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DEN HAAG (ANP) - De RPF, de
Reformatorisch Politieke Fede
ratie van lijsttrekker Leerling,
heeft de minister gevraagd om
opheldering over de verbouw van
hennep in Oost-Groningen. El
ders in het land worden hennep
veldjes verwijderd, aldus de
RPF, terwijl in Oost-Groningen
proeven worden gedaan met hen
nep als grondstof voor papier. De
partij zou graag willen weten op
de experimenten in het noorden
van het land wel legaal zijn.
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WOORD VOORAF

Voor u ligt het verslag van een Werkcollege Proceskunde III, Maatstaven en
Methoden 1982. Aan dit college hebben 11 studenten en 3 begeleiders deelge
nomen.
Studenten:
Monique van den Berg
Marjo Broertjes
Nettie Buitelaar
Jan Egbert Harsveld van der Veen
Arja Kapitein
Wim van Leeuwen
Mirjam Moonen
Albert van der Padt
Bert Pott
Ria Stoop
Wubbo Tempel
Begeleiding:
Ir. D.J. van Zuilichem

(Proceskunde)

Ir. E.J. van den Ent
Rick van der Zwan
De doelstelling van dit college is, het

(student-assistent)
leren ontwerpen van processen, in

houdende keuze van procesroutes en procesapparatuur. Dit gebeurt aan de hand
van een thema. Wij hebben bewust voor het thema "Hennepverwerking" gekozen,
vanuit de wens om in (en ook buiten) onze universitaire opleiding bij te
dragen tot het oplossen van problemen van anderen, die niet in de gelegenheid
zijn zich hiermee de hele dag bezig te houden of die minder makkelijk toegang
hebben tot allerlei informatiebronnen.
De werkwijze was als volgt:
Bij het begin van het onderzoek werd in overleg met de gehele groep een defi
nitieve probleemstelling geformuleerd. Vervolgens werd de groep verdeeld in
subgroepjes met ieder een opdracht.
Aan het einde van de week werd door de groepjes verslag uitgebracht. Aan de
hand van

de gemaakte vorderingen werden dan in overleg met de groep nieuwe

opdrachten geformuleerd voor de subgroepjes, die indien nodig herverdeeld

2

werden.
Tenslotte zouden wij hier allen die bereidwillig hun medewerking hebben ver
leend en/of informatie verstrekt hebben, willen bedanken (een lijst met
informanten is achterin opgenomen).
In het bijzonder willen wij de heren Van Zon (van Parenco) en Van Leeuwen
(van Schut & Zonen) danken voor de excursies en de uitgebreide toelichting.
Verder willen wij de boeren en Tonnie Rôosendaâl van de Werkgroep Veen
koloniën en Ariëns Kruyt van de Projectgroep Veenkoloniën van de Themagroep
Regionale Ontwikkeling bedanken voor het aanschouwelijk maken van de
veenkoloniale problematiek en van onze eigen probleemstelling.
Tenslotte danken wij de heer du Bois (van het IBVL) en de heren De Haan,
I'inke en Fuyt (van het vezelinstituut TNO) voor de uitgebreide informatie
die zij hebben verschaft over het maken van papier en de verwerking van
hennep.
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SAMENVATTING

Dit verslag beschrijft een globaal onderzoek naar de mogelijkheden om hennep
te verwerken in Nederland.

Hennep is als alternatief voor de fabrieksaard-

appelbouw in het veenkoloniale gebied uit de bus gekomen. Als uitgangspunt
is daarom ook genomen dat het saldo (opbrengst - kosten) voor verbouwers
minstens gelijk moet zijn aan dât van de fabrieksaardappels.
Na een inventarisatie van zowel

methoden van verwerking als mogelijke eind-

produkten zijn drie methoden afgevallen. De enzymatische verwerking en die
met behulp van extruders vanwege gebrek aan literatuur en praktijkervaring met
deze methoden en de mechanische verwerking (R.M.P.) omdat de concurrentie voor
het eindprodukt te zwaar is.
De overige drie processen, bisulfiet, sulfaat en de chemisch thermische (CTMP),
zijn verder uitgewerkt. Hiervoor zijn processchema's, globale kostprijsbereke
ningen en voor het bisulfietproces ook nog een flow-sheet (uitgewerkt plan voor
een fabriek met apparaten en materiaalstromen) opgesteld.
De sulfaatmethode vereist een voor Nederland te grote schaal om een concurre
rend eindprodukt te kunnen leveren. De overgebleven methodes lijken wel moge
lijkheden te bieden die de moeite waard zijn om verder te onderzoeken: het
bisulfietproces met als eindprodukt pulp van hoge kwaliteit voor speciale
papiersoorten, en het CTMP-proces dat pulp zowel voor directe verwerking tot
goed papier, als voor de verbetering van "recycle pulp" kan leveren.
Of het optimisme over de twee laatstgenoemde methoden gerechtvaardigd is zal
slechts uit een grondiger en nauwkeuriger vervolgonderzoek blijken.

Wageningen, april 1982
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Hoofdstuk 1

INLEIDING

1.1 Algemeen
In de Veenkoloniën van Groningen en Drente geeft de teelt van fabrieksaard
appelen steeds meer moeilijkheden; enerzijds door de concurrentie van maïs
zetmeel, anderzijds door het ontstaan van problemen als gevolg van het beperk
te landbouwplan, dat in deze streek gehanteerd moet worden, waardoor de op
brengst per hectare in de toekomst zeer waarschijnlijk terug zal lopen.
De boeren zijn erg afhankelijk van deze teelt omdat het een van de weinige
gewassen bleek die voldoende geld opbracht en omdat het landbouwplan de ruim
te niet laat deze teelt makkelijk te vervangen. Nu echter de vooruitzichten
van deze teelt slecht zijn zal er toch gezocht moeten worden naar een gewas,
dat de fabrieksaardappel kan vervangen, of dat in ieder geval het landbouwplan
kan verruimen (voor verdere beschrijving van deze problematiek: zie bijlage B).
De Werkgroep Veenkoloniën, bestaande uit boeren

uit het gebied, houdt zich met

dit probleem bezig en heeft daartoe contact gezocht met de Themagroep Regio
nale Ontwikkeling in Wageningen.
De projectgroep die hieruit voortkwam, heeft op grond van een aantal criteria
onderzocht welke gewassen hiervoor in aanmerking komen. Deze criteria zijn:
1. De bedrijfsresultaten moeten door de teelt van
2. het gewas moet bijdragen tot verbetering van

dit gewas verbeterd worden;

de verzorgingsmogelijkheden

van de bodem;
3. de oplossing moet op grote schaal toepasbaar zijn;
4. het moet bijdragen tot de stimulering van de werkgelegenheid in de regio;
5. boeren in binnen- en buitenland mogen hiervan geen schade ondervinden.
Van de onderzochte gewassen bleek hennep het best aan de gestelde eisen te
voldoen (zie bijlage B II) ondanks het feit, dat er over de verwerkingsmoge
lijkheden te weinig bekend is.
Helemaal onbekend is men met de teelt van dit gewas overigens niet. Vroeger
is in dit gebied vaker hennep geteeld, voornamelijk om het tot textiel of
touw te verwerken. Deze verwerking bood echter geen toekomst meer door de op
komst van de veel goedkopere kunstvezels. Momenteel wordt er weer hennep ge
teeld op proefboerderijen in de Veenkoloniën. Het I.B.V.L. (Instituut voor
Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten), dat deze teelt overigens als
alternatief naar

voren heeft gebracht, verricht reeds enige tijd onderzoek

naar de verwerkingsmogelijkheden van hennep. Dit was voor ons geen beletsel
om dit onderzoek als onderwerp voor ons practicum te kiezen, omdat het een
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dermate uitgebreid terrein betreft, dat er naast het onderzoek van het
I.B.V.L. voldoende ruimte over blijft.
Als uitgangspunt hebben wij de resultaten gekozen die voortkwamen uit het
onderzoek naar de gewaskeuze van de projectgroep. Omdat in eerste instantie
een oplossing voor het hele gebied gezocht werd, dacht men aan een hennepare
aal van ca. 20.000 ha.
Van dit getal zijn wij in de loop van ons project afgestapt omdat de grootte
van het areaal sterk beïnvloed wordt door de beperkingen die de verwerkings
mogelijkheden opleggen zoals de verkoopprijs (en het daaruit voortvloeiende
saldo) en de afzetmarkt.
De hectare-opbrengst van hennep hebben we gesteld op 10 ton/ha.(luchtdroog).
Zonder een al te uitvoerige beschouwing zijn we verder uitgegaan van een
grondstofprijs voor hennep van ƒ 570,— per ton (zie hiervoor Bijlage B III).
Het was voor ons uiteraard een ondoenlijke zaak om het probleem tot op de
bodem uit te zoeken. Daarvoor was de tijd te kort (6 weken; een gedegen onder
zoek zou enkele jaren kosten), onze kennis te beperkt (voor wij hier aan be^gönnen wist niemand iets van hennep en

zijn verwerkingsmogelijkheden af) en

het onderzoekterrein veel te ruim. Het doel, dat ons dan

ook voor ogen stond,

was om door middel van literatuurstudie een zo breed mogelijk terrein te be
slaan, waarbij als uiteindelijk resultaat een aantal richtingen konden worden
aangewezen, waarin volgens ons het beste verder gezocht zou kunnen worden.
Wij hopen met dit verslag wat meer inzicht te verschaffen in de problematiek,
en wij hopen tevens dat ons werk kan bijdragen tot het zoeken naar een oplos
sing hiervoor.
Verder willen we met dit

verslag trachten de interesse van onderzoeksinsti

tuten, boeren en overheid te wekken. Dit omdat de problemen ons inziens zo
urgent zijn dat het noodzakelijk is op korte termijn verder onderzoek naar
mogelijke oplossingen te doen.
1.2 Anatomie van hennep
1.2.$ Algemeen
Hennep, Cannabis sativa (cannabaceae), is een dicotyle, kruidachtige,
1-jarige plant. Oorspronkelijk was de plant eenslachtig en tweehuizig, waarbij
de mannelijke en vrouwelijke planten na elkaar rijp werden, hetgeen problemen
met de oogst opleverde. Door veredeling is men er in geslaagd een éénhuizige
variant te kweken. Het grote nadeel voor het telen van hennep als vezelgewas
is hiermee opgeheven.
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Het uiterlijke voorkomen van de plant is sterk afhankelijk van de zaaidichtheid. Al naar gelang land, omstandigheden en traditie wordt 50-120 kg zaad
per hectare gebruikt. Bij een zaaiafstand van 10 cm vertakt de plant niet,
wordt ze 2-2,5 m hoog en heeft ze een diameter van 4-20 mm. De bladeren,
7-11 in getal, zijn 5-15 cm lang en zitten aan de top van de plant. Zo'n
dicht gezaaid hennepveld sluit de bodem bijna volledig van direkt zonlicht
af.
De plant heeft een rijpingstijd van 80-150 dagen, in het Nederlandse klimaat
ca. 120 dagen, en kan afhankelijk van de zaaitijd (april-mei) in augustusseptember geoogst worden. Een vroege oogst levert een lagere opbrengst met
zwakkere vezels (die makkelijker te ontsluiten zijn) dan een late oogst.

1.2.2 Anatomie

De stenqel bevat 15-40 vezelbundels met 10-40 vezelcellen per bundel, die in
het floëem liqqen. Meer naar de buitenkant zijn de vezels harder en lanqer
dan aan de binnenkant van de stenqel.
De "vezels" bestaan uit talrijke, elkaar overlappende, cellen met lumina,
die aan de uiteinden taps toelopen. Waar de cellen in functie zijn (sap
stroomtransport) zijn de celwanden ter plekke van de overlapping geperforeerd
of geheel verdwenen (zie fig. 2). Aan de buitenkant van de stengel vormen de
vezelcellen veelal over de gehele lengte van de stengel één streng. De bundels
vezelcellen hebben een diameter van 0,5-5 mm. De vezelcellen zelf hebben een
lengte van 5-55 mm en een diameter van 18-40 pm.
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fig.2 Lengtedoorsnede hennepvezelcellen
Deze vezels worden voor touw en dergelijke gebruikt en moeten niet worden ver
ward met de afzonderlijke vezels, cellen, die voor pulp- en papierbereiding
nodig zijn. De cellulose zit voornamelijk in de celwanden van de vezelcellen,
die via middenlamellen, die veel 1'ignine en pectine bevatten, als het ware
aan elkaar gekit zitten.

Figuur 4 geeft een globale indruk van de plaats van lignine, pectine en
cellulose in de vezelcellen. Het overige is voornamelijk hemicellulose.
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1.2.3 Samenstelling

De samenstelling van de plant is als volgt.
Tabel I: samenstelling van hennep

ovendroocj (0.D.)
water

op 't land gedroogd

-

waterextract

3,8%

15%
3,2%

as

0,9%

0,8%

vetten en wassen

0,5%

0,4%

lignine en pectine

10,3%

8,8%

cellulose en hemi-cellulose

84,5%

71,8%

De luchtdroge gewichtsverdeling over de plant is als volgt:
wortels

10%

stengel

60%

bLaderen

30%

fig.4 Globale indruk verdeling stoffen in vaatcellen
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Hoofdstuk 2

ONTSLUITINGSMETHODEN VOOR HENNEP

2.1 Inleiding
Na een eerste week oriëntatie bleek dat de verwerking van hennep van veel
kanten bekeken kan worden. De vele literatuuringangen, de vele procesbeschrij
vingen, de vele produkten, toonden aan dat een systematische benadering nodig
was om enig overzicht te krijgen.
De groep besloot dat een ordening naar processen vooralsnog zinvoller zou
zijn dan een ordening naar produkten. Dit vooral omdat we, gezien de wei
nige literatuur die specifiek over hennep ging, nog niet zoveel overzicht
over de mogelijke produkten hadden.
Bij een ordening naar processen is een indeling naar ontsluitingsmethoden
de meest logische. De ontsluiting van de hennepvezel, dat wil zeggen de
manier waarop de door "kleef- of kitstoffen" lignifie, pectine, uronzuur,
samengekitte vezels van elkaar losgemaakt worden, is het meest kenmerkende
verschil tussen de diverse processen.
Een eerste inventarisatie leverde de volgende mogelijke methoden op:
1. Chemische ontsluiting. Chemicaliën werken in op de kleefstoffen, voorname
lijk

pectine, en lossen deze geheel of gedeeltelijk op.

2. Semi-chemische ontsluiting, deze ontsluitingsmethode bestaat uit een mecha
nische en een chemische stap.
3. Mechanische ontsluiting. Door mechanische inwerking, dat wil zeggen wrijfen slijpbewegingen, wordt het hennephaksel (n.b. hoofdstuk 4) verkleind.
Resultaat is niet alleen losliggende vezels, maar ook af en toe klompjes
vezels of delen van vezels. Scheiding vindt niet altijd precies langs
de vezelwand plaats.
4. Enzymatische ontsluiting. De gedachte was dat, analoog aan het roten (zie
hiervoor 2.2.4), micro-organismen ook in staat zouden moeten zijn enzymen
te produceren die de kleefstoffen tussen de vezels zouden kunnen losmaken.
5. Ontsluiten met behulp van een extruder. Bij proefnemingen met hout is
gebleken dat hout met een extruder netjes tot losliggende vezels verpulpt, dit is ontsloten, kan worden.
6. Hydrotroop verpulpen. Vergelijkbaar met de chemische methode, alleen
werkt nu in plaats van een anorganische zoutoplossing een relatief mildere
oplossing van een organische stof in.
7. Hekelen. Dit is geen ontsluitings- maar een scheidingsmethode.
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2.2 Ontsluitingsmethodes
2.2.1 Chemische ontsluiting
Inleiding
Voorafgaand aan een chemische ontsluiting wordt de hennep op het land ge
droogd en meestal niet geroot.
In het algemeen kan van de chemische ontsluiting gezegd worden dat deze me
thode een veel lagere opbrengst oplevert dan

mechanische ontsluiting omdat

het grootste deel van de niet cellulose bestanddelen opgelost wordt. Hier
staat tegenover dat de kwaliteit van de pulp daarom dan ook beter is en dat
deze pulp een hogere verkoopprijs heeft.
De chemische ontsluiting brengt nogal hoge investeringskosten met zich mee,
veroorzaakt door een voor de terugwinning van chemicaliën noodzakelijke terugwineenheid.
De volgende methodes van chemische ontsluiting zijn bekeken:
A met natriumhydroxide

a. sulfaatmethode
b. natronloogmethode

B met sulfiet
De methodes A.a en A.b verschillen niet zo vreselijk veel, en kunnen wel
onder één noemer gebracht worden. Ze worden later ook gezamenlijk behandeld.
Oorspronkelijk was pulp die via de sulfaatmethode gemaakt was niet zo goed
bleekbaar, zodat toen voornamelijk de sulfietmethode gebruikt werd. Toen het
bleken met chloordioxydemogelijk werd, werd het weer aantrekkelijker om vol
gens de sulfaatmethode pulp te maken, juist vanwege de terugwinningsmogelijk
heden.
Het sulfaatproces wordt tegenwoordig weer door het sulfietproces vervangen om
dat dit een hogere opbrengst van wittere pulp heeft. Daarbij komt nog dat
de investeringskosten voor sulfiet lager zijn dan voor sulfaat.
A met natriumhydroxide (natronloog)
Het NaOH-proces en het sulfaatproces komen vrijwel geheel met elkaar overeen.
Het belangrijkste verschil is de toevoeging van Na2& bij het sulfaatproces. Bij
het verpulpen van hout bevordert deze toevoeging het oplossen van de lignine.
Maar aangezien de lignine bij hennep van een heel ander type is, gaat dit
voor hennep niet op.
Nog een verschil tussen het sulfaatproces en het NaOH-proces is de terug
winning (recovery). Deze is bij het sulfaatproces moeilijker en daardoor
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duurder.
Het is dus zinvol om voor het NaOH-proces te kiezen omdat de voordelen van
het sulfaatproces niet gelden voor hennep en het proces duurder is dan het
NaOH-proces.
Het is wel mogelijk literatuur over het sulfaatproces te gebruiken, vanwege
de grote overeenkomst. Over het sulfaatproces bestaat namelijk veel literatuur
waardoor het mogelijk is afwegingen en vergelijkingen te maken, zodat uiteinde
lijk gebruikte gegevens en waarden als redelijk geloofwaardig kunnen worden
gezien.
Wij verwachten dat de opbrengst ca. 50% zal zijn.
Gekozen is voor een grootschalige verwerking met behulp van het natronloogprocédé. Dit op basis van investeringskosten. Uit ervaringen van bestaande
pulpfabrieken is aangetoond dat een NaOH- of sulfaat-pulpfabriek alleen
rendabel is wanneer er op grote schaal geproduceerd kan worden. (FAO:
Guide for planning pulp and paper enterprises, lit. 73.) Dat houdt in dat
er minstens 800 ton produkt per dag moet worden geproduceerd. (Canadese
ervaringen; bron dhr. Dubois van het IBVL).
Met de planning voor de fabrieksgrootte is rekening gehouden met de mogelijke
grondstofaanvoer en water- en energievoorziening van de fabriek.
Wij hebben 900 ton produkt per dag aangenomen. Dat houdt voor de grondstofaanvoer 1800 ton per dag in (op jaarbasis: 345 x 1800 = 621.000 ton hennep).
Een beschrijving van het proces staat vermeld in bijlage D.
Als het uiteindelijk produkt kozen we een 50%-opbrengst celstof, gebleekt
tot 90-92 graden G.E. (general electrics, dit is de witheidseenheid). Dat
betekent een zeer witte, hoogwaardige pulp. Hoogwaardig vanwege de lange vezels
in hennep.Dit produkt wordt afgeleverd in droge vorm. Het wordt aan het eind
van het fabricageproces in balen geperst. Dit produkt kan (als de kostprijs
gunstig uitvalt) concurreren met de hoogwaardige gebleekte naaldhout sulfaatpulp (Kraft) die op het ogenblik uit het buitenland wordt ingevoerd. Er is
ook wel een markt voor ongebleekte pulp, maar deze markt is minder groot.
Bovendien wordt voor het bleken betaald (extra toegevoegde waarde). De ge
bleekte pulp kan gebruikt worden voor de fabricage van wit papier (allerlei
soorten: schrijfpapier, enz.)'. De pulp kan ook bijgemengd worden bij andere
pulp om de kwaliteit te verbeteren (bijvoorbeeld bij oud papier om kranten
papier te maken).
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Verder verwijzen we naar Bijlage D waar we hebben geprobeerd een globale kost
prijs te berekenen met als doel te beoordelen of deze opzet voor een pulp
fabriek hier in Nederland rendabel is. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van
bestaande gegevens. Daar waar gegevens ontbraken hebben we aannamen gedaan.

Conclusies
Hoewel hennep qua gedrag tijdens het verpulpingsproces het meest lijkt op
"loofhout", mag men van de prijs die de henneppulp maakt, verwachten dat
deze eerder lijkt op die van "naaldhout"pulp. Dit vanwege de grote, lange
vezelfractie van hennep. Dat betekent dat de verkoopprijs ca. ƒ 1456,—/ ton
celstof kan zijn. Het is duidelijk dat de kostprijs veel te hoog uitvalt. Deze
bedraagt ca. f 2200,—.
Als hierbij ook nog betrokken wordt dat het slechts een globale kostprijsbe
rekening betrof en dat een aantal kostensoorten nog niet eens genoemd is, dan
kan men deze mogelijkheid de prullenbak in doen verdwijnen. Verder moet
ook nog bedacht worden dat de beschreven procesopzet een toevoer van hennep
vereist, die amper mogelijk is zoals al opgemerkt bij het onderdeel grondstofkosten (in Bijlage D) (60.000 ha hennep per jaar).
Een andere situatie zou het zijn als de henneppulp, gezien de aantrekke
lijke vezelsamenstelling een eigen prijs heeft, die dan hoger dan ƒ 1456,—/
ton ligt.
B met sulfiet
Deze methode valt in twee categorieën uiteen:
1. gebruikmakend van de calciumbasemethode;
2. gebruikmakend van de soluble base methode
a. met magnesium, in eerste instantie als MgfOH^
b. met natrium, in eerste instantie als Na2CO^
c. met ammonia, in eerste instantie als NH.OH
4
1 calciumbasemethode
Hierin wordt gebruik gemaakt van elementaire zwavel of ijzersulfide (FeS) en
kalksteen. De zwavel wordt verbrand tot zwaveldioxide (SC^)• Samen met water
en kalksteen ontstaat dan de zure bisulfiet kookvloeistof. Een probleem bij
deze methode is de ketelsteenaanslag. Dit probleem is opgelost door in plaats
van calciumbase gebruik te maken van andere basen. De calciumbasemethode is
een verouderd proces.
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2a. magnesiumbasemethode
Naast zwavel of ijzersulfide wordt hier magnesiumhydroxide gebruikt. Terugwin
ning is hier wel mogelijk en wanneer dit gebeurt voor warmte, magnesium-,
en zwavelterugwinning is dit proces economisch haalbaar.
Deze terugwinning is vrij eenvoudig.
2b. natriumbasemethode
Bij deze methode wordt natriumcarbonaat (^200^» "soda ash") gebruikt naast
zwavel of FeS. Volgens dhr. du Bois (IBVL) is dit proces voor hennep wel bruik
baar. Terugwinning van natrium en zwavel is mogelijk, de methode wordt hier
en daar toegepast. Nadeel is dat het nogal hoge investeringskosten vergt.
De terugwinning is efficiënter dan de terugwinning bij de magnesiumbasemethode.

2c. ammoniamethode
Op het ogenblik is dit proces bij 17 pulpfabrieken in gebruik. Zwavel of FeS
en ammonia vormen hier de kookvloeistof. Ontsluiting van hennep lukte niet
zo goed. Een commercieel toepasbaar terugwinningssysteem voor de ammonia
is er nog niet. Het proces wordt wel toegepast want in economisch opzicht is
het haalbaar. De afvalstroom is zonder veel bewerken, eventueel geschikt voor
landbouwdoeleinden, bijvoorbeeld als "gier". Of dit ook nuttig is, is de
vraag, want op dit moment is er een gier-overschot. De methode wordt nu veel
gebruikt omdat ammonia niet duur is. Deze prijs zal waarschijnlijk erg stijgen
zodat deze methode minder aantrekkelijk wordt. De opbrengst van de zure sulfietmethode ligt beduidend boven 50%.

Conclusies

1 calciumbasemethode
Niet bruikbaar omdat het economisch niet haalbaar is, en omdat het een ver
ouderd proces is. Bovendien is de zwavel niet terugwinbaar.
2a. magnesiumbasemethode
Wel haalbaar, terugwinningsmogelijkheden.
2b. natriumbasemethode
Ondanks de hoge investeringskosten lijkt dit proces wel aantrekkelijk, ook
voor hennep.
Op dit proces wordt in hoofdstuk 3 en Bijlage E dieper ingegaan. De hoge
investeringskosten kunnen opwegen tegen de grote marge in de verkoopprijs van
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de pulp.
2c. ammoniamethode
In economisch opzicht haalbaar zolang de ammonia niet duurder wordt. Probleem
is de afvalstroom.

