH NaOH:lla

välille 10-11. Liuennut Mn saostui ensin mangaanihydroksidiksi, jonka jälkeen

saostuma muuttui muutamassa minuutissa tumman ruskeaksi ilman hapettaessa

mangaanin hapetusastelle +III.

Kelatointikokeissa käytettiin DTPA-liuosta, jonka konsentraatio oli 10g/l.

Jauhemainen DTPA liukeni milliporeveteen nostamalla pH NaOH:lla yli seitsemän.

Kemikaalilisäykset tehtiin pipetoimalla ja pH:n mittaukseen käytettiin Metrohm 744

pH mittaria. Kelatoinnin jälkeen massa suodatettiin bychner-suppilolla. Saadusta

suodoksesta ja kakusta mitattiin Mn-pitoisuus.
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9.2 Valkaisukokeet

Valkaisukokeita tehtiin kahdessa eri sakeudessa. Pääosa valkaisuista tehtiin 10 %

sakeudessa pussivalkaisuna. Sakeamassavalkaisut 25 % sakeudessa tehtiin kolmen

litran ämpäreissä. Valkaisukokeet tehtiin massalla joka oli kelatoitu 4 % sakeudessa

DTPA-annoksella 0,2 % ja sakeutettu ruuvipuristimella noin 35 % sakeuteen.

Massan mangaanipitoisuus kelatoinnin jälkeen oli noin 7 mg/kg.

Pussivalkaisuissa sekoitus tapahtui käsin. Pussiin laitettu massa laimennettiin ensin

milliporevedellä, jonka jälkeen se sekoitettiin. Sekoituksen jälkeen massaan lisättiin

mangaani ja se sekoitettiin uudelleen. Tämän jälkeen lisättiin kerralla valkaisuliuos,

jossa oli kaikki valkaisukemikaalit. Vetyperoksidi lisättiin valkaisuliuokseen

viimeisenä. Valkaisuihin, joissa käytettiin kelatointiainetta, DTPA lisättiin juuri

ennen valkaisukemikaaleja. Massa sekoitetiin huolellisesti ja siitä mitattiin pH ennen

kuin se siirrettiin vesihauteeseen. Massaa sekoitettiin valkaisun aikana 30 min välein.

Valkaisun jälkeen massasta mitattiin pH, se laimennettiin 4 % sakeuteen

milliporevedellä ja hapotettiin 1 mol/l H2SO4-liuoksella pH arvoon 6,5. Tämän

jälkeen massa suodatettiin bychner-suppilolla ja suodoksesta määritettiin

jäännösperoksidi. Suodatuksesta saatu kakku kuivatettiin vakiohuoneessa. Kakun

kuivuttua siitä määritettiin ISO-vaaleus. Suodoksesta ja kakusta määritettiin myös

Mn-pitoisuudet.
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Valkaisukokeiden koejärjestely ja käytetyt kemikaaliannokset sekä koeolot on

esitetty kuvassa 25. Kemikaaliannokset on ilmoitettu prosentteina kuiva-aineen

määrästä.

          ↓
SUODOS

jäännösperoksidi
Mn-pitoisuus

SAKEUTUS
bychner-suodatus

sakeus 15 %

                       ↓
KAKKU
vaaleus

Mn-pitoisuus

Kuva 25. Valkaisukokeiden koejärjestely ja valkaisukokeissa käytetyt

kemikaaliannokset sekä koeolot.

Valkaisut 25 % sakeudessa tehtiin kolmen litran muoviämpärissä. Sakeutta ja

valkaisussa käytettyä astiaa lukuunottamatta valkaisut suoritettiin täysin samalla

tavalla kuin pussivalkaisut. Ongelmaksi sakeamassavalkaisussa muodostui sekoitus.

Mekaanisella sekoituksella massa ei sekoittunut kunnolla vaan jäi astian seiniin

kiinni tai pyöri sekoittimen mukana. Siksi sekoitus jouduttiin tekemään käsin, jolloin

sekoituksen teho jäi huonoksi. Massa näytti silmämääräisesti vaalenevan valkaisun

aikana tasaisesti, mutta valkaisun jälkeen bychner-suodatuksessa pystyi

havaitsemaan tummempia laikkuja kakussa. Tämän vuoksi valkaisut tehtiin pääosin

10 % sakeudessa, jossa valkaisukemikaalit saatiin sekoittumaan tasaisesti massaan.

KELATOINTI
DTPA 0,2 %
 sakeus 4 %

lämpötila 20 °C
aika 45 min

sekoitus käsin

SAKEUTUS
ruuvipuristin
sakeus 35 %

VALKAISU
sakeus 10/25 %

Mn lisäys
NaOH 2,5 %

H2O2 3,5 % (100 % H2O2)
silikaatti 2,3 % (tuotetta)

lämpötila 60 °C
aika 90 min

LAIMENNUS
JA HAPOTUS

sakeus 4 %
H2SO4  pH 6,5



45

Orgaanisen aineksen vaikutusta peroksidinkulutukseen ja massan vaaleuteen

valkaisussa tutkittiin valkaisemalla vedellä pestyä, pesemätöntä ja vesipesun

suodoksella ennen valkaisua laimennettua massaa. Mangaanipitoisuus pidettiin

vakiona lisäämällä vesipestyyn ja pesemättömään massaan mangaania

hapetusasteella +II siten, että mangaanipitoisuus oli kaikissa 115 mg/kg. Orgaanisen

aineksen määrä mitattiin määrittämällä TOC valkaisuun menevän massan

suodoksesta. Massaan oli juuri ennen suodosnäytteen ottoa lisätty valkaisukemikaalit

ja se oli sekoitettu huolellisesti. TOC:n määritykseen käytettiin laitetta

SCHIMADZU TOC-5050 A.

9.3 Vesiliuoskokeet

Mangaanin vaikutuksia peroksidin hajoamiseen valkaisuoloissa ilman kuituja,

tutkittiin 200 ml dekantterilasissa lämmityslevyllä 60°C lämpötilassa. Sekoitus

tapahtui mekaanisesti. Kokeissa käytettiin kahta eri kemikaalien konsentraatiotasoa,

jotka vastaavat noin 9 % ja 23 % valkaisusakeuksia. Kemikaalien konsentraatiot on

esitetty taulukossa V.

