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I n l e i d i n g «
In 1912 verscheen het rapport van een door den Minister van Landbouw, Nijverheid
en Handel bij besluit van E2 Juni 1908 ingestelde Commissie voor het onderzoek
naar de meest' doelmatige en minst kostbare methode tot zuivering van het afval
water van stroocarton- en aardappelmeelfabrieken.

•v '•
In dit rapport, waaraan o.av de Hoogleeraren aan de Technische Hoogeschool
Dr. li» Aronstein en Dr. M.W. Beyerinok medewerkten, en dat om de belangrijke daar
in vervatte gegevens ook thans nog van groote waarde is, komt in pag. 30, in een
hoofdstuk, gewijd aan de biologische reiniging van stroocartonwater in tanks en de
daarbij optredende methaangisting, onderstaande zin voor:
"Deze gisting ' moet dan ook als een der voornaamste faotoren van het procédé
der biologische reiniging van het stroocarton-afvalwator in tanks worden
beschouwd.; de hoeveelhe en koolzuur en methaan, dir* zieh daarbij <5ntwi' kelen
en in de lucht verloren gaan, zijn enorm en het is te voorzien, dat zij vroeger
o2 later zullen ^or-'en verz eld, oui, --at het methaan betreTt, als brandstof
te wsri'en' gebruikt t,"

E jü eerste stap op den weg van de technische sntwikkeling der metkaanwinning werd
gezet door de 17.V» Carton- en Papierfabriek v/h W»A. Soholten te Sa;peméer, die
ree- s kort na het uitbrengen van het genoemde rapport gasklokken plaatste in de
bassins "/elke zij had ingericht voor de biologische reiniging v . het afvalwater.
Het daan.iede ge~ o nen methaangas, dat nog een oa, 30 $ koolzuur bevatte werd gebruiM.
voor het laten looien van een gasmotor van een paar honderd pk.
Later heeft de genoemde fabriek ook methaangas geleverd aan de gasfabriek te Sappe
neer) die dit meng', e dôo:/ het gewone liohtgas.
Door de Óastreeks 1S20 ?.angebraohte verbeteringen in de fabriek - rd aen aanpassing
bereikt tusschen de in tegendrukbecrijf ontwikkelde mechanische energie en de
hoeveelheid af e^erkten stoom, welke in de fab iek noodig weS, zoodat aan de extra
kraohtopwekking in den gasmotor geen behoefte moer bestond. Hot
s werd'toen
voort an onder ce ketels v brand. Toen jaren later de gasklokken doorgeroest
bleken te zi ':i werd het, ie<"e in verband net den or.--.unst der tijden, niet verantwoox'
©acht or.-» opr. - euw eer: belangrijke uitgave te doen voor de vernieuwing dezer gasklok
ken. De
uit Hv wo-- n.l. niet voldoen e v vantv-oord door de opbren t van het
6^ als ket lbr.aid.jtof. H t initiatief van Schölt n is elders in de wereld nagevolgd
en de -ethaan1 i: i g wer;.- in liet "buit mland zr er geperfeetionneerd, zoodat het
buitenland o. .'r.ici i- ri t '. vooruit \w ö.
Alvor ns over te
an tot een beschrijving van de wijzen waarop thans in moderne
instfllaties methaangas wordt gewonnen, zullen-hier eenige hoofdzaken werden mede
gedeeld over de methaangisting i- het algemeen. Methaan of moerasgisting treedt
in de natuur vrijwel ov ral op waar organische stof onder afsluiting van lucht
zich in water bevindt en verschillende bacteriën zijn voor deze gisting verant
woorden k, In klimaat kont het ueest voor en zgn, zure gisting, welke langzaam
verloopt en een gasmengsel qplevert, dat voel koolzuur en weinig methaan bevat.
Deze gisting treedt op bij lage temperaturen, b.v. tot 15° C.
Bij hoogere temieratur^n treedt vergisting op. waarbij e n gasmengsel ontstaat dat
voor oa. 70
ui methaan en voor ca. 30 c/6 uit koolzuur best at.
Deze gisting kan plaats vinden over een betrekkelijk groot femparatuur-traject,
doch.zij bezit een optimum waarbij de afbraak van de organische stof zeer snel
i)be<Joeld is hier de moerasgisting.

~ verloopt

l

verloopt, bij ongeveer 30 C« In de derde plaats komt nog in aanmerking de
methaangisting bij zeer veel hoogere temperaturen, door de zgn."ther to~ hyle"
bacteriën, waarbij sen zeer snelle afbraak plaats vindt en een-gunstige verhou
ding mathaan - koolzuur in het ontwikkelde gasmengsel optreedt.
Bleek uit het bovenstaande, dat de temperatuur van zeer groote invloed is op
âe snedheid van de gasontwikkeling, daarnaast is ook de zuurgraad van grooten
invloed. De methaangasbacterien hebben de eigenschap, dat zij zich hechten aan
vaste deeltjes. In een4rottingstank, waarin niet geroerd wordt, zal daarom het
water zeer veel baoterien bevatten; deze bevinden zich in het bezonken slib.
Een middel on een snelle afbraak van de opgelosehte organische stof te bevorderen
is dan ook, dat men voordurend in het Wüter roert? iioodat het zgn» actieve
slib in voortdurend contact komt met het water, dat in opgelosten' of in zwevenden
toestand het voedsel'voër de bacteriën bevat.
De ervaring heeft geleerd, dat het otroocarton-afvalwater voor do methaangisting
bijzonder geschikt ia. 1 at heeft van nature een vrij hcoge temperatuur.- bij
sommige fabrieken wel 30 C - en de gewenschte pEf het heoft een vrij groote
oonoentratio van organische et of' en deze organische stof kont voor het grootste
detl in en oplosbaren vorm voor. Er is n.l. nog een zeer groot vor3chil tusschen
den tijdj waarin cploslare stof door de bacteriën ka;:, orden afgebroken en den
tijd, "marin dit met onopiosbare stof het geval is. Ken kan zeggen, dat de oplossin^ van cellulose evenveel weken vraagt als de oplosb re stof aagea,
-

In April 1941 is door het Provinoiaal Bestuur v^n Groningen ingesteld een Commis
sie, welke had te advise^ren orver dé mogelijkheid van de methaanwinning op groote
schaal uit het afvalwatervaii de stroocartonfabrieken in de provincie Groningen.
Deze COE- issie heeft ge ...viüterd tot het bouwen van een proefinstallatie voor
de lüethaangisting, welke nstallatie ook dankzij "inancieelen steun van de
Provincie Groningen op het terrein van de Coöp. Stroocurtonfabrieh "De Balm" te
Hoogkerk is tot stand gekomen. Deze installatie is ontworpen door Dorr—Oliver
N*Y» t ' Den Haag, eën groot internationaal ingenieursbureau, dat beschikt over
een uitgebreide ervaring op het gebied van de zuivering.van afvalwater en methaangisting. Deze installatie is in den herfst van 1942 in bedrijf gekomen en daarme
de i3 reeds groote ervaring opgedaan, zij het ook dat gebleken is, dat de instal
latie als zoodanig nog groote tekortkomingen had,.welke vrijwel geheel zijn toe
te schrijven aan een wijziging in het oorspronkelijke ontwerp, ten doel hebbende
een belangrijke beperking van de kosten der installatie.
In den >1oop van 1942 kwam ook i_; het «drijf ee: isthaangistingsinstallatie op
veel grootere schaal, welke door de coöp. Strooc rtonfabriek "De. Eendracht'' te
Appingedam is gebouwd, daarbij gebruik makende van de toevallige aanwezigheid
van betonnen bakken.
Tenslotte is ook de U.V. Carton- en Papierfabriek v/h W.A« Scholten te Sappemeer
bezig haar oude installatie weer in orde te brengen door de aanschaffing
van nieuwe gasklokken. Er is dus thans van verschillende zijden daadwerkelijke
belangstelling voor de winning van methaangas, dat door de ÎT.V. Hofstee en
!ijnhardt's Automij. & Hancelmij. te Groningen bij de stroo«artonfabriek "de
Eendraoht" wordt gecomprimeerd en in den handel gebracht, terwijl binnenkort
d zelfde firma ook te Sappemeer een compressorstation zal openen»
,
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De*methaanwinningsinstallatie, zooals deze vroeger bij Scnolten

