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De fabricage van strocarton op de fabriek, vergeleken met de ver
vaardiging van strocarton op het laboratorium.
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I» Inleiding*
Wat wij in het algemeen onder strokarton verstaan, onderscheidt zich in twee opzichten van andere céllulosehoudende
#
producten als b.v* celstpf en semi—celstof waaruit AoVk karton
:
wordt vervaardigd.
In de eerste plaats een verschil wat ik misschien mag
aanduiden op de volgende manier
stro + kalkwater —-—> strokarton (+afvalwater)
d, w „ z. dat uit strö, door behandeling me t kalkwater, bij hogere
temperatuur strokartongtof wordt verkregen, die verder kan
worden omgezet in strokarton, hetgeen in dé meeste fabrieken ge
paard gaat met het vrijkomen van afvalwater.
Wanneer wij voor een ogenblik afzien van het laatste en aan
nemen dat geen afvalwater vrijkomt (bij tenminste éeh der stro
kartonfabrieken is dit ook werkelijk het geval), dan blijkt dus'
. uit bovenstaande "reactievergelijking" dat. het eindproduct stro
karton is opgebouwd uit de bestanddelen stro en kalk. M.a.w. dat
hetgeen.wat tijdens de koking is losgemaakt uit het stro, niet
wordt verwijderd, doch samen mét het vezelmateriaal in het eind
product wordt verwerkt.
Theoretisch is de kalk in de strokartonfabriek niet alleen
een hulpmiddel om strokarton te maken; integendeel men zou het
zelfs een grondstof moeten noemen evenals het stro» want bijna
alle gebruikte' kalk treft men,aan in het eindproduct.
Een tweede bijzonderheid van ons strokarton vormt het feit»
dat het vooral in Nederland wordt vervaardigd, zelfs zb dat op
een enkele uitzondering na, de gehele strokartonindustrie, in
ein. provincie is geconcentreerd.
Deze twee kenmerken van het strokarton n.lv, dat het kooksel .
niet wordt uitgewassen en dat deze industrie voor een groot ge
deelte op h\.n plaats in de wereld is geconcentreerd, vormen, te
vens twee redenen waarom onderzoekingen ten behoeve van deze indus«
trie op moeilijkheden stuiten.
Immers in tegenstelling met de celstofindustrie en de fabricSr
ge van andere kartonsoorten waar in hét eindproduct pje^ctisch
alleen vezels worden aangetroffen, vormt bij de GtrókÉrtonfabricage het retourwater een extra complicatie bij het onderzoek.
Wanneer n.l. grotendeels met een gesloten watersysteem wordt
:
V •"
-gewerkt—
-

gewerkt, d.w.z. het Wef water wordt gebruikt ter verdunning
van kollerstof, hollanderstof en stofoploop, dan bestaat

_ .

het strokarton niet alleen meer uit vezelbundels en vezels, dóafc,:
ook een aanzienlijk percentage niet-vazels dat als vulstof in '
belangrijke mate' de qualiteit van het karton beïnvloedt.
Daarenboven is het zo, dat de hoeveelheid en aard van
deze vulstof van fabriek tot fabriek varieert.
Daarnaast zullen ook in elk bedrijf afzonderlijk scfhomme-

;

llhgen in de samenstelling van het retourwater optreden als ge
volg van het stoppen der fabriek over de Zondag en het zuren
van de .doeken.

î

Door de concentratie van de strokartonindustrie op een
plaats en de relatief kleine omvang van deze industrie t.o.v. de
celstof- en papierindustrie, zijn er practisch .geen onderzoe.kingen over strokarton bekend uit andere d€f*£en van de wereld,
waardoor hert voor ons noodzakelijk is oin alles op dit gebied zàlf
na te gaan, in tegenstelling b.v. met onderzoekingen op het
terrein van de celstof, waar we de beschikking hebben over de vak»;
kennis op dit gebied van de gehele wereld.
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II» De fabricage van strokarton in', de fabriek en op het laborarori

E-.

