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NEDERLANDS PROEFSTATION VOOR STROVERWERKING
TE GRONINGEN

STRO m STR0VERWERKI1Î&.

Cursorische voordrachten gehouden voor de Vereni
ging van Hoger Landbouwonderwijs te Groningen

door

Ir. E.L» Ritoan.

3S

SÏ&Û si „ïBöVKïi. iüi.asa.
Cursorische voordraebte» ,'©Houden voor de Vereniging van Hoger
Landboawo ride rïfijs te <3roningen
Öoor Ir. S.&, Ritsen.

Xalalding»^
Bases en Heren,
Stro s« streverwerkiag, de titel, welke veer tê^n voordraehten/kossen is, /*g»
is een onderwerp dat v*5j ver va® bet gebied der eigenlijke landbouw ver
wijderd is. Het is een onderwerp dat roe ar op een lijn te stelle» is tnet
onderworpen, de landbouwindustrieën batreffende, feeh raakt bet bet
landbouwgebied op een »eer belangrijk punt n.l. op dat dor rendabiliteit
van he landbou ?t be d rijf.
Juist oeidat de Vereniging van uoger Landbouwonderwijs b£J in de gelegenheid
stelt deze voordrachten te beuden lijkt het nuttig dit aanrakingspunt s»t
bet gebied der landbouw, n.l. de rendabiliteit van bet landbouwbedrijf, ia
het liebt te stelden. gr zijn veie bedrijven waarvan de rendabiliteit staat
of valt iset da verwerking der afvalproducten. Meestal is bet o, dat raen
in zulke bedrijven niet mat van afvalproducten spreekt imar van bijproduc
ten. In dit op»icht Kûg gelezen worden ep de toestand in de grote »lach
te ryea• waarvan vele ans gezegd is, dat da&rin slochts de doodskreet van
het dier verloren gaat. In zeer scherpe tegenstelling daartoe staat de
huidige teestand t.a.v. de- producten van bet landbouwbedrijf.
De landbouwer «a ,it zijn graan en oogst en vervoert z^jn schoven, slaat
die op, dorst ze en krijgt de korrels» het kaf en de stropakken.
In die stropakken gaat restai nog Xß van het strogewieht aan korrels
verloren, er xsoet izerdraad ossheen .getrokken worden, er «eet anée gesta
peld en vervoerd worden, het ie bet dubbele tot driedubbele gewicht t.a.v
het graan en wat doet hij bieraede?
De Amerikanen rangschikken het stro onder de "a^rioultural «astes'1 en ast
een prjs van /. 6.— per ton, welke «ij hier moesten oeejnaken, kunnen wy
zonder éverdrijving spreken van afval, afval dat tr#©e tot drie toer
zoveel
weegt als bet hoofdproduct, afval Vaar de kostbare bedembestan ale Ion z2j»
in, ;etrokken, afval waarvoor geploegd, /jeaest, geraaid en geoogst is, afval
waarin de natuur ons »a tarie» handelbare en vanzelf toegankelijke xaaterie
schenkt welke ons nuttig kan zijn, wanneer wij slechts wten hoe.
Ziehier hot probleem «aasman Ik hot voorrecht heb dagelijks te uogen werken
jaogeiijk geaaakt door het initiatief van lïederlandee landbouwers een laotief
tersear om inderdaad te Mpam feat ogenschijnlijk so enges« jsade verschijnsel dat
ik als technicus, daartoe aangezocht deer de Vereniging van Hoger Landbouw
onderwijs» voordrachten houu binnen de maren van een universiteit.
3» dit probleeias het graanstro te verheffen boven het peil van een afval
product is en« onderwerp voer deze cursorische vooriraehten.
K "

/""sucees

y|tiiod|.
mam** een geasakkelyk toegankelijl laateriaal als gr&anstro als afval wordt
beschouwd, las is dat te wijten aan de omtstandigheid, dat het in gangbare
verwerkingsinstallaties niet mf mt onvOXi^aide/T* te verwerken. £te dus ze
ker van de zaak te zyn Boet rmn alle ook iptar iets belovende installaties
de revue laten passeren. as «en mm frieden een dergelijke gedachtemgang
neg reeel, heden ten dage is bet onbegonnen werk alduv
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I« watfc ta gmm «a sija
0« fos^aad^JUai
va» am« &£val
grofâdtg t» tetttiad**** sa m gtosd va» d» 3pMatIt" toa vas dl© «ta»
dl« t# IpmÉM *•> .««4 «lisgsm-ik hoo die tastaaddalas
industri
ële w rsrklng tôt hu» reoht kmimm kat *>».
Dit it d« basis im» hst eadsfsosk» d&i *$j of bet fjrsefstsiiaa Vdf»
fiehtea «ft dscs #Sii«ehte wil ik ook t®r< ^roodsleg laggS» aa» m*m
kaidtjp vas9iY*ak*9a.
*
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mwmmtêm£# «NNftfUf ik das ni» |wad»te| wop da o$boa* *«S sftjs
reöï^T«9^Tt^3ï

ttawauwjiffc
ta if oorst-s 'pl'*:>t8 diana« *g$ «na b«5slf te hoadaa wtt de smwkrijving
iar m!j* no id:»!?« • »a? mit ,;*aaaet*o ia opse-K» ! 'd^ «en laiwy »>otmilseho,
kistalft^iioUs aiuissiagsafcstd.
îîsar 1É| la san ?êi$&rtàB veerdr^oht d« teepaete arte*id d«r «eafselâele»
sullor. bos/reken, sal ik bij de c^sehr* jviiM; «oh ter aave«l «*ig»iijk lebruik
.aak?a va» taisses» -*eika ia de taaimiek ftg vaes-ks«cr aertUm iebraiàt.
311 bringt aët iiotu Oat stuiver kiatoloflssfe feseesdseld rfa
tessaisslegie
ts 'iwmtm ovsr sal latsaj ik «se» dmt dat wit te* good H|fly van de
*&&k aiecht5 asn voordsel «ai bl kam
Grassast*«, soûls -il dut keaaea bestaat ait kaepm» interned la, wren «a
biadrssteâ. ï» iatawaedla vawaaa da&rby tet !?*e«ta-ie tpeieklspai rua atags,
o*j sen sroot teerde to neecsm:
eiroo 70>.
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;â»a émmmmp* dwp de Intazn^dia l»kt- jdâK kos & liait, hoi is sa das
tpm mvg kp-îwiii dit is ssa »ist oatssleagüSyk tosfesisok trso?ftssX# w.sap
ik ia s#a aiulöjf® vvar irmht «el tsrttgkoneiu
tfet g»»atat« or-i^rv'lßk a» ds d'sersco^ laar ie «öwfsfeldelen wordt ia»
gmtö dornr t^a^ksmtisok <rseraol; gapets mm âw- sodisß enlisa* «slks
IMMUP list osatvt»» WB ds WsiÄW frooist# sa aau1 da »tytk tss kst
kl»lasts sääjß.
la. dit $e*aaeÉpB ia#p%sd s» kst, k*slvalâii:sts workesaastót üekt isgsa
da tÂiit«araaâ ï» 4s kal» s^a is ya-tfeuaâi"la gôX->gta. 5s*s fcja tollat®*
sasi va» boa» s» ia -att pswÉBÉ^a
la ski«« vaatbo^at>nls
do vcàea &*$<U3tJk to .rien, wfîSs vc rsaMlfeads
vs^dikkiagsa, ^.o. *ia.-oa, yaœtson ksvattsa» i Ve*
mm mt»a wasâsa ù®^.lsid dsor «assis, mïlvi Te m itlmndiila ifomtsvifSB.
Ds aoKasael^taar 1» kl or «o(; 1 v«r-var*ead. TIet kiîilarl.*jkste 1« Ml, dat is
„da teohnisk mmg kot moM so la^aalyr^.gQls
'-?ordt mt liakt
tat ymmmrrtn^ m t as solar^ääte^rsassls éf
fatten ms&rtûiag km ®*~
van, mIke aitslaitond is ds Sasopaa voorga sa. "Vt* » is kat «s dsas ««le*
mmbymrsmi* wast kustasssls *« aosraa sa as of®* 44n km t® ssksxaa m%
de bastvssöis »alk» vlak màmt ds oppsrhai va® kst sti» ssa t»ais gardsl
vorasr.. Dicht bavan de kappas vladt nan in j© v^tbundol treah-^dea.
aalka da Vfte va» atart ^«tippeld© a®«* slaiüHi bastvs^els keaiitoa.
toorts koe»R aof ia da vet&tkaadals atiaosi* aa ala^vat#a voor m 00k kagt
Jkste ait tesl*?&8eh aanpunt a^a dfe feast valais* ast mm as
kMtaaasls ttó aaie* «s spidaTstia. as sai.dsat»iaesll«> salf «Sja baUsst.
Sa 4to im otissk», cte, last ons üe mama, Uakmio^Mks kssohrljviag der
aaafsoldelen e

aie* ligt m te
$rafeü*lag y*» mjm i«M«» iainfftoula atawr**»«rMng, 4as 1 Jst tel «y aai tig S *4%viari* «ite*a 1« aittm w«$ Us
ivnU «»Ai? I® to^^lôrii« vw *a atra*-aifae iàilta.
3»t baata ka* ii V Oat W'llohWi
<*# &at vë*aA da* »ojiist feaapm»
km M*4#tegi» füK èa à t*a ^#*j?&ölJal«ö nantit te t# gaaaa*
.»I Mttflofia Is 4» w»aä*lis« va* imaialijk «ai«* tot#affaa«is
«§»£8«îs, d. .<•. mm mmt-mlîMg gß®w%imm& *©l$âm hçpmlâ* mgimmim outer
• .p&lmilkmkiMg vm hv&mldê t»rmn, mmi&ëmw 4* -mmamm im atmt mmeêm ®iât#iî «tea
,':,î.s';ia ïfejiytoa
»»
va» hui mvêmX v«.« ««»
?i«t» 8&4 i« olUs »* àbear luralt bat m# «# #«Su Cïmmimîm mmmtaiiiag»
«aeh^ÀMÏ»
l»èppM a# §*HM§ *a» t*äfe*fta4ä*4 àmrniimp?nt «ijâ®3»
»ijgifiaoh
-ui aaa&a fe«*. »legis!««!* lading im i|IIMl^»a wi
alostr. lyto.n, bit Wri si®t thuta i» «M» ftiaialagt*.
3i»i%ta *««••• r de
wloroeeifisöbt tvxaai*':, »Hi* wr fcat hltfUkiMlti o*&omafefe, «iPÉt
vayfSjBd, fea ssts&ki n£g$ wJ jsbsdLk fa®
aii^rarötft?«*« fi>
sarrig® Viipfaallrala^ ##aia dobbel* fcytfeiac •# tlifihyaf«ri# * • !H> hî»i^logla
li él» absoluta •wUmuu^ smà** mmäar àml êm Ä# *#t#iaMÉi
3Iva.
S® %9$m&t&jß0 ;!«3f ^»failielatt afetar ia i» va***»ali«g to
mta»
$e iöet,:-'®-»ls«&yk#id vais âa
îïasà iflNtta»l®gi©
m is to v« m ai-ei «Bâts* êm a«s "imm'mijvim w
stttbodaa
watt» itfh an* -' ' si ! «ito* HJ ill il»»» 4«r am«a «b s© g«Mt m@»~
Mjt m mi m
«a^al^te* smite* à&tgm» -**te;lföi ia als **© saaâkeap
y H „eraaii&lai taa^r^lde 4»<w? il aama»
v*màmt»n ta
tP5?i*¥&a^3%aü.
!>n -•••••'• w Jmè» vmenébmlém tnUoMaai
i| .a®Ä
tat ga^e^ia# Ali« âaAÂn #fgeé|È^e
atvmrtmi«^
,«a a»r;iia^®-#w^4. i» 4* %,»t^>tllgta ma é» k«%«#iiff4;a»4|,
ÄtstlMf ssMt ifoaap âa
"*«*
fvm0wtê6n tm ïiitf- l-XuMtt, a»% sata» vai^ 4a apit tett
&M» JNM»» *• »Aaefeaœ
fit a®istôfî 4.» -îûaV^itsi £«alo »amsmswi aiji sma«gp»&t to <Aa i#fte>i«gi«
« traot te

iiw«ê.

aw&alâ^ ^ttilaPrrvrfat i»aga#ii v«ü

ïmlMlmn

It**H a l»iÄß äöwmÄi tel
«i ti»t ImMmnkS #J *0% *aaat.;tew»i
«s
aï 4aî| îMàm f«*
mm
vm
em*~
i«*» oxfiafiiipat
-t i» 4*
i»t am* 4« i^icMMit^u<ai»
4lt\g, S» lsil81i^eSN8*|EâS»8 ta. àe TwnaîtrtW'i 11 ITiiild1 ill ntf
,
0¥tsmi#i fe»ii is si
4m MiJ®a
ilf^â Tmp*.>X4ê
m
-,ha<^îa âS»Vôi,, d is
ao#lö
,...p»rtiS8iiiifj(
—iMIi,
ua^n, |MpHi
;
fiar;. «a?,.
«u yi^aî «kiï» iyoa^aiâstoSâ. $â* •miïml w«f* mo&m. mwém
u#i
mm mœ&
m» la
%®.&eWÄJ.Äg irüi ayt-* «*u-feüfit;i«gba, «iâi ^
t*t» fcßt -U'^a ,
i# <^a>T^|iifliâ tefi bui
«»»• «*a*
9» iefl&iaal^i'i«# mm. Ja «r-»»^a«léaa*a amrtU» iaa aUI IsuwÄ^ aai a#i»»fekiag %+%t
hint m =»?ö'ia, d«. .a, 3»t vua à\ y I9W» xm v+d* :v. s»., l*î»%
is»lü2« d,.,. -, i»l -ma ?„.; * a«ïw
v.''• z&fa*]
4-^ 2mb.
m ^vmriiiam diy
Ei«.ki«.y in fiait« äü« *»4«*tf#vi#a« .-»alàa
!wisv»s4#i m*

-4-

mm bavavktac 'mén t«a âml 4a A» 4t aient tesM
f»tN«d^ «wa&aldeWa
las va» «km t» ahtea. Steife» »al. ipNiM>*fyfc 4$ vôfc*
J* fîaat of ms
de sa!JÉa«la iii«anraft4 ***** «a a fatwiiiU, gifcaal *urte*m *;aa, teeîï sas*
:.-aa a«a'4»*» vm» *t U«<Uf belamlHii. 058 test '«ftcaravaa t Vi^r" _aa *r«s*t
mm zieh mm teate mmm *aa 4a s$>%awr m® apt fia^têai £?;•«£«& ilt Itaaap
hi*r%n* mm V*J 4* «pmttblptt m
^ailry -m df fcilssre 13 4s v»a fc.a.
^ r«a?».«*

*6* *Î

- p«*fc*3a

-il.

