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Ad = Adige
Ar = Arno
Au ÏZ Augsburg
Av = Avignon
Be = Besançon
Bo = Bologna
Br = Brenta
Dn = Donau
Db = Doubs
Dr = Drau
Du = Durance
Fe = Ferrara
Fl = Florence
Ge zz Genua
Gr
Graz
H zz Heidonheim
In
Inn
Is es Isère
Ka = Karlsruhe
El zz Klagenfurt
Le = Lucca
Ln = Lunéville
Ly = Lyon
Ma = Marseille
Mi s: Milaan
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Moezel
Mulhouse
München
Mur •
Neckar
Nice
Padua
Pisa
Po
Rhône
Rijn
St. Raphael
Salzburg
St. Tolfgang
Saone
Spezia
Straatsburg
Stuttgart
Tarascon
Treviso
Turijn
Uim
Venetië
Vicenza
Villach
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Verslag van een reis door frankrijk,.Italië, Oostenrink
en Duitsland van 19 ,juni - 10 Tjuli l^i?^«
door Dr» F.M. Muller en Dr, P.M. Smolders.

ï0 ïSi®iâiSSi
Van 1-6 juli zou de derde bijeenkomst der Europese
T.A.P.P.I.-leden plaatsvinden in.Graz. Er werd besloten
om van deze gelegenheid gebruik te maken^om een aantal
fabrieken te bezoeken in Frankrijk,Italië en Duitsland.
In Frankrijk werden bezoeken gebracht bij de Ets. Dolfuss
et Cie. te Mulhouse en bij la Cellulose du Ihône te
Tarascon. Eerstgenoemd bedrijf is een viltenfabriek
(in Nederland vertegenwoordigd door de Fa.Kolkman te
Amsterdam)-, welks hoofdingenieur, de Heer Haegy, reeds
verschillende malen het Proefstation had bezocht.
De Heer Haegy heeft zich veel moeite gegeven om verschil
lende bezoeken in Italië te arrangeren via de dochter
onderneming van Dolfuss^ de société Crumière te Turijn.
La Cellulose du PJione is een espartocelstoffabriek,
die het continue Kamyr-procédé toepast; een introductie
voor dit bedrijf werd verkregen door bemiddeling van de
Cellulose Development Corporation te Hatch End, Midlasex
(Engeland)Ä
Italië is naast Nederland het land, waar de strover
werking het verst is ontwikkeld. Het lag dan ook reeds
enkele jaren in de bedoeling om ons van deze ontwikkeling
op de hoogte te stellen. Naast de introducties via
Crumière werd nog getracht om door bemiddeling van de
Fa, Paul Lippke te Neuwied (?uh) toegang tot enkele fa
brieken te verkrijgen; d-ar bij het vertrek uit/Gronin
gen hieromtrent nog geen definitieve berichten i|raren
binnengekomen, konden deze bedrijven niet in het reis
programma worden opgenomen. Door bemiddeling van
Crumière werden een aantal stropapierfabrieken in Tos
cane, alsmede een celstoffabriek in de nabijheid van
Vicenza bezocht.
In aansluiting op de conferentie te Graz vonden ook
enige excursies plaats.
Op de terugweg werd een bezoek gebracht aan de Fa.
Voith te Heidenheim, waarvoor het bureau van deze onder
neming te Düsseldorf had gezorgd. Tenslotte werd nog een
bezoek gebracht aan de Hheinische Strohzellstofffabriek
te Rheindürkheim bij Worms, dat~ door de Fa. Lippke was
gearrangeerd..
De reisroute is aangegeven op bijgaand kaartje;
het reisschema luidde als volgt:
-19 juni-

19 juni: Vertrek uit Groningen, aankomst te Lunéville.
20 juni: Vertrek uit Lunéville, aankomst te Mulhouse,
bezoek "bij Dolfuss et Cie.
21 juni: Vertrek uit Mullrouse, aankomst te Avignon«
22 juni: Bezoek "bij la Cellulose du Rhône te Tarascon,
aankomst to St. Raphael »
23 juni: Vertrek uit St. Raphael, aankomst te Turijn.
24 juni: Bezoek op het karitoor der Société Gruraière,
aankomst te Lucca.
25 juni: Bezoeken aan stropapierfabrieken in de omgeving
van Lucca.
26 juni: Bezoeken aan stropapierfabrieken in de omgeving
van Lucca en San Gimignano, aankomst te Florence,
27 juni: Vertrek uit Florence, aankomst te Treviso.
28 juni: Bezoek bij cie uartiera di Oarmignano di Brenta
bij Vicenza.
29 juni: rustdag.
30 juni: Vertrek uit 'Treviso, aankomst te Graz.
1-4 juli: Conferentie te Graz.
5 juli: Excursies naar Waagner-Biró A.G. te Graz en naar
de Leykam -Josefsthal A.G. für Papier- und
Zellstoffindustrie te Gradkorn bij Graz.
6 juli: Excursie naar Arlaiid Papier- und Zellstofffabri
ken A.G. te Graz-Andritz, aankomst te St.Wolf
gang.
7 juli: Vertrek uit St. 'Tolfgang, aankomst te HcIden
heim,
8 juli: Bezoek aan J.II. Voith G.m.b.H.
9 juli: Vertrek uit Heidenheim, bezoek aan de Rheinische
Strohzellstofffabriek, aankomst te Osthofen.
10 juli: Vertrek uit Osthofen, aankomst te Groningen,
De verschillende bezoeken worden hieronder in
chronologische volgorde in afzonderlijke hoofdstukken
besproken.
II, Bezoek_bij_Dolfuss_et_Cie.
Behalve liet stambedrxjf te Mulhouse bezit de
Fa. Dolfuss nog t-^ee andere viltfabrieken in Frank
rijk, een in Lörrach in Z.l.-Duitsland en het reeds
genoemde bedrijf in Turijn. In de laatste oorlog werd
het bedrijf te Mulhouse grotendeels verwoest, maar is
thans nagenoeg hersteld. De Heer Haegy toonde ons de
gehele viltfabricage, alsmede een uitgebreide collectie
monsters van de vilt^ypen ) die. aan de verschillende
klanten in Europa worden geleverd. Door zijn vele "be
zoeken aan celstof-',papier- en kartonfabrieken in alle
landên, waar de Fa.Dolfuss en haar dochterondernemingen
geregeld vilten leveren, 'beschikt de Heer Haegy over een
uitgebreide ervaring, De indruk werd verkregen, dat de
viltfabricage te Mulhouse met grote zorg geschiedt.

