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TrÂ.-AAPPORI No 24f'

Sepaling van het clispergerend. veruogen ten op-
zichte van Calciumãep€$ vên eën aantal l[eC.e¡-
La¡tlee en Duitse textielhu.lp'nl.il.åelen"
E.F. Da,nnetso
Icboratorirr¡a d.er N.V. De Sataafse Petroler.¡m
ila¿tschapplj.
lfeohnieche .Afdetlng Í0.N.0.

Ir S.G. Sieehers.
.[trgustue 1944.

[et onite¡zoek betreft cle toepaasing van bepaald.e d.ispe "f 
(or.n

om d'e af,zetting' v¿n gevoracle calciumz€pen in koucl water tã voorqo-
lÛen. A1Ê ðispergator ¡rerden gebrrrikt Serfoan D.C.P,, Serfoa.m p.B.G.¡
-C3rûf1of C:4,, Igepa1 C, Ig€pal Wr Leoui1 EFE. en Iþpon T. Eetbtiiktr_dlat tle proeven net ile ee¡åte viJf clispergùieã tot Blausl-be-le reaultaten hebben gevoerd., ôoob rlie met d.e-Iaãtste d¡ie ãJ.et. trnhet e-erste geval bleek goede aa,nsluiting te zijn verkregen op cl.e ¡na¡ci-
loal'e blaaco waaas.en van de 1lroducten. Iñ ¡et laaÈste geüal n-iet. Door
nateriaal.gebrek kon tle oorzaåk van d,it a.fwíjkend. resuÍtaat niet worcl.en
oBgespoord..



-2-

INEOTJDSOPGAI']j¡"

I. TNT,EIÐING

?, DESCtrRIJVTNO fÁ[ IÉ TTETEODIEK

3. PAOEFAEST'LfATEßI

4" oPMEnKINGEN ÌI.AAR À.åNIEIDING T¡S DE IN SÁ38L 1

VERME I,DE PROEFRESUTf¿PE{

IJTERÆtnÍRTTJST

8i.ilaee.n: 7 t/n 4.

h].,s.

3

6

I

I

tro



-3-

T.A.-Rapport No 24f"

SEPALINC lIAtü IÍET DISPERCEREND VERTfioGEN tEN OPZTCETE VAlr CÆ,CIr4rzåpgjl

VAI{ EBI AÆ[Î.A.L NgDrìBill{DSE nÍ DUItSE TEXTIETHULPMIDDELEi.!

1. TUI,ETDI]SG.

De aariwezigheicl. van Ca-zepen, w€lke bii gebruik van veìzu¡e
zeep in bard. water gevormd worden, heeft, naast het bezwaar van het
onwedszaan maken van een d,eeI van d.e vetzure veeþt in ele textielinclu-
strie nog enige nad.e1en, welke saatêr¡hangen met cl.e invloed. op bet be-
handelcl. textielmatetiaal. De greep worcl.t on6unstfg befnvloed.e er votL
uen zich vlekke¡rr waardoor bij het ver\¡en tLo kleur niet heltler eu
niet egaal wortlt¡ ook kan bij opslag vergeling en een ranzige geur
ontstaano A1 cleøe bezwaren maken b.et wenselijk d.e Ca,--zeep*¿fzetting
te voorkomen. [Ilteraarcl gescLi.ed.t d.it het meest volkonen ôoor rle
hardheitlsvor@,ers weg te nenen rLoor het te gebruiken water te ontbar-' d.en of d.oo¡ cle aardalkal.i-ionen a1s eonplexen te binclen (raet bexa.ne-
tapb.osBhaat (calgon), frilon.A of T¡ilon 3). Men kan echier ook cle
aføetting van reed.s gevormd.e Ca-zepen tegengaan tloor gebnrlk va.n ge-
eahikte d.ispergatoren, welke dus tle Aa-zeep fÍjn geillspergeerrl in-
euspensie houden. Eet ondlensoek near d.e werkaapmheitl van enige bler-
toe te gebrtriFen dispergatoren is b.et onclerrretsp van cl.it rapport.