Be eaitesu «y» in feaa âaagata «i^4tea Ki-t». <v v.r*- .
ift es» s«H «ai vW iAtot'i 4m* atfft> t« «#as äs da Jesgat* plafcfc.
rumfr»
4«» twwa at B>tw»wart1wiwiliii aÇa siterat *&à en ioarla^tbaa* vas* se»*
m; la iai- n4»a4a%»t^»&t&*<4if «las » 8§f te pfési Égalas aiaïi m eh^slacfcc p*a~
eaise^ al in 4te vlaeiataf
stoffes aearsla&n. söV kl\>i 4-t 41»
aea*»teiy«**te& by veerkaa# piu«U fcaafl isS**, te lusse ts»aiu*ra*4jes erut.
Beze gxeei*& --»# ïmsr s«a»&yB«& «t» #* ffri«»»" - id»E de vorH&Uag, 4e
l
sas«e«#t t&aaaa tea
igs§§aa«**4i eete«m4«a. •'tóts r©i*3R»«4$ M| 4e"*""
êémmâsîm W*ï*wmi m ttl, 4» »&*d wortt btooit Mala* éa-rl*. Jfea»r,
Het vocht vttï aryat tautet«»
«n 4» cal ha« ft rAjfi *itq.iai?®i$fc vara fiafcrapnr*
is hat éaa fsMMMMi« 4»s* tssiettd^sa ta
4»*e
i^sTa^s dus t« vaxfexatea. sy «aliaa lii^b sias tei 4$| sagaljjk |i aasèstr seîc bêpa-Mo MMMIm »$> te tea*®» uit de eei*«s4 site «an #m> m»
«S^lsr. va» lie sogsaafö« i,»te«& ligt,
feeis*iU«p«*às «i si» itnl» t» t«*&nAstea dàeai»«*» mmamtêUÂm vm. m
«etesa& »a~*% ik »*4» Äteir «s»»l«t»U#à 4«4 ê»m I«its4 ##a v4a«hlü?«rfe
v&a lyq^tsli^.«©
a«» uSmtM&l dat

«i»«£Jbtt N>é»M »ija »i
«aÉ4t- Itest |i»istt«tMtl« laatipt uit

staff«» «t «twr ^tt»»li»ai>ls ««KiMlilUst, 4ttó «a» 4i»« alsf#»», ia 4»

!#£» XlaaJUa. ü«JU»i t««awi 4al v»»*a*-'*»ta ï»«ta; 44ssfi.v»m| y«a 4« Mtivn
iwMmmveà i^sâaag« i«a tartaa mwem&m testaa4do«X
4» i» 4» asismtó «la

afs-Jtasl.

4« s4a«iX*s saa*l^»«ii4a ia^mstatls m|a 4« gmmèêmrf'ae «< gg^-

««liai
g a aai*
41« g##r ia k«t «l#«9t«i| a iviu i -it. #im&&i#& mm Mj»« •
alt^a 'ia t«gafimttaarti<K«l4 i«» mÊÈJ? &tÊHmMéw%, mMm
4© X%saiw V^JP»
«gfefè #xdt, 41« g*, omisto ff»ii swftllaa « aa
jéeying «an 4»
it
«Ü/ a«tj«a a®a «JLka^a 'pXtä®m»i-*mM0X
ts«i ds
»«4|pi *mï*i*;is-i%B®ié $»•••*¥&% m&*
~- A
«f I» •;
H »
*** ««avaa-iig» »M»tlia4a9 walJr» ia 3»«»r4»«wk »a«4s ^»Swaati »aaf ea^t^arlct tat
aaa saaâi.g ledtiieiidai m pwmtlä&k voüsdiig s@ia«U«f 4« ii^äiü# ait «t*«

is Y*3i$!äax»a» aaeaalaar aa» Mte* ritt« £a«t antsti^t. Öl). 3ia* ai«t S saDea

li^'Jjaa v£p styr^'trJtfâaa, «'«Mxirvaa 4a -,te«f»wrl^l»a 4as stet 4äa« »«a Ufsia«»
i^ate'j# «4îâ wopi^aÄ, i»aÄ :?aa*iraa 4a $*»aistaffea 4a* v*z9%'W*à*m ia «iäast
a^a njnrmiâ m
*aa »lÜiHWi. ,:
. :,. - .* «B » .• * • ' ..'--"' - •. :- : V :,-' * .- • '
.
T- -f • •;
.,'-- . . . ' .•.-. . -1
—vlaeastar» v,; rteaa
g

<*

%

Sat ia tiaa «at hat vef&tytetmm va» 4a r«iî4«li?8*î, 4,^.a, ta Iirnïî^-îîjBiai&g
tas«fa twaa aaltea «^4, iat V;j T»rw!j4o3ftag wa de IbjS&hmX'p Sa ,; ai^ amtamtlaaH ia mmÊâmg, tmit, âlîïittxm in mte-fig *Ü1*m9 ^at&mm m.««fetyâa
liet gßtmil is.
i%t »äst aaa âaa ê»a an 4at w«* a» eUkaaa fi«H»a to Y9*?;yi»ïït
te. fttaaaa»

jBe. Sa&aiy« 4© ligttia« o«k 4« |««a s»r«t|a, roa.

ZleUtic»? ä«
4»* in&utrlslo tmtwmiU pmetMH ia tcitelÄ
tttsea bossfetyt» iX# 4# étalaititia to. fc»t
&«eiii *
2»>.o<:
in hot aiitirt' ÜB
" - - ffl
Jg /:»»?*a.
ä«t i» 4*iu«li&tf iat, SHMMr nw* tot 'ét rmxin» al* iml^siidol by Het
!.*o«ï*r*m a> too*X»oai «»est, xmn # «wu >.loah» ^aXjpuUMftA** aMjr «IM
-a»
IS*«* «••' fcae»*» illesB aaryr se èo «oofooXïoicui wi «1»

Jto«r lens t» '•"•nkxm.

mm *M de taeV'iek ten ask «11« orerfittiae» van vM X<H>;.» s»a*ftnl~
Mft» »«o*r>tA* t«t rs»jw»3 1' • *h -Ush? c-jonüi. la é*z& v»l«**4e
«•
f*n
OpttoWBd© sot«»» -.nyi a*»lodaj»ji
»llftitaaaÉL. .
—w*»* « 4é»^|

BKSSffiS «•

«BS -1

- . o ^ a m a u m % a X k a l i a e t a » c m ü j i u i t i n , :s * ! « l i l o f
olrwlc.U<i-&b;oats^l• feu mt aav» oatsiultlags^l^istof,
a^ssXaltea m% BalfraAajawBur
. m volâft^â® SM& VA**#,. W*£.**tea «y «m het exrXoawpu 3o **teer.Uaa»

•.:aag „ #^vff ^ e«*»t ik-» i.ioo i» *«»pfe»«ice
:-'

vwixixt ria»t~

^<e — -iiàfe- -t *ta«m v« üö mM* otas-aaeafc ia © nio«| te* bto»«» ia @«a
sa^rt gttX&tea .<~ass#ft **
a» fc»3« ll|»ad <tomB ?Xc&i«XXRg' té lat«» we» '
I'-IaAawsJi. r goWdr..*» daa te»«# dingo»#
•;®
4e ï^adolXé-aX 4«#»'. -#or4t by 4« ém ht&rmnê* tie%n»
tmv i* eoaiaai *»t a*«r jeia*a»<A. Uj <» ^lot^Unge ** mzte m~A üm%
e^ïjfVferf4ttt ,-rW?, ïk-4 &iah ovtml ta##»a do
'mxêmà&t
tmsft ta •ïœfë%Q99tmt «var /ito>M»ay î«t w*l?sad 4e* wo*f»oldoX«*a ait elkaa*
g«»ohoa*4 **3*4$. Dt aidas
v^X*aj^a<fi# «#4ÈI «afe^ttiki way i»
frsO«iïti» v«a vesfîiplttt#» #f i#u --yiutea. 3y da JâJSïiêftai Wkü iwt awur 4»
ml tvIMér
; foq&Aitg woi?dt v&ii kout
IR ZmaûÈ* uitvin-l«r
-;ii« icj d« .'-!,«oniiu» f»lî»ie^ea le Äa»«ö%
wftrt&c&iü iitt » îïftuft xm' olîilokt àet 4« j^sliuafcw t^e»ta».'l iw Ä» ni^.à«llta«| wftis ,>pi*eoit ÎÉ olre» XÔO I X?u°C, càa Im ouatas t. »t
m-

•«a a«i®4«ilc V«a* " & XO aim.

f||«ii¥»#3NNf m mxi ^Ei-4«#rkteiig "ïmni&màm vM #*& $ngrmtàm *<È0,
wföikn Wafât ï,ôttfii?jtlï'«i...i4 4îi ondsj.' r#aï« iïUL legs;* ier. mstntivxnM seh^lj
wosrdt .Vi.n-jßärukl.' ta-^aea bôide »<ä^v»a ^oydt hot pX«at.> ••*&&
&m ti^gß mvtM* m--*irby ;«t gf§t$X md-r m» B%*m3ztik äs #i«t& ® ate.
#taat.
-!;• -yaa Li Xa «a b

ftRflaad aoes£:!d ty® «..x* Xwaxklnlgt •>-» iafibratiy aa siiahtta «1» S#fl>*Rtar
4.8 t« StochiiaXi;.
Ik had in X959 hot gßn&ag&n dp hot X aboyatorium vma da so fixaa tsot SederXaad«
gVMkxistro pyo#*oa ta n^isas waayby bX««k, Ait- g:ra«usai*e *eä4# Mj « alia al<jh
aitstekoat Xlot loflbroroa, wais%y mn Cr& 1« llohteoal -goîcloa*^ ira ««Ipsa? sa
werd vtjr&rogoa.
.
-i (1) *
îiaMOiL-^
3it mmUriaâX X®«*t xlà Ml ttitat»k TO«*
da t'abrioa^» »sa bMttrfXaat d««li
•sok vas aad»» produotea wa vop 1. Xator to^^o^«
•3o-

Ûe vuaalstef walka ik $ klar Im! siaa i» du« «en aakrrp mn%rr*9% n»% 4®
«fisiU» li^ainevaj stra, «Olk» 2k d x&rvea varteoaia. 3at b'jaaadera daar
van "ôb iamars dat 1« w«ef®eld®laa a*t$M «ah «lksi.tr «tÉffft biaisa »itiaa
efsekeaa de saiddaliaraol vernederd we -d. Bit kUmiarf um d» défi r&tar
jwXp iit dat i# :«»ƒ«€ IdaIsa va» ilto-f vwr^lard J»rd»a, mt bekoud w»
de ilgains» ia X# siddella*»!.
ße iefibrato? resfc-.'Jse biedt ia saeaig op-lakt grôt® persp@otlevea «a ik
am, tot 4® stveeartoaindaftrie er goed aan s&X doen das© af&ourrsat
ras da LalkentslaiUag do belang» telliag ie.gavca «alk« «y wa&rd is.
9® at aafteeleaeatwlai tint la nùf. ••oinig tes tintosrd ia «y» «*»*&>lijk» kruik« "
teûteîd.
M îaetkaéa 1» ia äa»rika daar Sydauy Stils ea 1» Äaslaad d®or
Sudakav ea Laria k»êtud»s*d; het oordeel luidt %mx gunstig. Um bewerklag
is das ook aöldaa-ö ©aavoudig. tea tost a.X« da tsd tâellft&tal,
d.i. de ligataa-lgalaing tusaen d» «ee -- seldelea aaa ttmi KtfWiMf bij ketsij kmserte»peratuur, hst*;, een teaperatuur van olrsa jO°C. vit gesebieit ia «en isarktuig, lat feitelijk «at ikkald is voor hat »alaa vaa arts os dat bestaat uit
®#a grot® oyliader sat las da&rvaa liggaad®
tal a stuvea. li® da «jliadar
draait, yellta 4» «lama #»* elkda* keô» m alles ••at ®iek da-rtassaa be•ladt (fordt 4«abt ea ^n^wj-evta. âaa bet a»o ai«ia brengt i»a «a ®tr»: ..-ïteal
g®s*agd »et b.v« d» v,; voudige keaveelkeid H t 2;S~igc Hatr»nX>©g «a ep eea
tieaaparatuar gebraakt vaa, airoa 7® C iu d® awloa, aafbîj aaa birt andern «ind»
da gemlaa aaa^sa eaaviau ait astv**d .ordt.
Aldud la &©a ia «ta - t ander saar «ilds o KJiùaoke cenditl^s te mmmmmn., !oek
ma verkrijgt a«» «aterla&l dat «ahter raad® niet eaa^asi^alyke koewelkedea
;staVi ;'Jal*n varia*»* keeft} 4«<>«n» da b«**rking $#èft ia kat al»
dar f-ffr
$ßmmm vt^ lizard reada^aaU» d«a 4a b.g. daflbyat«aaat^«a«
ßa» kaalt tJ" g«aa agaablik a»a ta t«rtjfai»a ai' daaa sta^fewlaanawar-itla aal 4a
Mfedae^t v^a rfftn«f|i»iyft1f^ «arkar» aj? kat gabiad va» ta strover?f«*ki^ -aü«tan t» tralu«a{ ma le - te op.