-Het-

-3Het is een modern "bedrijf, waar ook aan de documentatie
veel aandacht wordt "besteed.
III. Bezoek^aan la_Cellülose du Phone.
Dit bezoek werd gebracht tezamen met de Hereh Mallard
van de machinefabriek Kegret-Beylier (die bepaalde machines'
aan de fabriek had geleverd) en Aribert van de Scole
Française de Papeterie (beide te Grenoble), die ons van
vroegere reizen bekend >?;aren. ?7ij werden ontvangen door de
direkteur, De Heer Limondin en rondgeleid door de Heren
Pierson, hoofdingenieur (oudleerling van Prof. Aribert),
PJLchter (zoon van de direkteur van het Kamyrconcern, dat de
continue ontsluiting voor hout heeft ontwikkeld) en Ceno
(soon van de technisch direkteur van het Italiaanse concern
Cartiere liurgo, die 5 jaa.r in Zweden bij Kamyr had gewerkt);
de beide laatsten werkten sinds 2-f Jaar in Tarascon voor de
ontwikkeling van de uitrusting van het bedrijf.
De fabriek behoort aan het Franse Thiel concern (dat
o.a. la Cellulose de Strasbourg, de Papeteries Lachapelle
en fabrieken van verpakkingsmateriaal in Frankrijk en
Zwitserland bezit) en is sinds begin IS'56 in bedrijf.
De fabriek heeft eigen concessies van 1.200.000 ha.
espartogras in karokko en is daardoor -politieke verwikke
lingen daargelaten- van haar grondstof
. Het gras
werd in gopernte balen van 160-200 kg, geoonaen met esparfcotouw per zeeschip naar Marseille en vandaar per binnenschip
naar de aan de Hhône gelegen fabriek gevoerd, waar het
werd opgeslagen in bulten van ca. 300 ton, die van dekzeilen
waren voorzien, niet zozeer tegen.de regen als wel om het
brandgevaar te verminderen (de zeilen waren nl. met eon
brandwerend middel behandeld). De totale opslag bedroeg
ca. 30.000 ton, d.i. 3/5 van de jaarbehoefte. De dagproduktie aan celstof bedroeg 66 ton, zodat het rendement ca.
4-0% bedroeg.
Men was thans bezig om naast de espartofabriek een
Iïamyrinstallatie voer de verwerking van 150 ton per dag
inlands naaldhout (verschillende dennesoorten) volgens het
suifaatprocêdé te bouwen.
Het gras werd gehakseld met een trommelmachine (merk
Giant, Hiegelsville, ST. J.,U.S.A.) tot een lengte van ca.
4- cm. De trommel maakte 300 rpm en was bezet met rechte
messen, onder e-en hoek van ca. 5 niet de beschrijvende lijn;
de machine had een capaciteit van 8 ton por uur en werd
aangedreven door een motor van 75 pk. Men hechtte grote
waarde aan een gelijkmatig haksel (waartoe espartogras,
dat uitsluitend uit opgerolde bladen bestaat, zich beter
leent dan stro) en bevorderde dit nog door op een transport
band de bundels uit de balen zo veel mogelijk evenwijdig
aan de looprichting te leggen.