as ingericht,
- had -

- 3 had een aantal groote bezwaren. Het voornaamste bezwaar "was wel, dat deze
"gas -fabriek" veel te veel van het weer afhankelijk was.
In de open vijvers koelde het water vrij sterk af en wel neer naarmate de tem
peratuur lager werd. Bedekking van het water met de gasklokken heeft maar een
betrekkelijk klein isoleerend effect, omdat de metalen wand van de gasklokken
voortdurend als condensor optreedt voor de zich uit het warme water ontwikkelen
den damp- en zoo langs indirecten weg een vrij st rke afkoeling van het water
optreedt. V oral in de pintermaanden als de behoefte aan brandstof over het
algemeen het-grootst is en men het best een emplooi voor het gas kan vinden
ten behoeve van huishoudelijke doeleinden, zakte de gasproductie ineen, mede"
doordat men met het afvalwater in het temperatuur-gebied komt, waarin de zgn»
zure gisting gaat overheerschen.
Een tweede bezwmar van de installatie was, dat het actieve slib niet intensief
door de vloeistof rerd geroerd'. Dit is in gegraven bassins ook niet op eenvou
dige wijze mogelijk. Daardoor was de gasontwil kelin;' veel minder sterk dan wel
mogelijk is bij een int nsieve menging van slib en vloeistof.
Sen derde bezwaar, dat vooral ran practischo aard is, was de gebrekkige afvoer
van de in de bassins bezonken vaste stor. Bij de str^ooartonfabriekon bestonden
er twee nethoden om dit slik te v?rwijderen. Bij de eerste wordt een bas3in
droo .gelegd; men laat het Vate. afloopen en het slib gedurende eenige zomer
maanden uitdrogen, vr: arna het < oor arbeiders wordt uitgegraven. Bij de andere
rethc'e, die b.V, bij de Coôp. Stroocartonfabriek "De Haln" te Hoogkerk wordt
tèogepast, wordt regelmatig met een kleine baggermachine in de bassins gebaggerd.
Het 3lik wordt dan op afzondeiijka velden uitgespreid on dard: na te drogen.
Beide methoden zijn vrij kostbaar.
Alle drie hierboven g h5bmde bezwaren worden ondervangen, indien men het $troo—
carton—afvalwatar niet meer in open bassins laat vergisten, maar indien men dit
voert in e n gesloten goe . geïsoleerde tank, waarin krachtic w^rdt geroerd^
terwijl het uit^egiste wat r wordt afgevoerd via een bezinkinstallatie' of een
aeperator, waarin het slib wordt afgescheiden. Voor zoov,er noodig kan dit slibp
dat drager is van de bacteriën^ teruggevoerd worden naar de vergistingstank,
terwijl"het bij het bedrijf ontstane surplus aan slib naar droogvelden kan worden
gepompt.
ê

De proefinstallatie te Hoogkerk is ook volgens dit beginsel uitgevoerd, oor
spronkelijk echter sonder de voorzieningen voor een afscheiding van het bacteriënhoudend^ slib. Door de ontwerpers was blijkbaar'verwacht, dat et ondanks do
roering in de ronde tank mot conischen bodem een zoodanige gradatie van slibcon—
oentrati« zou optreden, dat men in staat zou zijn door hot af te voeren water
aan het bovenste gedeelte v n den tankinhoud te onttrekken, de slibcdhcentratie
oa peil te houden. Dit bleek niet het. geval-te zijn en was ook niet te verwezelijken door minder sterk te roeren. Ofschoon de installatie als zoodanig wel heeft
voldaan, dient zij dus nog met eon.bezinking voor het afscheiden en terugvoeren
van het slib te worde . uitgebreid. Er wordt thans beproefd om hiervoor een
seperator te gebruiken die in aanschaffing belangrijk goedkooper is dan een
bezinkinstallatie en bovendien het voordeel heeft dat daarin hot slib minder
'wordt afgekoeld. In het oorspronkelijke ontwerp voor een proefinstallatie waren <
'twee gistingstanks opr.enoï, en, waarin de tweede bedoeld*? was als narottingstank
voor de minder snel ver^istbare vaste stof» in welke .-rottingstank dan ook
de bezinking van het slib kon plaats vinden. Om de kosten van de proefinstallatie
te beperkends ochter later van het bouwen van de narottingstank afgezien.
Voor het gebruik van het gewonnen gas als motorbrandstof is het noodzakelijk
dat, dit van koolzuur wordt ontdaan en ook voor het gebruik als huishoud - gas
is dit gewenscht. Door het gas te leiden door takkenbossen of oon ander vulmateri
aal waardoor water stroomt, kan mon het koolzuur "grootendeels in oplossing doen
— gaan «•

gaan. Meer gebruikelijk is echter om het koolzuur onder druk uit te wasschen,
b.v'. bij een druk van 6 atmospheren. De oplosbaarheid van koolzuur is dan zeer
veel grooter zoodat men met een betrekkelijk klein wasohapparaat kan volstaan.
De oompressie beteekent in de meeste gevallen geen belangrijke complicatie, omdat
het gas toch in den regel gecomprimeerd moet worden. Wordt het n.l. bestemd voor
motorbrandstof, dan dient het tot een druk van liefst 300 atmospheren te worden
peeomprimeerd; het is dan practisoh om het ruwe gas tusschen de eerste en de
twetf<fe oompressie direct van het koolzuur te bevrijden. Wordt het gas gebruikt voor
huishoudelijke of industrieele doeleinden, dan zal het veelal over grootere afstan
den in buisleidingen moeten worden getransporteerd en het is voordeelig om zulks
te doen bij een" druk van ca. 6 atmospheren. Men kan dan dus na de compressie de
gaswassohing doen plaats vinden en behoeft daarna het gas niet weer te ontspannen.
E e n i g e
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Daar het uit het stroocartonafvalwater te winnen methaan is te beschouwen als een
bijproduct van de stroocartonindustrie, dient de positie van de stroocartonindustrie
hier besproken te worden. Er zijn in Nederland 19 stroocartonfabrieken, waarvan er
18 zich bevinden in de provincie Groningen en 1 in Coevorden in de provincie Dren
the» Van de 19 fabrieken zijn er 9 coöperatief; deze hebben echter tezamen ongeveei
">0° fa van de totale productiecapaciteit der fabrieken. De totale capaciteit der
stro cartonir/iustrie bedraagt op het oogenblik 7000 ton stroocarton per week. De
capaoiteit der afzonderlijke fabrieken is geheim. De ligging van de 18 Groningsche
stroocartonfabrieken is op Het kaartje van teekening no. 25260. (bijlage l)
aangegeven.
'nder :.omale omstan^i heden werd 85 à 90 $ van het in Kr-i^rlmd vervaardigde
stroocarton voornamelijk naar Groot-Brittannië geëxporteerd. Uit de In-, Uit- en
Doorvoerstatistiek zijn de uitgevoerde hoeveelheden af te leiden. De uitvoer is in
téekening no. 2830 (bijlage 2) grafisch voorgesteld. Uit deze grafiek blijkt,
dat de export van stroocarton in het verladen nogal aan scherm elingen onderhevig
is geweest en min of inner parellel loopt met de index van de industrieele .produc
tie in Groot-Brittannië welke door een stippellijn in dezelfde figuur is voorge
steld.
1: '.'kt men pla: nen voo;r een provinciale methaangas inning, dan zal men er rekening
mee moeten houden, dat ook in de toekomst cc«junctuurinvloeden kunnen blijven
bestaan en dat men zijn verplichtingen ten aarzien van den totalen mathaanafzet
niat hooger neemt, dan overeenkomt met de productie welke in de er ;ste conjunctuurval nog bestaat. Zou men zich aan het ver., 'en willen spiegele?-., dwi z-1 do
allerlaagste jaarproductie', n.l. die van 1932 het uitgangspunt kttgnenuaijn voor
de berekening van de hoeveelheid methaan waarop me:, zou ^ogex. r8Î:D;'on. Evern;el is
thans nog niet te voorzien hoe het na den oorlog gesteld tal zijn met den stroo*»
cartonexport.
Het is niet ondenkbaar, dat de grootste afnemer, Groot-Brittanrie, in deze oor»
logsjaren, nu het nipt ,kan beschikken over het Groningsche stroocarton, een eigen
stroocartonindustrie heeft opgebouwd, of wel in belangrijke mate verpakkings
materiaal uit andere landen heeft ingevoerd, zoodat na den oorlog het Groningsche
stroocarton een groot deel van zijn afzetgebied daar verloren heeft. Het heeft
daarom geen zin .definitieve plannen te maken voor een provinciale methaangaswin—
ning en -distributie, alvorens na den oorlog een goed beeld kan worden gevormd
aangaande de positie van de stroocartonindustrie, speciaal ten aanzien van de
exportmogelijkheden.
Behalve op de positie der stroocartonindustrie dient ook gelet te worden op de
positie van het stroo. Door de verbeteringen van de cultuur-methoden, door de
ontginning, door de omzetting van weiland in bouwland en door de niet onbelangrij
ke landaanwinning, vooral in de IJsselmeerpolders, is de hoeveelheid in Nederland
verbouwd stroo nogal yterk toenemende. Aan den anderen kant liep althans vótfr
den oorlog, het gebruik van stroo voor fourage-doeleinden en in den tuinbouw terug,.
Men sukkelde dus als jare.i lang met een groot stroo-overschot, met als gevolg,
dat de strooprijs op een zeer laag peil kwam te liggen. De stroocartonindustrie
verwerkte slechts een betrekkelijk klein deel van de totale hoeveelheid in
c-- Nederland -

