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Dit rapport mag slechts woordelijk en in zijn geheel worden gepubliceerd: voor reclame alleen na schriftelijke toestemming.
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stelling terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies.

MAALPRÛEVEN MET EEN MASSON MIDGET REFINER.
I. Inleiding,
assassasais
In de period© Februari - Juni 1954 werden maalproeven uitge
voerd met een conische refiner bij de Coöp, Strocartonfabriek
"De Vrijheid" te Veendam, Het N.P.V.S, verleende haar medewerking
bij de opstelling van de apparatuur en het onderhoek van monsters,
II, Doelstelling,
sSS ss asses-ssa assaS»
De proefnemingen werden uitgevoerd met het doel vast te stel
len in hoeverre de Masaon Scott refiner bruikbaar is als maalapparaat in de strokartonindustrie» Om dit te kunnen beoordelen, werd
het apparaat zodanig beproefd, dat een beeld kon worden verkregen
van de volgende hoedanigheden»
a. Bedrijfszekerheid.
b. Bediening en regelbaarheid,
c. Krachtverbruik en oapaciteit.
d. Uiterlijk en eigenschappen van de gemalen stof,
e. Uiterlijk en eigenschappen van het karton en stropapier.
Aangezien deze proeven betrekking hebben op een zeer bepaald
type refiner, verdient het aanbeveling, aan de resultaten van het
ondersoek niet te vérgaande conclusies te verbinden t.a.v, de
bruikbaarheid voor de strokarton-industrie van refiners in het alge
meen, Het is nl, zeer wel denkbaar, dat met andere refiners afwij
kende resultaten zoudea worden verkregen,
UI. Korte
van de resultaten,
asssesssamenvatting
aa aasaasaaaaeaaaaaasssaasstsasaaasa«»
Een moderne refiner is onder bepaalde voorwaarden geschikt om
te worden toegepast in de strokartonindustrie. Het onderzoohte ap
paraat levert een stof die homogener is dan hollanderstof hetgeen
zioh o,a, uit in een gelijkmatiger karton en papier. Een dergelijk
apparaat moet bij hog© stofconcentratie werken (ca 6fo) en behoort
ter wille van een laag krachtverbruik het maximum vermogen op te
nemen. De maalgraad wordt dan eenvoudig geregeld met een afsluiter
die in de uitlaatleiding van de refiner is aangebracht. Om het
krachtverbruik van de combinatie kol1ergang-ref iner te verlage.n tot
dat van de combinatie kollergang-hollanders is het noodzakelijk,
in het eerste geval sleohts zeer korte tijd te kolleren.
Aan de volgende voorwaarden moet evenwel beslist worden vol
daans
1, Een zeer goede haksel- of atofreinigingj ijzerdelen en
andere verontreinigingen zijn funest voor een maaiapparaat van dit type,
2, Gelijkmatige toevoer van homogene stof,
3, Regeling van de stofconcentratie vôôr de refiner,
IV» Beschrijving
van de refiner (%±e
figuur l),
tssiBBitaaaäasarsSaesssatssissssssacsasassSs
*
De refiner die in deae experimenten werd gebruikt, was wel
willend ter beschikking gesteld door Masson-Scott & Co, Ltd.,
Engeland,
Gegevens over deiae refiner zijn de volgende*
-Type-

