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C0KQ?IMJ3 GmCHTSMB3?.ING IN DE XARTOMvLiGHINS

Inleiding,
De toepassingen van radio-aktieve verschijnsel
,dateren niet van de laatste tijd: in de medische weten
schap werd bijvoorbeeld reeds in het begin van deze
eeuw gebruik gemaakt van de radio-activiteit van radium.
Door de snelle ontwikkeling van de kernwetenschap
in de laatste jaren, waarbij de fabrikage van kunstmatige
isotopen een grote vlucht nam, is de toepassing eenter
algemener en uitgebreider geworden en op veie gebieden is
het de radio-activiteit van deze isotopen die bepaal&e
technische verfijningen mogelijk maakt.
1 Een gebied waarbij in toenemende mate gebruik wordt
gemaakt van deze eigenschappen, is dat van de controle-,
meet- en regeltechniek en tot dit gebied behoort de in. dit
rapport besproken m$ss a-meting van de kàrtonbâah in de .
machine..
Principe van de massametin^ jaet behulp van radio-aktieve
straling.Ondanks de toenemende verscheidenheid van typen en
merken, berusten de massameters alle op^ eenzelfde principe.
Het betajeft het bepalen van massa per oppervlakteeenheid (g/m ) door .middel van het .in meer of mindere mate
doorlaten van radio-aktievestraling (fig 1). Bén radioaktieve bron zendt een bepaalde straling in de richtins
van het te meten materiaal.
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Meting.
Een toepassing van.het genoemde principe is o.a,
• •
te vinden in de massa-meter van de Baldwin Instrument
Comp.- Ltd te Dartford, waarvan een apparaat is opge'
steld bij de Experimentele ksrtonmachine van het Proef
station en waarmee verschillende proeven werden genomen
om een inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van het
instrument*
• •
De eigenlijke meting wordt hier verricht door de
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wordt een electriscl veld onderhouden waarvan de sterkte
afhankelijk is-van de mate van ionisatie. Naarmate hèt
gewicht van de te meten materiaalbaan toe- of afneemt
zal de ionisatie van het gas af- of toenemen en hiermede •
de sterkte van het electrische stroompje, dat verder door
de grootte van het electrisch veld wordt bepaald.
De uitgangstroom van de versterker, waaraan dit
stroompjeowordt toegevoerd is dus tenslotte een funktie
van het m -gewicht van de baan,
Tfat de uitvoering van de mestkop betreft: stralingbron, zowel als ionisator zijn ondergebracht in recht- '
hoekige metalen dozen van + 4-0x8 cm, met een hoogte van
resp. 5- en 12 cm,
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De straling treedt uit, resp. treedt in door een
spleet van 4- x 23 cm, welke is afgedekt met een draadrooster en aluminiumfolie. Bij de stralingskamer is het
mogelijk de opening door een metalen sluiter af te scher
men. De meetkop is zodanig opgesteld, dat de materiaal baan op ± 1 cm "boven de ionisatiekamer door loopt, waar
bij de afstand tussen bron en Ionisator 2.5 cm is. Hier
bij is het een vereiste, dat bron en ionisâtor precies
parallel tegenover elkaar bevestigd zijn.
Teneinde d:s straling uit de bron en naar de ionisât or
enigszins te richten kunnen beide dalen van de meetkop
worden voorzien van een zgn. collimator-inrichting.
Hierdoor worden schuin uittredende stralen afgesneden
waardoor het eventueel golvend voortbewegen van de baan
geen grote storingen zal géven»
De Versterker.
De versterker bestaat uit een drietal opeengebouwde
panelen: in de onderste bevindt zich de voeding, het
middelste bevat de eigenlijke versterker en aan het
bovenste zijn de aanwijzingsinstrumenten en de instelknoppen aangebracht (fig 3).
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-4De gewichtsmeter geeft het direkte gewicht van de
materiaalbaan en kan worden gecalibreerd in de gewenste
eenheden. De afwijkingsmeter geeft de afwijking van het
gewicht, waarop het apparaat d.m.v. de gewicht sinste." knop
is ingesteld. Deze knop, die over een fijnregeling "be
schikt, kan eveneens op iedere gewenste schaalverdeling
worden geijkt. De wijzer van de afwijkingsmeter staat
vertikaal op 0, indien het gewicht van het materiaa] niet
afwijkt van de ingestelde waarde. Is hèt materiaal
zwaarder, dan wijkt de wijzer uit naar rechts tot een max,
van 10 schaaldelen en is het lichter dan wijkt de wijzer
