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ONDERZOEK OVER CONTINUE EN LISC0NTINU3 ONT SLUIT ING- VAN STRO
HST NATRONLOOG.
door Lr P.M. Smolders.

GRONINGEN, augustus 1956.

Dit rapport mag slechts woordelijk en in zijn geheel worden gepubliceerd ,• voor reclame alleen na schriftelijke toestemming.
Aanvragen om advies worden alleen behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijk
stelling terzake van de inhoud vap het te geven of gegeven advies.

ONDERZOEK OVER CONTINUE EN DISCONTINUE ONTSLUITT!G- VA.J STRO .. MET. NATRONLOOG-,
'
door Dr. P.M. Smolders.
ïSlêi^iïiSi
In de laatste jaren verschijnt er in toenemende mate
.
karton en golfpapier op de internationale markt dat zowel
in prijs als in kwaliteit een concurrent gaat worden voor
de producten van de Nederlandse strokartonindustrie.
De oorzaak hiervan moet worden gevonden in.de volgende
factoren:
•
1. Goedkope grondstoffen als loofhout en oud papier
worden in toenemendè mate in de karton-; en golfpapierindustrie toegepast.
2. De sterke uitbreiding van de kartoninduêtrie in
landen met een hoge levensstandaard en de opkomst
van de kartonindustrie in minder ontwikkelde ge
bieden.
3. De toepassing van rationelere productiemethodes.De eerste twee factoren zijn feiten waarvan men zich
slechts ernstig rekenschap kan geven. De desbetreffende
ontwikkelingen spelen zich grotendeels af buiten de Neder
landse stroverwerkeade industrie. Wat echter het toepassen
van rationelere-productiemethodes betreft, is het voor de
Nederlandse strokartonindustrie van groot belang de orrt. wikkelingen op dit gebied nauwlettend te volgen.
II.¥^rtoe_leiden_rationel e re_grodu c tie m ethodes?
Vooral de laatste 10 jaar is men ertoe overgegaan werkwij.zen toe te passen, waarmee het mogelijk is betere kwali
teiten karton te vervaardigen, zonder dat dit behoeft te
leiden tot' belangrijk hogere prijzen,-

Wat de kartonstofbereiding betreft, ziet men overal waar hout of stro, als grondstof wordt gebruikt, dat
de toepassing van sulfi'èt en loog als ©ntsluitingsche- 4
micaliën tot belangrijke verbeteringen van de kwaliteit
van hst eindproduct leidt.
Naast de toepassing van bolkokers en een continu
werkende maalapparatuur, treft men meer en meer een
geheel continu werkend systeem aan.
Ook waar oud papier als grondstof wordt gebruikt,
blijken de continu werkende systemen* bestaande uit
p.ulpers, stofreinigingsapparatuur eff Refiners, reeds
overal de andere werkwijzen te hebben verdrongen»
De belangrijkste voordelen van de continu werkend©
systemen äijns
1* Nemen weinig plaatsuimte in en behoeven slechtg^
een lichte fundatie.
2. V/erken betrouwbaar en leveren een gelijkmatige
. kwaliteit stof.
3. Vergen weinig arbeidskracht.4. De eigenschappen van het eindproduct zijn con
tinu regelbaar.

Vooral in Noord Amerika, doch thans ook in Enropa ;
treft men voor de fabrikage van karton steeds meer ma-? •
chines aan met een hoge produktiecapaciteit. Deze capa
citeitsverhoging is niet zozeer verkregen door een gro
tere werkbreedte, dan wel door een hogere machinesnel
heid, Past men thans voor golfpapier zowel langzeef- als
rondzeefmachines toe," bij de kartonfabrikage worden bij*na uitsluitend rondzeefmachines gebruikt.
-Het-
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He"b principe van een rondzeefmachine bestaat' hierin,
dat door een aantal dunne laagjes nat karton op el
kaar te persen, één baan dik karton wordt verkregen.
De voordelen van dit systeem zijns
1. De produktiesnelheid van een dergelijke karton
machine wordt "bepaald door de snelheid waarmede
één dun laagje van het karton kan' worden ge
vormd, dat b*v<. slechts 1/7 van de dikte van
het eindproduct heeft.
2. Elk van deze 7 laagjes kan in principe uit een
andere grondstof "bestaan. Zo kan men de "buitenlagen van het karton uit een stof opbouwen?
waarmede een aantrekkelijk uiterlijk en een
goede bedrukbaarheid worden verkregen, terwijl
voor de binnenlagen stofkwaliteiten kunnen
worden gekozen die het karton een grote sterkte
en stijfheid verlenen.
Als voorbeelden van rondzeefmachines
kunnen worden genoemds
Thames Board Mills te Purfleet, Engeland?
waar 500 grams karton met een productiesnel
heid van 110 m/min. wordt vervaardigd in een
kwantum van 14 ton/uur per machine;
American Container Corp. te Hamburg,
Duitsland, waar zojuist een 7-voudige rond
zeefmachine in bedrijf is gesteld met een produktiecapaciteit van 6 ton/uur.
III. Mogelij^kheden_voor_de_Nederlandse_strokartonindustrie«
A. Chemicaliën.
Zoals Dr, Muller op theoretische gronden heeft
uiteengezet, kunnen belangrijke kwaliteitsverbete
ringen-

