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ie zawsze. Ale trzeba przyznaæ, ¿e to czêsto siê
zdarza. Zacznijmy od samego rzeczownika bielenie.
Co on w³aœciwie nam mówi, jakie ma znaczenie?

W ka¿dej encyklopedii pod has³em bielenie znaj-
dziemy co najmniej pó³ szpalty tekstu. I rzecz w tym,
¿e na przestrzeni lat bielenie nabiera³o coraz to nowe-
go znaczenia.

I tak pierwotnie bieleniem okreœlano malowanie
na bia³o œcian, sufitów. Do tego celu s³u¿y³o tanie, ³atwo
dostêpne wapno, a œciœlej bior¹c wodna zawiesina wo-
dorotlenku wapnia Ca(OH)2. T¹ sam¹ farb¹ sadownicy
wczesn¹ wiosn¹ bielili pnie drzew owocowych. Wapno
niszczy³o ukryte na korze robactwo, a zarazem odbija³o
promienie s³oneczne, co zapobiega³o zbyt wczesnemu
kr¹¿eniu soków w drzewach. Ale literackie mówienie
o bielej¹cych koœciach dawno poleg³ych ¿o³nierzy nie
ma ju¿ nic wspólnego z malowaniem wapnem.

Podobnie wapno nie bierze udzia³u w stosowa-
nym ju¿ od wieków procesie bielenia p³ótna. A my dzi-
siaj te¿ bez stosowania wapna bielimy drewno, pióra,
roœliny, wosk, szelak czy tkaniny.

I w³aœnie w tych ostatnich przypadkach docho-
dzi do niszczenia. To tutaj celowo odpowiednimi œrod-
kami niszczymy barwniki drewna, tkanin, p³ynów czy
koœci. Robimy to, ¿eby uzyskaæ biel.

Najkrócej wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e: bielenie to
procesy fizyko-chemiczne maj¹ce na celu nadanie ró¿-
nym materia³om okreœlonego stopnia bia³oœci.

Ale dosyæ teorii. PrzejdŸmy do doœwiadczeñ, któ-
re zaraz wyjaœni¹ wiele ciekawych aspektów bielenia.

Popatrzmy uwa¿nie na rysunek . Podane s¹ na
nim wszystkie mo¿liwe metody bielenia. Poznamy je
kolejno.

B I E L E N I E  P R Z E Z  A D S O R P C J Ê

Brzmi to tajemniczo i niezrozumiale, ale praktyka
jest nies³ychanie prosta. Popatrzmy na rysunek . Wi-
dzimy lejek szklany, a w jego nó¿ce trzy warstwy. Li-

cz¹c od do³u: jest to luŸny zwitek waty, dalej warstwa
bardzo drobnego wêgla drzewnego i znowu zwitek wa-
ty. Lejek wstawiamy do kolebki i do jego czaszy nale-
wamy 5-10 cm3 denaturatu. Efekt jest natychmiastowy.
Nalany do czaszy niebieskofioletowy denaturat, po
przejœciu przez umieszczone w nim trzy warstwy, œcie-
ka do kolebki jako zupe³nie bezbarwna ciecz.

Metodê adsorpcyjn¹ stosuje siê przede wszys-
tkim do bielenia zabarwionych cieczy i gazów. I tak na
przyk³ad filtruj¹c przez wêgiel aktywny zabarwion¹ at-
ramentem wodê, te¿ uzyskamy efekt wybielania, ponie-
wa¿ wêgiel aktywny zaadsorbuje na swej powierzchni
cz¹stki barwników atramentu. Substancji o podobnym
dzia³aniu do wêgla aktywnego jest wiele. Wymienimy
tu te najpopularniejsze. S¹ to wêgiel kostny, ziemia ok-
rzemkowa, ¿el krzemionkowy. W³aœnie metod¹ adsor-
pcyjn¹ bielone s¹ w technice na przyk³ad sok buracza-
ny, roœlinne oleje jadalne, parafina.