uit naar links, eveneens tot een max. van 10 schaaldelen.
De mate van deze wijzeruitslag is regelbaar met de knop
van de gevoeligheidsinstelling. Een zekere afwijking van
het gewicht doet de wijzer over een bepaalde hoek uitslaan;
een hogere of lagere gevoeligheidsinstelling doet deze
uitslag groter of geringer zijn bij dezelfde afwijking.
De gevoeligheid kan bijv. zo worden geregeld, dat een
volle uitslag van de wijzer 10% van het ingestelde ge
wicht uitmaakt of dat een halve uitslag 8% afwijking
betekent.
Het is mogelijk de uitslag van de afwijkingsmeter zowel
als van de gewichtsmeter grafisch weer te geven. Voor
dit doel zijn extra aansluitingen aangebracht, waarbij
het eveneens mogelijk is parallelmeters ("ver-zicht-meters)
buiten de kast aan te brengen.
Meetsystemen^
De normale wijze van meting, zoals die ook zal kun
nen worden gebruikt voor het continu meten van het ge
wicht van de kartonbaan, is de transmissiemeting waar
van fig, 2 een schets gaf. Hier geldt eenvoudig het meten
van een laag materiaal; karton, metaal, rubber enz.
Ken dient te bedenken, dat de radio-aktieve meting een
massameting is, welke bepaald wordt door het aantal
atomen in het te meten materiaal en de grootte van deze
atomen. Naar gelang de grootte van de atomen toeneemt
wordt de trefkans van de beta-deeltjes groter en daarmee
hun absorptie in het materiaal.
Omdat het aantal atomen in de eerste plaats bepalend
is voor de absorptie van de beta-deeltjes, zal verschil
in opdikkendheid niet door de beta-meter worden gecon
stateerd en waar bij karton, papier sa vilt geen verTrand
behoeft te bestaan tussen de massa (m -gewicht) en de
dikte, is het onjuist om in deae gevallen over "diktemeter"
te spreken. Alleen bü materialen mét een constant s.g.,
waarbij een lineair verband bestaat tussen het m -gewicht
en de dikte, als metaal, palstic, linoleum, rubber enz.
is het mogelijk de beta-meter als diktemeter uit te voe
ren. In die gevallen is de doorgelaten straling een funktie
van de dikte en de meters kunnen dan ook worden gecali
breerd in termen als mm, mikron enz,
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-5Een ander meetsysteem
is dat van de. .terugkaatsing(backscatter)
welke wordt toegepast
voor het m'ittn van bijv.
een lakfilm, rubber- of
plasticlaag op stalen
cylinders. Hierbij be
vinden zich de stralings
bron en de Ionisator in
één huis.(fig 4.) De
uitgezonden straling
wordt voor een groot
deel teruggekaatst door
een onderlaag waarvan
de atomen belangrijk
groter zijn dan die van
de te meten bovenlaag.
Bij het passeren van de
bovenlaag wordt, af
hankelijk van de massa
van deze laag een deel van de straling geabsorbeerd met
het bekende gevolg. Bij dit terugkaatsingssysteem is men
onafhankelijk van de gewichtsvariaties in sie onderlaag,
doch het is duidelijk, dat deze methode alleen kan
worden toegepast indien de bouw van de bovenlaag sterk
verschilt met die van de onderlaag, zoals gezegd bijv.
bij een deklaag van lak op metaal. Het meten van een
papierplaklaag op karton is op deze wijze niet uitvoer
baar, aangezien de atomaire bouw van karton en papier
nagenoeg dezelfde is; verder is het effekt van de terug
kaatsing op dit materiaal te gering, Toch is het mogelijk
het gewicht van een papierlaag op karton of bijv. een
lijmlaag op papier te meten, onafhankelijk van de ge
wichtsvariaties van de onderlaag. Ken bezigt daartoe de
differentiaal-methode, waarbij men gebruik maakt van twee
meetkoppen. De ene meetkop stelt het gewicht vast van de
onbehandelde laag, terwijl een volgende meetkop is opge
steld na het opbrengen van de deklaag en die dus het
totale gewicht meet. Dcor toepassing van een speciale
schakeling, waarbij de gewichtsbepaling van de eerste
meetkop wordt teruggekoppeld op die van de tweede, is
het mogelijk een verschilmeting te verkrijgen, zodat de
uiteindelijke aanwijzing alleen betrekking heeft op de
deklaag.
Opstellingsmogelijkheden van deuilssa-meter
Bij het gebruik van de continue massameter in de
karton- en papierindustrie bestaan verschillende meetmogelijkheden, al naar gelang de gewenste mate van nauw
keurigheid 9n bereik. De volgende mogelijkheden worden
hier in het kort besproken:
- 1
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1.
2.
3.
4-.