-Het-

Het haksel werd ontstoft en pneumatisch, naar de £amyr~
toren getransporteerd.
Hier werd hst haksel voorgewarmd in een Sainclerapparaatx), waar het tevens net de kcokloog werd gedrenkt
in een vlotverhouding l:2»7-5»0. De kcokloog "bestond
vcor 2/3 uit verse en voor 1/3 uit afvalloog en "bevatte
18-20% ïïaOH op gras; de toevoer werd pneumatisch gere
geld. In hgt Sinclair-apparaat werd het gras opgewarmd
tob 90-100 C met stoom uit de lage drukmengbuis, waarin
het gras via een kameräfsluiter werd gebracht. In deze
buis werd het gras door een transportschroef v&ortböwögen
en opgewarmd tot ca. 120 ' met stoom uit de hoge drukmengbuis, waar het gras door een tweede kamerafsluiter
van speciale constructie werd .ingevoerd ). Deze afsluiter
draaide met '1.8 rpm en bezat één kamer van 150 1, dig na
een kwartslag draaien met hoge druk stoom (ca 7 kg/cm1-)
werd leeggedrukfc in de hoge drukmensrbuis » wso-rnn
transportschroef het gras " naar de top van de
kooktoreni voerde (zie bijgevoegd, schema), waarbij liet
tot ca. 150 werd opgewarmd. Boven in de toren zelf werd
nog wat stoom toegevoerd, zodat de ontsluiting plaats
vond bij ca. 155 ..De toren had een hoogte van 18 en een
middellijn van 2.80 m; de verblijfsduur was 3t uur. Onder
in de toren was een roerder ingebouwd; de stof werd hier
met afvalloog verdund tot 13-14%.
Het door Kamyr voer het continue ontsluiten van hout
ontwikkelde losaeehanisme (thans een schroefpers) had
voor espartogras niet voldaan. Men had hiervoor zelf een
systeem ontwikkeld, dat vergelijkbaar is met dat van de
Pandia Digester van Black Clawson (transportschroef ge
volgd door vlinderklep). In de blaastank werd de stof
verder verdund met afvalloog tot 2.5%. De blaasstocr;:
werd mede gebruikt om het gras an het Saincler-apparaat
voor te warmen; het surplus diende voor verwarming der
verse loog. Het stoomverbruik, voor het koken bedroeg
800 kg per ton celstof.
De stof werd gewassen op een roterend filter van de
Pa. Vernay te Lyon-Villeurbanne, dat in vier secties
was verdeeld en waarop' de wassing in tegenstroom, plaats
vond. De afvalloog ging van het filter naar de regeneratie
installatie met een concentratie van 1?%. Het verlies aan
."NaOH bedroeg bij de wassing 5-7 kg per ton celstof.
Tussen de hakselmachine en het v/asfilter was geen enkele
bufferruimte ingeschakeld, wat wel e )n bezwaar v/erd geacht
De sortering bestond slechts uit een grofsortering
door vlakke Jonsson trilzeven voor de wassing en uit 8
centricleaners na de wassing^ met hersortering van het
grof dezer 8 clpaners door een centricleaner. Na de
centricleaners werd de stof ingedikt.
-Zeerx) Zie hiervoor groen rapport 39 van aug. 1954, bl.9*
XX \
)De rotor van deze afsluiter was enigszins conisch
uitgevoerd waardoor hij na een zekere slijtage toch
nog paste.

-5Zeer veel zorg werd besteed aan de bleking, xvelke in
vier trappen in neerstroomtorens geschiedde:
3-3ir % chloorgas, 3% consistentie;
extractie met 7% natronloog "bij 8% consistentie;
7% Na-hypochloriet, pH 9-10;
6
10-12% chloordioxide "bij pHJ,5» 80%*» en 15% consistentie.
Ha elke trap werd de stof gewassen, na de eerste wee cu
na de laatste trap op filters van Vemay, na de derde trap
op een speciaal filter van Kamyr,
Alle gebruikte chemicaliën werden bereid uit keukenzout
in een 3igen electrolysebedrijf (HaOH,Clp,FaC10, en NaClO*
als grondstof voor ClOp). Het C102 werd uereid in een
^
installatie volgens Kesting (reductie van HaClQ, &©t HCl,
verkregen door het Hp uit de electrolyse te verbranden net
Clp)"»
hierbij gevormde KaOl ging terug naar de electro
lyse. De helderheid der gebleekte stof was 36% Photovolt;
de maal^raad 17 SR.
Vóór de celstofmachine was als laatste reiniging nog
een roterende trilzeef van Lamort geschakeld. De machine
bezat een rondzeef met afneming door een zuigwaüs zonder
vilt, waarbij een droge stofgehalte van 31% werd bereikt'
( fabrikaat îTeyret Beylier). De baan passeerde vervolgens
twee natpersen, waartussen een verwarmde cylinder en werd
gedroogd in een Flakt droger, welke in licentie was ge
bouwd door Ccmessa te Schiltigheim bij Straatsburg.
De afvalloog werd ingedampt in een quintupel effectin
stallatie tot 62% droge stof en verbrand in k%tels van
Alsthom te 3elfort, waarin stoom van 50 kg/cm werd geprodu
ceerd. Daarnaast was nog een wet olie gestookte ketel op
gesteld; het nuttig effect dezer ketels bedroeg resp.
70-72 en 85%. 2/3 van de stoombehoefte werd door de afvalloogketel gedekt. Het kiezelzuurgehalte van het espartogras
van 1.5% gaf geen moeilijkheden.
De apparatuur in de fabriek was voor 97% uit Frankrijk
afkomstig:. ti<* taT-ioTp installatie maakte »«n zeer verzorgde
en moderne indruk, speciaal ook wat de instrumentatie betreft.
De fabriek werd geareven met b6 arbeiders in drie ploe
gen (werkplaats en opzichters niet meegerekend)j bij het
kookstation was slechts één arbeider met een hulpkracht aan
wezig. Per ton gebleekte celstof waren 13t manuren nodig.
Bij de verwerking van stro had men grote moeilijkheden
ondervonden door het sterke slinken bij de impregnering en
de mindere gelijkmatigheid van het haksel. Men had voldoende
esparto om de fabriek op volle capaciteit te laten werken,
zodat de pogingen om stro te verwerken waren gestaakt.
Er zij hier nog gewezen op de beide volgende publicaties
over la Cellulose du Shone, wier gegevens echter gedeelte
lijk verouderd zijn:
Anon. Le lessivage continu sous pression. Système Eamyr
pour plantes annuelles. Papeterie £8, 255 (1956).
G.A.O.Sutherland and K.Tripp_Smith. Report on a visit
to the pulp luxil of Cellulose du Shone Company at Tarascon,
France, "/hat we are Doing no. 6, dec. 1956.
-Van-

Van de Heer Ceno werd nog vernomen, dat Cartiere
Burgo 'te Ferrara een fab'riek heeft, waar volgens het
Kamyr-procédé stro wordt verwerkt. Hij ried ons aan om Gns
in Turijn mot zijn vader in verbinding te stellen om toe
stemming voor een bezoek aan dit bedrijf te vragen.
IV.

