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NEDERLANDS PROEFSTATION TOOK STROVERWERKING
TE GRONINGEN

MEDEDELINGEN VAN PEN DIRECTEUR OF DE 16a ALGEMENE BESTUURS
VERGADERING VAK HET NEDERLANDS PROEFSTATION VOOR STRCVERWER
KING- IN RESTAURANT RICHE OF HAAKDAG 9 SPETEMBER 1946 TE 2
UUR.
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JKededeallagent&p den Directeur op de 16e Algemeenà Bestuursvergadering
Taa het Ked&rlaadsch Bfcoefatation voor Stroovervrerking in Restaurant "v
op Maandag 9 September 1946 te 2 uur»

Mijnheer ae Voorzitter, Mijne Heeren,
Het Proefstation voor Strooverwerking is uoor de inzet van het bearijfschap voor
Hooi, Stroo en Ruwvoeuer dank zij het handhaven der bijdragen uoor de oude contri
buanten een groot instituut geworuen. Dit bieut mogelijkheden voor een werkpro
gramma dat met forsche lijnen geteek end moet en gelukkig ook kan worgen.
De hoofdlijn is semitechnisch werkt.n.
Langs deze lijn bewegen zich drie groepen van werkzaamheden:
le. Krantenpapier en unuere ontsluitingsstuuies
2e. Verpakking
3e. Methaanwinning.
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De tweeue lijn is microbiologisch v.'erk.
Langs ueze lijn bev.egen zich arie studies:
^e. Invloed van vrij sulfiet op ae met hengisting
5e. Correlatie tusschen acntastbaarheiasbepalingen en veevoederproeven.
6e. Studie van het verweren van graanstroo en uaaruit vervaardigde pro
ducten.
iuiyj-i: .
Dit wei'rc, tot IJAÂ in wezen van aoniineerena belang, zal teruggedrukt worden tot
een ciienenae functie, naar uit ae puntsgewijze bespreking uer genoemae onderwer
pen zal blijken.
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Ie. Krantenpapier en andere ontsluitingsstuuies.
Ons vergroote buizenstelsel is een iaa&nü geleaen gereed gekomen, doch het
s&ndrijfmeciiunissie, in Februari raeus fcestelu, is nog niet in ons bezit,
lien tegenslag is voorts een beschadiging van onze ketelinstallatie, waarin
nog slechts provisorisch is voorzien.
Wanneer vrij in bedrijf zijn, hebben wij drie man noouig. jSen daarvan moet
een technisch onderlegde voorwerker zijn, uien wij nog niet hebben gevonden,
doch waarvoor vooreerst een van onze analysten uie in onze installatie reeus
vaak meewerkte, kan inspringen. Le andere twee krachten zijn aanwezig.
Uru t. v.efibrator is ae "bottle neck" en kost mij veel zorgen, iiea • week vrerken met uen aefibrator levert voldoende stof voor slechts 7 uur werken met
ons buizenstelsel. Gunstiger verhouding kon ix niet realiseeren.
Het product zal verwerkt moeten worden in Delft, waartoe ik mij met de betreffende hoogleeraren zal verstaan, hen verdere uitbouw van uit werk is
de loogbereidingsinst&llatie, waarvoor de onuerdeeltsn nu bijna klaar zijn.
Deze installatie zal in ue buitenlucht opgesteld worden.
De andere entsluitingsstuules omvatten vier onderwerpen n.l.
de sodaontsluiting volgens Hilpert
de loogterugwinning bij ue suif ietontsluitingde natronloog- en sulfaatontsluiting
de chloreering van kalkstroo.
De soda-ontsluiting volgens Hilpert zal aoor ons op semitechnische schaal woraen
bewerkt in apparatuur, welke gedeeltelijk het eigendom is van ae K.N.P. te
Maastricht en gedeeltelijk door ons zelf zei worden aangeschaft. Deze werkwijze
is voor bedoelde, fabriek meer in het bijzonuer van beteekenis.
De loogterugwinning bij ae sulfietontsluiting is op het laboratorium volledig
bestudeeru. Wij pogen nu deze methoae op semitechnische schaal uit te voeren.
De natronloog- en sulfaatontsluiting is een zuiver laboratoriumonderzoek, dat
hier niet nader besproken wordt.
De chloreering van kalkstroo dient ertoe om in het huidige tekort aan kranten
papier op korte termijn te voorzien.
_