2.2.2 Neutrale semi-chemische sulfietmethode (NSSC)

Deze methode is een tussenvorm van chemische en mechanische ontsluiting. Che
mische en mechanische ontsluiting op zich leveren wel produkten op die concur
rerend zijn, maar deze tussenvorm heeft de voordelen van geen van beide in
zich.
De pulp vervaardigd met de NSSC-methode kan dienen als grondstof voor:
1. karton

(75% opbrengst)

2. krantenpapier

(90% opbrengst)

3. wit papier

(gebleekt, 53-64% opbrengst)

Voor karton wordt normaal het goedkopere krantenpapier of hout gebruikt. Voor
krantenpapier gemaakt van hout met bijvoorbeeld een mechanisch proces zijn de
investeringskosten lager dan voor hennep dat met NSSC ontsloten wordt. Voor
wit papier geldt dat het bleken problemen oplevert voor het milieu. Het bleekwater kan namelijk niet goed gezuiverd worden. Bleken is noodzakelijk omdat
in eerste instantie nog veel lignine in de pulp zit.

Conclusie
Deze methode biedt nog wel mogelijkheden, ondanks de genoemde problemen.
De gehele hennepplant wordt zonder roten verwerkt.

2.2.3 Mechanische ontsluiting

Mechanische ontsluiting vindt plaats zonder toevoeging van chemicaliën, micro
organismen of enzymen. De vezels worden losgemaakt door het, soms onder ver
hoogde druk en temperatuur uitoefenen van mechanische krachten. Er is een
aantal methodes voor mechanische ontsluiting, namelijk met behulp van:
1. Hollanders;
2. beaters;
•J .»CJ
3.
refiners

i

4. refiners waarin hoge temperaturen heersen (TMP);
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5. refiners waarin hoge temperaturen heersen ên met toevoeging van een beperkte
hoeveelheid chemicaliën (CTMP).

Ontsluiten voor papier of karton

1. Hollander
Een Hollander is een in Nederland in vroeger tijden uitgevonden machine.
Het is een soort grote badkuip met een schot in het midden. De massa draait
hierin rond, waarbij twee walsen, die draaien, ervoor zorgen dat de hennep
tot losse vezels uiteen wordt geslagen. De massa gaat net zolang rond tot
deze fijn genoeg is en uit losse vezels bestaat. De Hollander wordt dan ge
leegd en weer opnieuw gevuld met hennep (haksel). Deze discontinue werkwijze
heet batchgewijs.

2. Beater
Ook een beater is een discontinu apparaat. Het principe van een beater is
hetzelfde als dat van een Hollander (vaak wordt een Hollander tot de beaters
gerekend). De beaters bestaan uit kuipen waarin schoepen, walsen of schroeven
ronddraaien zodat de hennep verpulpt wordt.
3. Refiner
In tegenstelling tot de Hollanders en beaters werken refiners continu. Het
werkingsprincipe lijkt op dat van een graanmolen: 2 konische delen of schijven
draaien ten opzichte van elkaar met daartussen de (hennep)chips. Door indruk
ken en weer ontspannen van de chips ontstaat een temperatuur van ca. 140°C
waardoor de lignine week wordt en de vezels los gaan van elkaar.
Door een serie refiners achter elkaar te zetten kan een pulp gemaakt worden.
Dit heet een RMP (Refiner Mechanical Pulp) proces.
Refiners kunnen ook gebruikt worden in andere dan mechanische processen, zoals
bij chemische of enzymatische ontsluiting. Ze zorgen dan voor het homogeni
seren van de pulp. In tegenstelling tot de "knippende" Hollanders "wrijven" refiners.
Steeds meer worden de "gewone" Hollanders en beaters vervangen door refiners,
in verband met de continue werkwijze van de laatste.
4. Het TMP proces
Het TMP (Thermo Mechanical Pulping) is een verfijnd RMP (Refiner Mechanical
Pulping) proces. Het te ontsluiten materiaal (in dit geval hennep) wordt met
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stoom onder hoge druk en bij een hoge temperatuur (dit hangt samen) in een
refiner geïnjecteerd. Door de hoge temperatuur zal de lignine (die de vezels
bindt) verweken, zodat in de refiner een betere ontsluiting plaatsvindt. De
refiner trekt nu de vezels los. Na de refiner is een cycloon geplaatst waarin
een druk van één atmosfeer heerst. Hierdoor "exploderen" de vezels tot pulp.
Na deze stap wordt vaak weer een refiner geplaatst om de pulp te "homogeni
seren".

STÖOM

ftttf STOOM

tVNHFP

I—si«

(Î.M.W6

fig. 5 Eenvoudige weergave van een TMP-proces
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5. Het CTMP proces
Hierin staat de "C" voor chemical.
In tegenstelling tot de andere methodes van mechanische ontsluiting wordt
hierbij wel gebruik gemaakt van chemicaliën 3

à 8 gewichtsprocenten (op basis

van droge vezels) wordt samen met de stoom toegevoegd.
Het toevoegen van sulfiet bevordert twee processen:
1. het lost de lignine enigszins op zodat de ontsluiting beter gaat;
2. het ontkleurt de lignine zodat de pulp witter wordt, dit levert een hogere
kwaliteit pulp op. De hoeveelheid SO^ levert geen problemen op voor wat
betreft zuivering van het afvalwater. Het in de eindstroom overblijvende
sulfiet kan door oxidatie tot sulfaat worden omgezet. Sulfaat is een on
schuldig zout. Een terugwineenheid is niet nodig, vanwege de geringe hoeveel
heid in de afvalwaterstroom.
Voor éénjarige gewassen als hennep lijkt CTMP een goed proces. De opbrengst
is hoger dan de opbrengst van chemische processen. De pulp is geschikt voor
krantenpapier. Na bleken ook voor briefpapier en magazinepapier. De afval
stroom van het bleekproces moet gezuiverd worden.

Conclusies
1,2 Hollanders en beaters zijn tegenwoordig niet meer kenmerkend voor een
ontsluitingsproces. Ze maken er vaak wel deel van uit.
3,4 RMP en TMP
In het algemeen kan van een mechanisch proces gezegd worden dat:
- de vezels nogal beschadigd worden;
- de lichtechtheid van de pulp vrij slecht is;
- er een hoog ligninegehalte overblijft.
TMP kost iets meer energie, maar levert vanwege betere aantasting van lignine
kwalitatief betere pulp op. Met name de energiekosten zijn belangrijk bij
mechanische processen.
Zowel RMP als TMP zijn ook op kleine schaal uitvoerbaar.
5. CTMP
Zoals gezegd zijn er hoge verwachtingen van dit proces wanneer het wordt
toegepast op éénjarige gewassen. In vergelijking met chemische processen heeft
CTMP als voordeel dat de investeringskosten minder hoog zijn.
Waarschijnlijk zijn de energiekosten lager dan die van RMP en TMP.
CTMP verdient nader onderzoek, ook al omdat na bleken een redelijk kwaliteit
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pulp overblijft, die heel anders is dan RMP of TMP-pulp, namelijk wittere
pulp met langere vezels.

2.2.4 Enzymatische ontsluiting
De natuurlijke kleefbindingen tussen de vezels kunnen met behulp van enzymen
worden afgebroken zodat genoemde vezels los van

elkaar komen te liggen.

De werking van micro-organismen berust op de aanwezigheid van actieve enzymen
in de cel. Een aanzet tot het ontsluiten, was het vroeger vaak toegepaste
roten. Omdat dit proces in de rest van het verslag niet meer aan de orde zal
komen wordt het hier wat uitvoeriger beschreven.

Werking van enzymen
De kleefbindingen zijn middenlamellen die bestaan uit onder andere pectine en
lignine.
Micro-organismen werken voornamelijk pectinolytisch,.

de pectine wordt wel

afgebroken, maar de lignine wordt nauwelijks aangetast. Het werkt zelfs be
schermend. Het afbreken van pectine gebeurt ook tijdens het roten.
Tussen roten en enzymatisch ontsluiten bestaat een duidelijk verschil. Tijdens
het roten wordt de pectine van de middenlamel tussen de vezels van de schors
afgebroken. Bij enzymatisch ontsluiten worden pectine en ook andere stoffen
(lignine) van de middenlamel tussen cellen van de hele stengel afgebroken.
De enzymatische afbraak wordt bij enzymatische ontsluiting zoveel mogelijk
gestuurd.
De keuze van enzymen en/of micro-organismen is van het grootste belang voor
het resultaat.
Als belangrijke micro-organismen worden genoemd:
- Clostridium pectivorum, cl. Felsineum (anaëroob);
- Bacillus polymyxa (aëroob);
- Sporotrichum pulverulentum.
De laatste is een schimmel. In Zweden, waar men aan het Zweedse Houtinstituut
in Stockholm geïnteresseerd is in "biological pulping" (31), dat wil zeggen
met behulp van micro-organismen, houdt men zich, naast het verbeteren van de
toegankelijkheid van de houtpijp, ook bezig met de specifieke afbraak van
lignine (39). Eriksspn c.s. zijn zelfs bezig de Sporotrichum pulverulentum met
recombinant DNA-technieken zó te muteren dat alleen de lignine en niet de
cellulose wordt aangetast.
De Sporotrichum pulverulentum behoort tot de groep der white-rot funghi, dit
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zijn schimmels die hout aantasten en witrot veroorzaken, waarbij eerst andere
componenten dan cellulose aangetast worden. Schimmels uit de groepen der
Basidiomyceten en Ascomyceten behoren hiertoe. Het heet witrot omdat in het
residu hoopjes witte substantie worden aangetroffen, waarschijnlijk pure cel
lulose.
Het is nog niet duidelijk, in hoeverre met enzymatische ontsluiting de hele
vezelpartij, kort en lang, vrij te krijgen is. In elk geval wordt de opbrengst
korte en lange vezels vergroot door de houtscheven toegankelijker te maken. Dit
kan door de stengel te verkleinen tot chips van bijvoorbeeld h x k x 5 cm"^.
Een voorbeeld van een proces met enzymatische ontsluiting wordt gegeven in
Bijlage Cl.Dit voorbeeld is afkomstig uit literatuur (33).

Conclusies
Enzymatische ontsluiting staat nog in de kinderschoenen maar moet mogelijk zijn
gezien de aantasting door ligninesplitsende micro-organismen van de middenlamel (white rot funghi). Deze behandeling kan gevolgd worden door een mecha
nische vervolgbehandeling zoals "beaten" met een Hollander. De stengel kan het
beste eerst gehakseld worden om het materiaal toegankelijker te maken.
Wat betreft de enzymatische behandeling wordt een gecontroleerd proces ge
bruikt in verband met het rotgevaar. Aereren (beluchten) is enerzijds aan te
bevelen, omdat dan het water hergebruikt kan worden. Anderzijds houdt aereren
ook een verlies in van organisch materiaal dat ook later verbrand had kunnen
worden. Een afweging van de voor- en nadelen is nog niet gemaakt.
Nader onderzocht moet worden:
- verschil in rootsnelheid tussen bastdeel en houtpijp;
- hoe los de vezels liggen na de rootstap om de beste manier van beaten te
bepalen.
Over de kwaliteit van enzymatisch ontsloten hennep-pulp is te weinig bekend
om iets over de eigenschappen van een mogelijk eindprodukt te voorspellen.
2.2.5 Extrusie als ontsluitingsmethode
Hout, en andere vezelige stoffen zoals hennep, kunnen geëxtrudeerd worden met
twee doeleinden:
1. als ontsluitingsproces tijdens de fabricage van pulp
De werking berust net als bij de mechanische methode op afschuifkrachten die
op de vezels worden uitgeoefend. Er treedt echter minder vezelbeschadiging
op (de vezels blijven langer) bij dezelfde ontsluitingsgraad.
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2. voor het hydrolyseren van cellulose teneinde suikers te verkrijgen (dus
geen pulpbereidingï)

Een extruder is een soort schroef in een huis. Deze schroef draait rond, en
transporteert het materiaal. Een matrijs kan ervoor zorgen dat de druk naar
het einde toe steeds hoger wordt. Verder zijn de temperatuur en het toerental
regelbaar.
Een beschrijving van beide processen (1 en 2) staat vermeld in Bijlage CII.
Conclusies

Aan beide processen wordt momenteel onderzoek gedaan, maar er is nog weinig
over bekend.
Ook naar het juiste type extruder (bijvoorbeeld een enkel- of dubbelschroefsextruder) moet nog veel onderzoek gedaan worden.
Een probleem dat zowel bij het ontsluiten als bij de hydrolyse speelt is dat
wanneer de lignine vloeibaar wordt, deze een film vormt waarbinnen de schroef
met de overige houtmassa vrij draait. De temperatuur mag daarom niet te hoog
worden. Nadeel van extrusie is, dat het een vrij kleinschalig proces is. Om
grotere opbrengsten te verkrijgen, zijn vele extruders nodig, dus hoge investe
ringskosten.
Nog niet bekeken is het afvalwater van bleken en stoomcondensatie, evenals
het werken met een tweeschroefsextruder, zoals V.d. Zwan aanraadt (lit. 77).
Dit zou een hogere capaciteit kunnen geven, maar de kwaliteit van de pulp die
op die manier gemaakt wordt is niet onderzocht. Door de grote vezellengte ver
wacht men pulp van goede kwaliteit.
Doordat te weinig over de processen bekend is wordt er hier niet verder op
ingegaan.

2.2.6 Hydrotrope ontsluiting
Het met behulp van hydrotrope oplossingen ontsluiten van hout en eenjarige
vezelgewassen wordt vrijwel niet toegepast op commerciële schaal. Gegevens
over dit proces zijn alleen beschikbaar

voor verpulping van bagasse (suiker

riet) op laboratoriumschaal.
Door toevoeging van hydrogrope verbindingen, wordt de oplosbaarheid van niet
of moeilijk in water oplosbare stoffen zoals lignine verhoogd. Een hydrotrope
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verbinding bestaat uit een hydrofoob en een hydrofiel gedeelte, bijvoorbeeld
basische zouten van organische sulfonzuren.
30-120 minuten koken bij 160-175°C is voldoende voor bagasse wanneer een ge
concentreerde (30-40%) hydrotrope oplossing wordt gebruikt. Daarna wordt de
oplossing uit de pulp geperst, en kan de pulp gewassen worden.
De oplossing die na het uitpersen van de pulp overblijft bevat nog steeds
de hydrotrope verbinding en nu ook lignine. Door de oplossing te verdunnen met
een factor 3 slaat de lignine neer. Als dit verwijderd is en de oplossing weer
ingedampt kan deze weer opnieuw gebruikt worden. Dit kan 5 à 6 keer, daarna is
de oplossing teveel vervuild met afbraakprodukten van bijvoorbeeld lignine.
In principe kan dezelfde apparatuur gebruikt worden als voor de fabricage van
sulfaatpulp met uitzondering van de terugwineenheid. Extra benodigd zijn:
precipitatietanks, persers en wassers. Overigens zijn over kosten van de appa
ratuur de meningen verdeeld. McKee stelt (in lit. 26) dat de apparatuurkosten
slechts 2/3 van die voor een sulfaatpulpinstallatie bedragen. In (25) wordt
beweerd dat de kosten juist aanzienlijk hoger zijn dan voor een sulfaatpulp
installatie. Dit zijn overigens schattingen van 10-15 jaar geleden.

Conclusies
Algemeen kan hydrotrope pulp kwalitatief gelijk gesteld worden aan sulfietpulp.
Afhankelijk van de kooktijd krijgt men een lage of hoge opbrengst met respec
tievelijk een hoge en een minder hoge kwaliteit pulp.
Lage opbrengst (40-50%)

hoge

kwaliteit, goed te bleken pulp;

hoge opbrengst (80-90%)

minder hoge kwaliteit, niet meer goed te bleken
(houdt een lichte strokleur).

Uiteraard zijn hiertussen nog vele mogelijkheden. (Er zou een keuze gemaakt
moeten worden.)
Een moeilijkheid bij het maken van vooral de hoge kwaliteit pulp is het wassen,
waarbij de lignine uit de pulp verwijderd moet worden. Bij verdunnen slaat
immers de lignine neer, en wanneer dit gebeurt terwijl het nog in de pulp zit
is het er nauwelijks meer uit te krijgen. Wassen met een hydrotrope oplossing
heeft als bezwaar dat de hoeveelheid chemicaliën in de pulp waarschijnlijk
te hoog blijft, ook bij wassen met water lukt het niet om de chemicaliën er
uit te krijgen. De gebruiksmogelijkheden van de pulp blijven hierdoor beperkt.
Er is nog te weinig onderzoek gedaan om het proces te vertalen voor hennep.
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Misschien wordt dit mede veroorzaakt doordat tijdens het onderzoek dat wel is
gedaan geen duidelijke voordelen van hydrotroop verpulpen boven andere metho
des zijn gebleken. Ook het feit dat de op "laboratoriumschaal" uitgevoerde
experimenten niet zonder meer naar fabrieksschaal vertaald kunnen worden be
moeilijkt het doorrekenen van het proces.

2.2.7 Hekelen
Hekelen is geen ontsluitingsmethode maar een scheidingsmethode.
Tijdens het hekelen worden de scheven (korte houtpijpvezels) gescheiden van
de lange bastvezels. Bij de touw- en textielproduktie komt hekelen voor.
Hierbij zijn twee mogelijkheden:
1. hekelen wordt voorafgegaan door roten;
2. hekelen wordt gevolgd door een enzymatische of chemische behandeling.
Hot. doel van zowel 1 als 2 is het verkrijgen van lange vezelbundels (alleen
het bastgedeelte wordt verwerkt).
Bij pulpbereiding is ook een stap als hekelen denkbaar, gevolgd door een
chemische ontsluiting. Het doel van dit procédé is het verkrijgen van een pulp
met lange vezels.
Hekelen is een dure stap, kosten circa ƒ1000,—/ton produkt. (Informatie van
Vezelinstituut TNO en dhr. Dubois.)
Ook na het ontsluiten kunnen de vezels gescheiden worden, bijvoorbeeld door
zeven.
2.3 Kort overzicht van ontsluitingsmethodes
Tabel II
nethode

mogelijk produkt

sulfaat/soda

1. witte en gekleurde
papiersoorten

opbrengst

opmerkingen

ca. 50%

scheiding van ve

2. gebleekte en onge

zels te overwegen

bleekte pulp
sulfiet

zie sulfaat/soda

ca. 50%

USSC

1. krantenpapier

1. 80-90%

2. karton

2. 75%

3. wit papier

3. 40-50%

idem

-

28

Vervolg tabel Kort overzicht van ontsluitingsmethodes

methode

mogelijk produkt

opbrengst

opmerkingen

RMP/TMP

krantenpapier

80-90%

eventueel kan bij
menging van houtcelstof noodzake
lijk zijn

CTMP

1. krantenpapier

75-90%

•—

50-80%

te weinig van bekend

2. eventueel ge
coat drukpapier

enzymatisch

?

bleken?
welk type micro-or
ganisme?
scheiding van vezels
te overwegen

extrusie

1. celstof

80-90%

te weinig van
bekend

2. suikers uit cellu
lose

hydrotroop

•?

40-90%

scheiding van vezels
te overwegen
weinig bekend over
deze methode

roten/hekelen

touw/textiel, garens

12%

de bastvezelfractie

hekelen/chemische

wordt van de hout-

of enzymatische

pijp gescheiden en

behandeling

verwerkt
economisch geen aan
trekkelijk proces
meer
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De resultaten van onze onderzoekingen waren zodanig, dat drie processen in
aanmerking kwamen om verder bekeken te worden. Dit waren twee chemische
ontsluitingsmethodes: het natronloogproces om bulkcelstof te produceren, en
de sulfiet-pulpmethode, te gebruiken voor in dit geval pulp van hoge kwaliteit,
zogenaamde "specialtypulp". Het natronloogproces is in de bijlage opgenomen
(Bijlage D) omdat het uit een kostenoogpunt in dit stadium niet interessant
bleek te zijn.
De derde methode was het CTMP proces voor het maken van krantenpapier.
Van verscheidene andere! methodes (extrusie, hydrotroop en enzymatisch ontslui
ten) was te weinig bekend om met behulp van literatuurgegevens een proces

OD TE zetten en door te rekenen. (Het doel van dit werkcolleqe was niet het
verrichten van praktisch onderzoek.)
Het NSSC procédé is niet qekozen omdat het, waar het de produktie van kranten
papier en celstof betreft, niet de specifieke voordelen van de mechanische
en chemische ontsluitingsmethodes heeft. Voor de produktie van krantenpapier
zijn de chemicaliënkosten erq hooq. Voor de produktie van celstof wordt de
vezellenqte bij de mechanische stap nadeliq beïnvloed en moet er bovendien
erq veel qebleekt wórden. Voor karton, als typisch NSSC-produkt, is de markt
erg slecht.
Het RMP/TMP-proces is niet gekozen omdat het in vergelijking met het CTMP-proces verouderd is. De kleine chemicaliëntoevoeging bij het CTMP-proces levert
een veel betere pulpkwaliteit op terwijl er relatief weinig nadelen aan ver
bonden zijn.
Voor een verdere uitwerking van de gekozen procesroutes wordt verwezen naar de
desbetreffende hoofdstukken.
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Hoofdstuk 3

HET NATRIUMBISULFIETPROCES

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het proces behandeld dat door ons het meest intensief
bestudeerd is.
Met dit proces is het mogelijk om uit de hele stengel een hoge kwaliteit
pulp te produceren met een opbrengst van 40-45% (A.D. basis). Bovendien
is het met dit proces mogelijk om in betrekkelijk kleine hoeveelheden diverse
pulpsoorten te produceren (indien dit gewenst is). Deze diversificatie wordt
bereikt door variatie in kooktijd, kooktemperatuur, chemicaliën en mate van
bleken. Eventueel valt ook nog een vezelscheiding voor of na de chemische
ontsluiting te overwegen.
Onze voorkeur ging uit naar dit proces, omdat het ons een van de beste
methoden leek, om hennep op niet al te grote schaal te verwerken. Hoewel
met verschillende suifietprocedé1 s bulkcelstof (grote schaal) geproduceerd kan
worden is dit bekeken aan de hand van het natronloogprocedé. De resultaten
zullen echter niet veel verschillen. Voor de keuze van de geschikte base, in
dit geval natrium, verwijzen we naar hoofdstuk 2.2.I.B.
De afzetmogelijkheden voor de produkten, die bij het gekozen proces ontstaan
zien er op dit moment goed uit. De produkten kunnen allerlei hoogwaardige
pulpsoorten zijn. Uit deze pulpsoorten kunnen de dure soorten papier, zoals
sigarettenpapier, bankpapier, bijbelpapier en dergelijke gemaakt worden.
Doordat dit proces flexibel is, is het mogelijk om in te springen op actuele
ontwikkelingen.
Het bir.ulfietproces ziet er hier in principe als volgt uit: de gehakselde
hennepstengel wordt enige tijd met een Na HSO^-oplossing onder druk ge
kookt. Na het koken worden de chemicaliën en het afval uit de pulp gewas
sen. Hierbij ontstaat behalve een pulpstroom ook een afvalstroom (zwartloog). Deze afvalstroom bestaat uit

afgewerkte chemicaliën plus organisch

restmateriaal uit de hennepplant.
De gewassen pulpstroom wordt gedroogd en in balen geperst, al dan niet
na bleken. De uitgewassen chemicaliën worden gedeeltelijk direkt terug
gevoerd naar de digester (hergebruik). De rest van de chemicaliën wordt
teruggewonnen in een terugwincyclus (recovery).

De onderdelen en hun kosten van het natriumbisulfietproces worden in dit
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hoofdstuk toegelicht.
Kostenberekeningen en technische details staan vermeld in Bijlage E.

Een overzicht van de papiersoorten die ons inziens met het natriumbisulfiet
proces vervaardigd kunnen worden, geeft de volgende tabel.