De k&Xkkakiagi. aaalë die ia sts,okartaal'ab-ri»k«ö varriebt wordt, basta ^t ia aaa
HÜtó^aatalaa ran aaa kagsiwjwige «taslsaf, •••aaciia ai rua & taa stro ia sa®»«»*

^»kraakt iaat 1ä»- taa ^atar, war?ria. S I ?ÔÔ kg aagjablukt« kalk 1» »p^»alib4, tar-

W^l kat ($ak*»al «ak* **aa stomadruk van 3 &t» »ta^t. tardai k#t atro »liait
gaat da lakend «alkali «aardee* a»a »aar a tat)» raarlag' «ardt «a*ä»lii----.<rd, ,^estaa hat fait û,»t aaa <^aaaa aal aèft ga aakt van ia tatî^l rou.: 1^ ta» aaa kat
kawagaa ia aa daa de kakaalatakias k^sk-iig -avair alfca* r «ifijl*. Saaa .«rtijvaada

sar^iag • »*dt aedt->r aalgai^at® taaiat gad^a daar aat va»eaaa va» aaksalkallaa
talka </var elkaar ga^r raiIsa. ^ da kalkkw lawerdt ia Ibita «•» begabadigiag vau d© .uiddcllaml ffttùa^au^ »#1,4.# kat »a»
gal^k £•.: :t, dat is da kall®*gaag vat waafkal ic». da kaklag uiteaa^a raran «ardt.
Sit laHaxaft U aaa gaaoaplleaard «,raaas9-kaa aaaraadig kat aak l„.kt| iMt pria«
•tJN ia aak ta r, dat da «aoarati® curat iaar t®opa»»iaü vaa da kraaktlga /«aakaaiaaLa :,®rkiag vsa da xallargaag -araallsourd r.ardt.

ta* 'graat ta vas rt^eka&pea,

ï'-laï tja fa Sa^lkokar « k. 'rllargfen^.

n

1» d« tat au tat t>0sakrav8ii s^..i«a*atiaa» tk»:"*«, n.l. kat »ä aal ta piaatfài,
da iafibratoKjetkeda, da staaüaal^aaaaayatia m da kalÄÄ#kiag ia balkaksr®
gwpalgd d' aar kali^rgnai^allig is atvar^#»*^ bat alosaai ^a-^a^ig tau; bet
roe rea tijdaas af vlak aa da maoratia.
la da kiaraa ta lnliHi» »-<ja*ati#pwtkajuï i$ die, r^riag â®g slants als
SBïakkö aaî*}Aaadalla« taiu^ ta viadaa an is ^I tta oati^ ->*t U« «skual, a.a.a.
»1« âMjtpaa la aas éaka^a.
Al» tasMafasa is t® basakouwaa da alkalisch« straka>ii«g, >-T®lka voel geiykeal»
a»t da kalkkaking verteaai, -:?a.^rWj aia «akter ia pla^t* ma kalk aataaaleag
af tm^r aa« aaa anagaal wo »atroaleeg aatriaasuliida «a een ^eiaig soda la»
sift. :je roering aaabtadt ki r dear k#t #»»taisa vaa d» balk&kar aa da raa
kei eada* staai^drük ia.^blasa« vaa d» k</ -r in ea - a ®i ga sloten • rka'.,

«agkgk', II a.g« üri'ün&ar. üaa» Nestig* wê» atttAtamr van niet bolrarisige
&aar «jii&iïiaeiid v,u att treokt#rremige %•» en kato»* Mt aeatalan %Q- sender
•*&
&**?***%»!&• vaar kat »ikelästk «sa**»#«! ma
ào&t .•.•V...J*i. Iüt. -...ä^-iöfc U de braadt rkejU, da* I» sessai-'* gettUtoa ie
ktïkala* is "»uïVi^^-îi ^w» aan tUietaaait -ekar «a&ria 4® leoj tordt raad»
:ßS&msl* ••• 4£U<**. « fctifii
«taxit
»iet *it é
, is* wtmr
m verton*>i»g wi^Htîwdû ia da eatto« és koktr r.tA tetriadNHtïa tr**k«k.
Öa re«?riSit£ li&ei't 4 ,a $Xa tg ia kalie^a^-a. '• •*• wejÄsr*Jat *a? i* taegtsatt
in .4» Ois traaalsta fi" -«riek ?&jr1fit*ag «f <fcvfc. , «h evjs reeakaswtij^t *e*k*^sa
is oak gtraalis «rd ia tea von 4* Iwaeema ai*M'â^*«ai«ttti fsWiekA-a ?ls £*o«
- da», *«*y ito kok«tu sabta* -«avdaa aitgaklai-wi ia' gtsloten w&atafckft«
dif±Wa*ra, .g^jrU;. tts ee» otïaio "rearing* plaatt fceeft,
«-.va* -le staf in
vardansing door enige i» sariö gtfXaais ty kolla^gangen ««rät gttfairi;.

Stya iafett ?eor

da swraor tiaaotkode» «ftflüNKä aa^e-r ^lam^Äiag
traa »<*a of mwsi» vom wu* *oa*i«g#
£*"! ap hat **lt*MMW »n dt
siek vanseada Jd«*fl**g, hasta»*!» ait gsteMä welk* da Ugftii*UjNI<*B a»*v-'O^t, ki«rm vaigaa an# enige *..*ttoiaa a»a»art*rj«N&l o»ï#r :<»t kat-fd*

SiïroniLr lastertere« voeraaaeXlJk de tat* mimiagilp a»i»3«it|r>g»yjF»o<fdrf't

*#.X* kot gaHte» 1 •*•• * ' ' m h*% Nlaftlflet-

Est «»wt^
*a«4* tat «ta *akal ifSrd .*ngNald an ^»»ta^tt kiorin dat
a®» k«?t plant ct*ü;;* trst»*!».-! hl$ i &tsu e.t hag** ia #a» »b«wtï« af etile*
t terato «Btäet» # behandelt ast At Irit-tat vijfVeadigt* keavoalkeid van «aa
vlael-te? kevalttade eiw?a 9» g*?w *k' B '• iî ^.iâ "sJ *:$g*é* ay,»5/ X.
*aaèt i.f,f. kat
o^i'lae® «Mt» 4w8.ijmk§ »ta tré» k#t a«la«fe?*»cfl4 etat jtatf?
rSf-- - • m»t mmm% r-»t %»t --ulf- .t^»«: # '•?•, i»t vfea>.-kU
koait »t^tk« «ää da osHte.
H»t eeavoudigtta »ofeiap is 4 t r m hat ^n-t»ofl%roo ^
\foor st*o is dit gn^si^m M iiiitwwrtjiin^WWp-'
' '••t U Î äini|$ kwioa^jfijk- to«|a0si«g w«p #s t a t totUang vaa iaaü^oat, a»o?«|.
4a iiMsaTliij «a* 1» k#t «aaitfias mm ât» t»«tmsg^telXims gmkm&m loomlat dp
à£lï âà s-.>mnt><êr,ïnz •-t mm uttf» aoNfetin ti» «ô» ^?f®Hj'. p3*ß^fdJ Juin»gatBtêllfij»1lijflir gna< t ta«»jîwrs«>» WrtP At %a*eidlag TOI gsimdataiff vaa* 4a
©alvo «'lîabtia^s «i-t v-^r^nt^o.
vroj^ati«
;- ' .< ""iac^sä
* * -1
• • '•*'
" •" ' :• •"' Vi' «. »Ü
. i».
... , . .
:
v -\• ;.. ?x
faal mtemt® to-^pasnlng vîndt kat fiR»ifïuitpï*d«éfd-f 4at la #aa tya;je ap&i^taa
.- rvn U-ïil^l v-i^tkllt T'-n kot jsftt-?nnrro:i'f-f ^ao .-ai Hiarin» '-at do aas.-dea»
UiniiillfÉW'iijgilg'^iaa^wld rs'jt
sat:
'.an aaxksMkavdigt
kijtaadtalioit it, dat dt'a i%sf kaof^n>j»11.Jk uit "Wtalnad'tpa* 'ovto^ad
col.it^t» dn-i*oat «lowantagl 1ä- ^aeyika Ttrlt^en -it. ;«wap i» m «t»
uitstektütdA aar«a»giS£ *aa gias^spsoat r,ig©-»oa vas t-sapaciiiag gardas,
»*1. «syatkatit salta-kfiata trataÉwtittal v«a
* s. Ilot i# itt*
s-ttrqme i.1»lijk, dat dit ïsaiterikel tot <*«» kvlit^if-sv-mifWteving run de êaa*~
a« de ko raids aaselssattà, zm% laiton*
îlot a*mi ta aar voana os» kitr tr tatbaisakfe dttaiia- ia t# ga*«. w* J ««a
iadrak ta gtaau jalk-- Colossal® «èakadeô • -«a tejft»;-aardig •au* -.i« l.mBjiltH
aaa Het saifaatfyoetfdHf tp hout toe i'..at, ..r^j natter Ts 3 kio* ata »adaxnt
àatoai mi voor to
•«» aaiiulesa ait kaat. • *

lelijk jarairi atia Vil s.*
Ik dot fe% worî aôk ïa vu «s lr d»A-Mii|k te saaka» »sik »an vaarde^A &??t
•aa»' da var tricing van Haat kotekont, dat mn to aaalMi ea so ia da kaogta
kan baaaon. Vaar «tra ia dat «ttaageiijkj dat klinkt daar do parting vtn

de hoog op ja tafelde wmm mmm tot oo» oadoo*ari»*ha«> kook mUm èm vloéistofoirettl' tie ommgolijk mmU. Uow heut gaat imai ra-és tot sa.nhodon s*| «tos
inhoud v®e 1 0 er cl is «Mk»U|| m gwdddeXdo vaa or. «5 m', waeria 3,5
to& abgoittut dsoof rpâwht hm*t fep«» g»*afet -order.
• '
¥o*g^Xiiki &#» tot Mt ö« wo* stf« tNvvfiiiÉft# tooitnmö fei i* im aoi&odon m .
4u «*' »lôtîatê f- tos aho* iroog gé&Mfti s true *«*nkt lUKls .• erdoa, Im
f
d#a« haad4«ft# m&m sm* siaidoiiik sijn. m *Qv#rh«ml • 9??«&**»** via» hot m9#ï®s van Hout veXgoa» bot «aifa<*t|>*«o#4# ?ijr so«r Afliet lag«* igjs vaa ?,tro.
«ade «3*kiag # a
natroa» -**F. hot ^tlf^tffoo#?f to ho**l ®n, jaeot «ob
nioh v«rt*i>«<ff# *ü»a ®»t do ldoo dot to Ug*ft«a» îi*BÎAi£ ta*»Ofe io elloa la
oatoaalag £»*% im »So sIlaWhN*» OlootatO# or 4a$
I» iüwiuat^ttoa,
itftiBwotffjg 4a hot adaoXXoa- aotuojfe, in die <41mti3e*w
Jlloa «m
ais •>! ao«jr voiI«4ia, ai smur dt> o* ne-atv..tis >*.«t .joWsi.^a© vXeeiafceiT, dogyrla
evtf&oona 3âXot#>oa.
' .»iordoo* ,*o*4* voirai»!»» dat 4g vosols door öo ffSèoXUn g^U-aUaddoXom vi» dt
4aos*«tatlo» o-jani^ar kl«v»s«, -it «Milt zahtnr êê *<* •••• -lj .!©*!&£ **& aasaioaU|ki ..aaaU toi torn lamitatlii voorsX «jauB&ov sma okfe dt swc^ikafc^oa, sa*r
allorXoi «treagoa kria
kam in licht* »araoas»»khiag dooftioi&ruLXsa^, vaXlodlg
$«a&9«»ooBd wol kohhom.
Vaadaar 4«n uofc d&t hol rojHoaoilt ms do gaagho*» #feult*4h» «it .-Xu tl lag v&a
IpraaMts» JLiS&jg 4*» x*tOk& aea ^otrouroa® Mtvddga ètosttaidljgteit l.lvsln botaat
dat juitót 4o feumohtixije 4aoraotat4«« in ww otoxfco -«»to MJ taw*son dxmgom tot
Ja otojfkto V -n alt het
fareordo stro ha*ei-.l ä ^ä?, vex* Iii , .r uioom keis
i& ia ooii vai#jöadu voa,*4jeaoat t« ^peoà#a,
Ma tsCioéi too50"5tat« r*4hoi-' t . |^gh»l»»lu> zuißnr*'X*u »vtó. ik 9 Jtót «iaulriet»
^sqjl£«
it 'fcöruit »r ' ? « ,.rt'n li^hai-i,
i^gtóiü# ü^v\>r
9ulfoa»oïd 1GMÙ, -:e«!«a tot XiigaiatsuiXa^iur, hat*uoa *ij oo-*
.Î ift 'i'.loooir.j
g a, : • *4»t 30li* .iâ WOh L« _ »w1 ,%'»»»
* -c i'T-g'ttj-; ' at,;t - :••
-. '^,3-a
v -U , ...v » = • Jy ,f Ol.:» Uj
•430-X5- ^ ;;. bij d3p«UL(m vaaA3 atau tóagaa
U44 1» mm int unrlffn nhn«it|i mt
h-ït pXawtv -xydis» ia^t»rir.*-.X. - ArMj ;sarat dit Ä*to^ia^4 aas^luit ntot txwjoa,
doah p-r^pt ma tâ^sr-m.^^.îig la saro vX|»»tof yvÂé -y <w» ioîf4« -45^ .Xfe IkIorv4<ht
¥ IT - -vt ~ X 'X- tVXiiQi '." L, U '3U-i4.. V*i3,*
./IftatJ« J?»w|##tio /li h.'
Moy «Sit V 4» o? oa- v-ü. oeu iüxlo«us
1•. V%MI u#»o ^4aaXf4#tontol^itlae« wife m%QQl vcn -ii« teelt^BE»rkt - ^ mö»
..-.. :•. .-aarr^to
«t«m?n. V &r v:^ '• S- i
à st«^ «aa. w^i;t i-«a t*yeespW*äs &oa oooX»
vmi-J-i" ••••.'hr;th nis o- -T6-!«^®?t - i:r:- U
r'-..u
B» gÂtfowl^êSïiac Tljuwt hit* ^Xaats doV* de J^4yo£toi-sMi» w^iag v«a do man
oat8l-uiting»vi.oeistof9 ««aydMHr «4t 4ft- jwaaa «ttüter« ^treêfm govoaBsâ.
.Bob ^»Tfôiwir bij o#«o öütoiaitia,g ie, 4aà te
MÄirjy«^ v m '# 4a^?aetatioa
»k ê© alO'.-XlOB «olV',» st-i- C-> ivdjriijftiaahe «xàiââ » a d# »-u*® ylooiotof hXootç^srtoiô .orOtta, . fdoos
SSBOSUL^o va-«siva^» -kkis^^ ^aau«B uptvftdoa»
' uitso oa
oador^ooi»ir«
«r i*R*iblj «| <$o«»NMt| dat
as9«h@aiikch<? vorctorimj; r,ia 5-; iaozu4t^tiaXa^g dp J# »lôêXX»» osftoo kaa iold^a
dct ^io^tir <Xi|ho fçi'aioll^ists TÄ« .iy aàaoXic-ii of'tjajMidt* it «orÀt 'aàt«*a«nua .
•»it, -oaaoo* it a*è«t».
heat tôt .*s hl 4*»o '«hip# .«tdt .••akU;t -ol*o 4m
M "^atooXeait' #0fd«» goysât, alt^ si|a oa vordxahham «a «ahoa^oa f«a vo®#X^»ad«a*
oj|tarodo»:«
flot %oop»o»o* •.*<"» jf»to*feü4# uuto«l via -s uit .U • lw»-?iVlo daa ooa aa:^g«X45hoid«
»lot
ts dt» soot h;;--- >;%Ä?X4jh f*o* atro to# U «s-s«m, «1 hooft
MOB ôHft.vo-'-'kf 4« oott. ;•/isferfi l". ; toea
kXÔXao kohora >;aailo* oir^falfUio «jetoo^L.
«m ëafe Xlfaiaéo kék&*$ lu kmfâzszk mxâ&si ts^^st 's>.v. ia fn»du«m «oX sty©
«lit p»ê^â# sait #«#éo# oatslétoa. o": ii. ' :. fl.rasd
rt œit iMa»atool
0t»o volsoaa ait fwld^ te ïmtslaito» in wuk» tó: ivo:>.« oom «e<î®Xi.i\ ^od «mmmis«
BH jp»ti hoa-^a^jr i; • jsfeij i« ^'o«ç het 4«ùUJLuLâ?a V a otjf» 4;.- d« a&g- X^tewBI#
ViÉBpgom h^t is4wilatioa^atoev- iJlot kwe»
i-.
'- 4- «eh&oar hoo-l -m*