Taulukko V. Vesiliuoskokeissa käytetyt kemikaalit ja niiden konsentraatiot.
Konsentraatio g/l

Kemikaali Matalasakeusvalkaisu Korkeasakeusvalkaisu
H2O2 3,89 11,7

NaOH 2,78 2,78
Na2O⋅2,5 SiO2 2,56 7,67

Mg2+ 0,033 0,10
Mn2+ 0,0022 0,0066
Mn3+ 0,0022 0,0066
Mn4+ 0,0022 0,0066

DTPA 0,22 -

Vesiliuoskokeita varten valmistettiin magnesiumista ja eri hapetusasteiden

mangaaneista 1000 ppm työliuokset. Kokeissa veteen lisättiin ensin magnesium,

jonka jälkeen lisättiin mangaani. Kokeisiin, joissa käytettiin kelatointiainetta, DTPA

lisättiin mangaanilisäyksen jälkeen. Tämän jälkeen valmistettiin valkaisuliuos ja se

lisättiin dekantterilasiin. Peroksidin kulutusta seurattiin ottamalla dekantterilasista 15

minuutin välein näyte, josta määritettiin jäännösperoksidi aivan kuten

valkaisukokeissakin.
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10  MANGAANIN KELATOITUMINEN

10.1  Hapetusasteen vaikutus mangaanin kelatoitumiseen

Kuvassa 27 on esitetty, miten mangaani kelatoituu hapetusasteilla +II, +III ja +IV.

Koe on tehty koejärjestelyn 1 mukaisesti, kuva 26. pH kelatointikokeen lopussa oli

noin 5,2.

Kuva 26. Koejärjestely 1. Tavanomainen kelatointikoe.
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Kuva 27. Mangaanin kelatoituminen eri hapetusasteilla

Kuvasta 27 nähdään, että mangaani kelatoituu hapetusasteilla +II ja +III yhtä

tehokkaasti. Noin 95 % mangaanista on saatu vesifaasiin DTPA-annoksella 0,2 %.

Lisätyn mangaanin määrä ei vaikuta kelatoitumiseen hapetusasteilla +II ja +III

muuten, kuin että suurempi määrä mangaania tarvitsee vastaavasti enemmän

DTPA:ta kelatoituakseen. Syynä hapetusasteiden +II ja +III samankaltaiseen

kelatoitumiseen voi olla Mn(III):n pelkistyminen happamissa oloissa Mn(II):ksi

DTPA:n vaikutuksesta, kuten kirjallisuusosassa todettiin.
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Hapetusasteella +IV oleva mangaani ei kelatoidu lainkaan. Kuvan 27 perusteella

näyttäisi siltä, että  suurin osa hapetusasteella +IV olevasta mangaanista kelatoituisi

ja siirtyisi vesifaasiin, mutta kun otetaan huomioon massassa ennen lisäystä olevan

mangaanin määrä 110 mg/kg, ei näin käykään. Kuvasta 28 nähdään, että massaan

lisätty Mn(IV) adsorboituu täysin massaan kiinni.
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Kuva 28. Kelatointikokeessa massaan adsorboituneen mangaanin määrä.

Kuva 28 varmistaa kuvasta 27 saadun tuloksen, jonka mukaan Mn(II) ja Mn(III)

kelatoituu lähes täysin ja  siirtyy vesifaasiin. Tästä voidaan vielä päätellä se, että

massassa ennestään oleva mangaani on joko hapetusasteella +II tai +III, koska sekin

on kelatoitunut. Lisätty Mn(IV) on adsorboitunut täysin massaan kiinni

lisäysmäärästä riippumatta.

10.2  pH:n vaikutus mangaanin kelatoitumiseen

Kelatoitumista korkeammassa pH:ssa tutkittiin koejärjestelyn 2 mukaisesti, kuva 29.

Kuva 29. Koejärjestely 2, jossa pH:n nosto ennen kelatointia.
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Kuva 30. Mangaanin kelatoituminen korkeassa pH:ssa. pH kokeen alussa 10,5  ja

lopussa 9,5. Mangaanilisäys 100 mg/kg.

Kuvasta 30 nähdään, että pH:n nosto heikentää mangaanin kelatoitumista selvästi.

DTPA-annoksella 0,2 % kelatoituu Mn(II):sta 87 % ja Mn(III):sta vain noin 75 %.

pH:n nosto ennen kelatointia heikentää selvästi enemmän Mn(III):n kelatoitumista.

Otettaessa huomioon massassa alun perin oleva mangaani 110 mg/kg, joka

luultavimmin on hapetusasteella +II, voidaan kuvassa oleva ero kaksinkertaistaa.

Siinä tapauksessa Mn(III):sta kelatoituu parhaimmillaan vain 70 %, kun Mn(II):sta

kelatoituu 90 %. Mn(IV) adsorboituu edelleen täysin massaan.

Koejärjestelyssä 2 pH:n nosto ennen DTPA:n lisäystä voi johtaa siihen, että lisätty

Mn(II) saostuu ja hapettuu hapetusasteelle +III. pH:n vaikutusta tutkittiin lisää

koejärjestelyn 3 mukaisesti, kuva 31.

Kuva 31. Koejärjestely 3, jossa pH:n säätö kelatoinnin jälkeen.
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Koejärjestely poikkeaa edellisestä siten, että pH:n säätö tapahtuu vasta

kelatoitumisen jälkeen, mikä vastaa paremmin todellista prosessia. Kuvassa 32 on

esitetty koetuloksia pH:n vaikutuksesta Mn(II):n ja Mn(III):n kelatoitumiseen.
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Kuva 32. pH:n vaikutus hapetusasteilla +II ja +III olevan mangaanin

kelatoitumiseen. Mangaanilisäys 100 mg/kg ja DTPA-annos 0,2 %.