De grote betekenls van het veruijden van Ca-zeep-afzettigean
enerzijd.s en dÌe noeiliJkheid, cLe èispergerend.e werkÍng op exa,cde wiJzequantÍtetief vast te leggen entlerzijd.s, hebben er toe geleid., ôat èenvrij groot aantal. ond.erzoekers op versobillend,e wijze ait prótleø
ter hand" hebben genomen. \

Hart (e) Coet feitelijk niets enûers cLan op (Le bekenrle wiJae ôe
Ce-besf,encl.fgbeid. van ãeep, echter nu bij aa¡mezfgheial van Ca-zãep-
cti'spergatorr negaan. triertoe wordt aan een bekergl.aee waarin øich
øeep net een d.ispergator bevirrdt, Ca0J.o-oplossírrg toàgenoegcl tst c¡oor
d'e oplos_sing een *.j,clt aen de aehierzijá,r v".n het glas tegei tte br¡i-
teruvand' bevlpd'end stuk bed-n¡kt krantenpapier niet meer wãar te. nenen
LF,

üee:l in overeenstemi.ng net d.e praotijk en ook gepenfrectionneer-
iler wat betreft ultvoerirrgr is èe d.oor K. L,ånclner {5) toegepaste me-
thod.e.

.Elerr¡oo¡ gebruikt üen JOO oq vloeistof net een ha¡dheìô va¡¡ 3.3JoDuitse harctheicl" waarbif, slechts d.e helft van het caleir.¡n (als C"õi^-
øet wortlt i.n ca-srearaat, Dlt ;;b";;-;fj àöõ-c,ïe.3
geschutl. Aa¡r rle suepensie word.t venrolgens bij 6Oq

clcLel toegevoegê en ûeer 3O min, geschuð. Vervolgenstrisch cle l.iehtaclsoepti.e bepaald.

- Kuokertz (4) verbeterd.e cle neBh,elometrische bepaling, zoaLs i;ezø
d'oor r,ind.ner werd. uitgevoerct, yerd.ãro Er werd. n1. gevond,ãn, d,at ten-

!-
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peratuurv¿riaties, al of nlet roeren bij toevoegen van cle GaClt-oP-
iosslng en bet tj.jdstiB van toevoeging v¿n d.e CeOlo-oploaeing - aq¡r
de zeepoplossing (ti5 vertlÍ.jf van tleze laatste inod.e proef-thermo-
staåt) de licbtadsorptie zeeÊ sterlc belnvloeclêr¡. Merr grng il¡erom
or¡er tot esn streng st¿nil.aarcliseren van d.e cond.ities en voerde ôe
metingen bfj 4Oo C ¡¡it, Ook êan echter verlrreeg uren oufven, waarin
d.e lichtaûsorptie tegen de concentratle was uitgeaet, welke €en orr-
regelmatig verloop hadclen en een miaimun ve¡tooncl€n, Iloór d.e I1gg1ng;
van elit mininum ala specifiek te beschouwen, konflen e[e verechillenðe
proclucten ond.e*ing vergeleken word,en, De metbotte is zeer ouslaahttg
bovend.ie:r geid.t êr voor cLeze evenals voor alle nephelometrÍsche me-
thod.en i:1s bezwaar, d-at niet tle Ca*zeep zeLf, 1n geôispergeerd,e of
uitgevi,Jrte von¡ word.t bepaaltl, doch een effect, waarvan niet vast-
staat, d-at bet steed.s op d.ezelfd"e wijze oorreleert met het ín sus-
pensÍe houùen van d,e Ca-øeep rrcq,own een afY¡eme. van de troebeling be-
hoeft niet :eood.zakeJ.iJk een afna¡ne -fan het gebalte aan niet-gettislers-
geerd.e Ca*zeep te betekenen en ongekeerd.. Dit werù netterdlaaô ttan ook
d-oor l,ottermoser en Flammer (7) aangetoond..