doakbaar dat allaon ia do oorste periode van de ontsluiting de circulatie
nodig is en mn alsdan ka» klaar koken door het op varschilloade plaatsen
ia de eutoelaaf tablas©» va» versehe a too». Ja*, a kooktaohaiok notât ia Amerika
b.v. toegepast o» de kokera gemakkelijker te kuaaoa l#a|fbl&sea na afloop van
ie kok in«;.
aat ook aa beëindiging vaa het uleulil» tproe J-.,.' is' Hot g-agUajeo praotijk
de kokers inCdiffuseurs les.,* te
- urbij «.le vedéliassa op :oa keersohot
uitolkaur goal.agon -ordt.
ïoaslette neem ik M neg het gal po tér^urâroad?4 als techaisciio mco*a*iat
waarbij behalve aazsttiag v,^~3~^Ö|IaaeïeïIÏ-1iftroli§sis5o aoa ZQOT volledige
hydroiyoo v-n de
inerust ttiea ;-l'. Es 'Ha ft. "itraligaiaa verwijderen
ioor Italische a^hafeaadeHâ@« 'it s>x&$â-M is . *1
fön 4aar of 60 oud
Ueeh heeft behalve «een . ? uit
it tochaiaoho toopassiag gevonden*
,aa vaa de eerste oadopgoak rs, die sich «ispals boa 4$ bialdaa, .?as -iob&arsahidt«
die feitelijk de stoot tet een ere ld verser-., id aad-jrsoak hoeft gegovea. Iel»
heeft eea ooœbinstio in uid *aorika destijds san rofesser
.Lu • opdracht
gegeven de
rits s va» üt proc#d<? vf .>* tar. < t; 4 te ,ö4UuUj*sn. nator hébben
iLt.ia» 'uiès'r en '»aas er uitvoerig. étar baria-t. Ja ..;,*>• yfcà «aren het Imok
e&'Qo&eTlie~ a ich er uitgebreid ae bes ig heb • ei-: gehaaéia én ik kou nog vele
andere tmmn. waaronder die y«a Jag-anse , endorsooht rs, kaant*a aoejuea*
.Is ine a al die' moeite baaohWfd naast u© tasV ai« résulta tea dna moet s«»
Ar.:,Aon at hot hie? oen ;6vd is vrn "nnsenuihr laoates
ectur riuioulus finis*.
Slechts één norkolljk© fjpfcriek van de I.e. .arbaa voor beukaaheut on'Afn
i roef fabriek op Ha»- &i voor suikerriet ^..s is allés.
Is moa dat vergelijkt net de paar nasaoa walk« aan dé aojuist beschrevta
hoogst belangrijke oatalattiagssäötbodea ai ja vurboadea, Ja» is hot eoatrast
rel sprekend.
Toot het alkalisahe yaeùeêûé n.l. sleahts deü «ny^a ailler, de -aarikanoa
alt en ur teas en de -uitder <aul; voer het •. isul flu t^océdc de bo*oo»da
mit sers itschulioh on Itter-« oil nor.
?ot so vor «i jr. fceschou isgoa over tooaaisohe 2~u>e ratio i-nthodaa. Ou J de draad
van mijn oetoog niet te doen verüasoa resunaar ik even als 't vqlgt:
-tro bestaat ait versehillen.h! «roe fsaldalaa •••alka de histologie cas hoéft leren
ondersoheiden, il mn stro vermerke» don diaaea des© /ecföellolen vaa elkaar
losgemaakt en vervolgens van elkaar geïsoleerd te .-ordea.
Hat vaa elkaar lcsstaken noort «ca aaoaroaaa, .aarbij il oaderscheid aaakto
tussen ï-aceratiemthodea onder too^açaing va:; kraöhiigar^. re.:, en aonda* roeren,
*a vorsohilieada aothodaa loert ons do teehaologlo en de .uosst markante «fork»
tuigen beaprak ik, al aal i ook in aea latere ve-^rdracht aog rdlnsteas éSn
ander® n»thode aoexosa; volledig boa ik bij lange na niet ge josst.
I» leder gevalt tv il ik m overgaan tot do teehaisehe isolatior.v,thodja.
• «'eehnisohe isolatieinsthoden
zztp,
zs,
^ :^^s0^ssmfett
Het is historisch volkoran '..©grijpelijk, da# tot heden vrij.-al gaai. technische
iaolatlonethodpn orden toegepast, e reden hiervan is. eenvoudig deae, dat
'dé hoofdzakelijk toegepaste grondstoffen bij teahaisehe mee ratio slechts 1
u^ort vaafl govou; gosoh-il . naaldhout best..ut «t.l* voor •
on uoor uitsluitend
uit tracheÏdoa Vaa énige -sn. lengte; de vroege-»* in boo fis ank t -jga^Jito loïa»
paa vésols ..area allo vosals, welke aa wilde „aooratia V on s:.ear
. laag sijn.
.Da hoofda'akolijka toep ssing is altijd voor pafia* gowoost aa hat is ssija
orvaring dat starke ra papiorsaaréoa oen 'bopa^ld minimm gehalte aan vesala
langer dan 1 t tm. diaaon te besittoa. ftaa^alon
do toegopasta aaaldhoutaaortaa
van natura sUods boven dit miaitaas porsoatago blijven, is de noodsaak van
iaolaraa dor vogels korter dan 1 - sk. nooit aaar vajren 0kmàùu
lÄt stro ia dat natuurlijk nool andera. )aar «ija do ^ronchyi,ouxl.j.., do
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•J tustv >. . oi:- »
ôpidôïMsefc'iîfeÂ öS oafc î»* seîfcre»el*3®®tll,«a sieafcts aa» £**«U® vaa
l* a». lso%, iarnjx .1# tesiwftélt
ü£ «» tiDfltofl« *••». «sa dael jM| on,tat
das* ix&a% vallo».
, ,

iiar bent / t das 4a neotë»«!î rm

™wr-:a; wtl r*m uit stro iacôriaad*

een ressiattsvaaa! 3 »t hsrt
gahalts aas -»««»la >i| asa varkr^aa.
-it fmajiLmmmn is das sa» un baaa-deying tmn Stat imlnmii der waef&slieXart «f, aax.ia.siaa ^ ».ouau de graMslag. jaoat voïsob va» «sa p^ats
«p.isaaiie efe'ovc-r^»',lng# .3a i". dnmr «Si«":*»* m La.
Os .; t /'k' Â&ô' îasâi «0« le 4Ü bestn'».f!da m-v^ûmtt wa
in
air, volgt. '
, ,
la. Sy't fefgo-uló •.?:
o - v a r : «a#***!'?»#»*», üäJJki iîs o a vwr*ia&tlt£
t.® v^teflWooTTw^ aiflî aast i® 3» 4a iaatei#"- r$*%araü*ia$ie ta» v&a jfc&opaa,
liai •
~li»itt>g* s»î aa*d:tl<*ea.

e«.^5-i&ÜÄ6.ii.-â££ÏÂi» *•'; ""i'";!

a

*» *»*•*.«*••. y>* «eefsol.

da lia, "râlât" I.' &ölia- -witter. c^lét Ift ?« testais* -mmi hei teats
gebruikelijk töfRs va» Valstof*' ml a&adaids**

la. Sat afsöMer« tia spHata-rs.

*::•••• .: v^rsohill •».''>

iß rebtMk t.
r>î!ip itad*tv#rd*#M

13$p*n

«

ao -taardara. Man >s*t aa ia
11 vMrsart-vtrders aa f 'a-

fan V>??àrfa.- * t'.: n hlar »? --r ta
» a fan.
\*
odastjfe TTTT * a* *.
fer *'> aaitturl!j'ï wal tq$v fjrpas 'ia
Aftn dia ik U hier laßt zien
sa rràl aaadkaht *-11 ik «y niât «sa b»i>ta«San.

0« vaersoœietrder b>:':-$i« .li uit e<$& :ai»ir£öt*«T :» eyliasktsr-•* aaa tsparforoSrde ttf'wHis?, ïïsl**.
c> t
e- wöiW citt-m« Jt auapoBsiS »eite vcssaU
, ®ï?litó"t4f wNt •tf'3^ in 4fc ll^gsad» oylianar aa »aait saaaeid doarvd®
ronde parfaratiaa i» "« ayliada rsasid. He s^.t»ta?a biijw» 05 da ;|».tan 1%ga» ®.ü v ïafcoiip«;-. dia. Osdat da oyliir.t^r -.ire dt -orïi -It h®la tmm œ'hoùg*
gaï^ûaÂ,
af .% i# r&i£àtM ta de o^fodav a?ssî-,-aErsieht« ©a'batta» «a
glîjdf l'ir -s tfç;.•!a #t :fh ©»à'gaat, walte vnàtpteat^lrt is «6ste ^»t f««» vlak
•ada* da m. Bas® 4a«t
aaa aaker® hellte.^ »aar da ®p da as sitteaée
ttfaohter tos» ra©.ft» dr: nèaaa *e*üt «HgMtëvt »» mtt ^ta-ï --/ordt uit
r;;>•«.;•: -."wx>t àm%n da agllgTtèi1—it»'ifiiiiÉ>a.iWH>ala 4aa> ie gates
i:a >..:• Jyed- ter "û A kttisè-sn walkte» «ttgoaafiMiai ;k» «Mas %'aw vas«la Iwy'Jja

apl.i»ter;:®.$ga.rcit Uftt'-traaM«* »a d« stark «avittiufta «pli» ejrvrya ve-

salaua^aacls ««Ht rf||fej)|ii|i|i
Ôk dé ip&tsa ia â# aaast ;sa«a»4e
«aha:a te äatodaa, waréa» das«
va® îmittm da «rîîads'îf d.i. «an bovan &f la da tsk »i:m^ • feeapatais ait sehooa
trètèr,
'
>0a. aiic
nu «erttttii: var?-- :U;vt Aliaaa
ia all»?r
• fsta s? lia tats. r>a ß.;nör«
ipISSitaHI, s?»lié » tea «ifesuètè» d» wssls ssê&rè m&âs luKi karna, toaaea
rdat «set aaa ysnde* perforatie gesahaid«a ward«» *&a «a mëêl aflva.
Raarvoar ri,;a splata® aa-,i.-. «et sa« sï,iestî«',,..>-tt vm fil&cHia a&îala tiaadaa
œill inters.
at'writ ^araslisaer • ia da •ijasortaardarc, w«mrvm Ik f als vtnbrbasld «
da«# ^roj©atia torn*
Im mmn ®î,|a dit aiat naAars da« Iwfcte&a scat aan Jubbal«. bwJfom, wàrvm da
'^owftät; rnn s^lotaa ia v-oraian.
9» oadaireta boden ia vaa rabbep «« Wr ': t 0.
-.»eaad ioor 30 ket» ülll
0p aa rwor b«twflwe i.nimon uojrdan. Da iialü 'dc!; t$ ^viiid set "ato?, lat, -anttsar ia d» h&k vi on ist«f «o^dt toa^svaëgà, vir- aplctsa f^fct r tuä|»a da
tadeae aa satt «v?r3ba£ H a aiVloalaa.
ttaa laat au da «ftsist^siii, ia de bsJi iraa bovea 'téaviitiee, trm-rbii 's vsaäs
«at hat water d o- ia^sple^aa haan jaaa an vi la otcrloor ft : : -t -v-

opgovaagea.

.

