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Samenvatting^
Aan de hand van een kort historisoh overzicht wordt de terni Halfoelstof nader gepreciseerd.
»
Ka bespreking der nieuwere ontwikkelingen op het gebied der halfcelstoffabricage wordt geconcludeerd dat
ieze jonge tak van indus
trie grote invloed zal krijgen op de bereiding van emballagemateria
len en vermoedelijk ook van cour ante npulp.
Inleiding,
Het is steeds de overtuiging van vooraanstaande vaklieden geweest,
dat een combinatie van mechanisch en chemisoh ontsluiten van plant
aardig materiaal tot aanzienlijke besparingen kunnen voeren bij de
bereiding van grondstof voor karton en papier. Deze idee is in de
geschiedenis uiteraard gegoten in voorstellingsvormen, gegeven door
de stand der techniek van het ogenblik«
Soms was het een volledig mechanisch verwerken met zwakke chemische
hulpmiddelen op de achtergrond, soms was het een verwerken van knopenstof van normale ontsluitingen zonder meer, dooh tussen deze uite
sten hebben de uitvinders en de onderzoekers de b,g. idee steeds ver
volgd, zoekende nae.r bezuiniging op het verbruik aan grondstoffen en
ohemioalien voor de allerverscheidenste producten.

l ) 2}
Enige_historisohe_gegevens ' '
1870 tot le wereldoorlog: Gelijke tred houdende met de ontwikkeling
van het houtsliipen werden methodes van voorbehandeling
van het hout vodr het slijpen toegepast. Zo In 1890 b.v.
een voorbehandeling met IlagSO^ door Schwalbe.
Anderzijds werden de bestaande ontsluitingsprocécltf's
milder gemaakt en de half gekookte producten mechanisch
bewerkt. De kollergang speelde daar een belangrijke rol
bij.
Het oude patent van Burton (U.S. Pat. 959307) heeft de
gedachten tot in de dertiger jaren bezig gehouden, toen
een uitvinder nog weer eens de koker met maallichaam
trachtte te pousseren voor de verwerking van ampas.
-Ofsohoon-

x) Directeur van het lied. Proefstation voor Strooverwerking, Visoh
markt 15a, Groningen.
1 ) A. St. Kleyn, Pap. Pabr. 27, Teohn. Teil 325 (1929).
2) S.D. Wells. Pap. Trade J«~I00, Tappi Section p. 176 (1935).
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Ofschoon de halfontsluiting net "bisulfieten in die tijd op de
voorgrond stond, zijn vooral wat later ook andere methodes toe
gepast. Zo liet nonosulfietprocód^ in üadison (U.S.A.) waarbij
de staafmolen als maalwerktuig wordt genoom!.
Deze staaftaolen heeft eerst na 1918, n.l. in 1923 en wel in
Amerika zijn intrede gedaan, wiarbij in 1926 de toepassing als
vervezolaar van geextraheerc kastanjehout uaar voren kwam
als hulpmiddel voor de halfojlstoffabrioage.
Doe Is te Hingen.
In hoofdzaak waren dat er 3:
Vezelooncentraat — ,^rove kartons

—

krantenpulp.

