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VERSLAG VAN EEN REIS DOOR FRANKRIJK EN W.-DUITSLAND VAN
13-29 JUNI 1954.
door F.M. Muller en P . M . smolders.
I . Inleiding.
Zowel in Frankrijk als i n W.-Duitsland had het Proef
station i n de laatste jaren waardevolle contacten gekregeg,
waardoor was gebleken, dat in deze landen belangwekkende
nieuwe methoden van stro-ontsluiting werden toegepast e n
nieuwe apparaten voor ontsluiting en stofbereiding zijn ont
wikkeld, c.q. dat door verschillende instellingen belangrij
ke onderzoekingen werden verricht. Het werd daarom gewenst
geacht om onze relaties aldaar te bezoeken, alsmede verschil
lende bedrijven, waar genoemde methoden en apparaten werden
toegepast o f vervaardigd. Tevens werd van de gelegenheid g e 
bruik gemaakt om bij een Belgische fabriek een laboratorium
apparaat t e bezichtigen.
De reisroute is aangegeven op bijgaand kaartje, waarop
de afgelegde bezoeken met de nrs. 1-24 zijn aangegeven. Het
reisprogramma luidde als volgt:
13 Juni. Vertrek van Groningen, aankomst t e Brussel.
!ï . Bezoek 1 . Papeteries de Genval, usine de St. Guibert
14
(Brabant).
Bezoek 2. Cartonneries de la Rochette, usine de
Venizel (Aisne).
Aankomst te Parijs.
15
" . Bezoek 3« Secretariaat der Association Technique de
l'Industrie Papetière (A.T.I.P.).
Bezoek 4. Centre de Recherches et d'Etudes pour
l'Industrie de la Cellulose et du Papier.
16
" . Bezoek 5- La Cellulose de la Seine t e Nanterre
(Seine).
Aankomst te Tours.
!i . Bezoek 6 . Papeteries Allard & Fils, usine de
17
Varenne pres Aubigné-Racan (Sarthe).
Bezoek 7 . Cartonnerie H . Oudin <5 Cie t e Truyes
près Cormery (Indre-et-Loire).
Aankomst te Angoulême (Charente).
18
" . Bezoek 8 . Centrale des Usines à Papiers et Papeteries
J.B. Weibel Réunies, usines de Begles près Bordeaux
(Gironde )..
Bezoek 9. La Cellulose du Pin t e Facture (Gironde).
Aankomst te Bordeaux.
19
" • Bezoek 10. Papeteries Robert Soustre & Fils, usine
de St. Seurin sur l'Isle (Gironde).
Bezoek 11. Papeteries Allard & Fils, usine de Brive
(Corrèze).
Aankomst te le P u y (Hte Loire).
20
" . Bezoek 12. Papeteries d'Espaly te le P u y .
Aankomst te Grenoble (Isère).
21
" . Bezoek 13. Ateliers Neyret-Beylier t e Grenoble.
Bezoek 14. Papeteries Navarre, usine de Champ-sur, Drac (Isère).
Bezoek 15- Ateliers Allibe & Cie t e Fures (Is^re).
-22Juni-

22 Juni. Bezoek 16. Ecole Française de Papeterie te Grenoble.
Bezoek 17. Cartonnerie Voisin-Pascal t e BourgoinJallieux (Isbre).
23
" . Aankomst te Freiburg i.B.
24
" • Bezoek 18. Zomervergadering der Verein der Zellstoffund Papier-Chemiker und -Ingenieure te Baden-Baden.
Aankomst te Ludwigshafen.
25
" • Bezoek 19. Rheinische Strohzellstoff A.G-. te Rhein
dürkheim.
Bezoek 20. Forschungslaboratorium der Zellstofffabrik
Valdhof te Mannheim.
11 . Bezoek 21. Technische Hogeschool te Darmstadt.
26
Aankomst te Limburg a/d Lahn.
27
" . Aankomst te Düsseldorf.
28
" . Bezoek 22. Laboratorium der Papier und Pappe A.G. te
Düsseldorf-Holthausen.
Bezoek 23- V/erk Süchteln der Papier und Pappe A.G.
29
" . Bezoek 24. Bureau van J-M. Voith te Düsseldorf.
Bij de voorbereiding der reis werd veel medewerking on
dervonden van de firma M. Kolkman te Amsterdam en van de door
haar i n Nederland vertegenwoordigde Ateliers Neyret-Beylier te
G-renoble. Lr. van Julsingha verschafte ons introductiœ voor
de te Düsseldorf afgelegde bezoeken, terwijl de firma Saarberg
te Amsterdam ons introduceerde bij de Papeteries de G-enval.
Achtereenvolgens zullen in afzonderlijke hoofdstukken
worden behandeld de bezoeken aan stroverwerkende/fabrieken,
strocelstoffabrieken, andere celstof- en cartonfabrieken, ma
chinefabrieken en aan laboratoria, adviesbureaux en verenigin
gen. I n een slothoofdstuk zullen enkele algemene indrukken
worden besproken.
/carton

II. Stroverwerkende cartonfabrieken.
Bezoek_2_ 1 Cartonneries_de la_Rochette, fabriek_te_Venizel
£Schema_I_)_.
Deze fabriek is sedert 1 0 jaar i n het bezit van de
Rochettegroep en werd gedurende deze periode geheel gemo
derniseerd. Daar men evenwel nog slechts de beschikking had
over één stropapiermachine, was de fabriek maar gedeelte
lijk in bedrijf.
I n deze fabriek werd voornamelijk tarwestro verwerkt,
dat werd betrokken uit de directe omgeving tegen prijzen
die ongeveer op een gelijk of iets hoger niveau lagen dan
die in Nederland. Het stro lag buiten i n bulten opgeslagen.
Hakselen.
Via twee hakselmachines werd het stro door een zeeftrommel en over een schudzeef geleid en vervolgens pneumatisch
getransporteerd. De gehele apparatuur was afkomstig van
Nyblad.
Koken.
De fabriek beschikte over 5 bolkokers van 5 m $ en
3 van 4 m 0 . De omstandigheden waaronder werd gekookt waren
de volgende:
een koker van 5 m 0 werd gevuld met 9 ton stro bestaande
uit een mengsel van 8 5 $ tarwe, 12% gerst e n de rest haver.
Men gebruikte normale stampers. Tijdens het vullen werd te
vens toegevoegd 18 nr water met 3 % kalk ( C a O ) en 3 % soda
( N a ? G 0 ^ ) op luchtdroog stro.
De omlooptijd van de kokers bedroeg 6-61 uur, terwijl
gedurende deze periode de druk 2 uur lang op 4 ato werd ge
houden.
Stofbereiding.
Onder iedere koker was een betonnen kuip aangebracht,
waarin één kooksel kon worden geborgen. Door middel van een
handspuit met een krachtige straal retourwater werd het
kooksel i n een stofgoot gespoeld en vermengd met 13% s^of
afkomstig van oud papier, dat i n een bolkoker bij 70-80 C
werd vervezeld. Uit deze goot werd de stof met een consisten
tie van + 3% opgepompt naar grote washollanders, die waren
voorzien van 3 of 4 wastrommels en een maalrol. Op deze
wijze werd de stof tegelijkertijd gewassen en vervezeld.
Na verdunning werd de stof vervolgens over een zandvang
geleid en daarna gesorteerd over Johnsson trilzeven voorzien
van perforaties v a n resp. 4.0 en 2.5 mm 0 .
De grove stof van de tweede sorteerder werd ingedikt
i n een transportgoot, periodiek vervezeld in een Gondux
schijvenmolen (Duits apparaat uit Hanau met verticale as en
carborundum schijven) en daarna toegevoegd aan de stof, die
de tweede trilzeef had gepasseerd.
Vervolgens werd de stof ingedikt en daarna gemalen
met een Claflin refiner (één passage). Parallel aan deze
refiner waren opgesteld een Jones refiner en een Alligator
die beiden buiten bedrijf waren; met de Alligator (zie
hst. V, bezoek 1 5 ) ging men proeven nemen. Via een consis-tentieregelaar-

tentieregelaar en een zandvang "bereikte de' stof daarna de baan.
Stropapiermachine.
Men werkte met een langzgefmachine van 2.10 m werkbreedte
die op stropapier van 165 g/m een snelheid had van 8 0 m/min.
De roterende knopenvangers aan de kop van de machine waren
buiten bedrijf.
K a de registerrollen waren een vijftal zuigkasten aange
bracht (vacuum 1.3-1.7 m waterkolom) e n vervolgens een zuigkoetswals (vacuum 2.2 m waterkolom). E r waren drie natpersen
in deze machine; de eerste was voorzien v a n een zuigwals (vacuum
2.2 m waterkolom) en de derde was uitgerust als keerpers.
De droogpartij bestond uit een serie van 17 cylinders met
een 0 van 1.0 m die i n twee rijen boven elkaar waren opgesteld.
Hierna volgden twee cylinders van + 3 m
en tenslotte nog een
serie van 1 0 droogcylinders met een $ van 1.5 m weer in rijen
boven elkaar. Behalve in het eerste gedeelte van de droogpartij
waren de beneden liggende droogcylinders voorzien van droogvilten.
Als opbrengst aan stropapier, berekend op l.d. stro werd
ons 63% opgegeven.
Het fabriekswater werd verkregen uit de Aisne, een rivier
die i n de zomer nog een minimum
afvoer heeft van 3 0 ton
water/uur. Het afvalwater werd eerst sterk verdund met rivier
water en daarna i n de rivier geloosd. Men was ervan overtuigd
dat er op de duur moeilijkheden zouden ontstaan met betrekking
tot de waterlozing, vooral als men ertoe zou overgaan met monosulfiet te ontsluiten.
In de fabriek was een modern, goed uitgerust laboratorium
ondergebracht, o.m. was hier een semi-technische Condux refiner
opgesteld die kon worden voorzien van ijzeren getande schijven
om kooksels te vervezelen o f gegroefde carborundum schijven om
te malen. Het apparaat werd aangedreven door een 1 0 P K motor en
kostte + 6500 gulden a f fabriek.
Bezoek 6 . Papeteries Allard et_Fils, usine_de Varenne (Schema_Il).
De firma vervaardigt golfcartonnen dozen en bezit het vol
gende drietal fabriekjes, waarvan de eerste twee werden bezocht.
1 . Een stropapierfabriek te Varenne, waar stro met natronloog
werd ontsloten en tevens oud papier werd verwerkt. Het
eindproduct van dit bedrijfje was een liner voor golfcarton.
2. Stropapier- en golfcartonfabriek te Brive waar stropapier
werd gemaakt door aan stro kalkmelk toe te voegen en de kalk
gedurende een dag of tien bij kamertemperatuur hierop te la
ten inwerken. Het verkregen stropapier werd voor de golf van
het golfcarton gebruikt. In dit bedrijf werd voorts golf
carton vervaardigd mee één of meer golflagen terwijl ook de
hoogte van de golf kon worden gevarieerd.
3 . De fabricage van golfcartonnen dozen geschiedde deels in
Brive, deels i n Parijs, waar tevens oud papier werd opgekocht
ten behoeve van onder 1 . genoemde fabriek.
De leiding van dit familiebedrijf berustte bij de Heer
Allard Sr., terwijl een viertal zoons en een schoonzoon waren
-gespecialiseerd-