Type
%
Lagering
3
Snelheid
j
Maximale belasting t
Messen
t

Midget
Dubbele rollagers $60 of 720 omw./min.
100 pK
Heet gewalst, roestvrij staal,
breedtes 4»75 111111
aantal8 64 in rotor
136 iû stator.
Het huis ran de refiner kan t.o.v, de rotor worden bewogen, waardoor
de afstand tussen de messen wordt gevarieerd. Om deze reden zijn de
inlaat- en uitlaatleidingen van deze refiner voorzien van flexibele
verbindingsslangen.
Aan de refiner kunnen worden ingestelds
1. De belastingf door de stator met het handwiel te verstellen,
kan de afstand tussen de messen van rotor en stator, en
daarmede de maaldruk, worden geregeld,
2. Het toerentalf door een motor met regelbaar toerental toe
te passen of, zoals in de beschreven experimenten, de motor
niet direct op de ae te koppelen dooh de refiner via ver
wisselbare snarenschijven aan te drijven.
Variaties die buiten de refiner kunnen worden aangebracht zijni
1. Het aantal passages dat de stof door de refiner wordt ge
voerd.
2. De doorvoersnelheid, die kan worden geregeld door een af
sluiter aan te brengen aan de uitlaatzijde van de refiner
(d.i. te vergelijken met het knijpen van een pomp ä.m.v.
een afsluiter in de persleiding).
3. De stofconcentratie.
Opstelling.
sssssassssssssssss s
Zoals uit het voorgaande blijkt, vormt het aantal malen dat
men de stof door de refiner laat gaan êên van de mogelijkheden om
de eigenschappen van de stof te beïnvloeden. Aanvankelijk was dan ook
een zodanige opstelling gekozen dat men een bepaalde hoeveelheid
stof êên of meerdere malen door de refiner kon laten passeren. Hierop
werd echter teruggekomen toen bleek dat bij meerdere passages het
krachtverbruik/ton karton zo hoog oploopt, dat de practische gronden
werd besloten voortaan de stof maar éénmaal de refiner te laten passe
ren.
Br werd nu op de volgende wijze gewerktt
Een bepaalde hollander, die voor deze proefnemingen ter beschikking
stond, werd met stof gevuld uit de gemeenschappelijke stofgoot na de
kol1ergangen. Deze hollander deed dienst als roerkuip doordat men
de maalrollen onbelast liet draaien. Tevens kon in deae "roerkuip"
baanwater worden gesuppleerd teneinde de gewenste stof-concentratie
te kunnen regelen. Via een monopomp werd de stof vanuit dese hollander
naar een overloopbakje gepompt dat + 3 m boven de refiner was aange
bracht en de refiner de gewenste hoeveelheid stof toevoerde. Het ovorsohot aan stof in dit bakje werd afgevoerd. De stof die uit de refiner
kwam, werd" vervolgens via een hollander (waarin niet wordt gemalon)
in de stofkuip van één der banen afgelaten.
,
De zelfaanzuigende Monopomp (cap. 25 m /h, 10 pK.) bleek op
den duur te klein, zodat hiervoor in de plaats een Stork dikstofpomp
-(cap.-

-3„ (cap. 60 m /h, 15 pK«) werd geïnstalleerd. Om de vereiste toevoerhoogte
(l m) voor de^e pomp te verkrijgen werd een houten opbouw op de hollan-f
der geplaatst»
Buiten het aantal passages blijven er dus voor een refiner nog
een 4-^1 factoren over, die de maalwerking bepalen (zie boven, IV)s
1» De doorvoersnelheid f deze kon worden geregeld door de
Saunders membraanafsluiter die in de uitlaatleiding van de
refiner was aangebracht. Door ruimtegebrek was het echter
niet mogelijk, voor deze refiner een ideale opstelling te
kiezenf zo was het o.m. noodzakelijk dat de uitlaatleiding
van de refiner eerst + 4 m verticaal omhoog liep, waarvoor
de refiner zelf de pompwerking opleverde, hetgeen op zich
zelf reeds een verlaging van de doorvoersnelheid betekent,
Hoe lager de doorvoersnelheid is, des te langer zal d e
s t of in de refiner verblijven en dus des te langer aan de maal
werking van het apparaat onderhevig zijn. Regeling van de
doorvoersnelheid komt dus neer op regeling van de maalduur.
De doorvoersnelheid kon worden gemeten aan de tijd
waarin de stof afkomstig uit de refiner een vat van bepaald
volume vulde.
2. De maaldruki deze kon worden geregeld door de afstand tussen
rotor en stator te variëren. Door aflezing van de Ampèremeter
op de motor werd de maaldruk gecontroleerd.
3. De atofconeentrâtie % deze factor bleek zeer moeilijk in d e
hand te houden en kon slechts op het oog worden geregeld,
door aan de gekollerde stof in de "roerkuip" baanwater toe
te voegen. Achteraf was hierop weliswaar een zekere controlemogelijkheid door bepaling van het drogestof-gehalte van de
gemalen stof.
4 . Het toerental1 door de refiner via snaaroverbrenging aan te
drijven, was het mogelijk om met verschillende omtreksnelheden van de rotor te werken.
VI. Eerste
oriënterende proefnemingen.
sassas3=3ssss3sa«aas3siasfias=sssaas
Technische moeilijkheden traden er niet op bij het in bedrijf
stellen van de refinerf noch tijdens het inslijpen, noch bij het
malen.
Het krachtverbruik lag aan de hoge kant en was per ton droge
stof somstijds het dubbele in vergelijking met het gebruik van hol
landers. De capaciteit varieerde naar gelang van de verkregen maalgraad tussen 0.3 en 1,3 i^on droge stof/uur.
Bij uiterlijke beoordeling van de stof viel in de eerste plaats
ops een grotere homogeniteit dan hollanderstof$ dus een meer gelijk
matig gemalen stof. Waarschijnlijk kan dit o.m. worden toegeschreven
aan het ontbreken van ontmenging, zoals meestal in de hollander voor
komt. Doordat meer retourwater dan bij de hollanden was toegevoegd
(lagere stofconcentratie), bevatte de refinerstof een hoger percen
tage aan fijne stof, d.w.z. stof die zo fijn is, dat deze een zeef
200 kan passeren en dus geen vezelkarakter meer vertoont. Deze fijne
stof komt immers in belangrijke mate voor in het retourwater. De
verdeling tussen de grove- en middel-fraotie lijkt echter gunstiger
in het geval van gemalen stof verkregen met de refiner, d.w.z.s
het percentage van de waardevolle middel-fractie 60-200 (d.i. de
stof die door zeef 60 gaat, maar op zeef 200 blijft liggen) -is hoger
en het percentage van de minder gewenste grove fraotie 16-60 (d.i. de
-stof-