Tabel III: Enkele eigenschappen van enkele soorten papier
soort papier

gewicht per
papier

bijzonder
bijzonderhe
heden bleken den vezels

overige bijzonder
heden

sigarettenpa
pier

22-24 gr

hoeft niet
echt wit
+ 80° G.E.

zowel lange
als korte
vezels nodig

- opaciteit 70%
- om verbrandings
snelheid van 5 cm/
min te verkrijgen
wordt NaNO^ aan de
perspartij toege
voegd

bankpapier

70-80 gr

liever niet
bleken met
hypochloriet

lange vezels
nodig

vouwgetal is van
belang, korte ve
zels verlagen dit

bijbelpapier

32-35 gr

lange vezels
nodig

- hoge opaciteit
- zéér glad opp.
nodig, dit is te
verkrijgen door
toevoeging van
CaCO,, MgCO-, of
Ti02

basispapier
voor carbon
papier

16-20 gr

niet nodig

lange vezels

wordt later ge
verfd (niet tij
dens pulp maken)

basispapier
voor moedervellen

20 gr

niet nodig

lange vezels

komt nog een laagje
was op

papier, dat
geen electronen
doorlaat, bijv.
condensatorpa-

12-16 gr

niet nodig

lange vezels

als base geen Na,
maar ammonia ge
bruiken (Na geeft
ionen, die electronentransport bevor
deren

h
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Vervolg tabel: Enkele eigenschappen van enkele soorten papier

soort papier

1
gewicht per
papier

releasepapier
(om afdrukken
op kopjes te
krijgen)

vetvrij papier

24-28 gr

bijzonder
bijzonderhe
heden bleken den vezels

niet nodig

lange vezels

niet nodig

lange vezels
korte vezel
fractie be
vat veel
hemicelluloses

overige bijzonder
heden

al het water wordt
uit de hemicelluloses gehaald
zeer sterke onder
linge binding, die
waterafstotend is

Tabel: opmerkingen
opaciteit = "ondoorschijnbaarheid"
vouwgetal = aantal keer dat papier op dezelfde plaats gevouwen kan worden
zonder te breken
De lange vezels zorgen yoor het skelet van het papier. Door ze te laten
fibrilleren (vervezelen) vangen ze de asdeeltjes, die nodig zijn om het
papier de gewenste kwaliteit te geven.
3.2 Voorbehandeling

|

Het hakselen is een stap, die aan het eigenlijke ontsluitingsproces voor
af gaat. In dit proces worden de stengels verkleind door een electrisch
aangedreven hakselaar tot chips met een lengte van circa 5 cm. Daarna worden
de chips gewassen, ontwaterd en opgeslagen.
De kosten (voor zover bekend) voor dit deel van het proces bedragen f 14,—
per ton aangevoerde hennep (watergehalte circa 15%). Dit betekent ƒ 35,—/
TAD pulp (uitgaande van een opbrengst van 40%). De kosten betreffen praktisch
geheel electrische energie.
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fig. 6 Van hennepbalen tot gewassen hennepchips
3.3 Pulpen
Nadat de hennep is gewassen en gehakseld, komt 15 ton/hr hennep (luchtdroog, A.D.) aan bij de digesters. Een digester is een groot kookvat. Met
de digesters wordt batch-gewijs, dus niet continu, gewerkt. Om continu te
koken zijn de hoeveelheden te klein en is er kans, dat er moeilijkheden
met het transport van het materiaal in de digesters komen. Bovendien is het
met batch-gewijs werken mogelijk om de procescondities vrij gemakkelijk te
veranderen. Hierdoor kunnen, wellicht iets gemakkelijker dan bij continu
koken, pulpen van verschillende kwaliteit in relatief kleine hoeveelheden
worden gemaakt.
In de digester wordt water, natriumbisulfiet (ontsluitingschemicalie,
NaHSO^) en natriumcarbonaat (buffer, ^200^) toegevoegd.
Het kookproces in de digester vindt plaats onder een druk van circa 6 atm bij
157°C, gedurende ongeveer 4 uur.
Wij hebben gekozen voor 5 digesters. Per digester wordt per batch 60 ton hennep
verwerkt. Hiervan blijft uiteindelijk 6 ton vezels per uur over.
Na het koken komt de pulp in een cycloon, een blow-tank, waar een druk
heerst van 1 atmosfeer. Door de plotselinge drukval van de digester naar
de cycloon "explodeert" het gekookte hennephaksel en valt grotendeels in
vezels uiteen.
De pulp komt na de blow-tank eerst in een separator (een scheider), waar over
gebleven zand, grind en alles wat zwaarder is dan de pulp van de pulp geschei
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den wordt.
Met een pomp wordt de pulp naar een wasser gebracht. Deze pomp moet vrij
lange vezels kunnen verwerken. In de wassers wordt de pulp gewassen (chemica
liën en organische resten er uit). Na dit wassen gaat de pulp naar de bleekinstallatie.
Een technische beschrijving van deze processtap staat in Bijlage Ell, evenals
een berekening van de kosten (voor zover bekend) van dit onderdeel.
Het pulpproces kost ƒ 65,—/TAD pulp (exclusief chemicaliënkosten, deze staan
vermeld in de volgende paragraaf).

3.4 Gebruik en terugwinning van chemicaliën
Het pulpen van de hennep-chips tot losse vezels in de digester vindt dus
onder invloed van hoge druk en inwerking van chemicaliën plaats. De chemi
caliën, die in dit proces op de hennep inwerken zijn zoals al eerder gezegd
natriumbisulfiet (NaHSO^) en natriumcarbonaat (Na^O^)- Na het ontsluiten en
wassen zijn er twee uitgaande stromen, te weten: 1) de pulpstroom en 2) de af
valstroom (zwartloog of black liquor). De zwartloog bevat afgewerkte chemica
liën en organisch restmateriaal uit de hennepplant.
Het is, met het oog op het beperken van de afvalwaterstroom en het besparen op
chemicaliënkosten interessant om de mogelijkheden van terugwinning en weer
voor gebruik geschikt maken van chemicaliën uit de zwartloog eens nader te
bekijken. Daarom hebben wij onderzocht hoe we een dergelijke "recovery"cyclus zouden moeten opzetten, en wat bij de door ons gekozen opzet de
benodigde chemicaliën- en energiebehoefte zal zijn.
Wij hebben naar verschillende bekende terugwinprocessen voor het natriumbisulfietproces gekeken. Bij het pulpen zijn de beschrijvingen vrijwel gelijk
aan elkaar, maar het terugwinnen geeft een veel gevarieerder beeld. Voor
al de terugwinning van carbonaat blijkt een probleem.
In eerste instantie hebben we het "Sivola-proces" nader bekeken. Dit proces
kent, evenals enkele andere, een zogenaamde carbonatie-stap in het terugwingedeelte:
H20 + Na2S + C02

Na2C03 + H2S

Het eindprodukt van dit proces levert dus een mengsel van sulfide en natrium-
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carbonaat op. In theorie lijkt dit een aardige oplossing, maar in de praktijk
geeft deze

reactie veel moeilijkheden en is daardoor nauwelijks uitvoerbaar.

Daarna hebben wij een eenvoudiger proces opgezet, waarbij met nadruk moet
worden vermeld, dat het slechts gebaseerd is op diverse processen die in de
literatuur voorkomen en geen enkele toetsing in de praktijk heeft gehad.
Wij hebben, voornamelijk geïnspireerd door "pyrolyse-processen" (chemische
ontbinding door hitte), een proces opgezet waarbij de zwartloog wordt ingedikt
en verbrand. De chemicaliën worden dan niet als een "sulfide-carbonaat-smelt"
teruggewonnen, zoals bij het"Sivola proces" maar het carbonaatdeel als pure
carbonaat en de zwavel als zwaveldioxyde.

Het proces ziet er als volgt uit:
De zwartloog, die na het wassen uittreedt, wordt in een meertrapsverdamper
en een Venturi -scrubber ingedampt tot circa 58% vaste stofgehalte.
Dit is het minimumpercentage waarbij de loog nog goed verbrand kan worden.
In de flow-sheet is gemakshalve uitgegaan van 50% vaste stofgehalte. Deze
waarde zal in de praktijk te laag blijken te zijn.
Daarna wordt, onder toevoeging van lucht, de ingedikte loog in een verbran
dingsoven

gesproeid en verbrand. Hierbij treden de volgende reacties op:
Na2S03

-+

Na20 + C02

S02 + Na20
-•

Na2C03

Het hier gevormde natriumcarbonaat wordt in water opgelost. Deze oplossing
gaat. naar de

S02~absorptietank, waar het SC>2 door de oplossing geleid wordt

en reageert volgens de reactie:
OH~ + S02

HSO~

Via diverse terugvoeringen en fortificatiestappen (= indikken) wordt uiteinde
lijk de voor het pulpen gewenste NaHSO^/Na^O^-oplossing verkregen.
Bij het hierboven beschreven verbrandingsproces kan een gedeeltelijke reactie
van het zwavel tot Na2SO^ plaatsvinden. Als onze aanname, dat dit niet meer
dan 10% is, juist is, kan dit geen kwaad en heeft het zelfs een gunstige
invloed op het pulpproces (lit. 64). Verder bestaat het risico van verdere
verontreinigingen van de Na^O^-smelt. Alleen proefnemingen zullen hier
duidelijkheid over geven. Extra chemicaliën worden op twee plaatsen toe
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gevoegd. Er wordt pure zwavel verbrand tot SO^ in een verbrander. Dit proces
levert een bescheiden energiewinst op. Verder wordt aan de SC^-absorptietank
extra NaOH toegevoegd voor het voor de Na HSO^-vonning noodzakelijke basische
milieu.
Het volgende dient nog vermeld te worden: een deel van de zwartloog wordt niet
volgens het hierboven beschreven proces behandel, maar direkt hergebruikt en
in de digester toegevoegd aan de wél geregenereerde vloeistof.
In de praktijk blijkt dit een gunstig effect te hebben, terwijl de invloed
hiervan op de waterbalans te verwaarlozen is.

De kosten van het proces bedragen circa ƒ 190,— p.T.P. (A.D.) (ƒ 180,—
energie en ƒ 10,-- chemicaliën).

3.5 Bleken
Om aan papier een bepaalde helderheid (witheid) te geven, is het meestal
nodig de pulp na het ontsluiten nog te bleken. Bleken houdt in, dat de
overgebleven lignine alsnog verwijderd, dan wel gereduceerd wordt. De helder
heid van een pulp wordt uitgedrukt in eenheden General Electric (G.E.).
Zeer helder papier zit ver boven de 90° G.E., maar voor pulp gemaakt volgens
het natriumbisulfietprocedé, is het meestal niet nodig verder te gaan dan 80°
G.E. (zo er al gebleekt moet worden) (zie tabel III).
Dit houdt dus in, dat volstaan kan worden met een relatief mild proces. Er
zijn verschillende bleekprocessen bekend, o.a. met chloor (Cl2), hypochloriet
(CIO ), zuurstofradicalen (O'), etc.
In verscheidene boeken (o.a. lit. 66) werd voor het bleken van éénjarige
gewassen (zoals hennep) hypochloriet genoemd als bleekmiddel. Dit heeft
niet zo'n sterke werking als chloor, maar éénjarige gewassen bevatten ook
veel minder lignine dan hout (waarvoor meestal chloor gebruikt wordt),
zodat na het ontsluiten het restgehalte aan lignine ook lager zal zijn.
Een nieuwe ontwikkeling is het toevoegen van 1 à 2% chloordioxyde (ClO^)
aan de te gebruiken chemicaliën. Het resultaat wordt dan aanmerkelijk verbe
terd, door de synergetische werking die chloordioxyde

met hypochloriet

heeft. Dit is hier ook toegepast.
Gekozen is voor een tweetrapsbleekinstallatie, dat wil zeggen met twee bleektorens ("hypotorens").
In een mixer wordt de pulp eerst op de juiste pH (9,5) gebracht. Daarna wordt
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de pulp gemengd met de bleekchemicaliën (hypochloriet 0C1

en chloordioxyde

cio2).
De hoge pH is noodzakelijk omdat bij lagere pH hypochloriet omgezet wordt in
andere verbindingen. (Zie Bijlage EIV.)

Het bleekproces vindt plaats in een bleektoren. De verblijftijd (= retentietijd) in deze toren kan gevarieerd worden, afhankelijk van de gewenste
witheid en van de beginsituatie.

Na de behandeling in de "hypotoren" worden de gevormde "chlorolignines"
uitgewassen in een wasser. De uitgewassen fractie wordt gescheiden in een
separator en het daarbij vrijkomende water wordt gedeeltelijk hergebruikt.
Daarna worden opnieuw bleekchemicaliën toegevoegd; de pulp passeert de tweede
hypotoren en wordt vervolgens opnieuw gewassen.
Bij de tweede wasser wordt ook een kleine hoeveelheid SC>2 toegevoegd, om la
tere kleurreversie te voorkomen.

De kosten van het bleekproces bedragen ƒ 150,— per ton pulp.
Ook deze kosten hebben weer alleen betrekking op chemicaliën, water en
energie.

3.6 Drogen
Er bestaan verschillende mogelijkheden voor het pulpdrogen:
1. Fluid-bed droging

(vlokkenpulp)

2. Fourdrinier droging
grote schaal

(vellenpulp)

<

. kleine schaal
4. Conveyer droging

(vlokkenpulp)

- Aan fluid-bed droging zijn hoge investeringskosten verbonden. Hierdoor
is dit droogproces eerder geschikt voor grootschalige fabrikageprocessen.
- Drogen met behulp van Fourdrinier is eigenlijk een proces dat steeds
minder gebruikt wordt. Een van de dingen die hierin sterk meespelen zijn
de hoge energiekosten.
- Over conveyer droging konden we niet zo veel vinden. Deze droogmethode leek
in dit geval ook niet zo geschikt.
De keuze is gevallen op Flash droging. Dit proces is uiterst geschikt voor het
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drogen van de specialtypulp, omdat het inzetbaar is voor een relatief kleine
schaalverwerking. De investeringskosten liggen relatief laag.
Wij hebben gewerkt aan de hand van het "Gloraera flash drying system" (lit. 64).
Aan het systeem hebben we een en ander aangepast:
We maken namelijk gebruik van warmtewisselaars en bovendien laten we het
droogproces in tegenstroom verlopen (warmte-tegenstroom). Dit om de energie
zo goed mogelijk te benutten. Er worden hier geen "high density"-pompen
gebruikt vanwege de hoge investeringskosten en het feit dat de pulp toch
verdund moet worden tot 5% voor de kamyrmachine.

Het droogproces gaat er met deze aanpassingen als volgt uitzien:
In de opslagtank wordt de pulp afkomstig van de bleeksektie verzameld en
verdund met water tot een oplossing van 5%. Dit wordt met behulp van een gewone
pomp naar de kamyrmachine gepompt. De kamyrmachine bestaat uit twee gedeeltes.
Een gedeelte vergelijkbaar met een oploopkast en een persgedeelte.
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fig. 7 Schema droogproces met Kamyrmachine

Na de kamyrmachine heeft de pulp een samenstelling van 48% droge stof, 52%
water.
Deze pulp gaat naar de vlokker, waar er vlokken van gemaakt worden. De vlokker
heeft verder geen invloed op de samenstelling. Door middel van pneumatisch
transport komen de vlokken in de indampsectie. De indampsectie bestaat uit drie
verdampers met ieder een cycloon. In dit gedeelte van

het droogproces wordt

gedroogd met behulp van hete lucht. De lucht wordt aangezogen en verhit in een
zogenaamde "furnace" met behulp van brandstofolie (fuel oil).
De hete lucht gaat eerst door een warmtewisselaar en komt daarna in de laatste
verdamper.
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Uit. de verdamper komt een warme pulpstroom die naar de bijbehorende cycloon
gaat. Daar komt onderuit de pulpstroom en bovenuit warme lucht met waterdamp.
De pulpstroom gaat naar de balenpers, waar de pulp tot balen van 200 kg wordt
geperst (samenstelling pulp: 90% droge stof).
De warme lucht met waterdamp wordt door de warmtewisselaar gevoerd (die opge
warmd wordt door de hete lucht waarmee je begint) en vandaar, opgewarmd en
wel, teruggevoerd naar de tweede verdamper. Hier krijg je dezelfde stroom
(stromen) in en uit de cycloon, waarbij de uitgaande pulpstroom natuurlijk
naar de derde verdamper gaat.
De lucht + waterdamp-stroom gaat door een warmtewisselaar die buiten het
circuit geplaatst is.
We willen namelijk opgewarmde lucht gebruiken (omdat die warmte er nu toch
eenmaal is, willen we er zoveel mogelijk gebruik van maken) voor het pneu
matisch transport van de vlokker naar de eerste verdamper. De warme lucht +
waterdamp-stroom wordt nu gebruikt om in een warmtewisselaar aangezogen lucht
van

kamertemperatuur op te warmen.

Na de warmtewisselaar zal de warme lucht + waterdamp-stroom condenseren zodat
je een warm water-stroom uit krijgt.
Dit water is eventueel ergens anders in de fabriek te gebruiken.
De indampsectie ziet er schematisch als volgt uit (fig. 8):
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De kosten van het droogproces bedragen ƒ 99,—. Deze kosten zijn alleen
energiekosten.
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3.7 Eindoverzicht van het natriumbisulfietproces
De totale kosten zoals deze uit de vorige paragrafen naar voren zijn gekomen,
bedragen per ton pulp A.D.:

grondstof hennep

ƒ 1425,—

voorbehande1ing

ƒ

35,—

pulpen

ƒ

65,—

ƒ

190,—

bleken

ƒ

156,—

drogen

ƒ

99,—

Totaal

ƒ 1970,--

Afgerond

ƒ 1970,—

gebruik en terugwinning
van chemicaliën

Bij de kosten zijn niet inbegrepen de belangrijke bedragen voor arbeid,
(her-)investeringen, indirecte kosten (administratie, materiaal en dergelijke)
en belastingen.
Hiervan geven we geen schatting, omdat deze veel te onnauwkeurig zou zijn.
De

kosten van het terugwinnen van de chemicaliën vallen wat hoog uit.

Vermoedelijk kan dit lager, omdat dit voornamelijk energiekosten zijn, terwijl
vaak bij andere pulpprocessen nauwelijks meer energie toegevoegd hoeft te
worden bij het terugwinnen van de chemicaliën.
Theoretisch is het terugwinnen mogelijk met het hier voorgestelde proces.
Een groot nadeel is evenwel dat geen praktijkgegevens beschikbaar zijn.
Ook andere onderdelen van het proces (bleken, wijzigingen in het droogproces)
zijn theoretisch wel mogelijk maar in de praktijk amper onderzocht.
In ons onderzoek is nog helemaal niet ingegaan op de milieuproblematiek die
samenhangt met het gekozen proces.
Kosten van bijvoorbeeld afvalwaterbehandeling zijn dan ook niet opgenomen
in het bovengenoemde totaalbedrag.

Het gehele proces is vrij eenvoudig en flexibel. Met dit laatste wordt
bedoeld dat er weinig aanpassingen nodig zijn om verschillende pulpsoorten
te produceren. De kwaliteit van deze soorten zal waarschijnlijk zeer goed zijn
(lange vezelfracties hennep). Met natrium als base voor de bisulfiet is
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terugwinnen van de chemicaliën mogelijk.
De markt voor specialty-pulp is vrij klein. Hiervan moet eerst een deugdelijke
analyse gemaakt worden. Wel kan al opgemerkt worden dat deze markt voorname
lijk buitenlands is. De aard van de markt is zodanig dat voornamelijk op
speciale bestelling geproduceerd wordt.
Over de verkoopprijs van de verschillende pulpsoorten kunnen we weinig zeggen.
Als indicatie vermelden we voor een andere specialty-grondstof, namelijk
katoenlinters, een inkoopprijs van circa ƒ 3250,— per ton.
Op grond van bovengenoemde opmerkingen achten wij het raadzaam het natriumbisulfietproces in alle facetten nader te onderzoeken, daar deze literatuur
studie slechts een eerste aanblik is.
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Hoofdstuk 4

HET CTMP-PROCES

4.1 Inleiding
De uitgangspositie voor het chemical Thermo Mechanical Pulp proces is 15 ton
luchtdroge hennep per uur (15 TAD hennep).
We gaan uit van een opzet waarbij 350 dagen per jaar volcontinu wordt ge•
draaid. Dit betekent een totale aanvoer van 126.000 ton hennep per jaar.
Wel zal rekening moeten worden gehouden met een onregelmatige aanvoer. Door
middel van contractteelt zou hiervoor meer zekerheid geschapen kunnen worden.
De opbrengst van het CTMP-proces is volgens de firma Bauer (Bijlage G.2)
circa 75%.
4.2 Procesbeschrijving
Voor berekeningen en dergelijke wordt verwezen naar Bijlage F.
Na de opslag op het terrein en het hakselen van de hennep volgt het wassen.
Bij het wassen wordt het zand verwijderd. Het zand wordt hier verwijderd
omdat het hier nog vrij eenvoudig is en vooral om extra slijtage van de platen
in de refiners te voorkomen. Het is waarschijnlijk ook raadzaam om voor het
hakselen al een wasstap in te voeren. Dit omdat het zand de messen in de
hakselaar snel bot zal maken.
Er zal bij het wassen, waarbij het water constant wordt rondgepompt, water
toegevoegd moeten worden omdat de hennepstroom water opneemt. Dit wordt
gedaan om verbranden in de refiner tegen te gaan. Het henneppercentage in
de stroom die gaat door de refiner mag hoogstens zo'n veertig procent zijn.
Deze stroom wordt verhit in een refiner gebracht.
In de refiners zitten platen die zeer snel ronddraaien. Door de druk op de
stroom hennep en water en de naar buiten slingerende kracht (centrifugaalkracht) van de ronddraaiende platen worden de vezels tussen de platen door
naar buiten gedreven. De inlaat van de stroom is in het midden van de platen.
De platen zijn omgeven door een huis dat de vezels opvangt en door de stuwdruk wordt de stroom naar de uitlaat geleid. De stilstaande en ronddraaiende
platen zitten zeer dicht tegen elkaar aan zodat wanneer er hennepvezels tus
sendoor worden gedreven ze van elkaar worden geschoven. De kracht die nodig is
voor dit afschuiven is kleiner als de temperatuur hoger is omdat dan de bin
dingen tussen de vezels onderling minder sterk zijn.
De eindtemperatuur na een refinerstap moet echter nauwlettend in de gaten
gehouden worden om vervloeiing van de lignine te voorkomen. Zou de temperatuur
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te hoog worden dan kan door deze vervloeiing een "glaslaag" ontstaan op de
vezellaag. Er moet rekening gehouden worden met een temperatuurverhoging in
de refiner door de grote afschuifkrachten. Is er zo'n "glaslaag" gevormd dan
0
moet om verdere verwerking mogelijk te maken (2 refiner) eerst afgekoeld
worden, wat natuurlijk niet economisch is.

Het opwarmen gebeurt in twee stappen. De eerste stap opwarming gebeurt met
stoom afkomstig van de cycloon. Deze stoom zal zorgen voor een temperatuur
verhoging van 10°C tot 70°C.
De tweede stap opwarming geschiedt onder druk. Er wordt opgewarmd van 70°C
tot 135°C met stoom van 160°C en 6 atm. De gehakselde hennep van 135°C wordt
nu ontsloten met behulp van SO^ in de eerste refiner.
Na de eerste refinerstap komen de vezels in een cycloondeze is op barometrische
druk (1 atm). De vezels komen nu van zo'n vier atmosfeer ineens in een omge
ving van één atmosfeer, hierdoor "exploderen" ze min of meer. De vezels
komen hierdoor meer van elkaar te liggen in de cycloon. Van de cycloon wordt
de gevormde stoom afgevangen en met een ventilator in het eerste opwarmvat
geblazen.
Een

extra ontsluitende werking wordt bij dit proces verkregen door toevoeging

van sulfiet. In de literatuur is voor kenaf een toevoeging tot tien procent
op droge stof basis gegeven. Een toevoeging van 1 ton/h SO^ in onze berekening
komt neer op acht procent (0,08 x 12,6 = 1,0). De hoeveelheid moet geoptima
liseerd worden naar de hoeveelheid die verbruikt wordt. Het sulfiet wordt
verkregen door SC>2 in water op te lossen. Het sulfiet bindt zich aan het
lignine waardoor deze in oplossing geraakt. Hierdoor geraken de vezels van
elkaar en krijgt men ook een wittere pulp. Bij Parenco heeft men het idee
om na de cycloonstap na de eerste refiner in te gaan dikken. De stroom water
en sulfiet wordt dan teruggevoerd om een zo goed mogelijk gebruik te maken van
de chemicaliën. Na het indikken

moet water toegevoegd worden om een goede

verhouding te krijgen voor de tweede refinerstap.
De tweede refiner homogeniseert de ontsloten hennep tot pulp. Bij deze stap
wordt niet verwarmd. Na de tweede refiner komen de vezels in een strekvat
waarin ze zo'n half uur de tijd krijgen om te strekken in veel water (percen
tage vezels is +_ tien procent).
Na het refinen en strekken wordt de stroom nogmaals verdund door centricleaners
gepompt. In deze cleaners worden door hun hoger gewicht de grotere deeltjes
die niet volledig ontsloten zijn, gescheiden van de losse vezels. De nog aan
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elkaar zittende vezels worden teruggevoerd naar de tweede refiner. De grote
stroom water die toegevoegd wordt is nodig om de vezelstroom te kunnen verpom
pen.
Als de stroom door de centricleaner is geweest wordt er ingedikt. Door mecha
nisch in te dikken kunnen we ongeveer op 50% droge stof hennepvezels komen.
De afvalstroom is dan 650 ton/h waarin kleine vezeltjes zitten, ligninesulfonaat en ongebruikt sulfiet en het al omgezette sulfaat. Een zeer groot deel
van deze stroom wordt teruggevoerd in het proces. Het andere deel wordt in
een zuiveringsinstallatie gezuiverd. Dit geschiedt tweetraps. In een sedimen
tatietank moeten de zwaardere deeltjes bezinken. Dit zijn de vezeltjes met
daaraan zo hier en daar gebonden ligninesulfonaat. Dit wordt als slib uit de
tank gehaald. De overgebleven stroom met daarin ligninesulfonaat, sulfiet,
sulfaat en andere in oplossing zirjhdè orggnisch materiaal wordt in een aerobe
tank gepompt. Hierin moeten micro-organismen het organisch materiaal afbreken
en moet zuurstof het sulfiet omzetten in sulfaat. De waterstroom mag geloosd
worden als de BOD lager is dan 20. Het zal veel problemen geven om aan deze
norm te voldeon.