gespecialiseerd op diverse onderdelen van de bedrijfsvoering.
Men liet een grote vrachtwagen rondrijden langs de drie
fabriekjes, waardoor men het transport verzorgde van oud papier
uit Parijs naar de linerfabriek te Varenne, waar rollen linerpapier werden opgeladen voor Brive terwijl met het overbrengen
van het daar vervaardigde golfcarton naar Parijs de kringloop
werd gesloten.
De fabriek te Varenne wordt hieronder beschreven; voor die
te Brive zie dit hoofdstuk, bezoek 1 1 .
Drie jaar geleden had de Heer Allard i n de omgeving van
Tours een zeer oud en verwaarloosd complex overgenomen dat
bestond uit een strocartonfabriekje waaromheen een aantal wonin
gen was gegroepeerd. Vroeger waren i n dit fabriekje + 150 arbei
ders werkzaam geweest, doch nu waren er slechts 35 mensen aan het
werk. Men was doende het geheel op te knappen en te moderniseren
en de ombouw was gereed voor wat betreft het hakselen, het ont
sluiten en de stofbereiding.
Hakselen.
Het stro, dat in schuren was opgeslagen, werd gehakseld met
een machine (type snijbonenmolen) van Frans fabrikaat.
Op het hakselrad waren een 5-tal messen gemonteerd die i n
de machine werden bijgeslepen. Daartoe was aan een rail een
kleine slijpmachine opgehangen die tot boven het messenrad kon
worden gebracht. Het geheel deed enigszins denken aan de boor
machine van een tandarts. E e n andere bijzonderheid van deze hak
selmachine was het feit, dat men aan het rad nog een 5-tal schoe
pen had bevestigd, waardoor dit rad tevens als ventilator werkte,
zodat de hakselmachine tegelijkertijd zorgde voor het pneumatisch
transport van het strohaksel. In de omkasting van het hakselrad
was een verstelbare schuif aangebracht, waarmede de luchttoevoer
werd geregeld. Een blaasleiding van 46 cm 0 voerde het haksel
naar een cycloon. De totale weglengte, waarover het stro op deze
wijze werd getransporteerd, bedroeg ongeveer 20 m, de capaci
teit der installatie 4 ton haksel/uur.
Koken.
Daar het kokergebouw zeer oud en slecht geoutilleerd was,
had men kort te voren een nieuw, licht geconstrueerd, gebouw
opgetrokken en daarin de onteluitingsapparatuur ondergebracht.
Het koken geschiedde thans in een z.g. "Fibropulpeur"
(zie Schema II), een ontsluitingsapparaat dat werd ontworpen
door de Heer Ihiriet, een typische uitvindersfiguur met wie wij
bij het bezoek aan deze fabriek tevens kennis maakten. Het toe
stel wordt vervaardigd door de Ets, Thiriet-Menigault-Brenac te
Fontainebleau, vandaar dat deze Fibropulpeur ook wel wordt ge
noemd het T.M.B.-apparaat.
Het geheel komt neer op een cylindrische toren met een
binnendiameter van + 1 m, waarin een geperforeerde transportschroef
is aangebracht, die beneden met stro wordt gevoed en aan de bo
venkant het kooksel uitstoot. Het stro werd aangevoerd door een
horizontale gesloten transportgoot,die even vóór de toren een
conisch verwarmd gedeelte had, waardoor het stro in de toren werd
geperst, zodat geen vloeistof hieruit kon weglekken.
-Vlak-

Vlak boven de bodem van de toren en juist beneden de stroaanvoer bevond zich een zeefplaat, die door het ondereinde van
de verticale transportschroef werd schoon gehouden. Boven in
de toren werd het ontsloten stro door een opening in de zij
wand uitgestoten i n een bak, waar het werd verdund en via een
goot werd afgevoerd.
De buitenzijde van de toren was over de., onderste helft
vo^zien van stoommantels, terwijl een gedeelte van de bovenste
helft werd verwarmd door een mantel waarin warme zwartloog
circuleerde.
In principe kan men het apparaat op twee manieren bedrij
ven:
1 . Door de ontsluitingsvloeistof in het bovengedeelte van de
toren via een krans van gaten in de wand toe te voeren.
Hierdoor stroomt de vloeistof naar beneden en dus in tegen
gestelde richting t.o.v. het stro, dat naar boven wordt g e 
transporteerd. De zwartloog wordt dan via de zeefbodem on
deraan afgevoerd.
2 . Door de ontsluitingsvloeistof evenals het stro aan de onder
zijde van de toeren toe te voeren. I n dat geval bewegen het
stro en de vloeistof zich dus beiden naar boven. Een gedeel
te van de zwartloog wordt dan via de onder 1 . vermelde
openingen i n de zijwand afgevoerd.
De Heer Thiriet gaat uit van de gedachte dat voor het
verwijderen van die componenten uit stro, waarvoor weinig che
micaliën nodig zijn, men een reeds verzwakte loog kan gebruiken,
terwijl de meer chemicaliën vereisende componenten, daarna door
een nog min of meer verse loog kunnen worden verwijderd.
Toepassing van dit denkbeeld leidt tot het tegenstroombe
ginsel, waarbij het verse stro met de verzwakte loog in aan
raking komt en het reeds gedeeltelijk ontsloten stro met de
nog min o f meer verse loog.
In Frankrijk waren reeds een aantal van deze apparaten in
gebruik. In de twee bedrijven, waar wij dit toestel aantroffen,
werd echter de tweede werkwijze toegepast, waarbij de verse
loog over de zeefbodem i n de Fibropulpeur werd gebracht. Op
ongeveer 2/3 van de totale hoogte werd een gedeelte van de
zwartloog verwijderd, die dan door circulatie i n een daarbeneden
aangebrachte verwarmingsmantel nog voor verwarming van de toren
dienst deed. Deze zwartloog werd vervolgens aangesterkt met
verse loog en onder de zeefbodem weer i n de pulper teruggebracht.
Zowel de voedings- als de transportschroef waren continu
r egelbaar en het gehele apparaat maakte een solide indruk. De
bediening en contrôle (energieverbruik van aanvoer- en trans
portschroef, temperatuurmeting op verschillende niveaux in de
toren, alsmede de regeling van de stoomdruk in de stommantels)
geschiedde van een centraal paneel.
Uit de discussies tijdens de bezoeken aan de twee bedrij
ven, die de Fibropulpeur in gebruik hadden, bleek dat men de"
voorkeur gaf aan de werkwijze, waarbij de verse loog onder in
de toren werd toegevoegd.
Wanneer men de loog boven in de toren (uiteraard even on
der het punt waar de stof uittreedt) aan de halfontsloten stof
toevoert, schijnt deze zich slecht met de stof te mengen, omdat
de stofdikte ( c a . 20%) nogal hoog is. Hierdoor wordt het
-kooksel-

kooksel inhomogeen.
De verblijfsduur in de Fibropulpeur bedroeg slechts 20 rainu-.
ten bij een looggift van 10;% op stro en een temperatuur in de
stoommantels van onderen naar boven van resp. 70,.90 en 80 C.
Als stoomverbruik werd opgegeven 200 kg per ton stro; de capaci
teit van het apparaat bedroeg 10 ton stro per dag.
De voedingschroef verbruikte 10 A/220 V en de verticale
transportschroef 6 A/220 V.
De uit de Fibropulpeur tredende stof maakte de indruk goed
ontsloten te zijn (de knopen lieten zich tussen duim en vinger
zeer gemakkelijk uiteen wrijven).
ïïadat de stof de Fibropulpeur had verlaten werd deze met
schoon waxer verdund, vervezeld in een Lamort-desintegrateur en
via een zandvang, indikker en een refiner, in een hollander ge
bracht waar zij werd gemengd met 25% oud papier.
Stropapiermachine.
Aan vernieuwing van de baan was men nog niet toe. Doordat
men van twee zeer oude kleine langzeefmachines, één bruikbare
machine had gemaakt, kon men de productie aan stof tot stropapier
verwerken.
Bij aankomst aan dit fabriekje werden wij tegelijk met een
5-tal collega-strocartonfabrikanten ontvangen, die zeer uitge
breide discussies voerden met de directeur en de bedrijfsleider
over de outillage. 's Middags bezochten wij na een geanimeerde
gezamenlijke lunch met dit gezelschap de cartonfabriek Oudin &
Cie (Bezoek 7). De fabrikanten die elkaar op deze wijze ont
moetten waren deelnemers aan de "Groupe Paille" ( z i e hst. VI,
bezoek 3)•
B e zoe k_7 _Gart o nfabri e k_HJL_0u din_iç_ Ci e_.
Deze fabriek was een klein, doch goed ingericht bedrijf met
een dagproductie van 18 ton carton en 60 man personeel.
Als gemiddelde stroprijs werd bij deze fabriek opgegeven
7 fr/kg aan fabriek.
Hakselen.
Met een hamermolen verkreeg men hier strodeeltjes die vooral
in de lengterichting waren gespleten. Over het algemeen was dit
haksel zeer fijn en het leek erop, dat veel stro werd verpulverd.
De capaciteit van deze hamermolen bedroeg 1 ton stro per uur.
Met een pneumatische transportinrichting werd het haksel in de
silo's gebracht.
Koken.
Met de hand werd een schroefgoot gevuld, die een Fibropul
peur voedde welke reeds 2 jaar in bedrijf vas en in uitstekende
conditie verkeerde. Het gehele kookproces speelde zich af in
1'; minuten bij een loogverbruik van 9-11% op stro; de stofdikte
in het apparaat bedroeg 25'jo. Ook hier werd de verse loog onder in
de pulper toegevoerd en wel om dezelfde reden als bij de fabriek
van Aliard et Fils.
Stofbereiding.
De stof, die de Fibropulpeur verliet zag er zeer droog uit,
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was behoorlijk ontsloten en werd na verdunning vervezeld, uitge
perst in een schroefpers en daarna met schoon water verdund. Te
zamen met oud papierstof werd zij vervolgens in hollanders gema
len waarna de stof via een lange zandvang, Trimbey sorteerder en
Vortraps, een indikker en een refiner (fabrikaat Neyret-Beylier)
naar de stofkuip werd gevoerd.
Strocartonmachine.
Op een langzeefmachine werd strocarton gemaakt, waaraan ca.
40% oud papierstof was toegevoegd. Het carton werd in de machine
beplakt met papier waarbij men "colloseï:(een maismeel)gebruikte
als kleefstof.
De stofkuip van de machine was voorzien van een consisten
tieregelaar, terwijl de vochtigheid van het carton in de machine
werd gecontroleerd met een apparaat, waarvan de werking berustte
op meting van de geleidbaarheid voor electriciteit van het car
ton. Beide apparaten waren vervaardigd door de Fa. Decamp te
Esvre.
Bezoek_9_._La_Cellulose_du Pin.
Behalve de fabricage van gebleekte en ongebleekte kraftcelstof en kraftpapier (zie hst. IV, bezoek 9) maakte deze fabriek
ook liners voor golfcarton, waarvoor o.a. Celdecor strohalfstof
werd gebruikt.
Men bereidde ca. 40 ton van deze stof per dag. Op het ogen
blik van ons bezoek werd echter slechts 20 ton geproduceerd met
een rendement van 54% op stro.
Halselen.
Met hakselmachines (type snijbonenmolen) werd het stro
verkleind en daarna pneumatisch getransporteerd.
Koken.
Het stro werd boven in de Celdecortoren gebracht via een
kettingtrog, waarin het stro eerst met de loog zeer sterk werd
gemengd (zie ook hst. III, bezoek 5). De temperatuur boven in de
toren bedroeg 60°C en onder 107-108 C.
Stofbereiding.
De stof die de toren verliet werd door een pomp van Celde
cor gedesintegreerd en daarna met twee Paxman filters in serie
gewassen. Voorheen had men tussen de twee Paxman filters een
Bauer double-disc refiner opgesteld om de stof eerst te verve
zelen alvorens verder te wassen, doch men had hiermee geen be
tere wassing verkregen, zodat deze na het tweede filter was op
gesteld. Het apparaat werkte met slechts één draaiende schijf
om net krachtverbruik te beperken. De capaciteit was bij een
stofconcentratie van 2fo en 350 omw/min. 1 ton stof per uur.
De vervezelde stof was geschikt om te worden gesorteerd over
Johnsson trilzeven (perforaties 6 mm
waarvan het grof naar
de refiner werd teruggevoerd. Ha een Trimbey sorteerder (perfo
raties 5 mm
werd de stof naar de linertnachine gevoerd waar
m.b.v. twee langzeven een laag kraft en een laag Celdecor
strohalfstof op elkaar werden
gekoetst.