Nederland beschikbare stroo. De positie van het stroo in Nederland en de plaats,
die de stroooartonindustrie als strooverbruikster innam, wordt het best weergegeven
in teekening no. 2810 (bijlage 3.). In het algemeen bestaat de verwachting, dat,
tengij de industrieele verwerking van stroo de reusachtige schaal wordt uitgebreid,
wij in Nederland ook na den oorlog met het strooprobleem blijven zitten. Zou de
stroooartonindustrie wegens het wegvallen van een groot deel van den export moeten
worden ingekrompon, dan is het noodzakelijk, dat er een compensatie wordt gevonden
door de verwerking van stroo tot allerlei andere producten voor de binnenlandsche
markt in de eerste plaats en zoo mogelijk voor den export.'
Door het Nederlandsch Proefstation voor 3trooverwerking is reeds bijna vijf jaar lang
onderzoekingswerk verricht op het gebied van de strooverwerking en het laat zich
aanzien, dat binnen niet al t,e langen tijd verschillende nieuwe werkwijzen tot ont
wikkeling zullen komen. Eén ding staat echter wel vast, n.l. dat, indien men uit
stroo beter en sterker carton of betere papiersoorten wil maken, men alleen die
'teelseldeelen uit het stroo nag gebruiken, welke van betere kwaliteit zijn. Een
belangrijk gedeelte van de organische stof uit het stroo,zal dan na een gedeeltelijke
ontsluiting moeten worden verwijderd, waartoe een verkwijze reeds is ontwikkeld.
Om nu door dit lagere rendement de rentabiliteit niet in gevaar te brengen is er
uitgezien naar een methode om ook deze uitgezeefde mechanische stof tot waarde te
brengen. De weg daartoe is een versuikering, met de daarbij aansluitende bereiding
van voedergist. Een methode tot versuikering en voedergistbereiding is op vrij groote schaal ^oor het Nederland^bh Proefstation voor Strooverwerking te Groningen,
"ankzij de financieele medewerking van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening
in Oorlogstijd, ontwikkeld. Er is dan echter nog een residu van organische stof, die
niet in de voedergist overgaat en deze.komt in aanmerking voor de vergisting tot
methaan.
Al is het dan misschien nog wat Vroeg om te dezen reeds een uitspraak te doen,
toch mag worden opgemerkt, dat het zeer waarschijnlijk lijkt dat"in de toekomst de
methaangisting een rol zal kunnen spelen bij de nieuwe industrieele verwerking van
stroo.
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Het is thans vrij -oed bekend welke hoeveelheid methaan in een bepaalden tijd uit
stroocartonafvalwater'ten worden gewonnen. Reeds de door de Regeering ingestelde
camcrssie heeft in haar rapport van 1912 daarover belai\grijke onderzoekingen gepu
bliceerd. Ongeveer een jaar geleden heeft Dr. J. van Julsingha in zijn proefschrift
de resultaten vermeld van zijn proeven, die hij op laboratoriumschaal en onder "
verschillende condities met de vergisting van stroocartonafvalwater heeft gedaano
Ook over de winning van methaangas op grootere schaal staan thans cijfers ter beschikking, dank zij het in bedrijf konen van de installatie te Hoogkerk en die bi^
de Stroocartónfabriek "De Eendracht" te Appin^edam. Men kan veilig aannemen, dat m
aan /istingstijd van ongeveer twee maal 24 uur oa» de helft van de or anische stof
voorkomende in het afvalwater, overgaat in een gasmengsel, bestaande uit 70 %
methaan en 30 j» koolsnur, indien althans de temperatuur op ca. 30 © wordt gehouden.
Er zijn eoiitér woinig betrouwbare gegevens over het percentage organische stof van
het stroo, dat bij de stroooartoafftbrioage in het afvalwater terecht komt. Voor
verschillende fabrieken zal deze hóeveelheid nogal uiteenloopen. Dit cijfer is
betrekkelijk moeilijk te bepalen, omdat de strooeartonfabrieken niet zijn ingeriiht .
op het doen van die bepalingen, welke noodigzijn voor het opmaken van een eenigermate nauwkeurige stofbalàw«î Van het bedrijf. De hoeveelheid afgeleverd stxoocarton
wordt bepaald en het kost ook weinig moeite om van dit carton het vochtgehalte en
het aschgéhalte te bepalen. Ook de hoeveelheid toegevoegde ongebluschte kalk, welke
8 « 15 io van het cartangewicht kan bedragen, laat sich behoorlijk vaststellen. De
moeilijkheid schuilt echter bij de weging van hét stroo, welke betrekkelijk ruw
geschiedt en nog meer bij de vaststelling van het vochtgehalte van dit stroo.
- Er -

