NEDERLANDS PROEFSTATION VOOR STROVERWERKING
TE GRONINGEN
B5Z01K AA11 DE CAHT0NN3HI3 CHÂTEAUIOUF - LA - F0H2T (Hte .VIENNE),
FBANK5IJK 10 SEPTEMBER 1937.

door Dr. F.Li. Muller.

GRONINGEN, augustus 1960,
Dit rapport mag slechts woordelijk en in zijn geheel worden gepubliceerd ; voor reklame alleen na schriftelijke
toestemming. Aanvragen om advies worden alleen behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet
van ieder recht op aansprakelijkstelling terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies.
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Besoek aan de Cartonne rie Châteauneuf - la -> Forêt (Hte Vienne),
grankri.lk 10 September 1957.
door Dr» F«!. Muller.

Bij deze fabriek waren wij geint roduceerd door dt

leer Rettmeyer der its. âllêaand te Hive* (Isère)» Wi;J wertem
ontvangen en rondgeleid door d® directeur, d© Keer Breton,
Het bedrijf had een productie van 36 ton per etmaal
(golfpapier van 150, 180 en 240 g/®2) en verwerkte tarare- en
gerstestro met 10-40 (gem. 25) % oud papier# Sinds 2i Jaar
werkte men met ee& continue Installatie» welke wm geleverd
door de Fa, M. Bruxuradv Matériels Cellulosiques et Papetiers,
11 Quai Jean Jaurès te Vienne (Isère)9 voor de prijs van
frs. 60 miljoen.
'De installatie bestond uit drie boven elkaar opgestelde
horizontale buizen van 5# » laagte en 80 e» 0« De bovenst© .
buie diende voor de impregneriag van het stro aet kalkmelk
(10% CaO op stro, viotverhouding 1 i 5) ea w#rd »et stoo® ver
warmd tot 90°. De kalkmelk werd toegevoegd ia mm, vóór d®
eerst® bui» geschakelde mengschroefgoot•.De ontsluiting
geschiedde verder ©ader atmosferische druk (100 - 110°) gedtt«»

remde 4 uur. In de buizen bevonden slob assen met arse», die
voor het transport van. het stro zorgden (in de middelste buia
twee assen boven alkaar).
Men was van plan later in des© apparatuur ook stof voor
liners van golfkarton te gaan bereiden, met natronloog onder
druk# Als invoermeehanisme dacht men hiervoor arnn «en êénkamerafsluiter volgens het systeem Kamyr.
Het kooksel werd gemalen in hydrafiae^en Jordans en
daarna uitgeperst tot
droge stoft die voor de machine mat
vers water werd verdundf een verdere wassing vond niet plaats#
Voor de later te bereiden aatronstof dacht men aan wassing
op een Paisaaan-filter. Het afvalwater (uit de koking 2.5 - 3,0 w?
per ton karton, in totaal 50 ®^) werd in de rivier geloosd.
Be stof werd verwerkt op «en lsngzeefmachine »et•tea
snelheid van 40-50 m/minuut, welke snelheid men het volgend®
4aar nog dacht op te voeren.

Oe fabriek besät «an ketel voor 16 ata# en m& mig-e-i aseida®, doch had Im bestelling ®m ketel voor #6 ata.(zowel
voor kolen als oll®, als aardgas) met een turbin» van 1000 kf,
waarmede een vrijwel gesloten kracht-warstebalans xou werten
verkregen. Eet krachtverbruik bedroeg 25 k h per 100 kg karton
waarvan 18 voor ontsluiting ©a stofbersiding en ? voer de
papiermachine.
Het bedrijf werd gevoerd met 6 man per ploeg, waarvan
twee voor het hakselen sa één voor ontsluiting 4- stofbereldlng
De ontslultingsinstallatie was opgesteld in ten gebouw
van 11 x 13 m grondvlak @a 22 & hoogt©.
Voor bet gerstestr© werd £rs* 4300 par ton betaald «&
voor het tarsestro frs. 5000 j deae laatste prijs kon in de
winter oplopen tot frs» 8000,
Hieronder volgens nog enkel# eiJfers over de sturkte
van een medegenomen monster golfpapier.
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Groningen, 23 augustus 1960.

Dr. ï.*i. Muller.

