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l^Inleiding.
Het afvalwater der strocartonfabrieken is rijk aan organische stof, zodat
het geen verwondering behoeft te wekken, dat in de bezinkvijvers der fabrie
ken, waar het water tot rust komt, gistingsprocessen optreden, waarbij
methaan wordt ontwikkeld. Reeds in 'de vorige oorlog heeft men hiervan ge
bruik gemaakt door een der vijvers van de fabriek te Sappemeer af te dekken
met opvangklokken en het zo verzamelde gas te leveren aan de plaatselijke
gasfabriek. In de afgelopen oorlog heeft men wederom te Sappemeer en boven
dien op de Coöp. Strocartonfabriek "De Eendracht" te Appingedam methaanwinningsinstallaties gebouwd, welke waren verbonden piet compressorstations,
die het gas afleverden voor autotractie, welke toepassing een succes is
geweeat.
InQdeze installaties werd per ton geproduceerd carton ca. 40 m methaan van
15 en 1 &tm. verkregen, welke hoeveelheid bij verdere vervolmaking der
installaties zeker nog voor uitbreiding vatbaar is. Wanneer we bedenken, dat
de totale capaciteit der Nederlandse strocartonindustrie ongeveer 350 000
ton carton per jaar bedraagt, komen we tot een productiemogeüjkheid in instal
laties van het bestaande type van 15 - 20 millioen m methaan per jaar,
welke een niet te versmanen aanvulling van onze allerminst rooskleurige
grondstoffenpositie zouden vormen. Deze en andere overwegingen hebben ertoe g
geleid, dat het Nederlands Proefstation voor Stroverwerking zich met het
vraagstuk der methaanwixming uit strocartonafvalwater is gaan bezighouden.

Het tot pakken geperste stro wordt gehakseld en het verkregen haksel mat kalk
melk tezamen gebracht in roterende bolkokers, welke worden verwarmd door
injectie van stoom van 3-5 atm. gedurende ca. 5 uren. Na verwijdering uit de
kokers (waarbij zich geen vloeistof afscheidt)wordt de strostof gemalen in
een kollergang, met water verdvöfc en nagemalen in hollanders. Van hier wordt
de stof naar de stofkuipen der cartonmachines gepompt, waar ze wordt ver
dund tot een vezelconcentratie van ca. 3$, bij welke concentratie de stof
dun vloeibaar is. Op de cartonmachine worden de vezels gevormd tot de cartonbaan, terwijl het grootste deel van het water tezamen met de allerfijnste
stro- en kalkdeeltjes, in-het riool terecht komt.
Dit afvalwater bevat dus alle bij de koking met kalk in oplossing gega»e stro
bestanddelen (voorzover deze niet in het door de natte cartonbaan vastgehou
den water achterblijven) en daarnaast een hoeveelheid fijne weefseldelen en
kalkdeeltjes. Hoeveelheid en samenstelling variëren bij de verschillende
fabrieken en zijn ook in eenzelfde bedrijf aan vrij grote schommelingen
onderhevig. Zo valt uit de gegevens van van Julsingha
voor het afvalwater
van gewoon strocarton op "de Eendracht" op te maken, dat per ton carton ca.
20 m afvalwater met een aan organische stof van 1,38% wordt geproduceerd,
m.a.w. per ton carton gaat ca. 280 kg organische stof in het afvalwater ver
loren, hetgeen neerkomt op ca. 27% der organische stof in het gebruikte stro.
Voor de gehele strocartonindustrie wordt dan de hoeveelheid organische ötof,
welke jaarlijks in het afvalwater verloren gaat, ca. 100.000 ton.
Voor het afvalwater van een andere fabriek bepaalde het Proefstation vorig
jaar de volgende cijfers:
In een tijdsverloop van 7 weken werden op 11 verschillende dagen drogestof
gehalten gevonden, welke varieerden van 0,98 - 1,6956$ het gehalte aan orga
nische stof varieerde van 0,66 - 1,20 % (67 - 73% van de totale droge stof).
Op 3 dagen werden de gehalten aan opgeloste en gesuspendeerde stof bqp&ald,
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x) J. van Julsingha. Onderzoekingen ten dienste
Proefschrift Groninge 1942.

van de strocartonindustrie.

