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1.

Inleiding.
Voor de I.V. Research- en Adviesbureau voor Stroverwer
king zijn met een bolkoker van een inhoud van I7OO 1 van het
Nederlands Proefstation voor Stroverwerking enige ontsluitin
gen verricht waarbij het kooksel niet op de normale wijze via
de vulopening werd gelost, doch via een op de romp aangebrach
te plugkraan werd afgeblazen.
Nagegaan werd onder welke omstandigheden een dergelijke
lossing praktisch volledig was en in hoeverre de hardheid en
het droge-stofgehalte van het afgeblazen kooksel veranderden
t.o.v. de in de bolkoker achtergebleven stof.
Ook werd enige aandacht besteed aan de economische zijde
van deze wijze van lossen door het stoomverbruik tijdens de
verschillende fasen van een koking en het totale verbruik te
bepalen.

2. Werkwijze.
2.1 De ontsluitingsvoorwaarden.
Uitgaande van de veronderstelling dat de hoeveelheid af
geblazen kooksel groter wordt naarmate de beginvlotverhouding
van water op totaal droge stof groter is, werden de kokingen
- onder overigens gelijke omstandigheden - uitgevoerd met de
volgende beginvlotverhoudingens
totaal droge stofg water
1
s 1,5
1
2,5
8
1
s 3,0
1
s
4,0
De overige ontsluitingsvoorwaarden warens
hoeveelheid stros 200 kg luchtdroog Peko zomertarwestro,
oogst 1959?
hoeveelheid NaOHs 4,4 gew.$ NaOH op absoluut droog strop
kookdruk
g 4 ato5
kookduur
% J O minuten.
2.2 Het kooksohema.
Het kookschema was als volgts
De bolkoker voorverwarmen door deze op 4 ato druk te brengen?
daarna de stoom afblazen.
De koker vullen met haksel en loog.
De inhoud stampen.
De stoomdruk op 4 ato brengen.
Ontluchten tot 1 ato.
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De stoomdruk op 4 ato "brengen.
Bij deze druk 70 minuten koken.
Ten slotte de inhoud afblazen.
2.3 Het afblazen.
De koker werd zo gedraaid, dat de afblaaskraan (een 6"
AUDCO-plugkraan) zich onderaan "bevond. Deze kraan werd door
middel van een bochtstuk en een horizontale 4" leiding van
ca. 3 m lengte verbonden met een tank5 waarin de afgeblazen
stof kon worden verzameld en de stoom kon ontwijken.
Het afblazen werd bij de diverse proeven op verschillende
wijze uitgevoerd (zie 3).
2.4 Het afwerken van de afblaasproeven.
2.4.1

In de eerste plaats werd bepaald hoe de verhouding
tussen het afgeblazen en het in de koker achtergeble
ven gedeelte van het kooksel was.

2.4»2

Zowel van de uitgeblazen als van de achtergebleven
stof werd de hardheid bepaald om na te gaan in hoe
verre deze verschilde.

2.4.3

Het stoomverbruik van de verschillende fasen van de
koking en het totale verbruik werden bepaald met
behulp van het geregistreerde stoomverbruik.

2.4-4 Ten slotte werd nog nagegaan in hoeverre het droge
stofgehalte van de uitgeblazen stof verschilde van
dat van de niet-uitgeblazen stof.
3. Korte beschrijving van de proeven.
Ter wille van de overzichtelijkheid worden hieronder
alleen de verschillen tussen de proeven besproken.
1e proef.
De beginvlotverhouding was 1 s 1?5°
De plugkraan werd tijdens het afblazen geheel geopend en de
stoomdruk werd in één keer verminderd tot 0 ato.
2e proef.
De beginvlotverhouding was ook hier 1 s 1s5»
Het afblazen verliep als volgts
de kraan werd slechts gedeeltelijk geopend en na het berei
ken van 3 ato gesloten. Op dat ogenblik werd hoorbaar minder
stof door de ontsnappende stoom meegesleurd.
Vervolgens werd de koker één maal rondgedraaid en de stoom
+ het kooksel bij geheel geopende plugkraan verder afgebla
zen tot 0 ato.