Het vezelconcentraat is vooral voor de Duitsers van belang gev/eest, na
dat de Engelsen, met name Routledge deze idee met andere hulpmiddelen
reeds hadden vervolgd om Britsindische grondstoffen naar Engeland te kun
nen krijgen zonder exorbitante vraohtkosten. C.G. Schwalbe (zie boven) 0 '
was hier een groot voorstander van. Het verlies der Duitse koloniën deed
deze gedachte in het vergeetboek raken. In 1938 probeerden de patenthou
ders der Léyst-Xûohenmeister patenten nog eens hun ideeen aan belangheb
benden in Nederland te verkopen. Dit had ten doel om ampas mechanisch te
vervezelen om aldus een vezelconcentraat te verkçijgen. In die tijd herleef
de in Duitsland do belangstelling voor tropische vezelgrondstoffen weer
in aanzienlijke uate.
.>
In 1942 schreef W. Abele ' een artikel, waarin deze gedachte naar voren
kwam onder gebruikmaking van het "Huakauer Verfahren" (aie elders in dit
artikel).
De grove kartons vonden zeer veel belangstelling. Reeds de gev/one strokartonfabricage is hieronder te rangschikken, zij het, dat men daar blijft,
vasthouden aan de kollergang als maalwerk'tuig. Echter vooral ïïella S,oj7),
Traquair ®) f Trukhov -), Runkel^ y , Routala en IIurto-^> hebben de toe
passing van de staafmolen voor dit doel naar voren gebraoht. Het vele
werk, dat met het onderzoek van deze werkers parallel loopt, doch waar
bij nog op de kollergang als maalwerktuig wordt teruggegrepen, kan bui
ten beschouwing blijven.
De Krantenpulp is feitelijk als perraanent doel der halfoelstoffabricage
te beschouwen. Immers een goede krantenpulp bestaat uit 20/j oellulose
(
rendement van hout) en 80Çd houtslijp (o- 3 90> rendement van hout)
gèm. dus 9 + 72 s 81^ rendement. De liohte kleur i3 hierbij van zeer
-grootfcs
3) w «u-. Schwalbe Cellulose Chemie — 2oo (I9o0) • Dit heeft weliswaar ceen
directe betrekking meer op de vezeloonoentraten, doch
geeft een goed beeld van de door hem ontwikkelde methodiek,
•V. Abele Pap. Fabr. 40, Techn. Teil 125 (1942).
7/e lis: Pa? .Trade J. 100, 14, 36 (1935).
\
5.3. ïïells:
U.S. Pat. 2018938, zie Chem. Zentr. 107, I, 3774 (1936).
".'el Is : Pap. Trade Journ. 111, Tappi Section p. 119 (1940).
J . T r a q u a i r : U . 3 . P a t . 1961405, z i e Pap. Trade J o u r n . 9 9 , Tappi action
p. 237 (1934); U.S.Pat. 1936697, zie Pap. Fabr. 32, Techn."
Teil 180 (1934).
9) II. I. Trukhov Tzentr. Hauch. Isl. Inst. Buu. Prom. üat. - 142 (l93r ) z ie
, . m £ a P* JF r 6 Journ. 99, Tappi Section p. 309 (1934).
''
in\Rt _
10 ,Ps.aunkel: Teohn. Chem. Pap. ZeïTst. Pab. - f:7.81.97 (1930* zie ap
, .
Fabr. 30, 127 (1952).
U; .Routaia on '.'urtö~pa-,:r. och Trav tidskr'. f, J i n i . 15, 20 en 54C (l"> 3)
ï >b.'»"ebr.
7-;
iy ).—
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groot belang en dat ia in de halfcelstoffabricage een struikelblok.
Sleohts in de laatste tijd, toen in Aiaerika vooral tijdens de
oorlog een aanzienlijke schaarste aan geschikt naaldhout optrad,heeft
men hiervoor een partiëele oplossing gevonden. Iïet is n.l. aan Bray w
dir zich in het algemeen met de bereiding van "semi ohemioal pulp" van
loofhout bezig hield 1 3 J 1 4 ) gelukt om loofhout in aanzienlijke tjate te
verwerken in krantenpapier. Loofhout is n.l. in Amerika gemakkelijker
toegankelijl bij sommige der bestaande industrieën dan naaldhout.
Bray kon n.l. met NagSO, met 75^ rendement een vezelstof bereiden uit
loofhout, welke, gemengd met houtslijp van berk en van naaldhout, een
goede krante^pttlp leverde.
Ook vlgs. het sulfaat- en natronprocódrf werkte hij, waarbij hij de helft
der gangbare chemicaliën toepaste bij gelijke tijdsduur vergeleken met de
klassieke werkwijzen. Hij gebruikte voor de vervezeling de Bauer dauble
di30 refiner (zie verder in dit artikel).
De huidige stand der techniek.
I^.Noirmale kokingen en normaal houtslijpen, waarbij de sortering met gro~~ te zorg wordt uitgevoerd, leveren "knots" en "tailings" d.w.z.: gro
ve en fijnere vezelbundels welke afvallen. Deze worden in verschillen
de apparat en.verwerkt. Dit zijn:
De Foblewood mill 15) 16) f a e Haug Refiner
en de Bauer double
1
diso rèfiner "),
Hierbij kan aan de meer klassieke apparaten als de Glaflin(soort kor
te kegelmolen), de gewone raffineur \'.it de strocelstoffabricage, de
Biffar Muhle (speciaal soort raff'.aeur) e.a. voorbijgegaan worden.
Het energieverbruik van deze apparaten is natuurlijk sterk afhankelijk
van de aard der te verwerken grondstof (bijna gaar gekookte vezeloonplexen enerzijds en het sorteerafval van houtslijp anderzijds" . C jfers
welk© genoemd worden in b.g. literatuur lagen dan oik vrij vér uiteen

12)

13)

14)
1 5)

16)
17)
18)
19)