lian d.e tot ùusverre meest gebrTríkeJ,ìjke nephelonetnische bepa,-
l-ingsnethocl.e werd. daarom afgeaien,

Een essentieel verschilJ-ende werlcwi jze ís ûíe, waarbij bet dis-
pergërend. vernogen word.t nagêgû¿n ôoor met behulp van het goud.gêtaL
(le) of het ilKongonrbinrt-getaf (9) de werkzaarnheid, e1s sehutcolloiel
vast åe stellen, Eet n¡deel va,n cleze werlcw"ijze is, clat nfet ôë bs*
sohernend-e werking ten opzichte van de Ca-.zeep zeLt wordt vastge-
steld.. Zij weld. toegepast iloor tfilncb (B), welke zowel d.e gouôgétalLen
aIs tle rrKongorubintt-.geta1l-en van een aant¡¡l vetzuur-oonùensetieproduc-
ten en vetelcoholsulfaten vaststelcle. 3auùouin (1) en Kessler (l)t
v¡erkÈen everreens met trKongorubi.nlr.

Naast het reects genoeroðe essentiële bezwaarr d¿rt niet d.e bagchel-
mende werking ten opzíchte van Ca-zeep aelf worcl.t vastgeatelel, moet'
nog als nadeel verueÌd. word.en bet feit, d,at een qua.ntitatleve vêrge-
lijking ve,n d.e werkzae,mbeid. net deze metbod.e ræijwel níet nogelijk is,
men k¡ra er feitelijk slechts een rango!ùe mee vastÐtelleu. Ook eþze
werJnrrr!-jze werd. d.aarom voor clit oncleräoek ongescblkt geaoht.

ÁIs enige ecoeptabele methoùe voor bet beoogde cloel. resteerte
daa¡om d.e clirecte bepaling van d-e getlispetgoerùe Ca-seepr

Een intereÊsahte en €envouclige beperllngmetbocle wo¡tlt besohreven
cLoor Rsûnachand.ran, Uppal en llerikateregran (tl). ZfJ voegen aan ?O co
ven aen ?.3/o-íge Ña-oleaat-oplossi¡tg â6n of meerd.ete oors va.n een Jþ
ige tertielhulpnid.del-opl.ossing toe, gevolgù d-oor rle net bet olea¿t
aeq,uiva.lente hoeveelheíd. Ca03.o-opLoeslng, l.c. ?J çc O.}4þige oplos-
singS vervolgens word.t intensïef geschud., na J ninc over een Goochre€
kroes gefi.ltreerrl en 3 x ¡net 1O cc wcter uitgewassen. Iu het fil,traat
werd. dae,rna het olea¿t bepaalcL tLoo¡ tiftr¿tie met'zoutzuut. De hoeveeL
heicl, verbruil<t ECl"e geeor-rigeertl voor ôe blanco-waarden voor d.e te!-
tieib.ulpmitlclel-op3.ossing en Ca-oleaat-suspensie zonder teItielhuÌ¡t-
míd"tle1, is eon maat voor d.e Ce-zeap-tispergering:.
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Ee¿ bezwaar raa ileae nethocte is, dat naar experimenteel bleek,
bet werhen met vrij geconcentreerde cpl.cssJ.ngeÌr (zÀfi oleaett) no--
ðig was.