^ÊÎ_ï§ïïÎ22ï~^Ë_§22ilM_2ïHïïï!£Ë~5®_ïl:tî!iâ2:.L

iij werden ontvangen door de directeur, de Eeer Besson,
met wie liet programma voor de reis door Italië werd bespro
ken. In Lucca zouden wig met de vertegenwoordiger van Crumière aldaar, de Heer Morganti, verschillende strokartonfa
brieken bezoeken. De Heer Besson wees erop, dat de fabrieken
in dit gebied klein en niet modern ingericht we,ren, doch
dat bij Tivoli (ten oosten van "Rome) grotere en moderne
fabrieken lagen. De afstand van Lucca naar Home (ca. 350 km)
maakte het echter niet mogelijk om deze laatste bedrijven
ook in het reisprogramma op te nemen.
De Heer Besson was voorts doende om toegang voer ons
te krijgen tot de cartiera Marsoni te ïrevisó die vetdicht
papier uit stro vervaardigt; wij zouden ons aldaar in ver
binding stellen met de vertegenwoordigster van Crumière,
Mevr. Doro, om te vernemen of wij dit, dan wel een ander
bedrijf in de omgeving van Treviso zouden bezoeken.
De Heer Besson poogde tenslotte om voor ons contact te
krijgen met de Heer Ceno (die op het hoofdkantoor van
Cartiere Burgo te Turijn zetelt), doch deze bleek énkele
dagen uit de stad te zijn. Naderhand ontvingen wij bericht
van de Heer Besson, dat de Heer Ceno hem had medegedeeld,
dat de Kamyr-installatie te Ferrara 'wegens veranderingen
buiten bedrijf was, zodat er gaen bezoek kon plaats vinden;
hij was echter bereid ons op een later tijdstip hiertoe
gelegenheid te geven. Aangezien het zeker de moeite waard
zal zijn om dit bedrijf te bezichtigen, verdient het alle
aanbeveling Ferrara een volgende maal in het reisplan op
te nemen.
de_omgeying_van_Lucca.
Met de Heer IIorganti werden de volgende fabrieken be
zocht:
A. Cartiera F^telli Giusti, Marlia di Lucca;
B. '
"
Bianchi & Co, Ponte all'Abate;
C.
"
Francesco Cardella, San Pietro a Vico;
D.
"
Fratelli Cardella, Marlia di Lucca.
Bovendien werd nog een fabriek in aanbouw bezichtigd.
Een bezwaar bij deze bezoeken was, dat noch de Heer
Bitorganti, noch de meerderheid der fabrikanten een vreemde
taal spraken; gelukkig troffen wij bij de Cart. Francesco
Cardella, de direkteur der Cartiera San Gargano bij San
Gimignaiio,(S) De Heer 0. Pagliai, die voortreffelijk Frans
en_3ngels sprak en met wie wij in de namiddag van 26 juni
zijn wat verder naar het zuiden relegen fabriek bezochten.
-Behalve-
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Behalve de 'genoemde zijn er nog een aantal andere
in deze omgeving van omstreeks dezelfde capaciteit van
10-12 ton stro per dag; bovendien zijn er nog zeer
kleine gezinsbedrijfjes waar de natte vellen te drogen
worden gehangen. Sen verdere merkwaardigheid is, dat
deze bedrijven geenszins oud zijn; zo dateert de eerst
genoemde van 1952. De in aanbouw zijnde fabriek was
trouwens van hetzelfde kaliber en zou ook op ongeveer
gelijke wijze worden ingericht.
Behalve waarschijnlijk bij de gezinsbedrijfjes, was
het stro niet uit de naaste omgeving afkomstig, hoewel
er in de Arnovallei vrij veel graan wordt verbouwd (blijk
baar is het ook hier moeilijk om stro van de boeren los
te krijgen). Het werd aangevoerd uit de Marenmen (de
eertijds moerassige kustvlakte van zuidelijk 'Toscane)
over een afstand van ca. 100 km. Het stro was goed
schoon tarwestro, dat tot balen van de ook bij ons ge
bruikelijke afmetingen was geperst. De stroprijs bedroeg
L 10.000 per ton, d.i. ca. ƒ60.-; ten tijde van ons be
zoek was de tarwe-oogst reeds aan de gang. In. sommige
bedrijven werd behalve stro ook oud papier verwerkt.
Er werd uitsluitend gekookt met kalk, veelal in
kokers van 3-3-5 m 0; soms was daarnaast ook een koker
van 4- m 0 aanwezig. Het stro werd niet gehakseld en ook
niet in de kokers gestampt; het behoeft dus niet tç
verwonderen, dat de vullingsgraad veelal laag was
(variërend van 60-130 kg stro per nr). De kalkgift bedroeg
10-15% CaO op stro, âe stoomdruk 1-4- kg/cm ; de vlotverhouding was bij fabriek 3 1:3. De kookcyclus varieerde
van 6 tot 8 uur. Het stroverbruik bedroeg ca 1300 kg per
ton papier.
In geen der bezochte fabrieken werden Hollanders
aangetroffen. De fabrieken A-D gebruikten uitsluitend
kollergangen voor de stofbereiding, terwijl fabriek E
de stof na de kollergangen nog twee parallel geschakelde
zeer kleine kegelmolens van Italiaans fabrikaat
( Cellodi, 20 pk) liet passeren. Een bij de fabrieken
D en E waargenomen bijzonderheid was, dat de stof in de
kollergangen werd gewassen. Hiertoe waren in de wand
drie door zeefplaten bedekte openingen aangebracht, ter
wijl tijdens het kolleren vers water werd gedoseerd;
deze zeefplaten werden van tijd tot tijd gereinigd mot
zoutzuur. De stof werd vóór de machine gesorteerd met
vlakke schudzeven, welke werden schoon gehouden door
schraaplatten, welke aan eon over twee schijven lopende
riem waren bevestigd.
De fabrieken A-D bezaten enkelvoudige of dubbele
rondzeefmachines, meestal met een gewone en een keerpers.
De _droogCylindôrs waren vrijwel steeds van 1 m middel
lijn; alleen fabriek A. bezat naast 8 cylinders van 1 m
nog een gladcyîinder van 3 m. Een bijzonderheid van de
-cylinders-