De vorm waarin de gepulpte hennep afgeleverd wordt is sterk afhankelijk van
de verdere verwerking van de pulp. Een voor de hand liggende mogelijkheid is
dat er direkt papier van wordt gemaakt. De pulpstroom hoeft dan bijna niet
ingedikt te worden.
4.3 Eindoverzicht van het CTMP-proces
De kosten per TAD pulp zijn:
hakselen
energie

18,90
196

stoom

11,70

chemicaliën

33,50

grondstof
afvalwaterstroom
kapitaal en rente

769,50
10,—
105,—

arbeidskosten (15% van
het totaal)

155,70

Totaal

1300,30

Afgerond

1300,—
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Opmerking:
Veel gegevens zijn afkomstig van Parenco en dus gebaseerd op hout.

Conclusies
De prijs van henneppulp, gemaakt volgens het CTMP-proces is ƒ 1300,— per ton
A.D. Omgerekend voor ovendroge pulp wordt de pulpprijs ƒ 1445,—.
De fout in deze berekende pulpprijs wordt op 10% geschat. De prijs voor TMP
houtpulp (O.D.) is •ƒ 740,— per ton.

Deze twee prijzen kunnen niet direkt met elkaar vergeleken worden. In hennep
komen veel meer lange vezels voor dan in hout.
In houtpulp wordt een dure geïmporteerde celstof met lange vezels bijgemengd
om een geschikte papiergrondstof te verkrijgen. Dit zal niet of in veel
mindere mate nodig zijn bij henneppulp.
De berekende pulpprijs geeft aanleiding om nader onderzoek aan het CTMP-proces
aan te bevelen.

Opmerkingen

- Voor opmerkingen betreffende de grondstofprijs zie Bijlage B III.
- Bij de berekening van de pulpprijs volgens het CTMP-proces zijn arbeids
kosten, investeringskosten en kosten van afvalwaterbehandeling in tegenstel
ling tot het natriumbisulfietproces wèl meegerekend.
De juistheid van de schattingen van deze kosten moet nader bekeken worden.
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Hoofdstuk 5

EINDCONCLUSIES

Bij een vergelijking van de drie processen kunnen we allereerst opmerken, dat
het natronloog-proces geen mogelijkheden biedt. Ten eerste is de schaal waarop
dit proces pas rendabel wordt, veel te groot. Er zal dus extra grondstof moeten
worden aangevoerd. Ten tweede blijkt het proces zelfs op grote schaal nog te
duur, mede door de te dure grondstof (hennep is ongeveer twee keer zo duur als
hout). Er blijven dus twee processen over die wel mogelijkheden bieden. Om de
pro's en contra's goed

af te kunnen wegen is er een tabel met de belangrijkste

aspecten van de processen opgesteld.
Tabel IV
Belangrijkste aspecten van het CTMP- en het bisulfietproces

CTMP

bisulfiet

assortiment

beperkt tot papier voor maga
zines en dagbladen
kwaliteit wel goed in zijn
soort

groot assortiment
zeer hoge kwaliteit pulp

flexibiliteit

nihil

zeer groot

belasting van het

niet groot
dat zal in de praktijk geen
moeilijkheden geven

de chemicaliën geven veel
verontreiniging en een be
vredigend werkend terugwinsysteem is moeilijk te
ontwikkelen. Misschien is
het door ons voorgestelde
proces bruikbaar, maar
dit is moeilijk te voor
spellen. In ieder geval
verhoogt een dergelijk
systeem wel de investe
ringen.

volledige en vrij nauwkeurige
berekeningen. Hieruit blijkt,
dat het proces, ondanks de
volle markt, een goede kans
maakt door zijn relatief goe
de kwaliteit. In dit geval
is vervanging van hout en celstof denkbaar in de bestaande
produktiemethodes, b.v. voor
krantenpapier. Dit brengt re
latief weinig investeringskos
ten met zich mee.

erg onvolledige berekenin
gen. De verwachting is
dat de prijs uitkomt in
de buurt van andere specialty-pulp. De afzetmarkt
is klein maar gevarieerd,
en voornamelijk buiten
lands. De investeringskos
ten voor een geheel nieuwe
fabriek zullen niet ge
ring zijn.

milieu

berekeningen en
markt, investe
ringen
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Uit de tabel blijkt, dat de beide processen goede mogelijkheden bieden. Het
grote nadeel van het bisulfietproces is het probleem van de terugwinning van
chemicaliën. Als het mogelijk is om dit probleem goed op te lossen, dan zijn
de vooruitzichten voor dit proces zonder meer erg goed. Het bisulfietproces
zou volgens ons dan de voorkeur moeten krijgen boven het CTMP-proces, omdat
het veel flexibeler is en een betere afzetmarkt heeft voor zijn produkten dan
het CTMP-proces.
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ALGEMENE GEGEVENS

Bijlage A
AI
Afkortingen

A.D.

Air Dry (circa 10% water)

B.O.D.

Biological Oxygen Demand

C.T.M.P.

Chemical Thermo Mechanical Pulp

N.S.S.C

Neutral Sulphite Semi Chemical

O.D.

Oven Dry (0% water)

p.T.P.

per ton pulp

R.M.P.

Refiner Mechanical Pulp

T.M.P.

Thermo Mechanical Pulp

A II
Chemiealienkosten

1)

CaCO.

ƒ

15,—/ton

(Nekami, Maastricht)

2)

CaO

" 150,—/ton

(Nekami, Maastricht)

3)

Na2c°3

" 480,—/ton

(Akzo, Delfzijl)

4)

NaOH

" 600,—/ton

(Akzo, Delfzijl)

5)

Cl

" 450,— /ton

(Akzo, Delfzijl)

6)

NaClO.

"1700,— /ton

(Hoogenboom Chemie, Utrecht)

" 400,—/ton

(She11, Amsterdam)

216 r—/.ton

(Akzo, Amersfoort)

2

7)

8)

H2S04

"1500,—/ton

(Hoogenboom Chemie, Utrecht)

10) 1 kWh

ƒ

0,14

(Parenco, Renkum)

11) gas

"

0,43/m3

(Parenco, Renkum)

12) stoom

" 39,—/ton

9)

NaClO„

Energiekosten

(Parenco, Renkum)

Energie-inhoud (het bruikbare deel)

13) van 1 kWh

3,6.10

14) van 1 m

36.106 J

gas

J
(Kirk-Ottmar: encyclopedia of
chemical technology, lit. 51)

15) van 1 ton stoom

2,3.10 J (ca. 10 atm)
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Water

16) waterprijs

3
0,15/m

ƒ

17) soortelijke warmte, C , van water:

= 4,2 j/°C.g

Molmassa's

lü) NaOH

40 g

(tabellenboekje

19) CaO

56 g

van onderwijs

20) Na2C03

106 g

in natuur-

21) CaC03

100 g

en scheikunde)

Opmerkingen bij de gegevens:
ad 1) de CaCO^ is "af groeve" (uit België), een beetje gesorteerd al (niet al
te grote brokken).

Bij deze prijs zijn de transportkosten niet

inbegrepen.
ad 2) CaO: aangevoerd als kluiten gebrande kalk per schip kost dit ƒ 140/ton
(incl. scheepsvracht van ƒ 15,-*-L/ton). Voor gebruik in de fabriek zal de
CaO dus nog gemalen moeten worden. Dit kost ƒ 10,—/ton (geschat).
(Een andere mogelijkheid is "franco in silo" CaO: aangevoerd uit Duits
land in buikwagens. Dit is een gemalen produkt met 0 0,5 mm, dus op
gewenste fijnheid. Dit kost ƒ 190,—/ton, waarbij nog ƒ 30,—/ton
vrachtkosten komen. Dit is allemaal te duur).
ad 3) Na2C03

licht: ƒ 465,—/ton
zwaar: " 480,—/ton

Wat dat licht/zwaar betekent weten we niet precies, aangenomen is echter
het hoogste bedrag.
ad4) en ad 5)
Door gunstige plaatsing van de fabriek kan men er toe overgaan NaOH en
Cl^ af te nemen van Akzo Delfzijl. NaOH en Cl^ komen vrij bij electro
lyse van NaCl waarmee Akzo Delfzijl zich bezig houdt. De NaOH wordt dan
geleverd als een 50% oplossing (ƒ 600,—/ton is op 100% basis, het ver
dunningswater wordt gratis bijgeleverd) en Cl2 als gas via pijpleidingen,
ad 6) NaClO^: het hier genoemde bedrag kan wat hoog uitgevallen zijn. Het is
ons niet gelukt om meerdere bronnen te raadplegen,
ad 7) S: de zwavel wordt in buikwagens aangevoerd, vloeibaar, dus op hoge
temperatuur.

50

ad 8) H^SO^: de prijs van zwavelzuur is afhankelijk van de technische kwali
teit. Hier is gebruik gemaakt van 96% kwaliteit. Of dit terecht is
weten we niet (ook mogelijk is gebruik van 98% kwaliteit, dit is echter
duurder).
ad 10) Deze kWh-prijs is gebaseerd op afname op contractbasis van de Veluwse
nutsbedrijven (voor andere consumenten is dit ƒ 0,19/kWh). Mogelijk is
ook dat electriciteit wordt opgewekt door een warmtekrachtkoppeling.
Dit is in eerste instantie met fuel oil of gas of kolen stoom opwekken
van 40 atm, waarmee een turbine aangedreven wordt die electriciteit
opwekt. Halverwege wordt dan processtoom afgetapt (ca. 12 atm: voor
de digesters/kokers). Deeindstoom (ca. 5,5 atm) kan gebruikt worden voor
opwarmen in de rest van het proces (b.v. bij het bleken). In Renkum
wordt deze stoom naar de Fourdriniers geleid. Of in dit geval een
warmtekrachtkoppeling gebruikt kan worden, weten we niet. Hiermee zou
de electriciteitsprijs wel dalen tot circa 8 et/kWh, omdat genoeg elec
triciteit opgewekt wordt om het proces te kunnen bedruipen.
ad 11) en ad 14) Omdat we niet achter de kolen en olieprijs konden komen is
steeds gerekend met gas als brandstof. Gas komt echter voor dit proces
waarschijnlijk niet in aanmerking, want bij levering op industriële
schaal geldt de eis dat het rendement van het energetisch bruikbare
deel zeker 60% moet zijn. Dit is alleen te bereiken met een warmte
krachtkoppeling (het rendement kan dan oplopen tot 77%). Alternatief
is dan "fuel oil", waarvan de prijs qua energie-inhoud gekoppeld is aan
die van gas, zodat deze vervanging geen onjuistheden in de berekening
oplevert. Een andere mogelijkheid is kolen als brandstof. De kolenprijs is, gelet op de energie-inhoud, ongeveer 60% van de gasprijs.
Bij het gebruik van kolen zal echter, en eventueel ook bij het gebruik
van olie, geïnvesteerd moeten worden in een "desulfurizing unit" (ontzwa
velen).
ad 12) Dit is de prijs van met "fuel oil" opgewekte stoom. Met deze prijs is
steeds gerekend. In feite klopt dat niet want er kan sprake zijn van
hergebruik van stoom. Waar dit in het proces gebeurt kan dan een veel
lagere stoomprijs aangenomen worden, bijvoorbeeld ƒ 10,—/ton stoom.
ad 15) In feite is de energie-inhoud van stoom afhankelijk van de druk en tem
peratuur van de stoom zoals dat in een Mollier-diagram te vinden is.
Het genoemde getal is geldig als stoom van 8-12 atm met een temperatuur
van 160-190°C gebruikt wordt. Dit is gemakshalve steeds aangenomen.
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16) De keuze van de vestigingsplaats voor een fabriek is sterk afhankelijk
van de beschikbaarheid van schoon water in de direkte omgeving. Hetzij
als grondwater, hetzij als oppervlaktewater, wat dan in de fabriek met
vlokkingsmiddelen en dergelijke behandeld wordt om redelijk schoon pro
ceswater te krijgen. Het grondwater wordt uiteraard zelf opgepompt. Ge
woon leidingwater is als proceswater onbruikbaar, omdat het veel te
duur is, namelijk ƒ 1,—/m"^.
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Bijlage B

ACHTERGRONDSINFORMATIE OVER HET THEMA
"HENNEPVERWERKING"

B I
Overzicht van de regionaal-economische problemen in het veenkoloniale gebied
en speciaal de problemen in de veenkoloniale akkerbouw
De Veenkoloniën is een gebied in Groningen en Drenthe zoals hieronder aange
geven op het kaartje.
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fig. 9
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Kenmerkend voor dit gebied zijn 2 types geschikte akkerbouwgronden, te weten:
1. de dalgronden;
2. de zandgronden.

1. de dalgronden: dit zijn de "echte" veenkoloniale gronden. De dalgronden
ontstonden na afgraving van het hoogveen ten behoeven van turfwinning (vanaf
1600). Doordat het veenafgraven niet altijd aan regels gebonden is geweest en
de intensiteit waarmee de grond gebruikt werd verschilde is er nu een grote
variatie in de dikte van de veenlaag in de grond. Dit heeft consequenties voor
de bodemkwaliteit. De situatie is nu zo dat qua profiel 1/3 deel als overwe
gend matige kwaliteit akkerbouwgrond beschouwd mag worden, waarvan totaal 10%
zelfs een versleten veenkoloniaal profiel heeft. De rest van de dalgronden is
veel rijker. De agrarische geschiedenis van de dalgronden is nog tamelijk jong
en om verschillende redenen voornamelijk op de akkerbouw gericht.

2. de zandgronden. Na de ijstijd was er op het Drenthse plateau een laag keileem achtergebleven. Deze werd later bedekt door een dik pakket dekzand. In
de hoger gelegen delen bleef de situatie zo. Deze delen werden tevens het eerst
bewoond en al spoedig gebruikt als bouwland, gecombineerd met veehouderij. De
hoeveelheid geproduceerde mest was echter niet voldoende om het bouwland vrucht
baar te houden. Daarom werden ook de heidevelden in gebruik genomen om schapen
te weiden. Later zijn deze velden ontgonnen.
De gronden beslaan in totaal een oppervlakte van 140.000-150.000 hectare,
waarvan 90.000-100.000 hectare dalgronden en
50.000-60.000 hectare zandgronden.

Om de situatie in de veenkoloniale akkerbouw en het veenkoloniale gebied wat
betreft de regionaal economische structuur nu duidelijk te maken is het nodig
eerst een schets te geven van de geschiedenis van de agrarische (A) en in
dustriële (B) sector in het gebied vanaf de 19e eeuw. Verder wordt ook nog
ingegaan op het beleid van de overheid in de regio (C).
A Agrarische sector
In eerste instantie waren zowel op de dalgronden als de zandgronden relatief
veel gemengde bedrijven. (De dalgronden waren echter relatief meer op akker
bouw georiënteerd). Dit omdat de mestvoorziening niet zodanig was dat men zich
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alleen met akkerbouw bezig kon houden (het stadsafval was niet voldoende). Na
de invoer van kunstmest vond echter een specialisatie plaats die tot gevolg had
dat op de dalgronden nog meer akkerbouw kwam en op de zandgronden meer vee
houderij.
1. de dalgronden: De belangrijkste landbouwgewassen waren in die tijd (direkt
gerelateerd aan de vraag) aardappelen, haver of rogge, boekweit en koolzaad
(spijsolie en lampenolie). Vóór de invoering van de kunstmest hoorde hierbij
ook de bonenteelt (peulvruchten, die als veevoer verwerkt werden). De aard
appelprijs dook in 1930 omlaag en een besluit op het moeten verwerken van
inlandse tarwe in brood veroorzaakte dat er een omvangrijke tarweteelt ont
stond.
Na de oorlog kwam de aardappel weer opzetten als landbouwgewas. Dit ging goed
totdat er op een gegeven moment sprake was van een 1:2 teelt (lx in de 2 jaar
aardappelen). Het gevolg was een enorme toename van de aardappelmoeheid. Dit
is een ziekte veroorzaakt door het aardappelcyste-aaltje die de aardappelplant
doodt. Om te grote verspreiding te voorkomen kwam er een verbod op de 1:2
teelt. Dit veroorzaakte weer een tijdelijke opleving van de tarweteelt.
Door invoering echter van chemische grondontsmetting en resistente rassen kon
al spoedig toch weer diezelfde 1:2 teelt terugkomen (1968). Naast de aardappel
werden nog steeds granen verbouwd. Rogge was onmiddels verdwenen, vanwege de
te lage inkomsten, maar haver, gerst en tarwe werden gebruikt als "vulgewas"
voor de vruchtwisseling. De laatste jaren werden de granen in toenemende mate
verdrongen door de suikerbieten. Op het moment is de gangbare vruchtwisseling
op de dalgronden:
1. fabrieksaardappelen;
2. suikerbieten;
3. fabrieksaardappelen;
4. granen (liefst wintertarwe).

2. de zandgronden: Specialisatie bracht hier meer veehouderij: 62% van de op
pervlakte is grasland tegen 17% van de dalgronden. Het geheel aan landbouwge
wassen is hier hetzelfde, echter de veehouderij zorgde ervoor dat de ver
schuivingen in het bouwplan öf keuze van de vruchtwisseling anders verliepen.
De aardappelteelt heeft in het verleden een minder centrale plaats ingenomen:
er werd ook geteeld voor veevoeders. Met de huidige inkomenssituatie ligt het
aandeel van de fabrieksaardappelen even hoog als op de dalgronden. De akker
bouwers op de zandgronden hebben echter als voordeel dat er grondruil mogelijk
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is met de veehouders, zodat ze iets minder problemen hebben met de aardappel
moeheid. Andere gewassen zijn nu: suikerbieten, snijmais (veevoer) en granen
(tarwe). De tarweteelt is minder uitgebreid dan op de dalgronden.
De geschiedenis van het bouwplan is al kort weergegeven bij de ontwikkeling
van de agrarische sektor in de loop van de jaren.
Consequenties van het beperkte bouwplan
a arbeidsbehoefte: de gemiddelde arbeidsbehoefte voor zo'n bouwplan ligt op
2200-2300 uur per jaar. Deze arbeidsbehoefte is afhankelijk van de be
drijfsgrootte. De gemiddelde bedrijfsgrootte is nu 28 ha.
De arbeidsbehoefte wordt gekenmerkt door een piek in het voorjaar en het
late najaar (maximaal 200 uur per maand).
De akkerbedrijven zijn voornamelijk gezinsbedrijven,
b grondstructuur:
1. aardappels worden met behulp van een soort zeefmachine gerooid. Dit laat
na de oogst een gezeefde bouwvoor achter, die stuifgevoelig is. Wel levert
dit voor het volgend jaar een redelijke zaaigrond op.
2. bieten: de bieten worden geoogst met zware machines en zeker als het weer
niet al te best is geweest krijg je een verreden bouwvoor. De hele hakvruchtenteelt leidt over het algemeen tot een behoorlijke structuurver
slechtering.
3. granen: granen worden boven de grond geoogst en doordat vaak de stoppels
(stro) ondergeploegd worden is er sprake van structuurbevordering (daar
om zijn granen onder andere in het bouwplan opgenomen).
Op de zandgronden wordt vaak aan grondruil gedaan. De aardappelen worden
dan geteeld op grond waarop gras heeft gestaan. Gras heeft een nog groter
structuurbevorderend effect dan granen. De voor de vrij eenzijdige aard
appelteelt benodigde grondontsmetting (inspuiten van chemische middelen
in de grond, waarna de bodem dichtgerold wordt om ontsnappen van de gas
sen te beperken) levert geen speciale structuurverslechtering op. Wel
wordt het biologisch evenwicht verstoord,
c organische stof-gehalte van de bodem: het handhaven van dit gehalte, dat
zo'n grote invloed op de opbrengst heeft, levert de nodige problemen op.
De stalmest en gier is vrij schaars in dit gebied. Ook hier hebben de zand
gronden een voordeligere positie door de combinatie met de veehouderij.
Groenbemesters worden minder vaak gebruikt.
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vertrokken naar het buitenland,
d De nieuwste problemen zijn die rond de aardappelzetmeelindustrie. Vooral
de particuliere onderneming Scholten en de coöperatie Avebé opereerden in
dit gebied. Door de import van maïs uit vooral Amerika en verwerking tot
. maïszetmeel in Nederland door Amerikaanse maatschappijen (Cargill) wordt
een rendabele verwerking totaardappelzetmeel steeds moeilijker. (Maïszet
meel kan goedkoper geproduceerd worden. Door een protectionistisch beleid
van de E.E.G. zijn nu echter de maïs- en aardappelzetmeelprijs gekoppeld.)
Hierbij komen nog de problemen rond de afvalwaterzuivering. Toendertijd
werd een keuze gemaakt voor een aërobe zuiveringsinstallatie gecombineerd
met eiwitwinning uit de aardappelresten. Dit bleek een niet zo gelukkige
keuze te zijn. De eiwitwinning die de installatie rendabel moest maken werd
onmogelijk gemaakt door de opkomst van het veel goedkopere soja-eiwit en ook
omdat de eiwitten niet erkend werden als voedingseiwit.
Men bekijkt nu een mogelijke overschakeling op anaërobe zuivering. In 1978
ging de KSH (= Koninklijke Scholten Honig) failliet en een deel werd door
de Avebé overgenomen. De problemen blijven echter bestaan.

Het wegvallen van een aantal grote traditionele industrietakken heeft het ge
bied economisch zware klappen toegebracht. Ondanks het feit dat het enkele in
dustrieën beter is vergaan is de grote werkeloosheid hier eigenlijk al sinds
de 2e wereldoorlog een structureel probleem. De traditionele industrieën in
het gebied verwerken voornamelijk agrarische produkten en door het wegvallen of
in de problemen raken van deze industrieën komen ook de boeren in de problemen.
Van de harmonie van industrie en landbouw van vroeger is niet veel meer over.
Hierbij komt ook nog de veelheid van maatregelen, die door de overheid (al of
niet in E.E.G.-verband) genomen worden en die voor de boeren de problemen vaak
vergroten.

Twee voorbeelden hiervan zijn:
1 Nogmaals de Avebé-problematiek: Door overheidsmaatregelen werd men bij Avebé
gedwongen om de campagne te spreiden. Dat betekent dat de boeren maatregelen
moeten nemen om de fabrieksaardappels op te slaan. Buiten de extra investe
ringen brengt dit opslaan ook vaak nog een zetmeelverlies in de aardappel
met zich mee. Aangezien uitbetaald wordt naar zetmeelgehalte is duidelijk wat
het gevolg is. Door hun aandelen in de coöperatie zijn de boeren weliswaar
verzekerd van de afname van hun aardappelen, maar anderzijds zijn ze ook
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verplicht het leveringskwantum na te komen. Niet nakomen hiervan wordt be
boet (inspringen op de consumptieaardappelmarkt is er dus niet bij). De
boeren hebben veel geld in de Avebé, waardoor zij gebonden zijn aan de coöpe
ratie, die financieel weinig oplevert. Er uit stappen betekent voor een boer
vermogensverlies.
2 De Zuivelindustrie: In het verleden zag men veel vaker de combinatie akker
bouw en veeteelt. Naast de gemengde bedrijven waren er ook akkerbouwers die
in verband met eigen gebruik en als "extra" inkomsten een aantal koeien
hadden staan. Tevens waren er meer kleine melkveehouders in het veenkolonia
le gebied.
De problemen voor al deze boeren kwamen bij de invoering van de verplichting
dat elke melkleverancier in bezit moest zijn van een melktank. Deze maatre
gel was afkomstig van de overheid en van de zuivelindustrie. Het installeren
van een melktank vraagt een aanzienlijke investering, die voor een aantal
boeren hetzij onrendabel, hetzij niet op te brengen was. Voor de akkerbou
wers met een klein aantal koeien betekende dit dat de koeien weg moesten.
De "extra" verdienste hield daarmee ook op. Een groot deel van de kleine
melkveehouders en boeren met een gemengd bedrijf hadden de keus op te hou
den of zich in een (andere) richting te specialiseren.
In het laatste geval

werd voornamelijk gekozen voor de akkerbouw. Een an

der alternatief was de varkenshouderij, maar het merendeel van de boeren die
daaraan begonnen zijn heeft nu nog grote problemen (export, vleeskwaliteit,
milieuproblematiek).
Bovendien brengt elke bedrijfsveranderijg toch nog investeringen met zich
mee (grondaankoop bijvoorbeeld) en het gebrek aan ervaring maakt de situatie
nog moeilijker.
Nu probeert men vanuit de zuivelindustrie boeren te bewegen (weer) over te
stappen op de melkveehouderij, inhakend op de problemen die momenteel voor
de verandering in de akkerbouw spelen.
De DOMO, als een van de belangrijkste zuivelcoöperaties, wil bijvoorbeeld,
gezien het grote verkoopgebied en verbeterde promotionele activiteiten, haar
produktie uitbreiden.
En weer worden boeren door niet aflatende problemen gedwongen een stap te
overwegen die voor hen nog meer financiële onzekerheid en bedrijfsonzekerheid met zich mee brengt.
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C Beleid van de overheid in de regio
De overheid heeft het noorden van Nederland als probleemgebied "ontdekt". De
laatste 10 jaar is er sprake van een actief beleid ten aanzien van dit gebied,
vooral gericht op meer werkgelegenheid (1972 o.a. de "noorden des lands" nota).
Veel "eigenschappen" van het gebied zijn verloren gegaan (goedkope arbeid,
energie (turf) en goede afvoer (kanalen en dergelijke)), maar een aantal is
ook behouden gebleven (zout, magnesium, olie, gas en

agrarische produkten).