« waarvoor werd gevonden (alles in %)i
Datum

Gehele monster
droge gloei- gloeistof rest verl.

Centrifugaat
droge gloei- gloeiverl.
stof
rest

Sediment
droge gloei- gloeiverl.
stof
rest

29/10 »46

1,16

0,35

0,81

1,03

0,32

0,71

0,13

0,03

0,10

2/II »46

1,09

0,30

0,79

0,99

0,28

0,71

0,10

0,02

0,08

27/11 •46

1,&

0,49

1,20

1,45

0,41

1,04

0,24

0,08

0,16

Van het laatste monster werden centrifugaat en sediment bij lage temperatuur
droggedampt, waarna er de volgende bepalingen in werden verricht (uitgedrukt
in % der droge Stof)î
Centrifugaat
as
eiwit
reduc. suiker
azijnzuur*'
lignien
«j
pentosaan
rest (hoofdz.
hexosaan)

,

sendiment

35,1
4,6
2,3
11,5
7,8
11,1

48,7

27,6

22,3

27,6
1,4

Als leveranciers van het methaan komen in eerste aanleg eiwit, reducerende sui
ker, azijnzuur, pentosaan en hexosaan ven het centrifugaat in aanmerking. Samen
maken deze ca. 55% van de droge stof van het centrifugaat of 2/3 van de organi
sche stof van het gehele afvalwater (0,8056 van het gehele afvalwater zelf) uit.
De wijs hier nog even op het het hoge asgehalte van centrifugaat en sendiment,
dat voor het/^jog® kalkgetaalte soms vrij hoog (wij vonden waarden van 9,4» 9,7
en eenmaal zelfs 10,9), doch daalt door vorming van organische zuren uit de aanwe
zige koolhydraten spoedig tot 7,0 - 6,0.
gißtiflg vafl_bel_a^v&lwatg|;.vegkregen hoeveelheid,jse^haaa.

van Julsingha onderzocht de methaangisting van strocartonafvalwaWr in een ap
paratuur, welke bestond uit een gistingstank van 36 1 met horizontaal roerwerk,
voorzien van inrichtingen voor doorlopende toevoer van vers afvalwater en terug
voer van het uit het effluens bezonken slib. Dit laatste is noodzakelijk, daar
een goede methaangisting alleen optreedt bij aanwezigheid van voldoende gesus
pendeerd materiaal in de gistingsruimte. Als entmateriaal werd 20 liter slib
uit een der bezinkvijvers der fabriek gebezigd. Wanneer dadelijk na het vullen
der tank met de toevoer van afvalwater werd begonnen,trad een zure gisting op:
de pfl van ae tankinhoud daalde van 6,9 tot 6,3 (hoewel het afvalwater een pH
van 7,9 had) terwijl het gevormde gas 18$ H. bevatte. Goede resultaten werden
verkregen door eerst een krachtige methaangisting op te fokken met een 1% oplos
sing van Cs-acetaat en daarna in de loop van 10 dagen in ae toevoer deze oplost
sing geleidelijk te vervangen door afvalwater.
„
X)« voornaamste bij dit onderzoek verkregen gegevens zijn verzameld in onder
staande tabel.
-Vergistingx) De vloeistof werd drooggedampt naoppihenolphthaleine alkalisch gemaakt te
zijn. Voor het hierbij toegevoegd alkali werd een correctie op het asgehal
te toegepast.
j/overgrote deel uit kalk zal bestaan. De pH van het verse afvalwater is door het
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VERGISTIKG VAN STROCARTONAFVALWATER (droge stof 1,84, gloeirest 0,4-6,
gloeiverlies 1,38$).

Tankinhoud
Hoev. Re- Hoev. Hoev.
gas
efv.- ten- gas
droge gloei- gloeiwater tie ml/h in
étof rest verl.
1/1 wa
ml/h
h
ter

Effluens bezinktrechter in %
droge gloei- gloeistof rest
verl.

