
Tehosta sulfaattisellun valkaisua ja tehtaan ympäristöystävällisyyttä Buckmanin 
Vybrant® 700 -sarjan entsymaattisilla tekniikoilla. 

Klooridioksidin (CIO2) rajoitukset saattavat vaikeuttaa valkaisutavoitteisiin pääsyä. Generaattorin huonosti 

toimiva jäähdytysjärjestelmä aiheuttaa turhia tuotannon pullonkauloja. Nämä ongelmat ovat historiaa, kun 

otat käyttöön Buckmanin tehokkaat entsymaattiset Vybrant 700 -sarjan esivalkaisutekniikat. Valkaisuohjelmasi 

kustannukset laskevat, ja ympäristön kuormitus pienenee.

Tarkkaan valitut entsyymit tekevät sulfaattisellun kuiduista vastaanottavaisia valkaisuaineelle. Lopputulos on 

vaaleampi vähemmällä klooridioksidilla ilman lisävaiheita tai -laitteita.

Buckmanin Vybrant 700 -tuotteilla kasvatat paperimassan markkina-arvoa. Ympäristön kuormitus pienenee, 

ja tehtaasi tulevaisuus näyttää valoisemmalta.

PAPERI TEKNOLOGIA

Saavuta vaaleustavoitteet käyttämällä 
vähemmän klooridioksidia.

Esivalkaisun Entsymaattinen Teknologia
Vybrant®



Loistava lisäarvo valkaisulaitokselle.
Vybrant® 700 -tuotteet auttavat vähentämään 
tehtaiden CIO2:n käyttöä jopa 18%.

Voimapaperin HexA, ksylaani, ligniinikompleksit 
ja muut vastaavat aineet/tai yhdisteet heikentävät 
valkaisuaineen täydellistä suorituskykyä. Sen sijaan 
ruskean massan pesun jälkeen käytettävät entsymaattiset 
Vybrant-esivalkaisutekniikat muokkaavat kuitujen 
pintaa, ja tehostavat valkaisua. Pitkäaikaisissa kokeissa 
klooridioksidin käytön on todettu vähentyneen jopa 18 %.

Vybrant 700 -tuotteiden ominaisuudet:
•  Auttaa poistamaan hajonneen ligniinin kuidusta.
•  Poistaa HexA:n (heksenuronihappo) käytön, vähentää 

valkaisukemikaalien tuhlausta.
•  Rikkoo ksylaanin ja ligniinin väliset kompleksiset 

liitokset.
• Toimii tehokkaasti jopa 10,5 pH:n emäksisyydessä 

ja 90 ºC:n lämpötilassa.
Vybrant parantaa valkaisukemikaalien pääsyä kuituun, 
ja tehostaa valkaisulaitoksesi toimintaa ja hyötysuhdetta.

Vauhdittaa tuotantoa.
•  Vaaleustavoitteet saavutetaan helpommin ilman huolta 

CIO2 -generaatiorajoista.
•  Kesäkuukausina suorituskyvyn rajoilla toimivan CIO2-

generaattorijäähdyttimen aiheuttamat tuotannon 
pullonkaulat ovat historiaa.

•  Tuotanto lisääntyy, kun sellukattilan kappalukua 
nostetaan, samalla kun soodakattilan kuormitus vähenee.

•  Lisää tuotantosi tonnimääriä.

Parantaa lopputuotetta.

Vybrant 700 -sarjan tekniikoiden toiminta:
•  Sitoutuvat hemiselluloosiin, jolloin CIO2 valkaisee 

ja vaalentaa tuotteen tehokkaammin vähentämällä 
reversiota.

•  Lisää prosessin stabiilisuutta, jolloin huonolaatuisen 
selluntuotannon riski pienenee.

•  Vähentää paperikoneen optisten kirkasteiden ja 
väriaineiden käyttötarvetta.

Vähentää kustannuksia ja ympäristön 
kuormitusta

Vybrantin avulla tehdas voi:
•  Vähentää CIO2:n käyttöä, säästää rahaa, noudattaa 

määräyksiä ja suojella ympäristöä.
•  Vähentää valkaisulaitoksen tarvitsemaa 

prosessiveden määrää.
•  Vähentää muiden valkaisukemikaalien, kuten lipeän 

ja vetyperoksidin, käyttöä.
•  Vähentää energiankulutusta (vähemmän CIO2:n 

jäähdytystä ja uudelleenlämmitystä).
•  Minimoida AOX-päästöt.

Lisätietoa.

Haluatko tehostaa valkaisuohjelmaasi?  Ota yhteyttä 
oman alueesi Buckman-edustajaan tai käy verkkosivuilla 
buckman.com. Kerromme, miten Vybrant 700 -tuotesarjan 
entsymaattiset teknologiat parantavat sulfaattisellun 
valkaistavuutta ja ympäristöystävällisyyttä tehtaallasi.

Join the conversation!

This is not an offer for sale. The product shown in this literature may not be available for sale and/or available in all geographies where Buckman is represented. The claims made may not have been approved for use in all countries. Buckman assumes 
no obligation or liability for the information. Please contact your Buckman sales representative for more information. 
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