Kuvasta 32 voidaan havaita, että pH:n nosto kelatoinnin jälkeen heikentää myös

mangaanin kelatoitumista. Vaikutus ei näyttäisi kuitenkaan olevan yhtä voimakkasta

kuin jos pH on nostettu ennen kelatointia, kuva 30. Mn(II) lisäyksellä kelatoituminen

pH:ssa 9,5 huononi vain 5 % ja Mn(III) lisäyksellä 5-10 %. Mn(II)sulfaatista

hapetettu Mn(III) kelatoituu lähes samalla tavoin kuin Mn(III)asetaatti.

pH:n nosto viidestä seitsemään näyttäisi jo heikentävän mangaanin kelatoitumista.

pH:n laski kuitenkin kelatointikokeiden aikana noin yhden yksikön verran, eli piste,

jossa pH oli lopussa 7 oli alku pH 8. Alku pH:lla 7 ei siis välttämättä ole vielä

kelatoitumista huonontavaa vaikutusta.

Kuvassa 33 on esitetty pH:n vaikutus mangaanin kelatoitumiseen, kun  pH nostetaan

valkaisua vastavalle tasolle. Kuvassa 30 on esitetty samat tulokset NaOH lisäyksen

funktiona.
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Kuva 33. Valkaisutilannetta vastaavan pH:n vaikutus mangaanin kelatoitumiseen.

Mangaanilisäys 100 mg/kg ja DTPA-annos 0,2 %.
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Kuva 34. NaOH annoksen vaikutus mangaanin kelatoitumiseen. Mangaanilisäys 100

mg/kg ja DTPA-annos 0,2 %.

Kuvasta 33 nähdään, että pH:n nousu valkaisua vastaavalle tasolle heikentää

mangaanin kelatoitumista huomattavasti.  Mn(III) lisäyksellä mangaanista siirtyy

vesifaasiin enää vain noin 70 % ja Mn(II) lisäyksellä 75 %. Kelatoitumisen

heikkeneminen on NaOH lisäykseen verrattuna melko lineaarista, kuten kuvasta 34

voidaan havaita. Piste jossa Mn(II) lisäyksestä näyttäisi kelatoituvan yli 100 %

johtuu siitä, että ajettaessa näytteitä atomiabsorptiospektrometrillä taso ensimmäistä

näytettä ajaessa jää helposti liian korkeaksi ja antaa siten hieman liian korkean

tuloksen.
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Kelatontikokeiden perusteella mangaani on puun mukana prosessiin tullessaan joko

hapetusasteella +II tai +III ja on siten hyvin kelatoituvassa muodossa. Mangaani

kelatoituu happamissa oloissa hapetusasteilla +II ja +III lähes täydellisesti, joten

kelatoinnin onnistuessa valkaisuun menevä mangaanin määrä on hyvin pieni.

Mn(IV) ei kelatoidu lainkaan vaan se adsorboituu massaan kiinni.

pH:n nousulla on mangaanin kelatoitumista huonontava vaikutus siten, että

korkeampi pH heikentää enemmän hapetusasteen +III kuin +II kelatoitumista. pH:ssa

11,5 hapetusasteella +II lisätystä mangaanista kelatoituu enää 75 % ja hapetusasteella

+III lisätystä noin 10 % vähemmän. pH:lla ei ole vaikutusta hapetusasteella +IV

lisätyn mangaanin kelatoitumiseen.
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11   MANGAANI VALKAISUSSA

11.1  Mangaanin hapetusasteen ja määrän vaikutus peroksidin kulutukseen ja

massan vaaleuteen

Kuvassa 35 on esitetty mangaanin määrän ja hapetusasteen vaikutus peroksidin

kulutukseen valkaisun aikana valkaisusakeuden ollessa 10 %. Valkaistavan massan

mangaanipitoisuus ennen lisäystä oli  noin 7 mg/kg.
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Kuva 35. Mangaanin määrän ja hapetusasteen vaikutus peroksidin kulutukseen.

Valkaisusakeus 10 %.

Kuvasta 35 voidaan havaita, että ilman mangaanilisäystä peroksidista oli valkaisun

jälkeen jäljellä noin 47 %. Katalyyttisesti aktiivisimmat hapetusasteet ovat +II ja

+III. Mangaani katalysoi hapetusasteilla +II ja +III peroksidin hajoamista jo

pienilläkin mangaanilisäyksillä. 10 mg/kg lisäyksillä jäännösperoksidin määrä

pienenee lähes 10 %.

Mn(II) katalysoi kuvan 35 perusteella peroksidin hajoamista hieman

voimakkaammin kuin Mn(III)asetaatti. Peroksidista oli jäljellä valkaisun jälkeen

Mn(II) 20 mg/kg lisäyksellä noin 25 %, kun vastaava luku Mn(III):lla oli noin 32 %.

Tulos on päinvastainen kuin tutkimuksissa /29/ ja /39/ havaittu.
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Mangaani(II)sulfaatista hapetettu Mn(III) ei katalysoinut peroksidin hajoamista aivan

yhtä voimakkaasti kuin Mn(III)asetaatti. Mn(IV) ei katalysoi peroksidin hajoamista

juuri lainkaan. 100 mg/kg lisäyksellä peroksidia oli jäljellä vielä yli 40 %.

Jäännösperoksidin määrä on lähes lineaarinen mangaanin lisäysmäärään verrattuna.

Kuvassa 36 on esitetty mangaanin määrän ja hapetusasteen vaikutus massan

vaaleuteen.
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Kuva 36. Mangaanin määrän ja hapetusasteen vaikutus massan vaaleuteen.

Valkaisusakeus 10 %.

Kuvasta 36 nähdään, että ilman mangaanilisäystä ISO-vaaleus oli valkaisun jälkeen

hieman alle 77 %. Katalyyttisesti aktiivisimmat hapetusasteet olivat +II ja +III ja

niillä näyttää olevan myös voimakkaimmat vaikutukset massan vaaleuteen. 10 mg/kg

lisäyksillä vaaleus alenee noin yhden prosentin ja 40 mg/kg lisäyksillä noin 3,5 %.