Lr is geen practische methode speciaal voor het bepalen van het gemiddelde
vochtgehalte van het in de fabriek verwerkte stroo. Waar de stof, die in het
afvalwater terecht komt dient te worden bepaald als het verschil van de gedroog
de stof (stroo en kalk) waarvan men uitgaat en van die (stroocarton) welke de
f&briek verlaat, zullen er bij de berekening van de vaste stof in het afvalwater
zeer groote fouten optreden, bij nog betrekkelijk onbelangrijke onnauwkeurig
heid ten aandien van de. bepaling van het droge stof-gewicht van het stroo.
De beste weg om betrouwbare gegevens te krijgen aangaande de hoeveelheid in het
afvalwater geraakt e^rganische stof is waarschijnlijk wel die, waarbij men de
hoeveelheid afvalwater aregelmatig meet en daarin voortdurend de concentratie
aan organische stof bepaalt.Een der at»oocartonfabrieken*^ôeHvS#e<!fêle wijze binnenkort de totale hoeveelheid organische stof in het afvalwater te bepalen.
In het rapport van 1912 zijn ook reeds cijfers genoemd, gebaseerd op toen gadane
uitvoerige onderzoekingen, over de hoeveelheid organische stof die in het afval
water terecht komt. Men ging er toen vanuit, dat in doorsnee voor de fabricage
van 1000 kg carton 1350 kg stroo noodig is. Aannemende, dat per 1000 kg stroovart
ton 60 kg ongeblüschte kalk noodig is, waarvan ongeveer de helft in het afval
water en de andere helft in het stroocarton terecht komt, zou met inachtname
van een vochtgehalte van het stroocarton van 10 fi, een vochtgehalte van het stroc
van 15 % en een gehalte aan minerale stoffen van het stroo van ca. 5 $, SS0
kg organische stof in het1 afvalwater terechtkomen per ton gefabriceerd stroocarte
ton. Inmiddels zijn echter in de stroocartonfabricage zekere vorderingen ge
maakt ten aanzfen van het rendement,* zoodat men thans algemeen rekent dat per
ton stroocarton slechts 1250 kg stroo noodig is. Daarmee zou ook de hoeveelheid
vaste stof, die in het afvalwater terechtkomt, belangrijk lager wordtn. Neemt
aen aan, op grond van meer recente gegevens, dat per ton geproduceerd stroocar
ton 160 kg organische stof in het afvalwater tereobtkoart, en dat daarvan de helft
wordt~omgèzet in metnaähgäs~ en koolzuur, dan zou dit bettekenen, dat per ton
stroocarton aan zuiver methaan 54 m" bij 15 C en 760 ran Hg wordt verkregen, als
het oorspronkelijke gasmengsel voor 70 uit methaan bestaat. Als de stroocarton
industrie op volle productie is zal dus per week
7000
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methaan worden gefabrioeerd. In een jaar van 50 weken zou een op volle capaoiteit verkende stroooartonindustrie in totaal ca. 19 000 000 m3 methaan kunnen
produceeren.
Op grond van de in het verleden opgedane ervaring met den afzet van stroocarton
zou hèt veilig zijn om de methaanproductie slechts te baseeren op de productie
welke de stroocartonindustrie in het dieptepunt dér crisis heeft bereikt en
welke op ongeveer 210 000 ten zal kunnen worden geschat in één jaar. Men dient
er echter rekening mede te houden, dat de methaanproductie niet zooveel terug
zal loopen als de productie van stroocarton. Als b.v. de productie wan stroo
carton, zooals dat in net dieptepunt van de crisis ongeveer het geval wat,
slechts twee-derde is van de te bereiken capaciteit, dan zal het afvalwater
i.p.v. normaal twee dagen, drie dagen in de gistingstank verblijven. De gaspro
ductie per m3 zal gedurende den derden dag van het verblijf weliswaar minder
groot zijn dan in de eerste twee dagen, zij is toch nog aanzienlijk en kan op
grond van onderzoekingen van Dr. J. van Julsinga te Appingedam nog wel gesteld
worden op 20 à 25 fi van wat gedurende de eerste 1wee dagen aan gas is ontwikkeld
Bij een productiebeperking tot twee-derde .-de* oorspronkelijke capaciteit zal
dus de methaanproductie nog kunnen bedragent
2/3
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van de hoeveelheid^ welke bij een voluit werkende fabriek kan worden verkregen.
'Op grond van bovenstaande berekeningen zouden in het jaar 1932 nog ongeveer
13.600.000 m3 methaan gewonnen kunnen worden.
- Maatregelen -
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Boyen is reeds uiteengezet, dat van nature de methaanproductie minder groote
sprongenvzal vertoonen dan de cartonproductie; er treedt een zekere afvlakking
van het produetieyerlöop op. Indien men zijn. vaste verplichtingen ten aanzien
van de methaanïevering niet hooger neemt dan de productie in de ernstige crisis
jaren toelaat, dan behoeft er dus weinig vfcees te bestaan, dat de "gasfabriek"
niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Er dient echter rekening mede te wor
den gehouden, dat zich voor een bepaalde fabriek omstandigheden kunnen voordoen,
waardoor zij tijdelijk als gasproducente uitvalt. Het zal daarom noodig zijn,
dat verschillende gas produceerende stroocartonfabrieken door een leidingnet zoo
danig zijn gekoppeld,dat de productie van de eene fabriek door een andere kan
Tiorden overgenomen. Nu zijn de fabrieken voor het grootste gedeelte zoo gelegen,
dat zij toch het grootste deel van hun gasproductie, indien dit voor traotie- of
huishoudelijke doeleinden gebruikt zal worden, over een niet onaanzienlijken
afstand moeten transporteeren, zoodat de aanleg van een net van leidingen in de
provincie toch reeds noodig is.
Er zijn echter nog andere maatregelen mogelijk ter compensatie van productie
verlies tengevolge van een stagnatie in de aflevering van stroocarton.
Zoo is het mogelijk om in dit geval kunstmatig afvalwater te bereiden uit stroo,
dat ian slechts met kalk gekookt en daarna gekollerd behoeft te worden. Het ligt
in het voornenen om met de proefinstallatie te Hoogkerk ook te onderzoeken hoe
veel gas in een bestaande tank op deze wijze uit het volle ontsloten stroo kan
norden gewonnen. Zeker is wel, dat op deze wijze de productie van «en tank belan-grijü achteruit zal gaan, maar hoeveel dit zal zijn is nog niet bekend. De kosten
van het op deze manier geproduceerde gas behoeven niet zoo bijzonder hoog te
zijn, omdat het practisch wel zeker is, dat bij een ineenschrompelen der stroocartonproductie het stroo in Groningen en Drenthe nagenoeg waardeloos zal worden.
Veel aantrekkelijker zou het zijn om onder deze omstandigheden het stroo in dé
bestaande stroocartonfabrieken partieel te versuikeren volgens een door het
Nederl. Proefstation voor Strooverwerking ontwikkelde methode en te verwerken op
voedereiwit, terwijl dan het restant der opgeloste stoffen op methaan vergist
kan worden. Overwogen kan ook nog worden het voeden van de gistingstank met
calciumacetaat. Voor de overbrugging van een korte bedrijfsstoring is dit wel
practisoh, maar voor een langere periode wordt deze methode van gaswinning te
duur.
\
Indien het zoover mocht komen dat in de provincie Groningen de bestaande gas
fabrieken zouden kunnen worden gesloten, omdat de methaangasfabrieken gemakkelijk
het hier noodige stadsgas zouden kunnen vervangen, zouden deze fabrieken een
bedrijfsreserve kunnen vormen. Liquidatie der fabrieken zou slechts een betrek
kelijk gering bedrag opleveren, zoodat het niet verantwoord zou zijn deze af te
breken. De moeilijkheid vormt dan echter de personeelvoorziening. Men zal toch
altijd een kleinen kern van deskundigén moeten aanhouden, die geassisteerd door
nieuw aangenomen los personeel de fabrieken weer op gang kunnen houden. De
capaciteit van de gasfabriek van de stad Groningen is thans voldoende om deenoods de geheele provincie van gas te voorzien. Men zou dus kunnen volstaan met
de gasfabriek te Groningen intact te houden en voor het onderhoud dezer fabriek
een kleinen kern van personeel aan te houden.
R_e_n_t_a_b_i_l_i_te_i_t
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De kostprijs van het methaan, dat uit het afvalwater van stroocartonfabrieken
- wordt -