/de meetkop

Met één meetkop en 5én versterker.
Met drie meetkoppen en één versterker
Met drie meetkoppen en drie varsterkers
Met drie meetkoppen vóór- en drie meetkoppen
ïó de droogpartij en zes versterkers.

x. De eenvoudigste opstelling is die waarbij na de droogpartig één meetkop is opgssteld in het midden van de
baan. In fig. 5 is Iii ervan het schema gegeven. Deze,
minst kostbare opstelling, lijkt voor de strokartonindu
strie het aantreïdceïijkst en ook de in dit rapport te
bespreken proefnemingen zijn verricht met een apparaat,
waarbij dit schema is aangehouden. De meetkop bestrijkt
bij deze opstelling enkel het midden van de baan en waar
men er van ui"u kan gaan, dat de fluktuaties in de dwarsrichting over het algemeen gering zijn vergeleken met
de mogelijke afwijkingen over d& lengte van de baan,
ggeft deze meting een duidelijke indikatie omtrent het
m -gewicht van het materiaal. Toch kan het mogelijk zijn
dat het gewenst is, ook op andere plaatsen dan alleen
in liet midden van d:: baan inlichtingen te krijgen over
liet gewicht en als middel daartoe ligt het voor de hand
de meetkop op een slede te bevestigen en deze een voort
durend heen en weer gaande beweging te geven, dwars over
de baan.
Deze manier, waarbij/de baan volgens een sinusoïde
aftast, bleek in de praktijk de interpretatie van de
meting te bemoeilijken en oorzaak te zijn van onjuiste
conclusies. Beter bleek het, en ook eenvoudiger, om de
-meting-
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meting over liet midden van de baan te laten verlopen en
daarnaast op gezette tijden de "baan in de dwarsrichting
af te tasten. De "bediening van de machine richt zich
naar de middenmeting en "bij tijd en wijle wordt de
meetkop naar linies en naar rechts over de glijders ver
plaatst en gedurende zekere tijd in die stand gelaten.
Op deze wijze blijkt het mogelijk een voldoend inzicht
te verkrijgen over de verdaling in de dwarsrichting..
Bij de grafische weergave van de meting bestaat"als aanvulling de mogolijkheid om naast de registratie van
de afwijking ook de stand van de meetkop over de breedte
van de baan weer te geven. Het is aldus mogelijk, behalve
de gewicht afwijking, tegelijkertijd de plaats va.n de meet
kop met een recorder vast te leggen.