M.W. Bray Pan. Trade Journ. 120. Tappi Seotion p. 212 (1945).
Bray Pap. Trade Journ. 120. 3. 45 (1945) zie ook Teohn.
Assoc. Pap. 27, 224(1944) en Chem. Abstr» 39, 1986 (1945).
M,ïï, Bray and J.S. Martir _ Pap. Trade J. 120 Tappi Section p. 25
(1945), aie ook Svensk Papp, Tidn. 49, 206 (1946).
E.S. Srtnt.Pap. Trade Journ. 108, Tappi Seotion p. 217 (1939).
J. Co/xhill Pap. Trade Journ. 108, Tappi Section p. 85 (193 Q ).
J'
P u l P Pap- Mag. Can. - April (1935) zie Ee Papier38 643 (1935)
H.A. .aterson Pulp Pap. Mag. Can. - Febr. (1939) zie Le HTpier
St 331 (1S39)
A.S. Cosier Pap. Trade Journ. 103, 2, 32 (1936) zie Le Papier
22 633 (1936).
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e«. waren van de volgende orden van grootte:
T'oMewood Mill ^ 10 x 24 pt uur en <»30 x 24 pK uur per ton.
H; ag refiner <o0.4 x 24 pK uur en er» 12 x 24 pK uur per ton.
Bauer double diso refiner ^17-^- x 24 pK uur per ton.
Deze laatste nachine kan heel wat hebben, getuige het feit, dat
die ook gebezigd kan worden voor het vervezelen van hout "ohips"
als zodanig zonder voorbehandeling 2®).
II.Enigszine milde kokingen leveren een kookproduct, dat teveel vezelliundels bevat om gesorteerd te kunnen worden. Het uit de ko
ker geblazen product wordt met hete zwartloog verdund en in een
schijven mar.l^erktuig vervezeld. Dit systeem wordt speciaal gepro
pageerd door Sutherland^/. Sinds 1937 is dit ontwikkeld, welke
ontwikkeling mogel'jk samenhangt met werk van Rowley* /, die ech
ter de maling bij kamertemperatuur uitvoerde. Het energieverbruik
van de Sutherland refiner onder deze condities wordt opgegeven
als ruim 1-|- x 24 pK uur per ton droog gedachte vezels, een cijfer,
dat in de grootteorde ligt van de cijfers, hierboven gegeven voor
de Haug Refiner.
Als bereikbaar rendement wirdt 60 à 65$ genoemd tegenover 50$ uit
gaande van hetzelfde naaldhout in een ge one koker. De lcX>ggeneratie blijft gehandhaafd. Door de bijzonder goede ontwaterende eigen
schappen van de verkregen pulp en de vi5<5rmaling welke de "Sutherland
refiner" vermag te geven, kan men met overigens gelijkblijvende in
stallatie door tussenplaatsen van de Sutherland refiner tussen uitblaastank en wasnachine.de productie van de gehele installatie op
voeren. De maalsohijf van deze refiner is bijzonder groot: tot meer
dan 1 m diameter, en de productiecapaciteit dezer eenheden kan meer
dan 100 ton/24 uur halen ? waartoe een 350 pK motor direct aan de
schijf is gekoppeld; toerental is 450/min.
Deze Sutherland refiner wordt ook toegepast in serie met een z-g.
Chemipulper installatie, hierna te beschrijven.
III. Tenslotte zijn als belangrijkste installaties naar voren ge l komen de
geheel oontinu werkende, t.w.: de apparatuur vlgs. r-oija-Jung^^)
van de Fibroteohnik A.B. in Stockholm, het "Muskauer V e r f a h r e n " 24) .
de daarmede vrijwel identieke "Chemipulper" 25 / en de methode vlgs.
Defibrator A.B.--''
In dit verband kan jmg genoemd worden een Zweeds octrooi van 3ergström en Geder^uist ' ' waarin een maling bij 140 à 250°C wordt ver
meld onder toevoeging van onoplosbare oxyden, zouten en katalysato
ren. Eerstgenoemde apparatuur bestaat uit een ketel, waar boven in
-het20)Anon: Baumarkt 40. 349 (l94l).
21, — . Sutherland: Pap. Trade Journ. 124, Tappi Section p. 153 (1947).
22)
Rpwlry: Can. Pulp and Pap. Assoc. Techn. Sect. Proc. - 44 (1937)
gerefereerd in bovenstaand artikel.
2^)D.Ljuntren: Svensk Papp. Tidn. 4_9, 433 (1946).
24) F. Offer .ans; G-ecomb. uitgave: Pap. Fabr. und 7,'ochenbl. f. Pap. fahr.
- 57 (1943), zie ook Abele I.e.
25} d.U. Ritter:Pulp Pap. Hag. Can. - 528 (1945).
26 ; A. Asplund: P r i v é mededelingen aan sehrjjver dezes,
27) H. Bergstrom
K.N. Cederquist: Zweeds Pat. 105088 ge re f. .in ïïpehenbl. f . Pap. Fabr. 74» 83 (1943).

