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Inleiding:
Naar aanleiding van het schrijven d.d. 1 april 1957 van Ir. R.
Hellemans, voor de strokartonindustrie lid van de "Commissie voor de
bestudering van een oplossing van het vuilwaterprobleem in enige
Groningse en Drentse gemeenten", a3in het Bestuur der Vereniging van
Nederlandsche Strokartonfabrikanten, betreffende de mogelijkheid van
een oplossing van het afvalwaterprobigem van de kalkstrokarton en
kalkstropapier producerende fabrieken, is aan de Technische Commissie
uit de Vereniging verzocht om in samenwerking met het Proefstation
voor Stroverwerking, deze mogelijkheid mader te onderzoeken en hier
over een advies uit te brengen. Dit rapport bevat de gegevens verkre
gen bij een bezoek aan de stropapierproducerende Papierfabrik': Vreden
te Vreden, W-Duitsland, waar met een. volledig gesloten watersysteem
wordt gewerkt, zodanig dat geen afvalwater geloosd hoeft te worden.
Voorgeschiedenis:
In West Duitsland, waar de autoriteiten het de fabrieken T/eel
lastiger maken dan tot nu toe in Noord-Nederland wat betreft het lo
zen van afvalwater, ijs de laatste jaren uitgebreid gezocht naar eco
systeem, waarbij het lozen van afvalwater wordt vermeden. Dit beperkt
zich niet alleen tot de kalkstrokarton -en papier producerende bedrij
ven doch geldt evenzeer voor oudpapierverwerkende fabrieken en ande
re bedrijven.
.chemicus
De Heer Kneppery^Neaerlànder van geboorte, doch wonende in Duits
land, heeft op dit gebied met zijn "Huminsäure" en"Huminat"-Verfahr
en, in diverse fabrieken uitgebreide proeven genomen. Door de om
standigheden gedwongen (verplichte aansluitingskosten op de gemeen
telijke^ zuiveringsinstallatie van Vreden ten bedrage van ca.600.000,.D.M.), heeft de Papierfabrik Vreden De Heer Ihepper in de arm ge
nomen om een oplossing voor deze kalkstropapier en schrenspapier pro
ducerende fabriek te vinden. Daartoe heeft hij eerst getracht met
zijn"Huminat-Verfahren" de gezochte oplossing te bereiken. Dit Huminat Verfahren berust op het ui-tvlokken van organische stof uit het
kalkhoudende afvalwater met behulp van hatrium-huminaat in een grote
trechter.
In deze trechter bezinkt het neerslag, terwijl het bovenstaande
water (vrij helder, doch donker van kleur; weer gebruikt kan worden
als schoon water. Het neerslag uit de trechter ?/ordt in het karton
of papier verwerkt door toevoeging hetzij in de bolkoker, hetzij in
de hollander. Dit systeem werkt volgens mededeling vrij bevredigend,
doch 'heeft het bezwaar dat de huminaat dosering goed gecontroleerd
moet worden en bovendien geld kost.. Om dit "Huminat-Verfahren" door
te voeren, was het nodig het watersysteem volledig gesloten te maken,
hetgeen dan ook is geschied.
Enkele maanden geleden is, volgens zeggen bij toeval, de Heer
Kneppe.T er achter gekomen dat het ook zonder toevoeging van huminaat
mogelijk is met een volledig gesloten retourwatersysteem te werken.
Deze werkwijze is verder uitgewerkt en toegepast in de Papierfabrik
Vreden. Teneinde tot een commerciële exploitatie te geraken, heeft
de Heer Knepper zich voor het Beneluxgebied in verbinding gesteld
y

afvalwater.

•met-

met het Civiel Ingenieursbureau Grabowsky en Poort, Laan v.NieuwOost-Indie 4 te 1 s Gravenhage. Dit bureau treedt dus op voor de
Heer Knepper, waarbij de Heer Enepper als medewerker van dit bu
reau is te beschouwen.
BBZO EK MN DE PAPIERFABRIK

VREDEN.

Oorspronkelijk zou dit bezoek plaats vinden op zaterdag 27
april&och op het laatste ogenblik kwam het bericht door, dat die
dag'de fabriek op schrenspapier liep en niet op kalkstropapier.
Het bezoek is toen uitgesteld tot 11 mei.
Deelnemers waren: Ir. R. Hellemans>s
_
,
, < techn.commissie
Ir. J. Prummel )
¥, Jager, opzichter N.V. Cartonfabriek Beukema
& Go.
Dr. F.M. Muller \
Dr. P.I. Smolders) Proefstation voor.StroverOp 10 mei s'avonds werd per auto vertrokken naar Enschede,
waar werd overnacht. Op 11 mei vond het bezoek aan de Papierfa
brik Vreden plaats van 9 tot 14 uur. We werden ontvangen door:
Heer Knepper

t^*

ïr. room

< Ingenieursbureau Grabowsky en
)
Poort.

