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NEDERLANDS PROEFSTATION TOOK STROVERWERKING
TE GRONINGEN

OVERZICHT VM DE WERKZMMHEDM VERRICHT IN 19Z2.

door E.L. Ritmaii.

Mijnheer de Voorzitter, mijne beeren,
Sen overzicht over de werkzaamheden verricht in het jaar 1942 wordt gemakkelijk
gemaakt door als leiddraad te kiesea het door mij uitgestippelde werkprogramma
vermeld op pag. 6 en 7 van de Taijlage tot de notulen van de 11e vergadering van
Uw bestuur gehouden op 20 Mei 1942.
Daarbij volg ik dus de drie hoofdgroepen van onze werkzaamheden n.l. het fundamenteele, het planmatige en het inoidenteele ondersoek.
Ie.Het fundamentseIe m onderzoek. In 1942 kwamen alle analyses gereed met
SôTrêîcEîng CSt~3ê"sTr"3m3£stêrs, welke in 1941 waren verzameld. Deze ana
lyses bevestigden onse bij vroeger zoodanig ondersoek verkregen resulta
ten en inzichten ten volle; ja zelfs bleek ons inzicht in de invloed van
de grondsoorten op het asehgehalte van het stroo bija*nder aardig gede
monstreerd te worden door het onderzoek van monsters roggestroo getrokken
van zware gronden. Waar n.l. rogge van de liohte gronden een in water on
oplosbaar asohgehalte heeft van circa
bleek dit bij rogge van de zware
gronden gestegen tot circa Zß waarbij het in dezelfde grootteorde kwam
als van haver; opmerking verdient dat ook van de zware gronden rogge dus
minder onoplosbare asch bindt dan met tarwe het geval is. Ben andere bij- :
zonderheid van het betreffende onderzoek was, dat wij het z .g..<£ cellulo- ;
segehalte, dit zijnde een cijfer dat een aanwijzing geeft voor het rende- |
ment van kunstzijdecelstof uit graanstroo, corrigeerden voor het asehge
halte. Zooals wij reeds in onze eerste publloatles veronderstelden, blijkt J
daarbij dat vooral tarwestroo zeer veel asch in de •Coellulos© meeneemt,
soodat bij correctie voor dit asehgehalte de superioriteit van roggestroo
boven tarwestroo als grondstof voor de kunstzijd® industrie buitengewoon
tot uiting komt. Ons bleek n.l. dat het hoogste oC cellulosegehalte gecorril
geerd voor asch en xylaan bij wintertarwe slechts 3<5,7$ bedraagt, welk
cijfer voor de rogge tot 41, ja bij rogge van de kleigronden zelfs tot 42J*
steeg. In dit cijfer is verdisconteerd de oorreotie voor het xylaangehal
te, dat voor alle stroosoorten ongeveer even groot is en om en bij 2'% op
stro© berekend bedraagt; deze correctie voerden wij uit ia verband met he
belang dat in de literatuur tegenwoordig aan het xylaangehalte in kunst
zijdecelstof wordt toegekend.
Tot het fundamenteel onderzoek is ook te rekenen het werk verricht door d
heer Säuller met betrekking tot de vezellengteverdeeling in de versohille
graan»troosoorten, welk werk inmiddels werd samengevat in Publicatie no.
7, welke O is toegezonden. De belangrijkste resultaten vin dit werk zijn
wel deze, dat roggestroo uit een oogpunt van vexellengteverdeeling superi
eur is boven alle andere stroosoorten, waarin het werk van den heer Mulle
onze zeefanalyses bevestigt. Ook het feit dat hij in een seàffractie van
roggestroovezel8 een seer belangrijke verbetering van de vezelsamenstelli
in verhouding tot de totale vezellengteverdeeling van graaastroo kon waa
nemen, bevestigt dat wij op de goede weg zijn met de bestudeering van het
toepassen van uitzeevingen ter verbetering van de papierkwaliteit.
Volledigheidshalve betrok de heer Maller o.a. ook aardappelloof in zijn
studie, waarvan sooals te verwachten was de vezelsamenstelling een uiter
mate miserabele indruk maakte.
Bet valt te betreuren dat de pufelicatie no. 6 door den heer Muller samen
gesteld op grond Van uitvoerige literatuurstudie niet in drtà is mogen v<
schijnen op groad van een afwijzende beschikking van de betreffende over
heidsinstantie.
2e. Het planaatige_oaderzoekT Met de in gebruikname van onze installatie
Hoogkerk in November 1942 kon een aanvang gemaakt worden met de bestudee«
ring van de defibratorwerkwijze en d« trilzeevlng.
!
-Aanvankelijk-.

Aanvankelijk hadden wij niet beide toestellen natuurlijk eenige moei
lijkheden door te maken, welke eehter werden overwonnen zoodat een be
hoorlijk aantal proevenseries kon worden verrieht.