het plantaardige materiaal continu wordt naar binnen gewerkt met een
transportsohroef. Aan dit materiaal kunnen chemicalieoplossingen op
een of andere wijze worden toegevoegd. De ketel staat onder stoomdruk
en de massa blijft daar in liggen, waarbij de hoogte van de zich vor*
mende berg in die ketel de tijdsduur bepaalt, gedurende dewelke de massa
aan de invloed van de hoge temperatuur wordt blootgesteld. Continu
wordt de massa n.l. onderuit de ketel weggeschroefd door een zeer lan
ge schuin omhooglopende transportsohroef. Bij gewone druk en na ver«\
dunnen wordt dan in een soort "Biffar Mühle" (stenen maalschijven) '
gemalen. Zowel "l£u3kauer Verfahren" als "Che mi pul per" bestaan uit bui
zen, waarin transportschroeven draaien. Het materiaal wordj in deze
buizen binnen geschroefd, waarbij de zich in die vulschroef vormende
prop weer een drukvaste afsluiting vormt. ïïaar de e prop zich binnen
in de onder stoomdruk zich bevindende buis uitzet en met stoom ver
zadigt, wordt de chemicalieoplossing ingespoten, waarna bij het voort
bewegen door de buis een volledige menging plaats vindt. Na aldus 10
à 20 minuten aan de stoomdruk blootgesteld te zijn, v;erdt de massa altijd nog onder stoomdruk - gemalen» Bij het Muskauer Verfahren wordt
dan de massa nog enige tijd onder stoomdruk gehouden; de Chemipulper
stoot de massa na maling direct uit in de buitenlucht, al is dit niet
essentieel voor dit apparaat. De buizen met ingebouv/de transportsohroef
heten in Amerika een "Beveridge-Kehoe (afgekort tot B.K.) reaction
Chamber." Bij het systeem vlgs. Defibrator A.B. moet men zich de"B.K.
reaction Chamber" vervangen denken door een ketel als beschreven bij
het spsteem Boija Jung voorneemd.Bij dit soort systemep,met name de
laatst genoemde 3, sohommelt het energieverbruik van «*»4 x 24 pK u
per ton bij tpepassing van 10 à 12^ NaOÏÏ (op hout gerekend) voor ohe*
mische behandeling van hout tot <s> 10 x, 24 pK u per ton zonder toepas
sing van ohemicalien, dus bij gewoon defibreren (=onder stoomdruk malen)
Deze getallen gelden voor hout; voor stro is de situatie w.s. gunstiger.
Behalve dat - zoals gezegd - de Sutherland refiner wordt nageschakeld achter de ohemipulper, wordt voor hetzelfde doel ook gebruikt: de
z.g. "Roll -o- finer", dit is een oontinu-hollander met basaltlava maal
rol en grondwerk.

In het algemeen lean gezegd worden, dat men b i j deze nieuwe ontwikkeling
geen consessies doet aan de eisen gesteld door een fijne sortering. In
teressant is in dit verband de beschrijving van een nieuwe fabriek bij
Savannah van de firma "Southern P a p e r b o a r d " 29) w aar wordt aangegeven
dat "knots" en "tailings", dit zijn de uitgesorteerde grove en fijnere
vezelbundels, worden opgevangen, gemalen en weer opnieuw aan de sor
teerders toegevoerd.
, >
Dit hoogst belangrijke punt heeft Jayrae ' bestudeerd. Hij deed dit met
het doel om een exclusieve lignineverwijdering mogelijk te maken met zeer
milde middelen. Daartoe onderwierp hij zijn grondstof (sparrenhout-schaafkrullen) aan een zeer milde v£<frextractie, chlorserde, extraheerde en
sorteerde. Het growe materiaal behandelde hij apart op soortgelijke wijze enz.
28) F. Muller: Die Papierfabrikation und ihre Lïaschinen B^ ï 3te Aufl.
Gunter Staib/Biberach Risz (l940) p. 273.
;
29^ Anon: Pap. Trade Journ. 123, 23, 65 (1946).
30 ) G. Jayme and G. Schwab : Pap. Fabr. 38 Techn. Teil p. 45 (1940).

De historische ontwikkeling der halfcelstoffabrioage duidt erop,
dat momenteel dit denkbeeld een practische propositie is gewor
den, welke aal bijdragen tot niet onaanzienlijke bezuinigingen in
grondstof - en chemiaaliën gebruik speciaal bij de bereiding van
hoogwaardig verpakkingsmateriaal. Het is redelijk te veronderstel
len, dat ook de courantenpulpfabricage door deze ontwikkeling in
steeds stijgende mate geraakt zal worden.