^ .' -

nat iurl jk splinter» op kotsen is liggen «ij flilwmlaa *or4ia, doordat
téIk©as ie vlo«istof wear terugg stuwd wordt.
Vooral waaneer gra*»stro ©ader sdlde eo&ditlta geaaaereerd en weinif
of niet geroerd wordt, ls les» sortering aea eerste vereiste« Aldus
ki5>gt *w& een veslesuspensi* vr:. vr.n splinters.
aaneer var naaldhout le grondstof wordt uitjrcga&n is dit oen sus
pensie welke zoneter iaeer geschikt is voor de verwerking tot eellulose en rapier.
b*«*B ;
Voor «tro is dit achter niet zo juist vanwege het ^#fe»lt% aa uit»
jterst fijn materiaal.
Ànalys s met «en speciaal geconstrueerd seotfioestel hebber, ons ge
leerd, dat geßsaeereerd, gersteotro no ; 20$ naar gewicht bevat aar, deel
tjes «elke door seefgi.a» 20 tosen gaan,
döel£„J&&_ uelke als bol1 jt J -ü Ajschowd e?jii Sias» ter van ; in:or ;.ny 0.1 aa'k^ o;,.
Dit is een «ntatellenle handicap dè woafétl slechts in boverre .30e i geBUvJtt,' dat have rat 0 een zodaaig gehalto van slechte 10^- bevat. De
andere strasoorte» llggpa dear no..; tussen. Oeze ö.'jfora worde;:- verle
den Jaar" bepn&id èa indtdctél# is ons gtibl ken» dat, gemeier =ord stro
ook no ; zodanig fyne deeltjes bevat, dat die niet peer tegengehouden
kassen worden' door het ui te st iüjne woef sel dat *4J aanvankelijk gebruikten voor h.-t 0pvasgoa van b.g. deeltje .
nde door eeefgat 3 200.
Hoamiteoi passen *y be sinking toe gedurende ^ear' dan 4 uur voor »es
koloiohoogte van circa 20 era. S pï da» treedt volledige bassiakini in,
waarna de aldus ingedikt® sasaa nk oyer gins
IßS vm Jena mt
een porieagrootte van 40-90 u krn worden ^ofiltreerd.
Dit fij e^ on allor£>ste aateriaal béait natuurlijk niet éën van de
eigenschappen, .*,'ölke plantenvszelr „„o'schikt doon zip. voor do y. rw vking tot papierachtige producten. Of het £jn# materiaal spoelt
\i*g en gaat v : aren of het is hinderlijke ballast.
Va'adaar do menselijkheid om het so quanti tat lef mogelijk te versieren.
»JfejBÉfei****6 apparatuur da ervoor ia nog alerts
ont. ikkeld.
roitelijk bestaat or slechts 4ixi v£n ie
Pli.utjo
taypensator IX
Beue «saöhine, «marvan ik g hi«r eon aenvoudit sehe a projecteer, be
staat uit twee ojrliaders, waarva» de binnenst® »t t&œsdîjs grof gaas
©» de buitenst© •&&% fi^a is bekleed. ï» veslssuspensi» treedt hinnen
in de binnenste oylinde* eà wordt u .er door een as net schoepen in
de rondte geslingerd tegen de grove gaten aan, waar de .fixere vezels
"'en het alisspfynste ma. een Vaart doorheen vite gen, waarna sa botsen
togen het ûjna ga*u&r -.aar alleen hst all-vrfjaste deorheen gaat.
Het apparaat werd geconstrueerd i n een fab*iei i n finlaad? Reuma Mills,
m Ike set een hinderlijk gehalte aan iadiaal- of gtraaleellen in het
hout had te kaspatn. Dose $sàp. mor hararilk en verhinde^den de productie
van werke lij., ears te klasse gebleekte oeistov.
- Ik besoeht de -fabriek en sag de installatie. Bovendien gaf m>n aâj eni e
menatsrs geïsoleerde weefseldelen csda, welke ik U hier toon. 0e over
eenkomt ast hot tij @ ïaateriaal in een susiiensie vwo. strovessels is
verrassend ca net ia dan ook te betrsenren dat or f|e«a belangst«Hing
is te wekken voor een toepassing van de ;e «parat ur óp stro.
Br sijö ook aog- and*re appa#ataa aitgedaoht voor de vem^fering- van de
lynote deeltjes uit /esjesuspensis s% so de ai®i»l9 appamtuur van
de îapeteriea iiavurro, wel^e «ro» berust dat de ve sie suspensie over
schuins taande au er £&» seefgas« n oialuag spoelt en ondertussen aet
krachtige v/aterstraian wordt be«er .t.
Hat grote voordood dat mm m% de verwijdering der fijnste weelseldeien
i«reikt, ia een en xfje verlaging v«a het asgehalte ate en een «tansieslijke verheldering van de kleur van het resterende product. Ditkan
ik J ia..t enige .-aessters laten sien.
M
Ik acht des© versrljiering der öjnste deeltjes ©er te vareiate voer de

a

productie van edele xaKtapsaKMtzlatxaraxia vezelpredueAep uit .^rsanstro.
•Self .vas ik in de gelegenheid tijden» ray» dienstverband by het Proef
station roos de Javasuikerindustrie op Jave. ;en apparatuur te doan oc~
troéieren ep ftMtnt van die ¥ereai;ing taeronaer niet alloen de fijnste
deeltjes verwijderd kassen *;o*dea uit een vezalsaepeneie, deeh waaarraede
ook de dan resterende vxsia vezelsustfoncie **f y notios»«ord km werden
«aar XKsi® vezellengte.
Hiervoor zijp meerder© eyateaen uitsedaoht, waasH) all® aanlacht is te
ssrhsnken aas hét apparaat van r.trindlnnd dat eefctat speciaal voor hout
vezels is uitgedadht*
Het apparaat van het Proefstation voor cis suik ris iustrie en dat van Strindlunâ prejeetèer ik Mor na alkaar voer lîw wearbaj dus tevens 'besproken wordt,
het i'rcctioön-;0'r.i:. Va» fecejfospfiisios.»
Hiervoor kan n»a" gebruik raaken van «eefgazen. aits :jon ervoor zorg draagt
ïat de veeels in liet vlak van de zoef uitgestrekt worden. Op dit principe
berusten vrijwel He iaboratoriuinsäpparÄt«» voor .Ie scheiding van xazixx
ve zeisuspens le s in fffeetiè'è net de xebIk v&zellengte aie seheidlageeriterium.
;
Ook het ej Java ent' i":.Vlde' toestel bo*u«.t lïaaroi'.
Het. bestaat uit eon schuinstaande' zeef, weï&e vibreren kar. ret een bepaalde
'frequentie. Door een ßjne spleet wo'rdt'nu 5® ml yezelsusp- nsie onder éni
ge druk over de s of ge spoten, waarbïj een film ontstaat, waart n de vezel
tjes ge rieht zijn in hêt vlak veüa dife film. tsasarfcj* is dit vlak geleges even
boven én paJralieljaot het seefvlak, zodat 'do vezels langer dan de masw5jdte
van hat zefcfgnas 'daarop hl: ven liggen en door de tr Hing van het seef wor
den opgerold tot klontjes, welke van het ;:eef afvallen.
plaatje X.
Set grootste deel vm hét water net de korte vezeltjes af, alt sax men eon
zee* fijn ga-â gebruikt: het* water fest de -fc-jnste weefsekkrlün, stroomt door
de zee f heen 'en e r 't daar op gevangen ter verdere verwerking.
pl-atje XI.
De apparatuur van strrindlund beaiet op sen aeel ander yïinci^t en wel op de
omstandigheid dat wanneer mn ®*t een tan door een ve&eltr-openzie hoen
. snydt» sik» des© voldoende verdund ia, de lsaigate .vezels over het çee blijven
hangen.
8trindlund»s a^mam tvbeataat *& uit fcrcwtnel» nat een asem aantal raesjes
aan de omtrek, -Telko ia een bak draaien wafir <ie pulpeuzpeneie doorheen
stroeast.
,.:
• Sen ui tetekende ifMMkfclojasHnbsg wordt aidua verkregen mar ik zou bang zijn
dat deze apparatuur voor stro niet voldoet... -fieprobeerd is he i, b5j M,p weten
nizzae?.
s» ttl Lt&t-.
-'«mp -

Zo ben ik aan het aixidr, van «i^a voordracht
ven hedaaeaor^n en oh
ïï ie stof overzichtelijk «NM te vatten est oy ^rond daarvan de stof voos?
de volgende vo-->*draaht reeue sa uit te et tpp^ler., ïemwswr ik als volgt.
»
..
•
•
Graanatro beetaut uit weefee 1delira* w.o. uiteret f jne.
Deze wie f se1de 1er. kunnen ale natuurlij wankeel gebruikt /orden na naceratie ;
ha>t is sohtor k6$% vaste overtuiging oat ran voor groet eehoepse stroverwer
king inderdaad ïaoet overgaan tet een se)»id.ing van de weefee1delen.
Voer zulk een aeheidiar is nodigt
le. de aaoeraiie, 2e, het isoleren éer weotseldelon uit de b'j ie raaeeratie
verkregen «ispeneie.
Ik besprak suet U de versciUlleade amxhodea van teohéiaahe moe rat ie ©n ver
volgens net ieeleren der weed'eelóele (, waarbp ik de daa«ouday reesorteresde
bewerkisgas oauierverdeolue in drie grèepen, «,1. het V^rwijtiereh van de
onvoldoende geiaaeaxieerde spllateret 4e a.g. sortering», h.-t verw.;detes van
de uitö- st fijne weafs^idelen, en brak8taik*n da»rvsua en hat uiteenhrlen der

-13aléas »ifefä^a Vfsalsuspeasiès iß drittes xsal vtrsokilieadö gas&édold»

leasts»*

I» â# kè&xÈm koaatóft vooyàràalïte» aal i't all« sa«ret 4# oi»»ia«ii8 samn-

vus, Ikît Stjrô;;a«i*S®ï K»t u ksgraita», verval. .afö d© toajuassiag
m ÄS f. ?ti« cr' ; -- slot to äo $sxs tospiMsaia^! 1rs» à® £.]m *0 -fsalêelsa»

Choedscfee
aàn»B8telling
.'• r oee-scldalea.
as:;
.-jawoîi-.
. -?î»43fc*a».'
jsasKsw »-afc-l

•

ifet ie i'oitokjt oajuîat te sprake va» M owx&&tiw
mm
j^aataaräig atatoriaal, -rant hot ia juist do tm&imä vaa •% saiorie,
@»WMä£#aMki ia oaabodon va^. oolloîd&le aftast lagon, ;ssXfc:. w. so asar»

wei b#ia»g isi-»

U laait fan da pro »los»» dnv - astxavtm.e rdin-• fwitdpjk aiat® bagi^Jpoa wmmot

dit aiat ho Idar voor S» guest staut «a teaï»

g» ^ dar i* nu Uet-„-r o:> ia

fanaaar • vas «*ja*èoa $aa® «ta*, -b.v. .^I«3r -»*;« fel**$ haaft «ot w rihfco
va» » «a, 'las to#fi dio -kuîms ©on iahaad jv» I, 00 «a «a oa# oppervlak
v&a 6 x i:;- s-, ë

m'- .

B# va Radias Qi>Pv>yvXaa

is tos

9

m,

« -000 a»"" a 3*8, ia* .
? i
mesm^
^
;
.-aaa&a? I ili« IüMs vardaolt îa kisi*« Xabwajas &*<>* te yihbo» ta vordoloa
la ICMli gclîjka dolan an dan ia all« drie riojtiagoa pJ^Ismi «la iiUffiO *
10 S 1/too m af i« ssydsa, -iaa kryü ü 10*0 x 1,-cy & ICvfc » 1000 g
niiiioaa ^«buajôs wülä« iodar aan «fîMrfl&à kêhhm vm ö at ||/ißO) «
0 es.''', Xat sût y hohbon dia „löjs »mi .totaal -.^-v^rvla& va» SCO. 00 o»*5
ïOôo

doafc hur. to tide iahead iilijft actaarl?.;*. a»y«r«&ia»à * inlioud v«a de oor- g
s* w»kalijte à»tea « iQô© erf . 9# w»öiid£»g »i^rylak i:> ,1a® a 0QC?CW:0 «Ç »

.iâi'is^ttâ
i00Ô
gpf m"* gf^orâml • . .
Ht i>®t-o.r:aai €iis, dst ataao-ar mn *mMm v.-ordt w rieald ta Äl#ö» teik»3«s
södsaig dat de sAMsô v*sb do äleiae Imdmm&m» JkdOô iwtr m %Lein il dus d®
2"-Iîb- van v ..v «ta fcubus, dat daa do v®.^aadi»rs u>daal iptiqiexlsk iôOO îtaar
tst i« iafcaaô

ao gro©t ward t. • >-A litétftb ànt m aitgodxa -„t in aoa priötiiab voarlx-aldî
roi oonvau-î g « tt al« U v«r hôi v..svûï< vms. mu jruU- kai>aa |ll g*am s a

ao Hg feaîil»», 0 vaar test vstOw, van al die klaiaa Joil>usjua .10 kg vor*
sou «sa«»te» hùi-mt toréai toeh hrt gowicht «m hst t» v rva» aatarXaal
ia boide i§avnllaa praeie;: hotsolfdo is,
öit is d® fcasâa van da sat lîliolnj wei&a op(,;oboawd is ait do v?anraoadag^a, galaaa ia do '--'©it day voraawhlaaai.;toa Diseasi«B8a* # aaaia
OoWald het ?obiod der collaïdala afte itüßon gaaaosâ îi«oft#
1» 230oy fxsn^a tajîÂa ;ioayaaîfia^yd I# «sa è-sllsïdaal systooe sea disoaatiïiae:s*0'5î géSe^s-rkt daar son aaow ^raü 0;?t- -rvlsfe t.n.v, da i.-sassa ma MS
dar of all* fasaa*
ïîa kamt hoi oka:- iaoha kâsmkt»r vaa oca vfist • staf tat •litiag» juist ia J»t
or>pa rvlàk: jaarvàa aaagesisja âadaso staffoa sloahia daar- tor flaatso in
coataot imi din vasia âtoT d ,aaoa-kozaoa-. Boar vardalis)^" ma Oon staf ia
doeltjes rm aallof .talé affeetia^sa Hast das fc'i eke :?d salie k&yadtor tau
die vast« stof r.ear schars tat uiti :> En 'dit s.m »t tet
voor^iiwassta
b@etftadd««i vaa do aaiwaad, a,i* ds o llalosa la soar starâo aato hot

«4A*»
•ovsl.
neaapitularonde stellen tdj dus vaat, -ißt le olv ii che aataanatc Hing va»
do onlwtmA a«: vro tot uit ia-- ".ont doordat- v- M,rin aaa -nzi. '.0 aallulos©
©on diseontinuioa vomt r-skereaorkt door Hl «nom groot v*y tsagankemi
oppervlak.
Ik project««* ïï hlor »or sokes», aaagevaai do greattaaarda vas da £5$E&aid.a*
,j^[[jhfti< walke de oelluloa© bo..it in eon katoanvaaal als aaa ideaal v-~orl«old
vna at* planter.*.?, • o- *\he•' •:! vr'^èt uitèluitend bo-ta--m3© ait oelluloa©.