Genoeg om strukturele oplossingen mogelijk te maken.
Een aantal maatregelen waren:

- oprichting van regionale ontwikkelingsmaatschappijen: de NOM.
•+ investeringen in geschikte industrieën die aansloten bij de mogelijkheden
in het gebied (bijvoorbeeld verwerkingsindustrieën).
- kapitaalsubsidies om vestiging van bedrijven aan te moedigen. Dit leidt
vaak niet tot strukturele oplossingen: het betekent vestigingen van filiaal
bedrijven of uitbesteden van

werk aan het noorden. Deze nieuwe werkgelegen

heid is dus nogal conjunctuurgevoelig.
- spreiding van de dienstensector: nu is de dienstensector voornamelijk gecen
traliseerd in het westen van het land. De overheid heeft geprobeerd een
aantal diensten over te plaatsen naar het noorden. Met de P.T.T. bijvoor
beeld stuitte dit op moeilijkheden.
- migratiepremies: een aantal beroepstakken is ondervertegenwoordigd. Om deze
lacune op te vullen probeert men gespecialiseerde arbeidskrachten van elders
aan te trekken.
- herinrichtingsplan: dit slaat vooral op de akkerbouw maar ook op de infrastruktuur. Ruilverkaveling maakt hier deel van uit. De resultaten zijn
echter erg mager. Na '80 is er weer sprake van toename van de werkeloosheid.
Als we nu de regionaal-economische problematiek en de specifieke bedrijfsvoeringsproblematiek bij elkaar nemen dan valt het volgende beeld in de veen
koloniale akkerbouw te zien:

De laatste 5 jaren zijn de opbrengsten voor landbouwgewassen gestagneerd. De
kostprijzen

zijn door de inflatie echter sterk gestegen. Als hierbij ook nog

een aantal maatregelen die door de E.G. genomen zijn betrokken worden en de
problemen van de verwerkende industrieën, dan kan geconstateerd worden dat het
inkomen sterk is achtergebleven (als je bijvoorbeeld het inkomen van een boer
vergelijkt met het C.A.O.- loon voor de tuin- en landbouw).
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Hierdoor is er ook een meestal ongewilde tendens naar schaalvergroting. De
kleine bedrijven verdwijnen steeds meer. Nu ligt de gemiddelde bedrijfsgrootte
op 28 ha, maar over 10 jaar is dat waarschijnlijk 40 ha.
Een ander aspect van de kleine bedrijven is de verborgen werkeloosheid. Vaak
is er niet genoeg werk en inkomen voor 1 persoon. Men probeert de situatie te
verbeteren door het telen van meer rooivruchten, maar dat is een noodoplossing
(grote aanslag op de grond). Het percentage boeren dat opgevolgd is, is door
de slechte inkomenssituatie ook veel lager.

Wat zijn nu de mogelijkheden tot inkomensverbetering:
1. verhoging van de opbrengstprijzen: alle in de Veenkoloniën verbouwde gewas
sen zijn marktverordeningsgewassen. Dat wil zeggen dat richtprijsvaststel
ling in Brussel plaatsvindt.
De exportpositie van de E.G. en de situatie in de andere landen maakt dat
op korte termijn geen verbetering van de situatie zal optreden.
In deel B "de industriële sector" wordt gewezen op de speciale omstandig
heden met betrekking tot aardappelen (koppeling met maïszetmeel: concurren
tie), bieten en granen.
2. produktiviteitsverhoging:
a vermindering van de arbeidskrachten: de bezetting is al minimaal. Loon
kosten zijn al eerder dermate gegroeid dat de werkgelegenheid in de land
bouw behoorlijk

achteruit gegaan is ( ook een oorzaak van de grote werke

loosheid in het noorden).
b samenwerkingsverband: in veel gevallen, zoals met de aardappeloogst wordt
al samengewerkt. Dit onderdeel zou eventueel nog voor uitbreiding
vatbaar zijn.

c cultuurtechnische verbetering: ruilverkaveling. Sinds 1970 is er al spra
ke van een herinrichtingsproject. De verwachting is dat dit toch niet tot
een strukturele oplossing zal leiden,
d bedrijfsvergroting: dit gebeurt ongewild al. Alleen de grote boerenbedrij
ven overleven. Het aankopen van grond is vanwege de lage rendabiliteit
niet echt aantrekkelijk en de werkgelegenheidssituatie buiten de land
bouw is slecht, wat betekent dat kleine boeren, als de mogelijkheid be
staat liever zo doorgaan.
Overigens is het zo dat schaalvergroting volgens de boeren tot nu toe
geen positieve resultaten heeft gehad. (De melkveehouderij-ontwikkeling is
hier een voorbeeld van.)
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3. Verhoging van de kilogramopbrengst: de tendens is dat door al eerder ge
noemde eenzijdige, intensieve teelt de opbrengsten eerder afnemen.
Opbrengstverhoging zou alleen maar extra lasten met zich meebrengen omdat
de E.G. wat betreft de genoemde landbouwgewassen al zelf voorzienend is en
een overschot in de E.G. betekent dat als er extra kosten zijn die hieruit
voortvloeien die op de boeren worden afgewenteld (-»• dus een lager saldo,
voorbeeld: melkplas).
4. Invoering van nieuwe landbouwgewassen: dit geeft nog de meeste hoop op een
strukturele oplossing, mits zo'n landbouwgewas aan bepaalde criteria vol
doet. De boeren van de werkgroep zien dit zelf het meeste zitten. Als
mogelijk alternatief is hennep naar voren gekomen. In een volgend deel gaan
we in op de criteria. Een groot deel van de criteria volgt uit de aard van
de problemen van het veenkoloniale gebied.

B II
Waarom hennep?
De Themagroep Regionale Ontwikkeling heeft in samenwerking met de Werkgroep
Veenkoloniën een aantal criteria opqesteld waaraan een nieuw landbouwgewas zou
moeten voldoen om het probleem op te lossen.
- Financiële qevolqen voor de bedrijven: de bedrijfsresultaten moeten verbeterd
worden.
- Landbouwkundige waarde: het gewas moet bijdragen aan verbetering van de moge
lijkheden om de bodem naar behoren te verzorgen.

- Schaal: er moet een oplossing gevonden worden die op grote schaal toepasbaar
is.
- Versterking van de regio: het moet bijdragen aan stimulering van de werkge
legenheid in het noorden van het land.
- Concurrentie: boeren in binnen- en buitenland mogen niet geschaad worden.

De volgende gewassen zijn in overweging genomen:
1. Veldbonen
voordelen: - te gebruiken voor eiwitwinning (b.v. Avebé) en veevoer,
nadelen:

- er ontstaat concurrentie met soja;
- er wordt een minimumprijs bepaald via de r.G.;
~ kan maar eens in de 5-6 jaar geteeld worden vanwege het erwten
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cyste-aaltje.
2. Vollegrondsgroenten
voordelen:

goede opbrengst;

nadelen:

telen niet mogelijk op grote schaal;
erg arbeidsintensief;
er blijven makkelijk kluitjes grond aan de gewassen hangen
wat op bezwaren stuit bij verwerkende bedrijven.

3. Graszaad
voordelen: - goede kwaliteit voor de vruchtwisseling;
weinig arbeidsintensief;
nadelen:

er is nog te weinig ervaring met deze teelt;
saldo is niet zo goed (vergelijkbaar met granen);
minder oogstzekerheid dan bijvoorbeeld bij granen.

Gras

voordelen: - goed voor de vruchtwisseling;
je moet koeien hebben.

(Consumptie-aardappelen zouden op zich ook nog wel een goed alternatief zijn.
De opbrengst van consumptie-aardappelen is wel aantrekkelijk. Het grote nadeel
hierbij is dat de aardappelen door het veen erg donker van kleur worden aan de
buitenkant. Dit is ongewenst omdat dat niet past in het beeld dat de consument
heeft van een aardappel.)

5. Hennep
- Financiële gevolgen voor de bedrijven
Hennep maakt kans op een goede opbrengst.
- Landbouwkundige waarde
Hennep heeft een lange penwortel; dat zal zeker invloed hebben op de struktuur van de grond. Na de oogst zal de grond waarschijnlijk losser zijn.
Hennep heeft weinig last van ziekten. Dat betekent dat er voor hennep
waarschijnlijk geen chemische bestrijdingsmiddelen nodig zijn.
Hennep groeit heel dicht op elkaar zodat opkomend onkruid verstikt wordt.
Het resultaat is dat er na de oogst onkruidvrij land achterblijft.
Dat zijn allemaal dingen die erop wijzen dat hennep heel geschikt zou
zijn als voorvrucht.
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- Schaal
De verwachte verwerkingsmogelijkheden kunnen op dusdanige schaal plaats
vinden dat hennep op een groot areaal geteeld zou kunnen worden (verge
lijk hennep bijvoorbeeld met erwten of peulen die wel incidenteel als
ondersteuning van het bouwplan kunnen dienen, maar niet op grote schaal
kunnen worden geteeld).
- Versterking van de regio
De verwerking van hennep zou plaats kunnen vinden in het noorden, waar
door er werkgelegenheid wordt gecreëerd. Niet alleen voor het verwerkende
bedrijf, maar toeleverende bedrijven en dienstenverlenende ondernemingen
pikken allemaal een graantje mee.
Gezien de werkeloosheidsproblematiek in het noorden zou je kunnen ver
wachten dat, als er rendabele verwerkingsmethoden voor hennep zijn (op
grote schaal), de overheid bereid is te investeren.
De hennepverwerking kan hiervoor eventueel mogelijkheden bieden.
- Concurrentie
Er ontstaat geen direkte concurrentie met andere boeren in Nederalnd of
buitenland, wanneer hennep op grote schaal geteeld wordt.
Verwerking van hennep tot papier houdt in dat hennep met hout gaat con
curreren als grondstof voor papier- of pulpfabricage.
In Frankrijk wordt ook hennep geteeld. Dit wordt echter helemaal in eigen
land verwerkt en komt niet als hennep op de Europese markt.
In Nederland zal hennep ook alleen in eigen land verwerkt worden. Het
areaal dat beschikbaar is voor hennep kan slechts voor een klein deel
voorzien in de behoefte van de gehele Nederlandse papierindustrie.
Hennep wordt dus geen exportartikel.
- Verdere voordelen van hennep
Het groeiseizoen valt in een gunstige periode (inzaaien: ha]f april-mei,
oogsten: augustus-september). De oogstperiode is dezelfde als voor graan.
Dat levert verder geen problemen op. Doordat de oogstperiode zo flexibel
is is het mogelijk nog wintergewassen in te zaaien. Bovendien kun je ver
mijden dat je je oogst in de modder moet binnenhalen. Het ergste herfst
weer komt pas na augustus.
Onder normale omstandigheden is het gewas na de zaai weinig bewerkelijk.
Dus weinig arbeidsintensief.
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B III
Kostenberekening hennep (guldens per ha)
De gesprekken met boeren in de regio resulteerden in de volgende kostprijs
berekening:
1. zaaizaad, 50 kg à ƒ 9,—

450,—

2. bemesting (stikstof, fosfaat, kalium, diversen)

571,—

3. bestrijdingsmiddelen
4. grondbewerkingskosten

315,—

5. afschrijving gebouwen

800, —

6. afschrijving grond

200, —

7. verzekering ƒ 5000,— à 1%
rente

"

550,— à 10%

50,—
55,—

8. zaaien (door loonwerker)

100,—

9. oogsten( "

800,—

"

)

400,—

10. afleveringskosten
Totale kosten per ha

ƒ 3.741,—

Ad 3
Bestrijdingsmiddelen in de vorm van chemische middelen zijn voor hennep niet
nodig omdat het gewas nauwelijks last heeft van ziektes en onkruid door het
gewas zelf verstikt

wordt.

Ad 5 en 6
De genoemde bedragen gaan niet voor alle boeren op. Maar voor de meesten ligt
de druk van afschrijving van gebouwen en grond per hectare wel in deze orde
van grootte. Ook deze informatie is afkomstig van boeren van de Werkgroep
Veenkoloniën.
Ad 8
Waarschijnlijk is deze f 100,— wat aan de lage kant volgens de boeren van
de Werkgroep Veenkoloniën.
Ad 10
Bij deze afleveringskosten is al ingecalculeerd dat de hennep waarschijnlijk
door de boer moet worden opgeslagen.
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De kostprijs van 1 ton hennep wordt dan:
ƒ 3.741,-^ / 2.000,-

= f 574flQ

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat 1 ha 10 ton hennep oplevert. Verder wordt
het saldo voor de boeren op ƒ 2.000,— gesteld. Dit bedrag is volgens de boe
ren noodzakelijk om een goed inkomen te garanderen. Het saldo is tevens ver
gelijkbaar met dat van fabiieksaardappelen (op papier).
In de kostenberekening is de E.G.-toeslag voor hennepteelt in het kader van
de vezelverordening niet meegerekend. Deze toeslag valt namelijk weg zo gauw
te teelt op grote schaal plaatsvindt.
In 1981 was deze toeslag per ha ƒ 757,50. Komt in 1982 2% bij.
Wij hateren verder in het verslag ƒ 570,— als grondstofprijs, maar we zijn
ons ervan bewust dat deze waarschijnlijk aan de hoge kant is. Omdat we er
verder niet dieper op ingegaan zijn, is het noodzakelijk deze prijs in de
toekomst opnieuw te bekijken.

B IV
Hennep als landbouwgewas: enkele aspecten
bouwplan: In eerste instantie is gedacht aan het invoeren van 20.000 ha hennep
Dit zou gemiddeld voor het hele gebied een 1:7 teelt betekenen (totaal areaal
140.000 ha). Echter als hennep een goed saldo oplevert en de teelt is, zoals

we verwachten, zonder al te veel problemen, dan zal het hennep-areaal al
spoedig uitbreiden. Mogelijkheden zijn dan op korte termijn: een 2:5 bouwplan.
Een van de gewassen (waarschijnlijk graan als het minst opbrengend gewas) zou
vervangen kunnen worden door hennep: dit wil zeggen een 1:4 bouwplan. Of er
wordt overgegaan naar een 1:3 bouwplan.
Dit hangt ook samen met de grootte van de verwerkende industrie. We hebben op
een saldo vergelijkbaar met dat van fabrieksaardappelen (op papier) gerekend,
dus de beperking van de hoeveelheid hennep in het bouwplan zal niet direkt een
inkomstenkwestie zijn.
zaaien: Het zaaizaad moet aangekocht worden uit het buitenland (Frankrijk).
Dit is niet zo'n probleem want dat gebeurt ook met bietenzaad. Voor het zaaien
kan een graszaaimachine met extra zaaipijpen gebruikt worden. Er wordt op een
rij-afstand van 10 cm op 2,5 cm diepte gezaaid. Naar hoeveelheid zaaizaad
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wordt nog onderzoek gedaan. Deze ligt in de buurt van 50 kg/ha. De zaaitijd
kan variëren van half april tot half mei, afhankelijk van de voor de boer
beschikbare tijd. Enige overlap vindt hierdoor plaats met de bietenzaai en
het aardappels poten. Omdat hennep vaak in plaats van graan in het bouwplan
zal komen is de overlap met de graanzaaitijd niet belangrijk. Ook het zaaien
van maïs vormt geen probleem (vóór de hennep).

ziekten en verzorging: Voor dit onderdeel verwijzen we vooral naar het verslag
van de projectgroep (hoofdstuk 4, lit. 18). Een algemene opmerking is dat hen
nep relatief weinig ziektes kent en als die al voorkomen dan zullen ze de eer
ste tijd nog niet van belangrijke omvang zijn. De verzorging kost ook niet
zoveel tijd. Al eerder is vermeld dat hennep door de dichte groei het onkruid
verstikt en het aaneengesloten bladerdak zorgt ervoor dat de bodem vochtig
blijft. Wel moet het opkomend gewas tegen vogels beschermd worden en verder
moet men hopen dat het weer de eerste tijd redelijk blijft (hagelbuien zijn
funest).

De hennep groeit op tot een plant van 2-2,5 meter. De stengel kan voor goede
verwerkingsmogelijkheden het best 4-20 mm doorsnede hebben. De plant bloeit in
augustus, dit hangt samen met het korter worden van de dagen. Onder Neder
landse omstandigheden is de zaadopbrengst de moeite van het oogsten niet
waard. Bovendien is, net als bij vlas, de vezel eerder oogstrijp dan het zaad
oogst: De plant is ook oogstrijp in augustus, dan zijn de vezels namelijk ge
heel ontwikkeld. Waar in augustus precies de ideale oogstdatum valt is nog
niet te zeggen. Er is wat verwarring in de literatuur over wanneer precies de
afzetting van lignine en pectine in de plant plaatsvindt of wanneer er een
periode is waarin de afbraak hiervan al enigszins heeft plaatsgevonden. Het
lignine en pectine gehalte moet liefst zo laag mogelijk zijn ( wordt later op
ingegaan). Het oogsten kan op 2 manieren gebeuren:

1. zoals in Frankrijk: maaien met een dubbele messenbalk of met een maaikneuzer. Door het kneuzen zal bij het drogen op het land wel al een zekere mate
van dauwroot optreden (wordt lager nog op teruggekomen). Afmaaien gebeurt
op 4-8 cm hoogte. Het gewas blijft dan 3-8 dagen liggen op de stoppel om
te drogen. Hierna wordt het met een zelfrijdende pers met pick-up installa
tie tot balen geperst en afgevoerd. Het maaikneuzen bevordert de dichtheid
van de honnepbalen en verbetert de mogelijkheden tot oppakken met een piek-
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up installatie.
2. Met een aangepaste maîshakselaar: de messen van zo'n machine zullen aanmer
kelijk sterker meoten zijn dan die van een maîshakselaar. Een probleem is
dat zo'n machine nogal een investering vergt. Omdat volgens de boeren de
oogst toch door een loonwerker gedaan zou worden is dat niet zo'n probleem.
Als er geld te verdienen is en er is vraag naar zal de ontwikkeling van
zo'n machine snel genoeg plaatsvinden en ook de investering is voor de
firma's die de loonwerkers uitsturen niet zo'n punt.
Na de oogst wordt het veld geploegd en de grondstructuur zal vergelijkbaar
zijn met die van graanteelt.na de oogst en het ploegen. Dus relatief goed. De
gemiddelde opbrengst is 10 ton/ha. Dit hangt af van het ras, de weersomstandig
heden, zaaidichtheid, ziektes, oogst en zaaitijd, enzovoort. De variatie in de
opbrengst ligt ongeveer van 8-12 ton.
opslag: hier komen de problemen enigszins. Naast dat er nog vastgesteld moet
worden hoe lang de hennep moet drogen om een droge stof-gehalte van 86-90%
te krijgen, is de hoeveelheid die (nat of droog) van het land komt nogal om
vangrijk. De boeren vermoeden dat de opslagproblematiek wel op hun hoofden
terecht zal komen. Dus dat betekent dat de stroschuur weer in ere hersteld moet
worden of speciaal aangebouwd. Ook is nog niets over de opslagcondities bekend.
Bij de kostenberekening is al rekening gehouden met opslagkosten. We denken
dat het droog opslaan niet echt tot groot vezelvelies of gewichtsverlies
leidt. Men kan zich bovendien voorstellen dat de hennepverkoopprijs gekoppeld
is aan het watergehalte van de hennep.
De hennepteelt zou op proefboerderijen nog eens nader bekeken moeten worden.
Ook veredelingsaspecten mogen daarbij niet uit het oog verloren worden. Aan
veredeling is nog niet veel gedaan en in de toekomst kan men misschien op veel
hogere opbrengsten per ha uitkomen.
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Bijlage C

ENKELE BEREKENINGEN AAN EN VOORBEELDEN VAN DIVERSE
ONTSLUITINGSMETHODES

Cl
Enzymatische ontsluiting

In lit. 33 wordt een proces beschreven dat een soort combinatie is van roten
en een enzymatische behandeling. In principe doen de op de stengels aanwezige
enzymen van micro-organismen het werk. Het proces wordt beter controleerbaar
gemaakt door het instellen van een continue enzymconcentratie. Afhankelijk van
de reeds aanwezige enzymen kunnen enzymen worden toegevoegd om deze concentra
tie te bereiken. In plaats van enzymen

kan ook een combinatie micro-organis-

men-enzymen of alleen micro-organismen worden toegepast.
Het is duidelijk dat er, om dit proces op industriële schaal toe te kunnen
passen, een meer precieze kennis van enzymen, micro-organismen en chemische
samenstelling van de middenlamellen nodig is.

Mogelijke procesroute

fig. 10 Mogelijke procesroute enzymatische ontsluiting
Toelichting:
1 t/m 4

de stengels worden in stukjes van 1x1x5 cm"^ verdeeld; deze stuk
jes worden in pen kooi opgevangen

5

gecontroleerde warmwaterroot, temperatuur 33 C, 4 dagen. De stukjes
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blijven in de kooi. In verband met waterverontreiniging en hergebruik
van het warme water is het geaereerde roten gekozen. De afgebroken
stoffen worden hierbij omgezet in CO^ en H^O.
6 batchgewijs beaten. Dit kan met behulp van een Hollander.

7 verpulpen in!pulpvat met roerder
j

C II
Extrusie van hennep
!

A Extrusie als ontsluitingsproces
V.d. Zwan (77) heeft voor zijn doctoraalonderzoek extrusie als ontsluitings
methode onderzocht.
Het materiaal dat hij gebruikte was dennenhout. Dit hout moet eerst verspaand
worden voordat het in de extruder gaat. Optimaal vochtgehalte was 50-55% ovendroog (O.D.). Hij heeft een enkelschroefsextruder geberuikt (Lalesse).
Drukopbouw, onder andere met behulp van een matrijs en de vorm en het draaien
van de schroef moeten voor de vervezeling zorgen.
Een processchema is:

fig. 12 Processchema extrusie
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Het vochtgehalte van het materiaal moet voor het extruderen nauwkeurig inge

steld worden. Dit kan misschien met behulp van de stoom die bij het extruderen
ontstaat.
De pulp bevat nog alle van oorsprong aanwezige lignine en kan dus nog gebleekt
worden.

Kosten
Bij de experimenten met de enkelschroefsextruder was de uitvoer 2-5 kg/h bij
een optimaal toerental

van 80 RPM. Inclusief verspanen bedroegen de energie

kosten 1050 kWh/ton O.D.
Kosten voor het bleken van mechanische pulp met alkalische sulfiet worden ge
geven in (3): 12 dollar/ton (1979).
Uitgaande van 200.000 ton hennep/jaar (20.000 ha à 10 ton) moeten investerings
kosten bekeken worden.
In (77) is berekend dat:
voor 50.000 ton/jaar nodig 10 extruders met diameter 0,7 m.

Schaalvergroting kan bereikt worden met:
- meer extruders ( bijvoorbeeld 40 van 0,7 m);
- grotere diameter (bijvoorbeeld 20 van 1,0 m).
Hier moet gezocht worden naar een optimum.

B Hydrolyse van cellulose met behulp van extrusie
In het onderzoek van V.d. Zwan (77) is ook hout geëxtrudeerd waarop men ver
volgens cellulase liet inwerken. (Hemi-)cellulose werd omgezet in suikers tot
een omzettingspercentage van 30%. Hierbij was een extrusietemperatuur nodig
van 170°C (hoger dan voor ontsluiting) en een verblijftijd van 50-70 s.

Met niet geëxtrudeerd hout dat behandeld werd met cellulase werd een omzet
tingspercentage van 6% bereikt. Zure hydrolyse wordt beschreven in

lit. 13. De

extruder wordt gevoed met krantenpapier of zaagsel. De maximumtemperatuur in
de extruder is 240°C terwijl de druk kan oplopen tot 35 atm. In de extruder
wordt een oplossing van 0,5-1% zwaveligzuur en eventueel stoom geïnjecteerd.
Overtollig water wordt afgevoerd.
De uittredende glucosestroop wordt gebruikt voor alkoholische en methaangisting.
Met zaagsel werd een omzetting van 55% van alfacellulose in glucose verkregen.
De economische perspectieven worden gunstig genoemd. De pilotplant had een
capaciteit van 1 ton/dag, grotere projecten worden voorbereid.
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Bijlage D

KOSTPRIJSBEREKENING VOOR PULPBEREIDING UIT HENNEP MET BE
HULP VAN HET NATRONLOOG-PROCËDË IN EEN GROOTSCHALIGE
FABRIEKSOPZET

D ï
Inleiding
In hoofdstuk 2 zijn we bij het onderdeel chemische ontsluitingsmethodes bij
de beschrijving van het sulfaatprocedé en het natronloog-procedé al ingegaan
op de motivatie van deze keuze. Deze bijlage zal dan verder ook beperkt blij
ven tot het weergeven van de opzet van de rest van dit proces. De onderdelen
zijn:
1. Hakselkosten
2. Proceskosten

a

pulpen en recovery

- procesbeschrijving
- berekeningen en resultaten
- conclusie

b

bleken

- procesbeschrijving
- berekeningen en resultaten
- conclusie en aanbevelingen

c

drogen

- procesbeschrijving
- berekeningen en resultaten
- conclusie en aanbevelingen

3. Grondstofkosten
4. Investeringskosten
5. Arbeidskosten
6. Afvalkosten

D II
Procesbeschrijving en kostenberekening per onderdeel
1. Hakselkosten

Deze zijn overgenomen van Bijlage E I. Deze kosten zijn ƒ 28,— per ton air dry
henneppulp.