Tutkimuksessa /39/ oli havaittu vain Mn(III):lla olevan selvä vaaleutta alentava

vaikutus. Toisen tutkimuksen mukaan 80 mg/kg Mn(II) lisäyksellä vaaleus laski noin

4 % /40/.



54

Mangaani(II)sulfaatista hapetetun Mn(III):n vaikutus oli samanlainen kuin

Mn(III)asetaatilla. Mn(IV) ei katalysoinut peroksidin hajoamista juuri lainkaan ja sen

vaikutus vaaleuteen on myös selvästi pienempi kuin hapetusasteilla +II ja +III. Vasta

suurella 100 mg/kg lisäyksellä vaaleus alenee selvästi, mikä voi johtua myös

Mn(IV):n tummasta väristä. Tulokset viittaavat siihen, että mangaanin aiheuttama

vaaleuden aleneminen johtuu peroksidin määrän vähenemisestä valkaisun aikana.

Kuvissa 35 ja 36 esitetyt tulokset varmistettiin muutamalla tuoreilla Mn-liuoksilla

tehdyillä lisäkokeilla, joiden tulokset on esitetty kuvissa 37 ja 38.
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Kuva 37. Mangaanin määrän ja hapetusasteen vaikutus peroksidin kulutukseen juuri

ennen valkaisua valmistetuilla Mn-liuoksilla. Valkaisusakeus 10 %.
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Kuva 38. Mangaanin määrän ja hapetusasteen vaikutus massan vaaleuteen juuri

ennen valkaisua valmistetuilla Mn-liuoksilla. Valkaisusakeus 10 %.
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Kuvista 37 ja 38 voidaan havaita, että Mn(II) ja Mn(III) käyttäytyvät valkaisussa

täysin samalla tavalla. Nämä tulokset tukevat sitä väittämää, jonka Ni /16/ esitti, että

mangaani katalysoi peroksidin hajoamista Mn2+ - Mn3+  hapetus-pelkistys-syklillä,

kirjallisuusosassa esitettyjen yhtälöiden 16-18 mukaisesti.

        

11.2  Valkaisusakeuden vaikutus

Kuvassa 39 on esitetty mangaanin määrän ja hapetusasteen vaikutus peroksidin

kulutukseen 25 % valkaisusakeudessa. Valkaistavan massan mangaanipitoisuus

ennen lisäystä oli  noin 7 mg/kg.
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Kuva 39. Mangaanin määrän ja hapetusasteen vaikutus peroksidin kulutukseen.

Valkaisusakeus 25 %.

Jäännösperoksidin määrä riippuu voimakkaasti valkaisusakeudesta. Ilman

mangaanilisäyksiä valkaisusakeudella 10 % kuvassa 37 peroksidia oli valkaisun

jälkeen jäljellä noin 47 %, kun 25 % valkaisusakeudella kuvassa 39 peroksidia oli

jäljellä vain noin 37 %. Peroksidin kulutus kasvaa siis sakeuden kasvaessa.

Korkeammassa sakeudessa mangaanin peroksidia hajottava vaikutus on pienempi.

Kuvan 39 perusteella Mn(III) katalysoi peroksidin hajoamista korkeassa sakeudessa

hieman voimakkaammin kuin Mn(II). Mn(IV):llä ei ole merkittävää katalyyttistä

aktiivisuutta.
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Kuvassa 40 on esitetty mangaanin määrän ja hapetusasteen vaikutus massan

vaaleuteen 25 % valkaisusakeudella.
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Kuva 40. Mangaanin määrän ja hapetusasteen vaikutus massan vaaleuteen.

Valkaisusakeus 25 %.

Massan vaaleus jäi sakeammassa valkaisussa selvästi heikommaksi verrattuna

valkaisuun 10 % valkaisusakeudella. Tämä johtui suurimmaksi osaksi siitä, että

massan sekoitus käsin 25 % sakeudessa ei ollut kovinkaan tehokasta, eikä

valkaisukemikaaleja saatu siten sekoitettua tasaisesti massaan. Sakeamassavalkaisun

tulokset eivät siten ole yhtä luotettavia verrattuna alhaisemmassa sakeudessa

tehtyihin valkaisukokeisiin.

Kuvasta 40 voidaan havaita kuitenkin, että Mn(III):lla on suurempi vaaleutta

heikentävä vaikutus kuin Mn(II):lla. Myös Mn(IV):n vaikutus vaaleuteen on

yllättävän suuri. Se on samaa suuruusluokkaa kuin Mn(II):lla, jolla on aikaisemmissa

kokeissa ollut selvästi suurempi vaaleutta huonontava vaikutus kuin mangaanin

hapetusasteella +IV. Korkeammassa sakeudessa myös mangaanin vaaleutta

heikentävä vaikutus näyttäisi olevan hieman pienempi kuin 10 % sakeudessa.
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11.3    Mangaanin adsorptio massaan valkaisun aikana

Valkaisussa massaan adsorboituneen mangaanin määrän selvittämiseksi määritettiin

valkaistuista massoista ja valkaisusuodoksista mangaanipitoisuudet. Samalla

tutkittiin hapetusasteen vaikutusta mangaanin adsorboitumiseen. Kuvassa 41 on

esitetty valkaisusakeuden ja mangaanin hapetusasteen vaikutus mangaanin

adsorboitumiseen valkaisun aikana.
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Kuva 41. Valkaisusakeuden ja mangaanin hapetusasteen vaikutus mangaanin

adsorboitumiseen valkaisun aikana. Massan Mn-pitoisuus 7 mg/kg.

Kuvasta 41 nähdään, että ilman mangaanilisäystä kelatoinnin jälkeen massassa kiinni

olevasta mangaanista siirtyi valkaisussa vesifaasiin 80-90 %. Tämä voisi johtua siitä,

että massan mukana valkaisuun mennyt mangaani oli liuenneena ja se siirtyi

laimennusveteen valkaisun jälkeisessä massan laimennuksessa. Ennen valkaisua

massassa oli mangaania noin 7 mg/kg ja valkaisun jälkeen enää vain noin 1 mg/kg.