De directeur, de Heer Brauckmann,, was wegens ziekte niet
aanwezig en ook de bedrijfsleider, de Heer Brauckmann jr., was
afwezig. Rondleiding en bespreking vond dus uiisLuitend plaats met
de Heren van Grabowsky en Poort.
GRONDSLAGEN VAN DE WERKWIJZE VAN DE PAPIERFABRIK VREDEN.
Teneinde dà werkwijze te begrijpen, is het nodig nader in te
gaan op de theorie.welke aan de nu toegepaste werkwijze ten grond
slag ligt. Zoals reeds vermeld ia de werkwijze meer bij toeval ge
vonden en naderhand naar een theoretische verklaring gezocht voor
de kenmerkende verschijnselen die zich voordoen.
In wezen "berust de werkwijze cp het feit dat de in vers water
aanwezige carbonaat- en bicarbonaationen, weitemet de in de kalks trostof aanwezige calciumionen reageren en het onoplosbare praecipitaat van calciumcarbonaat vormen, de oorzaken zijn van de steeds
voorkomende vervuiling, verstoppingen, etc. welke optreden bij het
gebruik van retourwater <en vers water tegelijkertijd, zoals ge
bruikelijk in de- Nederlandse strokartonindustrie. Het zich vormen
de neerslag van calciuüicarbonaat neemt organische stoffen mee,
welke 7ich op de metaaldoeken en vilten en in de pijpleidingen
kunnen afzetten. Op dit met organische stof gemengde calciumcarbonaatneerslag kan een weelderige bacteriegroei optreden met als ge
volg slijmvonning, stank en ander ongemak. Vermijdt men dus het ge
bruik van vers water door toepassing van een geheel gesloten re
tourwatersysteem, dan voert men ook geen carbonaat- en bicarbo
naationen in het systeem toe en wordt het hinderlijke afzetten
van calciumcarbonaat met organische stof vermeden.
-Tegelijkertijd-
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Tegelijkertijd loopt in liet systeem., doordat geen kalk
wordt neergeslagen, de pH op, zodat het gehele systeem een zeer
hoge alkaliteit vertoont. Afgezien van "bijkomstige nadelen heeft
dit het grote voordeel.dat "bij deze zeer hoge pH practisch geen
bacterieleven mogelijk1%odat geen gisting en rotting kan plaats
vinden. Daar men door de verdamping op de droogpartij van de cartohbaan per ton karton circa 1300 a 14-00 kg water kwijtraakt,
moot men per ton karton dus circa 1300 à 1400 kg vers water sup
pleren.
Het beste geschiedt dit op die plaats waar een ontstaand
neerslag van calciumcarbonaat geen kwaad kan en dit is hij het
kokervullen.
Met de kalk die hier tevens wordt toegevoegd ontstaat dan
prompt calciumcarbonaat terwijl nog weinig opgeloste organische
stoffen aanwezig zijn . Dit calciumcarbonaat veroorzaakt verder
geen last en is slechts als een onschuldige vulstof te beschou
wen. De zeefpartij van de kartonbaan fungeert dan, behalve voor
de bladvorming, tevens als filter voor het circulerende retour
water. Een gedeelte van de in het retourwater aanwezige stoffen
blijft in de cartonbaan achter.

Het gevolg hiervan is een hoger rendement. Voor de practische
uitvoering heeft men dan nog een grote buffertank nodig om de
voorkomende bedrijfsschommelingen op te vangen.
3en eenvoudige berekening als voorbeeld verschaft de volgen
de gegevens betreffende de hoeveelheid calciumcarbonaat welke per
ton karton kan ontstaan bij gebruik van pO m3 vers water, met een
tijdelijke hardheid van 7° Duits, per ton karton.
Tijdelijke hardheid 7° Duits betekend, dat per liter water
aanwezig is 7 x 10 = 70 mg Ca° in de vorm van caîciumbicarbonaat,
Ca(H005)2, dus 162 x 70= 203 mg Ca(HC05)2.

56

Met het aanwezige calciumhydroxide vindt de volgende reactie
plaats.
Ca (HC05)2 + Ca (OH^*-* 2CaC05
2H20

iiy^rammen uitgedrukt:162 g + 74 g-

> 200 g + 36 g.

Uit 203 mg ontstaat :203 mg Ca(HC0j)2

^

} 203 x 200 =250 mg CaCOj.