-4ringen van. strokarton'en stropapier worden verkregen
door af te stappen van kalk als ontsluitingsagens ön
andere chemicaliën toe te passen.
Ook echter van de technische kant "bezien? zal
men door de vervanging van kalk door andere chemica
liën een reeks van mogelijkheden -cpenen, waardoor
het fabrilsageproöes geheel andere en rationelere
vormen kan verkrijgen«
De chemicaliën die hiei-voo-r het meest in aan
merking körtien zijn natronloog en sjulfiet.
Op v/elke wijze de toepassing van deze chemicaliën
kan leiden tot een geheel andere vorm van het fabrikageproces zal hier worden besprokön aan de hand van
de toepassing van loog.
B* QïïÎËiHiîiSisS&EEâïS'ÎUHïi. '
Stro kan met loog worden ontsloten zowel hij
kamertemperatuur, alswel "bij 200°C» Dé keuze van
temperatüur en duur der ontsluiting zijn "bepalend
voor de hoeveëlheid loog die zal worden verbruikt
ter verkrijging van een goéd ontsloten strostof.
Zo past men bij verschillende temperaturen o.a.
de'volgende systemen toe;
Temperatuur °C
Systeem
'
$ loog'op stro
ca.. 20

' Cold soda proces

ca. 90

Fibropulpeur
Saincler pulper
Morleypulper

10 - 12

ca.110

Celdecor proces

8—10

ca.150 - 160

Bolkoker,
Chemipulper

4 -

,

12 en meer

6

Daar loog een vrij kostbaar chemisch product is
-ca.-

(ca. f. 300,—/-ton), zal toepassing van loog de
kostprijs van het karton in "belangrijke mate kunnen
"beïnvloeden. Vandaar dat ontsluitingswerkwijzen met
een laag loogverbruik economisch, het meest aantrek
kelijk zijn.
Een uitzondering hierbij moet worden gemaakt
voor de z.g. hydrapulperontsluiting waarbij welis
waar "bij ca. 90° met 6-8$ loog op stro kan worden
volstaan, doch waarbij kracht- en stroomverbruik
ongunstig afsteken bij die der andere processen,
die zich bij dezelfde temperatuur afspelen.
Zoals reeds gezegd worden werkwijzen geprefe
reerd, die zich bij 140 - 160°C afspelen. Hierbij
kan een keuze worden gemaakt uit discontinue en
continue systemen. De bolkoker kan hierbij de.beste
discontinu werkende apparatuur worden geacht, ter
wijl er tot nu toe slechts één continu systeem
bestaat, dat bij deze temperaturen bewezen heeft in
de practijk goede resultaten op te leveren. Ofschoon
thans door vele machinefabrieken wordt gewerkt aan
continue ontsluitingsapparatuur, heeft tot op dit
moment slechts de chemipulper (Pandia digester) in
de houtverwerkende industrie op grotere schaal in
gang gevonden. Vooral in Foord-Amerika zijn deze
apparaten ingeburgerd, maar ook in Scandinavië,
Engeland, Frankrijk en Japan beginnen de chemipulpers hun weg te vinden..
De produktiecapaciteit van deze apparaten vari
eert van 2:5-150 ton per dag, terwijl zij kunnen wor
den geleverd zowel voor kartonstof- als voor c eist of.
fabrikage.
Ofschoon de chemipulper nog niet voor de ver
werking van stro is uitgewerkt, heeft het voorgaande
-ons-
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ons doen besluiten na "te gaan in hoeverre dit appa
raat voor het verwerken van stro van nut kan zijn.
Beschrijving van de chemipulper (zie figi 1).
lijn gehakt hout wordt via een^voorraadbunker continu
in een schroefpers gevoerd, die de houtspaanders samen*
perst tot een stevige prop. Deze prop is noodzakelijk
omdat het hout nu in een reactiekamer valt* die onder
stoomdruk staat van 5 - 10 atoi De prop dient dus om
het drukverschil op te vangen dat tussen de buiten
lucht en de reactiekamer aanwezig is. Nadat de chemi
caliën aan de grondstof,gijn toegevoegd* valt deze in
een horizontale "buis, die voorzien is van een transpo rtschroef, die de houtdeeltjes langzaam naar het
andere eind van de "buis voert. Gedurende dit transport,
dat dus plaats vindt "bij een hoge- temperatuur, onder
aanwezigheid van ontsluitingschemicaliën, worden de
houtspaanders ontsloten. De tijdsduur van de ontslui
ting wordt dus bepaald door de snelheid van de transportschroef en de lengte van de buis* Wat dit laatste
betreft, kunnen een aantal buizen onder elkaar worden
geplaatst, waarbij de houtspaanders van het eind van
de ene transportschroef in het begin van de däar onder
liggende transportschroef vallen. Wanner de ontsluitmg is voltooid (10 - 30 min*)* wordt het kooksel via
een verstelbaar mechanisme naar buiten gevoerd* Hiér
bij treedt een plotseling drukverval op, dat een sterk
vervezelende werking op het kooksel uitoefent. Dit
laatste speelt zich af in een z.g* cycloon, waar
tevens een scheiding van stoom en kooksel plaats
vindt, zodat aan de onderzijde van de cycloon het
hete kooksel wordt gelost en via een pijpleiding
boven uit de cycloon de afblaasstoom wordt afgevoerd,
die nuttig kan worden gebruikt om b.v* water op te
- warmen-