0)

0)

- Bezoek 10-

__9—

• _S^£°ü£lPieFf&briek_Robert_Soustre &_fils._
Ook dit is eer, familie-onderneming, die verschillende fa
briekjes heeft en behalve golfcarton ook cartonnages aflevert.
Hakselen.
Met een hakselmachine (type snijbonenmolen) voorzien van
ventilatorbladen (zie dit hst. bezoek 6) werd het stro gehakseld
en via een cycloon naar een silo getransporteerd. Hierna werd
het stro gereinigd m.b.v. een trilzeef en magneten. Tenslotte
kwam dan nog een hamermolen om het strohaksel verder te verklei
nen.
Koken.
Dit geschiedde in een continue ontsluitingsapparatuur, het
z.g. Saincler-apparaat
_
dat bestaat uit een gesloten
dubbele goot, waarin tegen elkaar in twee assen draaien, welke
zijn voorzien van armen, die het stro voortdurend met de chemi
caliën mengen en tegelijkertijd langzaam transporteren. Aan het
eincie van deze goten (+ 5 m lang) valt het stro in daaronder
liggende gelijke goten die op hun beurt weer in een derde stel
goten uitmonden.
Het gehele apparaat was in een kast gebouwd, die was voor
zien van thermometers. Bij het begin van de eerste goot werden
stro en kalkmelk toegevoerd. Even verder in de goot werd stoom
ingeblazen, zodat de temperatuur in de eerste goten reeds tot
95 C opliep^ Aan het eind van het derde stel goten was de tem
peratuur 80 C en vandaar viel het kooksel in een wijnpers (fabri
kaat Mabille).
De ontsluiting duurde 4-5 minuten, het kalkverbruik was
15-20$ GaO op stro en de capaciteit van dit apparaat bedroeg
1 ton stro/uur; tot dusverre had men met 0.7 ton stro/uur ge
werkt. De stofconcentratie in het apparaat bedroeg 15-20^.
Stofbereiding.
De verkregen stof werd met schoon water verdund, losgeslagen
en daarna bij een stofconcentratie van
gemalen in een refiner
(fabrikaat Neyret-Beylier).
Daar men het idee had, dat deze refiner de vezels teveel
verkortte, nam men proeven met een Supraton-apparaat.
Stropapiermachine.
Via roterende knopenvangers (fabrikaat Lamort) kwam de2
stof op de langzeefmachine, die '52 m/minuut liep op 160 g/m . De
derde natpers was uitgerust als keerpers.
Men vertelde ons dat 130 kg stro 100 kg stropapier oplever
de.
Bezoek_ll._Allard ejt_fils_te_Brive_.
In dit bedrijfje werd 5-6 ton stropapier per dag vervaardigd.
Ontsluiting.
In grote betonnen bakken werd gehakseld stro gebracht, ter
wijl gelijkertijd kalkmelk werd toegevoegd. Gedurende 8-10 dagen
werd dit stro geweekt .onder het gewicht van de inhoud van een
andere bak die reeds deze weektijd achter de rug had.
-Deze-
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Deze laatste lag op de eerste massa nog 8 dagen te
"fermenteren" waarbij door ontwikkeling van micro-organismen de
temperatuur kon oplopen tot 40 C. Het verbruik aan kalk bedroeg
22% op stro.
Stofbereiding.
De stof werd na dit koude ontsluitingsproces gedurende ca
45 minuten gekollerd en daarna met schoon water verdund en met
plunjerpompen in hollanders gepompt.
Stropapiermachine.
Sen oude rondzeefmachine verwerkte de
van 32 m/min. tot 160 grams stropapieij dat
bruikt. Op de rondzeef bleek men geen last
ondervinden, terwijl het slechts af en toe
zeef met zuur moest reinigen.

stof met een snelheid
als golflaag werd gevan verstopping te
voorkwam dat men het

Bezoek 12._Papeterie_d'Espaly^
Dit is een kleine stropapierfabriek met een productie van
5 ton/dag.
Koken.
-,
In horizontale cylindrische kokers van 30 m werden van
pakdraad ontdane strobalen geschoven en daarna gedurende 6 uur
gekookt (4 uur op 3-4 kg/cm ) met een kalkgift van 13-15% op stro.
De vulling van deze kokers bedroeg 2 ton stro.
Stofbereiding,
Na 15 minuten kolleren en 15 minuten malen in hollanders werd
de stof door een langzaam draaiende (250 omw/min) kegelstofmolen
gevoerd met messen van 12 mm breedte. Op deze wijze werd de stof
gehomogeniseerd en gereinigd. Zware delen (ijzer, steen, enz.)
bleven namelijk in de ruimte voor .de rotor achter en na een peri
ode van 8 uur werd dan het huis van deze kegelstofmolen gereinigd.
Men werkte reeds jarenlang met dit apparaat en het was nog nooit
nodig geweest de messen te verwisselen l
Stropapiermachine.
Op een zeer oud rondzeefmachinetje (sommige onderdelen da
teerden nog van 1865 1) van 150 cm breed werd het stropapier ver
vaardigd.
Na een periode van 8 uur werd gestopt en het rondzeef gewas
sen met zoutzuur.
Volgens de eigenaars van deze fabriek waren de continu ont
sluitingsapparaten zoals de Fibropulpeur en het Saincler toestel
onvoordelig in kracht- en stoomverbruik (deze fabriek werkte zeer
goedkoop, doordat zij beschikte over waterkracht).
Vergeleken met d.m.v. koude ka,lkontsluiting verkregen carton
heeft liet m.b.v. kokers verkregen strocarton een betere stijfheid,
doch de waterafstotendheid is veel geringer.
De stroprijs bedroeg voor deze fabriek in doorsnee 7 fr/k,T
en voor kalk betaalde men 10 fr/kg.
Bezoek_ 17_._Cartonnerie Voisin-Pascal.
Dit is een fabriek waar speciale cartons worden gemaakt
-(o.a.-
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(o.a. presspan). Hiertoe verwerkte men ook stro dat met monosulfiet werd ontsloten.
Hakselen.
Het stro werd gehakseld met een hamermolen, die voorzien
was van een 50 PK motor en per dag + 15 ton stro verwerkte.
Het stro werd pneumatisch getransporteerd.
Koken.
In deze fabriek was eveneens een Saincler apparaat (zie dit
hst., bezoek 10) in gebruik, doch dit bestond slechts ujt twee
stel goten onder elkaar en diende om het stro bij 60-70 C met de
ontsluitingsvloeistof door en door te impregneren. Onder het
Saincler apparaat bevond zich een schroefpers (fabrikaat Colin)
die de overmaat kookloog uit het stro perste en waardoor het
stro zodanig was geslonken, dat men zonder stampers te gebrui
ken een bolkoker van 3 m 0 vulde met 2 ton stro. De uitgeperste
kookloog werd aangesterkt me.t verse loog en weer naar het begin
van de eerste menggoot van het Saincler apparaat teruggevoerd.
Op deze wijze verbruikte men 6% NagSO^'en 2% NaOH op stro.
De omlooptijd van de kokers bedroeg
wavy, waarbij men 3 uur
een stoomdruk handhaafde van 5 kg/cm"1". De eindvlotverhouding
bedroeg 1 : 4-.
Stofbereiding.
De stof werd langdurig gewassen in washollanders en daarna
ontwaterd op een vacuumfilter. Hierna werd de stof opnieuw ver
dund en gesorteerd over een trilzeef en een Trimbey sorteerder.
Oud papier werd met kollergangen verwerkt, daarna gesorteerd
over een stel oude trilzeveri en nagereinigd met een centrifugaalsorteerder (DickstoffSchleuder van Voith) die bij een stofconcent rat ie van 5% werkte.
De cartons die men in dit bedrijf vervaardigde waren specia
le soorten, waarvoor men mengsels van grondstoffen gebruikte. Zo
werd de stof zeer nauwgezet uitgewassen om haar vrij te maken
van electrolyten, daar het carton voor electrische isolatiedoel
einden moest worden gebruikt. Sr was zelfs een speciale ruimte
aanwezig waar de doorslagspanning van het carton werd bepaald.
Bezoek_23_:_
Dit is een normale kalkstrocartonfabriek.
Op een uitgestrekt terrein was de jaarbehoefte aan stro in bulten
opgeslagen d.w.z. een hoeveelheid van 20.000 ton. Deze bulten
waren gestapeld met een zadelvormige top en afgedekt met stromatten afkomstig van graan dat met vlegels was gedorst.
Men verwerkte nog stro van oogst 1952.
De stroprijs bedroeg 80 D.M. per ton.
Hakselen,
Van de hakselmachines (type snijbonenmolen) werd het stro
pneumatisch getransporteerd eri daarna ontdaan van knopen en
korrels en vervolgens in silo's opgeslagen.
Koken.
„
Het koken geschiedde in 7 bolkokers van 22 ra , die werden
-gevuld-
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gevuld met 3 ton stro en 5 g ni kalkmelk, die tevoren was bereid
door gebluste poederkalk met het water te mengen. Men achtte
deze gang van zaken voordelig, omdat hierdoor een nauwkeurige
dosering van de kalk mogelijk was (de gebluste kalk was zeer
zuiver en werd in papieren zakken geleverd). De kalkgift be
droeg 7-5% (berekend als OaO). De omlooptijd van de kokers
was 6-6i: uur, waarvan 1-g- werd gebruikt voor het vullen, terwijl
de koker + 3 uur op 3g-4 kg/cm druk gehouden werd. De eindvlotverhouding was + 1 : 2i, zodat de stof' droog kon worden gekollerd (+ 30% stofconcentratie). Men bleek er de voorkeur aan
te geven net een matige kokervulling te volstaan, waarbij de
stamptijd beperkt kon blijven, boven langer stampen, waarbij,
voor eenzelfde dagproductie, minder kokervullingen nodig zijn.
Stofberei ding.
In de vrij zware kollergangen werd gedurende 20 minuten gekollerd, terwijl er in de hollanders niet veel meer gebeurde.
In de stofkuip werd 9% oud papierstof toegevoegd, hetgeen be
langrijk werd geacht om soepel carton te verkrijgen.
Strocartonmachines.
De fabriek had één machine voor zwaardere cartons die voor
zien was van een langzeef met bovenzeef, twee gewone persen en
één keerpers. Het oudste natvilt werd op de keerpers gebruikt
hetgeen evenwel een markering op het carton opleverde. Deze mar
kering werd midden in de droogpartij -waar het vochtgehalte van
het carton + 35% bedroeg- door een aandrukrol op een droogcylinder verwijderd. Op deze machine ging men tot 1100 grams
('s Maandags liep men aan met 350-400 en tegen de Zaterdag min
derde men tot 700 grams carton).
2
De tweede machine liep het best op stropapier van 180 g/m ,
doch werd ook voor hogere gramgewichten gebruikt.
Deze machine had geen bovenzeef doch slechts een vilt om
de bovenkoetswals.
Men gebruikte hier zeven van 11 mazen/cm.
Beide machines liepen, bij ons bezoek op 400 grams carton met
een snelheid van 26 m/min. De stropapiermachine liep 64 m/min
bij een m -gewicht van 180 gram.
Het water dat van de registerrollen kwam viel door he u
rugkerende zeef en werd onder de baan opgevangen. Op deze wij
ze werd het zeef met retourwater schoongehouden en men achtte
dit een voordeel boven het gebruik van sproeiers met schoon
water dat gewoonlijk vrij koolzuur bevat, waardoor ook carbonvfccn
kunnen worden neergeslagen, die het zeef verstoppen.
In verband met de overheidsvoorschriften is het voor Duit
se fabrieken van groot belang zo weinig mogelijk afvalwater te
produceren. Deze fabriek b.v. voerde het afvalwater af in do
Niers en het Niersverband stelde voor dit jaar een belasting
vast van D.M. 120.000.
Daarom paste men voor verdunningsdoeleinden in deze faoriek
overal retourwater toe. Op de machines werd alleen schoon waoer
gebruikt voor de sproeiers boven de stofoploop en de natvilteri.
riet surplus aan retourwater ging naar twee grote conische bezinktrechters ieder van 500 m.3 inhoud, waarvan het bezinksel
periodiek naar de hollanders v/erd teruggevoerd. Op deze.,wijze
wist men de hoeveelheid afvalwater te beperken tot 10 m /ton
-carton-
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carton.
Het eindproduct van deze fabriek bestond uit strocarton,
in vellen of rollen, eventueel beplakt en gekleefd.
De productie bedroeg 65-70 ton carton/dag en men kwam tot
een cartonrendement van ca 75% op stro.
Ofschoon men de ^aalgraad van de stof voor de machines
controleerde, met een "S.R.-toestel had men wonderlijke ervarin
gen. Zo bleek dat somstijd stof die op de natpartij goed ont
waterde, op de droogpartij zeer slecht droogde, waardoor de
machine langzamer moest lopen dan met de ontwatering overeenkwam.
Het ketelhuis werkte op een druk van 18 kg/cm
waarna een
tweetgl 2-cylinder-zuigermachines de druk reduceerde tot 2-4
kg/gm . Men gebruikte voor de kokers oververhitte stoom van
350 0. Het totale stoomverbruik bedroeg 13 2 ton per dag, terwijl
de fabriek electrische stroom extra van buiten kreeg. Het tota
le waterverbruik bedroeg 900 ton per dag.