162

Per liter gebruikt vers water van 7° Duitse tijdelijke hard
heid kan dan theoretisch ontstaan: 250 mg =0,25 g calciumcarbo
naat.
Indien per ton carton 30 nr vers water wordt gebruikt kan
dus theoretisch ontstaan 30 x 1000 x 0,25 = 7.500 g calciumcarbo
naat = 7,5 kg.
Een neerslag van 7»5 kg calciumcarbonaat per ton karton is
een aanzienlijke hoeveelheid. Het is zeer goed"denkbaar, dat juist
het ontstane calciumcarbonaat oorzaak is van de vervuiling. Van
dit voorbeeld afwijkend watergebruik of afwijkende hardheid zijn
in wezen niet belangrijk, want het feit blijft bestaan dat per
ton karton enkele kilogrammen calciumcarbonaat gevormd kunnen
worden,

Het gaat hier dus niet om . de meestal in 0 hardheid uitge
drukte hoeveelheid CaO, welke in het verse water aanwezig is,
doch om de_hieraan verbonden bicarbonaationen. Het zijn deze
bicarbonaationen, welke aanleiding geven tot het ontstaan van
het hinderlijke calciumcarbonaatneerslag.

-,
., ,
-Recapitulerend-

Recapitulerend zijn de hoofdprincipes van het systeem de vol
gende:
Ie). Door het gebruik van vers water dat meestal bicarbonaationen
"bevat, tot een minimum te beperken, wordt het hinderlijke neer
slaan van calciumcarbonaat in het systeem grotendeels voorko
men.
2e). Doordat geen kalk als calciumcarbonaat neerslaat, loopt de al~
kaliteit in het systeem op tot een hoogte waarbij geen bacterid
leven mogelijk is.
3e). Als filtrerend medium voor het circulerende retourwater wordö
de "kartonbaän op de zeefpartij van de machine gebruikt.
4e). Voor het opvangen van de steeds voorkomende bedrijfsschommelingen is een grote buffertank nodig.
PRACTISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM KNEPPER BIJ DE PAPIERFABRIK
VREDEN. .
Indien men met een gemengd systeem werkt, dus zoals in de Ne
derlandse Strokartonindustrie gebruikelijk, wordt het verse water
in hoofdzaak gebruikt voor het schoonspuiten van de zeven, vilten,
zuigkasten, manchons .knopenvanger enz., terwijl voor de gebruike
lijke verdunningen in hoofdzaal?; retourwater wordt gebruikt.
Bij de Papierfabrik Vreden was het verse water op zeven, vil
ten zuigkasten en knopenvanger vervangen door retourwater en wel
dooi/dat water, dat onder de registerwalsen en uit de zuigkasten di
rect wordt opgevangen. Dit retourwater is immers net gefiltreerd
door de vezellaag op het metaaldoek. Daar deze hoeveelheid echter
groter is dan de behoefte, wordt de roet. van. het retourwater voor
verdunning bij de stofoploop gebruikt, waarna het overtollige in
het buffervat wordt gepompt.
Het overige retourwater, afkomstig van de persen en dekenwas
serij en de spuiten op het metaaldoek en van de knopenvangerafvoer.,
komt in een aparte vuilwaterput terecht en wordt hieruit periodiek
in het grote buffervat gepompt.
Een en ander is in het schema van fig. I zo goed mogelijk weer
gegeven. Het gebruik van vers water blijft beperkt tot een kleine .
hoeveelheid op de manchon en verder bij het kokervullen. Het gebrui
van vers water op de manchon is onlogisch, doch de papiermakers wil
den di't graag en op basis van de theorie moet dit als foutief wordden aangemerkt. Overigens spreekt het schema voor zicieelf.
Opgemerkt moet nog worden dat er zorgvuldig aandacht aan be
steed moet" worden dat er geen vezels in het retourwater terecht ko
men. Vandaar de aparte kuip voor de "koetsbreuk" en de roterende
zeef om water en stof welke uit de roterende knopenbak worden ge
spoeld goed te scheiden.
Overige gegevens van de Papierfabrik Vreden zijn:
Produktie stropapier ca. 20 ton/2zf uur,
Snelheicfiûachine voor 180 gr./m^ 52 M/min.
Machinebreedte 160 cm.
Aanwezig: 3 bolkokers.

3 meter 0.

-Kookcyclus-
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Kookcyclus: 6 uur. Beginvlotverhouding 1 op It.
Kookdruk:
5 ato.io% kalkhydraat (Ca (OHb) op stro (gehalte CaO
65 - 70%)
Aanwezig:
2 grote kollergangen waarin zonder watertoevoer werd
gekollerdo(ca. 20 min.)
: 2 Hollanders.
Geen pneumatische hakselreiniging.
Papiermachine: 6 zuigkasten waarvan 5 in bedrijf.
Manchonwals voor 't koetsen.
Ie pers met dekenwasserij
2e 11 en 3e pers zonder dekenwasserij.
3e " als stijgpers uitgerust met electrische
stralingsverwarming voor de baan.
Droogpartij uitgerust met glanscylinder en droogvilten. Op de laatste onderste droogcylindergroep
liep een oud metaaldoek inplaats van een droogvilt.
Geen satineerwerk.
Men deelde ons verder nog mede, dat men des maandagsmorgens "begon
met schoon water op de spuiten en zuigkasten en zodra er vol
doende retourwater ter beschikking was overschakelde op retour
water. Het evenwicht in de fabriek wordt na ca. 18 uur draaien
bereikt.
OHDIKZOSK VAE MOESTUES STGÏ\ /AIES M KARTCE IS DE DAAHUIT GETROïIEEE GC:TGLÏÏSI^.3.