-8cylinders in deze fabriek was, dat zij waren vervaardigd
van rondgezette en gelaste plaat ( de machine was hier
geleverd door de Fa. Toschi in Lucca). Fabriek B- "bezat een
langzeefmachine met vier zuigkasten. In fabriek D waren
twee machines aanwezig, in de overige slechts een. De
breedte varieerde van 2.20 tot eg. 3 m, de snolheid lag
voor stropapier van 130-150 g/m gewoonlijk bij ca. 20 m„
per minuut, In fabriek .E liep de machine op 130 grams
papier echter 2? m en 18 m op 24-0 grams; met 130 grams
papier zou men 30 m kunnen lopen, indien de.regelbaarheid
der machine niet onvoldoende was. Het stropapier werd
gewoonlijk op rollen geleverd, maar soms ook als grof
pakpapier in vellen. Haast stropapier voor^golfkarton wer
den ook wel zwaardere soorten (tot 280 g/m ) vervaardigd.
In fabriek D werd per kollerinhoud 50 kg chinaklei
toegevoegd, de reden hiervoor hebben wij niet vernomen,
Bij fabriek B vernamen wij, dat er wel stropapier naar
Frankrijk werd uitgevoerd "tegen een prijs van L.100.000
(ƒ.600 !) per ton. De eigenschappen van het papier van een
drietal fabrieken zijn weergegeven in bijgaande tabe^,
vergeleken met een monster Nederlands kalkstropapier ).
De Italiaanse monsters hebben over het algemeen een hogere
breeklengte, barstdruk en scheursterkte, doch een geringere
dikte en rek. Voor de ring crush is alleen het monster
van Bianchi beter dan het Nederlandse, terwijl voor de
flat crush de cijfers der Italiaanse monsters deels beter,
deels minder zijn dan die van het Nederlandse. Bij de breek
lengte komt het verschil tussen langzeef- (San Gargano en
Nederland) en rondzeefmachines (Bianchi en Francesco Car
della) tot uiting: de verhouding tussen machine- en dwarsrichting bedraagt voer eerstgenoemde resp.. 1.57» 1.4-9 en
1.71 en voor laatstgenoemde resp. 1.97» 2.18 en 2.35«
^'ïi„§ez2®^_Ë:an_^®_^a£Si®£§
Dit is een papierfabriek, die in hoofdgaak ongebleekte
naaldhout-bisulfietcelstof verwerkt, doch daarnaast 7-8
ton stro per dag tot vetdieht papier.. Wij werden ontvangen
en rondgeleid door de technisch direkteur de Heer Mosimazm
(Zwitser),
Het stro werd gehakseld en het haksel gereinigd in een
Grumbach-instailla fci e. Snerzijds werd het stro ontsloten
met monosulfiet"^) en wat natronloog bij een druk van 9
ato in twee staande kokers van 30 m . Deze waren tijdens
ons bezoek niet in-bedrijf; gemiddeld werd op deze wijze
slechts 1-2 ton stro per dag verwerkt..
-Daarnaastx)

Voor de lichte monsters van Francesco Cardella, en San
Gargano is voor deze vergelijking omgerekend op 160.,
voor het zwaardere monster van Bianchi op 180 g/m^.
XX\J Afkomstig van-phenolfabrikage, prijs L.-27.000 per ton
(ƒ162).

Daarnaast werd een koude maceratie mat natronloog toe
gepast, waarvoor 8 silo's met een capaciteit van 20 ton stro
(ca 400 nr) "beschikbaar waren. Het haksel werd in een dubbel
transportschroef gedrenkt met natronloog in een vlotverhouding van 1:24- (11.5% NaOH op stro), de verblijftijd in de
silo's bedroeg 's zomers 10-11 en 's winters 15 dagen.
Hoewel de capaciteit dus ca. 10 ton per dag bedroeg, werd
slechts 6 ton per dag geproduceerd.
Het gemacereorde stro werd vervezeld in een triturateur
Lamort (Vitry-Le-François, Marne, Frankrijk)en de stof vervol
gens gereinigd in,Vortraps en gesorteerd over Jonsson trilzeven en Rottroms. Daarna werd in twee -trappen gebleekt
met Na-hypochloriet met een totaal chloorverbruik van 11%,
waarbij na élke trap werd gewassen. De stof werd tenslotte ont
waterd op een wetlap machine.
Het rendement bedroeg na de maceratie 60, n§. de bleking
44-%. De maalgraad bedroeg na de bleking reeds 55' SU!
De raaiing vond uitsluitend plaats in hollanders, waar
aan de Heer Mosimarn. voor vetdicht papier do voorkeur gaf.
Hij achtte voor dit papier de koude maceratie vorre te
verkiezen boven een ontsluiting bij hoge temperatuur en ge
bruikte de monosulfietcelstof dan ook slechts als bijmenging
in betrekkelijk kleine hoeveelheden,
In antwoord op onze desbetreffende vçaag schatte de
Heer Mosimann de totale Italiaanse stroproduktie op 8-9
miljoen ton per jaar, waarvan 6-7% industrieel zou worden
verwerkt; dit zou dus neerkomen op ca. 550.000 ton, d.i.
ongeveer even veel als in Nederland.
Bvenals in Frankrijk heeft mén overwegend tarwestro.
Rogge wordt slechts verbouwd in en tegen de Alpen aan en
is voor de industrie van geen betekenis. Inderdaad zagen
wij op onze rit van 'Treviso naar Graz even voor het gebergte
rogge in schoven op het veld staan, welke opviel door de
enorme lengte: de halmen waren zeker meer dan 2vm lang!
VII. ConferentiejierJSurogeae^I^A.P.P^I^-leden te Graz._
Het was de derde maal dat deze conferentie werd gehou
den (1955 Parijs,1956: Londen).
Ook thans was er een flink aantal deelnemers: de lijst telde
177 perâonen, die als volgt over de verschillende landen
waren verdeeld:
België 1
Canada 1
Duitsland (Oost) 3
Duitsland (Yest)16
Finland 2
Frankrijk 9
Groot-Brittannië 17
Hongarije "
Italië
24