warmen.
G

• ^o.fbereiding.
Een continue verwerking van het kooksel kan

geschieden d.m.v. werktuigen die bekend staan onder
de naam van refiners. Hierbij kunnen twee typen wor
den onderscheiden, t.w. schijvenmolens en kegelstofmolens.
De schi.jvenmolen (disc

refiner) bestaat uit

een tweetal verticaal of horizontaal staande maalschijven, die of beide door afzonderlijke motoren
worden aangedreven .bf waarvan één schijf vast is
opgesteld, terwijl de tweede roteert. Dit laatste
is de meest gangbare uitvoering.Hierbij wordt via
een gat in het midden van de vaste schijf (zie fig.
2) het kooksel tussen de schijven gebracht en dit
vindt vervolgens zijn weg naar de buitenomtrek van
de schijven, waarbij de vezels steeds in contact
zijn met de profilering, die op de schijven is aan
gebracht. Afhankelijk van de aard van deze profi
lering en van de afstand tussen de schijven wordt
de mate van vervezeling en maling ingesteld.
De kegelstofmolen bestaat, uit een kegelvormig
lichaam dat over de lengte van messen is voorzien
(zie fig. 3). Dit lichaam roteert met grote snelheid

in een conisch huis dat aan de binnenzijde even
eens van messen is voorzien. Door dit draaiende
lichaam t.o.v. het huis te verplaatsen,kan de af
stand tussen de draaiende en stilstaande messen
v/orden geregeld.
Aan de zijde met de kleinste diameter wordt
de verpompbare stof aangevoerd en legt een spiraal
vormige weg af naar het wijdere gedeelte van het
apparaat. Tijdens het verblijf in de kegelstofmolen
staat de stof aan twee krachten bloot;
le. de kracht waarmede de stof tussen ronddraaiende
en stilstaande messen wordt gemalen,
2e, de centrifugale kracht, die vanaf de stofinvoer
tot aan de stofuitvoer toeneemt als gevolg van het
wijder worden van de kegel. Deze laatste kracht
heeft dus een pmpwerking tot gevolg, waardoor de
stof met een aanzienlijke snelheid het apparaat:
verlaat.
Indien de stofstroom in de afvoerleiding van
de kegelstofmolen wordt geknepen, zal de stof een
langere tijdsduur in de molen verblijven, vele mai
len meer in contact komen met de messen en dus
sterker worden gemalen.
-De-

De verschilpunt en van cle schijvenmolen met de kegelstofmolen (joi'àan en conische .refiner) zijn vnl. de volgendes
le. De schijvenmolen ia in staat een mengsel te verwer
*

ken van kooksel en water. In dit geval wordt het
kooksel door middel van een transportschroef
samen met de benodigde hoeveelheid water tussen de
schijven gebracht. Naast vervezelen en malen homo
geniseert de schijvenmolen kooksel eri water tot een
gelijkmatige stof.
De kegelstofmolen daarentegen is niet in staat om
een kooksel te verwerken, omdat dit maalapparaat
slechts met een goed verpompbare stof kan worden ge
voed. Bij toepassing van een kegelstofmolen zal dus
een apparaat moeten worden vbbrgeschakeld, dat van
kooksel en water een homogene en verpompbare suspen
sie maakt.

