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Dee duurzaamheid van papier is een van de belangrijkste thema's in celluloseonderzoek en 
papierrestauratiee en -conservering. Kennis van lange-termijn eigenschappen van papier, 
vanuitt het gezichtspunt van conservering, begint met onderzoek naar de eigenschappen 
vann papier in goede conditie, papier dat de tand des tijds goed heeft doorstaan. In de 
geschiedeniss van het papiermaken in Europa is dit het geval met ouder papier, dat voor 
hett merendeel in een aanzienlijk betere toestand van conservering verkeert dan papier dat 
laterr is vervaardigd. Een aantal aspecten die de duurzaamheid en stabiliteit van papier 
kunnenn verklaren zijn in het verleden onderzocht, maar een facet dat tot nu toe 
grotendeelss is verwaarloost is het lijmingsprocess. Papier daterend uit de veertiende tot en 
mett de achttiende eeuw heeft gemeen, afgezien van het feit dat het gemaakt is met vezels 
vann goede kwaliteit, hetgeen de duurzaamheid ervan ten dele verklaart, dat het vrijwel 
zonderr uitzondering is gelijmd met gelatine. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift 
iss gewijd aan de rol die gelatine speelt in papier dat zuivere cellulose bevat. Het 
onderzoekk is in hoofdzaak benaderd vanuit de invalshoek van polymeerchemie. De 
invloedd tijdens veroudering van gelatinelijming op de cellulosemoleculen en de 
veranderingenn tengevolge van variatie van lijmingsmaterialen is onderzocht. De 
analytischee methode die voor deze studie is gekozen is size exclusie chromatografie 
(SEC),, en is gebruikt voor de karakterisering van de eigenschappen van zowel cellulose 
alss gelatine, en voor het onderzoek naar de degradatie van beide materialen bij 
veroudering.. Voor dit doeleinde werd modelpapier gemaakt, maar daarnaast is ook 
natuurlijkk verouderd papier onderzocht. 

Eenn methodologie werd ontwikkeld voor het oplossen van papier in lithiumchloride/Af Af-
dimethylacetamidee (LiCl/DMAc) , een oplosmiddel dat werd gekozen omdat het geen 
degradatiee van cellulose veroorzaakt en omdat het verenigbaar is met de SEC 
kolompakking.. Voor een beter begrip van het solvatatie-mechanisme worden in 
hoofdstukk 1 de structuur van cellulose en de aspecten van de molecuulstructuur die de 
toegankelijkheidd voor reagentia beïnvloeden, beschreven. In hoofdstuk 2 worden de op 
ditt moment beschikbare technieken voor de analyse en de karakterisering van cellulose 
geëvalueerdd en een wordt een overzicht gegeven van de voornaamste oplosmiddelen die 
bijj  deze methoden worden gebruikt. Ter ondersteuning van de keuzes die in dit onderzoek 
zijnn gemaakt worden de voordelen van SEC als een analysemethode voor polymeren en 
vann LiCl/DMA c als oplosmiddel voor cellulose in detail beschreven. 

Dee procedure ontwikkeld voor het oplossen van cellulose bestaat uit een eerste 
activeringsstap,, waarbij achtereenvolgens een reeks van water/methanol/DMAc mengsels 
vann verschillende samenstelling wordt toegevoegd, gevolgd door een tweede stap 
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bestaandee uit oplossen in 8% LiCl/DMA c bij 4°C. De experimenten uitgevoerd om deze 
methodee te perfectioneren worden beschreven in hoofdstuk 3. Onderzoek naar de 
stabiliteitt van celluloseoplossingen onder de gebruikte experimentele condities hebben 
aangetoondd dat er geen degradatie optreedt tijdens het oplosproces en hebben bevestigd 
datt LiCl/DMA c een niet-agressief oplosmiddel is. 

Aangezienn detectie een cruciaal aspect van SEC is, wordt een overzicht van de 
detectiemethodenn die beschikbaar zijn en de aard van de informatie die elke methode 
verschaftt gepresenteerd in hoofdstuk 4. Het principe en de voordelen van detectie met 
multi-anglee laser light scattering (MALS) gekoppeld aan differentiële refractie index 
(DR.I)) detectie worden beschreven. Een speciale sectie is gewijd aan de set-up van de 
detectorenn en aan de parameters nodig voor de bepaling van de moleculaire 
massaverdelingg (MMD) van het polymeer, en de berekening van de gemiddelde 
moleculairee massa (MT) en de root mean square (RMS) gemiddelde straal. Eén van de 
parameterss is de brekingsindexverhoging (dn/dc) van cellulose in 0.5% LiCl/DMAc. De 
precisiee en reproduceerbaarheid van SEC/MALS/DRI voor de analyse van cellulose 
werdenn geëvalueerd ter validatie van de methode. MALS maakte ook de karakterisering 
vann het polymeer in oplossing mogelijk. De conformatie van cellulose in LiCl/DMA c 
werdd bepaald als een random coil en een studie van de effectiviteit van het oplosmiddel 
toondee aan dat LiCl/DMA c een goed oplosmiddel is onder de gekozen condities. 