Monsters werden getrokken van de vers ges^g^J^. kg^erinhoud,
uit kollergang, hollander, stofkuip, stofoploop, wàter van 3Ö natpers, van de baan achter de 39 natpers, van het papier achter de
droogpartij, van de knopen *) en van het water uit de trechter,
zoals dit bij de hollaaders werd gebruikt. De resultaten dezer
analyses zijn verzameld in tabel 1.
Uit deze cijfers blijkt in de eerste plaats, dat de pH in het
hele watersysteem inderdaad zeer hoog is (ca.12), zodat bacteriagroei is uitgesloten. Uit het verschil in droge stofgehalte vóór
en na centrifugeren bij zeef-en perswater (resp. 0.8 .en 0.2%)
volgt, dat deze watersoorten nog wel wat fijne vezels bevatten. Der
ondanks schijnt dit bij het gebruik van het zeefwater als sproeiwater geen belangrijke verstopping der sproeiers te geven. Het
kalkgehalte ligt vrijwel overal zeer hoog, behalve bij de knopen,
die waarschijnlijk door hun dichte structuur minder kalk opnemen.
Tabel II bevat enige gegevens over de fractieverdeling bij
de verschillende monsters. Uit deze gegevens kan men de conclusie
trekken, dat de stof behoorlijk gaar is gekookt en goed is uitgemalen, waarbij een goede taakverdeling tussen kollergang en hol
lander heeft plaatsgevonden. Het gehalte aan niet-vezelige fijne stof
( <T D.I.IJ. 70) neemt vrij regelmatig toe**)om bij de stofoploop
-een*) De knopenvanger sorteerde veel slecht opgelost afvalkarton uit;
de halmknopen werden hieruit zorgvuldig bijeengezocht,
**)De hogere waarde in de hollander dan dis in de stofkuip zal
wel een gevolg zijn van schommeling in de bedrijfsomstandigheden;
de tijd liet niet toe om bij de monsterneming een bepaald kooksel
door het hele "oroces te volgen.

een zeer hoge waarde te 'bereiken ten gevolge van de ophoping der
fijne stof in het watercircuit.
De analysecijfers, tezamen met ons verstrekte gegevens over
de bedrijfsvoering en enkele schattingen, maken het mogelijk om
een droge stofbalans en een waterbalans voor het bedrijf op te
stellen, zoals in Tabel III is geschied. Deze balans sluit met eenoverschot van 70 kg droge stof met 28 kg GaO en een tekort van
99O kg H2O, alles betrokken op een kokervulling van 2000 kg luchtdroog stro met 200 kg gebluste kalk. Gezien het feit, dat de genormen monsters slechts een "momentopname" voorstellen en een aantal
gegevens moesten worden geschat, mag deze overeenstemming bevredi
gend worden geacht. Het tekort aan H2O kan trouwens worden verant
woord door aan te nemen, dat op de manchon van de koetswals per
kokervulling 990 kg schoon water (=990 kg H2O) is gedoseerd, dat
via het perswater in de trechter zal belanden.
Uit de berekening van de hoeveelheid CaO in de verschillende
secties van tabel III blijkt wel, dat er in de meeste gevallen
geen overeenstemming met de bepaalde waarde is: reeds in de kokerstof werd aanzienlijk meer CaO bepaald dan op grond van de samen
stelling der kokervulling mocht worden verwacht.
Slechts door een veel dieper gaand onderzoek (gedurende lange
re tijd en van veel meer monsters) zou hieromtrent opheldering
kunnen worden verkregen.
Dit neemt niet weg, dat de in tabel III gegeven balans in
goede overeenstemming is met de bij ons bezoek geconstateerde
volkomen geslotenheid van het systeem.
Dat dit leidt tot een hoog rendement,blijkt ook uit de ge
gevens in tabel III, waaruit we de volgende rendementseijfers
kunnen berekenen.
Op droge stof: aanvoer van buiten in sectie 1 1700 kg in stro
+ 135 kg in kalk = 1835 kg; afvoer naar buiten in sectie 7 = 1765
kg, rendement 96%.
Luchtdroog/pspior op luchtdroog stro: aanvoer in sectie 1 2000 kg,
afvoer in sectie 7 1765 + 190 = 1955 kg, rendement 96%.
Het zal duidelijk zijn, dat op grond van de hierboven ge
noemde onzekerheden ook aan deze rendementseijfers geen absolute
betekenis mag worden toegekend; niettemin vormen zij een duide
lijke aanwijzing, dat het rendement in de Papierfabrik Vreden zeer
hoog ligt.
Ter verduidelijking van de gang van zaken in Vreden, in ver
gelijking met die in een Nederlandse strokartonfabriek*) zijn in
de figuren II - V zogen. Sankey - diagrammen voor de beweging van
droge stof en H2O in deze beide bedrijven gegeven; om een recht
streekse vergelijking van de beide bedrijven mogelijk te maken,
zijn in deze diagrammen alle hoeveelheden betrokken op 1000 kg
absoluut droog karton (papier).
Uit äeze diagrammen komt nog oens duidelijk naar voren,
-welke*)De diagrammen voor deze fabriek zijn gebaseerd op gegevens ont
leend aan een rapport van het laboratorium te Sappemeer van het
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater.Voor deze fabriek
kon het "binnencircuit" tussen stofoploop en zeef niet in de
diagrammen worden getekend, omdat de hiervoor benodigde gege
vens ontbraken.