I¿tteruoc€r en Flaømer (?) wç¡t<ten nu in conoentratiee, wel.ke
die van tle practijk zeer gab+j kwamen¡ þovenclien werd"eR hun pr.oeveq
ln navolging van Polesfe (fO) en LíntLner (e) ti¡ aanwezigbeid van
textiehreefeel ultgevoerd-, zod,at ee¡st d.oor ben d.e voor cle practijk
€ssèntigle rraa& na¿r d,e hoeveelheid. Ca-zeep, welke zicb bij gebnrtk
van êen bepaald,e hoeveelheíd. cLispergator bp het weefsel afael, d.oor
clireote quantl.tatieve bepalirig kon word.en beantwoorcl,. Eet ie iÐeers
n:iet uttgesloten te achtene d.at d.e invloed. van tle 4ieBergator op bet
evenwl.cbt:

gesuslrentLeerôe Ca-zeep -+ ultgevl,ok te Cd-zeep

wslke invloecl nan juist d.oor cle vootrgaanci besohreven method.en b.esf,t
traohter vast te stellen, ø41 verschlllen van de invloed van d.e clis-
pergetor op het ever¡rrichl:

gpsuspendeerd.e Ca-zeep
(

en juigt rtit laatste ever¡¡nicht

d,it ond.erøoek èen werkwijze toegepast, weJ.ke in
D t me! d.ie r¡an Lottemoser qn Fla¡rmer. Iþze wérk-t n 2O- Dr¡:Ltse hard.heid., wearaå.n ùe a.eguivalente
hoeveelh€i.d, vetzure aeeÐ (Na-1auraat, -siea¡aat of -olea¿t), genengcl
net fe ålspergator, trerd. toegevoegd," IOO co van êit nen6sel-sertl 1n
aen 3@ cc schudoylind.er .met, 2 g,.katoenweefsel gebrephtr I b gescbud,
ÈlJ-ile proeftenneratr¡¡r (rmt. 40' c), waarna uii ¿e oplåesing-Do ca
werè genonen ter bepalfuqg ven b.et Ca-gehalte.

IItt het varechll Eet hst oorsB:ionkelijke Ca-gehalte ie clan tle
hoèveelbeid, Ca-zeep af te leid,ên, welJ<e aan het wÀefse1 werd geerrÉl,sor-
bgerð,

fn pla.ats van met lOO co werd. getrerkt ¡net een vlot van 1 I, de
.boeveelheiô zorgwulttig ontsterkt katoen bectroeg e
d,lgo van d,e èoor þtteruoser e$ tr'l.a,roner gebruikte
2O g¡ tls¡e boeveelheid wercl e,1s strok€n vanr Z* cn
ln een uit kopergaas 6evo:cnüe kooi (zle bÍjlaã€),
plBlBiR een 2 I l[eoldles en hlerln d,oo¡ ereentrfiobe aanttrijviug ne-
oba¡rlsgh op e4 Dc€l. Þen*ogen koa word.en. sa I h oontact met ãe cã-açe¡¡
Auegensie, welke ult gewone textielzeep met Çaß].. gevormd. ter.d[, weæ¿-
ile vloe:l.stof op Cargehalte ondørøocht,

Daar Aa. verhregen ad.sorptie ook biJ a,firezighelcl van diaBergator
sleohtc gelirrg wea €u boventlien vriJ slecht reproctuoeerbaan, wer:d. ge-
tre'oht ôg hoeveolbeid. gead,sorbeercle ca-zeep t.o.r/¡ tl,e tota¿i aanweãige
9To?ue te vergroten on ¿Ld,us een mogelijkheid tot g*otere differentia-tle te schep¡len. Eiertoe wercL ove¡geg¿an op zuiver Cat-atearaat, tenrill