2e. De belangrijkste factoren, die de werking van de
schijvenmolen beïnvloeden, zijn het profiel en
de afstand van de schijven, terwijl voor de kegel
stofmolen naast de aard van de bemessing en de mes
afstand, stofconcentratie en doorvoersnelheid een
zeer belangrijke invloed uitoefenen op de kwaliteit
van de maling,
5e. Beide apparaten zijn zeer gevoelig voor verontreini
gingen in de stoff stukken metaal kunnen aanzienlijke
-schade-

-10schade aan de maaloppervlakten toebrengen. De kosten
van een schijvenmolen liggen aanmerkelijkhogerdandie n
van een kegelstofmolen, omdat de evenwijdige instel
ling van de twee schijven zeer nauwkeurig moet kurrnei geschieden, terwijl bij een kegelstofmolen de
rotor zich automatisch in het huis centreert.
4e,.In het bijzonder voor de vervezeling van halfontslo^
ten stof blijkt de schijvenmolen meer en meer te wor
den toegepast; de kegelstofmolens treft men vooral
aan bij het verder afmalen van half ontsloten stof,
celstof en oud papier.

Alvorens de stof op de machine te brengen
moet deze worden ontdaan van grove vezelbundels,
knopen e.d» Voor de verwerking van kartonstof blijkt
de vlakke trilzeef hiertoe het meest geschikte in
strument.
E. Kartonmachine^
V/at onder II B is gezegd over de mogelijkheden
van rondzeefmachines geldt zeer zeker ook voor de
Nederlandse stroverwerkende industrie.
Naast de voordelen van een hogere productiesnelheid
en variatiemogelijkheden in kwaliteit kan bij toe
passing van de roridzeefmachine het beplakken van
karton grotendeels achterwege•worden gelaten.
-Het-

-11Het is echter noodzakelijk om "bij het toepassen van
andere grondstoffen dan strostof, te beschikken over
een systeem van het type hydrapulper-refiners om b.v,
kraft-, bisulfiet-celstof* houtslijp of oud papier in
dén of meer lagen van het karton te kunnen verwerken.

Aan de hand van bovenstaande overwegingen, werd het
wenselijk geacht om door onderzoekingen na te gaan in hoe
verre een continu

ontsluitings- en maalsysteem zich kan

lenen voor het verwerken van stro»
Als ontsluitingsagens werd loog gekozen» De continue
ontsluitingsapparatuur was van het type chemipulper, doch
geheel gewijzigd en aangepast voor de verwerking van stro.
Het proefapparaat, dat door de werkplaats van het N.P.V.S.
werd gebouwd, behoefde menige wijziging alvorens het moge»»
lijk bleek stro dat met loog is geïmpregneerd* zonder stoor
nissen te verwerken. De meeste moeilijkheden traden op bij
de constructie van een doeltreffende schroefpers, doch na
enkele maanden van experimenteren bleek het apparaat aan
alle verwachtingen te voldoen.

% kg (als absoluut droog berekend) fijn gehakseld stro (haksellengte ca» 2 cm) werd met een ver-dunde-

-12dunde loogoplossing besprenkeld en goed dooreengemengd. Op deze wijze werd b.v. 5$ loog op a.d. stro
(d.w.z. 4-J % loog op luchtdroog stro) in |- s l. water
aan het stro -toegevoegd5 de begiiivlotverhouding "be
droeg dus 1 % 1»
Dit met loog geïmpregneerde stro werd in ca.
i

6 minuten tijds in de vultrechter van de schroefpers
gebracht. Het stro werd tot een prop verdicht m.b.v.
eea schroefpers ? die er uitzag als in fig. 3 is weer
gegeven.
Teneinde te voorkomen, dat het stro in de pers
zou slippen, waren aan de binnenkant van het cylindrische huis over de volle lengte een aantal ribben
aangebracht. Het eind van de schroef was voorzien
van een mogelijkheid om de persende werking van de
schroefpers te regelen. Hiertoe konden op het einde
van de schroefas ringen van verschillende diameter
worden bevestigd, die op het geperste stro als een
soort diafragma werkten (zie fig. 5)» Het samenge
perste stro verliet dus de schroefpers door de riagvorm ge opening die tussen het huis in de op de
schroefas aangebrachte ring overbleef.
Vervolgens moest het geperste stro eerst een
terugslagklep openen om in de reactiekamer te kunnen
vallen. Deze terugslagklep was in verticale stand
-achter-
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achter de schroefpers draaibaar opgehangen en voor
zien van een hefboom die met een gewicht kon worden
belast. Tengevolge van de voortdurende persing van
de schroefpers werd deze terugslagklep door het stro
z^lf geopend en zou dichtvallen indien de voéding
van de schroefpers stagneerde. Op deze.wijze werd
voorkomen, dat de stoom (tot 6 atr druk) uit de reac
tiekamer via de schroefpers kon ontsnappen, hetgeen
in Verband met de veiligheid -^an het bedienend perso
neel van groot belang was.
De stoomdruk in de reactiekamer werd geregeld
door het afstellen van een reduceerventiel in de"/ - '"'stoomtoevoer.
De binnenzijde van de reactiekamer was eveneens over
de gehele lengte voorzien van opgelaste ribben, het
geen beslist noodzakelijk bleek om te voorkomen dat
het stro in de transportschroef ging slippen-en ver
stoppingen optraden. De transportschroef was aan de
ene zijde gelagerd in een open taatspot terwijl aan
het andere uiteinde de as via een eenvoudige bronzen
lagering en een pakkingbus uit het deksel stak en di
rect gekoppeld/~aan een

motor mét variabel toerental-.