-4stof die door zeef 16 gaat en op zeef 60 blijft liggen) naar verhou
ding lager.
Uit de verschillen tussen de gemalen stof van hollander en
refiner volgt, dat de "beoordeling van de gemalen refinerstof op het
oog door de hollander-mulder tot misleidende conclusies kan roeren,
lis wij nl. het voorgaande aldus interpreteren» dat de hollander een
specifiek knippende maalwerking heeft, de refiner daarentegen meer
de vezelbundels uit elkaar rafelt met meer behoud van vezellengte,
dan'volgt hieruit, dat refinerstof bij eenzelfde maalgra&d langhariger is dan hoilanderstof. De hollandermulder oordeelt meestal de
stof als uitgemalen, indien de stof goed is "geknipt"®, d.w.z. als geen
lange vezelbundels meer-aanwezig zijn, dus ook geen lange, zij het
ook zeer dunne, "haren". Dit criterium geldt voor hoilanderstof,
waarin de aanwezigheid van grove delen en "haren"' samengaan. Wanneer
in de refinerstof lange "haren"aanwezig zijn, blijken grovere delen
echter afwezig. De hollandermulder beoordeelt vrijwel uitsluitend
op de aanwezigheid van lange-haren en schat dus de maalgraad van
refinerstof relatief te laag,
~ - - De proefkartons die op het N.P.V.S, uit de refinerstof werden
geschept, vertoonden een goed gelijkmatig uiterlijk en betere sterk
te-eigenschappen dan karton, uit gemalen hoilanderstof geschept.
In onderstaande tabellen zijn eigenschappen van een 5-tal mon
sters afkomstig van de refiner vergeleken met een hollandermonster,
In tabel I zijn deze monsters gerangschikt naar oplopende waarden
van stofconcentratie en in tabel II naar oplopende waarden van de
doorvoersnelheid.
Ieder monster werd aan de hollander-mulder getoond, die zijn
mening gaf omtrent de "maalgraad", door te beoordelen voor welk
basisgewioht hij de stof geschikt achtte.
Tabel I.
Proef
nr

Conc, Door- Vezelverdeling
Gem.
Barstvoer- (fo van schone dr.st.) ontw. sterkte
snelh. 16-60 60-200 200
tijd
(m3/h)j grof middel fijn (sec.) (kg/cm )
(#>

i
i

1
2
3
4
5

3.4
3.7
4.-0
4.-7
4,9

15
21
15
13
21

Hollanders!

6

! 6.0

—

Refiner?

62
59
54
49 !
% •.