Uit proefnemingen in samenwerking met de Cö'dp. Strocartonfabriek "3>e Bollard" zomer '50, bleek o.a. dat het vervaardigen

-

van stroearton op laboratoriumschaal maar een zeer slechte imita
tie was van de strocartonfabrieage in de fabriek. Het is evenwel
van groot belang, dat het fabrieksproces op het laboratorium kan'
worden nagebootst, en wel om de volgende reden:
Willen wij de verschillende phasen van de kalkstrocartonfabricage nader bestuderen, d.w.z. het koken, kolleren, malen en de
verdere verwerking van de cartonstof tot carton, dan is het nood
zakelijk te beschikken over een standaardwerkwijze^waarmede op
laboratoriumschaal stroearton kan worden vervaardigd dat overeen
komt met fabriekscarton en dat steeds dezelfde eigenschappen bezit.
Immers, willen wij b.v. nagaan wat voor invloed een verande
ring van de kookduur uitoefent op de eigenschappen van het carton,
dan kan dit slechts door in een standaardproces, alléén de kook
duur te veranderen en het hierbij verkregen karton te vergelijken
met het standaardkarton.
.
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"
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Ook wordt het op deze wijze mogelijk andere werkwijzen te vérgelijken met de huidige gang van zaken in de fabriek zoals b.v. de
werking van koHergang en hollander te vergelijken met diè van kegelptofmolens, het toepassen van de hydrapulper en de invloed van het
uitwassen der kartonstof.
Het is nu gelukt op laboratoriumschaal de vérschillénde phàsen
van het fabrieksproces op behoorlijke wijze te imiteren, zelfs zó
danig dat het gebruikelijke terugvoeren van het zeefwat er naar de kol«
lergang en de hollander ter verdunning van de stof, ook op labora
toriumschaal is verwezenlijkt.
Tijdens het onderzoek dat aan het opstellen van het standaardvoorschrift voorafging, kwamen, evenwel verscheidene andere aspecten
naar voren, die vanbêlang zijn bij het vervaardigen van stroearton*
In verband mét de beschikbare tijd wil ik slechts op één van
deze aspecten ingaan. In de eerste plaats omdat dit aspect van Veel
belang kan zijn'voor de toekomst en in de tweede plaats omdat het
illustreert dat een met overleg uitgevoerd ondérzoek dingén aan het
licht kan brengen die van meer belang zijn dan het onderzoek zelf»
Zoals ü zich zult herinneren zijn door de strocörtonfabriëken
tweemaal cartonmonsters ópgestüurd aan het Ïróefstation met het„
doel de eigenschappen van deze fabrieksmonsters met elkaartè vër^
' ' jjr---

:

-gelij^en-r

gelijken. Bij--het- ütwrede onderzoek werd door het Proefstation echter
ook gevraagd om een bus te vullen met gekollerde stof. De bedoeling
van dit laatste was, deze gekollerde stof op gelijke wijze te malen
in de laboratoriumhoilander en tot karton te verwerken, ten einde
een inzicht te verkrijgen over de verschillen in fabriekskooksels*
Het was dus noodzakelijk om deze gekollerde monsters onder gelijke
condities tot carton te verwerken.
Mu treden er bij het malen in dezelfde hollander verschillende
factoren op, die het rnaaleffect kunnen beïnvloeden. Als voornaamste
noem ik hierî
de maalduur
de maaldruk
en de
stofconcentratie.
De eerste twee factoren? maalduur en -druk konden wij natuurlijk
eenvoudig gelijk houden. Met de stofconcentratie in de hollander
was het evenwei anders gesteld.
Want, wanneer wij ons afvragen wat er gebeurt in de hollander,
dan kan het antwoord op deze vraag alleen zijnj het mechanisch bewer
ken van de vezels en vezelbundels. De taaling heeft dus alleen vat
op het vezelmateriaal en alléén dit speelt dus een rol tijdens het
malen. Het is dus de vezelconcentratie die wij moeten kennen tijdens
het malen en niet de stofconcentratie.
De stofconcentratie in de hollander wordt nl. bepaald door uit
de hollander een monster te nemen en het water hieruit te verdampen.
De vaste stof die men daarna overhoudt, bestaat dan niet alleen uit
vezels, maar ook uit de fijne stof en kalk die zich in het retourwarter bevinden, een deel van de kalk waarmede is gekookt en tenslotte
datgene wat zich van de strovezels heeft vrijgemaakt tijdens het
koken en kolleren.
Dë vezelconcentratie echter wordt bepaald door het hollandermoii-:
ster met veel water uit te wassen op een zeef met zeer fijne mazèn
(200 per str. inch), waarop de vezels en vezelbundels achterblijven.
Alleen de concentratie van het vezelmateriaal is dus belangrijk
in de hollander.
, In de fabrieksmonsters hebben wij dan ook het gehalte aan vezelmateriaal bepaald en daarna deze monsters voor de maling zodanig ver«dund met water, dat de concentratie aan vezelmateriaal voor alle mon
sters gelijk was en dus een vergelijking van de verschillende kooksels
mogelijk werd. \
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Om zich een begrip te vormen jan de wijze waarop het gehalte
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aan vezelmateriaal zichtijdens destrocartonfabricage wijzigt, werd
het onderzoek in detee richting voortgezet. Bij één der strocartônfabrieken werden kollergang en hollander bemonsterd'; een analyae leverde
de volgende gehalte * s op aan vezelmateriaal, in procenten van de dro^g«gedaçhte stof:
kooksel
rp