1

453

79,5 2,09

4,60

2

478

4,29

—

—

3

550

75,3 2,05
65,5 2,06

3,74

—
'

—

4

560

3,87

670

64,3 2,14
53,7 2,32

6

670

53,7 2,34

3,51

7

700

51,4 2,31

3,30

8

710

45,1 2,44

9

720

10

Omgez.
org. st.
in %

—

—

3,41

•

—

0,79 0,28

0,51

63,0

3,44

5,93 2,98 3,04
5,85 2,88 2,97

0,87 0,34

0,53

61,6

50,0 2,48

3,45

5,86 2,81 3,05

0,76 0,28

0,48

65,2

725

49,6 2,62

3,61

5,90 2,80 3,10

0,88 0,43

0,45

67,2

11

720

50,0 2,49

3,46

5,76 2,78

1,01 0,38

0,63

54,3

12

0,84
39,1
1,42 0,58
5,83 2,75 3,08
0,86
37,7
1,46 0,60
2,65
5,64 2,62 3,02
885 40,6 2,34
De samenstelling van het gas was 25-29% CO,, en 75-71% CH . Daar de vergistbare
materie de empirische samenstelling van koolhydraat heefx, zullen C0^ en CH.
in aequimoleculaire hoeveelheden worden gevormd; een deel von het C0„ blijft
echter gebonden als bicarbonaat en physisch opgelost in het water acnter.
Uit de tabel blijkt, dat de maximale hoeveelheid gas bij een retentietijd van ca.
50 h. werd verkregen, d.w.z. dat onder deze voorwaarde de gasproductie per volumeneenheid der gistingsruimte maximaal was. Bij een retentietijd van 80 h
werd echter per volume-eenheid afvalwater meer gas verkregen en wel 4,6 1
gas/l water, tegen ca. 3,5 1 bij 50 h. Bij deze retentietijd werd ongeveer 2/3
der organische stof omgezet in CH en CO, , welk bearag klopt met dat van de
onder 2 gegeven berekening op grond van èe samenstelling van het afvalwater
van een andere fabriek. Ik wijs verder nog op ae cijfers voor droge stofgehalte
en gloeiverlies van de tankinhoud.
Op "de Eendracht" werd nu in 1942 een installatie gebouwa, welke bestaat uit de
volgende onderdelen. Het afvalwater, dat met een temperatuur van ca. 35 de
fabriek verlaat, ijordt door een gesloten en ingegraven riool naar een vóórgisting
ruimte van 2000 m"' gevoerd, waarin de retentietijd ca. 2 etmalen bedraagt. Als
zodanig doet dienst een langwerpig, afgedamd havenbassin, dat voorzien is van een
rij van 7 drijvende gasopvangklokken. In dit bassin daalt de temperatuur gelei
delijk van ca. 33 tot ca. 28 . Aan het einde van het bassin wordt het water op
gepompt naar een bezinktrechter van 200 m , vanwaar de overhoop naar de bestaan
de bezinkvijvers vloeit, terwijl het bezinksel in een op 30 verwarmde van een
roerwerk voorziene tank wordt gebracht, waar de nagisting plaats heeft.
De opzet van deze installatie is dus, dat de opgeloste organische stof in de
voorgistingsruimte wordt omgezet, terwijl de gesuspenueerae organxsche stof
(wier hoeveelheid bij de verschillende fabrieken nogal uiteen kan lopen), in de
nagistingstank gelegenheid krijgt om haar bijdrage tot de methaanproductie
te leveren. Het uitgegiste slib kan in de voorgistingsruimte worden terugge-voerd-
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865