38 :
41
46
51
49

195
170
170
155
132

2;8
4;0
4;i
3».7

4^6
5;Q
5;4
5,4

Stof
geschild;
voor
(g/m2)
500
1000
500
175
500

108
56 1 44
3.7
175
4.5
Toelichting? De getallen van de vezelverdeling geven aan? het
gehalte van de stof aan de verschillende fracties, uit
gedrukt in procenten van schone droge stof (d.i. dat
deel van de stof, dat op zeef 200Hijft~liggen), zodat
de som van grof en middel steeds 100 is.
Tabel II.
4
1
3
5
2

4.7
3.4
4.0
4.9
3.7

13
15
15
21
21

49
62
54
5a
59

51
38
46
49
41

155
195
170
132
170

4.1

5.4

4.0
3.7
2.8

5.0
5.4
4.6

—

—

175
500
500
500
1000

-Duidelijk-

-5Duidelijk blijkt, dat?
Ie. Stof met een hogere stofconoentrâtie een hoger percentage van
de ~ middelfractie oplevert (= gunstig voor de bladvorming).
2e. Bij hogere doorvoersnelheid de "maalgraad" daalt en de gemiddelde
ontwatertijd (dus) beter wordt, waarbij de invloed van de stofconcentratie verdwijnt.
VII. sssssaas3ss=sssassass3=s=sa==ss=;ss
Optimale condities voor het malen.
In verband met het relatief hoge krachtverbruik en het verkregen
cijfermateriaal kon nu de vraag worden gestelds welke is de combina
tie van stofconcentratie, doorvoersnelheid en maaldruk, waarbij de
gewenste maalgraad wordt verkregen bij minimaal krachtverbruik?
De invloed van de stof concentratie (3-5i°) °P d® maalgraad lijkt
van veel minder belang op de maalwerking dan de doorvoersnelheid.
Uit het products
stofconcentratie x doorvoersnelheid = capaciteit (droge stof)
volgt dat men een maximale capaciteit verkrijgt wanneer beide eerste
factoren een zo hoog mogelijke waarde hebben. Voor wat de stofconcen
tratie betreft toonden proefnemingen aan, dat 6fo als maximum kon
worden aangehouden. De doorvoersnelheid (overeenkomend met het omge
keerde van "maalduur") kan men echter niet ongelimiteerd opvoeren,
daar anders de stof met één passage door de refiner niet voldoende
wordt uitgemalen. Evenwel kan door verhoging van de maaldruk (d.w.a.
hoger krachtverbruik) de maalwerking sterker worden gemaakt zodat
bij hogere doorvoersnelheden tbch een stof wordt verkregen die vol
doende is uitgemalen.
Daarnaast bleek het ook voor het bereiken van een minimaal
krachtverbruik per ton karton van groot voordeel,,, de refiner maxi
maal te belasteng
bij deze eerste proefnemingen werd de refiner niet zwaarder belast
dan 106 Amp. d.w.®. 75 pK. Bij constante doorvoersnelheid en stofdikte bleek evenwel, dat bij geen of weinig maaldruk reeds 50 Amp.
werd opgenomen, terwijl zelfs bij 90 Amp. maar zeer weinig maaleffect
waarneembaar was. Het nuttig effect van de refiner stijgt, naarmate
de belasting hoger iss de maximale maaldruk blijkt dus de optimale.
Bij een hoge maaldruk zal de maalintensiteit groter worden en kan de
maalduur worden verkort, d.w.z. de doorvoersnelheid wordt opgevoerd,
met het gevolg dat de opbrengst aan gemalen stof wordt verhoogd,
waarbij het krachtverbruik per ton karton daalt.
De voorlopige richtlijn die uit deze eerste proefnemingen voort
vloeide en die bij de verdere proefnemingen werd aangehouden had
daarom als uitgangspunt dat er gewerkt moest worden onder de volgende
omstandigheden:
1. Maximale maaldruk.
2. Maximale stofdikte.
3. De doorvoersnelheid regelen naar gelang van de gewenste maalgraad,
dus in het geval van stropapier een lagere doorvoersnelheid, voor
dikkere kartonsoorten hogere doorvoersnelheden. De capaciteit
wordt lan bij de dunne soorten lager en het kraohtverbruik per
ton karton hoger, beiden in evenredigheid met de doorvoersnelheid.
Om een maximale belasting te verkrijgen werd met de fabrikant
van de refiner overlegd en afgesproken dat het apparaat tot een
stroomsterkte van 120 Amp. (+ 90 pK) mocht worden belast.

