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V.G.Z, levert aan Rath en Doodeheefver papier met m -gewichten
van gemiddeld 70, 73? 80s 97 en 148 gram. Dit papier wordt door
Rath en Doodeheefver gecontroleerd op berststerkten, helderheid en
kleur.
Reeds geruime tijd bestaat er een verschil van mening tussen
V.G.Z. en Rath en Doodeheefver over de berstdrukwaarden, vooral
bij het 70 grams papier.
De berststerkte van dit papier zou ca. 1 kg/om^ moeten zijn.
V.G.Z. meent hieraan te voldoen, maar R. en D. meet voortdurend
veel lagere waarden namelijk 0,7 kg/cm2, een verschil dus van ongeveer
30.
Bij zwaardere papieren zijn de bedoelde verschillen minder groot.

De moeilijkheden zijn omstreeks 1960 begonnenf achteraf is
gebleken dat R. en D. in dat jaar de manometers van de "berstdrukmeter
door nieuwe had vervangen en dit zou dus een oorzaak kunnen zijn.
N'a de lezing van de Heer Knol in Ede, heeft het N.T.I. - T.U.O.
Afdeling Stroverwerking, op verzoek van de firma E. en D. hun berstdruk
meter,(fabrikaat Van der Korput) gekontroleerd, en de daarbij behorende
manometers zowel statisch als dynamisch geijkt. (Zie het rapport d.d.
18 december 1963s "Kontrôle van de berstdrukmeter van de H". V. Behangeelfabrieken Rath & Doodeheefver, Duivendr^.cht K 54 — 55? AMSTERDAM).
De verschillen in berstdrukwaarden, die beide bovengenoemde
firma's in hetzelfde materiaal vinden, zijn evenwel niet verdwenen.
Hierover is tussen de Heren Duytink Dörner (van R. en D.) en
de Heer Kliek (van V,G.Z.)van gedachten gewisseld, en er is besloten
de moeilijkheden te trachten op te lossen in samenwerking met onze
Afdeling.
Zoals reeds gezegd, worden de berststerktemetingen bij E. en D.
uitgevoerd met een Van der Korput-meterj V.G.Z. doet dit met een
LHomme et Argy berststerktemeter.
Door ons zullen twee meters, namelijk êên van LHomme et Argy
en êên van Lorentzen en Wettres, worden ingezet.
We krijgen dus met elkaar te vergelijken de resultaten van
berstdrukmetingen verricht op de volgende apparaten«
- V.G.Z. LHomme et Argy
- E. en D. Van der Korput
- T.NsO. LHomme et Argy
~ T.ÏT.Q. Lorentzen en Weitres.
Hierbij kunnen mogelijke verschillen optreden door afwijkingen in:
a. de membraandikte
b. de expansibiliteit van de manometers
c. de snelheid waarmee de hydraulische vloeistof wordt verpompt
d. de binnendiameter van de bovenklem
e. andere bekende of onbekende faktoren, bijvoorbeeld foutieve monstername.
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ad. a. Wat de meters van het type LHomme et Argy betreft gebruiken
ên V.G.Z. ên T.ÎT.O, een membraan van ongeveer 2 mm dikte.
De dikte van het membraan bij het apparaat van Van der Korput
is 1,03 mm en bij dat van Lorentzen en Wettres 0,85 nmu
ad. b. Om afwijkingen door verschillen in expansibiliteit van de
manometers zoveel mogelijk te elimineren, zullen op de appara
ten van het type LHomme et Argy van V.G.Z. en T.N.O. dezelfde
manometers worden gebruikt. V.G.Z. heeft hiervoor twee manometers beschikbaar gesteld (0 - 2 kg/cm2 en 0 - 5 kg/cm2).
De expansibiliteiten va» deze manometers zullen door T.F.0.
worden gemeten (met behulp van een dilatometer).
De expansibiliteiten van de manometers behorende bij de appara
ten van Van der Korput en van Lorentzen en Wettres zijn reeds
bekend.
Eventueel

zouden de twee V. G.Z» manometers tijdens de metingen

ook op de apparaten van Van der Korput en van Lorentzen en
Wettres gebruikt kunnen worden,
ad. o. De pompsnelheid van de berstdrukmeters van LHomme et Argy
van V.G.Z« is bekend. Dit is ook het geval bij de T.N.O.apparaten.
Het apparaat van Van der Korput zal normaal met de hand bediend
worden, dat betekent zeer waarschijnlijk een belangrijk lagere
pompsnelheid dan van de overige meters,
ad. d. De binnendiameter van de bovenklem van de berstdrukmeter van
LHomme et Argy van V. G.Z. is nog niet bekendf van de andere
apparaten wel.
ad, e..De Heer Kliek heeft tijdens dit bezoek monstermateriaal aan
ons afgegeven. Dit papier zal door het N.T.I. - T.N.O. voor
de berststerktebepalingen worden gebruikt. Voor een statistisch
verantwoorde monsterverdeling zal door het H.T.I. worden zorg
gedragen.
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Alle manometers zullen statisch, en dynamisch worden gekontro—
leerd.
ledere "berstdrukmeting zal in 10 — voud uitgevoerd worden in
verband met de statistische verwerking van het cijfermateriaal.
De "bepalingen worden zo mogelijk uitgevoerd in het laboratorium
van het ÏT,T.I. — T.BT.0, te Groningen, en anders ten dele in Groningen
en ten dele in het Centraal Laboratorium van V. G.Z.
De werkzaamheden zullen worden verricht door de Heer Oudmeyer van
V.G,Z. en de Heer Schuurman van T.N.0.
De rapportage wordt door het N.T„I.-T.N.O. verzorgd.

Geheel los van het voorgaande onderzoek voor V.G.Z, en R. en D.
zullen Y.G.Z. en T.l.0, een vergelijkend onderzoek aan berststerkte
meters verrichten.
Het doel daarvan is na te gaan of twee berststerktemeters, die
in een zo goed mogelijke konditie verkeren, met verschillende materialen
van eenzelfde "berststerkte-niveau, voldoend overéênstemmende waarden
geven. V.G.Z. zal hiervoor het benodigde materiaal "beschikbaar stellen.
Ze zullen zó worden uitgezocht, dat er getracht wordt telkens
tenminste twee papier- en/of kartonsoorten te zoeken die eenzelfde
berststerkte-niveau hebbens maar waarvan het gedrag tijdens het bersten
misschien verschillend is.
Het N.T.I. - T.H.O. zal dit materiaal op hun twee reeds genoemde
berststerktemeters verwerken. Het berstdrukverloop zal door een
tijd - drukkurve worden vastgelegd.