aaa tertiel¡veefsel geaôsorbeercle Ca,-
Eeep

is voör d.e practijk va¡r beJ.a"ng"
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de totale hard.heitl o¡l lQo Ð"Eo wercl teruggebrach-Io ]j¿ oorspTor,r-51ijl'
gebruikte tertielzeep bevat cliezuur, waarran bekend. is, clat het Ca-
zout gemakkelijk worcl.t gettispergeeÌal" Ca,^stearaat word.t echter veel
noellijker ge4ispergeertl. f),r hoeveelh_ercl kaioen werd. oonstant gehou-
den, tLé aclsórptie bleek alclus echter ook reLatief niet aarunerkeliik
vergroot te word.en. Ðaa,rom wercL rreer teruggekeercl tot d.e tertielzee¡5
ÉLooh cle hoeveelheid. weefsel t.oov" het vlot werô vergroot ôoor het
volwe van bet vlot tot 40O ce¡ te ve:rnind.sren. Er werd n'f een grotale,
rloch met cle tíjd. sterk toenemenale Ca--zeep--ad.scrptie geconstateercl. Ðit
werù aan èg Ínvloed van COo gewéten, waarom tLe voþende proeven in C0,';;
-rrije atmosfeer werden uitfrevoercl. Het bleek d.an, clat cle aclsorptie na-
t h nog niet, d.och na 2 h weL een vrijwel constante waarde had. bereilct.
De bepallngen waten dan ook vrij goed. reprod.uceerbaar. Ðeze werkw'ijze
wercL d.an oolc bij tte clefinitieve meting€n, véxmeIil sub ], toegepast.

BESCERIJTTING TÂN DE IIUIEODIESg

.AIs katoen werd. gebruikt een va4,le firrrra llan.VLissingen & Co te
Tilburg ontvangen soort, welke een m"-gewicht van genid.d.eld. '"57.5 g
b¿d."

Ðit wercl in stukken van ca ?-$ m2 ontsterkt in een bad., bestaantte
uit 5 I Or6fo Degornma-oplossingo Degonma inörn & Haas) bevat een ðia-
statisch,ìenz¡me, d.at uit d.e pancreas wordt verkregen, Na 3 h ve¡warmen
op 40-45- C vertoond,e het d-oek geen blauwkleurl.ng meer net een vgrôr¡¡l-
tLe JoiliumopLossing. Na nog t h^vertrarrnen werd I x telkens met 67L gø-
clestiLleerã water-(temp. ãa loo C) gespoeld.¡ het laats-be spoelwatei
bleef d.an nog geb.eel held-er" llenslotte werd bij kamertemperatuur ge-
d.roogd.. Eet gewichtsverlies bed.roeg 7 b, q""

De apparatuur, welke voor d.e ecLsotptieproeven word gebrulkt, is
schematisch weergegeven in bijlage 2. Zij bestond. uit een koperg,azen-
koof., inhouù ea, ?5O oo, welke nauw sloot ín een 2 1 l[eckf,i-es, (fetae
sljn weergegeven in bijlage 3)" Ds kooi kon d.oo¡ rnidd.eL van een ex-
oentrische aandrÍjvlng Ín d.e fLes mechenlsclr op en neer bewogen wortlen"
Dit drljftverk wercl lngesteld- op 2O slagen per mino met een slaglengte
van 5å aE. 3ij een vul11ng van 4OO co bewoog cle kooj- zich, rlan ve¡r d.e
boel-eu van de fles tot een b.oogste stancl, waarin d.e kooi juist geheel
bovgn ile vloeistof uitlcwen. Ðe fles roet kooi bevond. zich in een {O+
0.2- C gehoud.en the¡oostaat en ÌÍas van boven afgesloten met een kurk,
welke voorzien î¡as van een d.rietal boringen, waarl¡an éên voor het ôoot-
voeren van d.e steel d.er kooi, d.e tvüee ancle¡e voor de toe- en afi¡oet van
COo-rrrije J-ucht, ilienòen" De toegevoerd.e Lucht werd, COr-rrrij gérwassen
cloör een K0E*ep]6esing:e vervolgens op bet vereÍste vochtgebalte gebracht
(teneind.e vertlanpJ.ngsverlies bíJ cle proef te voorkonen] d.oor ze door
een met wateç gevultl wasflesje, cl.at eveneens in d.e the¡nosta€,t ge-
plaatst was, te leiden"