-VIII-
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1. Stropapier en dun karton (tot 400 g/m ).
Nadat de oriënterende proefnemi&gen met de refiner achter
de rug waren en enige ervaring met het apparaat was opgedaan
waaruit richtlijnen voor definitieve proefnemingen getrokken
konden worden, werd het apparaat ingeschakeld in de productie
en wel om gekollerde stof zodanig te malen, dat er een stropa pierbaan mee kon worden gevoed.
Nadat de refiner een week continu op de stropapierbaan
had gedraaid zonder dat enige storing optrad, liep plotseling
het huis van de refiner warm. Na stopzetten en blootleggen van
de rotor bleek, dat er een stukje pakdraad of iets dergelijks
tussen de messen was geschoten en plaatselijk een hevige slijta«
ge had veroorzaakt. Be hitte die daarbij ontwikkeld werd, was
zodanig, dat stukjes ijzer aan de messen der stator waren vastgesmolten. De rotor vertoonde de meeste slijtage, in de vorm
van dikke bramen en van groeven dwars op de messen.
Chi herhaling te voorkomen, werd om de inlaat van de zuigleiding van de pomp een opstaande mantel aangebracht, die werd
vastgezet op de bodem van de hollander. Gehoopt werd dat ijzer
deeltjes daar vôôr zouden blijven liggen en niet over de mantel
heen in de zuigleiding zouden geraken (zie figuur 2). Naar
later bleek, werd geen ijzer aangetroffen rondom de mantel in de
hollander, doch wel in de refiner aan de inlaatzijde vlak voor
de rotor. Moeilijkheden hebben zich bij volgende proefnemingen
wel niet meer voorgedaan, doch opgemerkt dient te worden, dat
er niet meer is gedraaid gedurende langere perioden.
Om de productie aan gemalen stof, die de refiner opleverde,
aan te passen aan de behoefte voor deze stropapierbaan, die
minder stof nodig had dan de refiner kon leveren, waren er vier
mogelijkhedens
1. Verlaging van de doorvoersnelheid, door met de membraan
afsluiter aan de uitlaat&ijde van de refiner de afvoer van
stof te knijpen. Hierdoor werd de maalduur verlengd en moest
de refiner minder worden belast ten einde de stof niet te
fijn te malen. De verkregen resultaten zijn vermeld in
proef 7,
2. Verlaging van het toerental (Proef 8).
Door verwisseling van snarenschijvon werd het toerental van
de rotor teruggebracht van 9^0 op 720 omw./min. Op deze
wijao bleek de oapaciteit van de refiner precies voldoende
voor de baan, nl. 0.5 ton per uur. Ten opzichte van proef
7, komt een zeer grote verbetering in het krachtverbruik
naar voren.
3. Periodiek malen (proef 9)«
Door de refiner nu en dan enige tijd stil te zetten, terwijl
de baan doorliep, kon de capaciteit ook worden aangepast.
Uit proef 9 blijkt, dat het krachtverbruik bij deze
wijze van werken nog meer daalt, al blijft dit nog steeds
457° hoger dan bij hollandermaling,
4. Door gedeeltelijke uitschakeling van de kollergang (proef ÏO),
Indien van de refiner wordt verlangd om een stof te verwer
ken die minder is vervezeld dan normaal gekollerde stof,
-zal-

zal äe maalintensiteit hoger moeten zijn. Bit kan geschieden
door de maaldruk te verhogen en/of de doorvoersnelheid te ver
lagen»
Indien van de laatste mogelijkheid wordt gebruik gemaakt zal de
productie aan gemalen stof dalen.
Uit proef 10 blijkt, dat door een aanzienlijke verlaging
van het krachtverbruik van de kollergang, gemalen stof wordt
verkregen waarbij in totaal (kollergang + refiner) een krachtverbruik werd gevonden» dat niet hoger ligt dan bij gebruik van
kollergang + hollanâer,
2
Het stropapier van I65 g/m dat op deze manier werd gemaakt,
werd verwerkt op een baan van 2 m werkbreedte waarvan de snelheid
constant 25 m per minuut was. Alvorens werd overgeschakeld op
stof afkomstig van de refiner, werd van de baan een monster stro
papier genomen dat gemaakt was van hollanderstof.
Tabel III»
Maling voor 165 grams stropapier.
;nr.

stropapier
(ton/uur) (Amp)

i
1 7
!8

0.5
0.5
0.5

;

pomp

refiner

6
6

51
32
29

105
80
115

KWh/ton' stropapier
hollander
refiner
115
70

45
45
45

Tabel IV,
Vergelijking van I65 grams stropapier gemaakt
met hollanâer (H) en refiner (B).
; Proef :
;
!*>*•

Dikte
(mm)
H

7

!