41,6 2,34

2,70

2,98

voerd om hier de gisting op peil te houden.
Bij het bedrijf dezer installatie bleek, dat het leeuwenaandeel der gasproduc
tie uit de voorgisting werd verkregen, mede doordat moeilijkheden werden on
dervonden met de bezinking van het effluens der voorgisting en doordat het
roerwerk der nagistingstank spoedig onklaar geraakte.
Onûeç optimale bearijfsvoorwaarden werd^per ton geproduceerd karton ongeveer
70 m"" gas verkregen (d.i. ongeveer 50 m"' zuiver CH ), hetgeen zal neerkomen
op ongeveer 3>5 m gas per m afvalwater, d.i. dus^de hoeveelheid, welke bij
de proefnemingen op laboratoriumschaal werd gevonden. Aangezien echter de be
drijfsvoorwaarden niet gedurende de gehele werkweek optimaal zijn, moet men als
gemiddelde nemen 40 m zuiver CH per ton carton.
Voor rekening van de Provincie uroningen is in 1942 bij de Coöp. Strocartonfabriek "de "Halm" te Hoogkerk een semitechnische installatie voor methaanwinning van een geheel andere type gebouwd, met welke installatie door het
Proefstation in de herfst van dat jaar en in die van 1946 is geëxperimenteerd.
Deze installatie bestaat uit een staande cylindrische verwarmbare tank van
167 m , waarin een centrale verticale as, waarop onder in de tank een roerwerk en boven in de gasdom een schuimbreker is gemonteerd. Het afvalwater
kan op een punt aan de omtrek onder in de tank woraen toegevoerd,terwijl boven
in de tank aan de omtrek een overloop is aangebracht. Het roerwerk moet door
lopend draaien voor een gelijkmatige temperatuur en verdeling van vers afvalwa
ter en slib en voor de breking van het schuim in de gasdom.
Bij de eerste proefnemingen werd de tank voor ca. de helft gevuld met machi
naal gebaggerd slib uit «en der bezinkvijvers der fabriek. Dit slib had een dro
gestofgehalte van 4,35&» Voor het op gang brengen der gisting werd 20 m
2js%
Ca-acetaatoplossing toegevoegd? de temperatuur in de tank werd gehandhaafd op
ca. 30 . Door verdere toevoeging van 80 m afvalwater werd in de loop van
6 dagen de tank verder gevuld, zodat de overloop begon te werken. Het droge
stofgehalte van de taakinhoud bedroeg een dag later 2,2655, dat van het efflu
ens was even hoog, zodat het roerwerk de tankinhoud volkomen homogeniseerde.
Gedurende de 4 volgende dagen nam het droge stof gehalte van het effluens
geregeld af tot 1,96%. Terwijl gedurende deze periode de gasproductie bij een
toevoer van ca. 30 m afvalwater/dag 46-61 m Jjad bedragen, daalde deze hierna
in de loop van 3 dagen tot practisch 0; het drogestofgehalte van het effluens
nam in deze periode verder af tot 1,73%. Het lijkt dus alsof een drogestofgehal
te van minstens 2,0% vereist is voor een enigzins bevredigend verloop der gis
ting bij een voeding van een tank van 167 nr met 30 m afvalwater per dag.
Gedurende de 4 dagen van behoorlijke gasproductie bedroeg deze gemiddeld 1,75
m /m afvalwater met een gemiddeld gehalte aan organische stof van 1,17% of
150 cm per g organische stof (bij de laboratoriumproefnemingen van van Julsingha bedroeg dit bij een retentietijd van 50 h ca. 250 ca /g , doch hier was
het drogestofgehalte van de tankinhoud veel hoger n.l. 5,82%).
Daar de installatie door het verlies van het voor de mebaangisting essentiële
slib niet aan haar doel beantwoorde, werd door de leverancier een bezinktrechter met een inhoud van 14 m bijgeplaatst, welke echter door de oorlogsomstan
digheden eerst in het najaar van 1946 in gebruik kon worden genomen. Op grond
van de in 1942 opgedane ervaring werd besloten om meer slibbeBtanddelen uit
de bezinkvijver in de tank te brengen, om over een flinke reserve hieraan
te beschikken; er werd ca. 100 m met de hand gebaggerd slib met een droge 0
stofgehalte van ca. 9% in de tank gebracht. In de loop van 9 dagen werd 64 ar'
afvalwater in de tank gebracht, waarna de overloop begon te werken en dus de
bezinktrechter zich begon te vullen; het droge stofgehalte van de tankinhoud
bedroeg toen 5»36%. In de loop van 14 dagen werd in totaal nog 55 m afvalwa
ter bijgepompt, waaruit 119 1 gas werd verkregen, d.i. 2,16 ar/ar* afvalwater.
Het gehalte aan organische stof van het afvalwater bedroeg over deze periode
gemiddeld 0,75%, zodat dit neerkomt op 288 cm/g organische stof, een op zich
zelf alleszins gunstig cijfer.
Helaas bleek de werking van de bezinktrechter ten enenmale onvoldoende te zijn:
Bijvoeding van de gistingstank met een snelheid van 2,5 sr/h (hetgeen bij door-lopeode-
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lopende voeding over het gehele etmaal zou neerkomen op 60 m per etmaal of
een retentietijd ven 67 h) bedroeg bij een drogestofgehalte van de toevoer van
de trechter van b.v. A,33% dat van het overloopwater 4,19%. Een berekening leer
de» dat voor een doeltreffende terugwinning van het met het effluens der gistinge
tank afgevoerde slib de trechter een inhoud van minstens 200 inplaats van 14 ar
zou moeten hebben. Ik herinner eraan, dat men bij "de Eendracht" een soortge
lijke ervaring met de bezinktrechter opdeed.
Inmiddels was voor de terugwinning van het slib uit het effluens ook een horizonta
le centrifuge van Reineveld aangekomen en opgesteld. Daar de voor de aandrijving
hiervan bestelde motor, welke aanvankelijk ia Januari j.l. zou worden geleverd,
nog steeds niet is ontvangen, kon dit apparaat nog niet worden beproefd. Wij
hopen aet slibtanigvoer door middel van deze centrifuge t.z.t. in staat te zullen
zijn om na te gaan met hoeveel afvalwater per dag de installatie mag worden
belast, zonder dat de relatieve gasopbrengst daalt.
4*