-7-

welke grote hoeveelheden water en droge stof in omloop zijn voor
de produktie van een ton absoluut droog karton. Dit geldt vooral
voor het binnencircuit van stofoploop en zeefpartij.
Treffend komt dit ook tot uiting in fig,VI,waar de fractiever
deling (grof=> zeef 18, middel = 13 ^-200 ) voor de fabriek
te Treden is
aangegeven ,
In de kollergang wordt geen circulatiewater toegevoegd, maar
nemen door de "bewerking fijn en middel aanzienlijk toe. Bij de ver
dunning tussen kollergang en hollander wordt een zekere hoeveel
heid fijn toegevoegd, waardoor de heide andere fracties afnemen.
Bij de maling in de hollander wordt practisch geen fijn "bijgevormd, maar verdwijnt het grof vrijwel geheel, wat aan de mid
denfractie ten goede komt. Bij de verdunning tussen hollander en
zeef treedt een enorme stijging van het fijn op, en wel in Vreden
door het gesloten circuit in sterkere mate dan in Nederland.
De verhouding tussen middel en grof neemt hierbij in Vreden
toe van 13 tot 34, doordat het circulerende zeefwater naast de
• fijne stof nog
> wat fijne vezels bevat, die in de middenfrac
tie thuis horen.*)
Ook komt in de diagrammen het hogere rendement aan droge stof
in Vreden tot uitdrukking (minder abs. droog stro + kalk per ton
abs. droog karton). In Vreden is er slechts een toevoer van droge
stof, resp. H2O bij de vulling der kokers en op de manchon van
de koets-wals, terwijl er alleen afvoer plaats heeft achter en in
de droogpartij (karton en damp); in de Nederlandse fabriek is er
hiernaast een grote aanvoer van schoon water op zeef- en perspar
tij, alsmede een grote afvoer van vuil water uit deze beide sec
ties.
In tabel IV zijn enige sterkte-eigenschappen van het in Vreden
vervaardigde stropapier verzameld en vergeleken met een tweetal
monsters Nederlands stropapier; hieruit blijkt wel, dat eerstge
noemd papier wellicht met uitzondering van de breekkracht, zeker
niet de mindere van het laatstgenoemde is. ïïel blijkt uit de on
der aan tabel IV vermelde cijfers, dat de stof in Vreden minder
gemakkelijk ontwatert dan die in de betrokken Nederlandse fabriek,
hetgeen wel aan het hoge. gehalte aan fijne stof in de stofoploop in Vreden moet worden toegeschreven.
*) Ter vergelijking diene, dat in een zestal Nederlandse strokar
tonfabrieken de volgende fractieverdelingen werden gevonden:
srof
Gekollerde stof
middel
fijn
ij-eKoxxerae
stjoi
20-40
30-20
40-50
Gemalen stof
0-12
45-43
45-55
Van kooksel en stofoploop staan geen gegevens ter beschikking.