ZL
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2, Het gebruik van drie meetkoppen met één versterker
geeft bijna hetzelfde effekt als de hierboven beschreven
verschuifbare meetkop. ( fig.6).
De middelste meetkop wordt ook hier weer als richtsnoer
genomen, terwijl de 2 meetkoppen, links en rechts, op
gezette tijden kunnen worden ingeschakeld door middel
van een zogen, lijnkiezer. Het effekt hiervan is, als
gezegd, hetzelfde als bij de verplaatsbare meetkop en
het enige verschil is dat nu twee extra meetkoppen
moeten worden aangebracht. Het gaat hier dus om de kosten
öf van de slede-installatie of van twee meetkoppen en
het laat zich aanzien dat die kosten in het laatste geval
hoger zijn; daartegenover staat dat de bediening in het
eerste geval eenvoudiger is.
-7

3. Seri voortdurende contrôle op 3 punten van de baanbreedte is slechts r-.ogelijk door drie meetkoppen op te
stellen, elk net een'eigen versterker (fig
gewiclits afwijkingen van het linker-, midden- en rechterdeel van de "baan ktinnen dan afzonderlijk en op elk ogen
blik worden afgelezen. Het uiteindelijke bedieningspaneel
net drie afwijkingsmeters, drie recorders.en êên gemeen
schappelijke gewichtsinstelling kan op iedere gewenste
afstand van de versterker worden ongesteld, bijv. halver
wege de nachine, zodat de papierc alter voortdurend de
schommelingen in de fabrikage in het oog kan houden,
'Doordat de afwijkingsmeters overdwars zijn geplaatst
(schaal vertikaal) heeft men bovendien aan de stand van
de wijzers, (boven 0, te zwaar; onder 0, te licht) een
direkt beeld aangaande de dwarsdoorsnede van de baan.
Deze methode waarbij de prijs dus een drievoud is
van de onder 1. genoemde, wordt in de papierindustrie aan
gekend, doch zal bij de kartonfabrikage niet lonend zijn,
4-,
Dit zelfde is in nog hoger mate het geval bij de
laatste mogelijkheid, waarbij vóór en nâ de droogpaetij
wordt gemeten en^_die volledigheidshalve nog even wordt
vermeld (fig. ß"'^1)): Hier wordt zowel in het natte- als
in het droge gedeelte over de gehele breedte gemeten.
De "droge baan" metei's worden op het gewenste gewicht
ingesteld en de afwijking van dit gewicht kan behalve
op de afwijkingsmeters van het versterkinggedeelte van
de droge baan ook worden afgelezen op parallelmeters die
op het versterkersgedeelte van de natte baan. zijn aange
bracht, Het dit "natte-baan"-gedeelte volgt nu de verdere
instelling: in de eerste plaats wordt de instelknop op
het gevraagde drooggewicht ingesteld.
Met behulp van vocht-instelknoppen voorden nu de
wijzers van de afwijkingsmetors van het natte eind in
deselfde stand gebracht als de "droge baan"-meters. Op
de schaalverdeling behorende- bij de vochtinstelknoppen
is nu het percentage vocht in liet natte deel af te lezen,
waarbij wordt uitgegaan van een constant eind-vochtgehalte.
Zoals gezegd wordt deze methode toegepast in de
fijnpapierindustrie, waar de ejson voor een regelmatiger
produkt uiteraard hoger moeten zijn dan voor strokarton.
DETAILS.

p
Afhankelijk van de aard en het m -gewicht van het
te onderzoeken materiaal wordt als beta-deeltjes leverende
isotoop thallium-204- of strontium-90 gebruikt.
x)

voor fig, 7 zie blz. 9»
xx) voor fig. 3 zie blz. 10.

-Voor-

-9-

gewtCM.I tSTEumû

\
•
OF wyuiIHC.5MI \ i G -

hg.7

-10-

-11-

Voor m'~-gewiciiten tot 120Q g kan thallium-20^ worden
toegepast en voor hogere gewichten tot + 5000 g/m stron
tium-90. De uitgezonden 'elektronen (betü-deeltTjes) hebben
in het laatste geval een hogere snelheid en daarmee een
hoger doordringingsvermogen, zodat het meetbereik bij
strontium-90 groter is dan bij thallium-204. Heeds eerder
werd vermeld,' dat de2wijaeruitslag van de gewichtsmeter een
funktis is van het m -gewicht van het te meten materiaal.
In fig. 9 is deze funktie weergegevan voor de beide iso
topen. Tot een gewicht van 1000 ?/m geeft thallium-204 een
•

5=,»