Reeds terstond is daarbij gebleken dat het defibreeren van graanstroo
in geenen deele een verzwakkende werking heeft op de vezels zooals dit
een enkele keer in de literatuur is geïnsinueerd. Integendeel kon wor
den vastgesteld dat na milde alkalische extractie van het gedefibreer»
de stroo oelstof werd verkregen van in het algemeen betere doorscheur»
sterkte bij practisoh gelijke breeklengte, vouwgotal en berstvasthaid,
indien vergeleken met rechtstreeks uitketzelfde stroo bereide celstef.
Het rendement bij defibreeren ligt om en bij de 85£ in overeenstemming
met het analytisah bepaalde rendement bij verrichten van aether- en mm
terextractie. Het oelstofrendement bij bereiden van oelstof na defi
breeren bedraagt bij onze proeven ongeveer 52^ berekend op absoluut
droog stroo waar dit ontsluitingsrendement bij reehtStreeksche ont
sluiting van dit stroo schommelde tussohen 53 en
In dit opzicht bestaat dus alle reden tot optimisme waar het betreft
het verder voortzetten van onze proefnemingen inzake het ontwikkelen
van een continue ontsluiting van graanstroo onder inschakeling van het
defibratorproo<fdrf.
Teleurstellend zijn onze voorloopige ervaringen met het toepassen van
de trilzeeving op het gedefibreerde stroo. Waar wij gehoopt hadden dat
hiermede een verbetering van de doorsoheursterkte van de oelstof zou
kunnen worden verkregen, blijkt dit absoluut niet het geval te zijn; de
invloed van de trilzeeving op het gedefibreerde stroo blijkt n.l. in
tegenstelling tot een zoodanige invloed op stroocelstof nihil te zijn.
Dit is dus een aanvrijzing hiervoor, dat de defibrator slechts vezelbundels vermag te leveren en niet in staat iB het Stroo in de indiviâHf
eele weefseldeolen uiteen te leggen.
Het werk met de trilzeefinstallatie verliep overigens geheel volgens
verwachting, naar wij konden nagaan bij verwerking van pulp, welke
ons door de stroocartonfabriek "de Halm" welwillend in ruime hoeveel
heden ter beschikking werd gesteld. Deze ervaringen doen ons ertoe be
sluiten de scheiding in langvezelig en kortvezelig materiaal, indien
gewenscht, uit te voeren na ontsluiting d.w.z. na chemische behande
ling van de gedefibreerde pulp.
Op ons laboratorium aan de Vischmarkt zijn in deze richting nu reed»
uitgebreide proevenseries genomen, waarbij is komen vast te staan dat
ook bij ver gaande verwijdering van kortere vezels de overblijvende
lange vezels, indien in zijn geheel gemalen, niet een hoogere door
soheursterkte bereiken
dan een grens gelegen aanzienlijk lager dan
4
de optimale doorseheursterkte welke wij met eerste kwaliteit krafteelstof in onze apparatuur konden bereiken.
Het bleek dus noodzakelijk om de methodiek der gescheiden maling te
gaan toepassen 011 ook met graanstroocelstof optimale doorseheursterkton te bereiken. Een uitvoerig werkprogranaaa in deze richting is mo
menteel in behandeling genomen. Sanneer dit tot gunstige resultaten zou
leiden dan impliceert dit dat het uiterst bezwaarlijk zal zijn de pat«
pierfabrieage gescheiden te houden van de oelstoffabrieage, soodat
het niet mogelijk zal zijn een grondstof voor sterk pakpapier te p*oduoeeren, doch dat het noodzakelijk zal zijn het pakpapier recht
streeks uit het stroo te,produceeren op gelijke wijze zooal» dit in
veel Scandinavische bedrijven met hout het geval is. Ook het bijmen
gen van geringe hoeveelheden kraftcelstof onder toepassing van een
geffcheiden maling wordt door ons in b.g. werkprogramma ingelast.
Een andere kwestie is het uitzeeven uit het gedefibreerde stroo van de
allerfijnste deelen, welke in het product van den defibrator zieh deen
kennen als een soort zwartachtig slijm. De verwijdering van dit slijme
rige materiaal heeft een zeer gunstig effect op de kleur van het gede-fibreerde-
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floreerde stro© en zeer waarschijnlijk ook op de ohemische eigen
schappen daarvan.
Het sou te ver voeren alle mogelijkheden en moeilijkheden welke on*
zijn geopenbaard door 1| maand werken wet den proefde fib rat or hier i»
extenso te bespreken, dooh het voorgaande moge U duidelijk maken dat
slechts de nauwste samenwerking tusschon ons laboratorium aan de
Vischmarkt en de installatie te Hoogkerk in de ons nog toegemeten
tijd de gelegenheid z%l bieden alle mogelijkheden van defibrator
vibrator te bestudeeren.
De moeilijkheden verder buiten beschouwing latende zijn er twee
lijkheden welke terstond in het oog springen en wel de bereiding va&
een redelijk witte pulp, geschikt voor het vervaardigen van couran
tenpapier, en de bereiding van gebleekte oelstoffea van verschillende
chemische geaardheid.