- 8wordt gewonnen, wordt voornamelijk beheerscht door de concentratie van
organische stof in het afvalwater en door de temperatuur waarmede dit af
valwater de fabriek verlaat. Indien £9 temperatuur van dit afvalwater lager
is dan .5° C zal het in het algemeen ?.al het in het algemeen van voordeel zijn
om het water op de een of andere; ianier, hetzij in de fabriek zelf, hetzij in
de gistingstank, tot ca. 30°C te verwarmen. De hoeve lheid warmtes Y/elke
daarvoor noodig is hangt, behalve van de aanvangstemperatuur van het water
af van dg concentratie van het afvalwater. Hoe meer verdund dit is, des te
meer warmte moet men spandeeren voor de winning van 1 m3 methaangas. Is het
dus voor een eventueele verwarming van het afvalwater aantrekkelijk, dat dit
geconcentreerd is, van nog meer belang is deze hoogere concentratie voor de
winning van het methaangas reif. Immers, hoe meer gemakkelijk afbreekbare
organische stof z.ich in 1 m3 afvalwater bevindt, hoe meer gas daaruit per
tijdseenheid kan worden ontwikkeld bij een voldoende aanwezigheid van actief
slib en hoe meer gas dus ook bij een gegeven tankinhoud per tijdseenheid
kan worden ontwikkeld.
ian den wen^ch oir. een verwarmd afval.vu.ter te kr.. j
en aan dien naar een
-«concentre ra afvalwater ka: door en enk ie maatregel in de fabriek worden
voldaan, niic me
.1. in de cartonfabrick een t roote mace van hergebruik
va., net toepast zal het afvalwater, dat uiteindelijk de fabriek verj—tt niet alleen gecohcentreerder, maar ook waraer zijn. Temperatuur en
concentratie loopen bij de onderscheiden stroocartoafabrieken vrij sterk uiteei
n mei. ka tich niet onttrekken âan den indruk, dat het meestal wel aan het
toeval wor:t overgelaten of er veel dan wel- .einig afvalwater hergebruikt wordt,
li het algemeen bestaat bij papiermakers de neiging orr. veel versch v/ater te
gebruiken, aangezien door een sterk hergebrui'' van w..t r de stof minder goed
ontwatert in de natpartij van de papiermachines. Het. is echter waarschijnlijk
dat indien Ie te .per ituur van de stof in de natpartij wat hooger kont te
liggen, daardoor de ontwatering zooveel sneller geschiedt, dat de verslechte
ring ten gevolge van het sterke hergebruik van water gecompenseerd wordt. Vol
gens mededc eling van den Directeur van het Proeistation voor Strooverwerking
neeft en in de groote Amerikaansche papier- en cellulose - industrie zelfs
de ..-varing opgedaan, dat indien men de stof van de natpartij kunstmatig
verwarmt, deze zich mechanisch zooveel beter laat ontwateren, dat daardoor in
de droogpartij een bezuiniging aa. stoom wordt verkregen, die veel grooter is
dan de war te, welke ...en voor de
heeft opgeofferd.
Er zijn thans eenige- cartonf'abrieken, di in het bedrijf een nadere studie
.aken ov
net hergebruik van afvalwater en het valt te voorzien, dat deze stt
di ' zal le::den tot een meer bewuste bedrijfsvoering ten aanzien van het afval
water.
il r en, nog onafhaikelijk van het grootere her, ebruik van afvalv.ater, het
temperatuurniveau bij de cartonmachines opvoeren, dan is zulks mogelijk door
overal waar men thans ook water gebruikt, bij afspoelen e.d., voortaan uit
sluitend voorgewariad water te nemen. Men kan dit water voorwannen met het
afvalwater, dat de gistingstank verlaat.In de Zweedsche cellulose-industrie
zijn in den allerlaatsten tijd apparaten in gebruik voor het terugwinnen op
laag niveau van warmte, waarvoor thans ook aan de N.V. M. Duintjer à Zonen,
Ingenieursbureau te .'/ildervank, licentie is verleend. Aan een offerte van de
firma Duintjer is het volgende ontleend:
Een installatie voor de koeling van 100 m3 v/ater per uur van 30° tot 15° C,
waarmee 75 m3 versch water van o° tot 25°C wordt verwarmd, kost Zw* Kr.
17.000n,Neemt men tan dat met 1 kg kolen via stoom water zoodanig fr««
worden verwar®4, dat daaraan 6000 kcal.ten goede komen, dan zal deze in
stallatie per uur evenveel presteeren als 250 kg kolen. In een jaar zal
zulk een installatie evenveel warmte terugwinnen, al® ca. 2.000 ton kolen
- aan -

- y aan het water kunnen afgeven. Deze kolen vertegenwoordigen ongeveer een
bedrag van ruim ƒ 20.000,—. Het is duidelijk, dat indien men het temperatuurniveau in een stroocartonfabriek omhoog wil brengen, het veel voordeeliger is om deze warmtewisselaar aan te schaffen, dan om door stoomverwarming
hetzelfde te bereiken.
De geoffreerde installatie past juist bij een gistingstank van 5.000 m3 inhoud,
waarover nader in dit rapport gegevens worden verstrekt en waarin bij een ver
blijfduur van twee dagen ongeveer 100 m3 afvalwater per uur kan worden verwerkt.
Zulk een tank*kost per a'lle toebehooren ongeveer ƒ 200.000,—. Uitbreiding der
installatie mét een warmtewisselaar, welke bij aanmaak in Nederland toch vermoe
delijk niet meer zal kosten dan ƒ 8.000,—, doet de totale installatiekosten
dus slechts met 4 % stijgen. Indien men, hetzij door een geeigende bedrijfsvoering,
hetzij door terugwinning van warmte, de temperatuur van het afvalwater op een
zoodanig niveau brengt', dat verdere aanwarming niet noodig is, dan bestaan de pp
methaanwinning betrokken kosten alleen uit rente en afschrijving van de installa
tie,loonen onderhoudskosten en uitgaven voor electrischen stroom ten behoeve van de .
aandrijving van roerwerk en pompen.
In het begin van den oorlog, dus omstreeks 1940 - 1941, waren de totale kosten
van een gistingstank, met inbegrip van pompen, electromotoren, gebouw, leidingen,
enz. ongeveer ƒ 40,— per m3 nuttigen inhoud, volgens opgave van Dorr- Oliver
S.V. Met zekerheid kan thans reeds worden geconstateerd, dat de opbrengst aan
ruwe methaan onder nogal ongunstige omstandigheden tenminste 1 m3 per m3 tankinhoud per 24 uur zal bedragen. Het is vrijwel zeker, dat in de praktijk wel het
dubbele behaald zal kunnen worden doch wij zullen voor de rentabiliteitsberekening
het lage cijfer van 1 m3 per 24 uur gebruiken. Als per dag 1 m3 ruw methaangas,
d.i. 0,7 m3 zuiver methaan gewonnen wordt, dan levert 1 ia3 tankinhoud in een jaar
van 357 dagen 250 m3 zuiver methaangas. Ten behoeve van deze productie is f 40,—
geïnvesteerd, zoodat per m3 jaarlijksche methaanproductie een investeering noodig
is van 16 cent. De in beton uitgevoerde gistingstank zal ongetwijfeld een»langen
levensduur hebben, zoodat b.v. wel over 50 jaar zal mogen worden afgeschreven*
Houdt men echter sterk rekening met een technische veroudering of zoodanige
wijzigingen in de stroocartonindustrie, dat de methaangisting zou komen te verval
len voor de tanks onbruikbaar zijn geworden, dan komt men tot veel hoogere afschrij
vingspercentages. Het is moeilijk om hier aan te geven hoeveel ^ per jaaï voor
rente en afschrijving dient te worden bestemd, men kan als compromis stellen 10
Dan dient dus per m3 geproduceerd methaan 1,6 cent voor rente en afschrijving
te'worden opgebracht.
Daarnaast zijn er noi? de overige kosten, die echter zeer laag zullen zijn. Blijkens
in het buitenland opgedane ervaringen is voor het toezicht op een methaangistingsinstailatie niet eens een volle man noodig, maar zelfs indien men aanneemt dat
permanent dag en nacht een hulpmachinist aanwezig is, dan komt men voor een iaar
met inbegrip van sociale lasten nog slechts op een loonuitgave van ƒ 4.000,—li
f 5.000,-, Voor een tank van 5.000 m3 inhoud met een productie van 1 m3 ruw gas
per 24 uur en een Jaarproductie van 1.250.000 m3 zuiver methaan zouden de loonkcs«ten op 0,4 oent per m3 methaan komen. Dit is eohter een bovenstaande grens, omdat
de methaanproductie waarschijnlijk aanzienlijk grooter zal zijn en de loonkosten
niet onaanzienlijk gedrukt kunnen worden.
Uitgaande van dezelfde methaanproductie, een ®txoemverbruik
behoeve van een
tank van 5;000 m3 van 40 kW en een stroomprijs van J. cent per kWh (de stroomprijs
ligt voor stroocartonfabrieken in den regel nog lager) aannemende, komt men op
een bedrag van ca. 0,3 cent voor stroom per m3 methaan.
De onderhoudskosten cijn zeer moeilijk te ramen. Stelt men deze ook tens op
ƒ 5.000,-, dan zouden deze goedgemaakt kunnen worden door eeh bedrag van 0,4 cent
per m3. Men komt dan tot de volgende opstelling der kosten per m3 gewonnen methaanx
- Rente -
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Gelet op de hooge v erb raading s mar de v*n methaangas Is deze prijs niet hoog,
terwijl imo g ma als d» nadruk op wordt gelegd, datk de basis voor deze berekening
een productie van 1 m3 ruw gas per 24 uur per rafrlnhoud, wel séér aan den
voorsichtigen kant is gehouden en het waarschijnlijk is, dat de gasproductie
wel twee keer zoo groot zal worden, waardoor de kosten van het gas tot de helft
zouden dalen.
Eigenlijk zou men de bedrijfskosten voor een methaanwinningsinstallatie- mogen
verminderen met 'althans een gedeelte der kosten, welke de stroocartonfabrieken
zich thans telkenjare moeten getroosten voor het onderhoud van de afvalwater
vijvers*
Het zal natuurlijk afhangen van de mogelijkheden van den afzet van het methaan
en den te behalen prijs, of de methaanwinning rendabel zal zijn. De hierboven
berekende kostprijs biedt echter goéde kansen op een rendabele exploitatie.
v_o_o_r__d_e_n
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Alvorens beschouwingen te wijden aan de mogelijkheden van afzet van methaan, is
het van belang methaan te vergelijken met andere gasvormige brandstof en met
benzine. In de practijk is alleen de zgn. onderste verbrandingswaarde vaói belang
omdat deze aangeeft de hoeveelheid warmte, welke werkelijk ter beschikking
komt aan de verbranding.
De onderste verbrandingswaarde van de verschillende gasaen, waaronder eok
methaan, is'.;"in onderstaande tabel opgenomen.
soorten gas
( ontleend aan Rapport 1 van de "Contactcommissie voor tankeaa-