GEWICHT - cj/rr>1

fig. 9
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grotere toeneming van de uitslag te zien dan strontium-9U,
doch bij hogere gewichten gaat de Eurve zo vlak verlopen,
dat een go-'ichtsmjzing niet meer nauwkeurigois af te lesen.
De kurve van strontium-90 geeft tot 4000 g/m nog een
duidelijk verloop. Bovendien verloopt deze kurve zodanig,
dat eon gelijke afwijking in gewicht naar beven of naar
beneden OOK. oen gelijk effekt op de wijzeruitslag zal
hebben. Eet sterker gekromde verloop van de thallium-kurve
maakt dat een gelijke gewichtsafwijking naar boven of naar
beneden een verschillend gevolg zal hebben op de wijzeruitslag. Bij de bespreking van de "^roovon met het appa
raat komt dit verschijnsel nader aan de orde.
In h«§t algemeen is het zo, dat bij een gewicht van
+ 800 g/m*-, thallium-204 en strontium-ÇO beide met een
evengoede pevoeligheid werken, doch dat strontium-90 boven
de B00 g/m'" betere resultaten geeft, ofschoon thallium-204
tot + 1000 g/m wel bruikbaar is.
"Van de beide isotopen heeft/strontium-90 een langere
levensduur dan thallium-204. Jlïvji halveringstijden zijn
resp. 2*1 en 2.7 jaar; terwijl thallium-204 na vier jaar
-geen-
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geen "bruikbare stralingsaktiviteil moor levert, is de aktieve levensduur van strontium-90 ruim 10 jaar.
Voor hogere
gewichten, dan 5000g zijn betastralers
beschikbaar mot nog iets groter doordringingsvermogen bijv. ccrium-144-, waarmee men tot 8000 g/ir. kan komen-,
doch men raakt dan toch wei spoedig aangewezen op prepa
raten met groter doordringingsvermogen. Hiervoor zijn
beta-deeltjes niet meer voldoende en zal men gebruik moe
ten makin van een andere vorm van radio-aktieve straling:
gammastralen. Deze van^zeer korte golflengte, die van de
zelfde aard zijn als röntgenstralen, dringen door materia
len var grote dichtheid, doch hierdoor wordt tevens de
mogelijkheid van afscherming bemoeilijkt, wat een belang
rijk punt is, daar de gamma-stralen een zeer vernietigende
uitwerking hebben op het menselijk lichaam. Voor de karton
en papierindustrie, beantwoorden de aktiviteiten van de
beta-deeltjes ruimschoots aan het gestelde doel.
_£äs3â_2£_âe ®^räiiI1S•
'anr.er eerder is geconstateerd, dat de hoeveelheid
doorgelaten straling afhankelijk is, behalve van het aan
tal , ook van de grootte der atomen, dan is het duidelijk,
dat het voor de nassameting van de kartonbaan onverschil
lig is of er karton, dan wel water doorstraald wordt.
De atomen waaruit watermolekulen zijn opgebouwd, speler,
n.l. ook een belangrijke rol in de samenstelling van het
karton. Het gevolg is dan ook dat een gewichtsafwijking
van bijv. 20 g/rr- tengevolge van een verhoogd vochtgehal
te, een zelfde meeteffekt geeft als wanneer de 20 g/m^
afwijking tot stand gekomen zou zijn door toeneming van
het vezelmateriaal. Vocht zowel als vezelstof worden bij
de indikatie over een kam geschoren, wat de meting zeer
aantrekkelijk maakt omdat de totale gewichtsaanwijzing,
(w\..,rom het tenslotte is r ?gönnen) niet wordt gestoord
indien het vochtgehalte zich wijzigt.
Storingen in de meting treden wel op, indien met de
vezelstof atomen van veel hoger gewicht zouden ?>rorden ge
meten. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de zwaarde
re atomen een grotere verstrooiing van de beta-deeltjes
geven. "Deze verstrooiing is niet evenredig met de stijging
van het atoomgeT/icht, wat Y/el liet geval is met de absorp
tie. Indien door het gebruik van vulstoffen wisselende
hoeveelheden zware atomen (barium,titaan) met de baan
door de meetkop lopen zal de aanwijzing van het m^-gewicht
afwijkingen tot 5% a 6',o gaan vertonen. Dit is echter een
probleem dat in de strokartonindustrie nog geen rol van
betekenis vervult.
'tfel is het zank de invloed van. de luchtlaag na te
gaan welke zich bevindt in de me etspie et tussen bron en
ionisator. Ook hier hebben we weer te maken met een
zelfde soort atomen als van de kartonbaan en waar de ' 'C-tadeeltjos ten ene male ook deze luchtlaag moeten doorlopen
slaat do gevrichtsaanwijzing due op het totaal van kartonmassa.
-, n t
- + lucht-