Wanneer het ontsloten stro het eind van de trans
port schroef had bereikt, kon het kooksel via een coni'sch verlopende verticaal geplaatste buis m.b.v-, een
-eenvoud^-

-14eenvoudigo 3 duims plugafsluiter door de stoomdruk in
een cycloon van eenvoudige constructie warden geblazen.
De tijdsduur die er verliep tussen het invoeren
van het stro en het uitblazen van het kooksel kon met
succes worden vastgesteld d.m.v. een rubber slangetje,
dat samen met het stro in de schroefpers werd gebracht»
De soepelheid van het rubber bleek de enigermate vervezelende werking van de schroefpers te kunnen weer
staan en kon naderhand gemakkelijk worden teruggevonden
in het uitgeblazen kooksel.
Aan de hand van uitvoerige proefnemingen kon worg
den vastgesteld:
le. Het is absolute noodzaak het stro vooraf te mengen
met de kookloog,- Enerzijds om de veerkracht van het
stro te verminderen^- waardoor de voeding van de
schroefpers aanzienlijk wordt vereenvoudigd en an
derzijds om een sterke beschadiging van het stro
in de schroefpers te voorkomen# Droog stro verpul
vert in de pers* geïmpregneerd stro splijt daaren
tegen in de lengterichting tijdens het persen# Het
mengen van het stro met de ontaluitlngsvloBistof kan
geschieden in een schroefgoot* waarin het stro
wordt samengebracht met de loogoplossing.

2e. Tot ca; 6% loog kan vóór de schroefpers aan het
stro worden toegevoegd; grotere hoeveelheden loog
doen het stro in de pers slippen tengevolge waar
van de schroefpers verstopt raakt» Indien meer
loog aan het stro moet worden toegevoegd, zal de
rest in de reactiekamer kunnen worden geïnjec
teerd.
3e. Zowel de schroefpers als de reactiekamer moeten
aan de binnenzijde over de volle lengte zijn voor
zien van ribben,, ter voorkoming van verstoppingen
die als gevolg van het meedraaien van stro in de
schroef kunnen optreden.
De^uitvoering van_de
De ontsluitingen werden zodanig uitgevoerd, dat
de resultaten konden worden vergeleken met die van
ontsluiting in

een kleine bolkoker van 100 1,- in

houd.
Het schema in fig. 6 geeft de werkwijzen aan,
volgens welke de verschillende soorten karton werden
vervaardigd.
Als verdunningswater voor kooksel, kollerstof,
hollanderstof en schijvenmolenstof werd in alle ge
vallen leidingwater gebruikt.
•O

-16De_ontsluitingscondities_en de^yerkrogen^resultatem
Met roggestro afkomstig van ooj;st 1955

werden

een tweetal kalkontsluitingen verricht in een bolkoker van 100 l t inhoud.
Bolkoker
kalkontsluiting

111

222

$ CaO (op a.d, stro)

7

9

druk ? ato

3

4

tijdsduurj uur

3lr

4-ir

1 : 1-g-

1 ; l-g-

beginvlotverhouding

Uit de resultaten van deze ontsluiting bleek
dat koking 111 een zeer rauw kooksel opleverde;
Na de standaardkollering "bleef op de zeefplaat "bij
het sorteren 47% grove bestanddelen achter. (De
hardheid van dit kooksel "bedroeg dus; 47).'
Het kooksel 222 "bleek veel meer ontsloten en lever
de een hardheid op van 20. De gekollerde stof af
komstig van kooksel 111 moest dan ook 175 minuten
in de la"b.hollander worden gemalen in tegenstelling
tot de kollerstof 222 die na 30 minuten malen reeds
zover was, dat geen grove "bestanddelen meer op de
zeefplaat acht erb leven (z.g. V-pun~t)
Overeenkomstige loogontsluitingen in deze "bol
koker bij 4 ato druk en een kookduur van 3« uur le-verden—