SprawdŸmy to jeszcze raz doœwiadczalnie.
Do zlewki o pojemnoœci 250 cm3 nalewamy wo-

dy, dodajemy do niej kilka kropel (ale nie kilka cm3) at-

ramentu albo tuszu i mieszamy. Gdy woda siê ju¿ jed-
nolicie zabarwi, do zlewki wsypujemy ³y¿eczkê sprosz-
kowanego albo granulowanego wêgla drzewnego*)

i ca³oœæ starannie mieszamy bagietk¹. Po 10 minutach
zawiesinê przes¹czamy przez s¹czek bibu³owy. Przeko-
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Bielenie metodą adsorpcji
1 � denaturat
2 � zwitek waty
3 � warstewka węgla drzewnego
4 � odbieralnik na bezbarwny denaturat
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TEKST ŚREDNIO TRUDNY
!

!
!

Czy bielenie = niszczenie?
S t e f a n  S ę k o w s k i

Adsorbcja

Kompensacja

Utlenianie-redukcja

Zmiana budowy

M
e

to
d

y
b

ie
le

n
ia

M
ŁODY

TECHNIK 
 

3/2006

5588

1
1

2

3

2

4

2



namy siê, ¿e z lejka bêdzie kapaæ zupe³nie przejrzysta
i bezbarwna woda. A wiêc cel zosta³ osi¹gniêty. Cz¹s-
tki barwnika zosta³y przez wêgiel zaadsorbowane, czy-
li zatrzymane.

B I E L E N I E  P R Z E Z  K O M P E N S A C J Ê

Wiemy z fizyki, ¿e tak zwane œwiat³o bia³e
w rzeczywistoœci sk³ada siê z ca³ej gamy barw, co
ujawnia nam zwyk³y pryzmat szklany. Zjawisko to mo-
¿emy wiêc odwróciæ... Mianowicie, je¿eli do danej bar-
wy dodamy inn¹ barwê, tak zwan¹ dope³niaj¹c¹, wte-
dy uzyskamy optyczny efekt bieli. ¯e nie s¹ to wcale
wywody teoretyczne, najlepiej œwiadczy wielowiekowa
praktyka. I tak np. do p³ukania bia³ej bielizny od ponad
wieku by³a stosowana ultramaryna, intensywny nie-
bieski pigment nieorganiczny. Po prostu lekko ¿ó³tawe
tkaniny po wyp³ukaniu w niebieskiej wodzie staj¹ siê
dla oka bia³e. Dzieje siê tak, bo ¿ó³tawy odcieñ i nie-
bieski uzupe³niaj¹ siê do bieli. Dziœ tzw. farbka odesz³a
ju¿ do lamusa, a jej miejsce zajê³y wybielacze optyczne
fabrycznie dodawane do proszków do prania.

Podobnie postêpuj¹ od wieków huty szk³a. Za-
warte w surowcach (g³ównie w piasku) zwi¹zki ¿elaza
Fe3+ nadaj¹ ca³ej wytopionej masie brzydki ¿ó³ty od-
cieñ. Natomiast dodaj¹c do stopionej masy szklanej
brausztyn, czyli dwutlenek manganu – MnO2, wprowa-
dza siê dope³niaj¹c¹ barwê niebiesk¹, co w odbiorze
naszego oka wybiela masê szklan¹ i pozwala produko-
waæ zupe³nie bezbarwne wyroby.

Niestety bielenie szk³a w amatorskich warun-
kach nie jest mo¿liwe. Mo¿emy za to œmia³o poekspery-
mentowaæ z ultramaryn¹, zwan¹ potocznie farbk¹ oraz
tkaninami albo papierem.