Frey '"yaslixtg p. 1'«.

(pln;-t4© '-!!}.

Ik ffvsi l£ 7\. esxd'-obt « ;;• 5ciaal 0; h.4%
- -?ige|$iide hst ^aantal rleall*»
las v.-- . •; ..•:?!?
n kàtoenvaaei r.i. : r. MA:"«

r-afir de afhetl» * van 1 Biloaal ea. 60 x 0 s TSOiaV is kat oppa»|ak
van 1 adaolrt» ?*69x60t4*6

z TB©** ?^00 * 1*30.

Q « 187296 X" dus

va» S x Hr*" sdcellen «. n s 1-^72 g lö1" / .
I t « 10-0 ota, dus 1 I ** 10**iö m* s«d*t kat w f toegaaksiyfce «spwlük

i a 1 kat© avis©* *- ü * l a , 7 » * rudba 100 er." i s .

ïï» f.. de inhoud vra I kr ts^aves©!«

vü»0i,:*:-*.

?o<f.at het aant 1 kntoenvoaels dat net ©ki:

lOf-O
. « -m%n dlWMJD s.
5JT7TO-*
at alk-n&r hebbv* >v- eea oppervlsk v n r •
quotient» ojr-k
inhoud

^

.

g

HOfia» » H>7 f. 10 " wk »

r 1 ob»* vuat© etol bsvat»

35 1

2

0000 cm\ Sot-

w* ds vaste stof" i» katoen ia du a (1-iXiB 00 U osT •

liarkV; mork ik op, -a" • *'•"• :"do»l dus ©v
.fid ia ?elk© bisa»» in *©<?£
*.©© r-.nk^l'% '•• r •••" *iak kavat-avaaain als b.v. «on swikerks&stal bianaa to
»4»
twtmW'1: <wjp#fWlt karat, a» oh«ai»«he rsaotiaa speien tioh
du# af 03 h'-t oppervlak mon hat raieel ©a hot zal U luideÜjk zijn dat b,g
©nor» kfc,;a waard» yjpa 4e verhouding o;..-.
v©ar é© vaat© stof a do
katoanveael hot oh©p»ia«h« «jedrag
iahoud
va» ®L© vaaal 1h©i> - It*
",.t -0

-7 «
••'s.vov^n «atailoK r-.i
latt rti.k «rvnttoii er. aol r.iat
zwadtr i**«* of ê» «t*©•<#«©faaldalen. ©v fhmtfam* Kaar fr©otta«rda la dit

è^fetar stellig t^la?it%Bsr*
Âisé' éS s*©©! van Ja- '«tre«.%©f»alé©laa ko^st >-.a;©r t-taal •aaer© MSMiUtl

plaata dan di© van da katoanvoaal en ik aoomde ÏÏ ia ©a^ vôrî^o vooraraoht
tmûiif ^.at, ~o-!r« aioh aoa «©lltiiaao aiioel «©vawtó teai't
uit st©»f«i aanwatiiç ia.kèt plaas» van ©•* waefealdoel irstf.ïya» do c© iwaadvorraing ia
gang ia, ©«aliddallïjk a»i©*a ia éat plasm ie>inaa«i«© stofföa t»t kat aldus
oatst -w- a&a lel Je© moelaayorvlak a.h. . >asa iraa^ïc-raa. • -ü© roaotio
hooft tangarolg* -tat aiek do a.g» iBexu^tati^a ap dat mÈSl vaatkaoktkaa
en aldus da raibata »dn of naar volledig apvulloa, welk*' -u-t aaa r^ieal
van hot and©*-« ©ei^aidt.
t* mtgr^iém aalwcal bestest dus uit mn atraalaa van taioell.?» dooyavan
mi W*iï: kfkata »1 vein immittatli». dlahanfc uiua»» -• msk.iaüa dat da g@-

wialitav©x(MM«AJa% li

' trajaiea- aiet «prakê.:^.: •>. >u>o%

mo'^e ik ïj#st tMli aaü oon visnet vc*>r ©goa atollen.

2l=?tïtóïïiSï
Hot kijrveor jbaaakrovaa strmulo» boat: -,t ho fdzaÏseT X uit oalluloaa. Dit
is eau coadsHf&tieprüduet vas. gluouao.
Da ooadaaaati© v&u glucose, welk©
oao t^'dea« de diktegroai van da al in
liet .;.:2. v oo'.i't .-.>.: o-- de '32 plaatt ié' ààhtjaaj leidt o«rst tot eellobiose,
vTaarva» ik;fJ kier a«a aakafifetlsoha atxuataurfonaula la.-.;t aiaa. 3a£a eallohlaae ^solaculoa eoadaat-oren vervolgen© tot laag© auaaias . .olaauloa, walka
•é,j als oallui.oaa l..-8C-^uw«a.
Da laagte vaa aulka kotena is oubapur&t ©» vordt sleeate bepaald door da

toevallige omstandigheid tijdens de condensatie. Van belang is daarbij,
dat de OH-groepen welke aan de pyrano se ringen voorkomen, een zeer sterke
z.g. polaire werking hebben, d.w.z. dat ze door de "bewegelijkheid van het
H-otoora rondom het O-atoom een "sterk krachtveld'om zichzelf bezitten,
waardoor b.v. watemoleculen an andere .moleculen wellis QH-groepen bezit
ten kunnen aantrekken. Vandaar dat, wanneer verschillende zich vormen de
oellulosenoleculen voldoende dicht in eikaars nabijheid zich bevinden tg
of geraken, meerdere cellobiose-eonheden zich an elkaar vlijen. Daardoor
werkt de dan ontstane eenheid steeds onbeweeglijker en starrer en op de
duur z:jn ju an beweeglijke eenheden laeer in de buurt. Het mieel is ontstaan,
pla tje X1XÏ
Projecteren Haworth p. 84 onderste figuur,
n
plaatje XIV
Prey yssling p. 102 fig. 47.
De grote regelmaat van de bouw van de wicellen, waar cellobioseeenheden.
in de lengte setjes gerangschikt zijn, doch ook in de dikte, wanneer de
groei langzaam genoeg heeft plaits gehad, een toestand van minimum vrije
energie hebben gezocht, heeft een krystallijne geaardheid van de cellulose
tengevolge.
Deze krys allijne geaardheid is niet direct merkbaar en het is eerst de x
voort schrijdende techniek van het onderzoek met Rönt enstralen geweest,
walke deze krystallijne geaardheid quantitatief met tarnen ontleend aan
de crystallo -rafie heeft leren beschrijven.
Hat valt buiten het kader van mijn voordrachten hierop nader in te gaan.
Het moge dus voldoende zijn vast te stellen, dat het stramien van cellulosemicellen eaa bijzondere krystallijn karakter heeft.
De
andere - bestanddelen van de micellen.
SaCïSSSÄBSSS
De micellen van stro zijn echter niet louter opgebouwd uit oellulosemoleculsn, d.w.z. uit glucosè-eenheden,.
Ook uronzuren zijn ongetwijfeld in de opbouw van het xisasi mieel betrokken
en zéér waarschijnlijk is een deel van de glucoaeeenhedon in de lange ketens
vervangen door •trfonzuur' eenheden, b.v. glucuronsuur, hetgeen niets andere
is dan glucose, waarin de groep -Gv ;rvcuigon is loor -COOH.
Tïu kan glucuronzuur gemakkelijk worden omgezet in xylose, iaordat de groep
-COOH koolzuur verliest én dus aanlai iing geeft tot vorming van xylose.
pl'A tja X V
projectoren onderste figuur Frey yssling p. f Z
Daar dit laatste loof de werking van microorganisms» plaats vindt be
staat de mogelijkheid dat de veranderingen in graanstro bij verandering
voor een deel berusten op dat COg-verlias.
•I:... r de uronauren o.a. Calcium xzxzu^ui vermogen te binuen.zo» dit teve.a,
verklaren .?aarom voor de kalkköking van vers stro
>x kalk nodig is dan
voor de kalkkoking van oud stro wanneer %&a daarait strooarto» wil berei
den. Bij mijn weten zijn nog nimmer systematische carbonge-bepalingen gedaan
om dit idee te controleren.
Hoe dit ook z'j^ behalve cellulose en uronzuur komt ook xylose in het micel voor, waarbij tussen deze bestanddelen een bepaalde verhouding be
st- st'.
DemäSSm^SS2=
inowatstaiios.
S»
SS ^ - - - SS
Zoals gezegd hebben de micellen iaét alka^r aren buitengewoon greet opper
vlak. Per gr m "tro is do grootteorde van dat oppervlak 400 m^, dat
bovendisn bosa :id is ast de reods genoemde polanie -OH groepen, terwijl
ook oerboxylgroepon in ni .t te ve. araarlozan hoeveelheid aanwezig zijn.
Alle omstandigheden zijn dus glinstig, iai allerlei* bestanddelen van het
oelvocht, welke nier meer doen aan de opbiuw van de laisallen, op het
OPiervl'.-.k tf&f. rvaa «órden geadsorbeerd. Behalve koolhydraten en uronzuren
zJn dat vooral lignine en asbestanddelen. Ook stikstofhoudende bestand—
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delan snoeten tot de incrustaties gerekend worden.
Dit beeld heb ik ïï reeds terloops genoemd toen ik de is&cerat lerne tho den
met 'J besprak. "!on neet zich 'n."l. voorstellen, lat bij dû vorring van de eerste
mieellen ogenblikkelijk «rote hoeve 1 heden lignine daarop neerslaan, zo
dat de buitenste lagen van de celwand het lignine rijkste zijn.
Kaderhand zjjn het vooral dé koolhydraten, welke óp het siceloppervlak gead
sorbeerd vrprden, waarbij natuurlijk geen scherp© scheiding bestaat tussen
-da zeer hecht aan het mioel ;© adsorbeer de koolhy raten en de werkelijk tot
het aieel behorende. Het heeft er alle ach. n va» dat dit verachil groten
deels bep&a'ld ïrordt door hot percentage -OH-rroepen van het koolh/draatEïolecuul dat binnen *de attraetiasfeer van -OH groe pon, welke in het mi cel
verankerd zijn,• is geraakt.
Hotzelfde geldt, voor de uronzuren en wanneer »©n wil pon ren dat uronzuren
Biet, zoals ik aangaf, bij. de opbou?* van het mieel t. 'n betrokken, dan is de
discussie daarover bij. voorbaat tot onvruehtbrsrhe id gedoemd.
Ter herinnering prejoot#er ik ïï hier weer de a&ematisehe dwarsèoupe door
een vezel, welke ik ïï een vori e œ&al ook reeds toonde.
pleetje XVI m lï
Projectie Freudenberg op p. 141 fig.9
r- • i': '
f*0
: ;.T/
i' • > '
Als koolh.Ydraa t be a t andde e1 van de incrustatie treedt pmctiseh uitsluitend
xylose op in de vorm. van xylaan of houtgom.
Het uronxuurgehalta is gering en het uronauur is steeds vergezeld van xy~
lose-eonheden, zodat de identificatie lastig is. .ïjj mogen echter geniales& :.lve glucuronzuur ala voorn ansste bestanddeel aannesen.
Het lastigste bestanddeel van de incrustaties is echter de lignine.
r'rejectee • üötzê p. 82 plaatje "VII.
Stelt man zieht de koolhydraten voor als pyranosanon (glueose) of furanosen (xylose), de lignine beVat zonder twijfel uit aromatische kernen, m t
MAï-iaa dit een benzolkem ?faarin een hydrongl- en een ra^thongl- voorkomen
en wa-tr bovendien eon alifatisohe keten ml w,s. dub" éle band en een
oarboxylgroep aan vastzit.*
•Sen te-gel
.k. oonplex i -, voorbeschikt tot het aangaan vaii allerlei reexstief»
In de eerste plaats polymeriaeert of verharst dit onder allerlei condities.
Het wordt zeer sterk beïnvloed door polaire groepen en houdt dus vele orga
nische oplosmiddelen, zoutzuur, water e.a. polaire of polariseerbare mole
culen hardnekkig vast of wordt anderzijds door oppervlakken rik aan polaire
groepen zoals het miceloppervlsk sterk ge adsorb, erd.
Dit complex van eigenschappen impliceert dat lignine, indien verwijderd
van hst aiœloppervlâk, waardoor de de ro'p 'aanwezige lignineeenheden plot
seling grotere bewegingsvrijheid krijgen, terstond allerlèa reacties aangaan
afhankelijk ven hst milieu waarin dé verwijdering van as lignine plaats
viv.at, veo-'al wanne r t 'dens deze verwijdering een hxgs tenirer&tuur '•.rirst.
De literatuur op dit gebied is dan ook kolossaal zo «rel wat uitgebreidheid
als verwardheid betreft.
'
Het bestek van afijn voordrachten Iaat niet toe dat ik ïï als is het nog zo
suiatier, hierin de weg probeer te wijzen.
ïï moet slechts vasthouden dat vooral de in de buitenste seivandlagan gele
gen micellen dik belogd zijn met aromatische groepen van hst type als ik ïï
toonde, dat deze groepen voorzover ze niet star op het aicalojpervlals gefixLiord zijn aan alle ïaogeii.%a reacties onderhevig zijn, vooral aan onder
linge polymerisatie«' aerdcor die ë'roB&tis | roepen mot alkaar een mt allerlei
chomiaahe bindingen in elkaar grijpend uiterst onregelmatig raazenmolecnul
vornan ongave«*" ais een kunsthars. Juist door de beparkte bewegingsvrijheid
der eenheden sljj die bindingen nogal los, zo lat deze door invloeden van
buiten af in?rapend veranderd kann n morden.
Lignine ais ,.o >>ri. : , .% !.-.ts ïtgd iéts suiderâ dan -lignine in de oelwand,zoals
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•ea va*fi y,•a g op hout b.v. iets andera is daa de afgebrande of .alfa
afgekrabde verf. Hst oniersoek van lignine ordt no ' «xtr barsoeiXiJtt door
de omstandigheid» dat dit- lignine in all© bekende oplo-raiddelen onoplosbaar
is, ai beweert mn in Amerika een oplosmid iel gevonden te hebben, waarin
ligiimï k'J hst in fracties oplost.
Deœeest toegep- ste au th ode 3 der 11ga ins"be rei d1ng beruste» dan ook groten
deels op het v;rwijderon van de andere Incrustaties an van de micellan zelve,
pit wordt bereik# do or h t laten inwerken van ot.-rho mv?m. Hei is duidelijk,
dat onder »ulke condities allerlei verfde ringen in -le lignine pla&ts vin
den. Voorts wint man .»el praepareten uit de afgeperkte nape rati© vlo-) ist offen
doea daar ook het ohaialaeh snaoereren niet bepaald s&chtzinnig ws -dt uitge
voerd zijn de aldus verkregen proap&ratan caen-eor in vele opaiefcten verschil
laad van de lignine in hel plaat* ar ige nat «rr laai. ,<m belanjr k ksauark
van de ligiiina is het aothoxyl gehalte, dat bepaald wordt duor de afschei
ding van 1 ^tkoxylalcoUèl.
T'oht -r komt ook methoxyl voor in de hiervoor ga«waisde aronauren, daar deze
dikv.pl8 v-::orkor.vo'ü-:l0 als esters ven uronzuur en siethjrlaleohol. das b.v.
uk»thaaol-uronntdß. I-'eit is, dat in praaparaton, waarin gaan ligaiae «aar
kan .orde» aan;etoond, b.v. doordat ze volledig door sterke zuren in oplossin,- ge r:oht kuur. » morden è» daarna ges,, nc-ersl&g iaaer geven fcy koken
ns vo dunning, n*g duidelijk v.ethoxyl aangatoond kan. «orden,
tenslotte kannen ook anorganische bestanddelen als ine jn»statie eptredon.
Zîjn deze bâj grainsIro van de lichte gronden, vooral registre, grotendeels
door il!kókön ^st „ator to verwijde ran, bjj „jraanstro voor da »«fff gronden,
vooral wintortarweatroi is een belangrijk deel in kokend water onoplosbaar.
Deze onoplosbare as bestaat grotendeels uit kiezslzuur ien mag stellig ais
incrustatie beschouwd wordan.
In hoeverre dé Ire ator oplosbare nste-tanddölen air solute incrustaties
zijn t® b<?sohouuon of cReer als reste van de celinhoud kan nog niét beoor
deeld werden. *•! staat vast, dat ie friste waefseldeleft het grootste gahalte aan anör aniseho bastanddelen beaitten on alt dien hoofde trote la t
h&zor n bij de bereiding van. kuastz'jds» ait «MaÂstro,
Da ia wam «atar aploehar« be et and de den.
Daze bes tan-iie Ion »e telen verooodal^ aleohts jede«lt*üjk in de eelwanu
en a'Jn ä der"vais raster van de celinhoud, dtro van onrijp graan, liever
egend da.-» ho A van gyaaa, bevat con *u#r hoog f^roaatagfo in «»tor oplosar© be 3tandde lin.
aerstestro bav_L e.«n*z*f.r koog *00.,-uiig poroantoge a,l. 15£> en hoger.toggoatro ka ;.l,
;.oihttlgo peaéoni'agea -evóttent circa
uc halve cis..es tanddeIon '.avat dit war» v/fttorextraot ko Ihydraten, ligaiaoaohti ,e bestanddelen,
•iwitias en
y» „nauur. ^lechts o«a soar klein gedeelte .dier kool*
Hydraten is xylaan.
c