J
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III. Strocelstoffabrieken.
Bezoek_5j._La_Cellulose de_la Seine_(Schema_III )_.
Bij dit bedrijf waren wij geïntroduceerd door een re
latie van de C.E.R.I.C., de Heer Victor Lejeune der Eta
blissements A. Johnson & Cie (Vertegenwoordigers van de
Zweedse Kamyr A.B.), die ons begeleidde. De fabriek is in
een voorstad van Parijs aan de Seine gelegen naast de
Papeterie de la Seine, van welke de Cellulose de la Seine
een dochtermaatschappij is. Wij werden ontvangen door de
Heren René Avot (Directeur), Mousselin (chemicus) en
Roulier (bedrijfsingenieur). De fabriek paste voor de ont
sluiting een Celdecor loogtoren toe, gevolgd door een
Kamyr installatie voor chloreren en bleken. Men verwerkte
tarwe-, rogge- of haverstro in balen van ca. 42 kg. De op
slagcapaciteit onder dak bedroeg 3000 ton.
Voor het hakselen van het stro beschikte de fabriek
over een Nyblad en een G-rumbachmachine , waarvan de eerste
het stro korter sneed dan de laatste. Een ventilator zoog
het haksel weg en blies het in een ontstoffingsapparaat van
Italiaanse herkomst (Agudio), vanwaar een tweede venti
lator het via een cycloon naar de loogtoren transporteerde.
Hier viel het haksel in eeg bak met schuine bodem, welke
was gevuld met loog van 80 C en 30 g NaOH per 1 en waar een
kettingtransporteur het doorj
•O""''
heen trok (zie fig.); op dej
^
ze wijze werd een goede
I
^
drenking verkregen.
' -v«"'" ..
De loogtoren had een hoogte
'
V
v
a
n 1 8 m e n e e n c a p a c i t e i t
van 30 ton celstof per dag
bij een verbruik aan natronloog van 12-13% gp stro; verwar
ming geschiedde met indirecte stoom tot 105 C . Onder in de
toren, waar de stof met water werd verdund, werd de consis
tentie geregeld via de amperage van de roerdermot p r, waar
door de watertoevoer v/erd gecommandeerd (hoe dikker de stof,
hoe hoger de weerstand van de roerder en omgekeerd).
Na de Igogtoren werd de stof, zoals bij het Celdecor
proces gebruikelijk, gewassen op een Paxman filter, hetgeen
geen moeilijkheden opleverde (de stof gaf bij uitknijpen
slechts weinig gekleurd water; zie ook hst. VI, bezoek 4).
Oorspronkelijk had men de stof na het paxman filter een
Bauer double disc mill laten passeren om de knopen uiteen te
wrijven, doch naderhand had men deze als zijnde overbodig
buiten het bedrijf gesteld. De stof passeerde na verdunning
tot 4% een Kamyr chloortoren, waar 12% chloorgas op celstof
werd verbruikt. Hierop volgde een Kamyr wasfilter en een al
kalische extractie met een loogverbruik van ca 2% NaOH op
stro. Na een volgend wasfilter werd de stof eerst gesorteerd
op 2 parallelle Johnsson trilzeven, een (effectieve) zand
vang, een "sandtrap" (een soort cycloon voor afscheiding van
zware verontreinigingen van Franse herkomst) en een drietal
"rottroms" (centrifugale sorteerders met roterend zeef van
Duits origine (Hiag)). Twee van deze laatste apparaten ston
den parallel, terwijl de derde het grof der beide eerste
hersorteerde. Het grof van Johnssons en Rottroms werd in een
-Mabille-
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Mabille schroefpers uitgeperst en verkocht aan cartonfabrieken.
Na de sortering werd de stof ingedikt op twee parallelle
Lindblad filters, passeerde een derde Kamyr wasfilter en werd
gebleekt in twee trappen rnet Na-hypochloriet (totaal chloorverbruik 3% op celstof, 140 g actief chloor per 1). De consisten
tie bedroeg in de beide eerste bleektorens 5-6% en 1% in de
derde toren.
ïla de bleking volgde nog een nasortering op een lindgren
trilzeef met spleten van 0.25 min, waar de "venstertjes" werden
verwijderd en een wassing op een vierde Kamyr filter. Het over
all rendement aan gebleekte celstof op stro bedroeg 38-39%. De
meeste stof werd door een pomp met consistentieregelaar naar de
Papeterie de la Seine gevoerd. De rest werd ontwaterd op een
Kamyr presse pâte (rondzeef met twee natpersen) tot 45% droge
stof en verkocht.
Om bederf der natte celstof tijdens hef vervoer tegen te
gaan werd een kwikpreparaat toegevoegd.
De celstof had een Photovolt helderheid van 80-82%, welke
soms na het laatste filter iets terugliep; men dacht erover om
dit laatste tegen te gaan door toevoeging van wat ga-peroxyde.
De celstof had een zeer hoge maalgraad, n.l. 35-40 S.R.; bij stof
die gedurende het weekeinde in de torens was blijven staan, kon
de maalgraad zelfs oplopen tot 50 S.R.
Bij een gesprek na afloop van de rondleiding werd nog het
volgende vernomen.
De Papeterie de la Seine maakte wit papier en zakkenpapier
voor Bates. Men had getracht om ongebleekte strocelstof in het
zakkenpapier te verwerken, doch had hierover klachten gekregen,
welke aan een te lage doorscheursterkte werden geweten; feitelij
ke gegevens bezat men hierover echter niet.
Men had van de Zwitserse firma Attisholz een aanbieding ge
kregen voor een apparaat om de fijnste, niet-vezelige bestand
delen uit strocelstof te verwijderen, bestaande uit een roterend
zeef, waarbinnen de stof in 1% concentratie werd toegevoerd. Bij
Attisholz had men proefnemingen verricht met zeven van 50 en
150 mazen per inch; het fijne materiaal werd afgevoerd met een
concentratie van 0.075%, terwijl de vezels werden ingedikt tot
2%. Hoewel dit uit de betrokken correspondentie niet duidelijk
bleek, zal het te verwijderen fijne materiaal wel een 100 vl
oeistof uitmaken, hetgeen het noodzakelijk maakt hiervoor oen
passende afzet te vinden (zie over dit vraagstuk ook ons
Treatise nr. 1).
Bezoek_19_.„Rheinische Strohzellstoff_A_1G;.
Hier waren wij geïntroduceerd door Prof. Reiff van het
Waldhof laboratorium en door Prof. Jayme van de Technische •'om
school te Darmstadt. V/ij werden ontvangen door de Directeur.
Dr A.E. Weber.
Deze fabriek werd reeds opgericht in 1878 en is de grootste
strocelstoffabriek van W.-Duitsland; er zijn nog twee kleinere
fabrieken, die echter gekoppeld zijn aan papierfabrieken en
slechts weinig celstof op de markt brengen. De productiecapa
citeit bedroeg 85 ton celstof per dag, terwijl het plan bestond,
haar te vergroten tot 100 ton.
Per dag werd ca 236 ton stro verbruikt, in hoofdzaak rogge-en-
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en tarwestro, maar ook werden haver- en gerstestro verwerkt. In
de Bovenrijnse laagvlakte werd een groot deel van het graan met
maaidorsers geoogst. De fabriek experimenteerde met het oog
hierop met verschillende typen opraapbalenpersen en bezat sinds
kort ook een goede pers van Duitse herkomst. V/egens dg^moeilijkheid om in Duitsland steeds voldoende stro te krijgen
, bezat
de fabriek een stro-opslag gelijk aan bijna haar gehele jaar
behoefte, nl. van 60.000 ton, hoofdzakelijk in schuren, doch ook
in bulten, die met een nok waren gebouwd. Het stro werd in deze
bulten betrekkelijk weinig aangetast; men verwerkte juist stro
ui'c een bult van oogst 1950, waarvan slechts de buitenste 10 cm
waren verweerd (het betrekkelijk droge klimaat der Bovenrijse
laagvlakte zal hierbij wel mede van invloed zijn). Wel waren de
draden van de pakken gedeeltelijk doorgeroest. Het stro van der
gelijke pakken werd bij de bult opnieuw geperst om het naar de
fabriek te kunnen vervoeren. Men was doende om de stroleverende
boeren te laten overgaan op het gebruik van gegalvaniseerd
draad om verontreiniging van het stro met ijzerroest te voorko
men. Voor het stapelen van het stro gebruikte men rijdende kra
nen, die beter voldeden dan schuine transporteurs.
Men had doorlopend twee hakselmachines in bedrijf met
pneumatisch transport en een Nyblad hakselreiniging, welke laat
ste echter niet voldeed. Verder was een pneumatische installa
tie voor de afscheiding van knopen en korrels uit het haksel
aanweäg, waarover men zeer tevreden was. Graan en knopen werden
naderhand door zeven gescheiden; het graan werd aan de arbei
ders gegeven (ca 160 kg per man per jaar). Het uit het haksel
afgescheiden stof ( c a 2 ton/dag) werd op bedden gecomposteerd
met water als enige toevoeging; deze bedden worden een paar
maal omgezet. Dit geschiedde nog met de hand, doch men overwoog
om het machinaal te gaan doen. De compostering verliep vlot en
de compost maakte een goede indruk; zij was bij de boeren dan
ook zeer in trek. In totaal werd door de reiniging 2-3$ van
het haksel verwijderd.
Het stro werd ontsloten volgens het sulfaatprocédé in cylindrische roterende Scholtz kokers van 12, 15 en 20 m , waarin
het stro werd gestampt tot een vullingsgraad van 20$ (in een
cylinder k a n men vaster stamden dan i n een bol). De verschillen
de strosoorten werden afzonderlijk gekookt om het kookrecept
aan de strosoort te kunnen aanpassen (tarwe- en roggestro wer
den volgens hetzelfde recept ontsloten, maar voor haver- en
gerstestro paste men mildere ontsluitingen toe). Men was bezig
-een-