RAPPOST BETREFFENDE HET UITBLAZEN VAN KOOKSEL

A 10

OP SEMI-TECHNISCHE SCHAAL.

augustus I96O
biz.3

3e proef.
De beginvlotverhouding was 1 1 4»0.
Nu werd op de volgende manier afgeblazen?
de kraan werd geheel geopend en de stof werd afgeblazen tot
de druk 3 ato was geworden.
Daarna werd de koker één maal rondgedraaid en vervolgens bij
geheel geopende kraan tot 0 ato afgeblazen.
4e proef.
De beginvlotverhouding was 1 s 3,0.
Ook nu werd bij geheel geopende kraan in twee keer afgebla
zen! bovendien werd de afblaastijd genoteerd. De eerste
afblaasperiode duurde 27 seconden en de druk daalde daarbij
van 4 tot 2,3 ato. De tweede fase, waarbij de druk daalde
tot 0 ato, duurde 6 seconden.
5e proef.
De beginvlotverhouding was 1 3 2,5»
In dit geval werd in drie etappes, telkens met geheel ge
opende kraan, afgeblazenf tussen elke etappe werd de bolko
ker één maal rondgedraaid» In de eerste fase daalde de druk
in 20 seconden van 4 tot 3 ato, in de tweede fase in 6
seconden van 3 tot 2 ato, en in de derde fase in 6 seconden
van 2 tot 0 ato.
4. Resultaten.
De resultaten zijn in de tabel samengevat. Bovendien
zijn in figuur 1 de gegevens over het stoomverbruik ver
werkt.
5.

Bespreking van de resultaten.

5.1 De invloed van de beginvlotverhouding op de uitgeblazen
hoeveelheid kooksel.
Uit de kolommen 3 en 4 van de tabel valt duidelijk af
te leiden, dat tot en met een beginvlotverhouding van
1 i 2,5 âe hoeveelheid afgeblazen stof toeneemt.
In dat geval is ca. JOfo van de totale hoeveelheid
kooksel gelost. In de praktijk mag dit als voldoende worden
beschouwd. De oorzaak is waarschijnlijk, dat het kooksel
tijdens het afblazen beter gaat "lopen" naarmate het voch
tiger is en er bij het afblazen bovendien meer stoom wordt
gevormd.
Verder wordt vermoedelijk bij een lage beginvlotver
houding tijdens het afblazen een kegelvormige holte in het
kooksel gevormd.
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Figuur 2 geeft aan hoe men zich de situatie in een der
gelijk geval na afblazen kan voorstellen. Uit deze figuur kan
worden afgeleid, dat ca. 5van de stof moet zijn afgeblazen
indien inderdaad een dergelijke trog wordt gevormd. Praktisch
is 60fo gevonden.
Bovenstaande veronderstelling lijkt de situatie dus vrij
aardig weer te geven.
5.2 De invloed van afblazen op de hardheid van het kooksel.
De kolommen 5 en 6 van de tabel leren, dat de hardheid
van het afgeblazen gedeelte van de stof wezenlijk lager is
dan die van het niet-afgeblazen gedeelte.
Het kooksel wordt door het afblazen dus reeds ten dele
vervezeld.
5.3 Het droge-stofgehalte van de wel- en van de niet-afgeblazen
stof.
Het droge-stofgehalte van het afgeblazen gedeelte van
de stof is iets kleiner dan van,het niet-afgeblazen gedeelte
(zie de tabel? kolommen 7 en 8).
5.4 De invloed van de beginvlotverhouding op het stoomverbruik.
Zoals te verwachten was, nam het stoomverbruik toe bij
een toenemende beginvlotverhouding. Deze toename is vrij
sterk.
Uit figuur 1 volgt, dat dit toenemende stoomverbruik in
hoofdzaak moet worden toegeschreven aan het feit, dat bij
grotere beginvlotverhoudingen meer water moet worden ver
warmd.
6, Conclusies.
Als op de romp van een bolkoker een afsluiter wordt
aangebracht waardoor het kooksel kan worden afgeblazen, dan
blijkt het volgendes
6.1 De beginvlotverhouding is een belangrijke factorf het
percentage afgeblazen kooksel neemt namelijk sterk af .
beneden beginvlotverhoudingen die kleiner zijn dan 2,5»
De hoeveelheid afgeblazen kooksel bedraagt bij een
beginvlotverhouding van 1 t 2,5 ca. 9@f° van de totale
hoeveelheid stof die in de bolkoker aanwezig is.
6.2 De hardheid van de afgeblazen stof is 7 tot 9 eenheden
lager dan van de niet-afgeblazen stof.
6.3 Het stoomverbruik neemt sterk toe naarmate de begin
vlotverhouding wordt verhoogd.
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Bij de beginvlotverhouding van 1 .» 1,5 bedroeg het
totale stoomverbruik per 100 kg stro 44 kgj "bij 1 t 4^0
werd 110 kg stoom verbruikt. Hierbij is geen rekening
gehouden met de mogelijkheid van terugwinning van stoom.
7.