-17verden met 5 en 6% loog op a.d., stro, de volgende
resultaten op (de vlotverhouding was ook hier
l.ï li).,
Met 3% loog werd een rauw kooksel verkregen
(hardheid ; 42),. waarna de gekollerde stof 135 minu
ten moest worden gemalen,.Met 6% loog daarentegen
was het kooksel goed gaar (hardheid 22) en bedroeg
de maalduur 35 minuten.
Bij de ontsluitingen van het continu, apparaat
"bedroeg de looggift 5 en 6% op a.d. stro,., de kookduur 20 minuten bij een kookdruk van 5 ato en een
beginvlotverhouding van 1:JL. Uit oriënterende proef
nemingen was gebleken ,dat verhoging van de kookdruk
van 4 op 5 ato van zeer veel invloed was,.... doch een
verhoging van 5 tot 6 ato weinig resultaat opleverde.
Met 3% loog werd een kooksel met hardheid 38
verkregen, doch om het grof weg te malen bleek een
zeer lange maalduur noodzakelijk.,Dit verschijnsel is
echter niet verwonderlijk. Immers de hardheid wordt
gemeten, nadat het kooksel, een vastgestelde tijds
duur is gekollerd. Nu vindt bij de chemipulper nog
een extra, verve ze ling plaats als gevolg van het uit
blazen in de cycloon. Het kooksel ondergaat dus vbbr
de mechanische vervezeling in de kollergang nog een
-extra-

-18ex-tra vervezeling als gevolg van het blazen.
De hardheid van de ontsluiting met "6% loog be
droeg 24 en de maalduur was 45 minuten»
Het karton, dat op het laboratorium uit deze
kooksels werd vervaardigd leverde de volgende gegevens
op (zie ook fig. 7)s

"' ' r " '

Hard-Maal-Ontw» Dikte
heid duur tijd mm.
min. sec.
'
1 M
I
II

Barst-Breek- Scheur- Stijfdruk 0 kradit sterkte heid
kg/cnfkg
g
torsi%.
. . I I I. I «. I" J
«

Bolkoker
kalk

47

175

21.0

20

30

loog 596
42
3Ü-U, 4 ato
loog 6f 0
22

0.38

8.7

74

150

27

5.2

0.41 7.4

56

141

28

135

6.8

0.40 10.9

86

141

21

35

4.7

0.43

9.8

58

169

27

0.38 11.9

96

145

29

0.45 10.8

91

181

29

3 ato
kalk 9f 0j 4-iru f
4 ato

Chemipulper
loog 5%
38 180 16,2
• l/3u,5ato
loog 6%
24
45
6.3

Tevens werden proefnemingen verricht met inschakeling
van de experimentele kartonmachine, waarbij met karton van 500 g/m' de volgende resultaten werden verkre
gen:

-Experimentele-

Experimentele kartonmachine
Dikte Barst-Breek-Rek Scheur- Stijfs
mm. druk 0 kracht % sterkte heid
kg/cnf- kg
g
o torsie
kalkkarton

0.80

5.3

5oT3.8

290

45

80

465

47

(fabrieksstof)
loogkar-ton

0.72 11.4

4.3

(chemipulper 5$
loog)
De uitkomsten voor machine--en dwarsrichting zijn in
deze cijfers gemiddeld.
Wat betreft de resultaten die met stropapier zijn
verkregen, kan worden volstaan met te verwijzen naar
het groene iï.P.V.S. rapport no.,. 45*van Ir. W. van der
Broek.
Conclusies. •
le. Met lifo loog op a.d. stro (=4i% loog op lucht droog
stro) kunnen resultaten worden bereikt, die in vele
opzichten ver uitsteken boven hetgeen met kalk
wordt bereikt»
2e.. Ofschoon de ontsluitingen met het continu werkende
proefapparaat, slechts een oriënterend karakter droe
gen, blijkt dat de resultaten weinig afwijken van
ontsluitingen die met een bolkoker kunnen worden
verkregen.

-De-

-20-

V«

^ostgrijs X§ n _^ê^
âiSâE£2ÉH2Îi
De. vervanging van kalk door loog zal de kostprijs van
het eindproduct het sterkst beinvloeden tengevolge van:
1. de hogere chemicaliëïikosten
2» de grotere hoeveelheid stro die per ton karton be
nodigd is»
Bij de volgende globale berekeningen zal. worden uitgegaan
van de volgende veronderstellingen;
dat voor 1 ton strokarton 1250 kg stro
1 ton stropapier 1300 kg stro
1 ton loogkarton 1350 kg stro benodigd is?
dat het stoom- en krachtverbruik gelijk is voor alle geval
len,
dat i.-p.v» 8% kalk à fl k 50 ? -~/ton ? 3% loog à, fl. 300,—/ton
op a.d. stro wordt toegepast (3% loog op a.d. stro betekent
bij een vochtgehalte van 1.5$ in het stro : 4-4$ loog op l.d.
stro)f
dat

1 arbeidskracht

fl. 5000,—/jaar

1 ton stro

fl.

1 ton strokarton

fl.