2. Proceskosten
a Pulpen en recovery
b Bleken
c Drogen
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a

Pulpen en recovery

Omdat het bij NaOH ontsluiting van hennep op grote schaal (hoofdstukje Proces
beschrijving) ging om een globale kostprijsberekening. ziin we bii dit onder
deel niet verder aeaaan dan het oozetten van een flow-sheet met behulp van
blokies. Hierin ziin slechts de materiaalstromen aanaeaeven en niet de water
en eneraiestromen. De verschillende onderdelen van de flow-sheet zullen, voor
zover ons daarover iets bekend is, worden toeaelicht. De aeaevens over de hoe
veelheid chemicaliën, water en eneraie ziin alleen uit de ons beschikbare
literatuur afkomsticr en meestal slechts OD netto-basis voor dit hele proces
onderdeel bekend. Het verdient natuurlijk aanbeveling met behulp van balansen
en met behulp van een overzicht van de in- en uitgangen van het hele proces
te werken. Ons ontbrak echter de mogelijkheid dit erbij te betrekken.
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A Toelichting bij de nummers 1 t/m 10: Pulpen tot ongebleekte "slush" pulp
(12% droge stof)
De hennep wordt aangevoerd in "chips", dat zijn stukjes stengel van circa 5 cm,
die zijn verkregen door na het wassen de hennep te verhakseien. Het droge stofgehalte van deze chips is circa 85%. Samen met de white liquor (= nàtronloogoplossing) en water worden deze chips in de digester gestopt. De precieze hoe
veelheden water en white liquot die per ton hennepchips moet worden toegevoegd
zijn ons niet bekend. De vlotverhouding (= hoeveelheid droge stof : hoeveel
heid water) zal in de buurt van de 1 : 3 liggen en het percentage loog in het
waterige deel moet circa 15% zijn. Het materiaal in de digester wordt door
stoom van 8-12 atm met een temperatuur van 160-190°C

verhit tot een tempera

tuur van 130-180°C. Deze behandeling duurt 2-6 uur. (Deze

gegevens zijn geba

seerd op bagasse en komen uit lit. 5).
Een praktische proef met een 17% loogoplossing, een vlotverhouding van 1:3,
gedurende 5 kwartier koken bij een temperatuur van 180°C, gaf goede resultaten
voor het pulpen van hennep. Dit zegt natuurlijk niets over de optimale situatie
die alleen met behulp van een verdergaand praktisch onderzoek gevonden kan wor
den. Gegevens hierover ontbreken ons op dit moment verder.
Na het koken wordt de massa uit de digester via een cycloon in de blowtank ge
bracht. Door de plotselinge drukval exploderen de behandelde stukjes hennep als
het ware, waardoor een vezelbrii , r"e pulp, ontstaat.
De pulp wordt nu naar de "brown stock washers" gevoerd, waar de black liquor
(= loogoplossing met lignine en andere oplosbare plantenbestanddelen. Deze
heeft een zwarte kleur) aan de pulp onttrokken wordt. Dit gebeurt in een
tegenstroom of dwarsstroom wasproces. De verdunde schone pulp wordt nu langs
knotter en sereens (zeven) gevoerd om de niet geheel ontsloten deeltjes en
andere ongewenste bestanddelen (rejects) te verwijderen. Uiteindelijk vindt
dan tijdelijke opslag van de ongebleekte pulp met een droge stofgehalte,
consistentie, van 12% plaats in grote opslagtanks.
Hierna moet gekozen worden of de pulp gebleekt wordt of meteen gedroogd. Er
is vanuit gegaan dat alle
genoemde redenen.

pulp gebleekt wordt, vanwege de in de inleiding
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B Toelichting bij de nummers 11 t/m 25 Recovery van natronloog (white liquor)

Zoal:; al vermeld wordt in het wasgedeelte (de brown stock washers, nr. 4) de
black liquor uit de pulp gewassen. Voordat de black liquor de verdampers
(evaporators) in gaat is het droge stof-gehalte circa 12%. Dit gehalte moet
liefst zo hoog mogelijk liggen omdat verdampen een dure methode is om water
te verwijderen. Na het verdampen., is het droge stof-gehalte circa 65%.
De "strong black liquor" (65% droge stof) wordt verbrand in een verbrandings
oven, waarmee een groot deel van de energie die gebruikt wordt om stoom op te
wekken terug gewonnen kan worden. Bij het verbranden vinden onder andere de
volgende reacties plaats:

C
+ 0„
org
2
2NaOH + CC>2

-+•

C0n
2
Na^CO^ (ook natriumoxyde en water
komen vrij)

Na het verbranden wordt de as vermengd met water, waardoor de "green liquor"
ontstaat (voornamelijk een Na2C03-oplossing), natuurlijk na het verwijderen
van de meest onoplosbare bestanddelen met behulp van filters. Deze onoplosbare
bestanddelen heten ook wel "dregs".
De "green liquor" wordt samen met ongebluste kalk (CaO) in de "slaker" geleid.
Hierdoor vindt blussen van de kalk plaats.
/

Cao + H20

->•

Ca(OH)

Hierna komt alles in de "causticizer", de ets-stap, waar de volgende reactie
plaatsvindt:
Na2C03

+ Ca(OH)2

-•

CaC03

+ 2NaOH

Deze reactie ziet er wel leuk uit, maar in werkelijkheid ligt het evenwicht
niet zo gunstig. Het CaCO^ slaat weliswaar neer, maar dit absorbeert behoor
lijk wat natronloog. Dit probleem wordt enigszins opgevangen door de tempera
tuur hoog in te stellen en een overmaat Ca(OH)2 toe te voegen.
Na het filteren van de vloeistof uit de "causticizer" in de "clarifier" is nu
gerecoverde white liquor verkregen. Over de concentratie van de natronloogoplossing die op deze manier verkregen is, weten we niets.
In de kalkmodderwasser, waarin band- of drumfilters, wordt de CaCO^ afgefil-
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terd.
Nu komen we bij de 3 mogelijkheden die bestaan om het recoverprobleem aan te
pakken zoals getekend bij het processchema. Hieraan vast zal meteen een be
schouwing worden gegeven over de aan deze procesvarianten gekoppelde benodigde
hoeveelheden chemicalieën water en energie.

Mogelijkheid 1
In dit geval wordt de ongebluste kalk niet zelf gemaakt, maar aangekocht van
buitenaf (bijvoorbeeld Duitsland, Ruhrgebied). Deze kalk, CaO, wordt als klui
ten aangevoerd en moet zelf fijngemalen worden tot deeltjes van 0 0,5 mm. In
het hele proces is een loogverlies van circa 25%, dat wordt aangevuld door extra
NaCO^ (salt cake), bij te voegen. Dit gebeurt in de causticizer. In de litera
tuur is over deze procesvariant de meeste informatie te vinden. Overgenomen
zijn de gegevens uit lit. (10) en lit. (35), over de benodigde hoeveelheid
chemicaliën, water en energie op nettobasis voor het hele pulpen en recoveren,
weergegeven in hoeveelheden per ton geproduceerde luchtdroge (air dry) pulp
(dit is 90% droge stof).

Na2C03 (extra)

100 kg per ton air dry bagasse pulp

CaO

200

electrische energie

400 kWh "

stoom (netto)
water

11

"

1500 kg

"

100 m3

"

"

"

"

"

"

Bagasse lijkt wat betreft ontsluitingsgedrag het meest op hennep, tenminste
vergeleken met de andere in de literatuur genoemde vezelgewassen.

De menin

gen over de benodige hoeveelheid NaCO^ en CaO verschillen nogal.
In lit. (10) werd gesproken over 80 kg CaO voor een 68% opbrengst bagassepulp
en 160 kg CaO voor een 55% opbrengst bagassepulp. In lit. (3) en lit. (35) in
beide gevallen over circa 200 kg CaO. De gegevens over water en energie komen
in lit. (10) en lit. (35) goed overeen.
(Opmerking: wij werken dus met een 50% opbrengst henneppulp.)
Bij het berekenen van de kosten zal naast de genoemde chemicaliën nog het
onderdeel "miscallaneous" opgenomen moeten worden. Dit zijn chemicaliën die
in niet al te grote hoeveelheden toegevoegd worden als initiators/stabilisators (voornamelijk-- in de digesters). In lit. (10) nemen de kosten hiervan
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1/3 deel van de chemicaliënkosten voor hun rekening.

Bij het onderdeel stoom willen we nogmaals opmerken dat het gaat om de nettohoeveelheid stoom. De stoom wordt namelijk grotendeels teruggewonnen bij het
verbranden van de black liquor. In de digesters wordt dus veel meer dan 1500
kg stoom per ton pulp gebruikt.
Logisch gevolg van deze proceskeuze is dat behoorlijke hoeveelheden CaCO^
(kalksteen) geproduceerd worden, als afval van de kalkmodderwassers. Dit
levert helaas niets op, je mag blij zijn als je het kwijt kunt (kostenloos).
Wellicht zou het in de suikerindustrie verbrand kunnen worden, maar vanwege
het vermoedelijk hoge gehalte aan silicium zal deze mogelijkheid geen uit
komst bieden.
Overigens is de suikerindustrie wel bereid, als het siliciumgehalte niet te
hoog is, de kalk ook buiten de campagnetijd te verbranden. (Gegevens afkom
stig van het Centraal laboratorium van de Suikerunie te Roosendaal.)
Mogelijkheid 2
Deze mogelijkheid komt grotendeels overeen met mogelijkheid 1. Hier wordt
echter niet extra Na2CO^ toegevoegd, omdat dit nogal duur is (ƒ 480,—/ton),
maar het natronloogverlies wordt aangevuld met verse natronloog. Zoals bij
de gegevens al vermeld kan deze natronloog in een 50% oplossing direct be
trokken worden van Akzo Delfzijl. De hoeveelheid natronloog die dan extra
wordt toegevoegd moet op molbasis overeen komen met de 100 kg Na2CO^- De hoe
veelheid CaO zal op molbasis berekend natuurlijk ook afnemen. Wat betreft de
andere gegevens zal deze procesvariant geen veranderingen geven. Hooguit kan
de recovery-unit wat "kleinschaliger" opgezet worden.

Mogelijkheid 3
Al eerder is genoemd dat het mogelijk is om kalk te verbranden in een kalkverbrandingsoven.

De reactie die dan plaatsvindt is als volgt:
CaCC>3

h®at

C02 + CaO

Door zo'n kalkverbrandingsoven in te voeren kan de kalk die bij de kalkmodderwasser vrijkomt verbrand worden tot CaO, wat weer nodig is bij de natronloog
recovery. Het gebruik van een verticale kalkoven (een "shaft kiln") voor vezel
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gewassen als hennep, levert problemen op, vanwege het relatief hoge siliciumgehalte en de andere verontreinigingen uit het proces. Een oplossing is de
roterende kalkoven (rotary kiln), waarbij een waterglaslaag zich veel minder
makkelijk zal vormen. Een ander probleem is dat door het telkens rondsturen
van hetzelfde materiaal een ophoping van ongewenste chemicaliën optreedt. Om
dit te vermijden en om de verliezen aan te vullen wordt telkens 5-10% extra
CaCO^ (of CaO) toegevoegd. In lit. (3) in het artikel "Lime burning and alkali
ne pulping" wordt uitgebreid op deze materie ingegaan. Voordat de gegevens uit
het artikel volgen nog even de opmerking dat het plaatsen van een kalkoven vaak
pas overwogen wordt als er geen CaO binnen een straal van circa 100 km be
trokken kan worden. Dit is vaak het geval in ontwikkelingslanden, maar niet in
Nederland.

Investering
De totale produktie zoals vermeld bij de inleiding is 900 ton air dry pulp per
dag, waarbij we even aannemen dat alle pulp gebleekt wordt uiteindelijk. Voor
gebleekte pulp zijn grotere hoeveelheden CaO nodig, omdat meer loog aangemaakt
moet worden (ook aangenomen is dan dat men dus extra NaCO^ toevoegt).
In lit. (10) voor gebleekte bagassepulp benodigde CaO:

300 kg/ton A.D. pulp

In lit. (3)

345 kg/ton

"

"

bamboepulp

"

" :

"

Het eerste geval nemen we dus over. Dit leidt tot een benodigde maximum produktiecapaciteit van 270 ton CaO per dag. Uit de tabel in de literatuur hebben
we de investering voor zo'n oven gelijkgesteld met een investering voor een
"rotary kiln" met een 250 ton CaO per dag-capaciteit.
De investeringskosten hiervan waren: 5.470.000 dollar (1978).
Energie
Voor kalkmodderverbranding geldt een energieconsumptie van 2000 kcal per kg
geproduceerde CaO.
Bij de kostenberekening moet betrokken worden dat de energie afkomstig is van
het verbranden van "fuel oil".
Voor de apparatuur komt hier verder nog bij (op temperatuur houden, het rote
ren):
electrische energie: 40 kWh p.T.P. geproduceerd CaO
stoom

: 75 kg

p.T.P.

"

"
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Chemicaliën
De al eerder genoemde kalk, die extra toegevoegd wordt, vormt de chemicaliëngrondstof. Dit is 10% (ongunstigste geval) van de hoeveelheid geproduceerde
CaO op molbasis bekeken.
Onderhoud
De onderhoudskosten bedragen 1 dollar per ton geproduceerde CaO.

Arbeid
Hierbij werd alleen vermeld dat de arbeidsbehoefte even groot was als voor een
gemoderniseerde uitvoering van een "shaft kiln".

De totale kosten van deze procesvariant, zoals getekend in het schema kunnen
berekend worden aan de hand van gegevens uit mogelijkheid 1, waarbij de prijs
van aan te kopen CaO vervangen moet worden door de prijs van zelf geprodu
ceerde CaO.

Resultaten en berekening

Pulpen en recovery, 2a

Kosten van verwerking van hennepchips tot ongebleekte "slush" pulp (12% droge
stof) wat betreft chemicaliën, water en energie.

Mogelijkheid 1
Kosten per ton geproduceerde henneppulp (A.D.):
Chemicaliën

48,—

à ƒ 150,— per ton:

ƒ
M

78,—

miscellaneous (1/3 deel van de chemicaliënkosten)

ƒ
II

117,—

electrisch: 400 kWh à ƒ 0,14 per kWh

ƒ
•1

stoom:

M

58,50

II

15,—

ƒ

246,50

100 kg ^2^2 à ƒ 480,— per ton:
200 kg CaO

Totaal
Energie

Water

1500 kg

à ƒ 39,— per ton

3
3
100 m à ƒ 0,15 per m
Totaal
Afgerond

BIBLTOTb

30,—

39,—

56,—

247x—
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Mogelijkheid 2
Het toevoegen van 100 kg Na^CO^ komt via molbasis omgerekend neer op het toe
voegen van:
molmassa Na2C03

x molmassa NaOH x 2

(Want: Na2CC>3 + Ca(OH)2

Dit komt neer op:

CaCC>3 + 2NaOH).

x 40 x 2 = 76 kg NaOH per ton air dry henneppulp.

De hoeveelheid CaO die nodig is wordt ook kleiner, namelijk:
200

100

molmassa CaO

molmassa ^£00^

x

n
molmassa
CaO =

200

1.00

56

106

—=rr -

v
kn r,n
x
56 =147 *g
<~au

Kosten per ton geproduceerde henneppulp (A.D.):

Chemicaliën

76 kg NaOH
147 kg CaO

à ƒ 600,— per ton:

ƒ

45,60

à f 150,— per ton:

"

22,05

"

39,—

miscellaneous (zelfde als mogelijkheid 2)
Totaal
Energie

electrisch:
stoom:

Water

ƒ 106,65

400 kWh à f 0,14 per kWh
1500 kg

à ƒ 39,— per ton

100 m3 à ƒ 0,15 per m3

"

56,—

"

58,50

"15,—
Totaal

ƒ 236,15

Afgerond

f_2 36^—

Mogelijkheid 3
Ten eerste de kosten van een ton CaO geproduceerd met een "rotary kiln"
(draaiende kalkoven):

1. Investeringskosten
Totaal 5.470.000 dollar (dollar = ƒ 2,60) dus 14,2 miljoen gulden.
Per jaar is dit aan afschrijvings- en rentekosten (lineair afschreven in
20 jaar, 10% rente per jaar) 1.171.500 gulden. Per ton geproduceerd CaO
(345 werkdagen, capaciteit van 250 ton per dag) 34^^*25g

=

^ 13,60

81

2. Energiekosten
Er vindt een "heat consumption"plaats van CaO gelijk aan 2000 kcal/kg (dit
komt overeen met 8,4.10^ J/kg). Aangezien verhit wordt met fuel oil, waar
van de prijs gekoppeld is aan die van aardgas kost dit:
: :—;—^ > 4• 10
energie-inhoud van 1 mJ gas
~ ~*

x

prijs van 1 m^ gas x 1000

=

x 0 , 4 3 x 1 0 0 0 = ƒ 1 0 0 , — p e r t o n C a O

Electrische energie nodig voor het roteren: 40 kWh/ton CaO à ƒ 0,14 per kWh
- ƒ 5,60 per ton CaO

Stoomconsumptie: 75 kg/ton CaO à ƒ 39,— per ton stoom = 2,93 per ton CaO

3. Chemicaliënkosten
Er moet 10% extra CaCO^ toegevoegd worden. Per kg geproduceerd CaO betekent
dit:
—: °'*
molmassa CaCO^

x 100 =

100

x 100 - 0,1 kg CaCO-,/kg CaO
^
3 ^

De kosten per ton geproduceerd CaO zijn:
0,1 x prijs van 1 kg CaCO^ x 1000 =0,1 x ^qqq x 1000 = ƒ 1,50/ ton CaO
4. Arbeidskosten
Deze zijn nog niet bekend en worden daarom niet meegerekend.

5. Onderhoudskosten
Deze bedragen ƒ 2,60/ton CaO.

Resumerend levert dit op voor de kosten van 1 ton geproduceerd CaO:
Investeringskosten
Energie

ƒ

13,60

"fuel oil"

" 100,—

electriciteit

"

5,60

stoom

"

2,93

Transport

ƒ 122,13
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Transport

ƒ 122,13

Chemicaliën

"

1,50

Onderhoud

"

2,60

Totaal

2Ü_!2§_/ 23

Wat betreft de totale pulpen- en recoverykosten van deze procesvariant levert
dit op voor 1 ton geproduceerde henneppulp (A.D.):

Chemicaliën

100 kg NaCO^

à ƒ 480,— per ton:

ƒ

48,—

200 kg CaO

à f 126,23 per ton:

"

25,25

"

39,—

miscellaneous
Totaal
Energie

Water

ƒ 112,25

electrisch: 400 kWh à ƒ 0,14 per kWh

"

56,—

stoom:

"

58,50

"

15,—

100

1500 kg

à ƒ 39,— per ton

à ƒ 0,15 per m3
Totaal

ƒ 241,75

Afgerond

ƒ 242,—

Conclusie
Uit de ons beschikbare gegevens blijkt dat mogelijkheid 2 zoals in het proces
schema aangegeven, de meest aantrekkelijke is. Dat is dus extra natronloog
bijvoegen bij de white liquor om de verliezen aan te vullen. We willen er nog
maals op wijzen dat het een globale kostprijsberekening is, afgaande op lite
ratuurgegevens. Vooral bij mogelijkheid 3 (mét de kalkoven) zal de werkelijke
CaO-prijs hoger liggen, omdat bijvoorbeeld de arbeidskosten niet meegerekend
zijn. Bovendien is het de vraag of de natronloog die op deze wijze verkregen
is wel geschikt is voor het bleekproces, waar bij de opzet van het kalkovensysteem wel op gerekend is.
Bij de verdere berekening zal dus het bedrag genoemd bij mogelijkheid 2 ge
bruikt worden, te weten ƒ 236,15 per ton A.D. henneppulp.
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2b

Het bleekproces van de grootschalige natronloogfabriek

Beschrijving van het proces
Het bleekproces bestaat uit 6 stappen:
1. chlorinering
2. alkalische extractie
3. hypochloriet behandeling
4. chloordioxyde behandeling
5. alialische extractie
6. chloordioxyde behandeling
In de literatuur heeft dit proces de afkorting è ê à é i B
benodigde chemicaliën

hoeveelheid (lb) per
ton pulp (A.D.)

Stap 1. Cl^
"

2. NaOH
3. NaOCl (NaOH + Cl2)
4. C102
5. NaOH
6. C102

110-120

30

40-60

60

(Cl2: 30; NaOH: 35)

(NaC103 + S02 + H2S04)

(NaC103 + S02 + H2S04)

temperatuur
(°C)

35

15-20

66

10-20

60

8-10

71

(Tabel 11.4, blz. 313, The Bleaching of Pulp, Tappi Press)

NaOCl en C102 worden niet als zodanig gekocht, maar moeten zelf gemaakt wor
den, volgens de volgende reactievergelijkingen:
NaOH + Cl2

->•

NaOCl + HCl

NaC103 + S02 + H2S04

-*•

2c102 +

2NaHS04

De ongebleekte pulp heeft ongeveer een temperatuur van 30° en komt zo de
chloortoren in. Na chlorinering verlaat de pulp de toren en komt via een was
ser (waswater heeft een temperatuur van 30-35°C) in de extractietoren. Daar
wordt de pulp op temperatuur gebracht met behulp van stoom. Van de extractie
toren gaat de pulp door een wasser en van de wasser naar de hypochloriet-eenhoid. De temperatuur moet nu 35°C zijn en er hoeft dus niet verwarmd te worden
Hierna ondergaat de pulp een chloordioxydebehandeling, waarbij de temperatuur

84

op 66°C moet liggen. Deze temperatuur wordt niet verkregen met behulp van
stoom, maar met electrische energie.
Hierna vindt nog een extractie plaats waarbij weer opgewarmd moet worden met
stoom en een chloordioxydebehandeling waarbij de temperatuur wordt verkregen
met electrische energie.

Een flow-sheet van de bleekfabriek zal het wat duidelijker maken.

N»OH

VTÖOH

STOOM

NdHSC.

C:
E .
H ••
l>
S:

CULCHUMNO
AlKAM-fïTAACTie
ßEHWOei-11«»
cHLasaoionyo' &6H*nc>fur<&
Suuïier
,Tto*«
T» ftu.fr veufux» M o v.â. ?u.if

Pul(»

fig. 14 Flow-sheet bleekinrichting
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Berekeningen en resultaten
Chemicaliën
Aan te kopen chemicaliën:
Cl

120 + 30 = 150 lb; 1 lb = 0,45 kg

NaOH

60 + 20 + 35 = 115 lb

67,5 kg p.T.P. A
51,8 "

NaC103 *)

21,3 "

(SO2) *)

(wordt aangekocht in de vorm van zwavelpoeder-»•S) 3,2 "

H-SO. *)
2 4

9,8 "

"

(Hierbij zijn de hoogste hoeveelheden die worden aanbevolen gebruikt.)

I Chemicaliënkosten per ton pulp A.D.
67,5.10"3

X

ƒ

450,— =

ƒ

30,38

NaOH

51,8.10~3

X II

600,— =

11

31,08

NaClO.

21,3.10~2

X II

170,-- =

u

36,21

3,2.ÏO"3 X II

400,— =

u

1,28

X II

21,52 =

u

2,16

C12

S
2S°4

h

9,8.10~2

Totaal

ƒ 101,11

Energie
Berekening op basis van de energetische waarde van de pulp
temperatuur bij het
bleekproces (°C)
1. chlorinering
30
stoom

2. alkalische extractie

60

3. hypochlorietbehandeling

35

electrische energie

4. chloordioxydebehandeling

66

stoom

5. alkalische extractie

60

electrische energie

6. chloordioxydebehandeling

71

C

p water

=4,2 Joule/°C.gr

We gaan er van uit dat de soortelijke warmte van de verdunde vezeloplossing
gelijk is aan die van water.

) berekend met behulp van reactievergelijkingen (zie beschrijving van het
proces)
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Verder gaan we er van uit dat 1 ton pulp (vezel) samen zit met 9 ton water
(10 ton totaalgewicht).
stoom
Q = AT x C

x m

3
= ((60 - 30) + (60 - 35)) x 4,2.10
P

4
9
x 10 = 2,31.10 Joule

De energetische waarde van stoom bedraagt: 2300 kJ/kg. Hieruit kan de benodig
de hoeveelheid stoom berekend worden:

hoeveelheid stoom =

2
9
^ 3*106

=

10 kg stoom/ton pulp

Stoomprijs: ƒ 39,—/ton

electrische energie
Q = AT x C x m
P
= ((66 - 35) + (71 - 60)) x 4,2.103 x 104 = 2,31.109 Joule
Het benodigde aantal kWh bedraagt:

Prijs van 1 kWh: f 0,14

II Energiekosten
Stoomkosten + kosten electrische energie = 1 x ƒ 39,— + 4,9 x 102 x ƒ 0,14
= ƒ 107,60

Totale kosten van het bleekproces
Chemiealienkosten + energiekosten = ƒ 101,11 + ƒ 107,60 = ƒ 208,71

Conclusie en aanbevelingen
De totale kosten van het bleekproces bedragen f 208,71 per ton A.D. henneppulp.