"'12 %

»gekollerde stof

:'

50 $

gemalen stof
49 %
Deze cijfers zeggen ons dus dat tijdens het kolleren het gehalte
aan vezels en vezelbundels zakt van 72 op 50$ en dat door het malen_
het vezelgehalte practisch niet verändert«
; Dit lijkt vreemçtjiaaar is het niet ï Immers gedurende het koken

;

vindt een chemische aantasting plaats van het stro; waarbij de vezels
»

en vezelbundels , vrijkomen» Misschien mag ik het zo uitdrukken: de kit
waarmede de vezels in stro aan elkaar zijn geplakt, verliest haar kracht
tijdens het koken,, dóch de strostructuur blijft nog ih belangrijke
-mate "bestaan.
.J.:In de kollergang wordt nu de,op chemische wijze aangetaste kit,
van de vezels gewreven en komen de vezels en vezelbundels vrij uit
de strostructuur,met het gevolg dat het vezelgehalte dus schijnbaar
daalt.
""-'V;
'' \...
'

S
* ;

•• '

Dat in de hol lander het vezelgehalte maar weinig zakt. (50-49#) zegt
ons' alleen maar dat er weinig fijn matériaal ontstaat tijdens het
malen.'. >
>: •
:
'' '•
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Ben scheiding van de hollanderstof in drie fracties: vezelbundels,
vezels- en fijne stof, toonde aan, daf tijdens het malen het gehalte .
àën vèzelbühdèls wordt verkleind ,• waardoor het gehalte àaaîre^els
toeneèmt, terwijl het gehalte aan fijne stof slechts een weinig.wordt
vergroot. De vraag die^jaen zich nu k&h stellen is de vol^éndei :•
,

v

Wat is de betekenis van dé »fracties in de strocartonstof: grofV middel V
en fijn voor de kwaliteit/van het strocarton ? :
Het antwoord zal waarschijnlijk luiden, dat alle drie fraeti^ een zekeire functie in de kwaliteit hebben. Een tweede belangrijke vraag ""Is-' ' £
ëehter ileze;
Iii welke yierhouding moeten,deze fracties aanwezig zijn voor een dtroea*- •
ton van Optimale kwaliteit ? Het is o.a. deze vraag welke het iï.P.V.sV
r 7 a ^ y p C
op dit ogenblik bezighoudt.
ï
^ ( * r 2 j
'

Wij wilden niet alleen nagaan, hoe deze fracties eruit zien
en welk percentage hiervan in de gemalen stof aanwezig is, maar
ook wilden we nagaan welke invloed deze fracties uitoefenden op de
sterkte van het karton.
Het bleek noodzakelijk om over een apparaat te beschikken dal
deze fracties in zodanige hoeveelheden kon leveren dat het moge
lijk werd, van deze fracties karton te maken dat we op sterkte
konden onderzoeken» Ik aal het apparaat dat wij gebruiken voor
het splitsen van de kartonstof in de verschillende fracties
grof, middel en fijn niet beschrijven maar U begrijpt dat de wer
king van dit toestel moet berusten op het zeven van de stof over
opeenvolgende zeven van steeds kleinere maaswijdte.
Wanneer wij een bepaalde hoeveelheid stof in het apparaat
brengen, blijft een gedeelte achter op het grove zeef, een gedeell.
op het middelzeef en een gedeelte op het fijne zeef; het aller
fijnste en datgene wat is opgelost verdwijnt uit het apparaat.
Via een aftreksommetje kunnen wij dan nagaan welke hoeveel
heid door het fijnste zeef passeert a.l. ingebrachte stof minus
de hoeveelheid welke op de drie zeven achterblijft.