f

I'âUÈfmtÊIÊSUm*«Mil
'/oer do vorschillende -raanatroaoortoa, voor winter on »aaargraaa voor atro
vaii vórscuillendfi gronden on ^ogrooid in versohillead-.- jarea'ia de totale
:
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; xit id.
3e hiargegeven enfers dienen dan 00k sleohts <m de gedachte t© bepalen.
In aara ~m±;rp oplnsh-re^ ua.-tanddeXun.
10*^
In ïi&ru water "onc^losburû as
Lignine
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-IBvast gebonden xyla>a* {»ej>, uronzuur)
cellulose

12p
40 .- +
f:

.

.
§2$ 1
loo jï

Hiorraatie ben lk aan h t einde vnn rjjp algeméne bésfchouringoï, en sal de
v«lg»«4e voorlraohten röjden.ann
dc bespreking \r-n dc feitölfjke stroverwerking-.
De
industriel«
verwerk!»
: van grr anstro.
• »•.._
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Im le i l; xxf*.
Ifen moet b' eon besproking van de industriële vc-rworkin ; van graanstro goed
ouderasheid «»ken 'tassen de rsèthodos welke ingotmrgerd
n ie »eest
r$0 n se1".>ke c» tfe> do s.
Het »rota verschil tm -.en beide is, dat rif ingeburgerde rwthoiss het stro
als ga heel tot S4n proäaot vorwwrkan, t«*wij$. ie woest ransel!jkë roe the les
gokennerkt orden door de geseheiden verwerking van vezels an «lat voxels.
Uit laatste ie lus tosskon::tisusiak raa.-;r om nu toch Iftr gedachten in die
richting te leiden V.,] de b«spre/ving van ie bestaande siethodss der industri
ële ver werking, deel ik Ja ze a thodes in in t-?oe groe.en, n.l.
la* Verwerking van graanatro tot vezelige produeten
2e.
*'
" niet vezelige "
Ie-

r.

^.n f

;-;r;

tro tot regel jgë prodaeton«

Algar-eog.
Voor *st v rworken van granastro tot.vezelige produeten is altyd noodzakel'jk
à0 ffiaoaratio.
Dit iaaé*eratieproee$ behandel « ik in «ijn algemeenheid reeds
vroeger st ü en ik volsta net erop ta w zon, dat de *-aosratiomefchodsn
koo Izakelyk .-rseakanisen or- hoofde&kel';k ohor isch kannen ei».
H«e straffer de icaeoratio .uit .ohe:-4«oh oogpunt i:?, des Ut a*:«r incrustaties
zullen in oplossing gaan, des te Keer nadert hit v .rfcrogen product tot een
ireselttof
vun
v r.orl-.-aauen •••" ; Loch:s '»iter ;ti. rie«-In. ..staan«
Hoe minder de mate is \.r; vin do «toéoratio fflßt chemische niddelcfi eschiodt,
des te BO^r zàl de eseaem* telling van het verkregen vosolpredact Made ren tot
de awrionstelllng veo. ac t uorspronk-il Jke stro.
zullen nu le ver««srkings-r
tsogel
tot vesolàehiige eind, rodueton indalen naar de snethodo van
»».©«ratio n.l.
lo* "< run riiii 1 irfiriiiiil mi Tim Eutófcrotfei —
g.
«ïL - -- ^
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^ ^Éawplaten on karton,.
eelFtof5r-r.rtsn voor spisr en kunst
% y ie »

le. * ; %
, platen..
IPs'fbegrip *63 ». "yi.»-.t * heeft nogal eOtts ver-arring gosticht.
!>•»• kont omdat »<§# Twu-pïagt* «oh typisch fe rötaanä :redd Jt a an de hmv1k«n a
î -, il' dri suonca '*bou-.pi?? t" kesnon. S.l. ">?allboardM, "insulation
board' 0» frsMrssboasrd". Vu ié de te» •'^rallhoard'* var» toepassing op ieder stuk
karton van enigszins bolaifr ke aiwoting dat reo ht overeind kan staan ea dus
•oor af««hutting of beteugeling knh worden gebruikt. 2ulk
aliboard" is een
klassiek . roduot in Jaaorika» dat reeds tiantftlien ümren s'j hot ik 'besoheiden
Bate wordt toogepast. Dsrgel ie eerlogsprodueten als ie bokonde strokarton«
bou-.fi ten zouden in . rilia uiet o-fvai3»n on ladj* *W,?ÖO» als " -allboard!
verkookt kunnen sarden.
ÏbsbJ. dols z:jL in . -xx'iu ia eisen te stellen nan ''-.t-illboards" s ter. -adixi'erentieerd en ;,an kroeg daar behoefte aan warrite resp, kou -0 werende platen, ge-

•*3.0«"
iautl
luid isoin rosdo pluter. on sear tord© platen.
Kat is vooral de "'^letex Corpora tien- gewoost, wolke in .ie -a 41f fa*®a ti
ering eon grot© t.îélî#Kst hö'e ft goilâo» net als gevolg» dat de se flaawa. nu
een productlesniveau heeft teroifct,
van 800 ton «par dag. Ook andere fijai'i
hebben io voordslar vertonen aan le produotio van speciale bouwplaten en
do rkond n in 1ST3 r-oduëóerds .Amerika 800 0' •"* ton fewwrpfcat » iw«l t»all
board, inssUc ion- als proueboard p«r Jfatr.
ïïlorv- h •••erd vcoï ;ocxport w4, aodat -^uropa fsitoÜJ'- po3 op grotere schaal
de bot"?plster., leerde kannen toen In A~e5rikn de ont^feeling van speciale
typos ifoeds -cHter ie rug as.
Gek Cnntóa gin.? 1 croodig ev«r tot de .roduatio vr» .terg^sHJke special*; bouw-,
platanên ook des© prodaoton p-wM& op de /iuropeae s»rkt. dï-.-ndoor kon hier
ïlé mening port. V- ttan lat dit ?eka«l ateww product»* '** ;-re», terwijl het in
iezer niet anc*-»*# ian spooiala kartonsoorten waren»
»ÎJÏglU fiffi

:

a

t4£- al: .

ùmtViMimè en 7an?.«e#ô fsbrio'sen stieatten verveigen?, doóhteroadornoiaingen
tn 3-iropé, gpeaiasi in ïfoor^agon, ?,f?odo» on Finland. • • ;
Al npcedig wortin ook se3 i'stnndi^e faî-riekoa in Scandinavie opgorioht.» *a< ro
b\j V »rel do ont- • ikk .-sling Aet 0 rood# .^eâeeiaie «waoowrtia methode vlgs AsJlund, ». . h-»t 'o "i• -vator "•rocrf-.itf van •• »oto invloar? is po«r*«at.
Itet is ?r®i a»erkrxiJ*tti>: dat " andore landen sich aan -Hut lak van Mffif zo
«reinig -»olegdn ;fcobb«n laten liggen isodat de productieve rdoling in 1939
oa:«véer
Aaarlka
'.-cäji'-' insvio
Can. Ja
Duitsland
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(500
140
75
75

300 ton pa - j#&#
006 tor p f
*
000 ten «
"
0O0 ton M
«

ïïit da c.-.t.i Auf èa.-ik a-n dit goor globale ^egtTOBs, aalke aahtox ai t.djson,
dat per hoof3 éer'bevolking
:'oaadiasyie
15 kg poe ja&i prod ojoorde
'tJana-.la
a'tg rt
Àmrika
4 kfe "
*
Duitsland
1 kg w
*
Bu -ordt &*• lOoUwcndOel ver ie Sean lint viseha bouwplaat in Zweden goprodaotterd K?ar.rb.\; çirea de hälft vals dosé productie aldaar nek wordè toogopa#t.
In Sleden sral :*un een verbruik aan bon plan1 van eirca 3 kg j,ur hoofd oer
j .;...r plaats ar. '
to pen cor, v. rbr&ik in iltslan"' ongovórr gal-s-, n vo
Ikiitte productie vm 1 kg per hóófd per j;. ar.
?oor lenden' •¥% eon. enigaaina bohoorl ke boa .-ni "verbeid aal'höt gebruik tus
sen ba Ida sfjfert in liggen »» oirca 3 Ig per hoofd per v1aar bedragen of
kunnsn 'be r gen. ?oor ons lsnd bodaiit etat oen verbwik van rond £.500 ton
por jaar. In ons INÎft ia dus oon fabriok'taet «én eapr.citOit van £5000«
300
'i. ton por dag ~t,oIiis or- «?jn plaat# transtoor eon goéd floroxando bousngverbeid hot inh«e*oao product zots toepaaaa», aoal» dat nu reads ia a.-ar
roOr^it at --avando li.ndon paeehiadt.
Kolossaal bè'tf >urd «oat hot i*n ook «ordon dat, toon antja oaateM»» ad©
Kannen 11 10">f goo.-don in onsto provincie 'belangstelling to wokkan voor do
boa-.- van oen vaal klfsinero bou'SflateaÄbriek we „ende vol,»n-. do lofibra»
'tO'ipethodo, aan -üovo^asciatnaeRnoren tord fopraat. 3lt ie téoedr duarom te
botrouroa omdat in zulk eon lnbtaUaitó niat allaan graanètro do®h ook an
dere landbouvïftiVal ssat sua -es tot 20 broodnodig boa^iator'iaal vermarkt
,m\ worden«
InedLddol«' bl'jkt m oohter tooh s»t Oen dcr>>l js plan voortgang ««^ikt

tîî coréen,
.
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£aàge mst&%ctz Xm- t Lk u hix-* sien voa "bcafcrpl&at W*¥•.••.-rdigd uit getieft- »
kam*ré etra» adas^us v.-.r î>mi £ latt 7 .t%- -dd.jd r r stï^scfton.
H«t bdj&cad&re «i de 'eottu Veu\ .pla. % is 'él «lat de20 ii«*nt op M volle
4&U y«v 4& ï-iuohiaa v,oa$t ver*. ;*Ü|^ in tö3QE;:telli»&. t£~ de jletan uit
etroearton, 3. ;. ui 1,; ;;::;. ..orit S uv.-rtîilïcfi.
Po mâim iA.;xvoO- mit U vnr.sc If balpen, -rangeer ik gtsï&U de fabricage
vaa boa- £Ïaat .-ospxeak in v rgaljkin/; •% t le v m àeâfytçg va» ï.arton.

