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DEfó DIRECTEUR OP DE 13e ' BESTOURSVMGIiDERlHG VM HET
HEDEaLMDSCH PEOEFSTATlOM VOOfi S??X>QVi&WBffîClEm. '•
Mijnheer deToorsitter, raijne Heeren, i
•"
In de Bestuursvergadering, gehouden op 13 Jaauari, heb ik een overs^çht gegeven
van de- werkzaamheden verricht in 1942 en claàr&aa vastgekoppeld een werkplan.
Het zal £f duidelijk zijn dat de sedert" Mm genomen maatregelen ons mrk in ieder opaieht buitengewoon sterk geremd hebben, speciaal waar het betreft het be
drijven van ^2© iastaljLûtie t© Hoogkerk* Slt lae-tste heeft natuurlijk zijn we.ersieg gevonden in een zekere verwarringop ons laboratorium op de Vischaarkt, dat
geheel was ingesteld op hét verwerken 0©r producten verkregen bij de proeven te
Hoogkerk,
Sedert eenige maanden staat het werk. teHoogkerk volkoaen stil en hebben wij el
le krachten op de flischa&rkt geconcentreerd, «aldoor het werkprograms een an
der aanzien toeft gekregen.
De voornaamste punten betreffende hetgeen in het af'geloopea halfjaar Is bereikt
en een beschrijving van het onder handen sijnde werk» zal ik U in korte trekken
saflasptótten.
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Nadat op het laboratorium tms geble&eö ê&% 'JEfei' aogel|||k is .e®»- wit te'noemen
vezelstof uit gedefibreerd graanstroo te bereide»» hebben wij, ons behelpen
de met aanwezige apparatuur,gepoogd deze stof in grootere hoeveelheden te
bereiden en Meruit krantenpapier te fabriceeren, althans monsters te maken
welke deze naam mógen dragen.
Aanvankelijk traden hier de bekende moeilijkheden op welke altijd verwacht
mogen worden wanneer men uit hat glas in de apparatuur komt» doch uiteinde
lijk zijn wij erin geslaagd eenreeept samen te stellen waarvolgenè het mo
gelijk is deïïhier getoonde àonaters te bereiden, Jk vestig er ïïw aandacht
op dat' bij het 'foie^iden van dit papier geen cïÖ-öor is gebrufet noch eeaige
chloorverbinding m dat a& iiet dêïibreèreö slechte êêó..bewerking noodig is
geweest* Toen dit resultaat: omstreeks Mei was bereikt, waren wij reeds eer
der begonnenaet te pogen de apparatuur, waarmede wij ons behielpen, te »
vervangen door hst reeds laag tevoren door ons geprojecteerde buiEenstelsel.
De eerste proeven daarmede wezen reeds direct uit dat op sommige piasteen
de afmetingen veel .te kléin waren, soodat wij eenige eenvoudige veranderin
gen moesten aanbrengen» Deze veranderingen, in normale tijden een kwestie
van 1 of 2 dagen, duren nu roeds 2§ m&and en zijn nog niet gereed* Ret is
dus tot mijn spijt onmogelijk U over dit punt verder mededeelingen te doen.
Om de economie van de door óns ontwikkelde weriosijse soodanig in te stel
len dat een kostprijs wordt bereikt, fc©ü£% . sfâar grootteorde niet buiten
het gebruikelijke gebied de^ fa^tenpapierprijzeai
vïilt, hebben wij van de
beginne af aan zeer veelaandacfat gegeven aande teestie
der ehemicaliënterugwinning en de moeilijkheden te Hoogkerk hebben^ij gébruikt om de
grootst mógelijke aandacht aan desäe kwestie te bestede. Dit probleem kan
op veel verschillende manieren worden opgelost e». râij bestudeeren momenteel
verschillende daarvan. Het -soof^aaste punt dat wij. bij dit zoeken voor oogen houden,is: te komen tot een chemicaliën^inning met voorbijgaan van de
noodzaak vanvloeistof verdamping,
Daar te verwachten is dat, w^eer wij met onze plaaaen voor den dag kosten,
©ader meer de vraag àal rijzen «óf met andere reeds bestaande methodes niet
précisa hetselfde of een beter rèsùlteat verkregen kan wordea,is een deel
v&a onze bezigheden éróp gericht reeds nucijfers teverzaaelen Tfe&naede
aan onsantwoord op Eulkevragen kracht kan worden bijgezet.