B I E L E N I E  
P R Z E Z  U T L E N I A N I E  I R E D U K C J Ê

Obie poznane dotychczas metody bielenia mia³y
charakter typowo fizyczny i trudno je pos¹dziæ o to, ¿e
s¹ niszcz¹ce. Natomiast teraz poznamy – teoretycznie
i praktycznie – wybielanie metodami utleniania albo re-
dukcji. Bêd¹ to procesy czysto chemiczne, do których
stosowane s¹ czêsto substancje silnie agresywne.
Z reklam telewizyjnych znamy dobrze takie scenki:
Poplamieniu uleg³a ukochana bluzeczka. Jej w³aœciciel-
ka jest zrozpaczona, a¿ tu nagle zjawia siê wybawca.
Obiecuje, ¿e przed praniem zastosuje œrodek odplamia-
j¹cy i niezawieraj¹cy chloru. I to podkreœla z naciskiem –
bez chloru. Nastêpuje przelewanie, dosypywanie, pra-
ca pralki i ju¿ bluzeczka jest czyœciutka, bez œladu plam.

Dlaczego wybawca zrozpaczonej w³aœcicielki ub-
rania tak mocno podkreœla, ¿e stosowany przez niego
preparat nie zawiera chloru? To jest po prostu dobry
chwyt reklamowy. Chlor i jego ró¿ne zwi¹zki ju¿ od
dawna by³y stosowane do usuwania plam i bielenia
tkanin. Zadania takie doskonale spe³nia³y, ale pod wa-
runkiem, ¿e osoba stosuj¹ca preparaty chlorowe œciœle
przestrzega³a zalecanych zasad postêpowania. Bo bar-
dzo wa¿ne jest stê¿enie, temperatura, czas reakcji
i starannoœæ p³ukania b¹dŸ neutralizacji. Niestety czês-
to u¿ytkownicy preparatów chlorowych bagatelizuj¹
ostrze¿enia i nie przestrzegaj¹ podanych instrukcji. Re-
zultat?

Operacja siê uda, tylko pacjent nie wytrzyma.
Plama czy z¿ó³kniêcie tkaniny ust¹pi, ale sama tkanina
po nied³ugim czasie rozlezie siê.

W³aœnie takie przypadki zniechêci³y ogólnie lu-
dzi do wybielania tkanin preparatami chlorowymi.

Wykonajmy sami doœwiadczenie z bieleniem
chlorem.

Na wstêpie ostrze¿enie! Gazowy chlor jest siln¹
trucizn¹, a jego liczne zwi¹zki biel¹ce, takie jak woda
chlorowa i podchloryny na przyk³ad sodu czy potasu, to
substancje silnie ¿r¹ce. Stajemy wiêc teraz przed pyta-
niem: z czego i jak otrzymaæ chlor, a dalej jego biel¹ce
zwi¹zki?
Laboratoryjnych metod otrzymywania chloru jest kilka,

a wiêc:
! z brausztynu MnO2, soli i kwasu siarkowego

MnO2 + 4NaCl + 2H2SO4 –––> 2Na2SO4 + MnCl2 +
2H2O + Cl2

! z nadmanganianu potasu i kwasu solnego
2KMnO4 + 16HCl –––> 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O +5Cl2

! z dwuchromianu potasu i kwasu solnego
14HCl+K2Cr2O7 –––>2KCl+2Cr2Cl3 +7H2O + 3Cl2

Polecamy szczególnie tê ostatni¹ reakcjê, bo jest
prosta, i jednoczeœnie ³atwa do przerwania. Mianowi-
cie gazowy chlor wydziela siê jedynie podczas ogrze-
wania mieszaniny dwuchromianu potasu z kwasem
solnym. Z chwil¹ przerwania ogrzewania wydzielanie
siê chloru natychmiast ustaje i to jest dla nas bardzo
wa¿ne.

Inaczej jest w przypadku mieszaniny KMnO4
z HCl. Tu chlor wydziela siê a¿ do ca³kowitego przerea-
gowania surowców, przy czym nie mo¿na tej reakcji
przerwaæ.