iîsrtea ii> eau .-^oducii »1 eau star . erV;- r.rdije ^esUicloais. Daa*»p hio*
in te ;«ä iöa 'ie v.;. voaren, Içuh Ut ic- vaor ans aooilijc on® voor te
stellen'dat ssfst 'mie 8 Jaar Jéladbh do M-:*irftê&& I a^-viatsr ie fernst
vsn .Ut vc•-/aardij&a m ue voodoos sût ,Aae rika overbracht na?;r Bageland,
,'jordiüü .»&i'd o&rUa slechts voçr pillendoosjes e.d. ;?ebr.iikt,ter=ryi de
KGABOADOOS _a iSCO hiMEgeagreokt ke'gçp t; kr:,;;on.
la lia u„d, dua uKétïfeka Ut eipde vai» dq I8e
a|h. strooartos als
graadatôT via- L^iïiöïuxa sk-^.4'-.- »»A cuîdi': ide rardi.;e $l&at© 1B mest
U %tsl\& -.0».i itu ada • . *.iî;.:.
.lie vteiCa. ajl'-lw-ji yax; de houtsl^ la .as trie on, gea r£ .^-ada «MA de enorrae
toenase vna Set papil rv©r1>*uik ôôS Se ';«>?;éM'iç toeaass« vm de fabricate
va» het grau-- irtc„ c" dû fco rdf dat uit oud y-n; i. . v> ;*îraar<lt*d ^erdt, •
hebten siroeartan n,
ns,%tlg oanourvqntio aangedaan.
In ^rxriiva, w. ur U airocartsnindustrie e--a van -ou-àû ^ötastigde i Justritf
is, «ras4 da eaneurroutâé extxa.vftrr.-a^..->d »iet aîleea daoj* het ehl^boaxd
»aar vooral door de prmchteten ROA SAKS ie&Ü,iji betere U'. al Î te it als JU te
en later Kraft-beerd. ä««^rooartoainäastrie kreeg daar ï?dHt®r een algen
ruxiatis sü w^l yocv do.prediiotea vaa ;o
009 inch oormjatiag baard,
de .
itoi Voöy
joïf in gèli? hartoa. Aida» kon 'la U&b -ika ten-stro*
ehrt<^Bin»iuatgig vt-a 0*00p0 top..; ra|uatie r«--r J!-ur het hond bïed »a Mm
-is ooneurrentïe .-ok op dit unbied vaa 'hot -'ehipfeoard" «r. ie lea t ste t"jd
Vworal ook va» -oUUnat .
11 -, ,i> ,:rika is "ode ioud de -roet«te prodaeeat vaa strowi't:-» *aet
pre-*
duetiaeapaciteit v a read 4ÖOO Ö ton v--jr j« r. ur.r.; îh&vétri® .-neft de
1/-- ts|e 4*fe|t 5ô'j. tdf4 prodaetieb^perkia^on ?tondhavea oe -.i» iakrispeade
saarkt ep ïf'jspfeii te hoadea* i-n«® ia : .13t rie UUt ^drovon op het Sanelee
eiau. Jï-vstiars' v^t aoj alt^d hètseîfde gror. >-tof vcûr "'bôxsiakiifel- teeça^t©
al» vijdtig
;
.•i* r ';egdh ré^ds v re^^rii^j «a te kpr.?u en de Laiâi^. ^orlog zfOL desa
tiMsst&tod ao,;
.• eau-. .^'Sr.
i:: cr a.l. wèer béhöeitff aan emballaifewfiteriaal dar |n e r, oorlog èa Seeland köi. .iat ai i zxépr van <me betrûkken*
du^r sofe»r s^a ^ï-ao^.wtl andere . rktaa vô^i? e»ballâg» teateriaal
in de
'••••relà* doe* dr?iï v.lr't stro-jartoa hi'«t le stouè Vafe s • --dait pïoâaot
t^jptre^ken-dó Ov. ^urvfeUs^^.
^
• ölisv-T- r ... ft a»e iadu:.trie do fset l#ü sj^rocartoa vooral ia het
binaanl ad X ia.
srtr-alsrer i.-er h .-t le be y lakken t-t sterk papier, doch
hiermede i
.an dv: ,;ew 0^
eiko i« Atxrita roedc. ii ft jol-gû tot
de uiieir.-. I'd
.-t ofxleiv>*i oplo d.i..., v/,; •oir-;'ccte:ta»o flalck;
kanten vrai eoa àoo^.t/drdi^ d. rt.a
•.
,;el.f van strooarton daartussen,
De ...OßKJiaar :J. .,'.c.-. -..I
^.adea a.ullon in iè'dfer'^©Val het uiterste
doen 0 Jict a vur 0
Van hor bulle r. ;... -.'on '•'• ..i^.a£: "dé. s't.rd«art ;»nia d;j.st*ie ook voa* da str ,v ;r»
cïking gewe él I en êo': iii dàae* Wr&rde t*dd>B nog is, tooh lao t Bien niet
donken, dat ds \--.rcl.} »eauar strooart- r ni« t drâa.

-21- itt X9S0 nof: vorwarkto da Nederlandse cartonnt;v;eindustrie naar schatting
nop; geen 28£ van haar grondstof aan stroearton. De grate laser derheid van
hat verwerkte carton was buitenlandse import gcfabrioe- re'.' v.!.t andere
grondstoffen hoofdzakelijk hout en oud papier.
Ja. sel fa meet men een apen oog- hebben voor het feit, dat snaiisko&baar le
betere kwaliteiten carton eer. steeds groter teapaspin sgebiad krijgen en
de mindere kwaliteiten een steeds kleiner.
Het streven v n de bestaande strocartoninduotrie sèet er nui. dus op gerieht zijn saai bestaande installaties of net zo weinig sogel jk varanderingen
oen hoger waardig karton te vervaardigen, Slechts dan sal m® tijdig de
bakens na r het verlopende ty kunnen v rsetten.
Be fabricage van cart n en bouwplaat is in wezen de gewone #apiorfab ioage
pnder gehruikiuakiag van de z.g. foudrinieruachihe#
pla-atje XVIlï
Cross & Be van p. 298
Deze bestaat uit een zeef zonder einde, hetwelk ovo een groot antal droogwalsen, z.g. registerwalsen voortglijdt, te it.l de veselsuspenaie daarop vloeit
en asn z'jdelings afstroiaen wordt gehinderd" door t ee gróte rechterbanden,
welke op hot zeef .orden gedrukt.
Daardiir ontstaat 'hot. nóg kletsnatte karton resp. de bouwplaat, welke uitge
perst worden tussen walsenparen, waarna het rasterende water eruit gedroogd
wordt.
Hier onderscheidt zich de bptiwpl&at fabricage aanzienlij van tie kartonfabrioage, daar deze laatste* evenals 4è gewone papiermachine-toegerust is met
groto draaiende droogc^l^Lnders, waar de karkonbaan over keen wordt geleid.
Ûit .is een van de redenen, zp niet de enige reden waaro» karton niet in
grotere diktes dan 1 à 2 mmx'Qp de Foudrinie^machine wordt varvaardigd.
Dikker karton zo\ySp de droo^cylinder barsten«
De bourpla t wordt echter 1 s S ca dik -gefabriceerd en wordt in vochtige
toestand dan ook in platen gezaagd, wölke op eon roïlaabaai:. of .op een band
zonder eind door 3en dro o'-tunnel worden gevoerd, a aal s d;&t-r..-t souidgo
speciale kartonsoorten ook wol gebeurt.
Da harde platen ,»orden verkregen "door de vochtige platen tus se à ^sei stoom
Verhitte natraOsen te drogen en daarbij aar. hoge. drukken te onderwerpen,
.«il map karton tot dikke' platen opbouwen, dan' M> t he;; op elku/.r ga&lt'cfd
x x
worden V voorkeur , tot waterglas.
'
2e. Cel3toffen voor papior- en kunst..
De wereldproduoiie ?tan papier en karton saaen. vertoont le .¥-. 'him getoonde
ontwikkelingsourva sinds 1900. (,1a ' je IIS).
Het is een dâideiyka groeicurve s»t een scherpe- inzinking- ti„dens dè bo v -rkte
.. criais i:.s29-fi'..'321 DWCH de vrijwel parallele ST,. ;ing rSóx en n& die crisis
duidt op het nog steeds aanwezig z'jn v.,,n alle factoren gunstig voor een weel- derigo opbloei van doze tak van hedr^f.
.
De V(ïéwgc schiede ni s van deze fenomenale ontwikkeling, de .
daarna» dus kan
met enkole feiten beschreven worden, toe tree tes £88 1600 was de papierindustrie
in Noordwest ;uropa ingeburgerd, omstreeks de eouwwiss©ling tussen 18e- en
19e eeuw heerste "-»en enona grondstoftekort.en werd nog bovendien de papier»
&aohine -over verveiiv -kt, dat deze de .,ro.I.-.üi-.-I'Hood z r ix sIj.,J ï,q\i kun
nen doen st ;en, t -e or-..rtro--;ks ISPO ülliey de celstofbereidio. ; uit stro
en Kelle- hu «Ivres» vun :out uitvond. 'De uitvinding van ï.ellisr werd even
eens op «out ov fgedrafïön door att en 'Burgers en later door Dahl v rder
ontwikkeld. enge voer ten t de dat in Ï080 'Titsoharlichun Kellner- nan beroemde
oisull xütp :ooó.fé ' s uitvonden.
.-)gen 1900, ten t -.e v< . de beroemde
tentooBstelling, was das hot
plaat e zogezegd boven de grond'.
Grondstoffen waren -ar in ovarvloiât do bossen in Scandinavie, -Aaierikß en
uanada,. hot voolsc an het Jkidden-guropeese houfe voax da Duitse industrie
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• et alfa- of dspartcgras voor de Schotse industrie. In Britr-Indie
önd toon reeds eon eerste begin van een celstofindustrie op basis
amboe, sabr.i grecs o. d.
,ii 192% tot 1929 r/61 do groei so geweldig, dat allerwege waarsdhuvingen
werden gehoord dat een grone!3toftekort zioJa spoedig i;ou aandienen, Slechts
Canula en Serwdinavien on vooral Finland 2 at en neg dik in de reservés.
Toen k.ram de crisis en vele bodr. ven -orde» st. lgelegd. Dook daarna ging
het weer in scherp stijgendè l'jn vooral wel da. row omdat in de £.uidelijko
staten van Hoord.Amerika een grote industrie werd ingericht, ter verwerking
van het da r inhagmso snelgroeiende dennenhout en ook door hst intensieve
autarehisohe strove». van Italie na de sancties. In deze beide getallen
hoeft rien te maken ot asn teelt van industriegrondstof ./aar tot voordien
in hot wild groeiende bomen werden gebruikt.
Dit is het ogenblik ïat de kans voor • landbouuafval als stro gunstig is
geworden. Dit wordt Aangetoond door-do toepassing van graanstro op grote
schaal behalve ln Italië ook In 2uld-A-.arika.
Celr.tof en panlorfabricago.
Historisch overziohtvtot 190U. vandaar af gros!curve
P roduc-tceni voau ter wereld
1937. 30. aillioen ton papier + carton.
ïe danken aar enorme grondstofreserve's van naaldhout
SO jaar oüde «tarnen;
E ïer geschikt om celstof te bereiden, iïeeds vroeger genoemd bisulfiet- en
sulfaat#roctfdtï. Beide begonnen 'omstreeks 1B-Q. Aanvaakelijk enor .e voorsprong
bisulftetproerfdrf, loopt suifartyroced^ aardig in.
Andere grcndsftoffsn doorgaanse speciale prood'd^és.
Bamboe en stro fe.rvankèÎ3jt
sulfaatproe&h?.
11
Beukonhout
bisulfietproodïd.
!?-> derhand salpetc rzuurproorfdé enige opgang.
Ka d« vorige wereldoorlog kv?afc omljioprocud^f .
Toegepast vopral op graanstro, doch ook op enkele houtsoorten. Haakte œer
enigszins op dó achtergrond, is duur. Beschrijven. Later hot. Eonosul 'ietpr-jQffdé vooral in Italie ui formate populair juist ook voor graanstro.
«.'as 3»eds lang bekend: Braun + Odrioh, Schacht, Bradley McXeife, Hilperfc
c . s. * ronov*'.;y. ;c schrijven.
Proa«?dt' voor de toekomst.

,

Theorie :apie rbe re iding

eisen

re«ellengt®
chemische »arrensteHing
compromis voor reinheid van papier.
Noodzaak zeer milde ontsluiting ve- -redering korjr materiaal on voor sterk
papier, toldera voor kahstzgdeçellulose. Zeer aware eisen «an zuiverheid.
Volledige' verw' dèring der incrustaties., Juist vanweg., ha» hoger asgéftalte
varvryderibg van het fine fiiàieriaàl.
nlgo • gegajaus over kunstzijde en'colwol productie.
Viscosepröces. tirinken-ewellingsgri ud..
v * r-o-tro iniging IC g , loge a»
L - : 5.
rfendeineirt
voorrijpen, xanthogan ren, f.'.ltrp ren stukjes!
'spiralen n ! .. n r oh.
Ve zelsto rkto -pe nto s&ange halte
* 3 ver ,;«um 1fbraafe-vfrrswakking.
Olstof voor papier en kunstzijde vo eisen dus fractionnering. -.ordt nog
11i 01 t o :., - fyi s t.- toa1 om'gt.
at nu met de rest?
'
pyne,$tof versùikereH
gecOheontroerde zuren
vdrdunie gureh»
hexoses voor alcohol en
pentoses voor furfural-ten g ist be rei
gistbereiding of als zodanig
ding of als zodanig.

-230e rasterende ligaijste Yoor brandstof of i la perasmssa.
Uitvoerig toelicntan; ÖV. YoorbahaaûoXin.5
; •. ri-ici. V rauiitci'in
^ pentoses.
öftvajpsui) »ring
—>i»xo*es.
Total« vcrsuikoriag
alles tegelijk ——ïoruls utiài;,.
Het allerfijnste imteriaal al» afvalwater

^ laathas. gisting.

stro
de fib rarer,
suspensie
fractionne ren

p&pieroelstoi
oilde ontsluiting

sw&rtloog
verbranden

fljastd zu&taria&l

middenfr etie

lange veaels

ktuoatz^de
partiels ver suikerl&g
celstof
nsv**rsuikerlng
krae tig©
xylose
ontsluiting
he 20 s© ss
v.*
xylose
, v. 1
alcoKol
furfural
foxuli uitiis

regenereren

laatnaantot- le
xsting
iui1v.•.. lil ;; :.m Umn
stroop
guv&4
orula ut lis vloei'oruA
0 to f

u i t " 'iets vloeistof
lignine

Kaoapitulatie.
stro v.os' seIdolen
ontsluiten
fretionnareK
ehöiüi gen© sauona te11ing
taoin1scha toepassing
svahti wjaoH» ontsluiting
Manisch© out sluiting
papiosflwlat »f an.laeasta.ijd#«eIstef
••"i

• ico- Ize k tot i'r;iotion;jc ren.