x ) In Duitsland wordt over hot algemeen veel meer stro door de
boeren achtergehouden dan in Nederland, in hoofdzaak om het
humusgehalte van de grond op peil te houden. Slechts ca. 2%
van de gemiddelde stro-oogst gaat in Duitsland naar de in
dustrie (in Nederland is dit ca. 2%). Men had in Rheindürk
heim wel stro uit Zuid-Nederland verwerkt, dat per schip
werd aangevoerd. Enkele jaren geleden had Duitsland in één
jaar ca. 16.000 ton stro uit Z.-Nederland ingevoerd, terwijl
uit 0.-Friesland ca. 10.000 naar G-roningen werd uitgevoerd.
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een nieuw kokergebouw op te trekken, v/aarin men uitsluitend
Scholtz kokers van ZO in* wilde monteren. Men wenste geen gro
tere kokers te nemen .juist met het oog op de afzonderlijke
ontsluiting van kleine partijen haver- en gerstestro; voorts
was ^en van mening, dat de ontsluiting in grotere kokers dan
20 m' minder gelijkmatig zou verlopen. In het nieuwe gebouw zou
het baksel vóór de vulling der kokers met loog worden gedrenkt,
waardoor stampers overbodig zouden worden.
Het kooksel werd uitgewassen in bakken door verdringing,
waarbij het waswater werd opgevangen totdat het droge stofgehalte ca 0.5% bedroeg; deze vloeistof v/erd naar de loogregeneratie gevoerd met een droge stofgehalte van 10-12"». Er bestonden
plannen voor de bouw van een nieuwe wasserij met een serie ro
terende wasfilters.
De afvalloog werd ingedampt tot 50?ö droge stof in een
Kestner quadrupel effect verdamper met korte buizen; wanneer de
ze a f en toe werden uitgespoeld, had men geen last van aankorsting. Verdere indamping en verbranding vond nog plaats in oude
panovens met een kolenvuur aan de voorzijde, waarvan de vlammen
over de pan met ingedikte loog strijken. Na 20 uur werd de smelt
afgelaten op een bed van kalksteenslag, waar ze na afkoelen werd
losgehakt en naar oplostanks gevoerd. Ook deze verbrandingsin
stallatie wilde men door een moderne vervangen. Voor de caustisering van de groene loog was een moderne, met poederkalk werken
de Dorr installatie aanwezig.
De celstof werd nagewassen in washollanders en na verdere
verdunning over een zandvang geleid. Hierop volgde een grove
sortering over vlakke en roterende trilzeven en een fijne sorte
ring in Rottroms (zie bezoek 5 hierboven), waarover men zeer te
vreden was. Het uitgesorteerde grof werd gemalen en ontwaterd
tot een verpakkingscarton voor de gedroogde celstof.
Vóór de celstofmachine passeerde de stof nog een aantal Vortraps. Aflevering geschiedde zowel in natte rollen van 40% droge
stof ais in balen met 20% vocht.
Dr Weber deelde nog mede, dat zijn fabriek bij Prof. Brecht
aan de Technische Hogeschool te Darmstadt een onderzoek had la
ten verrichten, waarbij papier was vervaardigd uit mengsels van
sparrenbisulfietcelstof en strosulfaatcelstof in de verhoudingen
3:1, 1:1 en 1:3, zowel in het laboratorium op handschepapparatuur
en op de li11iputmachine van Kämmerer, als in een papierfabriek.
Bij de op laboratoriumschaal vervaardigde papieren had men een
verandering der eigenschappen met toenemend strocelstofgehalte
kunnen vaststellen, doch bij fabriekspapieren was hier niets van
gebleken. Door van de in de fabriek gemalen stofmengsels op de
handschep proefvellen te vervaardigen, had men vastgesteld', dat
dit een gevolg w as van de maling in de f\ briek (ook bij dezeproefvellen waren geen noemenswaarde verschillen tussen de pa
pieren met uiteenlopend strocelstofgehalte gevonden). De uit
komsten van dit onderzoek zullen t.z.t. worden gepubliceerd.
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IV. Andere celstof- en cartonfabrieken.
Bezoek 1. Papeteries de Genval, usine de St. Guibert.
Deze fabriek werd bezocht, omdat wij van de firma Saarberg
hadden vernomen, dat hier een laboratorium schijvenmolen van de
Amerikaanse fabriek Sprout-Waldron was opgesteld. Bij het Proef
station bestaat sinds de reis naar de V.S. in 195^ het plan om
een kleine schijvenmolen aan te schaffen, doch de moeilijkheid
was er een te vinden, die een voor ons doel geschikte capaciteit
bezit. De Sprout-^aldron laboratoriummolen leek ons echter juist
geschikt. Het is een apparaat met- een stilstaande en een roteren
de schijf van 30 cm 0, die wordt aangedreven door een motor van
7 . 5

P K .