\,

—Op—

<3 *

:

• •

1

•• "" î

•

l

*

I

,

%

"V

Op het laboratorium is niet veel werk meer te verrichten, doch eea overgang ptft# - f
de semitechnische installatie heeft slechts zin wanneer voor deze idee van d# |
zijde der industrie belangstelling bestaat.
I
Voor al dit werk heb ik een technisch chemicus met twee helpers en een analyst |
tér beschikking; de onaer krantenpapier genoemae menschen zullen hier ook
|
inspringen.
|
2e. Verpakking.
Dit object heeft twee kanten en viel de proauctie van verpakkingsmaterialen en «*» •
constructie van verpakkingsmiddelen.
;
De productie van verpaKkingsmaterialen kun slechts met vracht bestudeerd worum
\
in samenwericing met inaividueele strooeartonfubrieken. Bövendien is mij geble*«*
dat onze papierapparatuur niet geschikt is voor de vervaardiging van kartons.
"f
op zekere hoogte ontwikkelt zich ons werk voor ae Eendracht tot een studie vin
fabricage van watervast Karton. In het algemeen sullen overigens slechts ai# fa
brieken resultaten kunnen boeken, welke zich interesseeren voor het uitvfassche»
van hun stof vóór de feitelijke Kartonfabricage.
De constructie van verp&kkiagsmidüelun verei&cht een nieuwe werkruimte: een aépea
dence, alwaar een aantal csrtonn&gemachines staan opgesteld. Om nieuwe verpakkdüewl
onder toepassing van strooproducten te realisieren moet men n.l. doozen kunnen m-':
ken, ja, feitelijk zelf golfcarton of golfpapier van bepaalde samenstelling kift
nen vervaardigen. Dit laatste vereischt echter- een ?eer dure installatie, ofs
schoon deze aanzienlijk goeukooper worut, wanneer men ue productiecapaciteit ±;
*
houdt.
:
Overleg zou gepleegd kunnen v.crüen met "ue Halm" om achter ons bestaande ^gebouw
tje nèg een soortgelijke werkruimte op te stellen, waar onze ürumvormmachine, tie
bedoelue cartonnageinachines, ue golfcartonmaehines soutien kunnen worden opgestelu
Ook zouden dan een z.g. "stitcher" alsœeue een impregneermachine, een spuithok m i
•onze tekentafels e.a. kunnen v.orden geplaatst.
April '4-? loopt n.l. de huur van onze directiekeet af, waar wJÈ een teekenka»©»
hebben ingericht.
Het onderzoek uer .in ae aldus gedachte ruimte gefabriceerde koozen kan "
ge
schieden in het Verpaxkingslaboratorium T.N.O. aat in Delft zal worden opge
richt.
Personeel voor de bovenbeschreven rerkpltats is niet aanwezig sn zal geheel ni«u$
Êartgestcld moeten worden.
3e. De itethaangisting.
Uit werk heb ik in handen gelegd van den heer Muller, nadat ik er voor had gezorgu, dat ae provinciale installatie in Hoogkerk .we.s gereviseerd, omgebouwd en
uitgebreid. Als alles goed gaat is aie, althans gedeeltelijk, eind September ia
nearijf.
De onkosten daarvan komen voor onze rekening, doch ik ben ervan overtuigd, dat w||l
door een
nitreerinstalietie aaarbij te bouwen, op den duur zeker zullen kunne» 1
gaan verdienen. En passant zij opgemerkt, dat wij uatzelfde nastreven door een
platenpers te ontwikkelen, welke rechtstreeks achter een dorschmachine kan worde»
geschakeld. Dit zou iets voor Brabant encLimburg zijn, waar stationnaire uorschl»stallaties staan.
Alvorens af te stappen van het onderdeel semitechnisch werk, wil ik wijzen op ouze moeilijkheden aaarbij. Deze zijn:
A. Het ontbreken van een teekenkamer; wij hebben slechts één jonge, zij het zeer
accurate en kundige teekenaar in dienst.
B. De enorme traagheid der machinefabrieken bij het uitvoeren van onze orders, mk>-\
danks het feit, dat de persoonlijke bereidwilligheiu der werkers in de voor on*
werkende werkplaatsen boven iedere twijfels verneven is.