Ðe proeven werd.en nu alùus ultgevoercla
501 nS vetzure uêetr) (wae,nroor gebruikt wercl een beken¿e nngelse tex-
tieJ.zeep Crossfield. Soap (aangehaald, als Xo lg/6973j" Deze zeep bevatte
2.84 mol. vetzuur peri kg) en cle d.ispergator werùea ¡oet lOO oe water in
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sen^zãO co bekerglas gebracbt en o¡gelost ôoor geclurend.e ca 15 nin" op
ca tþ- C te vertvarnÊrl. Daarna werd. d.e oplossing fn cl.e l[eckfles ovetge-
b¡acht en met 20O cc water nagespoeld.. Ð€ ald.us verlrregen 3OO o€ sèep
+ dispergator-oplossing werd. in tLe gesloten T[eckfles gedurenclg t h i¡r
d,e tbe¡uostaat op cle proeftemperatuur gebouclen, tenelncLe aLclus een in-
stelling va¿ het ever¡¡yicht;

col-lolcla,al d.Íspers --
t moleoulalr rlispers te be¡eíken.

Na afloop hierr¡an werd- in d.e oplossing een roerd.er gebracht, waanned.e
op reproduoeerbe¡e w'ijze .met steed.s oonstant blljventle roerintensiteit
mecha¡risoh rertl geroerd. (het constant houcl.c4 van d.e roerintensiteit is
gewenst, claar zoals reêds sauer, Fettshen" Itrnschau f$¡ 129 (929) oon-
sta,teercler cle dispersiteitsgraarl van Ca-zeep-uitvtoliFingen ùoor eerr
mechanische beh¿nil.eJ.ing ongr.msti terrnri¡f lotternosar
en Flannar (loc.ci-!. 4) vonòen, d. vermogen wln d.e
clispergator er eerd.er cLoo¡ tot uitr en verr¡õlgqns {O oc
caclr-op1o_ssir¡g met een ooncentrati ile met 10õo ¡,ti, (ôe
corpëntratfe van d.eze oplossing weril zowel- d,oor een vo}¡metrlscbe
cL.loorbepalilg al.s ðoor ele, bl eerls toegepast
sche Ca-bepaling (via het óxal uit een-sãbei
een caprllai¡ in 2$ nin. tÍjcle De Ca0l^-oplos
toegevoegd a¿¿n d.e aeguivalente zeepopl6ssing
wercL steed's ver}cegen, ook bij afwezigbeid. van d.e clispergator, een Ca,-
zeep-susPensíe, v¡elke rrriJwel geerl grof uitgevlokte Ca-zãep beyatte.

egen de zeepoplossing aan êe Ca0lo-oplossing toegevoegd.,
rdge ond.erzoekers gedaan werd-, d.eñ vLokte a11e C6-¡zsái í¡;.+"
, d'at in het laatsta geval ln sterke mate omhu1l1ng van d.e
eep.ôoor Ca-zeep plaata vintlt, waardoor een overnaãt Ge,tt-

ionen resteert, werke bewe¡ksteIligt. opgemerkt zíJ,. d?t ook eenr-op d.e ôo ,werrrwijze ¡eieia"-r-cuz"rprsuspe¡r-
sie nog Cart-ionen ble (deze werd.en aangeioond met ammonl.-
r¡moxelaat na affiltre .zeep. De scheitrecbter werd. nog 2 x'
nagespoeltl met 30 cc water, ilat eveneens rria dte capillalr a¿ln d,e Ce,.aeøp van û.e Ca0lo- eD water-toevoe-gíDe werd. nog I Éirr, gà"oerd, w¿La!-na de stroken van ? on ireed.te'(leng_te to kooí met d,e rrrij saLle str¡olken k zo gelljlcnatig rnog.el.Íjkð verdelirlg van
d,e k¿toen te bereiken. Naar zich laat clenken en ôoõr lãtterruoser ent'lam"ler (loe.ait. _noot 4) werat bevestigü.e is tle ü. jze van verdeling vanefsel r¡fet zoncler invloecl op het proefresu\taat) tã ae