De in St. Guibert aanwezige molen was gebruikt voor proef
nemingen met houtspaanders. Lien had echter moeilijkheden onder
vonden bij de voeding door middel van de - tot de standaard uit
rusting behorende - met de hand aangedreven transportschroef9
waarin tezamen met de houtspaanders water moet worden toegevoerd.
Zoals bij alle continu werkende vervezelaars en maalapparaten is
voor een goede reproduceerbaarheid een regelmatige voeding essen
tieel en deze liet zich met deze transportschroef van nog geen 10
cm f> niet verwezenlijken. Waar echter bij het Proefstation de be
doeling bestaat om de molen te voeden met een te voren in water
opgeroerd kooksel door middel van een Monopomp, wordt verwacht,
dat dit bezwaar zich niet zal voordoen.
De Papeteries de Genval behoren tot het Balatum concern. De
fabriek te St« Guibert maakt 50 ton naaldhoutkraftcelstof per
dag, die tot pakpapier wordt verwerkt. In de loogregeneratie werd
nog een verbrandingsoven met stoominblazing der ingedikte afval
loog aan de bovenzijde (het Franse systeem Gadret) bezichtigd.
Bezoek 8. CENPA, usines de Bègles (Schema IV).
Deze maatschappij heeft te Bègles een kraftcelstoffabriek
met een capaciteit van 100 ton celstof per dag, met het hout van
de in Z.li.-Frankrijk op grote schaal aangeplante zeeden (Pinus
Pinaster Sol.) als grondstof. Daarnaast maakt zij door continu
ontsluiting van zagerij-afval der zeeden in een chemipulper een
semichemische stof. De kraftcelstof wordt in een eigen papier
fabriek tot zakkenpapier en tot liners voor golfcarton verwerkt.
De semi-chemische stof wordt eveneens voor laatstgenoemd doel ge
bruikt.
Hoewel in dit bedrijf dus geen stro wordt verwerkt, v/as het
in ons programma opgenomen om eens een chemipulper in bedrijf te
zien en een en ander over de ervaring met dit toestel te vernemen,
daar dit in beginsel ook bruikbaar lijkt voor de ontsluiting van
stro. Wij werden ontvangen en rondgeleid door de chef van het
laboratorium, de Heer M. Comps.
-De-
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De chemipulper bestond uit 4 horizontale buizen onder elkaar van
4:cm doorsnede, voorzien van door kettingen aangedreven transportschroeven, die onder stoomdruk stonden. De houtspaanders vielen uit
een silo via een bascule en een trechter in een schroefpers, die voor
afdichting zorgde| aan het einde van deze pers werden kookloog en
stoom toegevoerd. De spaanders werden door de transportschroeven
volgens de peilen in het schema voortbewogen en vielen telkens door
een verticale buis in de volgende horizontale buis en uit de onderste
daarvan in een Asplund Defibrator, waar ze werden vervezeld. De
capaciteit bedroeg 30 ton luchtdroge stof per dag.
De ontsluiting geschiedde met, natronloog van 80 g/l (10$ NaOH op
hout,2consis"ten'tie in het apparaat ca 50$). De stoomdruk bedroeg 8
kg/cm , de verblijfsduur in het toestel 15 min. De ontsloten stof
had een Roegetal (chloorverbruik) van 20. Men had ook wel populieren
hout verwerkt, waarbij met 6$ NaOH op hout kon worden volstaan.
Na de defibrator kwam de stof in een blaastank, waar zij met
warm water werd verdund tot 6-9$ consistentie en vanwaar aij met een
temperatuur van 100 C naar een Sutherland schijvenmolen werd gepompt.
Na deze molen werd de stof op een oude natpartij ontwaterd, waardoor
meteen een wassing plaats vond. De natte stof werd via een transport
band naar de papierfabriek gevoerd.
De gehele apparatuur was sterk geautomatiseerd met Foxboro
regelaars en werd bediend door twee man.
De installatie was bijna drie jaar in bedrijf en had gedurende
de laatste twee jaar zonder stoornis gewerkt 5 de slijtage (ook die
van de bejegende delen van de chemipulper) was gering^ de schijven
van de Sutherland molen moesten om de 2000 bedrijfsuren worden bij
geslepen.
Over het verbruik der installatie werden ons de volgende cijfers
verstrekt?
ater s 90 m /ton stof.
Stooms 0.93 ton/ton stof.
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Wanneer men een dergelijke apparatuur voor strohaksel wil toe
passen, zal men de schroefpers aan deze grondstof moeten aanpassen,
evenals dit bij de Noordelijke Industrie voor Vezelverwerking met de
voeding der (eveneens voor hout ontwikkelde) defibratoren is geschied,
Na de chemipulperinstallatie werd nog vluchtig het overige be
drijf bezichtigd. In de loogregeneratie der kraftcelstoffabriek werd
ons o.a. een continu bezinkinstallatic voor het gewassen caustiaeerslib getoond, welke bestond uit een aantal langwerpige troggen, welke
met hellende golfplaten waren gevuld. De slibsuspensie stroomde even
wijdig aan de platen door de troggen, waarbij het slib langs de pla
ten naar beneden gleed.
De chemipulperstof werd op een langzeefmachine tot liner ver
werkt, waarbij vlak vôôr de zuigkasten mot een tweede stofoploop een
laagje kraftcelstof werd aangebracht (welke zijde later de buitenkant
-van-
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van de liner vormt), de construc
tie van deze stofoploop is weer
gegeven in nevenstaande fig.,
welke de doorsnede loodrecht op
de baanrichting aangeeft. De
stoftoevoerbuis was door een aan
tal buizen in de baanrichting
/
verbonden met een verdeelkast,
waarin voor een goede stofverdeling
over de baanbreedte een gaatjeswals
O O- 0 ' C ' O O
was aangebracht. Cm te zorgen dat
deze wals geheel onder water stond,
had men de verdeelkast van boven
gesloten en verbonden aan een vacuumleiding, v/aardoor men de vezel
suspensie tot boven de wals kon opzuigen, zonder dat dit van invloed
was op de uitstroming op het zeef van de langzaam lopende machine.
Men was over de werking van dit eenvoudige toestelzeer tevreden, maar
had toch het plan om bov'en de langzeef een tweede zeef te bouwen,
aangezien een tweede stofoploop toch altijd min of meer het karakter
van een noodmaatregel draagt.
Bezoek 9» Ia Cellulose du Pin.
Naast de in hst. II besproken Geldecor fabriek heeft dit bedrijf
een fabriek voor gebleekte sulfaatcelstof uit hout van de zeeden met
een capaciteit van 140 ton per dag.
De gewassen en gesorteerde ongebleekte celstof wordt uitgeperst
in een schroefpers met cylindrisch huis en conische as, waarbij het
perswater zowel via het huis als door de as wordt afgevoerd. De pers
had een capaciteit van 12 ton luchtdroge celstof (90$ droge stof) per
uur en leverde een product met 30$ droge stof. leze pers was geleverd
door de fa. Colin te Parijs. Mabillepersen voldeden hier niet, omdat
ze te slap van constructie waren. Na de schroefpers passeerde de stof
een zeer goed werkende opener (fabrikaat Pradairol, Bordeaux). De
bleking (Kamyr proces) vereiste 10.5$ chloor en 11$ natronloog op
celstof en leverde een product van 82-83$ witheid.
Tenslotte produceerde de fabriek nog 10 ton per dag van een be
trekkelijk grove stof, door de knopen uit de kraftcelstof te vervezelen
in een Asplund Defibrator.
De Celdecor stof werd verwerkt tot linerboard op een dubbele
langzeefmachine, waarvan het bovenste zeef een l^gje ongebleekte sul
faatcelstof voor de buitenzijde van het board leverde.
Bezoek 14. Papeteries Navarre, usine de Champ-sur-Drac.
Dit bedrijf vervaardigde fijne verpakkingscartons, waarin geen
strocelstof werd verwerkt. Het bezoek was gearrangeerd door de Heer
Mallard der Ateliers Neyret-Beylier, die ons ook vergezelde.
De fabriek had een vrij nieuwe, door Neyret-Beylier geleverde,
zevenvoudige rondzeefmachine met een maximum snelheid van 60 m/min. De
machine bevatte 9 natpersenj de koetswals en de onderwalsen der drie
eerste natpersen waren zuigwalsen.
De machine zag er keurig uit en gaf een goede indruk van de presta
ties, waartoe Neyret-Beylier in staat is 5 men was er dan ook zeer
over tevreden. Het ermede vervaardigde (aan de buitenzijde gekleurde)
carton had een zeer fraai uiterlijk en kon o.i. ?/edijveren met de beste
producten van de internationale markt,
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V. Machinefabrieken.
Bezoek 13. Ateliers ïleyret-Beylier te Grenoble.
Deze machinefabriek had ten tijde van ons bezoek 500 arbeiders.
De productie was betrekkelijk veelzijdig nis
4Q% machines voor de papier- en cartonindustrie5
4O70 machin® voor de cementindustrie 5
lOfo waterring-vacuumpompenj
10fo kabelbanen.
Men had veel licenties van buitenlandse fabrieken, o.a. van de
Beloit Iron Works (de meest vooraanstaande Amerikaanse fabriek van
papier- en cartonmachines).
V/ij werden ontvangen door de Directeur, De Heer Bonjean en
verder rondgeleid door de Heer Mallard, hoofdingenieur van de afde
ling papiermachines, die op 10 Mei jl. een bedoek aan het Proef
station had gebracht.
De draaierij en gieterij werken gemeenschappelijk voor alle af
delingen. Wij zagen verschillende machines en onderdelen in aanbouw,
onder anderen de kegelstofmolen "raffineur monobloc", die wij roeds
in verschillende Franse cartonfabrieken hadden aangetroffen.
Bepaald nieuwe ontwikkelingen troffen wij niet aan. Wij kregen
echter de stellige indruk, dat in dit bedrijf met veel zorg en net
heid wordt gewerkt en dat de productie er op een hoog peil staat.
Bezoek 1^ Ateliers Alübe & Cie (Schema V).
Dit is een kleine machinefabriek, die-wij bezochten rnet •deHeer Lapèze (die behalve adviseur van de C.E.R.I.C, (zie hst. VI,
bezoek 4) ook hoogleraar aan de Ecole Française de Papeterie is en
in Grenoble woont).
Het voornaamste product van dit bedrijfje was de daar ontwik
kelde speciale kegelstofmolen "Alligator", die men zelf voor Frank
rijk en Italië bouwde, terwijl licenties voor Duitsland en België
in handen zijn van Bruderhaus en voor de rest van de wereld
(waaronder Nederland) van Black Clawson.
De gedachte, welke aan dit merkwaardige apparaat ton grond
slag ligt, is om de werking van kollergang en hollander in één
toestel te verenigen. In het huis ligt een (stilstaande) binnenmantel, welke is geperforeerd met gaten van enkele mm
tussen
dese mantel en het huis bevindt aich een ruimte, waardoor de stof,
die deze gaten is gepasseerd, van het smalle naar het brede uit
einde van de mantel kan stromen. Van. hier kan de stof naar verkie
zing uit de molen worden gevoerd (Ir in fig.Vb) of door een in het
huis uitgespaarde omloopleiding met klep (5 in fig.Vb) worden te
ruggevoerd naar hot smalle uiteinde, waar zij dan, evenals de vc-rso
stof, in de rotor treedt. Desc laatste draagt over zijn gehele
lengte drie holle schoepen, die aan de buitenzijden zijn geperfo
reerd met gaten van ca 15 mm JÔ5 tussen deze schoepen bevinden zich
aan de brede helft van de rotor telkens drie brede messen (zie fig.
Vc). D e stof kan nu gedeeltelijk door de holle schoepen, de p®rfora
ties van de rotor en de spleet tussen rotor en mantel, gedeeltelijk
tussen de schoepen en langs de messen van het smalle naar het brede
einde van de molen stromen, waar zij naar verkiezing kan worden
afgevoerd (B in fig.Va) of door een tweede omloopleiding met klep
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(4 in fig. Va) teruggevoerd, naar het smalle uiteinde. Het toerental van
de rotor bedraagt 1000-1500 per min. De spleetwijdte tussen huis en
rotor kan worden ingesteld door verschuiving van het huis.
Het apparaat heeft zodoende vier mogelijkheden, die, hetzij af
zonderlijk, hetzij in combinatie kunnen worden verwezenlijkt.
a. inlaat-rotor (grote gaten)-uitlaat5
b. inlaat-rotor-mantel (grote + kleine gaten)-uitlaat5
c»;inlaat-rotor-omlooplëding-inlaat §
d. inlaat-rotor-mantel-omloopleiding-inlaat.
Daar door de fijnere gaten in de mantel alleen fijnere stofdelen
(losse vezels en dunne vezelbundels) kunnen passeren, zal men bij toe
passing van b en d een fijnere stof krijgen dan bij die van a en c.
Het apparaat heeft volgens de fabrikant zowel een vervezelende als een
maalwerking; gezien de constructie zal de eerste wel overwegen.
Het apparaat lijkt inderdaad geschikt om een half ontsloten stof
tot verschillende fijnheidsgraden te vervezelen en ook om bepaalde
combinaties van grovere en fijnere ve^elbundels te verkrijgen^ het
lijkt daarom zeer wel denkbaar, dat men het b.v. kan gebruiken om een
losgeslagen en verdund kalkstrokooksel in één arbeidsgang baanklaar te
krijgen.
De rotor was aanvankelijk uitgevoerd in gietijzer, doch dit was
te zeer aan slijtage onderhevige men was daarom overgegaan op een soort
roestvrij staal. Voor de motor werd opgegeven 45-70 PK en voor het
krachtverbruik 20-30 kWh per 100 kg stof. De capaciteit van de molen
in de gebruikelijke afmeting werd opgegeven als 50-1200 kg droge stof
per uur en is uiteraard afhankelijk van het doel waarvoor het toestel
wordt gebruikt.
Er bestond in Frankrijk nogal belangstelling voor de Alligator5
v/ij hadden er reeds een aangetroffen bij de Cartonneries de la
Rochette te Venizel (zie hst. II, bezoek 2). De prijs van de gebruike
lijke afmeting bedroeg 1.800,000 frs. (ca. f 19.000).
Beaoek 24. Bureau van J.M, Voith te Düsseldorf.
De wereldbekende fabriek van J.M. Voith te Heidenheim (Württ,)
heeft te Düsseldorf een bureau onder leiding van Dipl.-Ing. G'dhring,
dat de afzet in N.W.-Duitsland en Nederland verzorgt.
Wij vernamen van de Heer Göhring, dat Voith voor de laatste oor
log veel aan de Nederlandse papier- en cartonindustrie heeft geleverd,
maar dat zijn bureau na de oorlog zo zeer belast is geweest met op
drachten voor de wederopbouw en modernisering van de Duitse industrie,
dat men zich nog niet intensief met de Nederlandse markt had kunnen
bezighouden,
Voith is in staat om volledige installaties voor celstof, cartonen papierfabrieken te leveren en doet dit ook naar landen buiten
Europa, In de uitgebreide laboratoria te Hoidenheim worden niet alleen
onderzoekingen met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe apparaten
verricht, maar ook proefnemingen voor de ontsluiting van alle mogelij
ke grondstoffen, op grond waarvan adviezen kunnen worden gegeven voor
de bouw en inrichting van fabrieken, die deze grondstoffen moeten
verwerken.
Voith heeft zich de laatste tijd o.a. ook bezig gehouden met de
ontwikkeling van schijvenmolens . De Heer G'dhring achtte het niet
uitgesloten, dat men ook een kleine molen voor semi-technische instal
laties zou kunnen leveren en zou hiernaar informeren,
x) Zie V. Muller-Rid & A. Stark, Wochenbl. f. Papierfabr. H 3 (1954)»
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VI, Laboratoria, Adviosbureaux, Verenigingen.
Bezoek 3. Association Technique de l'Industrie Papeteriere,
Wij hadden hier een gesprek met de secretaris der vereniging,
de Heer P. Turel. Derne vereniging omvat de grote meerderheid der
Franse celstof-, carton- en papierfabrieken, Be celstoffabrioken
betalen aan contributie 1 fr. per ton jaarproductie, terwijl de
carton- en papierfabrieken betalen naar gelang van de netto breedte
van haar machines. Laboratoria en fabrikanten van hulpstoffen be
talen 5OOO frs. per jaar. Voorts heeft de vereniging nog persoon
lijke leden.
De publicaties dor vereniging omvatten hot maandelijkse bulletin
A.T.I.P, waarin de op de vergaderingen gehouden voordrachten worden
opgenomen en verder maandelijkse litteratuurlijsten.
De vereniging heeft een uitgebreide documentatiedienst volgons
de decimale classificatie en verzorgt geregeld de vertaling van be
langrijke artikelen in buitenlandse tijdschriften, die tegen een
matige prijs ter beschikking van de leden worden gesteld. Van cie
beschikbare vertalingen worden geregeld lijsten aan de leden ge
zonden.
De A.T.I.F. hield zich voorts bezig met onderzoekingen over
watervervuiling door de betrokken industrieën, In de eerste plaats
ging het hier om de nawerking van analysevoorschriften van de re
gering, die niet steeds met voldoende kennis van zaken schenen te
worden opgesteld. Verder was men bezig met een grondige studio van
de situatie bij een bepaalde fabriek, met de bedoeling om ervaring
op dit netelig terrein op te doen.
Naast de A.T.I.P. bestaat nog het Syndicat Génêral Papiers et
Cartons, waarbinnen een aantal strocartonfabrikanten, voornamelijk
uit de omgeving van Limoges, een "Groupe Paille" hebben gevormd,
iriaat in hetzelfde gebouw als dat van de A.T.I.P. is
Deze groep was zeer actief.
Aanvankelijk was zij gevormd voor gez-amenlijke behartiging van
economische belangen als stro-inkoop en cartonafzet, maar thans
hield zij zich ook bezig met technische vraagstukken en liet een
onderzoek vorrichten door de Ecole Française de Papeterie te
Grenoble.
Met de Heer Turel werd afgesproken om voortaan publicaties uit
te wisselen.
Bezoek 4. Centrejle_Recherches_et d'Etudes pour l'Industrie de la
Cellulose et du Papier.
Vvij werden ontvangen door de Heren Michon, administrateur en
Lapèze, adviseur, die .in Maart jl. een bezoek aan het Proefstation
hadden gebracht.
De C.E.R.I.C. is een adviesbureau, dat b.v. plannon voor vol
ledige celstof-, carton- en papierfabrieken maakt. Men werkt voel
in het buitenland, o.a. in Latijns Amerika.