-13+ lucht. Hu is de dikte van de0l"U-Chtlaag 2.5 cm zodat het
gewicht van deze laag + 30 g/m^ is. De weergave die de
meterwijzer van. de neting geeft, betreft dus steeds, be
halve de kartonbaan ook deze 30 g/m lucht, maar dit doet
aan de aanwijzing niets af omdat het apparaat geijkt is
met de voortdurende aanwezigheid van de luchtlaag. Indien
het gewicht van die luchtlaag maar constant zou blijven,
zou er geen reden zijn om bepaalde voorzorgen in acht te
nemen, doch de dichtheid van de luchtlaag wordt beïnvloed
door de temperatuur en de atmosferische druk,
"Sen temperatuur wijziging van + 3r C zal een wijzig
ging van het gewicht van de luchtlaag geven van
1 g/m4".
Bij de meting van dunne papieren is het in verband hier
mee noodzakaLijk dat de temperatuur in de omgeving van de
meetkop zoveel mogelijk constant wordt gehouden.en tocht
daar ten plaatse wordt vermeden. Bij het meten van karton
zal de fout door de temperatuursverschillen in het alge
meen te verwaarlozen zijn en bijzondere voorzorgen daar
door overbodig, ofschoon het bijv. wel zaak is de meet
kop niet te dicht na de droogc-~li:.iders te plaatsen om
luchtstroming in de meetspleet zoveel mogelijk tegen te
gaan. De invloed van de luchtdruk is veel geringer d.-m
die van de temperatuur en zelfs bij do papiermeting zal
de normale luchtdrukschonneling gedurende een dag nauwe
lijks merkbaar zijn.
Van grote invloed is het optreden van statische
electrieiteit. De electrisch geladen toestand waarin de
massa na de droogpartij kan verkeren, verstoort de in
vloed van het electronenbombardoment zodanig, dat foutieve
metingen het gevolg kunnen zijn. Zet is dus gewenst de
materiaalbaan voor de meting te ontladen.
De standariserirg van het apparaat.
In fig. 9 was de wijzerui^slag van de gewichtsmeter
uitgezet als funktie van het m^-geaicht» Gedurende de
aktieve levensduur van de bron blijft deze funktie steeds
dezelfde ondanks het voortschrijdend verval van de ge
bruikte isotoop. 'Tel is het mogelijk dat de kurve a.h.w.
in zijn geheel verschuift, niet alleen door het genoemde
verval, doch ook bijv. door temperatuurverschillen bij
de meetspleet.
Door middel van de standardseringsinrichting van het
apparaat is het mogelijk de stand van de kurve te contro
leren en eventuele miswijzigingen bij te stellen. Daartoe
worden de twee eindpunten van de schaal regelmatig ge
toetst: bij afgesloten bron,(overeenkomend met de meting
van "oneindig" zwaar karton) kunnen de meters worden in
gesteld op het schaaldeel "infinite" en hij geopende
sluiter zonder karton, (overeenkomend met de meting van
een "gewichtsloos" karton) wordt ingesteld op zero.
iTa d.-.ze ijking liggen de eindpunten op hun juiste
plaatsen en daarmee zal de meting voldoen aan de emperisch
-vastgestelde-

vastgestelde schaalverdeling. Bij de meting van karton
is een wekelijkse controle van de "beide punten voldoende,
"bij stropapier is een dagelijkse ijkinpr noodzakelijk,
terwijl bij dun papier een nog frequentere standarisering
wordt voorgeschreven. In dit laatste geval is nl. zoals
vermeld, de temperatuur in de omgeving van de meetspleet
van grotere invloed.