Otrzymywanie chloru radzimy prowadziæ w apa-

W y b i e l a n i a  n a u c z y m y  c ię  z a  d a r m o ,  a l e  że b y  � b i e l  b y ł a  j e s z -
c z e  b i e l s z a � ,  m u s i s z  w y d ać  m i l i o n y  n a  r e k l a mę  t e l e w i z y j n ą .
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racie pokazanym na rysunku . I w tym momencie kil-
ka s³ów warto poœwiêciæ metodom zbierania i przecho-
wywania chloru. Przede wszystkim pamiêtajmy, ¿e gaz
ten doskonale rozpuszcza siê w wodzie. Dlatego trzeba
go zbieraæ nie nad powierzchni¹ wody, ale nad stê¿o-
nym roztworem solanki, czyli nad wodnym nasyconym
roztworem NaCl. Poniewa¿ gêstoœæ chloru jest kilka-
krotnie wiêksza od gêstoœci powietrza, przy zbieraniu
tego gazu rurk¹ doprowadzaj¹c¹ chlor, mo¿emy wpro-
wadziæ go a¿ do dna w¹skiego, wysokiego naczynia.
Chlor bêdzie siê gromadzi³ na dnie naczynia, wypiera-
j¹c stopniowo ku górze powietrze.

No a teraz zabieramy siê do bielenia.
Do s³oiczka czy cylindra z gazowym chlorem

szybkim ruchem wlejemy oko³o 5 cm3 stê¿onego H2SO4
(kwas siarkowy jest tu potrzebny do wysuszenia ewen-
tualnych œladów wilgoci). Teraz prêdko zamknijmy na-
czynie szczelnym korkiem. Po 2-3 godzinach do drugie-
go takiego samego korka na pinezce przyczepmy suchy
kawa³ek barwnego materia³u na przyk³ad bawe³niane-
go i mo¿liwie szybko zamieñmy korki. Oka¿e siê, ¿e na-
wet po 10-20 godzinach nie zaobserwujemy ¿adnej
zmiany barwy tkaniny umieszczonej w chlorze.

A teraz ten sam czy te¿ inny skrawek barwnej
tkaniny zwil¿my wod¹ i zawieœmy na korku w tym sa-
mym s³oiczku z chlorem. £atwo stwierdzimy zachodz¹cy
po prostu „w oczach” proces odbarwiania siê tkaniny.

W drugim doœwiadczeniu zamiast tkaniny mo¿e-
my u¿yæ nawet p³atka kwiatka, na przyk³ad ró¿y, brat-
ka czy peonii.

A wiêc suchy chlor nie wykazuje w³aœciwoœci bie-
l¹cych. Dlaczego jednak odbarwia w obecnoœci wody?

Dzia³anie biel¹ce wykazuje nie chlor, lecz dopie-
ro kwas podchlorowy – HOCl, powstaj¹cy w wyniku re-
akcji chloru z wod¹. Ale ten kwas jest nietrwa³y i ³atwo
ulega rozk³adowi z wydzielaniem tlenu:

2HOCl –––> 2HCl + O2
A wiêc reasumuj¹c – biel¹co dzia³a nie chlor,

ale tlen wydzielaj¹cy siê podczas rozk³adu kwasu
podchlorawego.

Preparatem biel¹cym jest równie¿ tak zwana
woda chlorowa. Ten preparat otrzymamy, przepuszcza-
j¹c przez zimn¹ wodê gazowy chlor. Jak ju¿ by³o
wspomniane, chlor zupe³nie nieŸle rozpuszcza siê
w wodzie, zw³aszcza wodzie zimnej. I tak, w tempera-
turze 20°C w 1 cm3 wody rozpuszcza siê 2,3 dm3 chlo-
ru, co daje roztwór oko³o 0,5%. Taki roztwór stanowi¹cy
mieszaninê kwasu podchlorawego – HOCl i roztworu
chloru w wodzie, jest bardzo nietrwa³y i ulega rozk³a-
dowi z wydzielaniem tlenu. St¹d woda chlorowa jest
silnym utleniaczem, a tym samym skutecznym œrod-
kiem biel¹cym.