x ) Secretaris is M. Servais.
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In de V.S. bewegen zich Parsons & Whittemore ook op dit terrein,
in samenwerki-ng met de St. Begis Paper Co. en met de Engelse firma
Lillen, die daar te lande de apparatuur van Millspaugh betrekt. In de
V.S. zal Black Glaws on wel in hoofdzaak als leverancier optreden, daar
deze maatschappij min of meer door P. & W. wordt gecontroleerd. Ook
Voith schijnt wel aan deze combinatie te leveren, echter zonder met
hen samen te werken. De Heer Ï/Iichon achtte de activiteit van P. & V',
niet van groot belang, daar zij als tè handige zakenlieden in Latijns
Amerika niet gezien waren, De Heer Michon meende voorts, dat ook de
Aschaffenburger Zellstoffwerke (Dr Schepp) wel iets in het buitenland
deden op het gebied van projecten voor fabrieksinstallaties.
Op het gebied van schijvenmolens gaf de Heer Michon de voorkeur
aan de double disc boven de single disc mills, daar eerstgenoemde uit
sluitend zonder verveselen, zonder de ontwatering der stof te verlagen?
de knopen bij strostof zouden nl. heel blijven. Een bezwaar voor de
meeste Europese bedrijven van de Amerikaanse schljvenmolens in het al
gemeen vond hij de grote capaciteit (60-80 ton per dag). Voor labo
ratoriumwerk achtte ook de Heer Michon de Bauer 8" single disc mill
te kleinj de 12" Sprout-V/aldron mill leek hem beter dan de kleine
Condux molen (zie hst. II, bezoek 2), daar de carborundum schijven
nogal bros waren.
Volgens de Heer Michon diende bij de verwerking van semi-chemische
stof de vervezeling vóór de wassing plaats te hebben, daar anders de
afvalloog binnen een redelijke tijd onvoldoende wordt verwijderd.
De Heer Michon was geen voorstander van de toepassing van schroef
persen voor het uitwassen van strokooksels.
Ook tegen de door Celdocor voor het uitwassen der half ontsloten
stof na de loogtoren toegepaste Pajcman filters had hij bezwaar, daar
de^e door het hoge vacuum de neiging zouden hebben om plaatselijk
dicht te slaanf hij gaf echter toe, dat dit'hoge vacuum voor dese
grove stof noodzakelijk was (zie echter hst, III, bezoek 5)*
Bij de informatie naar de toepassing der Kamyr continu ontsluiting
op stro deelde de Heer Miohon mede, dat een dergelijke installatie in
bedrijf is in de fabriek van Cartiere Bürge in Ferrara (Italië)5
desgewenst kon hij ons daar introduceren.
Op een vraag naar zijn mening over het Waldhof Abi procédé (ont
sluiting van stro, e.d. met een oplossing van Ca-bisulfiet, zie
hieronder, bezoek 20) antwoordde de Heer Michon, dat hij hiervan geen
hoge verwachting koesterde, daar de ontsluiting in een te zuur milieu
plaats vond en men bovendien bij toepassing op ampas niet van te
voren het merg verwijderde.
Bezoek 16._ Ecole Française de Papeterie te Grenoble.
Deze school is een onderdeel van de universiteit van Grenoble,
die, in aansluiting op een algemene onderbouw, een driejarige op
leiding tot papiertechnoloog geeft. Deze opleiding aal, wat zwaarte
betreft, tussen die van de T.H. te Delft en een M.T.S. in staan.
Zij heeft echter het grote voordeel, dat z,ij een grondige opleiding
voor dit bijzondere vak geeft, waarbij trouwens de algemene weten
schappen als scheikunde geenszins worden verwaarloosd (soortgelijke
opleidingen vindt men in Duitsland en Oostenrijk aan de T.H.'s
-van-
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van resp, Darmstadt en Graz).
Daarnaast wordt aan deze instelling (evenals dat aan de genoemde
T.H.'s, het geval is) ve^el speurwerk verricht (ten dele in opdracht
van de industrie, zie b,v, dit hst,, bezoek 3)> waarover hieronder
nog een en ander wordt medegedeeld.
Wij bezochten de school in gezelschap van de Heer Mallard der
Ateliers Neyret Beylier en werden ontvangen door de Heer M, Aribert,
"Directeur des Services techniques", met wie het Proefstation reeds
had gecorrespondeerd. Na een bezichtiging der school (waarbij o.a.
de reeds 40 jaar oude experimentele papiermachine ons opviel) hadden
wij een belangwekkende bespreking met de Heer Aribert en verschillende
docenten der school.
Wij vernamen hierbij o.m. dat de gemiddelde stro-opbrengst in
Frankrijk 2,7 ton per ha bedraagt (tegen 3.8 ton in Nederland), De on
derzoekingen van de laatste jaren hadden enerzijds een meer fundamen
teel karakter (b.v. onderzoek van de structuur van ve&els met behulp
van zweimiddelen en lichtmicroscoop en met een electronenmicroscoop
en van kleurreacties op verhoute plantenweefseis), anderzijds liggen
zij meer op toegepast gebied, waarbij veel aandacht wordt geschonken
aan stroverwerking, zoals uit onderstaand lijstje moge blijkenj
Ontsluiting van stro met verschillende chemicali'dnj
ontsluiting van stro met natronloog in een laboratorium-Dynopulper
(liggende cylindrische oplosser van Amerikaanse herkomst met aan
beide uiteinden een roterende, van nokken voorziene schijf)^
pentosanbepaling in strocelstoffenj
\
invloed van het pentosangehalte op de eigenschappen van strocelstof2" 5
electrische eigenschappen van papier 5
aantasting van celstof door chloriet en chloordioxyde bij verschillen
de pH's|
semi-chemische ontsluiting van loofhout.
Onze algemene indruk was, dat men goed en veelzijdig was uitgerust
en dat er belangrijk werk werd verricht.
Bezoek 18, Vergadering der_Verein Zellcheming te Baden-Baden,
Van dese drie dagen durende zomervergadering konden wij, i.v.m.
onze voorafgaande bezoeken, slechts de laatste dag bijwonen.
Door de grote opkomst en de slechte accoustiek van de zaal ging
veel van het gesprokene verloren, terwijl de door ons aangehoorde
sprekers niet uitmuntten door een boeiende voordracht. Bovendien bracht
ons programma met zich mee, dat wij de vergadering des middags vóór
het einde moesten verlaten.
Daar de voordrachten alle t.z.t. in de Duitse vaktijdschriften zullen
worden gepubliceerd, behoeven wij op dit bezoek niet nader in te gaan.
Bezoek 20, Forschungslaboratorium Wsldhof te Mannheim,
Een van ons (Sm.) had vorig jaar dit laboratorium reeds bezocht.
Het Waldhof-concern omvat verschillende hovteelstof- en papierfabrieken
x) Over dit onderwerp heeft het Proefstation eveneens een onderzoek
verricht, waarover t.z.t. een publicatie zal verschijnen.
-en-
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en is de grootste onderneming op dit gebied in Duitsland.
Wij werden ontvangen door de Directeur, Prof. Reiff, met wie
verschillende voor ons van belang zijnde punten werden besproken.
Prof, Reiff achtte het Waldhof-Abi procédé
geschikt voor
semi-ohemische ontsluiting van loofhout en deelde mee, dat men het bij
Waldhof wel had toegepast. De begin-pH der loog was ca 2.5, de eindpH ca 4.5»
Als laboratorium-schijvenmolen gaf Prof. Reiff aan de SproutWaldron de voorkeur boven andere fabrikaten.
Over de verwerking van bisulfietafvalloog in Duitsland werden
de volgende bijzonderheden vernomen. Uit de afvalloog van beukenhout
(veel pentosen) werd nog steeds voedergist bereid, waarvan de prijs
thans op een redelijk peil lag; de afvalloog van sparrenhout (veel
hexosen) werd echter op alcohol verwerkt, waarna men het destillatie
residu der uitgegiste vloeistof liet weglopen. Soms werd uit een deel
der residu's van voedergist- en alcoholbereiding nog een lignienpreparaat gewonnen, dat als vulstof in de rubberindustrie en als grond
stof voor kunststofbereiding wordt gebruikt.
Het laboratorium bezat een zeer fraaie semitechnische uit
rusting, o.a. een langzeef papiermachine van 1 m netto breedte en een
maximum snelheid van 200 m per min., die van allerlei moderne regexapparatuur was voorzien.
Wanneer deze machine niet voor proefnemingen ward gebruikt, liep zij
mee in de productie.
Bezoek 21, Institute für Cellulosechemie und Papierfabrikation der
Technische Hogeschool te Darmstadt._
V/ij hadden eerst een onderhoud met Prof. Jayme, de Directeur
van eerstgenoemd instituut, die een van ons (M,) in December 1952 op
de conferentie der F.A.O, te Rome had ontmoet. Prof, Jayme deelde mede
dat de F.A.O, haar programma voor de stimulering der celstef-, papier
en cartonindustrie in minder ontwikkelde landen voorlopig niet verder
kan uitvoeren door gebrek aan geldmiddelen.
Biet betrekking tot de toevoeging van alkali bij de ontsluiting
van stro met monosulfiet meende Prof, Jayme, dat deze, afgezien van
de handhaving van de pH der ontsluitingsvloeistof op een waarde boven
7,0, bevorderlijk zou zijn voor do bleekbaarheid.
Met de Directeur van het tweede instituut, Prof, Brecht, werd nog
gesproken - over het onderzoek, dat hij voor de Rheinische Strohzell
stoff A,G, had verricht (zie hst. III, bezoek 19). Pe maling der
strocelstof in het laboratorixim had plaats gevonden in do Jokromolen,
welk toestel (zij het ook in een iets andere uitvoeringsvorm) ook
'door het Proefstation wordt gebruikt. In de fabriek waren de celstof
fen in hollanders gemalen. Prof. Brecht ried ons aan om Pr Weber om
toezending van het voorlopige rapport van dit onderzoek te vragen.