C. De geweldige weerstand welke overwonnen moet worden, wanneer onderdeelen uit
buitenland moeten komen.
1
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Dit laboratoriumonaerzoek was reeds een einu op streek in Delft onder leiding
van den heer Huiler, toen de onderzoeKster na aa bevrijding weer hsar studie
ging hervatten. Bit wacht dus op ae inbedrijfstelling van ons nieuwe gebouw bij
de centrale en op onzePnieuwormeaewerker Manten» De bedoeling van dit werk is on
de moeilijkheden, te verwachten bij de verwerking van ue afval'vloeistof van de
krantenpapierbereiaing, het hoofd te kunnen bieden.
5e. Correlatie tusschen aantastbaarheiasbepalingen en veevoeueroroeven.
pit werk is eveneens in hanuen van den neer Mullur en beruat op samenwerking
met het Hijkslandbouwproefstation in Hoorn. Reeds werden kalkstroo, gewoon
stroo, gedroogd gras en hooi, welke uoor Hoorn waren onderzocht, ook door ons
onaerzocht. Het blijft, dat eiwitgehalte als zoodanig een discrepentie teweeg
brengt, althans ae correlatie beïnvloedt. Momenteel is men in Hoorn doende met
Zweedsche voedercelstof en strooceliuluse van de Phoenix. Sraks zullen ook bij
zondere producten, gefabriceerd door üe üendracht en door ons onderzocht, kun
nen worden gebruikt voor de correlatiestuüie.
Het blijft echter een ernstit-x hiaat in ue researchmogelijkheden in ons land,
dat in Nederland geen respiratiesuier met bedieningspersoneel aanwezig is. Daar
door is een rechtstreek scae Depaling van de z^tmeelwaarde van veevoeders in Ne
derland niet mogelij& auaers dan approximatief met behulp van zeer omslachtige
z.g. groepenproeven.
6e. ue stuaie van hot ver-virun v^n graan stroo en aaaruit verva^r^itide producten.
Dit is zeer elementair werK, aat in 194.7 nog wel niet aan de orde zal komen.
Voor het microbiologische wer-< op het laboratorium zijn de heeren Muller en Man
ten ter beschikking alsaeae onze anal}- ste Mej. Koets, aie momenteel ziek is.
Voor het semitechnisehe werk met de methaaninstallatie moat nieuw personeel
woeden aangenomen.
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Het laboratoriumwerk zal over het algemèen een uienendc functie hebben.
Het anal;,sewerk zal onze ontsluitingsproeven moeten controieeren alsmede het
onuerzoeif van ae heeren. Mullet* en Manten moeten steunen.
Als slappe tijden daarbij aanbreken, aan staan onze strooaonstü» oogst *4.6 te
wachten.
In het papierlfeooraicriuti xullen ae oxtsluitiiigóresultaten woraen beoordeelu,
Boowel van ae semitecnniwChe proeven als van ue proevcns'eries op laboratorium
schaal.
In 1947 zal het^geprojecteerde werk met lignine nog wel geen voortgang kunnen
vinuen.
Beaalvö ue reeus genoemde technisch ohoiaicus met twee helpers werken twee uit
stek enue analisten op ons labo ratorium.Jonge analysten zouden hieraan toegevoega
kunnen woraen.
Tot zoover -zeer in het kort- een technisch overzicht van het in gang zijnde
en geprojecteerde werk. Ik moet daar echter aan toevoegen, aat er momenteel
een lange lange weg van verdriet en zorgen ligt tusschen het plan en het werk
zelve. Formulieren, chicanes, wachten, antichambreeren-, kortom: alle consequen
ties inhaerent aan de schaarschte.
Het was dan ook met tegenzin aat ik bij het Dagelijksch Bestuur de met zeer veel
zorg tijdens mijn vacantie door aen heer Muller uitgewerkte begrooting indiende.
Dat is schrijftafelwerk en als het Proefstation iets als kiespijn kan missen,
dan is het schrijftafelrerk, want wij moeten nu gaan maken en dat beteekent in
deze tijd: het aandurven om van het programma af te wijken wanneer een kans van
slagen aanwezig lijkt.