£grä3rg_aadg£2Qeklngen op^aboratoriumschaajU
Reeds in 19AA hebben wij ons bezig gehouden met een onderzoek naar de invloed
van sulfiet op de methaangisting, welk onderzoek thans worat voltooid. Dit punt
is van belang, omdat verschillende strocartonfabrieken naast gewoon strocarton
ook andere cartonsoorten uit stro vervaardigen, waarbij vaak Nar SO als ontslui
tingsmiddel wordt gebruikt. Hierdoor bevat dan ook het afvalwater énig sulfiet
en het was reeds gebleken, dat dit de methaanproductie uit het afvalwater ernstig
belemmerde. Inderdaad bleek bij toevoeging van meer dan 0,055® Na^ S0. aan methaangistingen van Na-acetaat een met toenemende sulfietconcentratie toenemende
remming op te treden, terwijl toevoeging van afvalloog van een sulfietontsluiting
van stro een met het sulfietgehalte overeenkomende remming gaf. Daar dit onder
soek nog niet is afgesloten, zal ik hier thans niet verder op ingaan.
Als verdere punt van onderzoek staat op ons programma de zo volledig mogelijke
omzetting der organische stof uit het afvalwater in CH, en CO^. Een totale
omzetting kan echter niet worden bereikt, daar het lignien onüer anaërobe voor
waarden niet wordt aangetast. Daarnaast willen wij nagaan in hoeverre het moge
lijk is door opvoering van de concentratie van organische stof in het afvalwater
een hogere methaanopbrengst per volume-eenheid der gistingsruimte te verkrijgen
dan onder de bestaande verhoudingen mogelijk is. Dit punt is van belang met het
oog op de aanzienlijke investering, welke met de bouw van een technische methaanwinningsinstallatie gemoeid is.

Zoals reeds onder 1 is opgemerkt, heeft het methaan gedurende de oorlog een
nuttige toepassing gevonden als motorbrandstof, welke toepassing echter met de
bevrijding prompt een einde nam. Verbranding onder de ketels der fabrieken is
met het oog op de door de hoge investering voor de winningsinstallatie, hoge
kostprijs, niet economisch; hetzelfde geldt waarschijnlijk, alhoewel in mindere
mate, voor de toepassing als lichtgas. Als de aantrekkelijkste mogelijkheid zien
wij de toepassing als grondstof voor een synthetisch-chemische industrie, waarbij
de gemakkelijke zuivering van het gistingsgas tot haar recht komt. Wij denken
hierbij o.a. aan de winning van hologeenmathanen als chloroform en tetrachloor—
koolstof en van nitromethaan, dat een belangrijk oplosmiddel voor de lakindustrie
kan worden.
GRONINGEN, 20 September 1947.
Dr. F.M. Muller.