O.24

8
9

• O..27

Barststerkte
(kg/cm )
R

H

,
|

Breeklengte _ Scheursterkte
(km)
•
(g)
:

E

;

H

E

1.4

:

3.-0
1.6
2.9
1.7
3.2
1.7

3.3 Î
1.9 i
3.4 !
1.9 ;
2.6
1.9 ,

0.25 ! 1.2
t
i
1.5

1.7

0.27

1.0

1.0

!

H
71
66
64
69
81
85

H :
79
69
68
78
73
81

Indien de capaciteit van de refiner te hoog is, blijkt uit
deae resultaten duidelijk dat verlaging van het toerental bf het
periodiek stofkuipen voldraaien, verreweg de voorkeur verdient
boven het verlagen van de doorvoersnelheid met een gelijktijdig
verminderen van de maaldruk.
De sterkte van het stropapier verkregen met de refiner

:
;
:
;
'

is gelijk of beter dan dat verkregen met de hollander. Bij verlaging
van het toerental bleek in het laboratorium de ontwatering van
de stof op het zeef gunstiger.
Het kraohtverbruik van de refiner lag echter nog steeds aan
zienlijk boven dat van de hollander en tijdens de proefnemingen
werd de indruk verkregen dat variaties in de "kollergraad" van de
kollerstof van weinig invloed waren op de uiteindelijke maalgraad
van de gemalen stof. Als het mogelijk zou zijn met ongeveer het
zelfde kraohtverbruik een minder gekollerde stof even ver uit te
malen, dan zou het mogelijk zijn een deel van het kraohtverbruik
bij het kolleren te besparen.
Proef 10 werd daarom zo uitgevoerd, dat i.p.v. de normale
kollertijd van 20 minuten aan te houden,, slschts 5 miauten werd
gekollerd. Hiermede werd een bespring verkregen van 25 kWh/ton
stropapier« In tabel V en VI zijn de resultaten van deze proef weer
gegeven en vergeleken met proef 11, waarbij normaal gekollerde stof
werd verwerkt.
Tabel V.
Invloed van bekorten van de kollertijd op hgt krachtng voor stropapier 165 g/m .
i

Proef Koller Produc•
tijd
tie
nr.

10
11

kv.* kr aoiitverbruîk kWh/ton stropapier

i

pomp refi koller pomp refi
ner gang
ner

(rain)

(ton/
uur)

(Aip)

5
20

+ 1.0
+ 1.0

130
125

6
6

64
62

K

P

R

hol-' K+P+jR K+H
lan
der
H

6
M

6
6

64
62

45

76
99
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De eigenschappen van de stofmonsters werden op het labo
ratorium nagegaan door er 300 grams karton van te scheppen.
Tabel VI.
Proef
nr.

10
11

Vergelijking van handgeschepte kartonmonsters van 300 g/m
Barststerkte
Breeklengte
Scheursterkte Gem. Ontwater(kg/om )
(km)
(g)
tijd (aec)
.„
HR
H •
R
H j R •
H
R
3.0
3.0

2.9
3.. 4

2.0
2.0 J

1.9
2.4

168
168

186
171

2.8
2.8

p

2.3
2.7

Het blijkt, dat de sterkte-eigenschappen na slechts 5 minuten
kolleren wat lager uitvallen in vergelijking met 20 minuten kolleren.
De ontwatering op het zeef is echter gunstiger. Waarschijnlijk zal de
weinig gekollerde stof door iets verder uit te malen, d.w.z. door ver
laging van de doorvoersnelheid, betere eigenschappen verkrijgen.
2o Karton, zwaarder dan 400 g/m .
Voor dikkere kartonsoorten wordt een "maalgraad" vereist
die lager is dan voor stropapier.
Een lagere maalgraad van de stof kan met een refiner worden
-'verkregen-

-9verkregen door de doorvoersnelheid te verhogen. Nu werd bij de proef
nemingen de Saunders membraan-afsluiter in de uitlaat van de refiner
volledig geopend, dooh bij volle maaldruk bleek de maalgraad nog steeds
te hoog.
Zoals reeds beschreven, levert een maaldrukverlaging een ongunstig,
ge beïnvloeding op van het krachtverbruik/ton karton, zodat bij deze
proeven dus het krachtverbruik hoger was dan bij de hollandermaling.
Tabel VII.
Krachtverbruik bij karton.
Proef
nr.