1 ton stropapi.er

fl,. .300,,-—

1 ton kraftpapier

fl. 1000,—

en

1 ton kraftcelstof

fl.

kostj

70,— •
210,—

500,'—

dat de berekeningen betrekking hebben op een fabriek met
—eeü~

een productie van 20,000 "ton/ jaar.
De installatie, van een ehemi pulper, gebouw, en "bijbe
horende apparatuur zal ca.'fl, 1,000.000,— vergen;
Afschrijving van 5$ ~
Rente à 5%

£1« 50,000,—

=

ZA~t>

"

25.000,—

fl. 75.000,—•/;]
dit komt overeen met

= fl, 3,75/ton karton.

Wat "betreft de personeelskosten kan een "besparing wor
den verkregen van 3 man/ploeg (haksellokaal 2 i.p.v, 3*
koken en malen geschiedt door dezelfde arbeidskracht)
Dit betekent een besparing van

- fl, 1 ^50 /ton

karton.
Alhoewel het eerlijker zou zijn de kosten van een geheel. nieuw kokergebouw te vergelijken met de aanschaffing
van een chemipulperinstallatie, blijkt toch dat de kost-r
prijsverhoging tvo .v.., een bestaande kokerinstallatie door
aanschaffing en het bedrijven van een chemipulper slechts
fl, 3,75 - fl« I.50 =3 fl. 2,25 /ton karton bedraagt.
Aangezien kollergangen bij loogontsluiting niet bruik
baar zijn, is het rationeel deze te vervangen door enige
schijvenmolens, die tegelijkertijd de maalhöllanders ver
vangen, De kosten hiervan zijn enigzins afhankelexffc Van de
bestaande installatie als stofbunkers e.d, en zullen ca.
fl, 150,000,— bedragen, hetgeen betekent bij een afschrijf-ving—

-22ving van 20%
rente

fl, 30.000,—

5%

"

7.500,--

L(

.TùO

fl. 37.500,—/jaar«
Per ton betekent dit ^'q''

1*90 meer.

Daarentegen wordt een arbeidsbesparing verkregen van
2 arbeidskrachten (kolleren en malen) overeenkomende met
2 x 3 x fl. 5000.—1
-i en/+
1 420 ooo
— = fl- 1.50/ton karton.
A•

SiïS^arton.
Ontsluiting
kalk

stro

1250 kg

Verschil

loog

kalk

-

loog

100 kg'.à. -fl 70,--/

1350 kg

ton
chemica

8% kalk a

liën

fl.50,™/ton fl.300,-/ton

=fl» 7j —

4^% loog à

aj 8 x 12. 5 x «-vj 4i x 13 » 5 x
0.05 = f1.5r
appara
tuur

0,30 = fl.18.20

18,20 - 5r-=13Î 20

chemipulper + 3,75
arbeidsbesp.- 1,50
±JAÜ Chemipulper= 2,25
schijvenm.

+ 1,90

arbeidsbesp.- 1,50
+ 0,40 Sch.i jvenmolensO, 40
+fl»22,85
Indien-

-23Indien de hogere kwaliteit van hei; loogkarton toelaat
om het m 2-gewicht te verlagen, dan zou de hogere kost
prijs van loogkarton kunnen worden gecompenseerd door
b.v. .800 grams kalkkarton à, fl. 210,-—/ton te vervangen
door een loogkarton à fl. 235»-»-/ton van

210

x 800 =

715 g/m2.
Wat met kraft beplakt kalkkarton betreft, -kan door
de hogere sterkte van het loogkarton een beplakking met
100 grams kraft worden vervangen door 50 grams kraft.
Voor 800 grams tweezijdig met kraft beplakt karton
betekent dit;
kalkontsluiting
loogontsluiting
600 g/m 2 kalkkart.à210,-=sl58,-?700 g/m 2 loogk.à 235?-=206,200 g/m 2 kraft à 1000,-=250,-100 g/m 2 kraft^3000,-=125,plakloon
= 12,plakloon
= 12,per ton

f1420,-

per ton

fl.343,-

Besparing fl. 77,-—/ton (=19$).
Stropapier.
Bij de fabrikage van stropapier wordt ca. 1300 kg
stro gebruikt voor 1000 kg strokarton. De meerkosten
voxyr een loogont sluiting bedragen dan:
stro
f l . 3,50
chemicaliën
" 13,20
n
chemipulp'er
2,25
aehijvenmolens
"
0,40
fl.l9,35/ton stropapier
Indien de kwaliteit van het stropapier zodanig is
dat kalkstropapier van 180 g/m 2 kan worden vervangen
p
door het z.g, 9-points loogstropapier van ca 130 g/m ,
-dan-