VÓÓR M NADELEN VAN HET SYSTEEM KNEPPER.
Zoals elk nieuw systeem, zijn hieraan zowel voor- als nadelen
verbonden. Indien de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen kan
dit aanleiding zijn tot invoering van een nieuw systeem. Daarom wor
den de voor-en nadelen + de eventuele vraagpunten welke nog open
staan, hieronder genoemd.
a) Voordelen:
Ie). Er wordt geen afvalwater geproduceerd dus het afvalwaterprobleem valt weg.
2e). Volgens mededeling was het rendement gestegen van 75% op
90 %.
3e). De metaaldoeken en vilten hebben een veel langere levens
duur, daar ze niet meer met zoutzuur behoeven te worden
gewassen, omdat de afzetting van calciumcarbonaat wordt
vermeden. Bij de machine zelf werd in het geheel geen
zoutzuur meer gebruikt, wel nog iets in de dekenwasserij
buiten de machine. De papiermaker deelde mede, dat het
eerste natvilt nu eenmaal in de 2 weken verwisseld moest
worden en vroeger tweemaal per week.
4e). Door de hoge alkaliteit van het systeem vindt geen bacteriegroei plaats, zodat geen stank en rotting meer optre
den.
5e). Het verbruik van vers water is tot oen minimum van 5001000 kg per ton papier beperkt.
6e). Het verkregen papier is dichter en heeft, vooral bij ge
bruik van een gladcylinder, een goed gesloten oppervlak.
7e). De sterkte van het papier gaat niet achteruit. Volgens
mededeling zouden de treksterkte en de barstdruk gelijk
gebleven zijn, terwijl het vouwgetal beter zou zijn.
b) Nadelen;
Ie). De productiecapaciteit van de machine loopt iets achter
uit. Dit is ook verklaarbaar, daar er meer nietvezelsubstantie in het carton terecht komt, welke over 11 alge
meen moeilijker ontwatert en droogt. Er werd een cijfer
genoemd van 3 tot 5% vermindering in capaciteit. Door uit
breiding van de droogpartij is hieraan vermoedelijk wel
tegemoet te komen.
2e). Alhoewel weinig schuim werd geconstateerd, zal het gebruik
van anti schuimmiddelen, zoals in Vreden gebruikelijk, wel
nodig zijn.
3e). Alle te gebruiken stoffen retourwaterpompen dienen zonder
afdichtings- en pakkingswater te zijn uitgevoerd.
c) Vraagpunton:
Ie). Vooral indien het systeem voor de dikkere kartonsoorten
wordt toegepast, moet men zich afvragen of de mogelijk op
tredende moeilijkheden met de ontwatering niet van dien
aard kunnen zijn, dat men met verdrukken e.d. te maken
krijgt. Voor stropapier geldt dit niet in die mate.
-2e)-
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2e). De hoge alkaliteit van hot systeem kan van invlood zijn op de
beplakking van carton (verkleuren). Volgens de Heer Enepper|
zou dit niet het geval zijn doch dit zal de praktijk moeten '
leren.
V0ÇR7AA2DM DAAROP TOEPAS 3IHG VAH H JT örSiPPlR 'PROCflDä

MCGSLIJE IS.
Voor de toepassing dient direct contact opgenomen te worden
met het Ingenieursbureau Grabowsky en Poort, Laan v. Nieuw Oost
Indië 4 te Den Haag.
Dit "bureau begint met het opstellen van een rapportw&ÎSa&§gel
door 2 deskundigen wordt gemerkt, waarvan één de Heer Knepper zelf
is. Dit rapport zal de waterbalans der betrokken fabriek bevatten
en aan de hand hiervan een advies aangaande mogelijke reorganisatie
van de waterhuishouding.
Voor het opstellen van dit rapport en de daaraan voorafgaande
waarnemingen zullen per persoon per dag ƒ 100.— in rekening wor
den gebracht, alsmede te maken reiskosten.
De geschatte tijdsduur van het onderzoek bedraagt 2 à 3 dagen
per papierbaan, terwijl tevens door het betrokken bedrijf geduren
de het onderzoek een typiste beschikbaar gehouden moet worden, zo
dat het rapport direct na het onderzoek gereed is en besproken kan
worden. Wordt op basis van dit rapport besloten tot invoering van
het procédé, dan wordt een licentiesom ineens gevraagd ten bedrage
van lOOO.- D.M. per ton productie per 24 uur. Hierin zijn begrepen
de echte advieskosten van de uitvoering volgens schema. De leidingen
dienen echter zelf gelegd te worden,evenals de reservoirs.Fundaties
sterkteberekeningen, werktekeningen voor de aannemer, etc. worden
extra in rekening gebracht, terwijl het toezicht bij het aanleggen
van de leidingen in de licentieprijs is inbegrepen.
Indien men naast het advies van de .leer Enepper nog de Heer
Brauckmann, directeur van de Papierfabrik Vreden, als papiertech
nisch adviseur wil inschakelen, wordt hiervoor een eenmalig bedrag
van 300 D.M. per ton productie per 24 uur gevraagd.
Opgemerkt moet worden dat eigenlijk voorlopig VOXL betaling van
licentierechten geen sprake kan zijn, omdat de diverse op het pro
cédé betrekking hebbende octrooien alleen aangevraagd zijn en nog
niet zijn openbaar gemaakt,laat staan verleend. Men formuleert het
dan ook als een betaling ineens voor het advies, waarbij men het
recht op alle t*z.t. hierop verleende octrooien heeft. De prijs van
1000 D.M. per ton productie per 24- uur is daarom zo ^hoog, omdat de
voordelen voor de fabriek door het hogere rendement en de oplossing
van het afvalwaterprobleem ook groot zijn. Voor schrenspapierfabrieken is het gevraagde bedrag 500 D.M. per ton productie per 24 uur,
omdat de voordelen, mede door de kosten van het huminaat, hier
minder groot zijn. Desgewenst kunnen de licentierechten ook in termijnen^worden betaald.0gg!gft men later bij de uitvoering van het
procédé moeilijldaedoüf—aavies nodig is, dan zijn weer de advieskosten van ƒ 100.— per dag + de reiskosten verschuldigd.
-Bovenstaande-
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Bovenstaande gegevens werden ons door de Heren Poort en Knegper
verstrekt. Als voorbeeld werd genoemd de Papierfabriek te Süchteln
van Papier und Pappe A.G. (dochtermaatschappij van Henkel) met een
productie van 70 ton per 24 uur.
De verschuldigde "bedragen waren als volgt:
Eerste advieskosten van de Heer Iïnepper
2000.— D.M.
"Licentierechten" 1000.- D.M. per ton
productie per 24 uur
70000«— D.M.
Advieskosten voor de Heer Brauckmann.
300.-D.M. per ton productie per 24 uur
21000.— P-U.
93000.-- D.M.
Hierbij komen dan nog de kosten voor het omleggen van de pijp
leidingen, reservoirbouwkosten en de^ kosten voor werktekeningen
en fundatie en pijpleiding berekening^ran het Ingenieursbureau
Grabowsky en Poort, samen te schatten op ca 100.000.- D.^. is
•Totaal ca, 200.000.-^.1.
Eekent mon met een rendementverbetering van 75^ op ÇO/ô (voor stro
papier), dan-"'is de grondstofbesparing per 24 uur bij een productie
vai 70 ton per dag: 100 x ?Q _ 100 x ?Q „
_ ??>?8 = 15>5 i;> .
ton per dag. Bij een gemiddelde stroprijs van ƒ 60.^— per ton be
tekent dit een dagelijkse besparing van 1535 x ƒ 60.— = ƒ 930.—.
Voor 280 werkdagen is dit dan 280 x ƒ 930.- = ƒ 260.400.- per
jaar.
Hieruit volgt dat de directe kosten verbonden aan de invoe
ring van het systeem zich binnen één jaar betaald maken alléén
door het hogere rendement.
Alhoewel de vraagprijs voor de "licentiekosten" hoog lijken,
kan de invoering van het procédé gezien de overige voor-en ook na
delen niet exorbitant duur genoemd worden. Misschien bestaat even
wel de mogelijkheid om collectief de licentiekosten lager te krij
gen. Daar liet niet deze taak was, hebben wij dit punt niet aange
roerd.