Dee SEC/M ALS/DRI methode voor wat wordt aangeduid als 'direct opgeloste cellulose' 
(DDC)) in LiCl/DMA c wordt in hoofdstuk 5 vergeleken met twee andere gangbare 
methodenn voor de analyse van cellulose. Deze methoden zijn viscometrie in 
cadmiumtriethyleendiaminedihydroxidee of Cadoxen, en SEC met low-angle light 
scatteringg (LALS) en ultravioletdetectie van het tricarbanilaat derivaat van cellulose 
(CTC).. De gemiddelde waarden van Mt voor cellulose verkregen met deze verschillende 
methodenn en de tegenstrijdigheden tussen deze waarden worden besproken op basis van 
dee precisie van elke methode en de effecten van de oplosmiddelen op het polymeer. 
Aangezienn DDC de hoogste gemiddelde waarden van Mr leverden en viscometrie de 
laagste,, worden diverse hypothesen aangevoerd ter verklaring van deze verschillen. Elke 
methodee wordt ook besproken op basis van geschiktheid voor de karakterisering van 
degradatiee tengevolge van veroudering in papier. 

Inn hoofdstuk 6 wordt de ontwikkelde SEC/M ALS/DRI methode toegepast op de studie 
vann cellulose in model papiermonsters en natuurlijk verouderd papier. Ten eerste wordt 
dee degradatie van puur cellulosehoudend papier bij veroudering onder verhoogde 
temperatuurr en vochtigheid gekarakteriseerd. Hydrolytische splitsing blijkt plaats te 
vindenn op min of meer willekeurige locaties in de celluloseketen. De rol van 
gelatinelijmingg in de degradatie tengevolge van veroudering in papier wordt geëvalueerd 
inn zowel papiermonsters die zijn gelijmd in het laboratorium als in commercieel gelijmde 
enn historische papiermonsters. Hoewel niet altijd significant, wordt aangetoond dat de 
aanwezigheidd van gelatine in het algemeen een gunstige invloed heeft op de 
papiermonsters,, zoals blijkt uit de lagere depolymerisatiesnelheid bij veroudering van 
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cellulose,, vooral in moleculen met hogere molecuulmassa. De gelatine veroorzaakt echter 
enigee verkleuring bij veroudering van de papiermonsters, als ook een afname van de pH, 
hetgeenn varieerde met de soort, de zuiverheid en de concentratie van de gelatine in de 
papiermonsters.. De meest zuivere vorm van gelatine, fotografische gelatine, type B, 
gemaaktt van rundveebeenderen, veroorzaakte minder vergeling en minder verzuring van 
hett papier dan de voedings-/farmaceutische kwaliteit gelatine, type A, gemaakt uit vis en 
vann de laagste kwaliteit. 

Inn hoofdstuk 7 wordt de ontwikkelde analysemethode toegepast op de studie van 
modelpapierr gelijmd met zowel gelatine als aluin (aluminumkaliumsulfaathydraat). In 
dezee studie blijkt dat aluin de hydrolysesnelheid van cellulose bij veroudering aanzienlijk 
verhoogt.. Gelatine blijkt een aanmerkelijk beschermende rol te hebben ten aanzien van 
cellulose.. De door de aluin veroorzaakte degradatie van papier wordt aanzienlijk 
verminderdd in aanwezigheid van gelatine. De aanwezigheid van aluin leidt bij 
verouderingg tot een aanzienlijke verhoging van de zuurgraad en tot een sterke 
verkleuring.. In vergelijking met de resultaten verkregen door bepaling van Mr met behulp 
vann SEC/MALS/DRI blijken pH- noch kleurmetingen goede indicatoren voor de 
degradatietoestandd van papier dat zowel gelatine als aluin bevat. Echter, in papier dat 
alleenn aluin bevat en dat werd gemaakt als referentie in de evaluatie van de invloed 
hiervan,, correleerde de pH goed met veranderingen in Mt. Beide parameters vertonen een 
asymptotischee afname met de aluinconcentratie en een drempelwaarde tussen 1 en 1.5 g 
L"11 werd bepaald waaronder geen veranderingen kunnen worden gedetecteerd in zowel 
pHH als MT. 

Tenn slotte wordt de degradatie van gelatine in de model papiermonsters gekarakteriseerd 
inn hoofdstuk 8. In deze laatste studie wordt een SEC methode met UV-detectie d.m.v. een 
fotodiode-arrayy ontwikkeld voor de evaluatie van de invloed van papiercomponenten, 
zoalss cellulose en aluin, op de degradatie van het proteïne bij veroudering. De toepassing 
vann deze methode laat zien dat gelatine hydrolyse ondergaat en dat een karakteristiek 
lage-MM fractie wordt gevormd. Het 'type A' gelatine vertoont een hogere 
degradatiesnelheidd dan het 'type B'. Veroudering leidt tot een afname van de 
extractieopbrengstt van gelatine uit papier, wat wordt gewijd aan crosslinking, gepaard 
gaandee aan de vorming van hoge-Mr polypeptides De aanwezigheid van aluin onder 1 g 
L"11 blijkt geen invloed op de degradatie te hebben terwijl de hydrolysesnelheid van 
gelatinee toeneemt boven deze concentratie. 
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