Nederland 8
Noorwegen 1
Oostenrijk 72
Polen
3
Tsjecho-Slowakije 5
Zuid-Slavië 4
Zweden
6
Zwitserland 4
-Opvallend-

-10Opvallend was hst grote aantal Italianen, Het aantal
West-Duitsers van 16 viel -de sterke oppositie van de nog
steeds invloedrijke voorzitter der Zellcheming Dr. Mü.lerClemm tegen de Europese T.A.P.P.I,-"bijeenkomsten in aan
merking genomen- niet tegen. Men kan uit deze deelneming
uit 17 landen wel concluderen, dat deze jaarlijkse conferen
tie in een "behoefte voorziet,
Als de voor ons.belangrijkste voordrachten noemen wij:
1. J.S. Hart (Pulp and Paper Hesearch Institute of Canada,
Montreal), bisulfietontsluiting met hoge opbrengst;
2. J.F, Hendry (Wiggins 'leaps Group Research Organisation,
High Wycombe, Bucks,, Ingeland), enige aspecten van de
kwaliteitscontrole bij de papierfabrikege;
3. P. Marpillero (Azienda Brevetti Industriali, Milaan,
Italië), bleken van celstof volgens het procédé A Cl
en het procédé A Cl voor de produktie van papiercelstof;
4. G. van Nederveen (Vezelinstituut Ï.H.O., Delft), verge
lijkende malingen van een rëeks celstoffen;
5« A„ van Hoyen (Vezelinstituut T.ÏT.O. ,Delft), vergelijking '
van metingen met enige stijfheidsapparaten;
6, E, Schönemann (J.II. Voith, Heidenheim, Duisland), de
keuze der doelmatigste breedte van papiermachines;.
7« P. Senger (Leykam-Josefsthal A.G., GradLorn bij Graz,
Oostenrijk), de behandeling van afvalwater in de papier
industrie ;
8. G* Vâmos (Cnderzoekingsinstituut voor de Papierindustrie,
Budapest, Hongarije), invloed der stofsamenstelling op
enige eigenschappen van proefvellen;
9. P. fultech en K Schubert (Arland Papier-und Zellstoff
fabriken A^G,., Graz-Andritz, Oostenrijk), gebruik en
werking van roevoegingen bij het malen, in het bijzonder
van "plantenslijmen;
10.F. Wultsch en D. 7/ernor, regelproblemen bij de stofberei-*
ding en aan papiermachines.
Daar deze voordrachten alle -'/orden gepubliceerd, kunnen
wij met' enkele opmerkingen volstaan,
1, Hart berichtte over een zure sulfietontsluiting van hout
met Na als base volgens het Va-Purge systeem. Hij zag
als toekomstige ontwikkeling op deze basis een snelle
continue ontsluiting bij hoge^temperatuur,
2«, Hendry beschouwde als essentiële onderdelen der kwali
teitscontrole het gebruik van geschikte specificaties,
de controle van het fabrikageproces op alle punten en
de controle der produkten voor de verzending. De hulpmid
delen hiervoor zijn de statistiek, de automatische regelapparatuur en de bedrijfspsychologie.
3, Marpillero besprak het gebruik van eén door' hem gepaten
teerd "aktief" chloraat, dat ..als "bleekmiddel voor celstof,
doch ook als ontsluitingsmiddel. 11a een voorontsluiting
met natronloog, zowel op naald- en loofhout, als'op stro
en ander eenjarig materiaal kaal worden toegepast,
-Chloraat-