GRONINGEN, juni 1957.
Ir.
Ir.
Dr.
Dr.

3. Hellemans
J. Prummel
P.M. Muller
P.M. Smolders

TABEL I.
Monster

pH

Koker
Kollergang
Hollander
Stofkuip
Stofoploop
Zeefwater
Perswajer
Baan 3 pers
droge baan
Knopen
Trechter

12.0
11.4
11.9
11.9
11.4
—

10.6
—

12.3

ANALYSE DER MONSTERS.
%

droge
stof

% as op
dr. stof

31.5
35.4
10.2
4.9
3.4
2.5
1.6
40.6
90.5
29.I
2.2

15.3
15.4
16.3
16.6
22.7
29.I
27.3
11.0
11.6
5.5
27.7

% CaO op
dr. stof

% dr. stof
na centrif.*)

10.9
9,7
9» 6
8.2
13.0
I7.O
16.5
5.1
5.2
3.9

——

1.7
1.4
— —
—

—

17.2

—

TABEL II. IRACTIONNERING- DER MONSTERS ( Brecht Holl.app.)
Monster
<T D.I.N. 70
Kokerstof
31.2
Kollerstof
47.1
Hollanderstof
60.7 fijn
Stofkuip
58.0
Stofoploop
78.3
Papier 3epers
40.7

70 <C 0.4 mm
"^>0.4 mm.
15.4
53.4
35.6
17.3
38.0 middel
1»3 grof
40.8
1.2
21.2
0.5
57.9
1.4

TABEL III. ST0F-5N.T/ATE5BALANS PER KOKERVULLING- (IN KG) » U M » — » T i l

—

—

—

b

u

m

"

—

w

—

^

g

—

^

r

f

Sectie 1. Koker. 24 ton per dag met 3 kokers en kookcyclus van
6 h geeft per koker 2000 kg luchtdroog. s.tro (15 % voch-'Hierbij 200 kg gebluste kalk met 65-70 % CaO (rest als
water gerekend).
Water 2500 kg (vlotverhouding 1 : It), afkomstig van per
sen met 1.6 % droge stof, waarvan 16% CaO. Stoomverbruik
aangenomen op 600 kg per ton l.d. stro.
Materiaal
stro
kalk
perswater
stoom