Voorstel voor verder onderzoek.
De afgeblazen hoeveelheid kooksel neemt merkbaar toe
tot een beginvlotverhouding van 1 s 2,5« Het stoomverbruik
neemt evenwel ook sterk toe.
Het streven is een maximale lossing te bereiken bij een
minimaal stoomverbruik, dus een minimale beginvlotverhouding.
Er zijn redenen te veronderstellen, dat bij lage beginvlotverhoudingen het kooksel sl.eo.hts voor ruim de helft wordt
gelost en wel door trogvorming in het kooksel (zie 5*"])»
Van de zijde van het Research- en Adviesbureau voor
Stroverwerking is voorgesteld de afblaasopening gedeeltelijk
af te dekken met een kegelvormig afsluitstuk, zodat het
kooksel dat zich in de buurt van de wand van de koker be
vindt, ook bij lagere beginvlotverhoudingen door de stoom
wordt meegevoerd. Een uitvoeringsvorm is in figuur 3 ge
schetst.

(Drs.B.P.Khol).
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TA35L
QBGEVEHS KOOKSEL
Verdeling in
PROEF
NO.

BEGIN
VL-OTVERH.

(1)

(2)

(3)

(4)

1:1,5

45

55

1)

afge
blazen

achter
gebleven

Hardheid

afge
blazen
(5)
19

2)

Droge stof in

achter
gebleven
(6)

27

STOOMVERBRUIK IK KG/100 KG STRO

2)

afge
blazen

achter
gebleven

Op druk brengen
gevulde koker
van 0
tot 4
ato

na ontluch
ten; van 1
tot 4 ato

(9)

(10)

METHODE VAN UITBLAZEN

Tijdens
koking Totaal

(7)

(8)

33,2

34,9

In één keer tot 0 ato; snel.

34,7

45

1* periodes langzaan tot 3 ato,
dgxi één omwenteling van bolkoker.
2 periode: snel tot 0 ato.

70

1e periode: snel tot 3 ato, duur:
20 sec, dan één omwenteling van de
bolkoker. 2© periode: snel tot 1 ato,
duur 6 sec, opnieuw één omwenteling
van de koker. 3e periode: snel tot
0 ato, duur 6 sec.

76

1e periode: snel tot 2,3 ato, duur:
27 sec, dan dén omwenteling van de
koker. 2e periode: snel tot 0 ato,
duur 6 sec.

(11)

(13)

(12)

O

1 *1 »5

1:2,5

1 «3,0

114,0

1/1

2)

41

89

94

95

59

11

31

19

40

27

33,9

25,4

27,3

31

55

27

32

24,6

23,7

55

13

30

36

21,4

23,7

79

13

De overige (constant gehouden) ontsluitingsvoorwaard en zijn:
looggift: 4,4/- NaOH; kookdruk: 4 ato; kookduur: 70 minuten.
De kookduur bedroeg bij deze proef 85 minuten.

19

111

1© periode: snel tot 3 ato, dan
één omwenteling van de koker.
2e periode: snel tot 0 ato.

bolkoker
inhoud 1700 l

niveau kooksel
voor afblazen
vulopening

uitgeblazen kooksel
berekend: 50%
niet uitgeblazen kooksel
berekend : 50 °/°

afblaaskraan

Veronderstelde situatie na afblazen bij lage
beg invlotver houding
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Fig. 2

contragewicht

3 steunen in omtrek
vastlassen aan bolkoker
opening afronden

schaal 1 : 10

C.T.I.-T.N.O.
Bolkoker

met verdringingslichaam
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