Basis
gewicht
o
(g/m )

12
13

.

Produc1
tie
karton
(ton/uur) (Amp) pomp
+ 1.1
t11

65O
950

'

Krachtverbruik
kWh/ton karton
refiner

6
6

IO5
102

refiner

hollander

50
50

53
49

37
37

Tabel VIII.
Vergelijking sterkte-eigenschappen van karton.
H = hollander, H = refiner.
Proef
nr.

Basis
gewicht
(g/m 2 )

Dikte
(mm)
H

E

Barststgrkte
(kg/cm )
H

E

12

650

1.02

0.99

5.2

5.8

13

95O

1.44

I.5I

7.3

7.0

Breeklengte
(km)
H
2.5
1.7
2.3
1.6

E
2.7
1.8
2.4
1.6

Stijfheid
(g)
H
44
22
98
51

E
100
56
119
67

Uit deae cijfers blijkt dat het krachtverbruik nog 35$
boven dat van de hollander ligt, terwijl de sterkte van het karton
niet veel versichilt met uitzondering van de stijfheid die in het ge
val van de refiner belangrijk gunstiger blijkt.
Zoals bij de proefnemingen met stropapier is gebeurd, zal
men de refiner ook bij zwaarder karton maximaal moeten belasten en de
kollergang practisch uitschakelen. Op deze wijze zal het zeer wel aegelijk zijn om het krachtverbruik te verlagen.
De proefnemingen met gedeeltelijke uitschakeling van de
kollergang waren zeer moeilijk door te voeren omdat in dit bedrijf
alle kollergangen in êên kollertrog uitmonden van waaruit de hollan
ders worden gevoed. Een zeer korte tijd gekollerde stof ten behoeve
van de refiner moest daarom uit de kollergang worden geschept en ver
voerd naar de als roerkuip gebruikte hollander,
IX. Slijtage j_
Behalve de storing als in VIII sub 1 beschreven, bleek er
na + 400 uur malen weinig slijtage aan de messen 8 te zijn opgetreden.
Aan~de messen op de rotor werd een afname van de meshoogte geconsta
teerd die 0.35 111111 bedroeg aan de kant van de uitlaat.
-X-