Soort van het gas

Steenkolengas van
gasfabrieken

Onderste verbran
dingswaarde vandrooi
gas kcal/m3 bij 15°
C en 760 rm Hg

vermengd met generatorgas

3 800

vermengd met gecarbureerd
watergas

3 850

vermengd met ongecarbureerd watergas

3 920
2 450
4 150
8

O
O

Steenkolengas van cokesovens
Watergas (ongecarbureerd)
Watergas (gecarbureerd)
Zuiver methaan

3 740

- 11 Hieruit blijkt, dat methaan een verbrandingswaarde heeft die meer dan dubbel
zoo groot is als die van de meeste soorten stadsgas, Interessant is ook de vergelijking met benzine* Benzine heeft een onderste verbrandingswaarde van ca.
7 600 koal per liter. Als men in de practijk de verbrandingswaarde van methaan
per m3 gelijk stelt aan die van 1 liter benzine, is men dus aan den voorzicht igten kant; naar de theoretische waarden gerekend zou 1 m3 methaan overeenkomen
tiet 1,06 liter benzine« De practijk die in de laatste jaren is opgedaan met
het gebruik va« méthaan a^Ls tractiegas heeft geleerd, dat de verhouding voor
methaan nog belangrijk gunstiger is dan overeenkomt met de verhouding van de
theoretische waarde. Methaan is als tractiegas dan ook zeer aantrekkelijk en
verre te prefereeren boven gewoon stadsgas. Met eenzelfde compressor-station
kan men meer dan twee maal fooveel gasvormige brandstof (naar de calorische
waarde) comprimeeren en de op de auto gemonteerde gascylinders kunnen meer dan
twee maal zooveel gas bergen, waarbij dan nog als extra bate komt, dat methaan
gas bij hoogen druk meer gecomprimeerd kan worden dan overeen-komt met de wet
van Boyle - Gay Lïxsac,
In eersten aanleg komen voor methaangas hier in het Noorden de volgende bestem
mingen in aanmerking:
1, Gebruik als tractiegas voor automobielen.
2, Gebruik als tractiegas voor motor- en motor-eleotrische treinen,
3, Levering aan de bestaande gasfabrieken en aan eventueel nieuw op te
richten plaatselijke gasdistributiebedrijven.
4, Levering aan daarvoor in aanmerking komende industrieën,
5, Omzetting van het methaan in vloeibare brandstof, zooals b.v, benzol.
Het vraagstuk der methaanwinning is nog niet in zulk een stadium, dat thans
raeds een zeer volledige en gedetailleerde analyse van de verschillende gebruiks
mogelijkheden verantwoord is. Er zal daarom volstaan werden met meer algemeen
gehouden beschouwingen, terwijl in een enkel geval een groott»-orde voor de af
te getten hoeveelheid zal worden gegeven.
Het gebruik van methaan als tractiegas voor automobielen.
Vóérden m orlçg werd er in de provincie Groningen en in het Noordelijke deel
van Drenthe ongeveer 30 à 36 millioen litér benzine per jaar gebruikt.
Verreweg het grootste gedeelte hiervan zal bestemd zijn geweest voor personen
auto 's, die voor gastraotie in normale tijden minder in aanmerking komen.
Ofschoon in verband met de oprichting van compressorstations over het geheele
land er fcok na den oorlog mogelijkheden zijn tot het gebruik van gas als brand
stof voor vrachtauto's, die het geheele land doorkruisen, zal toch in de eerste
plaats het oog moeten zijn gevestigd op de vrachtauto's die dichter bij huis
blijven, terwijl ook de autobussen bijzonder geschikt zijn voor het gebruik
van methaangas. Van eenige belangrijke groepen plaatselijke gebruikers geven
wij hieronder het aantftl kilometers , dat per week vóór den oorlog door deze
gebruikers werd afgelegd. Behalve het cijfer voor het stroovervoer naar de
stroocartonfabrieken, dat op een schatting berust, kunnen deze gegevens op een
groote mate van nauwkeurigheid aanspraak maken.
Aantal km, dat per week in de provincie Groningen ongeveer wordt
afgelegd per vrachtautof
Voor vervoer van melk van de boerderijen naar de fabrieken ca. 75 000 kn
Voor stroovervoer van de boerderij naar de stroocartonfabrie
ken ca,
*40 000 "
Door de bodediensten ca,
86 000 *
Door de autobussen
ca.
151 000 "
Totaalt