Ten aanzien van de productie van courantenpapierpulp is komen va« •
staan op grond van uitvoerige proeven met met wans water geëxtra
heerd stroomeel dat er één bepaalde methodiek is welke toelaat met
redelijk rendement een redelijk witte kleur te bereiken, onder toepas
sing van het buizenstelsel. Een zoodanige werkwijze zou natuurlijk
veel eenvoudiger zijn dan de werkwijze door ons beschreven in oc
trooiaanvrage no. 98286 van het Proefstation. Bet interessante is dat
het buizenstelsel van gewoon staal vervaardigd kan zijn. Be moeilik
heden en bezwaren verbonden aan deze methode onder gebruikaaaking vim»
het buizenstelsel laat ik buiten beschouwing.
De bereiding van gebleekte celstof is eenvoudiger en het laat zich
aanzien dat wij erin zullen slagen met rendementen van over de 4£>,
berekend op absoluut droog stroo, zeer goede sneeuwwitte celstof te
bereiden. Willen wij een zoodanige celstof geschikt maken voor de
kunstzijde industrie dan zijn verdere behandelingen noodzakelijk lei
dende tot rendementen tussehen 30 en 35^. Hierbij is het gebruik van
roggestroo van de lichte gronden aangewezen. Samenwerking met de
A.I.U. zou hier misschien snel tot praotische resultaten kunnen l#tden. Het aantrekkelijke daarbij is bovendien dat zeer waarschijnlijk
de heele mechanische reiniging van stroohaksel kan komen te vervall»r
hetgeen, wat energieverbruik aangaat, een belangrijke tegemoetkoming
kan beteekenen ten aanzien van het hooge energieverbruik van défibratoren.
3«. Het incidenteels ondersoek. Hieronder ressorteert in de eerste
pïâats"Eêt~wârE~mêt~<Ie SêTEâângasinstallatie,
Het valt te betreuren dat bij het inrichten daarvan de provincie
zeer heeft aangedrongen op bezuiniging, zoodat een essentieel onder
deel, dat aanvankelijk door de leverfirtaa Dorr-Oliver te Den Haag
zou worden uitgevoerd, is komen te vervallen. Dit heeft tengevol
ge dat wij momenteel met groote moeilijkheden hebben te kasptn in zul'
ke mate dat van een werkelijk experiment hiet gesproken kan worden.
Bovendien heeft het aanbrengen van de stoomleiding en afvalwaterlei
ding bovengronds tengevolge gehad dat ondanks goede isolatie niette
min bevriezen ia opgetreden.
Momenteel probeeren wij in het ontbreken van bedoeld essentieel on*
derdeel van de installatie te voorzien met andere middelen.
De heer Guller heeft uit de aard der zaak een seer groot aandeel ia
dit werk, waarbij dient opgemerkt te worden dat zeer veel steun van
directeur en personeel van "de Halm n wordt ondervonden.
De studie van de alcoholbereiding uit graanstroo heeft tot heden aan
wijzingen gegeven
welke duiden in een richting dat een zoodani
ge fabricage slechts in uitzonderingsgevallen misschien een succes
kan
rorden. Als zoodanige uitzonderingsgevallen worden bedoeld
die gevallen waarin de noodzakelijke versuikering van het graanstrao
-zoodanig-
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zoodanig kan worden uitgevoerd dat suikeroonoentraties ran om en "bij de
10^ kunnen worden verkregen. Ons is gebleken dat dit slechts mogelijk is
wanneer met sterk zuur wordt versuikerd een onderwerp, dat na afsluiten
van ons onderzoek in Delft verder niet in studie kon worden genomen. H*t
is ons bekend dat elders studie in deze richting wel geschiedt, waarbij
vooral het laboratorium voor chemische technologie van de Technische Hoogeschool te Delft, tijdelijk onder leiding van den heer P.M. Heertjes,
veel aandacht aan deze kwestie besteedt.
Mogelijk kan het voor ons nog interessant zijn ons te verdiepen in de
mogelijkheden, welke het proe^dtf volgens Giordani biedt aangezien aan
dit proc^d^ een scheiding van z.g. onvergistbare en vergistbare suikers
inh&erent is waarbij deze laatste in een concentratie van ciroa 10$
worden gewonnen.
Veeleer gaan onze ideeën, gesteund door de resultaten van uitvoerige
proevenseries, in deze richting, dat een zinvol combineeren van ver»uikeringen in tegenstroom kunnen leiden tot een opbrengst van bijna 50$
suiker op gra&nstroo met het kenmerk dat het zuurverbruik hierbij uiterst
gering blijft terwijl de suikerconcentratie opgevoerd kan worden tot
3 à 4fo.
Sen zoodanige werkwijze zou gemakkelijk kunnen voeren tot substraten wel
ke zioh uitnemend leenen voor de bereiding van voedergist. In dese rich
ting zet de heef Muller zijn werkzaamheden voort.
Hierbij kan worden aangeteskend dat ook om andere redenen de verwerking
va» zure extracten van graanstroo tot voedergist van groot belang ge
acht kan worden. Als voorbehandeling tSSx de bereiding van kunstzijdecelstof is een partieele varsuikering van nut, reden waarom de A.K.Ü. te
Arnhem zeer veel belangstelling voor dit werk aan den dag legt.
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