Bij de energie is verder geen rekening gehouden met retentie-(verblijf-itij-

87

den. Die hebben natuurlijk ook invloed op het energieverbruik. De berekende
energie is de energie die nodig is om alles op temperatuur te brengen; de be
nodigde energie om alles op temperatuur te houden gedurende

de verblijftijden

is buiten beschouwing gelaten.
Je kunt er natuurlijk wel van uit gaan dat de apparaten zo goed mogelijk geisoleerd zijn zodat de energie voor het opwarmen wel het grootste gedeelte van
de totale benodigde energie is.
Verder zijn de investeringskosten niet apart bij het bleekproces vermeld. De
investeringskosten van de apparatuur voor het bleekproces vallen onder de
investeringskosten van de hele fabriek.

De retentietijden voor het bleekproces zijn te vinden in tabel 11.4, blz. 313,
The Bleaching of Pulp, Tappi Press (lit. 66).
Met behulp van deze tijden is het mogelijk om de werkelijke energiebehoefte te
berekenen, als de verliezen bekend zijn.

De flow-sheet kan ook beter uitgewerkt worden. Met name de energiestroom be
hoeft nog enige nadere aandacht.
3. Grondstofkosten
In Bijlage B III: Kostenberekening Hennep is al beschreven wat de hennepkosten
ongeveer zouden moeten zijn. Dit is namelijk ƒ 570,— per ton hennep. 50%
opbrengst geeft: 2 x ƒ 570,— = ƒ 1140,— per ton henneppulp (A.D.).

Een ander probleem wat we bij deze even aan willen stippen is de aanvoer van de
benodigde hoeveelheid hennep. 1800 ton hennep per dag, de minimaal rendabele
hoeveelheid, betekent 63.000. ha. Het is de vraag of deze hoeveelheid beschik
baar zal zijn.

4. Afschrijving en rentekosten over de hele fabriek (of investeringskosten)
De investering bedraagt 250 miljoen dollar.
Bij afschrijving volgens rechte lijn over 20 jaar (dat houdt in 5% per jaar)
wordt dat een bedrag van 12,5 miljoen dollar afschrijving per jaar.
De rentevoet stellen we gemakshalve op 10%, voor de rentekosten nemen we een
gemiddelde over 20 jaar.
>

afschrijvings- + rentekosten per ton pulp = f_215^—.
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De investeringskosten zijn in een keer berekend omdat voor één produkttype
gekozen is, namelijk natronlooghenneppulp. Per processtap berekenen heeft dan
geen zin, omdat de installatiekosten slechts 50% uitmaken van de totale inves
teringskosten. Bijkomend zijn bijvoorbeeld ontwerpkosten, grondaankoop. Het
geschatte investeringsbedrag is afkomstig uit lit. (2), in overleg met dhr.
Van den Ent aangepast. In lit. (73) werd echter een bedrag van circa 77 miljoen
dollar genoemd voor een 600 ton/dag sulfaatprocedé-fabriek in 1973.
Tevens moet worden vermeld dat per ton pulp omgerekende rente- en afschrij
vingsbedrag van ƒ 215,— misschien wat laag uitgevallen is, omdat er hierbij
van uit gegaan is dat de fabriek vol continu 345 dagen draait per jaar.

5. Arbeidskosten
In dit geval zijn we niet verder gekomen dan een inschatting van het percentage
van de totale kosten dat de arbeidskosten zal beslaan. Het gegeven is afkom
stig uit lit. (8) aangepast aan de huidige situatie en informatie van Parenco
te Renkum. Dit onderdeel zal zeker nog een nadere beschouwing behoeven. De
arbeidskosten zullen gesteld worden op 14% van de totale kosten.

6. Afvalkosten
Bij de procesbeschrijving van het pulpen en de recovery werd al genoemd dat
een van de uitgaande stromen van de "clarifier" nr. 15 de "dregs" zijn.
Dit

zijn de asresten die na het verbranden van de strong black liquor over

blijven (nadat natuurlijk de Na^CO^-oplossing: de "green liquor" is afgefil
terd). Met deze asresten kan niets meer gedaan worden. Ze zullen dus als proccsafval gestort moeten worden.
De andere afvalstromen, voornamelijk afvalwater, hebben we niet bekeken, omdat
we ons eigenlijk alleen op netto-basis met het proces bezig gehouden hebben en
nooit met een beschouwing van de in- en uitgaande stromen per procesonderdeel.
Ook de kosten voor lozing van afvalwater zijn ons niet bekend.

D III
Eindoverzicht van het natronloogproces
Totale kosten
Alle kosten bij elkaar optellend komen we op de volgende kostprijs per ton
henneppulp (A.D.):
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1. hakselkosten
2. proceskosten

ƒ

28,-

a

pulpen en recovery

"

236,-

b

bleken

"

209,-

c

drogen

99,-

3. grondstofkosten

" 1140,-

4. investeringskosten

"

215,-

5. arbeidskosten (14% van het totaal)

"

270,-

Totaal

ƒ 2197,-

Afgerond

f^220qi:

Ter vergelijking nu een tabel van de verkoopprijzen van bepaalde celstof
types (verkocht als A.D. pulp)(gegevens afkomstig van Fincell Amsterdam):
1. gebleekt sulfiet

550 dollar/ton

1430 gulden/ton

2. ongebleekt sulfiet

510

1326

3. gebleekt sulfaat

560

1456

4. gebleekt berkensulfaat

530

1378

540-550

1404-1430

500

1300

540

tot 1404

475

1235

5. halfgebleekt sulfaat
6. ongebleekt sulfaat
7. sommige kwaliteiten
ongebleekt sulfaat

tot

8. ongebleekt berkensulfaat

(1 dollar = ƒ 2,60)

(Waar geen houtsoort bij vermeld wordt, wordt bedoeld: naaldhoutcelstof.)

Uit bovenstaand staatje blijkt dat een globale kostprijs van ƒ 2200,—/ton
pulp veel te hoog is.
De henneppulp moet qua prijs vergeleken worden met naaldhoutpulp (1456,—/ton).
(Zie ook conclusies 2.2.I.A.)

Wat betreft de kostenposten gelden de volgende opmerkingen:
Bij een beschouwing van de in- en uitgaande stromen van elk procesonder
deel en een overzicht over het hele proces aan de hand van een gedetailleerde
flow-sheet zouden de volgende kostenposten voor een verlaging van de kost
prijs voor dit onderdeel in aanmerking komen. Dit omdat hergebruik van stoom,
(warm)water en efficiëntere benutting van chemicaliën plaatsvindt.
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proceskosten:

1. pulpen en recovery
2. bleken
3. drogen

De procesonderdelen worden voortdurend vanuit het kostprijsaspect verder ont
wikkeld en de nieuwste mogelijkheden op dit gebied zijn ons niet bekend. (Ge
gevens afkomstig uit literatuur uit 1953-1978.)
De investeringskosten zullen zeer waarschijnlijk hoger uitvallen, omdat hierbij
geen marge voor het niet-produktief zijn van de fabriek is ingebouwd. Verder
is een lineaire afschrijvingsmethode gebruikt, die slechts voor het grof schat
ten van investeringskosten per ton pulp leiden. Kosten van afvalverwerking zijn
buiten beschouwing gebleven. De post arbeidskosten moet zeker nog beter bekeken
worden (slechts berekend als percentage van het totaal).
Wat betreft de grondstofkosten: als eerste eis voor dit project geldt dat de
inkomenssituatie van de boeren in de Veenkoloniën verbeterd wordt. Op basis
hiervan hebben we met een grondstofprijs van ƒ 570,— per ton hennep gewerkt,
zoals in Bijlage B III berekend.
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Bijlage E

BEREKENINGEN AAN HET NATRIUMBISULFIETPROCES

Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen
I

Voorbehandeling

II

Pulpen

III

Gebruik en terugwinning van chemicaliën

IV

Bleken

V

Drogen

VI

Flow streets

I

Voorbehandeling

Capaciteit van de hakselaar:
De bedoeling is dat 15 ton A.D. gehakselde hennep per uur beschikbaar is.

De

hakselafdeling moet per week 7 x 24 x 15 = 2520 ton A.D. gehakselde hennep
leveren. (Gebaseerd op volcontinu draaien).
Door het verwisselen van messen, het aanleggen van een buffer (de hakselafde
ling draait niet volcontinu), het aanhouden van een overcapaciteit is een
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reële capaciteit van 28 ton A.D. hennep/uur voor de hakselaar nodig.
Het aanleggen van buffers op het fabrieksterrein brengt nogal wat problemen
met zich mee (wegwaaien, brandgevaar).
Deze buffers moeten daarom nat gehouden worden. (Dit kan met slootwater o.i.d.
gebeuren).

Waterhuishouding.
Het belangrijkste onderdeel hierin is de wasser die volgt op de hakselaar.
De wasser werkt volcontinu. Extra water wordt alleen toegevoegd in de wasserij.
De wasser moet een stroom van 15 ton A.D. wassen. Stel dat hiervoor acht maal
3
zoveel water genomen wordt, dit is dan 120 m /h. Dit wordt gecirculeerd met
behulp van een pomp. Het water wordt gereinigd van zand, spijkers e.d. in een
centrifuge. Toch zal er water worden verloren met de hennep en het zand. Het
aanhangend water aan de hennep wordt op 50% geschat.
Het waterverlies met het zand wordt verwaarloosd (ca. 10 kg/uur).
De wateraanvoer moet dus 0,5.0 x 15 T/uur = 7,50 ton/uur zijn.

Energiebehoefte.
Het energieverbruik van de hakselaar wordt geschat op 80 kWh/ton A.D. (gegevens
Parenco). (Een indicatie voor het benodigde motorvermogen geeft de volgende
formule:

Vermogen:

energieverbruik x hennepstroom x powerfactor
rendement
80 % 28 ton A.D./uur U 1,26
0,8

3500 kW).

(Powerfactor heeft te maken met het feit dat er bij wisselstroom niet altijd
een spanningsverschil is). Deze vermogensberekening is verder niet essentieel
voor de berekening van de energiebehoefte.
De energiebehoefte van de wasser wordt geschat op 20 kWh/ton A.D. hennep (Pa
renco). Het transport van de hennep kost ook energie. Deze hoeveelheid energie
is echter zeer klein zoals de volgende berekening aantoont: stel de 15 ton
A.D. hennep/uur moet 20 meter omhoog gebracht worden.
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De benodigde hoeveelheid energie per ton A.D. hennep is dan:
20
„
,„3
^
rr * 20 * 10 * 10 = 270 kJ
15
transport

20
omrekeningsfactor in verband met
— =
=
15
aanhangend water
2q _

0pVoerhoogte

(m)

10 = versnelling zwaartekracht ( /s^)
Het rendement is ca. 80%: energiebehoefte = 340 kJ (

0,01 kWh).

Kostenberekening.
Voor het berekenen van arbeids- en investeringskosten zijn op dit moment nog
veel te weinig gegevens bekend.
Deze posten zijn daarom bij de verdere procesbeschrijving niet meegenomen.
Bekende kosten voorbehandeling:
energie:

hakselaar
wasserij
transport

80 kWh/ton A.D. hennep
tt
tl
20
•t

tt

100 kWh/ton A.D. hennep à ƒ 0,14 = ƒ 14,—
water:

3
3
0,50 m à ƒ 0,15/m

"
afgerond

0,08

f 14,—

Ell
Pulpen

Aantal en afmetingen digesters
3
Als we voor een cylindrische digester een maximum volume van 124 m aannemen,
dan duikt de vraag op hoeveel digesters we dan nodig hebben.
3
De stapeldichtheid (de hoeveelheid kg, die in 1 m past) van hennep is 100 kg
(A.D.) per m"^. Het volume van water en de chemicaliën kan hierbij verwaarloosd
3
3
worden. In 1 digester kan dus 100 kg/m x 120 m = 12.000 kg = 12 ton hennep.
3
3
Van de 124 m gebruiken we 4 m voor stoom en "overvolume".
De kooktijd wordt geschat op 4 uur. De totale stroom hennep is 15 ton/uur,
dus in 4 uur wordt 4x15 = 60 ton hennep aangevoerd. In 1 digester kan 12 ton,
60
dus zijn er yy = 5 digesters nodig.
Om een globale indruk te krijgen over de grootte van zo'n digester, kunnen we
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de volgende berekeningen doen:
2
V = H IT D
4
Stel H •= 10 m "»• D = 3,90 m
H =

5 m

+

D = 5,05 m

Waarin H = de hoogte van de digester
D = de diameter van de digester.

Grootte pulpstroom
In de digesters komt 4x15 = 60 ton hennep (A.D.) ,
ovendroog is dit 60x0,85 = 51 ton hennep, want A.D. hennep bevat 15% water.
Als we een vlotverhouding van 3 delen water op 1 deel ovendroge hennep nemen,
is hier 3x51 = 153 ton water nodig. In de hennep zelf zit 0,15x60= 9 ton water,
dus moet er 153-9= 142 ton water worden toegevoegd. (Voor de hoeveelheden che
micaliën zie de paragraaf over de recovery).
Een opbrengst van + 45% van de hennep is na het koken te verwachten. Dit is
per batch: 0,45x60 = 27 ton vezels. De blow-tank wordt in 4 uur geleegd, zodat
de stroom door de separator, wasser e.d. wordt;
=

50'15 ton/uur met

x

100% = 13,4% vezels

Afmetingen blow-tank
Het volume van de blow-tank nemen we 2,5x het volume van 1 digester. Dit wordt
2,5 x 120 = 300 m3.

Energiekosten
Het koken in de digester vraagt de meeste energie. De massa moet worden opge
warmd tot 157°C en op deze temperatuur blijven tijdens het kookproces.
De? energiebehoefte is berekend met de aanname dat de warmtewisselaar 100%
van de opwarmenergie van 100°C naar 157°C en 90% van de verdampingswarmte van
het water teruggewonnen kan worden. Verder hebben we het verlies van warmte
in de blow-tank en in de leidingen op 15% geschat.
Het opwarmen van hennep van 20°C tot 157°C kost:
(hoeveelheid hennep) x (warmtecapaciteit) x (temperatuurverschil) aan energie.
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Er is 51 ton ovendroge hennep per batch.
De warratecapaciteit is 4,2 kJ/kg°C
Temperatuurverschil = 157 - 20 = 137°C
Er is dus 137 x 51.103 x 4,2 = 2,93.107 kJ nodig.
Opwarmen van water van 20 tot 157°C kost:
153.103 x 4,2 x 137 = 8,80.107 kJ.

Het water verdampt niet onder deze omstandigheden.
Totaal: 2,93.107 kJ
8,80.107 kJ
11,73.107 kJ nodig per batch

In de warmtewisselaar kun je de afblaaslucht terugwinnen om de volgende batch
op te warmen tot 100°C. In Joules uitgedrukt is dit:
153.103 x 4,2 x 57 = 3,66.107 kJ

Dus per batch bedraagt de energiebehoefte:
(11,73 - 3,66).107 = 8,07.107 kJ

Als het verlies aan vezels bij het bleken wordt meegerekend, zal de opbrengst
van de hennep ongeveer 40% zijn. Van de 15 ton hennep/uur, houden we dus 6 ton
pulp/uur over. Deze 6 ton/uur moet de kosten dragen, want dit wordt verkocht.
Uit 1 batch wordt dus 6 x 4 = 24 ton pulp overgehouden.

Het verwarmen en dergelijke wordt met behulp van stoom gedaan. Stoom heeft
een energie-inhoud van 2300 kj/kg.
8 07 107
Er is dus '„,•*— = 35.087 kg = 35,087 ton stoom nodig.
35 087
Per ton geleverde pulp is dit ——
= 1,462 ton stoom.
1 ton stoom kost ongeveer ƒ 39,—.
Dus de energiekosten per ton geleverde pulp zijn:
f 39,— x 1,462 = ƒ 57,02

De digesters koelen nadat een batch er uit is, niet volledig af, zodat bij
opwarmen meestal minder energie nodig is dan bij de volgende berekening.
Het opwarmen van 5 digesters met een wanddikte van circa 20 mm kost:
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(hoeveelheid staal) x (warmtecapaciteit staal) x (temperatuurverschil)
3

hoeveelheid staal: wanddikte = 20 mm = totaal staalvolume 20 m , p = 8000
kg/m^

160.000 kg staal

warmtecapaciteit 0,117 x 4,2 kJ/kg,°k
temperatuurverschil 157-20 = 137°
Dus is er 0,117 x 4,2 x 160.000 x 137 = 1,077.10^ kJ
1 kg stoom bevat 2300 kJ •*

*1

10

= 4,683.103 kJ stoom = 4,683 ton stoom

nodig.
1 ton stoom kost ƒ 39,—. Het opwarmen van de 5 digesters kost maximaal
ƒ 182,64.
Uit deze 5 digesters komen 5x4x6 = 120 ton pulp, dus per ton pulp kost dit
maximaal ƒ 1,52. Dit is een zodanig klein bedrag dat dit wel te verwaarlozen
is.
De motor van de roerder van de blow-tank heeft ongeveer een vermogen van lOOkW.
De separator heeft een vermogen van 100 pK = 74,57 kW. De pompen hebben onge
veer een vermogen van 150 kW. De wasser heeft ongeveer een vermogen van 20 kW.
Het totale vermogen van deze apparaten is 344,57 kW.
Per uur wordt 6 ton pulp geleverd. Dus per ton pulp kost dit
1 kWh kost ongeveer f 0,14

344 57
^— = 57,43kWh.

energiekosten per ton pulp ƒ 0,14 x 57,43 =

ƒ 8,04.
Overzicht kosten.
digesters (opwarmen pulp)

ƒ 57,02

energiekosten blowtank, pompen en wasser "
Totaal afgerond

8,04

ƒ 65,—

(De berekening van de chemicaliënkosten en het waterverbruik staat in bijlage
EIII).

De kooktijd van de hennep is zeer ruw geschat en is geen betrouwbare waarde.
Bij het verhogen van de temperatuur kan de kooktijd worden verminderd. Dit
geeft dan weer andere waarden voor het energieverbruik en er zijn dan misschien
minder digesters nodig.
Omdat de vermogens van separator, pompen e.d. niet nauwkeurig bekend zijn, zijn
hiervoor grove schattingen gedaan. Dit is niet erg, omdat het toch maar een
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klein gedeelte van de totale kosten vein de hennepverwerking zijn. Arbeids- en
investeringskosten zijn ook hier weer niet meegerekend.

EIII
Berekeningen chemicaliën, water en energiebalans.
Wij voeren onze berekeningen pT.p.(d.w.z. per ton gevormde A.D. pulp) uit.
Een paar voor ons vaststaande gegevens luiden:
1. Per ton gevormde pulp is 0,3 ton chemicaliën nodig, en 6 ton water. De 0,3
ton chemicaliën kan vanuit de SC^-absorptietank in een concentratie van 15%
verkregen worden. De chemicaliën moeten opgelost worden in minimaal 2 ton
water. De overige 4 ton water wordt via de hergebruik-cyclus verkregen.
2. Aangezien het pulpen yan hennep volgens het natriumbisulfietproces een ren
dement van 40% kent, levert een ton pulp 60/40 = 1,5 ton afval op. Dit ge
voegd bij de 0,3 ton "nieuwe" chemicaliën en 0,6 ton met het hergebruik terugapstuurde chemicaliën, geeft een totale vast-stof-stroom in de zwartloog
van 2,4 ton. Dit geeft, gezien het feit dat er hoogstens tot 12,5% vaste
stof geconcentreerd wordt door de wasfilters, een waterstroom van 16,8 ton
water.
3. Per ton pulp treedt 7 ton water uit.
Deze drie gegevens zorgen er voor dat er 17,8 ton waswater nodig is. De
waterstroom wordt dus voornamelijk bepaald door de waterbehoefte van het
wasproces.

Chemicaliën balans: Wij gaan uit van 10% chemicaliënverlies, gebaseerd op ge
tallen die voor het Krâft-proces gelden. 10% NaHSO^ is 20 kg, wat overeenkomt
met 5 kg S en 10 kg NaOH. Hierbij is de gewaagde aanname gedaan dat Na en S
gelijkelijk verloren gaan. Deze chemicaliën kosten niet meer dan ƒ 10,— à
ƒ 15,— p.T.P.

Energiebalans:
1. In de verdampers moet 7,53 ton water verdampt worden, om de vaste-stofconcentratie van 12,5 op 30% te brengen. Dit met als verdampingswarmte van
water 2300 Mj/ton; kost 17400 MJ p.T.P. Opmerking: terug te winnen.
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De SC^-sfroom komt met een temperatuur van 2200°C uit de verbrander. Dit
wordt snel, om SO^-vorming te voorkomen, afgekoeld tot 600 C. 5 kg S komt
overeen met 10 kg SO^, wat bij een volume-verhouding SC>2 : ^ = 1 : 5, over
eenkomt met 30 kg gas. De warmtecapaciteit van het gas is 0,313 kcal/kg°C =
1,31 kJ/kg °C. Dit levert 63 MJ p.T.P. op.
In de Venturi scrubber wordt SC>2 uit de verbrander van 600°C tot 100°C af
gekoeld. Dit levert 20 MJ op. De koeling van de SO^ uit de verbrandings
oven, die bij 1100°C aankomt, levert 560 MJ op. Er moet 2,95 ton water ver
dampt worden, om de zwartloog op 58% vaste-stof-concentratie te brengen.
Dit kost 6800 MJ p.T.P. Natuurlijk is zo de energiebalans over de scrubber
niet kloppend. Dat zal op een of andere manier door extra verwarmen gecom
penseerd moeten worden.
De verbrandingsoven levert volgens Rydholm, bij een geschikte zwartloog,
9870 MJ p.T.P. Bij aanname van een rendement van 80% levert dat dus 7900 MJ.
De SC^/waterstroom die uit de Venturi scrubber komt wordt naar de absorptietoren gevoerd, en afgekoeld. Dit levert het volgende:
condensatie 2,95 ton water = 6800 MJ p.T.P.
afkoeling tot 20°C levert 990 MJ.
De koeling van de SC^/^-stroom geeft 50 MJ.
Alles tesamen geeft dit de volgende energie-balans over het recoverysysteem.
winst
Verdamper

verlies
17400

S-verbrander

63

Venturi scrubber

580

Verbrandingsoven

7900

SO^-stroom

6940
14483

6800

24200

(MJ p.T.P.)

Per ton pulp dus een verlies van ongeveer 10.000 MJ; aangezien 1 kg stoom
2,3 kJ energie inhoudt, komt dit overeen met ongeveer 4500 kg stoom. Dit is
bij een kg-prijs van ƒ 0,039 een totaalprijs van ƒ 180,—.
Totaal kosten:
energie:

ƒ 180,—

chemicaliën

"

totaal

ƒ 190,—

10,—
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Uitgaande van het feit dat dit proces de chemicaliënkosten en milieubelasting
moet beperken lijkt het vrij duur, te meer daar investerings- en loon- en
onderhoudskosten buiten beschouwing zijn gebleven. Het leeuwendeel van de
kosten is echter voor energie en volgens ons moet het mogelijk zijn het pro
ces zodanig te optimaliseren, dat de energiekosten sterk worden gereduceerd
(o.a. op de verdamper is veel te besparen). Als dit mogelijk blijkt, dan wordt
het proces zeker uit financieel oogpunt erg interessant. Of het proces ook
technisch mogelijk is, moet in de praktijk nog getoetst worden.

IS IV
Bleken
Enige opmerkingen betreffende de verschillende onderdelen van het proces:
- Goede resultaten worden verkregen door te bleken bij een consistentie (ge
wichtspercentage vezel t.o.v. vezel + water) van + 12%. Om deze dikke brij
te verpompen zijn verdringerpompen (high-density-pompen) noodzakelijk. De
investeringskosten in dergelijke pompen zijn veel hoger en de hogere con
sistentie vergt meer pompenergie per ton water + vezel, maar er is weer een
besparing mogelijk op het benodigde pompvermogen (en dus de energie) omdat
er veel minder massa verpompt hoeft te worden.
- De belangrijkste voorwaarden voor een goed verlopend hypochloriet bleekpro
ces is een juiste temperatuur (ca. 80°C) en een juiste pH (> 9,5) in de
torens. Deze hoge pH is noodzakelijk omdat bij een lagere pH hypochloriet
reageert tot HC10

of Cl^. HC10

tast niet alleen lignine maar ook cellulose

aan, wat leidt tot vermindering van de kwaliteit en opbrengst van de pulp.
too •

fig. 16
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Om de pH boven 9,5 te krijgen moet dus bij het mixen eerst NaOH toegevoegd
worden, en daarna pas hypochloriet en chloordioxide.
- Het is mogelijk om zeer efficiënt te bleken door gebruik te maken van torens
met een variabele verblijftijd. Afhankelijk van de gewenste witheid en van de
beginsituatie, kan de retentietijd aangepast worden. Ook hierdoor kan inge
speeld worden op een zeer wisselende vraag naar bepaalde types eindprodukten.
Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van dergelijke bleektorens.

Vier soorten torens met variabele retentietijden.(fig. 17).