Podsumujmy. Suchy chlor w œrodowisku bez-
wodnym nie wykazuje w³aœciwoœci biel¹cych. Nato-
miast ju¿ przy œladach wilgoci powstaje nietrwa³y
kwas podchlorawy – HOCl, który rozk³adaj¹c siê, wy-
dziela aktywny biel¹cy tlen. W³aœnie z uwagi na sw¹
wielk¹ nietrwa³oœæ i trudnoœci wytwarzania, czysty
kwas podchlorawy nie ma wiêkszego praktycznego
znaczenia. Inaczej jego pochodne, jak podchloryn sodu
– NaOCl, podchloryn potasu – KOCl czy podchloryn wa-
pnia – CaCl(OCl), który od przesz³o dwóch wieków znaj-
duje powszechne zastosowanie w technice bielenia.

W O D A  Z J A V E L L E

Zacznijmy od biel¹cego chlorowego zwi¹zku hi-
storycznie najstarszego, a wiêc wody z Javelle (nies³u-
sznie zwanej wod¹ Javelle’a), czyli od podchlorynu po-
tasu – KOCl.

Produkcjê tego zwi¹zku na skalê przemys³ow¹
rozpocz¹³ w 1792 roku chemik francuski Berthollet
w podparyskiej miejscowoœci Javelle.

Synteza podchlorynu potasu jest bardzo prosta:
2KOH + Cl2 –––> KOCl + KCl + H2O
10 g KOH rozpuszczamy w 100 cm3 H2O, po

czym roztwór ch³odzimy mieszanin¹ lodu z sol¹. Dopie-
ro w temperaturze 3-8°C przy sta³ym ch³odzeniu roz-
twór nasycamy bardzo powoli gazowym chlorem. Na-
sycanie chlorem prowadzimy tak d³ugo, a¿ uzyskamy
s³abo alkaliczny odczyn roztworu, co trwa oko³o 40 mi-
nut.

Otrzymany podchloryn potasu przechowujemy
w butelce ze szk³a i czas ju¿ najwy¿szy, ¿ebyœmy
sprawdzili dzia³anie otrzymanego z takim trudem pod-
chlorynu potasu.

Do zleweczki na 50 cm3 wlewamy wodê i zabar-
wiamy j¹ kropl¹ atramentu albo tuszu. Teraz do takiego
barwnego roztworu dodajemy 1-2 cm3 naszego roztwo-
ru KOCl. Ju¿ po zamieszaniu roztwór stanie siê bezbar-
wny. Jeszcze lepszy efekt uzyskamy, je¿eli do ma³ej zle-
weczki lub probówki nape³nionej wodnym roztworem
KOCl bêdziemy wpuszczaæ bardzo powoli po 1 kropli

atrament kolorowy
albo tusz. Ka¿da
taka barwna krop-
la, zanim zd¹¿y
siê rozp³yn¹æ, zni-
ka dos³ownie
w oczach i nie mo-
¿e zabarwiæ roz-
tworu nawet wo-
kó³ siebie.

Nasz wod-
ny roztwór pod-
chlorynu potasu –
KOCl jest wiêc
dobrym, energicz-
nym œrodkiem bie-
l¹cym. W oka-
mgnieniu utlenia
i rozk³ada barwnik
atramentu czy tu-
szu, rys. . 

Zaraz, zaraz. A gdyby tak wykorzystaæ KOCl do
usuwania niepo¿¹danych plam atramentu czy tuszu
z papieru, choæby zeszytów, ksi¹¿ek?

Oczywiœcie, ¿e mo¿na tak post¹piæ, ale koniecz-
ne s¹ pewne œrodki ostro¿noœci.