In de versterkerkast "bevinden zich een temperatuurgevoelig element en een verwarmingselement, waarmee de
temperatuur van de hoge ingangsweerstand wordt geregeld.
3en goede werking van het apparaat is verzekerd, indien
de stroom door het verwarmingselement ligt tussen de 0,5
en 3 mA; dan nl is er een "behoorlijk evenwicht tussen de
temperatuur van de omgeving en die van het inwendige
van de versterker. Dit amperage kan op een afzonderlijke
meter worden afgelezen en indien bijv» door verhoging
van de omgevevingstemperatuur de waarde "beneden de 0.5 mA.
zou dalen, is het door het instellen van de temperatuur
controle mogelijk de stroomsterkte iets op te voeren en
daarmee het temperatuursverschil voldoende te compenseren.
N'a de temoeratuurcoimensatie volgt steeds weer de controle
op Z3R0 en HöTETIÏS. '
De_meters
De gewichtsmeter kan van iedere gewenste schaalver
deling worden voorzien en wordt gewoonlijk geijkt in m gewicht, aan de hand van monsters van uiteenlopend gewicht.
De nauwkeurigheid van deze meter wordt gegarandeerd op
+ 1\°/o van het m -gewicht der monsters.
~
De afwijkingsmeter kan op gevoeligheid worden ge
regeld. Sen uitslag overeenkomend met een gewichtsaf
wijking van bijv. 5% is groter naarmate de gevoeligheid
hoger is. Men ken. deze 3% dan bijv. weergeven door een
volledige uitslag, maar ook door een uitslag halverwege.
Ook de afwijkingsmeter kan geijkt worden in bijv. %
afwijking van het ingestelde gewicht, terwijl aan de ge~
voeligheidsinstelk^op een schaalverdeling kan Y/orden
aangebracht in g/m , zodat deze dan steeds roet worden
ingesteld op het gevraagde gewicht. Ingevolge het nietlineaire verband, waarop bij de bespreking van fig. 9
werd gewezen zal bij het gebruik van thaliium-204 de
uitslag naar links, (te licht) groter zijn dan bij een
zelfde afwijking naar rechts (te zwaar).
Het gevolg hiervan is dat niet kan worden volstaan
met één schaalverdeling over het hele meetgebied. Bij
de bespreking van de verrichte proefnemingen zal hier
op nader woruen ingegaan.
-3ETGE-
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De hier te bespreken proefnemingen werden uitgevoerd
met het apparaat dat bij de experimentele karton- en pa
piermachine van het Proefstation is opgesteld. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van één meetkop, wat inverband met
de baanbreedte (+ 50 cm) voldoende is, ofschoon de meet
kop toch dv/ars-vërschuifbaar is opgesteld en links- en
rechts aftasten mogelijk is. De gebruikte stralingsbron
is thallium-204-, waarvan de eigenschappen reeds ziÂn
belicht. De ge?/ichtsinstelknop is ingedeeld in g/m ,
doch de gewichtsmeter heeft een lineaire verdeling van
0 - 100. Bij onbelemmerde straling staat de wijzer op 0,
terwijl bij gesloten stand van de sluiter (gewicht "on
eindig") de wijzer op 100 staat. Zoals gemeld isghet even
wel mogelijk ook hier eoii schaalverdeling in g/m toe te
passen. De afwijkingsmeter heeft een middenstand, waarbij
de gewichtsafwijking 0 is en vervolgens naar links (-)
en naar rechts (+) een verdeling in 10 schaaldelen. Een
te lang gewicht brengt een uâtslag te vireeg naar links en
een afwijking naar boven geeft een uitslag naar rechts,
beiden dus mst een max. van 10 schaaldelen. Voor de
registratie van de waarnemingen is een Brown Slectronikrecorder bijgeplaatst, die naar believen kan worden
gekoppeld aan de gewichts- of aan de afwijkingsindikatie.
Van deze recorder heeft de diagramstrook een zelfde ver
deling als de afwijkingsmeter: -10, 0-, +10. De strook
wordt "feran boven, naar beneden bewogen en de horizontal
beweging van. een schrijfstift correspondeert met de uit
slag van de wijzer van de gewichts- of afwijkingsmeter.
'Teneinde de nauwkeurigheid van het apparaat te toet
sen, werd eerst aan de hand van een reeks metingen het
verband vastgelegd tussen de waarde van de instelknop en
de aflezing op de gewichtsmeter. Dit geschiedde als
volgt: tussen de meetkop werd een monster karton geplaatst,
waarna de instelknop zodanig werd gesteld dat de afwij
kingsmeter op 0 stond. Het door de knop aangegeven gewicht
en de aflezing op de gewichtsmeter werdenpgenoteerd. Dit
werd herhaald met monsters van oplopend m -gewicht.
Uit de verkregen cijfers werd fig. 10 samengesteld;
een kurve overeenkomend met die van fig. 9 t.a.\.
thallium-204-. ) Deze ijkkurve werdpnu gecontroleerd door
een baan natronstrokarton (160 g/m ) van + 8 m lengte,
waarvan de beide uiteinden aeneengelast wären, voortdurend
door de meetkop te leiden. Op deze baan werden nu diverse
monsters karton gehecht en met deze proefstrook diverse
metingen uitgevoerd. Op deze wijze werden de waarden
verkregen die de gewichtsmeter aangaf van het gewicht
van de basisstrook, van het gewicht hiervan plus de aan
gehechte monsters en bovendien van het gewicht van deze
laatste monsters alleen, nadat zij van de basisstrook
waren afgenomen«. Van al dit materiaal werd door weging
het werkelijk m -gewicht bepaald. Het resultaat is
-weergegevenx) voor fig, 10 zie blz. 16.
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weergegeven in onderstaande tabel:
monster