Valkaisusakeuden kasvaessa mangaanin siirtyminen vesifaasiin vähenee hieman.

Hapetusasteilla +II ja +III lisätystä mangaanista oli valkaisun jälkeen vesifaasissa

vain 30-40 %. Syynä tähän on se, että valkaisuun mennessä lisätylle mangaanille ei

ollut enää vapaata DTPA:ta, joka  olisi voinut kelatoida sen. Valkaisuun lisätystä

mangaanista adsorboitui massaan valkaisun aikana siis 60-70 %.
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Mn(IV):n pitäisi kelatointikokeista saatujen tulosten perusteella adsorboitua täysin

massaan kiinni. Hapetusasteella +IV lisätystä mangaanista näyttäisi kuitenkin kuvan

38 perusteella siirtyvän noin 20 % vesifaasiin valkaisussa. Tämä voi johtua siitä, että

valkaisun jälkeisessä hapotuksessa, kun peroksidia on vielä jäljellä, saattaa pH

paikoin laskea massassa riittävän alas, jolloin osa Mn(IV):stä pelkistyy peroksidin

vaikutuksesta joko hapetusasteelle +II tai +III. Kirjallisuusosan taulukossa I oli

esitetty tuloksia, joissa saatiin happamalla peroksidikäsittelyllä pelkistettyä Mn(III)

hapetusasteelle +II.

11.4 DTPA valkaisussa

Kirjallisuusosassa todettiin että kompleksinmuodostajalla voisi olla hyödyllinen

vaikutus valkaisussa. Valkaisukokeita kompleksinmuodostajan käytöstä valkaisussa

tehtiin sekä pestylle, että pesemättömälle massalle. Valkaisukokeissa DTPA

sekoitettiin massaan juuri ennen valkaisukemikaalien lisäystä.

11.4.1   DTPA pesemättömän massan valkaisussa

Kuvassa 42 on esitetty kahdella rinnakkaisella kokeella DTPA:n vaikutus

jäännösperoksidin määrään pesemättömän massan valkaisussa.
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Kuva 42. DTPA-annoksen vaikutus jäännösperoksidiin pesemättömän massan

valkaisussa. Massan mangaanipitoisuus valkaisussa oli 93 mg/kg ja

valkaisusakeus 10 %.
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Kuvasta 42 voidaan havaita, että DTPA:lla on voimakas positiivinen vaikutus

jäännösperoksidin määrään. DTPA-annoksella 0,2 % peroksidia jäi jäljelle noin 25 %

kun 0,05 % annoksella peroksidia jäi jäljelle vain noin 5 %. Ilman DTPA lisäystä

olisi mangaani katalysoinut peroksidin hajoamista niin voimakkaasti, että peroksidi

olisi kulunut loppuun paljon ennen valkaisuajan päättymistä.

Kuvassa 43 on esitetty esitetty DTPA:n vaikutus massan vaaleuteen pesemättömän

massan valkaisussa.
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Kuva 43. DTPA-annoksen vaikutus massan vaaleuteen pesemättömän massan

valkaisussa. Massan mangaanipitoisuus valkaisussa oli 93 mg/kg ja

valkaisusakeus 10 %.

Kuvasta 43 nähdään, että DTPA:lla on myös voimakas positiivinen vaikutus

vaaleuden nousuun pesemättömän massan valkaisussa. DTPA-annoksella 0,2 %

saavutettiin 74-75 % ISO-vaaleus vaaleuden jäädessa 0,05 % DTPA-annoksella 70-

71 % tasolle.
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Kuvassa 44 on esitetty DTPA-annoksen vaikutus pesemättömän massan valkaisussa

massassa olevan mangaanin kelatoitumiseen.
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Kuva 44. DTPA-annoksen vaikutus pesemättömän massan valkaisussa massassa

olevan mangaanin kelatoitumiseen. Massan mangaanipitoisuus

valkaisussa oli 93 mg/kg ja valkaisusakeus 10 %.

Kuvasta 44 voidaan havaita, että mangaanista kelatoituu valkaisun aikana noin 93 %

DTPA-annoksella 0,2  %, mikä jää vain noin 4 % huonommaksi kuin kuvan 27

kelatointikokeen tulos. 0,05 % DTPA-annoksellakin massassa olevasta mangaanista

kelatoituu ja siirtyy vesifaasiin valkaisussa noin 88 %, mikä on selvästi paremmin

kuin kuvassa 27 esitetty. Valkaisu ei siis merkittävästi huononna mangaanin

kelatoitumista.

11.4.2 DTPA pestyn massan  valkaisussa

Kuvassa 45 on esitetty DTPA:n vaikutus jäännösperoksidin määrään hapetusasteiden

+II ja +III mangaanilisäyksillä pestyn massan valkaisussa. Pestyn massan

mangaanipitoisuus oli 11 mg/kg.
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Kuva 45. 0,2 % DTPA-annoksen vaikutus jäännösperoksidin määrään pestyn massan

valkaisussa. Valkaisusakeus kokeessa oli 10 %.

Kuvasta 45 voidaan havaita, että  DTPA ehkäisee selvästi paremmin hapetusasteella

+II olevan mangaanin katalyyttistä aktiivisuutta. Hapetusasteella +III

jäännösperoksidin määrä on noin 10 % alhaisempi. Kuvassa 46 tuloksia on verrattu

tilanteeseen, jossa DTPA:ta lisätä valkaisuun.
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Kuva 46. DTPA:n vaikutus jäännösperoksidin määrään pestyllä massalla. Tulokset

on koostettu kuvista 37 ja 45.
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Kuvasta 46 nähdään, että ilman mangaanilisäystä DTPA:n käyttö valkaisussa

vähentää noin 5 % peroksidin kulutusta. Mangaanilisäyksillä 40 mg/kg DTPA

ehkäisee erittäin tehokkaasti mangaanin katalyyttistä aktiivisuutta. DTPA ei näyttäisi

estävän hapetusasteen +III katalyyttistä aktiivisuuta yhtä tehokkaasti kuin

hapetusasteen +II. DTPA:n käyttö valkaisussa on siis erittäin hyödyllistä, varsinkin

jos mangaania ei saada pestyä massasta pois ennen valkaisua.