"11Chloraat is een tamelijk stabiele verbinding, doch het aktieve chloraat "bevat een kleine hoeveelheid van een kata
lysator ), waardoorhetbij een temperatuur van 60-70 reeds
reageert met het li3rd.en in celstof e:.„ hout of stro.
Eén gram aktief chloraat is gelijkwaardig aan 2-2.5g
aktief chloor, het kan bij de bleking zowel elementairchloor als hypochloriot vervangen. Kraftcelstof zou in twee
trappen tot een helderheid van 84-% G-.E. kunnen worden gebleekt.
Yoor ontsluiting werd aanbevolen een voorontsluiting
met 5% natrohloog, gevolgd dooi" ^>-6% aktief chloraat bij
pH 2, waarbij een sterke celstof zou werden verkregen, die
met 10-12 % aktief chloor in de vorn van hypochlo.riet zou
kunnen worden gebleekt.
Het Proefstation ontving van Dr, Karpillero inmiddels
een kg aktief chloraat, waarmede een oriënterend onderzoek
zal worden verricht; in dit monster kon kwalitatief vana™
daat _worden aangetoond.
4. Van -Nederveen berichtte over vergelijkende aaiingen van een
aantal naaldhout-, loofhout- en strocelstoffen in de Lampênmolen en in de Yïmix keukenmenger en besprak de invloed
dezer beide zeer uiteenlopende laboratoriumapparaten op de
eigenschappen der celstoffen.
5» "Van Royen behandelde vergelijkende onderzoekingen met enkele
stijfheidsapparaten, over welk onderwerp hij ook reeds op
de Papiertechnische Dagen van dit jaar had gesproken.
6. Schönei'iann hield een pleidooi voor brede machines en betoog
de, dat men voor een bepaalde capaciteit beter een betrek
kelijk brede en langzame dan een betrekkelijk smalle en
snelle machine 3ion bestellen. Hij illustreerde dit aan een
aantal voorbeelden. Yoor karbon noemde hij een machine met
5-6 rondzeven van 430 cm netto breedte met een snelheid van
100 m/min tegenover een machine van 215 cm met 200 m/min.
(produktie 66 ton/dag); de brede machine zou 30% goedkoper
zijn,
7. Swnger vergeleek verschillende procédé's voor terugwinning
van vezels en vulstoffen uit het afvalwater van papier
fabrieken, nl. flotatie, sedimentatie en filtratie en gaf
daarbij de voorkeur aan de sedimentatie»
8. Vloaos besprak de verbetering van de statische sterkte-eigen
schappen van papier door toevoeging van verschillende zetmeelsoorten, alsmede de combinatie van zetmeel met vulstof
fen, waardoor de sterkteverlaging door laatstgenoemde kan
worden opgeheven.
Yoorts berichtte V&nos over het onderzoek Aannmgpsls van
hout- en strocelstof in vergelijking met de beide compo
nenten. Hij sprak zich uit voor een gescheiden maling der
componenten; men dient dit o.i. echter niet te generaliseren,
daar zich ook gevallen kunnen voordoen, waarin bij gemengd
malen even goede resultaten worden bereikt,
9. Ruitsch en. Schubert behandelden proefnemingen over het ge
bruik van zogen, "beater additives" als johannesbrood
en guargom, die vooral in de V.S. nogal opgang hebben ge
maakt, doordat ze, in kleine hoeveelheden in de hollanders
. ,
-tcegevoegdx
) Bij geruchte werd irernomen dat dit een .vanadaat zou zijn.

-12toegevoegd, een aanzienlijke besparing op de aaalenergis
kunnen geven, c.q. een sterker papier opleveren. Men
vraagt zich échter af of dergelijke effecten niet op doeltreffender wijze kunnen worden verki-egen door toevoeging
van een passende hoeveelheid op de juiste wijze ontsloten
en gemalen strocelstof, dan door toevoeging van deze tame
lijk dure produkten.
10. Wultsch en ferner bespraken uitvoerig de thans beschikbare
meet-, meng- en regelapparatuur voor snellopende papierma
chines, als consistentie-, gewichts- en vochtgehaltemeters
en -regelaars, volumeregelaars en ragelapparatuur bij de
storbereiding.
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VIII. Sxçursies^in^aansluiting^og
1» v7".o.3nor - Biró 1,3, to Gras.
Dit is
construktiewerkplaats, die, behalve bruggen
en ijzerconstrukties voor gebouwen, ook pijpleidingen
voor waterkrachtcentraxes, e.d. en kokers voor de celstofindustrie vervaardigt. De onderneming heeft naast het be
drijf in Graz nog een ijzergieterij in Yenen, met in totaal '
4-000 man personeel. Men had veel "werk voor het buitenland,
r .a. voor India. Het bedrijf, waar o.a. moderne lasmethodes
werden toegepast, maakte een uitstekende indruk.
2. Leykam-Josefsthal A.G,, Gradhorn.
Deze onderneming heeft een naaldhoutbisulfietcelstoffabriek,
annex papierfabriek met twee na de oorlog met Marshall
hulp aangeschafte machines van 3scher-v7yss. Zij vervaardigt
een groot assortiment van houtvrije papiersoorten, die voor
een belangrijk deel tot servetten, sanitaire artikelen e.d.
worden verwerkt. De ruimten voor de papierverwerking,«
sortering en- verpakking waren geconditjfionneerd.
3. Irland A.G., Graz-Andritz.
Ook dit is een fabriek met een groot assortiment van pa
pieren en papierprodukten, waar ook houtslijp uit eigen
slijperij wordb verwerkt. Jür was een nieuwe machine in
bedrijf, waarvan de natpartij was geleverd door Sandy
hill (Y.S.) en de droogpartij door Dorries te Düren (Duits
land). De fabriek bezit een modern stofbereidingssysteem,
waarbij o.a. van e n Trimbey dos«e?in.stallatie voor harslijm,
vulstof, e.d. en van centricleaners gebruik wordt gemaakt.
Men verwerkt ook wel strocelstof van Italiaanse herkomst
(Chieti), maar noemde als bezwaar, dat hierin nog "knopen"
voorkwamen (hiermee bedoelde men de colconglomeraten uit
halmknopen en aren, die na satineren zichtbaar worden als
"venstertjes")Onzerzijds werd erop gewezen, dat deze
"knopen" in de Nederlandse strocelstoffen ontbreken.
IS. Bezoek _aan^J.M. __Voith G.m.b.'H. te Heidenheiau
Des morgens werd gesproken met de chef van het labo
ratorium, Dr.Muller-Rid en werd het Laboratorium besichtig!.
Wor verwijdering van kleinere stukken ijzer uit een
voldoende verveselde stof (stro of oud papier) achtte
-Dr. Müller-Hid-

