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i Hot van gedachten wisselen ovor oen opaset van een werkplan
voor de uitvoering van aeoi-teohnieche proeven, voor het
aanbrengen 'van eon varstijvingslaag, dia soveel mogelijk
si,ja aangepast aan do praktijkomstandigheden va» de rondaoofpapiermaehiBO bij do Coöperatieve Strocartonfabriek

**35d Hiala" G.A» te Hoogkerk.
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Tijdens deae bespreking lagen een beeprekingoverslagj gehouden in augus
tus 1963 on es» arappœt over oriënterende laboratoriuaproeven ©ver dit onder
zoek tor tafel. Dsae stukken mxm nog niet in circulatie gebracht. Zoveel
mogelijk zijn alleen de konkluoios en/of afaprakcti va® de bespreking in dit
versla® verasld.
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Bet basiagewicht va» het met lijm behandeld® eindpredukt zou ongeveer
180 s/m2 luchtteoog1 '(** 4,

vooht) Boeten ssijn, fariaties va» jf> waren hierin

toelaatbaar.
Opmerking 8ö®r Hölting# In da toekomst aou ùok 160 g/a2 behandeld eindprodukt gojsaakt moeten kunnen worden.
~2tzQ bbo\

t«,

J)# toUMüAmk (C.H#f|-30) »soi gehouden worden op oa, 25 kg. Die moet
"bereikt kunnen worden door hét opbrengen van 2$ gewiehtsprooènten droge
lij® "berekend op absoluut dyoeg onbehandeld kalkstropapier (zie laboratoriuor&pport )#
"

3.

.

.

T

Dé oplossing van het virstijvingseiddel hoeft een pH ® 4» 5. I» ver

'

"

band 'stet â& aantasting vm de fosforbronaen rollen. Zowel van de papiermachi
ïïq a3.0 van dé golkart cnmachinö Is hot wenselijk' de pïï te kennen van het
ppódtÉffe kôîteétropapier behättdold met 25 gewichtsprocenten lijm*
Afgesproken werd, dat we voor 'de proéven niets aan de pH van de oplos
sing malle» veranderen,
4»

Gmeackt zal worden met mn 50 gewichtsproeeritige oplossing in water
vm 60 °G.
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Os da gedacht« te bepalen over een eventuele werkwijze, werd door
stéiler voorgesteld in dn fabriek boven do glanscilinder een sektie likrolltsn te bouwen* De papièrbaan sou uit. de droogsektie over deze likrollen
worden geleid, vervolge»® ds glanecilinder passeren en daarna in de nadröogackiio worden nagedroogd; Tijdens de start van de papiermachine bij
do cnolhoid van 75 &/mint mü- de papièrbaan los ©ver de nog niet in werking
fabmçhte likroll©» lopoa. ?ervolgonö bij goed funktioneren van d© machine
SOUde» dan do likrollen in werking worden gebracht, waarbij de hierover
lopende papièrbaan tegen dez© rollen sou moeten worden gedrukt. Öntegen-

' éfeggeïip: Builen- srt al© Mj dës© manupulatie hiervoor geen maatregelen
worden

Êëmf spanningen in de papièrbaan optreden. Over dit voorstel

werd levendig ge&iakusieerd, waarbij verschillende varianten hierop even
eens werden besproken» Uiteindelijk moest de voorgestelde werkwijze als
praktisch onuitvoerbaar worden gekwalificeerd..
$è ïïit
vtwa

bovengssBoemd© gedatóbit©nwi8s#iiag, prevaleerde meer de techniek

mm «ogelijk ©puiteii, sproeien ot llïmbevochtiging van de papièrbaan.
fbofùeel hiérvan s©U" aij»r -dat bij papitrbrsufc- tijden«' de produktie

prompt dos© bewerking sou 'festoen worden «itgésehökeld* Omgekeerd, zou op
élk jaoaént de lijabewôrkin® kunnen worden geeiart, Afgesproken werd deze
ieotaick te bestuderen.
Ö© Heer Hölting .z^ï' een afspraak 'maken mét een-kliënt van de fabriek
wa&p de verfspuittechniek if een continu lopende band wordt bedreven.
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4« kwaliteitsbeoordeling van het golfkarton

vsrva&rôîgd "uit tact lijs fcahaadóld kalkstropapier«
In de dinkussie hierover wordon de volgende •wagen gestéld en onbe
antwoord, gelaten»
1) Wat ia hot kriteriuiH tob dé hoeveelheid ©pgetesefcie lijm in verband met
Äs stïB*kf@- en elasticiteit van het. pr#di2ki#
2) Sioet de iijnlöag op liet paplm liggen of moet bot papier ala het ware
i» ïsèer of säöd^r« »to aét 14JS geïmpregneerd zijn.
S) Böo ia ie verwerkba^hèid vtui hot behandeld© papier in de golfkartonaaclüne,.
Ä
B# gègr Boâ%i»g <©fperde So wenselit1kheid öss los van het probleéa
va® d« technische realioG^ing m hot li|a opbrengen II»-de fabriek of op

,

dö soini-technicoho papierbaan,' proefrollen te maken va» kalkstropapier
130. %/ttß X,d, ©eloverd door de etrooartonfabriek MDe Halm" óp 50 om breedte
en 09» «jldlosriir vb» e&* 60 cm« 2>© proefrollen moeten dan bruikbaar zijn
om not ont* golffeartonaachiae een jreefpreiMkt to maken.
Afgesproken verd» a) dat wij da aogéll^ptbeid van lijaepbrenge» als zodanig
»ouden verkeimen
to) d&t alla' gesprekspartners souden trachten een machine
to vinden» vaûraee experimenteel golfkarton zou kunnen
werde» gesoakt»