Do usuniêcia plam z atramentu, d³ugopisu albo
tuszu z papieru i bia³ych tkanin musimy przygotowaæ
dwa roztwory:
! roztwór 1: wodny 10% roztwór pdochlorynu potasu –

KOCl i
! roztwór 2: wodny 15% roztwór tiosiarczanu sodu –

Na2S2O3.
Zabieraj¹c siê do wybielania plam, musimy pod
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papier czy tkaninê pod³o¿yæ z³o¿on¹ ligninê lub bibu³ê,
ostatecznie papier higieniczny. Nim to wszystko naszy-
kujemy, s³owo zastrze¿enia. Tego typu odplamianie nie
dotyczy niestety dawniej u¿ywanego tuszu kreœlarskie-
go. Czarny tusz zawdziêcza³ sw¹ barwê nie pojedyn-
czym barwnikom czy mieszaninom organicznych, a rza-
dziej nieorganicznych barwników, lecz wyj¹tkowo che-
micznie odpornemu wêglowi w postaci sadzy. I tu nie
pomog¹ najbardziej agresywne œrodki biel¹ce.

Po tym wyjaœnieniu mo¿emy ju¿ przyst¹piæ do
wybielania plam. I tak po pod³o¿eniu pod miejsce za-
plamione podk³adu, na plamê nanosimy kilka kropel
roztworu 1. Po 2-3 minutach barwna plama zniknie. Te-
raz resztê roztworu zbieramy kroplomierzem albo bibu³-
k¹. Z kolei nak³adamy kilka kropel roztworu 2. I znów
po 2 minutach usuwamy pozosta³y roztwór. Wreszcie
odplamione miejsce przemywamy parokrotnie wod¹
i suszymy je czyst¹ bibu³¹.

Jakie tu zachodz¹ reakcje?
Znaj¹c ju¿ chemiczne reakcje podchlorynów,

wiemy, ¿e dziêki wydzielaniu siê atomowego tlenu
utleniaj¹ one barwniki. Ale to jeszcze nie wszystko.

Roztwór 1 niszczy, czyli rozk³ada barwnik atra-
mentu czy kolorowego tuszu. Tak, ale jego dzia³anie na
papier czy tkaninê nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 2-3 minu-
ty. Po tym czasie w³ókna papieru czy tkaniny, z powodu

silnie alkalicznego roztworu podchlorynu, ulegaj¹ des-
trukcji, co objawia siê trwa³ym z¿ó³kniêciem i utrat¹
wytrzyma³oœci.

Dlatego, ¿eby przerwaæ dzia³anie podchlorynów,
gdy tylko zniknie niepo¿¹dane zabarwienie, reakcjê
bielenia przerywamy, usuwaj¹c lignin¹ resztki roztwo-
ru podchlorynu. Teraz musimy metod¹ chemiczn¹ szyb-
ko zlikwidowaæ wszelkie resztki tych roztworów. W³aœ-
nie w tym celu odplamione miejsce pokrywamy kil-
koma kroplami roztworu tiosiarczanu sodu – Na2S2O3.
Roztwór wodny tego zwi¹zku nie bez przyczyny by³
nazwany kiedyœ w przemyœle „antychlorem”. Bo tio-
siarczan sodu rozk³ada szybko i skutecznie wszystkie
podchloryny i neutralizuje w razie potrzeby ich alka-
liczny odczyn. Reasumuj¹c nasze doœwiadczenie, po-
wiemy: plamy z atramentu czy tuszu, z wyj¹tkiem sta-
rego czarnego, odbielamy roztworem podchlorynu,
a gdy barwnik zniknie, usuwamy resztê podchlorynu
i zaraz pokrywamy te miejsca roztworem tiosiarczanu
sodu. Na koniec dok³adnie przemywamy wod¹.

Za miesi¹c omówimy dalsze metody bielenia
i poznamy wiele praktycznych przepisów na bielenie
ró¿nych przedmiotów i materia³ów. !

*) Możemy go kupić w aptece albo bardzo drobno sprosz-
kować węgiel drzewny używany np. do grilla.

M
ŁODY

TECHNIK 
 

3/2006

6611