Droge Stof
(incl.CaO)
1700

135
40
—

CaO

EpO

—

300

135
—

6

70

2460
1200

kokerstof
1875
141
4030
% droge stof in kokerstof, "berekend 31-.8, gevonden 31.5%.
%.Ca0 in droge stof: "berekend 7«5» gevonden 10.9%
*) Na 30 Min afcentrifugeren in de la"b oratoriumcentrifuge "bij 3000
rPm*
-Sectie 2-
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Sectie 2. Hollander, Droge stof 10.2 %. Verdunning met trechterwater met 2.2 % droge stof, waarvan 17% CaO. Stel hoe
veelheid trechterwater = x, dan krijgen we:
1875 + 0.022 x
n 1 no
= u'löd
5900 + x
x = 15910

•<-S

Materiaal
Droge stof
CaO
H2O
Eokerstof
1875
141
4030
Trechterwater*)
550
60
15560
Hollanderstof
2225
201
19590
% CaO in droge stof s "berekend 9*0, gevonden 9» 6»
Sectie 5. Stofkuip. Droge stof 4.9%. Verdunning met trechterwater
als "boven
2225 + 0.022 x
n nZlQ
21815 + x
u.u^-y
x = 42810
Materiaal
Droge stof
CaO
HpO
Hollanderstof
2225
201
19590
Trechterwater
940
162
41870
Kuipstof
5165
563
61460
s
l3
)
% CaO in droge " l5 J-rekend 11.5» gevonden 8.2.
Sectie 4. Stofoploop* Droge stof 3*4%. Verdunning met zeefwater met
2,5% droge stof, waarvan 17*0 % CaO.

°'025

64630 + x

x

- 0.034.

x = IO777O

Materiaal
Droge stof
CaO
H2O
Kuipstof
3165
363
61460
Zeefwater
2690
458
105080
stofoploop
5855
821
166540
% CaO in droge stof: berekend 14.0, gevonden 13*0.
Sectie 5* Baan achter zuigkasten. Droge stof aangenomen op 12.0%
Afgevoerd zeefwater als "boven.
5855 - 0.025 x
Q 12
172400 - x" u'1^
x= 156080
Materiaal
Droge stof
CaO
HpO
Stofoploop
5855
821
166540
-Zeefwater
3900
663
152180
"baan na zuigk.
1955
158
14360
% CaO in droge stof: "berekend 8.1 .
-Sectie*) De I59IO kg trechterwater bestaan uit 350 kg droge stof en 15560
kg H2Q*
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Sectie 6. Baan achter 3e pers. Droge stof 40.6%, Verwijderd, pers
water met 1,6% droge stof, waarvan 16% CaO,,
1955 — 0,016 x _ Q 4.Q0
16320 - x
" u'^ub
Materiaal
Droge stof
baan na zuigk.
1955'
- perswater
190

CaO
158
31

H20
14360
11800

baan na 3epers
2560
1765
127
% CaO in droge stof: beregend 7.2, gevonden 5*1«
Sectie 7» Droge baan. Droge stof 90.5%« Verwijderd damp.
4325- x

o
u 905

x = 2370
Materiaal
Droge stof
CaO
ïï20
baan na 3e pers
2560
127
1765
-verdamping
2370
droge baan
190
1765
127
% CaO in droge stof: berekend 7»2, gevonden 5»1*
Sectie 8. Trechter. Aanvoer zeefwater;
Droge stof
van sectie 5
- naar sectie 4
Aanvoer perswater:
van sectie 6
naar sectie 1

1210

205

ÏÏ20
152180
105080
47100

190
40
150

31

11800

6

25

Totale aanvoer:
Zeefwater
»erswater
1360

230
60

2460
9340

47100
9340
56440
15560
41870
57430

Afvoer haar sectie 2
Afvoer naar sectie
162
Totale afvoer
1290
202
Balans sectie 8:
Totale aanvoer
1360
56440
230
Totale afvoer
1290
202
-,5?^o
Verschil
70
+28
-- 990
Sr is dus per kokervalling in de trechter een overschot van 70 kg
droge stof met 28 kg CaO en een tekort van 990 kg II2O
-Tabel»

TABEL IV. ST:3RKTE-EIGEITSCHAPPSH VAN HET STROPAPIER Iff VER
GELIJKING MET EEN MONSTER NEDERLANDS EALE3TR0PAPIER (ALLE EIGMSCHAPPEN OMGEREKEND OP 180 g/m2),
m2-gewicht
Dikte,mm
Breekkracht m., kg
d., "
Barstdruk, kg/m^
Scheursterkte m,g
"
d,g 0
Ring crush m, kg/m^
"
, 9
Plat crush, kg/cm^

Vreden
168
0.27
19.48.^
.1*9
79
102
14.0
1.7

Ned. I
174
0.26
18.5
9.9
1.2
64
60
0.9

15.2
11.9
'

Ned. II
191
0.52
29.8
15.0
1,9
75
80
1.7

Voor de iaaalgraad van stropapier in een Nederlandse fabriek
werd opgegeven 35° tegen 55° voor de stofoploop in Vreden; de ontwateringsfaktor volgens de door deze fabriek toegepaste methode
bedroeg resp. 9-10 en 15.
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