Behalve de bereiding van krantenpapier zijn wij ook steeds bezig de toepas
baarheid van graaastroo-celstof als grondstof voor pakpapier te bestudeeren,
waarbij hoogst merkwaardige verschijnselen onze daartoe opgestelde plannen
in de war stuurden» Bet bleek namelijk dat een door ons bereide groote voor
raad stroocelstof, Waarmede wij- op langen termijn allerlei proefnemingen
dachten te verrichten, na eeaige maanden verouderingsverschijnselen begon
nen te vertoonen, tot uiting koaes^Ln ©ea veranderen van het gedrag bij ma
ling. Dit heeft natuurlijk ons vjerkprograiasa sonder »eer beëindigd en wij
moeten, er au toe overgaan om onae.proefnemingen te doen aet versch ontsloten
etroo. Daar ook ströo veroudert, gébruiken wij h&ksel dat ruxa een jaar oud
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"1b. Deze hoogst »erkwtardige omstandigheid hebben îvij niet aan een systetetische studie kunnen onderwerpen, aoodat het zeer wel mogelijk is dat wij Ui*
te moksa hebben mét een toevalligheid, ontstaan door een SÈiaehl-oop van otustvx» •• digheden, mar m.i. is het toch zeker 4© soelte waard om dose zmv "bedenke!Vice eigenschap van st^oocolstof later in studie te nemen, Eén ding is echter
met absolute zekerheid, kosten vast 'te staan en' «at is de belangrijke-km&iteXu
verbetering welke optreedt w&hneer ait stroocelstof de fractie, mUté aeefg:-.-ó" no. 200 passeert^ordt verwijderd. Een vervdjuering van nog grovere fracties
'
tot ea met de fractie -.ttelkà'.zeèfgàag no. (iß passeert, heeft ook-een -voortsm^
read« verbetering van het 'verkregen produet tea gevolge* doch de voornaamst* :
r.„ • verbetering wordt in den' aanvang verkregen. Een paar van de best© monsters
'X*.van door <©s vervaardigdpakpapi-er uiiroggeatroo demonstrier ik V bij desuxt* :
/"./ De verwerlcing v^n de niet-veselige bestanddeelen van gyaenstroo is in :de &f~
\
geloopea maanden in nieirae banen geleid aangezien het geprojecteerd® werfe
%
" konwordén afgesloten. Ctose tot toen verkregen resultaten warm niet zeer hoopI
vol, aMgeïdaa seer en"meer het Inlicht veld wintdat de door ons ontwikkeld*?
gistbéreiâiïig een eitîdLtprijs zal iapliceerea, welks boogsttfaaraehijnlljk buiten "hei. gebied
vallen .van nomaal te achten éivdtprijsea, b.v. -voor caseïne of 'eiwit ia ollUr
,
koekene.d.. Onze uitvoerige proefnetaingën aet betrekking tot de bereiding
\ l ;
tot alcohol hebben, aetvz«kerh@id 4odi weten dat de toiértoö 4oor tms geprojec»
teerdegefractionneerdeversuikeriag onbruikbaar is. Set gunstigste resultaat
.
dat met een zoodanige versuikering kan worden verkregen is, dat dé verkregen
extraeten gebruikt worden voor de bereiding van voedergist tot een hoogst ao- gelijke opbrengst vas 20 a 2% droge stof gist uit droge stof siroödeelen«
Âeagés&ea tegenwoordig zëer veel aandacht wordt besteed âan voedercelluloça,,
hebben tdtj
ook da studie van de. bruikbaarheid van deze klö.Ui>
strçî^éef&eldôelea als grondstof voor d© bereiding van voed^oeilwlose in
studie genomen. Daartoe is oaze hi er Muller gedetacheerd bij Professor
in Delft, oa een bacteriologischs beoordeeliagsmethode van. voedèreellülose
uit te werken. 2ohder zulk oen methode is werk op dit gebied voor ons onraoge•'5
Hjlc. • •' r'"./-""
•.
Sog een ander product dat uit- dit materiaal gewonnen -kan' -»orden i£ furftjr&ï,
en, of achoondoor de B.P.M.yin opdracht van de Stiehtiag T^Ï.O., eea ttit•
voerigoadergoekoverde ©inning van furfurol uit graanstroo is verricht,
: :
'
naar öij "tót ©ea vertrouwelijk7 rapport van d© Stichting TJï.O. is gebleken,
geloof ik 'toch dat hier nog mogelijkheden schuilen,. aààgéfien in dit rapport
bej^ald® ge^chtspantea buiten beschottwi&g zijn géblevsnX Dit werk is momen
teel bij ons in voorbereiding. •
.ç>

I»aags deze lijnen zullen wij hopen dat' wij dit jaar nog resultaten ssullén be
reiken welke eenigains een compensatie kunnen voraea voor de, tege&slagea wel~
ke wij in Boogkerk hébben ondervonden ea nog ondervinden.