Tr=^Sc

a Enkele toren met opstroom door de binnencylinder en terugvloeiïng langs de
buikcylinder met anti-cascade schotten.

b Enkele "opstroom" toren zonder aftapmogelijkheden op verschillende niveau's.

c Voorbeeld van een opstelling waarbij beide torens zowel afzonderlijk, als
in serie gebruikt kunnen worden.
d Twee torens in serie met opstroom in de eerste en terugstroom in de
tweede toren.
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- De reactietemperatuur van 80°C in de hypotorens is gekozen om een korte retentietijd mogelijk te maken.
Deze temperatuur wordt bereikt door de pulp met stoom te verhitten.
Na de eerste wasser is de temperatuur van de pulp gedaald tot circa 60°C; de
pulp moet dan weer opgewarmd worden tot 80°C. Deze tweede opwarmstap is in
de berekeningen verwaarloosd (zie ook opm. 6).
- In tegenstelling tot een bleekinstallatie waarin met Cl^ wordt gebleekt, is
in deze installatie geen extractietoren opgenomen. Chlorolignines kunnen
alleen uitgewassen (opgelost) worden bij een hoge pH. In een bleekinstal
latie met chloor is de pH meestal laag (soms wel 2). Om de chlorolignines
te kunnen uitwassen is dan een alkalische extractiestap noodzakelijk.
Omdat bij het bleken met hypochloriet de pH al hoog moet zijn, is deze
extractiestap hierbij dus niet nodig.
Berekeningen

1. Chemicaliën
Hypochloriet: totaal 5% "beschikbaar chloor" p.T.P. O.D. De term "beschikbaar
chloor" heeft betrekking op het oxyderend vermogen van de actieve chloorcomponenten.
De potentiaal van CI2 is 1,35 V,
van OCl"

0,94 V.

5%/ton pulp komt overeen met 50 kg C^/ton pulp =

kmol Cl^/p.T.P.

Dit heeft dezelfde hoeveelheid beschikbaar chloor als —• x
kmol OC1 /p.T.P.
71
0,94
_
- 1 kmol OCl /p.T.P.
Bij de pulpfabriek wordt OCl

als volgt gemaakt:

Cl2 + 2NaOH -> NaOCl + NaCl + H20

1 kmol OCl

nodig -* 1 kmol NaOCl nodig

1 kmol

Cl^ nodig en 2 kmol NaOH

1 kmol Cl2 weegt 71 kg, prijs ƒ 450,—/ton Cl^/ kosten: 0,071 x ƒ450,— = f 32,—
2 kmol NaOH weegt 80 kg, prijs ƒ 600,—/ton, kosten: 0,080 x ƒ 600,— =
Kosten p.T.P.
De genoemde 5% wordt over de twee torens in een verhouding 3:2 verdeeld.

ƒ 48,—
ƒ 80,—
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Chloordioxyde
Nodig 1 à 2% van de gebruikte hoeveelheid OC1 , dus p.T.P. 0,015 kmol ClO^
CIO2 wordt als volgt gemaakt:

2NaC102 + Cl2 -v 2C1C>2 + 2NaCl

0,015 kmol C1C>2 -* 0,0075 kmol Cl^

= 0,54 kg, kosten ƒ 450,—/ton =

ƒ 0,24

0,03 kmol NaClC>2 = 2,7 kg, kosten ƒ 1500,—/ton =

" 4,05

NaOH
Nodig: 3% OH~ p.T.P. = 30 kg OH~/p.T.P.
30 kg =
kmol OH •+ ook
kmol NaOH/p.T.P.
30
30
— kmol NaOH weegt — x 40 kg = 71 kg, kosten ƒ 600,—/ton = ƒ 43,— p.T.P.
De genoemde 3% wordt in verhouding 2:1 over de torens verdeeld.

Om kleurreversie te voorkomen is 0,2% genoeg + 2 kg SO^ p.T.P.
Kosten: ƒ 400,— x 0,002 = ƒ 0,80 p.T.P.

2. Energie, stoom
Aanname 1: pulp komt in de bleekinstallatie met een temperatuur van circa
20°C.

Aanname 2: soortelijke warmte, C , van hennep zal ongeveer gelijk zijn aan die
P
van water.
Het opwarmen van 1 ton pulp kost per °C: 4,2.10"* x 10"* = 4,2.10"* kJ.

Per uur stroomt totaal 6 ton vezel + 44 ton water = 50 ton pulp door de
bleektorens. De pulp moet 60°C opgewarmd worden.
Nodig: 4,2.103 x 50 x 60 = 1,26.10? kJ/h, p.T.P. dus l,26.107/6 = 2,1.106kJ
De energie-inhoud van 1 kg stoom is 2,3.10"* kJ -* nodig 2*3*|q3

=

3,1.102 kg

stoom/p.T.P.
Kosten: ƒ 0,039/kg stoom = 3,1.102 x ƒ 0,039 = ƒ 12,—/p.T.P.
3. Water
Totaal nodig: _+ 40 ton water/p.T.P., verdeeld over de 2 wassers. Door flink
terug te voeren (filtraat naar wassers, etc., zie flow-sheet) komt het totale
waterverbruik op

ton vers water/p.T.P.
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Kosten — x ƒ 0,15 =

ƒ 3,25 p.T.P.

4. Energie, electrisch
Uit de praktijk blijkt dat het bleken circa 90 kWh/p.T.P. aan electrische
energie kost.
Prijs 1 kWh = ƒ 0,14 -*• kosten 90 x ƒ 0,14 = ƒ 12,60 pï.P.

Totale kosten:
1. Cl2

ƒ 32,— + ƒ 0,25

ƒ

32,25

ƒ 43,- + ƒ 48,-

"

91,—

S02

"

0,80

NaC102

"

4,—

2. stoom

"

12,—

3. water

"

3,25

4. energie

"

12,60

NaOH

Totaal

ƒ

155,90 p.T.P.

- Over de electrische energie-behoefte is een zeer globale schatting gedaan.
- Buiten beschouwing zijn gebleven: 1. kosten voor waterzuivering;
2. de zeer fijne vezelfractie uit de
separator.
- Er is bij de berekening van de hoeveelheid natronloog geen rekening gehou
den met het hergebruik van het alkalische waswater. Hierdoor zal de beno
digde hoeveelheid natronloog in de praktijk lager zijn dan berekend is.
- Wij zijn uitgegaan van bleken met hypochloriet en chloordioxyde. Er is
echter niets nader uitgezocht over bleken met zuurstofradicalen of met
peroxyden. Dit zou nog moeten gebeuren.
- Er moet nog een keuze gemaakt worden uit de voorgestelde typen bleektorens.
- Onderzocht moet nog worden of het rendabel is, het waswater door een warm
tewisselaar te sturen. Wanneer dit niet rendabel is moet voor de tweede
hypotoren de pulp met "verse" stoom tot +_ 80°C opgewarmd worden.
E V
Drogen
Berekeningen
Na het bleken is de ingaande vezelstroom 6 ton/h (90% droge stof).
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Opslag vindt plaats bij 12% droge stof-gehalte, dat houdt in dat er dan
5,4 ton droge stof en 39,6 m3 water aanwezig is.
Dat wordt verdund tot 5% droge stof om het verpompbaar te maken.
5% droge stof betekent: 5,4 ton droge stof/h + 102,6 m3 water/h.
O
Er moet dus 63 m water/h bijvoegd worden.

Na de kamyrmachine is de samenstelling 48% droge stof.
48% droge stof betekent: 5,4 ton droge stof/h + 5,85 m3 water/h
Er wordt per uur 96,75 m3 water uitgeperst.

Het verdampgedeelte brengt de pulp uiteindelijk op de samenstelling 90% droge
i
stof.
j
90% droge stof betekent1: 5,4 ton droge stof/h + 0,6 ton water/h

De te verdampen hoeveelheid water per uur is 5,25 m3 (ton).
Verdampen van water: opwarmen + verdampen.
Opwarmen: Q = AT x

x m

AT = 100-30 = 70°C
Cp = 4,2 kJ/kg-°C
m = massa van pulp (water + droge stof)
m = 5,4 + 5,85 = 11,25 ton

Q = 70 x 4,2.103 x 11,25 = 3,31.109 J
*>

Verdampen: verdampingswarmte van water = 2682,5.10 J/kg
3

Er wordt 5,25 m
5,25.103

water verdampt, dit kost:

x 2682,5.103 = 1,41.1010 J

Voor opwarmen en verdampen is nodig per uur: 3,31.109 + 1,41.10*® = 1,74.10*0 j
1 74.10*0
n
Per ton henneppulp (90% droge stof) is dit: ——g
= 2,9.10 J/ton hennep

(A.D.)
(Per uur gaat namelijk 6 ton henneppulp (A.D.) uit.)

Volgens literatuur over het Glomera-systeem (Pulping Processes Rydholm, lit.
64) kost dit verdampingsproces 80 kg stookolie
70 kWh

}p.T.P.

De energie-inhoud van stookolie = 42.000 kJ/kg, van 1 kWh = 3600 kJ
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De kosten van stookolie en electrische energie bedragen:
stookolie

80 x 42.000.103 = 3,36.10® J

electr. energie

70 x 3600.103

= 2,52.10® J
3,61.109 J

2,9.109

Dat houdt in dat het rendement op 3 6i*io9

x

*00%

=

80% ligt. Dat is heel

aannemelijk.

Totale energiestroom (afgezien van effecten van warmtewisselaars en tegenstroom)
3,61.10® x 6 = 2,2.10*® J/h voor het verdampgedeelte.

Voor het mechanisch persgedeelte hebben we een benadering gebruikt op grond
van de energiekosten voor het verdampgedeelte. Empirisch is aangetoond dat de
energiekosten voor persen (kamyrmachine) 6 tot 10 maal zo klein zijn als voor
het verdampen. Wij zijn er vanuit gegaan dat 6 maal zo klein voor de persen
en 60 maal zo klein voor de bak van de kamyrmachine redelijk is.
Omdat we de prijs van stookolie niet weten, hebben we die van gas gebruikt
omdat de prijzen toch aan elkaar gekoppeld zijn.
Energie-inhoud van stookolie = 42.000 kJ/kg
Energie-inhoud van gas =

36.000 kJ/m3. Gasprijs = ƒ 0,43/m3.

Benodigde hoeveelheid gas voor hetzelfde resultaat:
80 x 42.000.103
3
3ë7ÖÖÖTTÖ3
93,34 m gas.
De kosten hiervan bedragen: 93,34 x ƒ 0,43 =
.. .

ƒ 40,13

Verder wordt er 70 kWh gebruikt. Dat kost: 70 x ƒ 0,14 = ƒ 9,80
Totaal

ƒ 49,93

Voor het persgedeelte van het droogproces vallen nu de kosten als volgt uit:
ƒ 49,93
= ƒ 8,32
6
ƒ 49,93 = ƒ 0,83
60
Totaal

ƒ
/ 9 15

Omgerekend naar electrische energie betekent dit: ^ g'14

9,15
=

65,37 kWh.

Deze hoeveelheid electrische energie is dus per ton pulp nodig voor het persen.
De benodigde hoeveelheid electrische energie per uur: 6 x 65,37 = 392,22 kWh.
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Op basis van bovenstaande berekeningen kan nu ook een kostprijs voor het
drogen geschat worden:
Kamyrmachine: trommel
Verdampers:

} electr. energie
persrollen

f

8,32

"

0,83

electrische energie

" 49,93

gas

" 40,13
Totaal

ƒ 99,21

- Het is duidelijk dat de gebruikte benaderingsmethode voor de benodigde ener
gie voor het persgedeelte niet erg wetenschappelijk verantwoord is. Maar
met deze methode is het wel mogelijk een globale inschatting te doen.
- Het berekende rendement komt overeen met de verwachtingen (circa 75% rende
ment). Hoe het rendement precies ligt is de vraag omdat we in de berekenin
gen geen rekening hebben gehouden met effecten van de warmtewisselaars en
het tegenstroomidee.

- Het Glomera-flash-dry-system lijkt met de gemaakte aanpassingen te weten:
1. gebruik van warmtewisselaars,
2. drogen volgens het tegenstroomprincipe,
geschikt voor het drogen van deze soort pulp.

De aanpassingen zijn van groot belang aangezien er met deze aanpassingen
ingespeeld wordt op goed gebruik van energie, wat in deze tijd van energieschaarste en bewustwording gewenst is, om niet te spreken van het
financiële voordeel.
- In plaats van gebruik te maken van de kamyrmachine is het mogelijk een spe
ciale pers te gebruiken. Deze pers zou direkt van 5% naar 44% droge stofgehalte gaan. Het persen zou daardoor goedkoper worden. De investerings
kosten liggen ook lager.
Maar het zou wel betekenen dat er 4% meer water verdampt moet worden,
terwijl indampen veel duurder is dan persen.

Wij hebben gekozen voor de kamyrmachine omdat deze in het Glomera-proces
gebruikt wordt en omdat we niet de mogelijkheid hadden de afwegingen ten aan
zien van die speciale pers te maken. Dit is dus iets dat nog moet worden
uitgezocht.
- Het effect van de warmtewisselaars en gebruik van het tegenstroomprincipe
moet nog bekeken worden. Wij zijn er vanuit gegaan met de berekeningen dat
deze aanpassingen er niet zijn.
Verder gaan we ervan uit dat gebruik van deze aanpassingen alleen maar
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positief zijn. Hoe groot dit positieve effect is moet nog worden bekeken.
- Er bestaat een mogelijkheid om in plaats van drogen tot 90% droge stofgehalte te drogen tot 87%. Dit zou inhouden dat er minder energie gebruikt
hoeft te worden voor het indampen. De kans op microbiëel bederf is niet zo
crroot. Bii stro vindt tot een vochtgehalte van 82% geen microbiëel bederf
plaats.
Wat het beste is, is nog niet duidelijk.

E VI

Flow-sheet

1. Toelichting
Op de flow-sheet is schematisch

het bisulfietproces voor hennep weergegeven.

In de flow-sheet zijn getekend:
- de benodigde apparaten (hoewel we zeker niet pretenderen in dit opzicht
volledig te zijn);
- de benodigde grondstoffen, in ieder geval de soort grondstof en, voor zover
bekend of berekend, ook de hoeveelheden.
De apparaten in de flow-sheet zijn zeker niet op schaal getekend. Ook de
manier waarop de lijn getekend is, heeft niets te maken met de lay-out,
ruimtelijk, van een eventuele fabriek.

Er is getracht afvalstromen per gedeelte van het proces gescheiden te houden.
Ook is zoveel mogelijk getracht aan te geven hoe bepaalde stromen (water, ener
gie) elders in het proces weer gebruikt kunnen worden.
Soms is dit gedaan door vanaf apparaten stoomleidingen terug naar de aanvoerstoomlijn te tekenen, omdat we in die gevallen niet precies wisten waar de
teruggewonnen warmte weer gebruikt kon worden.
Pompen, afsluiters, kleppen en andere hulpapparatuur zijn vrijwel niet aange
geven.
Deze apparaten komen zeer veel in de verwerkingslijn voor. We hebben alleen
de meest essentiële getekend, omdat de berekeningen niet in een stadium ge
komen zijn waarin met deze randapparatuur rekening gehouden moet worden,
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terwijl

dit bovendien onoverzichtelijk zou worden.

In sommige stukken van de verwerkingslijn wordt met low-density pompen gewerkt.
De pulp mag dan een consistentie van 4% hebben.
Bij het bleekgedeelte wordt met high-density pompen gewerkt, de pulp heeft
daar een consistentie van 12%. Dit betekent dat op diverse punten in het proces
consistentie-regelaars nodig zijn, die ervoor zorgen dat de pulp verdund
of ingedikt wordt.
Deze consistentie-regelaars zijn niet overal aangegeven, omdat we niet pre
cies wisten op welke plaatsen een high of een low-density pomp het meest
economisch was.
Niet getekend zijn de buffers die nodig zijn als er storingen in het proces
optreden.

2. De procesonderdelen
De verschillende verwerkingsstappen zijn in het verslag besproken en berekend.
Daarom geven we hier alleen een korte toelichting om het lezen van de flow
sheet te vergemakkelijken.

2.1 Hakselen en wassen
De hennep wordt verkleind in een hakselaar tot stukken van circa 5 cm. Het
gedeelte dat niet direkt gebruikt wordt, wordt buiten opgeslagen en later
teruggevoerd in de verwerkingslijn. De rest wordt gewassen in de wasser en
komt dan in een buffervat. Het waswater wordt gerecirculeerd.

2.2 Ontsluiten
De digesters worden vanuit de buffer gevuld met hennepchips.
Verder worden chemicaliën, water en weak black liquor en stoom toegevoegd. Na
afloop van het kookproces wordt de afsluiter onderaan de digester geopend. De
digester wordt geleegd en de pulpmassa komt in de cycloon van de blowtank.
Tijdens dit proces krijgt de pulpmassa door het drukverschil gelegenheid te
expanderen. Hierdoor komen de vezels los te liggen. Een groot gedeelte van
de stoom die vrijkomt bij het legen van de digesters wordt gerecirculeerd.
De opbrengst van het ontsluitingsproces is in de flow-sheet laag geschat (40%).
Alvorens de massa verder verpompt kan worden, moet hij eerst verdund worden
tot een consistentie van 4%. Hiervoor kan weak black liquor gebruikt worden,
eventueel aangevuld met water. In een separator wordt de pulp nogmaals ontdaan
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van zand en dergelijke.
In de wasser worden de chemicaliën en de opgeloste stoffen uit de pulp ge
wassen. Het waswater heet weak black liquor. Zoals boven staat vermeld wordt
dit weer opnieuw gebruikt om te verdunnen.

2.3 Chemicaliënterugwinning
Een speciale installatie is nodig om de weak black liquor te zuiveren en de
chemicaliën terug te winnen.
De werking van deze installatie staat beschreven in hoofdstuk 3.4.

2.4 Bleken
Na het wassen is het voor sommige doeleinden noodzakelijk de pulp te bleken.
Dit vindt plaats in een tweetraps bleekinstallatie met behulp van hypochloriet
en chloordioxyde.
Voor het gemak is voor deze twee chemicaliën één leiding getekend. In de
praktijk is dit natuurlijk niet het geval.
In de bleekinstallatie wordt gebruik gemaakt van high-density pompen omdat
bij een pulpconsistentie van 12-15% het bleekproces het best werkt.
Het waswater uit de wassers na de bleektorens wordt gerecirculeerd binnen het
bleekgedeelte.
Na het bleekproces moet de pulp weer verdund worden tot 5% om verder verpompt
te worden.
2.5 Drogen
Tijdens het droogproces gaat de pulp eerst door een "kamyr"droogmachine,
waarna het een consistentie heeft van 48%, daarna gaat het naar de vlokker.
De vlokken worden in een drietraps verdampingsinstallatie gedroogd.
Hierin wordt water teruggewonnen en elders opnieuw gebruikt.
Er zijn twee luchtcircuits. Eén met vochtige en één met droge lucht.

3. Opmerkingen
De flow-sheet is nog verre van compleet.
Vooral veel hoeveelheden opnieuw gebruikt water, chemicaliën en energie zijn
nog onbekend. Het is echter moeilijk om aan de hand van literatuuronderzoek
hier uitspraken over te doen, omdat het veel praktijkcijfers zijn.
Nog helemaal niets is aangegeven over de uiteindelijke afvalstromen.
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Bijlage F

BEREKENINGEN AAN HET CTMP-PROCES

1. Hakselkosten

ƒ 14,— per ton A.D. hennep

De opbrengst van het CTMP-proces volgens firma Bauer (Bijlage G.2) is 74%.
(1,215 TAD hennep levert 1 ton O.D. pulp op.)
Dus bedragen de hakselkosten per ton A.D. pulp: ƒ 18,90

2. Energie
Deze gegevens zijn afkomstig van Parenco en de firma Bauer.
Ie refiner

640 kWh/ton A.D.

refiner

450 kWh/ton A.D.

2e

randapparatuur
Totaal afgerond

300 kWh/ton A.D.
1400 kWh/ton A.D.

Totale energiekosten (1 kWh à ƒ 0,14):

ƒ 196,—

.3. Stoom
Er moet totaal worden opgewarmd:
28,5 ton (= 15 ton hennep A.D. + 4 ton extra waswater + 9,5 ton HO + 1 ton
S02_
3 ) van 10°C naar 70°C.
Er is van uit gegaan dat er in leidingen en bij het opwarmen een verlies is van
25%. (Dit verlies is een aangenomen hoeveelheid en moet nader onderzocht wor
den, dit hangt ook zeer af van de mate waarin je isoleert.)
Voor de 2e opwarmingsstap wordt opgewarmd van 70°C tot 135°C met stoom van
160°C en 6 atm. De totale stroom die opgewarmd moet worden is 32,5 ton/h (=
28,5 ton zie Ie opwarmingsstap + +_ 4 ton stoom H2O

Ie opwarmingsstap).

De benodigde hoeveelheid warmte voor de 2e refinerstap is Q = AT x Cp x m.
AT « 135 - 70 = 65°C
C
= 4,2.103 J/°C.kg
p water
m = 32,5.103 kg/h
Daaruit volgt voor Q: Q = 65 x 4,2.103 x 32,5.103 = 8,9.10® kJ/h

Inclusief verliezen is nodig: 11,9.10® kJ/h
Warmte-inhoud van 1 kg stoom (160°C, 6 atm) is 2400 kJ. Voor de 2e refiner11 9 10® =
stap is dan nodig: 2400
->,0.10J k<? stoom/h
Dit is T5

= 0,3 ton stoom per ton A.D. pulp.
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1 ton stoom kost ƒ 39,—, dus:
Kosten bedragen 0,3 x f 39,— =

ƒ 11,70

4. Chemicaliën
2-

2-

Het SO^ -verbruik is maximaal 0,067 ton SO^

2-

/ ton A.D.De prijs van SO^

is

ƒ 500,— per ton.
Kosten 0,067 x ƒ 500,— =

ƒ 33,50

5. Grondstof
Voor 1 ton pulp (A.D.) is nodig

^

x ƒ 570,— = ƒ 769,50

6. Afvalwaterstroom
Kosten gebaseerd op gegevens van Parenco.
Kosten afvalwaterstroom p.T.P. A.D.

ƒ 10,—

7. Kapitaal en rente
Investeringen worden geschat op 80 miljoen gulden. Lineaire afschrijving in
20 jaar met een rentepercentage van 12%.
Kosten omgerekend naar ton A.D. pulp

(met 350 dagen per jaar, 24 uur per dag,

15 ton A.D. pulp per uur).
Kosten

ƒ 105,—

8. Water
De kostprijs is laag en er wordt weinig gebruikt, wordt niet meegenomen.
Totale kosten:
1. hakselkosten

18,90
196,—

2. energie
3. stoom

11,70

4. chemicaliën

33,50

5. grondstof

769,50

6. afvalwaterstroom

10,—

7. kapitaal en rente

105,—
Totaal

9. Arbeidskosten (12% van de totale koster.)

ƒ 1138,30
"

155,70

Totaal

ƒ 1300,30

Afgerond

f

1300,—
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Opmerkingen
Na de Ie refinerstap komt stoom vrij uit de cycloon. De vraag is hoeveel.
Hoe hoog moet de temperatuur in de eerste refiner zijn?
Hoeveel SO

2-

moet er precies toegevoegd worden?
2-

Kan volstaan worden met SO^

toevoeging of zijn andere chemicaliën wenselijk?

Xs het interessant om al na de cycloon (na de Ie refiner) de pulp in te dikken
zodat het afvalwater geschikter is voor de verdunning voor de eerste refiner
(een kleinere "loop", na

het indikken moet wel weer verdund worden)?

Moet er ingedikt worden, zo ja tot hoe dik moet de pulp ingedikt worden?
Hoe wordt de hennep aangevoerd?
De laatste ontwikkelingen aan de refiners hebben opgeleverd dat deze zelf
zoveel stoom ontwikkelen dat ze hiermee ook het produkt nog kunnen drogen,
wat gunstig is voor de energiekosten.
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Bijlage G.
Lijst van personen en instellingen/bedrijven waarmee contact opgenomen is.
1.

Akzo - Amsterdam, Amersfoort, Delfzijl/dhr. Westerhof.

2.

Bauer, Firma C.E. - Springfield - Ohio 4550, U.S.A.

3.

Centraal Laboratorium van de Suiker Unie - Roosendaal/dhr. van Gijn.

4.

C.I.H. - Breda/dhr. Clerx.

5.

Fincell - Amsterdam.

6.

Dhr. Goldhoorn - ex-medewerker van de "Eendracht" - Appingedam.

7.

Goudse Spinnerij - Waddinxveen.

8.

Hoogenboom Chemie - Utrecht.

9.

Van Houten papierfabriek - Ugchelen.

10. I.B.V.L. (Instituut Bewaring en Verwerking Landbouwprodukten)- Wageningen
dhr. du Bois.
11. Nekami - Maastricht.
12. Nivoba Machinefabriek - Veendam/dhr. de Vries.
13. Parenco - Renkum/dhr. van Zon.
14. Project Veenkoloniën van de Themagroep Regionale Ontwikkeling, LH Wage
ningen/ Ariëns Kruyt.
15. Rhenus - Rhenen/dhr. Buisman.
16. Schut en Zonen - Heelsum/dhr. van Leeuwen.
17. Shell - Den Haag.
18. T.N.0. Vezelinstituut - Delft/dhr. Niou, dhr. de Haan, dhr. Finke en
dhr. Fuyt.
19. Werkgroep Veenkoloniën/ Tonny Roosendaal.
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