-10Conclusies.
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1. Het is mogelijk, met de Masson Midget Hefiner-gekollerde kalkstrokartonstof continu te malen tot elke in de practijk - gewenste
tnaalgraad.
2. De hollandermulder beoordeelt gemalen stof in de eerste plaats
op de lengte van de harenj de papiermaker beoordeelt het karton in
de eerste plaats op het uiterlijk. Het verband hiertussen bij de
hollandermaling is uit de ervaring bekend. Bij malen met de refiner
ligt dit verband anderss de verhouding tussen het gehalte aan grove
(ongewenste) en middelfijne (waardevolle) bestanddelen is in gun
stige zin verschoven, doordat de hollander de grove stukjes gro
tendeels kort knipt, terwijl de refiner ze meer desintegreert,
dus uit elkaar trekt. Het gevolg is, dat voor eenzelfde uiterlijke
kwaliteit van het karton de door de refiner gemalen stof langhariger is, dus schijnbaar minder uitgemalen, terwijl in werkelijk
heid de sterkte hoger is, getuige een stijging van ongeveer 10$
van barststerkte en breeklengte en een nog veel grotere toename
van de stijfheid. Van een slechtere ontwatering bleek geen sprake.
3. Be capaciteit van deze Masson & Scott refiner bedraagt ongeveer 1
~ ton karton (papier) per uur.
4. De refiner heeft alle voor- en nadelen van een continu werkend
apparaat. De voordelen, die uit de continue werkwijze volgen zijn
vooralï nauwkeurige instelling van de vereiste maalgraad op
constante maalwerking.
Voor de praotijk brengt dit mees minder krachtverspilling en min
der moeilijkheden met de ontwatering (gevolgen van te zw»ar malen),
resp. minder zwakke plekken in het karton (gevolg van te kort
malen).
5. Dit voordeel slaat echter, zoals bij elk continu werkend apparaat,
in een nadeel om, wanneer gevoed
wordt met een sterk variabele
grondstof. De gekollerde stof varieert in stofconcentratie mowel
als kollergraad en een refiner is dus pas dan een volle stap
vooruit, als vooraien is in bijregeling van de hoeveelheid verdunningswatex. Stofconcentratie-regeling kan niet gemist worden,
omdat zowel de doorvoersnelheid als de maalgraad door de stofconcentratie sterk worden beïnvloed.
6. W.«nneer de capaciteit van de refiner de productie van de baan
overtreft, wat meestal het geval sal zijn, zijn er drie methoden
om de capaciteit aan te passen!
a. Knijpen van de doorvoersnelheid, hierbij wordt het krachtvorbruik per ton karton enorm hoog.
b. Periodiek stilzetten van de maximaal belaste refiner, terwijl
de baan doorloopt.
Hierbij wordt het krachtverbruik minimaal, maar het voortdu
rend in- en uitschakelen is schadelijk en doet afbreuk aan de
continuïteit.
c. Verlaging van het toerental. Het krachtverbruik wordt ook
hierbij veel lager dan bij methode a, hoewel niet zo laag als
bij b| practisch is methode c meer aanvaardbaar.
d. Verkorting van de koller-tijd, waardoor een langere maalduur
in de refiner wordt vereist, d.w.z. een lagere doorvoersnelheid,
dus kleinere capaciteit,
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8, De doorvoersnelheid is zeer gevoelig voor de stofconcentratie.
Bij afnemende stofconoentratie neemt de doorvoersnelheid met
sprongen toe, Hoe de opbrengst aan carton (droge stof) daarbij ver
loopt, is slechts na te gaan, als de stofconcentratie over langere
perioden constant blijft, dus m, b.v. een stofconcentratie-regelaar.
Ook kan dan pas worden nagegaan hoe hei kxachtverbruik met de
stofconcentratie varieert*
9» Of de stilstandsverliezen op de baan als gevolg van het sterker
worden van het papier afnemen, hebben wij niet kunnen constateren.
Naar de unanieme opinie van de papiermakers te beoordelen werkten
zij liever met stof, gemalen door de refiner« De baan vereiste
minder bediening, er was minder breuk en het stropapier meer homo
geen.
10. De gevoeligheid voor verontreinigingen, in het bijzonder ijzerdeel
tjes (pakdraad, spijkers) is veel groter dan bij hollanders, omdat
er een starre afstand tussen rotor en stator is. Daarom is hakselof stofreiniging een noodzakelijke voorwaarde.
11. Bij de aanschaf van een refiner moet rekening worden gehouden met
de bijkomende investeringskosten voor de aanleg van pomp, leidingen
en overlooptank en voor de installatie van een stofdikteregeling.
In een bedrijf waar de hollanders zonder pomp worden gevoed, moeten
de extra bedrijfskosten van de pomp meegerekend worden in het na
deel van de refiner,
12. In bedrijven waar men met refiners werkt, wordt het toezicht op
deze maalapparatuur meestal uitgeoefend door de papiermaker, die
op deze wijze zelf de maalgraad van de stof op de baan regelt.
Daarnaast wordt op arbeidskracht bespaard door het wegvallen van
de arbeid aan de hollanders,
13. Eigenschappen van het karton,
a. Dikte, rek en door scheursterkte zijn voor beide maalmethoden
gemiddeld gelijk.
b, Barststatóe en breeklengte waren bij malen met de refiner ge
middeld een weinig hoger, terwijl de stijfheid van het karton
aanmerkelijk hoger was dan bij karton uit hollanderstof, De ont
watering van de refinerstof was op het laboratorium gunstiger
dan van de hollanderstof.
14« Met nadruk wijden wij erop, dat de verkregen resultaten gelden voor
de Masson Scott Midget refiner en niet gegeneraliseerd mogen wor
den tot refiner in het algemeen. Het is denkbaar, dat met andere
refiners van een dergelijk type afwijkende resultaten zouden worden
verkregen,
In figuur 13 is een suggestie: .weergegeven voor een refineropstelling in een strokartonfabriek.
VEENDAM, GRONINGEN, Augustus 1954.
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