Kuvassa 47 on esitetty DTPA:n vaikutus massan vaaleuteen hapetusasteiden +II ja

+III mangaanilisäyksillä pestyn massan valkaisussa.
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Kuva 47. 0,2 % DTPA-annoksen vaikutus massan vaaleuteen pestyn massan

valkaisussa. Valkaisusakeus kokeessa oli 10 %.

Kuvasta 47 voidaan havaita, että DTPA parantaa massan vaaleutta enemmän

mangaanin hapetusasteella +II kuin hapetusasteella +III. Pienillä mangaanilisäyksillä

ero ei ole kovin suuri.   90 mg/kg lisäyksillä ero ISO-vaaleudessa on noin 1 %.

Kuvassa 48 on esitetty DTPA:n vaikutus massan vaaleuteen pestyn massan

valkaisussa.
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Kuva 48. 0,2 % DTPA-annoksen vaikutus massan vaaleuteen pestyn massan

valkaisussa. Valkaisusakeus kokeessa oli 10 %.

Kuvasta 48 voidaan havaita, että ilman mangaanilisäystä DTPA:n käyttö valkaisussa

nostaa vaaleutta vain vähän. Mangaanilisäyksillä 40 mg/kg DTPA:n käyttö parantaa

massan vaaleutta noin 2,5-3,5 %. DTPA:n käyttö valkaisussa on siten myös

vaaleuden kannalta erittäin hyödyllistä, varsinkin jos mangaania ei saada pestyä

massasta pois ennen valkaisua.
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11.5   Pesussa poistuvan orgaanisen aineksen vaikutus valkaisuun

Kuvassa 49 on esitetty vesipestyn, pesemättömän ja vesipesun suodoksella

laimennetun massan valkaisusuodoksen orgaanisen hiilen määrä TOC.
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Kuva 49.  Valkaisusuodoksen orgaanisen hiilen määrä vesipestyn, pesemättömän ja

vesipesun suodoksella laimennetun massan valkaisusuodoksessa.

Valkaisusakeus 10 %.

Kuvassa 50 on esitetty TOC:n vaikutus jäännösperoksidin määrään TMP massan

peroksidivalkaisussa. Mangaanipitoisuus valkaisuissa oli vakioitu pitoisuuteen 115

mg/kg lisäämällä Mn(II)-liuosta, joten DTPA:n käyttö oli välttämätöntä, ettei

peroksidi kuluisi loppuun valkaisun aikana.

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

TOC [mg/l]

R
es

id
ua

l p
er

ox
id

e 
[%

]

Kuva 50. Valkaisusuodoksen TOC:n vaikutus jäännösperoksidin määrään.

Valkaisusakeus 10 % ja Mn-pitoisuus 115 mg/kg. DTPA-annos valkaisussa

oli 0,2 %.
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Kuvasta 50 nähdään, että TOC:n noustessa jäännösperoksidin määrä näyttäisi ensin

jopa kasvavan. Suurimmalla TOC:n arvolla 3200 mg/l oli peroksidia valkaisun

jälkeen jäljellä noin 7 % vähemmän kuin pienimmällä TOC:n arvolla 1750 mg/l.

Kuvassa 51 on esitetty valkaisusuodoksen TOC:n vaikutus massan vaaleuteen

mekaanisen massan peroksidivalkaisussa.
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Kuva 51. Valkaisusuodoksen TOC:n vaikutus massan vaaleuteen. Valkaisusakeus 10

% ja Mn-pitoisuus 115 mg/kg. DTPA-annos valkaisussa oli 0,2 %.

Valkaisusuodoksen orgaanisen hiilen määrän vaikutus vaaleuteen on hyvin

samanlainen kuin jäännösperoksidiinkin. TOC:llä ei näytä olevan juurikaan

vaikutusta valkaistun massan vaaleuteen. Tämän tutkimuksen perusteella voisi sanoa,

että valkaisuun menevän liuenneen orgaanisen aineen määrällä ei ole merkittävää

vaikutusta massan vaaleuteen tai jäännösperoksidin määrään.
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12 VESILIUOSKOKEET

Vesiliuoskokeiden tavoitteena oli selvitettää mangaanin hapetusasteen vaikutusta

peroksidin hajoamisnopeuteen valkaisua vastaavissa tilanteissa siten, että kuituja ei

ole läsnä.

12.1  Mangaanin liukenevuus DTPA:han

Ennen varsinaisia peroksidin hajoamiskokeita tehtiin koe, jossa tutkittiin liukeneeko

Mn(III)asetaatin ja Mn(IV)dioksidin mustat partikkelit DTPA-liuokseen Mn:DTPA

moolisuhteella 1:1,5. Kokeessa havaittiin, että Mn(III)asetaatin mustat partikkelit

liukenevat muutamassa minuutissa täysin ja että Mn(IV)dioksidin partikkelit eivät

liukene ollenkaan.

Lisäksi suoritettiin koe, jossa tutkittiin missä pH:ssa DTPA:han liuennut Mn(III) ja

Mn(II) liuos, johon oli lisätty vastaava määrä DTPA:ta kuin Mn(III) liuokseen,

alkaisi saostua. pH nostettiin yli arvon 13 ennen kuin liuokset alkoivat kellertyä ja

muuttua vähitellen ruskeiksi. Jonkin ajan kuluttua ruskeaan liuokseen alkoi saostua

pieniä partikkeleita.

Näiden alustavien kokeiden perusteella voidaan sanoa että Mn(II) ja Mn(III)

kelatoituvat täysin, kun taas Mn(IV) ei kelatoidu lainkaan. Lisäksi voidaan todeta,

että valkaisun pH ei riitä saostamaan jo kelatoitunutta mangaania vesiliuoksessa.
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12.1  Mangaanin vaikutus peroksidin hajoamiseen ilman kuituja

Kuvassa 52 on esitetty, kuinka mangaani katalysoi eri hapetusasteilla peroksidin

hajoamista valkaisutilanteessa, jossa ei ole kuituja läsnä.
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Kuva 52. Jäännösperoksidin määrä mangaanin eri hapetusasteilla valkaisutilanteessa

kun kuituja ei ole läsnä. Valkaisukemikaalien konsentraatio vastaa

valkaisua noin 9 % sakeudessa. Mangaanilisäys vastaa 20 mg/kg

pitoisuutta valkaisussa. pH kokeen alussa oli noin 11,5.