-24dan "betekent dit:
kalkontsluiting

loogontsluiting

180 g/m 2 à fl. 300,—/ton 130 g/m 2 à fl. 335,— /ton
= 5600 m 2 à 5,4 cent/m 2 .
= 7700 m 2 à 4,4 cent/m 2 .,
een prijsverlaging van 1.0 cent/m 2 (= 1 9 % ) . .
Hierbij is dus een prijsverschil van fl. 35?-—
tussen kalk- en loogstropapier aangehouden.
VI. De - toepassing^ van, de_ rondzeefmachine.
Indien de kosten en installatie van een rondzeefmachine
met een capaciteit van 3 ton/uur op 3 millioen gulden worden
geschat en een pulperrefinerinstallatie op ^ millioen, dan
betekent dit bij een
afschrijving van 3%
fl. 175.000,—
en een rente à
3%
"
87,500,—
fl. 262,500,—-/jaar,
overeenkomende met 2 g'q'*'q^§ = fl? 13.13/ton karton,
T.o.v. een 3-tal langzeef machines met in totaal 12 man personeel, kan een besparing worden verkregen~van 6 arbeids
krachten, hetgeen neerkomt over 3 ploegen op - X
oo'ó'^'^
= fl,. 6.70/ton karton.
De meerkosten door het vervangen van de langzeefmachines
bedragen dus ca fl. 7,50/ton karton.
Indien nu wordt gesteld dat kraftcelstof, opgelost in de
pulper, gemalen en over de rondzeef machine gebracht (waar
dus de kosten van de kraftcelstof zelf, energie- en stoom
verbruik in.verdisconteerd zijn) op ca fl. 800,—/ton komt
dan zal b.v. 800 grams karton bestaande uit 700 g loogkarton
en 100 g kraft het volgende beeld opleveren:
-7/8-

-257/8 "bon loogkarton à, fl. 235,— = fl. 206,—
l/8 ton kraft
à "
800,— = " 100,—
Loogkarton, 2 zij dig voorzien van
50 grams kraft
fl. 306,—/ton.
t.o.v. het beplakken van kalkkarton met 100 grams kraft
en het beplakken van loogkarton met 50 grams kraft (zoals
onder IV, 1 is vermeld), betekent dit een besparing van 25.
resp. 1%,
Daarnaast wordt met dit type kartonmachine nog een gro
te variatiemogelijkheid ia kwaliteiten van het eindproduct
verkregen (zie II,B en III,E).
VII. Ovgrzicht.
Globale calculatie voor:
Soort

onbeplakt 800 grams

kalkkarton

fl, 210,—

loogkarton (chemipulpsr
-refiner)

fl.
"
2 zijdig kraft beplakt
" 420, — (100 gr"
2 zij dig kraft gekoetst
kraft),
2
stropapier
5,4 cent/m (180gl7)

235_,—
206,—(700 grams)
343., — (50 gr .kraft)
306, —(50 gr.kraf^l
2
4,4 cent/m
(130 grams)

In deze globale aalculatie is vergeleken de prijs van
kalkkarton en -papier, vervaardigd met het bestaande produc
tieapparaat en loogkarton en -papier geproduceerd met een
continu installatie waarbij inbegrepen is afschrijving en
rente voor de:
chemipulperinstallatie over 20 jaar
schijvenmoleninstallatie " 5 jaar
rondzeefmachineinstallatie" 20 jaar
pulper-refinerinstallatie " 20 jaar
-VIII-

-26VIII. Samenvatting.
Indien men overziet, welke consequenties de vervanging
van kalk door loog bij het ontsluiten van stro ter vervaar
diging van karton en papier uit stro met à ch mee kan bren
gen, dan komt men tot de volgende conclusies 2
le» Het productieproces kan sterk worden gestroomlijnd door
het toepassen van continue ontsluitingsapparatuur en
continue vervezelings- resp. maalapparatuur.
2e, Het geheel kan in een zeer kleine ruimte zonder belang
rijke -fundaties worden ondergebracht.
3e. Het reinigen van stro is noodzakelijk voor het goed
functioneren van de apparatuur; stukken metaal mogen
onder geen voorwaarde in het productieproces geraken.
4e. Tengevolge van besparing op arbeidskracht en gebouwen
zullen de kosten door aanschaf van apparatuur niet in
belangrijke mate in de prijs van het karton tot uiting
komen.
5e. De stijging van de chemicaii'^nkosten en de strokosten,
kunnen volledig worden opgevangen door de betere kwali
teit van het eindproduct.
6e. Door verlaging van het m 2 gewicht van golfpapier en
2
karton en bij kraftbeplakking, verlaging van het m ge
wicht van het kraftpapier, kan zelfs een aanzienlijke
prijsverlaging worden verkregen.
7e. De toepassing; van rondzeefmachines voor de fabricage
van loogkarton moet sterk worden aanbevolen. Naast een
hogere productiesnelheid, wardoor een aanzienlijke ar
beidsbesparing wordt verkregen, kan een groot gebied
van kartonkwaliteiten worden bestreken. In vele geval«?*
1en kan het koetsen van gemalen kraftcelstof ;L*p.v. het
beplakken met kraftpapier worden toegepast, waardoor de
prijs van het karton gunstig wordt beinvloed.
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