* 352 000

*

- 12 Heemt men Aan, dat deze vrachtauto*8 3£ km kunnen rijden met 1 m3 methaan,
dan zou dus per week 100.000 m3 methaan bij deze eategoriSmauto's zijn te
plaatsen en in 1 jaar 5.200.000 m3. Er zijn eohter nog veel meer vrachtauto'a
die alleen of nagenoeg alleen in de naaste omgeving worden gebruikt en daarom
voor het gebruik van methaan in aanmerking komen. Daar is b.v. het vervoer
van stroocarton naar de haven van Delfzijl. Via Delfzijl werd tusschen 1934 en
1938 iter jaar een hoeveelheid carton uitgevoerd van in den regel meer dan
120.000 ton,. Daarvan kwam het grootste gedeelte per vrachtauto. Nemen wij aan,
dat per vrachtauto 60.&00 ton werden aangevoeai on dat de gemiddelde afstand van
Delfzijl tot de exporteerende stroocartonfabrieken 30 km was, dan zou met 10tons trailers in een jaar 3.600.000 km moeten worden afgelegd, waarvoor bij
een verbruik van 1/3. m3 methaan per km 1.200.000 m3 methaan noodig zou zijn.
Ook belangrijke hoeveelhéden dextrine werden vdör den oorlog per vrachtauto
van Veendam en omgeving naar Delfzijl gebracht.
Er zijn natuurlijk nog tal van andere massagoederen, die geheel of gedeeltelijk
per vrachtauto plegen te worden vervoerd. Een indruk van de hoeveelheid goederen
welke in de provincie Groningen vervoerd moeten worden geeft de grafisohe
voorstelling van teekening no. 17 060 (bijl. 4), doch vele dezer artikelen zijn
typisch campagnevervoer, zooals aardappelen en bieten, en zij worden vervoerd
door de vrachtrijders, die nu eens hier dan weer daar rijden en zich in het
algemeen niet tot het gebied der provincie beperken, hetgeen met de bovengenoem
de vervoerders meestal wel het geval is. Een zeer belangrijke groep, die on
getwijfeld wel* eenige millioenen w2r methaan per jaar noodig heeft is die der
bestelauto's. ïn nagenoeg alle plaatsen, maar in het bijzonder in de stad Groningen waten er v<5<5r den oorlog tal van vrachtauto's in het bezit van kolenhande
laren, wasscherijen, grossiers e.d. die met elkaar nog een groote verbruiksgroep van methaan zouden kunnen zijn. In dit verband is het dienstig om op te
merken dat methaan voor het rijden in de stad (veelvuldig stoppen) zeer groote
voordeelen heeft boven benzine, wegens het niet optreden van de zgn. carburatieverliezen. Het is ondenkbaar, dat alleen in de provincie Groningen en -den kop
van Drenthe na deri oorlog bij een volledige herstel van het motorverkeer 10
millioen m3 methaan per jaar gebruikt zal kunnen worden.
2. Het gebruik als tractie^as voor motor- en motor-electrische treinen.
De N.V. Nederlandsche Spoorwegen heeft het grootste deel van haar net in het
centrale deel van ons land reeds geëlectrificeerd en zij heeft plannen éexe
electrificatie nog te doen uitbreiden tot aan Zwolle. Reeds voor den oorlog
ware» door de electrifïcatie in het centrum des lands dieseltreinen vrijgekomen
voor het verkeer met verderafgelegen plaatsen als Maastricht en Groningen.
Indien de plannen voor electrificatie voltooid zijn zullen er .ongetwijfeld
voldoende diesel-electrische treinen zijn om het personenvervoer op de minder
drukke lijnen van de randprovincies met dieseltreinen, wier aantal vlak voor
den oorlog nog werd uitgebreid, te onderhouden. Het gebruik van kleine diesel
treinen, die met een zekere frequentie rijden, op vele plaatsen stoppen, doch
daarmede niet veel tijd verliezen, is de eenige weg om in vrije concurrentie
den strijd tegen de autobussen op te nemen. Motor- of motor-electrische treinen
op de lijnen: Zwolle - Groningen, Groningen - Delfzijl, Harlingen - Nieuweschans,
Assen - Stadskanaal, Zuidbroek - Stadskanaal, Emmen - Coevorden - Zwolle,
komen zeer goed in aanmerking voor het gebruik van methaangas, aangezien langs
al deze lijnen of daar zeer nabij wel stroocartonfabrieken voorkomen. Indien na
den oorlog weer gelegeerd staal beschikbaar is, zoodat lichte stalen flesschen
voor 200 atmoBpheren druk ingebouwd kunnen worden, beteekent het meevoeren der
stalen flesschen voor de treinen geen bezwaar, nog wat ruimte, nog wat gewioht
betreft. Van de1 hoeveelheid methaan, die op deze wijze gebruikt zou kunnen
.worden is nog geen becijfering gemaakt, maar het laat zich aanzien, dat daarmede
een aantal millioene»H3zouden kunnen worden afgezet. Of het gebruik van methaan
gas voor de Nederlanasche Spoorwegen aantrekkelijk zal zijn, zal afhangen van
den prijs
- waartegen -

13 waartegen het methaan zal kunnen worden geleverd en van den prijs voor diesel
olie na den oorlog. Voor een groote verbruiker als de Nederlandsche Spoorwegen,
lag deze in het verleden vrij laag, maar het zal moeten worden afgewacht hoe
de olieprijzen zich na den oorlog ontwikkelen* In ieder geval zal de omschakeling
op methaan hier niet zoo aantrekkelijk zijn als bij een beazine-auto.
*

3» Levering »an de bestaande gasfabrieken en aan eventueel nieuw op te richten
plaatselijke gasdistfibutiebedrijven.
Eenige gegevens aangaande de in de provincie kroningen gevestigde gasbedrijven
zijn opgenomen in onderstaand staatje»
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Gemeente

Totale gas - *
productie per
jaar in 1000
tallen m3

Bovenste
verbranding#
waarde kcal/
m3 (15°C.760
nm Hg.)

Etmaal«afgifte
grôôîsïâ
"Elêïnstê
incl. gasincl, gasverlies en
verlies en
incl« eigen
incl. eigen
verbruik m3
verbruik m3

"W
Groningen

13 420

4 048

59 420

21 100

1 366

4 200

5 002

2 825

S.appemeer

645

4 200

2 593

1 301

Uithuizen

508

4 500

2 195

850

Bedum

499

4 468

2 175

777

Appingedam

475

4 800

1 680

1 020

Haogezand

357

4 300

1 395

735

Winschoten

1

OudePekela geen gegevens
«
Stadskanaa n
t
Totaal v.d
in de 3tàtistiek
betrokken
fabrieken

17270

*

'

mm mm

mm*m

mm mm

—

—

—

74 460

28 608
ÉBS==rSSS3=S=S3=33BSB=

i£et inbegrip van de twee fabrieken^ waarvan geen statistische opgaven openbaar
zijn gemaakt, ,zal er in de provincie Groningen in het jaar 1938 ongeveer
18 000 000 m3 gas zijn gebruikt. Dit komt naar verbrandingswaarde overeen met
nog geen 9 000 000 m3 methaan, d.i. dus nog niet de helft van wat de voluit
werkende stroocartonindu3trie zou kunnen produceeren volgens de hierboven gedane
raming, welke zeker niet optimistisch is geweest. Er dient echter rekening mede
te worden gehouden, dat het gasverbruik nogal onregelmatig over het jaar is verdeeü
Volgens deze gegevens zou de greotsie etmaalafgifte, verondersteld dat deze bij
alle fabrieken tegelijk optrad, ongeveer 75 000 m3 zijn, veraoedelijJt Overeen
komende met ca. 6g x deze hoeveelheid, d.i. 500 000 m3 in een week. De voluit
werkende stroocartonindustrie kan per week slechts ca. 400 000 m3 leverén,
- overeenkomende -