Kuvasta 52 voidaan havaita, että vesiliuoksessa ilman mangaanilisäystä peroksidi ei

kulu valkaisuoloissa lainkaan. Mangaanin hapetusasteista +IV on katalyyttisesti

aktiivisin, mikä on täysin päinvastainen tulos kuin kuitujen läsnäollessa on havaittu.

Tulos vastaa kirjallisuusosassa sivulla 23 esitettyä väittämää, jossa MnO2:n on

todettu olevan vesiliuoksessa tehokas katalyytti. Toiseksi eniten peroksidin

hajoamista vesiliuoksessa katalysoi Mn(III) ja vähiten Mn(II). Ero hapetusasteiden

+II ja +III välillä on hyvin samanlainen, kuin minkä Ni et al /29/ saivat

valkaisukokeissaan hapetusasteiden +II ja +III katalyyttisille aktiivisuuksille hyvin

alhaisessa sakeudessa. Tämän kokeen perusteella voidaan sanoa, että kirjallisuudessa

esitettyjä koetuloksia, jotka on tehty vesiliuoksissa tai erittäin alhaisissa sakeuksissa,

ei voi suoraan verrata käytännön prosessiin.
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Kuvassa 53 on esitetty, kuinka mangaani katalysoi eri hapetusasteilla peroksidin

hajoamista käytettäessä suurempia kemikaalikonsentraatioita valkaisutilanteessa,

jossa ei ole kuituja läsnä.
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Kuva 53. Jäännösperoksidin määrä mangaanin eri hapetusasteilla valkaisutilanteessa

kun kuituja ei ole läsnä. Valkaisukemikaalien konsentraatio vastaa

valkaisua noin 23 % sakeudessa. Mangaanilisäys vastaa 20 mg/kg

pitoisuutta valkaisussa. pH kokeen alussa oli noin 11,0.

Kuvasta 50 voidaan havaita, että mangaanin hapetusasteista +IV on edelleen

katalyyttisesti aktiivisin, mutta sen peroksidia kuluttava vaikutus on selvästi

pienempi suuremmilla kemikaalikonsentraatioilla. 9 % sakeutta vastaavissa oloissa

45 min jälkeen peroksidista oli jäljellä vain 40 %, kun 23 % sakeutta vastaavissa

oloissa vastaava luku oli noin 67 %. Toiseksi eniten korkeammilla

kemikaalikonsentraatioilla peroksidin hajoamista vesiliuoksessa katalysoi Mn(III) ja

vähiten Mn(II).

Mn(II):n ja Mn(III):n katalyyttinen aktiivisuus näyttää pysähtyvän noin 15 minuutin

kohdalla, jonka jälkeen peroksidin määrä pysyy vakiona. Tästä voidaan päätellä, että

liuokseen lisätty magnesium ja silikaatti pystyvät stabiloimaan Mn(II):n ja Mn(III):n

saostamalla nämä valkoisiksi partikkeleiksi, jotka oli kokeen aikana silmin

havaittavissa. Alhaisemmilla kemikaalikonsentraatioilla saostumia ei syntynyt,
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minkä takia Mn(III) ja Mn(II) pystyivät katalysoimaan peroksidin hajoamista koko

kokeen ajan. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että myös kuitujen läsnä ollessa

stabilointiaineet saattaisivat toimia valkaisusakeuden ja siten myös

kemikaalikonsentraatioiden noustessa tehokkaammin.

Kuvassa 54 on esitetty, miten DTPA vaikuttaa mangaanin eri hapetusasteiden

katalyyttiseen aktiivisuuteen valkaisutilanteessa, jossa ei ole kuituja läsnä.
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Kuva 54. Jäännösperoksidin määrä mangaanin eri hapetusasteilla valkaisutilanteessa

ilman kuituja kun DTPA:ta on läsnä. Valkaisukemikaalien konsentraatio

vastaa valkaisua noin 9 % sakeudessa. Mangaanilisäys vastaa 20 mg/kg

pitoisuutta ja DTPA-annos 0,2 % annosta valkaisussa. pH kokeen alussa

oli noin 11,5.

Kuvasta 54 voidaan havaita, että DTPA ehkäisee vesiliuoksessa tehokkaasti

mangaanin katalyyttistä aktiivisuutta. Verrattuna kuvassa 49 esitettyihin tuloksiin,

peroksidia kuluu 45 minuutin aikana Mn(IV):n katalysoidessa vain noin 10 %, kun

vastaava luku ilman DTPA:ta oli 50 %. DTPA ehkäisee Mn(II):n katalyyttisen

aktiivisuuden lähes täysin ja Mn(III):n samalle tasolle Mn(IV):n kanssa.

Vesiliuoskokeiden tulokset DTPA:n tehokkuudesta Mn(IV):n stabiloinnissa ovat

hieman yllättäviä, sillä alustavissa liuotuskokeissa Mn(IV)dioksidi ei liuennut

DTPA:han lainkaan.
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13 YHTEENVETO  JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Mangaanin hapetusasteen vaikutuksesta kelatoitumiseen ei kirjallisuudesta löytynyt

tutkimustuloksia. Kokeellisen osan kelatointikokeiden perusteella Mangaani

kelatoituu hapetusasteilla +II ja +III lähes täydellisesti. Mn(IV) ei kelatoidu lainkaan

vaan se adsorboituu massaan kiinni. Kelatointikokeissa huomattiin pH:n nousulla

olevan mangaanin kelatoitumista huonontava vaikutus. Korkeampi pH vaikutti

enemmän hapetusasteen +III kuin +II kelatoitumiseen. pH:ssa 11,5 Mn(II):sta

kelatoitui enää 75 % ja Mn(III):sta noin 10 % vähemmän. pH:lla ei ollut vaikutusta

Mn(IV):n kelatoitumiseen.