e werô gebracht. Met aen sn€lheld. vart ?J t¡lU weia nu
@z-rrriJe luabt (loor tle ploeffles gelefd¡- dl¿arrxr. werdtol op oa I L/h vemindlerrl en cle pmef geetart, ûectu-

e kooi nu d.oor tte vloeistof op en ne€r béwogen. l{e af-loop van tle ad,sorptleperiod,e werd. de kooi v"rori¡d.ercl en uit iLe asbterr-
gebLeven vLoeistof 2 nonsters, elk loo oo groot] ter bepaling van het
Ca-gehalte genon¡en.

-ô'an b'et monster werd. nu 1O oc sterk zotúzuur toegevoegd. en ond.ertenrgvloefkoelLng (afd.ichting met slÍjpetuk) øolang gãrookî tot þoven-
Iaa,g en oncterlaag vrijwel heÍaer wereãl Dit'cluurrte-tl5 ae veta.lcohol-
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sulf¿ten ca 3 hg bij producten als IgeBon I wercl hlertoe een à twee
tl.agen gekookt. Ðe niet te hyclrolyserer¡ prod.ucten tr.ls lgepal Cr l¡eonil
FIE eto o wêrd€fr1 evenals d.e vetalcoholsulfaten, 3 h gekookt. Na e.f loop
van de hytlrolyse werd. d.e bovenlaag opgenomen in aetherpentaan, ¿;an èe
onclerlaag 15 ac sterke a.nmoniak toegevoegtl en het Carr ond.er kcken net
oa 20 cc verzacllgcLe aqmoniumoxalaat-oplossing neeigeslagen. lledurend.e
ten ni.nst e 2t h. wercl claarn¿ op bet stoombaô ver'lualrtrd. en ten¡Iotto het
neerslag over een .êi1-filterkroes$a efgezogen. Eet afsoheiåen vah het
Ca-oxalaat-neerslag'levercle aarrvar¡kolijk entge rnoeilijkhecl.èn. Zo werct
oentrlfugeren en afzuigen over sen Gooohrse krseEbegepast. Eet úeest
volcl-eecl ephter affiltreren over een -û,1-filterkroesje na langclurige h¡r-
d.rolyse. Na uitwassen (oniLer snel afzuigen) met ca ?5 cc warm water,
werd. het }ç¡oesje met lOO cc watef en 30 ca 2'n, EoS, in een bekerglas
overgebracbt en we,Tm getitreercl net 0,01 n KlErOri t Eet aldus gevonF
cleu calciumgehalte wercl berekenð als CaO. Eet värschil net het toegæ
voegd.e calcium, berekencl a1s QaO (æ rg) is d.an een ôireote maat voor
bet op bet weefsel gead.sorbeercl quantum Qarzeep.

Opgemerkl øij nog, d.at op eventuele gewicbtsverard.eringê[ goeotr-
ttoleerd werd ôoor steed.s tussen d.e verscbillencle bewerkingen te w@gerrr

3" PRoEÍ'RESITIS4EÐü!-

Na cle vele oriënterend.e proeven serd.en tenslotte d.e in tabel I
(ti¡fage I ) samengevatie proeven op d.e sub 2 bescbreyen wíjze uítge-
voercl, /

claarop volgend.e proeven qlet het gevaI.

t ) tOt plausibele rest¡ltateir
grafåøk (bfifaee 4)¡ wa¿rj¡l'
be¡ekenrt als CaO, a1s fr¡nctÍe

is weergegevén, l-s d.it met clE

4.