- 14 overeenkomende net ruim 800 000 m3 steenkolengas, zoodat zij dus nog wel in
staat is het verbruik te dekken onder de zwaarste omstandigheden. Zelfs een
tot den omvang van 1932 beperkte etroocartonindustrie (met een wekelijksche pro
ductie van ca. 260 300 mb ) sou hiertoe nog in st -t zijn.
Inmiddels is, tengevolge va) de potroleumscl aassGitf, het gasverbruik nog belang
rijk toegenomen en vol ;*ns de inlichtingen der directie van de Gemeentelijke
Gasfabriek t • Gronin. n bedraa t de grootste etm. Xafgifte thans reeds 114 000
•••£. Aio de pçtroleumver^ruikers na den oorlog niet, of niet allemaal,
terugkeeren v„lt te verwachten, dat hot grootere gasgebruik genandhaafd blijft.
Alleen in lion de methaangae iroductie aanmerkelijk grooter zou sijn dan hier
vocr.;ic'. tit, is >:r .ai.d, zou net mogelijk zijn om nog geheel aan de behoefte te
voldoen.
Nu is net . r ; v-. zuiver methaangas voor kookdoeleinden weliswaar mogelijk,,
. ai r niet i i.bevclenswaardig, omdat de vlam gemakkelijk afgeblazen wordt.
De Gas t. j'.ti :j t 's Gravenhagu is no= bezig te onderzoeken, in hoeverre door
v rand r
n aan branders, deze meer geschikt kuuien vorien gemaakt voor het
'Cbruik v.„. . uiv- r methaan, doch voorloopig is .-et beter om vooral het oog
Ù
t ..ouden o
>ijisenging van methaan bij "net ;-e.7one kolengas, b.v. tot de
hel ft ( - 'Ir ' caioriscne waarde gerekend), Ir blijft .'.ar Dovend ien meer gas
tr voor tractiedoeleinden. Het autoverkeer is ook daarom een aantrekke. " ?r af.ic ..er dan de gasfabrieken, omdat het het gei.ee le jaar door ongeveer
eve.ïv el afneemt, integenstellir.g met dc gasfabrieken, die in den winter veel
ee.. vra, ,i. 'an'l.' den zomer,
^o.. iet autoverkeer - van het spoorwegverkeer zien wij nu even af - per jaar 10
millioen mb metha-n noodig zijn, dan zou voor de gasfabrieken in een topjaar
3 millioen ri3 overschieten, wat veel te veel is als men slechts tot de helft wil
bi„ir.en/i n en in een dalja ,r 3,6 millioen m3, wat voor het jaar 1938 overeenkomt
eet iets r..lader dan de helft van de totale hoeve laeid gas, welke naar de calo
rische waarde gerekend, toer noodig was.
Lev riv.g aan daarvoor in aanmerking komende industrieën.
:'r zi n ve.se .illendo bedrijven in de provincie Groningen en in het Noorden
vu; Dr 1 the,
ik in aanmerking komen voor het gebruik va., methaan in ovens, e.d
a. .
- rd: erkfa rieken, de waterglasfabriek der N.V. Cheaische fabriek
s. bo te
.e.ioton, -Ie Na i. Ven.. ' av-luincr Glasfabriek te Nieuw-Duinen.
ill : n de Cnemische Fabriek "Gembo" kan, vol ;cns naar mededeelingen 4500 - 12000
m3 methaan pW dag gebruiken. De "Gembo" merkt daarbij échter op, dat het niet
tst t dut . ,.r^ j3 van ,o à 3 c-nit po
de zo a:oa e mogelijk àal maken,
eà -st . gr. )é:.a hoeveelheid ko.-t r.ede ovc •.• n met aen jaarverbruik van
ul.ico
.
«.--1 voor i van '
u tein
k hereikter kostprijs" afhangen
en. v
.
te ) var_n reeds voor andere dooiein :i het methaangas kan worden vernocht, e.' h. in nutritën tot net "e.r.,1"^. nierv
aulx en overgaan.
c, 0mzet1-.

van het methaan in vloeibare brandstof, zooals b.v. benzol.

Volgens mor.'elInge :
"déclin ,en jou t.ians in 'uitschland op groote sen .al
• methaan worden orenezet in br zol. Deze o.-zet 1 g is op verschillende wijzer»
• technisch .o .elij . Bij. o. h . :hn d .rov r zij. t
n.den in een artikeu
v .n l'rans .esc' •. • (de ,.n van het
>caer - Tropisch - Verfahren) in "Bre.. ../ioff
C .omie , Ju r
h :: , no. 1. en i. 2or. art .
va.. Fischer en Kurt ieters in
hetzelfde blad, Jaargang 192'-, no.G. Deze- omzetting heeft plaats onder opoffering
van ener, ie,
~r net 1 ..t sir aanzie ,rdat zij vooral aantrekkelijk zal zijn
voor-het ovsr ^scHoten methaan, dat niet gemakkelijk anders zal zijn te plaatsen
Ee« van de voornaamste problemen bij den afzet van methaangas in de provincie Groningen zal altijd blijven de aanpassing van het debiet aan de niet constant;?
productie. Zooals reads boven werd uiteengezet is het niet verantwoord om ten '
àanzi n an de methaangasleverantie verplichtingen aan t< gaan, uigaande boven
i hoeveelhe_d , die onder de meest ongunstige omst nd gheden kan worden
- geproduceerd -

- 15 -

's

geproduceerd. Komt na de oorlog de vroeger bestaande groote export van stroocarton terug en zal men erin slagen tot een meer stabiele international# handels
beweging te geraken, dan sal het mogelijk zijn om de methaanproduetie te baseerer
op een hooge en regelmatige strooproductie. Voorloopig lijkt het echter veiliger
om de cartonproduetie in het jaar 1932 als basis te nemen, Di vraag rijst even
wel," wat er moet gebeuren met het methaan, dat in tijden van gunstige conjunc
tuur meer "geproduceerd wordt dan de hoeveelheid,\ waarvan de afzet verzekert is.
In het algemeenOtarf men wej. zeggen, dat in tijden van gunstige conjunctuur
niet alleen de stroocartonindustrie, maar ook andere bedrijven alsmede het ver*
keer een goeden tijd hebben, zoodat er voor andere bedrijven en eventueel voor
het vervoer dan ook meer methaan noodig is, en een natuurlijke aanpassing zou
bestaan. Het blijft echter toch gewenscht, om naar een afzetgebied voor het
methaan te zoeken, waarvoor men niet heeft gecontracteerd, ook met het oog ep de
afname van de gasfabrieken, welke immers in den zomer veel minder noodig hebben
dan des winters* Er zijn daarvoor verschillende mogelijkheden.',
Hen kan b.v. met bepaalde categorien automobielen een overeenkomst afsluiten^,
waarbij het gas tegen een lageren dan den geldenden prijs kan worden werkregen,
doch met de beperking, dat gaslevering alleen plaats zal vinden iaW«ftï|l!ige
gasproductie, want het blijft altijd mogelijk om met een voor gas ingerichte
automobiel benzine of olie te gebruiken.
Een tweede mogelijkheid is het brengen yan variatie in het percentage, waarmede
liet kolengas van dè gasfabrieken met methaan wordt vermengd; als er overvloedig
methaangas is zou veel methaan bijgemengd kunnen worden en als dit niet het
geval is, zal met een geringe bijmenging kunnen worden volstaan. Beze manier van
doen is weinig doeltreffend, omdat de gasfabrieken dan gas krijgen af te leveren
van ze r wisselende samenstelling en calorische waarde, terwijl zij er bovendien
niet voor zullen voelen om de 3tooten van de mëthaangaswinning op te vangen. 0ndrti
deze omstandigheden zal men dus slechts een uiterst geringen prijs voor het
methaangas kunnen behalen.
Een derde en vermoedelijk zeer aan te bevelen methode is de omzetting van methaan
tot andere produeten, in het bijzonder tot benzol. Zulk een installatie zou
dan in.tijden van geringe methaanproduetie of in een periode van bijzonder groot
verbruik van methaan voor andere doeleinden, stopgezet dienen te worden,
•óór echter een rentabiliteitsberekening van zulk een installatie kan worden
opgesteld, dienen nadere inlichtingen hierover te worden verkregen.

Groningen, 20 Februari 1943*
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