Valkaisukokeiden tuloksia mangaanin vaikutuksesta valkaisussa löytyi

kirjallisuudesta jonkin verran, mutta niistä suurin osa oli tehty joko malliaineilla tai

erittäin alhaisessa sakeudessa, joten mangaanin vaikutuksista todellisessa

valkaisutilanteessa ei saanut selvää kuvaa. Kirjallisuuden perusteella oletuksena oli

kuitenkin, että mangaani voisi korkeammilla hapetusasteilla kuin +II katalysoida

peroksidin hajoamista voimakkaammin. Kokeellisen osan valkaisukokeissa

havaittiin, että mangaani katalysoi peroksidin hajoamista hapetusasteilla +II ja +III

yhtä voimakkaasti. Myös vaikutus vaaleuteen oli molemmilla hapetusasteilla yhtä

suuri. Hapetusasteella +IV oleva mangaani ei katalysoi peroksidin hajoamista eikä

sillä ole merkittävää vaikutusta vaaleuden nousuun valkaisussa.

Valkaisusakeudella havaittiin olevan vaikutusta mangaanin katalyyttiseen

aktiivisuuteen. 25 % sakeudessa tehdyillä valkaisukokeilla mangaanin vaikutukset

olivat pienempiä kuin 10 % sakeudessa. Käytännössä massa valkaistaan usein 35 %

sakeudessa, joten alhaisemmissa sakeuksissa tehdyissä laboratoriovalkaisuissa

mangaanin vaikutukset ovat todennäköisesti voimakkaammat kuin käytännössä.

Tutkimuksia kelatointiaineen käytöstä valkaisussa on tehty vähän. Joissakin

tutkimuksissa on kelatointiaineen käytöllä valkaisussa havaittu olevan positiivinen

vaikutus, mutta on myös havaintoja, joissa kelatointiaineen käytöstä ei ole ollut

hyötyä. Valkaisukokeissa havaittiin kuitenkin, että DTPA estää valkaisussa hyvin
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tehokkaasti mangaanin katalysoimaa peroksidin hajoamista ja parantaa samalla myös

massan vaaleutta. DTPA ei kuitenkaan näyttäisi estävän hapetusasteen +III

katalyyttistä aktiivisuuta aivan yhtä tehokkaasti kuin hapetusasteen +II.  DTPA:n

käyttö on siis erittäin hyödyllistä valkaisussa ainakin silloin, kun mangaania ei täysin

saada kelatoitua ja pestyä massasta pois ennen valkaisua.

Vesiliuoskokeissa, joissa tutkittiin mangaanin katalyyttistä aktiivisuutta

valkaisuoloissa  ilman kuituja, havaittiin että Mn(IV), joka kuitujen läsnäollessa oli

tehoton, muuttuikin katalyyttisesti aktiivisimmaksi. Toiseksi tehokkaimin peroksidin

hajoamista katalysoi Mn(III) ja vähiten Mn(II). Silikaatti ehkäisee siis vesiliuoksessa

hapetusasteella +II olevan mangaanin katalyyttistä aktiivisuutta tehokkaammin kuin

mangaanin, joka on hapetusasteella +III. Tilanne ilman kuituja on siis aivan erilainen

kuin kuitujen kanssa. Ero hapetusasteiden +II ja +III välillä vastaa kirjallisuudessa

esitettyjä tuloksia, joissa vesiliuoksissa tai erittäin alhaisissa sakeuksissa Mn(III)

katalysoi selvästi tehokkaammin peroksidin hajoamista kuin Mn(II).

Vesiliuoskokeissa oli kemikaalikonsentraatioilla suuri vaikutus stabilointiaineiden

kykyyn ehkäistä mangaanin katalyyttistä aktiivisuutta. Kemikaalikonsentraatioilla,

jotka vastasivat 23 % valkaisusakeutta magnesium ja silikaatti ehkäisivät

huomattavasti paremmin Mn(III):n ja Mn(II):n katalyyttistä aktiivisuutta verattuna

tilanteeseen, jossa konsentraatiot vastasivat 9 % sakeutta. DTPA:n käyttöllä

vesiliuoskokeissa  oli kuitenkin kaikkein paras stabiloiva vaikutus. DTPA ehkäisi

myös Mn(IV):n katalyyttisen aktiivisuuden.

Tutkimustulosten perusteella mangaanin käyttäytymisestä todellisesssa prosessissa

voidaan todeta seuraavaa: Mangaani on puun mukana prosessiin tullessaan

hapetusasteella +II ja on siten hyvin kelatoituvassa muodossa. Kelatoinnin

onnistuessa valkaisuun menevä mangaanin määrä on niin pieni, ettei sillä ole

merkittävää vaikutusta peroksidin hajoamiseen ja vaaleuteen. Mikäli kelatointi ei

jostain syystä onnistu ja valkaisuun menevä mangaanin määrä on suuri, voidaan

DTPA:n käytöllä ehkäistä tehokkaasti mangaanin haitalliset vaikutukset. Valkaisun
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jälkeen massassa kiinni oleva mangaanin määrä on hyvin pieni, eikä sillä ole enää

mitään haitallisia vaikutuksia.

Sillä, että mangaani voisi prosessilinjan alkupäässä esimerkiksi valkaisusuodoksen

kierrätyksen takia olla hapetusasteella +III tai +IV ei ole todennäköisesti merkittävää

haitallista vaikutusta. Mn(III) kelatoituu happamissa oloissa yhtä hyvin kuin Mn(II)

ja Mn(IV) ei katalysoi peroksidin hajoamista eikä vaikuta vaaleuteen. Ainoastaan

siinä tapauksessa, jos pH ennen valkaisua on korkea, voi se heikentää etenkin

hapetusasteella +III olevan mangaanin kelatoitumista ja siten haitata myös valkaisua,

koska DTPA:n teho valkaisussa hapetusasteen +III haitallisten vaikutusten ehkäisyyn

ei ole yhtä voimakas kuin hapetusasteen +II.
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