.j
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(rlobaal blijkt dan de samenstelling van geraalen strokartonstor *
te bestaan uit

4
20$ grof

n

7

^;

midden
3°?» fijn

\
.

3&?o niet vezels (gedeeltelijk als opgeloste

stof en collóide stof aanwezig.
Over de invloed van deze fracties öp de sterkte van het karton
hebben wij momenteel nog slechts een paar.globale cijfers.
,fl,

300 g/m2

Breekkr. Scheurweerst.

1

> 200 j .
karton

Barst
druk

Oorspr. stof-afvalwater

29.0

175 ^

2.6

3.0

66

Oorspr. stof-leidingwater

32 * 2

172

3.4

1.9

79

Monster II - grof

22.7

220

2.3

1.0

Monater II

44*0

210

4.9

1*3
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45.6
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5.9

2.9
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In eerste instantie hebben wij alléén van de grofste

T

afzonderlijk karton gemaakt, omdat het niet goed mogelijk bleek kar
ton te vervaardigen van de midden— en fijne fractie afzonderlijk.
Bij de ontwatering Van deze fracties op het zeef bleek een- groot
gedeelte van de stof met het water dtibr het zeef te verdwijnen.
Daarom hebben wij mengsels gemaakt van de verschillende fracties
en deze t,ot karton verwerkt.
De resultaten welke met deze mengsels, van grof, midden en fijn

t.

werden verkregen zijn zeer duidelijk.
.Uit deze globale proefneming komt al zeer sterk naar vorén
dat de niet-vezel fractie (d.w.z. de fractie welke alle zeven in
ons apparaat passeerde) een duidelijk slechte invloed uitoefent op
de sterkte van het karton. Verwijdering van deze fracties zou de
sterkte van het karton zeer belangrijk doen verbeteren*« Helaas kon
verwijdering van'deze fractie alleen- worden oereikt door het uit
wassen van de stof. Misschien kan reeds een belangrijk resultaat
worden verkregen door schoon water te gebruiken voor de stofver
dunning in de kollergang, hollander en stofoploop. Het verkregen
zeefwater zou dan moeten worden geloosd. Het uitwassen van strokar
tons tof is evenwel een onderwerp, dat zeer vele kanten heeft, zodat
ik hier op dit ogenblik niet verder wil ingaan.
Het lijkt er evenwel op dat uitwassen de meest afdoende manier,
is' om de sterkte van het karton te verbeteren.
Op het Proefstation heboen wij echter hoop, dat het mogelijk moet
zijn de verhouding van drie andere fracties zodanig te kiezen, dat een
sterkteverbeteringL kan worden verkregen»
Is dezé^erhouding van de fracties grof, midden en fijn bekend,
dan zal moeten worden getracht deze verhouding van deze fracties in
het karton te realiseren. Misschien kan deze afraNtatnAalrtg worden be
naderd door de wijze van malen zodanig te kiezen, dat wij zo dicht
mogelijk bij deze optimalen verhouding van de-fracties geraken. Het
kan ook zi-jn dat een gedeelte van de stof op de ene wijze en de
rest van de stof op een andere wijze moeten worder? gemaleji en daarna
door samenvoegen van deze porties gemalen stof de gewenstw^xhouding
kan worden bereikt. Misschien is hpt zelfs zo dat blijken zal dat
twee verschillende kooksels hiervoor nodig zijji.
Ik hoop op deze wijze U enigermate duidelijk gemaakt te hebben
langs welke lijn zich op het Proefstation het onderzoek van de^ strokart onvervaardiging beweegt syfvkh* /W»
O
Hierbij kan woröan vastgesteld dat deze lijn is gekozen in over—
leg met de Technische Commissie uit de Nederlandse Vereniging van
Strocartonfabrikanten , met welke Commissie de staf van het Proefsta
tion regelmatig contact heeft»
•Groningen, ifOctober 1952,
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