-13Dr. Müller-Rid de Dickstoff Schleuder van. Voith geschikt.
Bij navraag over de tegenwoordig' nog wel eens ge
noemde Reistenmuhle deelde Dr. Müller-Rid mede, dat dit
een langzaam lopende meerschijvenmolen is, welke met eon
"bernessing van "basalt of staal wordt uitgevoerd; voor een
inhomogene staf achtte hij deze molen niet geschikt.
In het laboratorium vielen de volgende apparaten op:
Een fraaie proefopstelling voor de meting van de wa.terbeweging op verschillende plaatsen in een hoge drukstofoploop ;
een registerpartij van ca. 50 cm netto "breedte, doch
overigens van de afmetingen van een fabrieksmachine, waar
mede de ontwatering van verschillende Papierstoffen "big
hqge snelheid kon worden bestudeerd;
een voca? aflevering te "beproeven pulper, welke het type van
de Hydrapulper zeer nabij kwam.
Dçs namiddags hadden wij een onderhoud met de Heer Schöne
mann (hoofdingenieur voor papiermachinebouw, die in Graz
ein voordracht had gehouden, zie Hst. Vil) en een zijner
medewerkers.
"
De Heer Schönemann gaf als zijn mening te kennen, datg
voor golfpapieren voor deklagen van golfkarton tot 13Ó g/ip.
een langzeefmachine de voorkeur verdient, vooral wat de
kwaliteit van het papier betreft.
Bij gebruik van twee langzeven cf van een langzeef
met daarboven gelegen rondzeef achtte hij de beste plaats
om de bovenlaag met de onderlaag samen te brengen gelegen
na de tweede zuigkast van de onderlaag.
0
Voor zwaardere papieren en kartons dan 130 g/m"" gaf de
Heer Schönemann de voorkeur aan een meervoudige rondzeefmachine.
Over de kartonfabriek te Inden van Papier und Pappe A.,G.,
(dochtermaatschappij van Henkel), waar wij reeds enkele malen
zonder succes belet hebben gevraagd, vernamen wij, dat daar
thans een dubbele langzeefmachine met 36 drccgcylinders
van 1.20ea esn gladcylinder van 4„§0 m is opgesteld, die bij
28 m/min. een karton van 4-00 g/m"- vervaardigt, dat in de
machine T,'ordt gestreken.
De kartonfabriek van Philips te Eindhoven heeft een
langzeefmachine van 2.10 m netto breedte, wasr men vier of
vijf roüdzeven boven vril plaatsen; men wil dan ook (gekochte)
strostof gaan verwerken. Er is een tweede machine van 3.20m
in bestelling; als deze in bedrijf is, zal de totale capa
citeit 100-120 ton per dag bedragen.
dürkheïm^"

""

"""

"

~

Deze fabriek was door ons reeds bezocht in 1954- (zie
groen rapport 39, bl.15-17). Daar er toen grote plannen
vèor vernieuwing in uitvoering en voorbereiding waren,
leek het ons de moeite waard hier opnieuw een bezoek te
brengen. De toenmalige di.^ekteur, Dr. Weber was inmiddels
overleden en opgevolgd door de Heer Offermanns Jr,, af
komstig van de fabriek Inden van Papier und Pappe A.G.
-Sinds-

-14Sinds ons vorige "bezoek was een zeer smal en hoog
nieuw kokergebouw gereedgekomen met vier cylindrische
roterende kokers van 20n
Het stro vcor dezje kokers werd in
een trog met de loog gedrenkt, welke echter niet naar wens
fonctionne erde. De iookcyclus bedroeg 3 uur, waarbij' gekookt
werd bij 7 ato met 20% alkali, bestaande uit 75% verse loog
(65 NaOH,25 NapSailD I>TapC0-,, alles berekend als NaOE) en
25% afvalloog. "Naast de nieuwe kokers waren nog vele oude
in bedrijfy de totale dagproduktie bedroeg thans 95 ton
celstof, waarvan 30 ton met de oude en 65 ton met de nieuwe
kokers.
Alle kokers werden leeggeblazen, nagespoeld met afval
loog, waarbij weer stoom werd boe gevoerd en waarna opnieuw
werd uitgeblazen. De stoom uit de blaastank werd door een
warmtewisselaar met verse loog gevoerd.
Yoor de wassing der cïlstof had men thans drie filters
van Voith, die echter veel moeilijkheden gaven, doordat de
rubber doeken, die de stof van het zeef afnamen, scheurden.
De sortering geschiedde mot Jonsson trilzeven, Rottroms
en centricleaners. De ongebleekte celstof bevatte 1.8%
lignien en werd in twee trappen gebleekt met chloorkalk
met een totaal chloorverbruik van 3%.
De triple-effectindampinstallatie voor de afvalloog
( 3 groepen van kleine lichamen) dmkte deze in tot 60%;
de oude discontinue verbrandingsketels voor de ingedikte
loog (vuurhaard van vetkool, waarvan de vlammen over de
loogpan strijken) waren nog in bedrijf, doch een grote wa
terpijpketel voor afvalloog + kool of olie was in"aanbouw.
Er was sinds ons vorige bezoek aan dit bedrijf vrij
veel vernieuwd, waarbij men echter in de keuze der" nieuwe
apparatuur niet steeds gelukkig was geweest, zodat het be
drijf met verschillende'moeilijkheden te kampen had.
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