Zoals reecls sub 3 werd. o¡generkt, geven cle proeven 1 tfm 22 ean
øeer plausibel verloop te zíen, hetgeen b'v. clulcleLijk uitkomt ín de
grafiek (ti¡fage {), waarin hei geaásorbee¡d, CaO is rritgezet tegen cle
hoeveelheicl ùispergator. Steed.s blijkt cLe blanco-waarcle, we].ke uiter-
aard. voor alle prod.ucten gelijk is, met cle rneetpunten van cle verschil-
lentle prod.ucten op nagenoeg vloeiencle leonmen te Ilggen, waarbij tle
blanoo-waarcte maxlmaal is.

Met cle proeven 23 +/n 32 is cllt nlet het gevaL. I[el is d.e blanoo-
v,raarde (9..9 

^g 
CaO) hier nagenoeg gelijk aan ùie, welke bij d.e proef se-

rie 1 f/n 22 werd. gevond.en (9.5 rg CaO); cle in cleze seríe gevond.en
waarden voor d.e verschÍll.er¡cle prod.ucten blijken eohter ni-et goecl op d.e
bJanco-r¡vaard-e aan te slui-ten. De in d.eze serie ve:melôe Igepal-I[-bepa-
Iing (No 2!) leverd.e ook een geheel antLer resultaat ôan cLe hle¡med.e iclen-
tieke proef (Wo Zt), vernTelil- in d.e eerste serie. Over het geheel blijken
cl.e gevond.en Ca-gehalten lager te zijn on hierroecle d[.e als gead.sorbeercl
calcir:.m vemeld.e versohillen groter.
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Ðe oorzaak van dit af\ri$eail resultaat ln tle la¿tste serl.e netln-
gen ls blnnon het kaâ.e¡ van bet toegmeten tijrlsbestek nlçt gevonêen.
WeI is êeze laatste se¡ie bepaa}il net behulp vs¡r katoen, ilEt ¿fzond,en-
ltjk ontste¡Ë.wau (oorepronkelijk sercl alle voor cle proevan benoê1gûe
katqen tegelfJk ontsterkt. De voorpróevën te¡ vaststelling van ðe bes-
te ¡nethoùiek rr:r'oegen eobts¡ zoVegl nateriaale d.et dte ontsterkir¡g va¡
esn tweed,e parti$tje van betzelfrle uateriaal nood^sákelijk wer<f)i uael
dle bahoorltjke ove¡eEnetemrning in d,e teiôe blanqof r procf No 1 en 32
is g€ên steun rroor èe h¡n¡othese, dlat befule lappen ln geõag eterlc ãor¡-
ilEn versoh1llen. Qolc bet g€cllag hij een proefr rrearbiJ wt 7> Eg fge-
pal W weril 8ewedrt en Ca0lo-toanoeglng achtervege we¡tl gelaten, leve¡-
iLe vootr ile tryee str¡klren weãfse1 g€en a+*merlcel.ijke versoblllen. lúet bet
voor ile eerste serie gebnrikte weefsel vond. uen ilau, 5.7 W GaO, net beú
seefeeL van cle l¿atste gerie 4.8 ng CaO. I¡! leiile gevallen gaf bat ryogf-
s€l òue ong€veôrî eve¡weel oaLoLr¡n ef. DÊt dtit oalotln trerwÊgenô ult Þpt
weefsgl a,fkonstlg zal ziJtr en nf.et b.vr r¡it cLe d[Lspergator, bltjkt ìrit
het f¿ltr dtat bij g€ttlutk ven sleobl"s 2j mS ISsgâ1 W en weefsel le ee- \

zie 4.7 m6 CaO werrt gevorden. Oetrek a¿a ¡natetdeå.l vgn Èa eerste ont-
sterkir,tg maakta een bred.er vergelf.jkend. oueler¿osk onnognliJk. In over-
leg net d,e opdraohtgever reúd het o¡d,e¡zoek dla,a ook :roorloglg op illt
punt afgesloten.
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Ù'JLAGE 2

SCHEMA v/o oPSTELLING DER APPARATUUR TER BE-
PALING u/x Ca -ZEEP-DISPERGÉREND VERMOGEN.
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