Beide instituten werden bezichtigd, waarbij bleek, dat deze, on
danks grote oorlogsschade, weer uitstekend waren gehuisvest en uit
gerust:
x ) Zie hierover ook dit hst., bezoek 4.
-zo-
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zo heeft b.v. het instituut van Prof. Brecht afzonderlijke geconditionneerde ruimten voor de studenten, voor keuringen en voor speurwerk.
Bezoek 22. Papier und Pappe A.G.L Düsseldorf.
Het Henkei concern bezit vier cartonfabrieken, die in een afzon
derlijke Maatschappij "Papier und Pappe A.G." zijn ondergebracht. De
fabrieken te Inden en Süchteln in het Rijnland verwerken stro, de
fabriek te Oberau bij Garmisch (Beieren) verwerkt hout. In Monheim bij
Düsseldorf bevindt zich een cartonnagefabriek der vennootschap. De
fabriek te Süchteln maakt kalkstrocarton en -papier en werkt in hoofd
zaak voor de markt.
Wij hadden een uitvoerig gesprek met de Directeur Obering. A.
Rühling. Het voornaamste vraagstuk voor Papier und Pappe was de vervaar
diging van een fraai gestreken carton voor kleine verpakkingen. De
fabriek te Inden werd thans hiervoor uitgerust. De Heer Rühling dacht
hiervoor een dubbele langzeefmachine toe te passen, waarop een laag
goed ontsloten strostof en een laag ongebleekte naaldhoutbisulfietcelstof v/orden vervaardigd en samengekoetst, De laatste laag moet zeer
goed glad zijn om een mooie strijklaag te kunnen aanbrengen en daar
men deze laag dun wil houden (met het oog op de kosten der grondstof)^
worden ook aan de gladheid van de eerste laag vrij hoge eisen gesteld.
De Heer Rühling toonde monsters van een verrassend licht gekleurd
carton uit met natronloog ontsloten stro,-die echter nog te ruw waren,
zodat een betere sortering nodig zal zijn.
Er ontspon zich een uitvoerige gedachtenwisseling over de vooren nadelen van ontsluiting van stro met resp, natronloog en monosulfiet, waarbij wij monsters toonden van op het Proefstation uit
roggestro met Na- of Mg-monosulfiet vervaardigd carton. De Heer
Rühling was zeer verbaasd en ietwat sceptisch over het door ons be
reikte hoge rendement bij ontsluiting van stro met weinig sulfiet
zonder alkali bij betrekkelijk lage temperatuur.
De fabriek te Inden heeft moeilijkheden met de lozing van afval
water, doch de Heer Rühling dacht, dat voor de toepassing van Mg—
monosulfiet met indikking en verbranding der afvalloog onder terug
winning van magnesiumoxyde en zwaveldioxide de Duitse cartonfabrieken
wel te klein zouden zijn.
Zijn gedachten gingen uit naar de toepassing van natronloog, waarbij
door uitpersen van het kooksel een afvalloog met minstens 10$ droge
stof wordt verkregen, dis dan tot 'jQffo droge stof wordt ingedampt.
Hierbij zal het kiezelzuurgehalte der afvalloog moeilijkheden kunnen
veroorzaken door aankorsting der verdamperpijpen; de door Gruen in
Zweden voorgestelde oplossing (neerslaan van kiezelzuur uit de af
valloog met kalk) leek de Heer Rühling niet aanlokkelijk. De op ver
dampers gespecialiseerde Zweedse firma Rosenblad dorst het nie>t aan
om voor deze afvalloog een installatie te leveren^ de Duitse firma
Lurgi was hiertoe wel bereid, maar had ook geen ervaring met kiezelzuurhoudende afvallogen van stro. Het gebruik van uitsluitend rogge
stro (dat een zeer laag kiezelzuurgehalte heeft) was voor de fabriek
te Inden niet mogelijk.
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VII, Algemene indrukken.
1. Inleidende opmerkingen.
De hieronder gegeven beschouwingen zijn gebaseerd op de in
de vorige hoofdstukken verzamelde gegevens en verder op tal van
waarnemingen en gesprekken, die niet afzonderlijk of in extenso
zijn vermeld. De hieruit ontstane algemene indrukksn dragen
uiteraard een subjectief karakter, temeer daar zich hierbij
ook economische gezichtspunten voordoen, die echter moeilijk
van de technische kunnen worden gescheiden.
2„ Te Franse stroverwerkende cartonindustrie.
Deze vertoont verschillende markante trekken, welke hier
in het kort zullen worden vermeld.
a. De grondstof is overwegend tarwe, rogge speelt slechts
plaatselijk, b.v. in en om Auvergne, een rol. Veelal wordt
ook oud papier verwerkt,
b. De bedrijven zijn meestal familiebezit en, vergeleken bij
de Nederlandse, van geringe omvang.
c. De cartonfabrieken, ook de kleine, zijn gewoonlijk geïnte
greerd met een golfcarton- en een cartonnagebedrijf.
d. Men vindt in deae bedrijfjes veelal aeer nieuwe ontsluitings
methoden en apparatuur, maar ook oude, zoals de koude
maceratie,
c. De eigenaren-directeuren der fabrieken hebben vaak aelf
reeds de Ecole Française de Papeterie afgelopen en zenden
er in elk geval een of meer van hun zoons naar toe.
f. In alle door ons bezochte bedrijven heerste een voorbeel
dige orde en netheid.
Een vraag, die zich bij het bezoeken dezer kleine fami
liebedrijven opdringt, is hoe zij levensvatbaar kunnen zijn.
Hierbij zullen de hierboven genoemde punten c, d, e en f zeker
een rol spelen, doch daarnaast zal ongetwijfeld de sterke be
scherming van do binnenlandse markt van belang zijn. Ook kregen
wij de indruk, dat aan bedrijfseconomische vraagstukken-als
kostprijsberekening do nodige aandacht wordt geschonken,
3. De_Franse machine-industr ie._
Waar wij slechts twee machinefabrieken hebben bezocht
en op dit terrein minder deskundig zijn, geldt het onder 1.
gemaakte voorbehoud hier in nog sterkere mate dan bij datgene,
wat onder 2, is vermeld. Wij willen er echter op wijzen, dat
de door andere dan de bezochte Franse fabrieken vervaardigde
apparaten, die wij in do carton- en celstoffabrieken hebben
gezien, eveneens een goede indruk maakten, zodat wij menen,
dat ook deze industrie op een zeer behoorlijk peil staat. Wan
neer wij verder opmerken, dat de toestand van ie wegen, weg
wijzers en hotels, waarmede wij op onze reis werden geconfron
teerd, een vergelijking met de Nederlandse zeer wol kondon
doorstaan, achten wij het gerechtvaardigd om de conclusie to
trekken, dat heden ten dage van de "Franse slag" in Frankrijk
zelf niet veel te bespeuren valt,
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4. De situatie in Duitsland.
Daar wij hier veel minder bezoeken hebben afgelegd dan in
Frankrijk, willen wij met enkele opmerkingen volstaan. Dat de
Duitse industrie weer goed te paard zit en ook de welvaart in be
langrijke mate is teruggekeerd, is in Nederland wel algemeen bekend
en kan door ons slechts worden onderschreven, In alle docr ons be
zochte steden hebben wij een grote bouwactiviteit geconstateerd.
Wij kregen echter de indruk, dat de verzorging van het wegennet
buiten de Autobahnen neg niet "op peil" is.
5. Samenwerking tussen verschillende ondernemingen in de carton- en
gagierindustrie.
Hoewel de Franse ondernemers (en de speciaal de eigenaren van
familiebedrijven) de naam hebben sterk individualistisch te zijn
ingesteld, is ons gebleken, dat ook daar men toch wel tot samenwer
king geneigd is. Wij wijzen in dit verband op de in hst. Vï, bezoek
3 en ook in hst. II, besoeken 6 en 7 genoemde "Groupe Paille" van
het Syndicat Général Papiers et Cartons.
Ook in Duitsland vernamen wij een voorbeeld van samenwerking s
de bedrijfsleider der cartonfabriek te Süchteln (zie hst. II,
bestook 23) vertelde ona, dat de technici van alle carton- en papier
fabrieken in het Rijnland (d.w.z. het gebied ongeveer begrensd door
de lijn Aken-Keulen, de Rijn en de Nederlandse grens) geregeld
bijeenkomen op oen der fabrieken, waarbij doso wordt bezocht on er
varingen on denkbeelden worden uitgewisseld. Dit is dus min of moer
analoog aan de discussiegroep van de Kring Vezels en Cellulose van
de Bond van Materialenkennis te Winschoten,
6. Activiteit van adviesbureaus en machinefabrieken buiten het eigen
land.
Wij willen er hier nog eens op wijzen, dat men zowel in Frank
rijk (C.E.R.I.C., hst. VI, bezoek 4)
als in Duitsland (Voith, hst. V, bezoek 24) op
dit gebied actief is. Het zal voor de Nederlandse machine-industrie
van belang zijn om dit werkterrein (waarbij vooral te denken is aan
gebieden buiten Europa) in het oog te houden. Hoewel Nederland geen
fabrieken bezit, die b.v. papiermachines leveren, zijn er toch vele
bedrijven, die allerlei apparatuur vervaardigen, die ook in de
celstof-, papier- en cartonindustrie wordt gebruikt. Ook voor Neder
landse adviesbureaus is hier zeker een vruchtbaar werkterrein te
vinden,
7. Slotopmerkingen.
Zoals uit dit rapport moge blijken, hebben wij op onze reis
veel interessants gezien en gehoord en belangrijke nieuwe contacten
gelegd en bestaande contacten verstevigd, die ons werk ten goedo
zullen komen. Een deel hiervan kan ook van rochtstroeks belang zijn
voor de Nederlandse industrie.
Men heeft ons overal zeer gastvrij ontvangen en zonder enige
terughouding bedrijven en laboratoria getoond en gegevens verstrekt,
waarvoor wij ook op dezo plaats onze erkentelijkheid villen betuigen,
GRONINGEN, 25 Augustus 1954.
Dr F.M. Muller

Drs P.M. Smolders.
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