aflezing

A
B
A
0
A
D
A
E
A
F
A
G
A
H
A
J
A

natronstrokarton
kalkstrokarton
+ B
natronatrokarton
+ C
natronstrokarton
+ D
kraftpapier
+ E
natronstrokarton
+ F
kalkstrokarton
+ G
tekenpapier
+ H
natronstrokarton
+ J
E natronstrokarton
A + K

gewicht
werkelijk
afgeleid uit gewicht
fig. 10
162
452
602
353
^52
162
323
105
267
310
473
419
586

27.6
62.3
74.3
53.0
67.5
27.6
49.2
18.4
42.4
47.4
64.5
60.1
73.5
30.6
51.4
44.6
61.4
25.7
46.8

162
452
614
347
549
160
322
101
263
306
463
417
584
182
344
283
444
133
300

182

343
284
443
139
303

afwijking afwij
in g
king
in %
0
0
12
6
3
2
1
4
4
4
5

2
2
0
1
1
1'
1
3

0.0
0.0
2.0
1.7
0.6
1.3
0.3
4.0
1.5
1.-3
1.1
0.5
0.3
0.0
0.3

• 0.4
0.2
0.7
1.0

Uit deze tabel blijkt duidelijk, dat de fout gering is en gemid
deld neerkomt op 1 %. "Verder blijkt uit de tabel ook, dat de aard
van liet gebruikte materiaal, waarvan echter de atomaire bouw gelijk
is, van geen invloed is: de waarden van kalk-, zowel als die van
natronstrokarton, kraft- en tekenpapier correleren goed met de
kurve.
Yoor het praktisch gebruik van de afwijkingsmeter bestaan o.a.
deze twee mógelijkheden:
1. De afwijkingsmeter en daarmee de recorder is geijkt in /j van
het ingestelde gewicht; dus O/o in het midden en bijv. 10/ó aan de
beide uiteinden van de schaal. Aldus:
1 0

8

.6

4

2

0

2

4

5

8

1 0 +

2.
Op de afwijkingsmeter en recorder zijn twee kriberia aangegeven
naar + en naar -, waarbinnen de afwijkingen getolereerd zijn, bijv;

- 8%

0

Q% +

In het eerste geval leest men op de meter (of recorder) direkt
de gewichtsafwijking in procenten af, terwijl men zich in het tweede
geval niet bekommerd om de individuele afwijkingen, maar enkel toe
ziet dat de tolerantiegrenzen niet worden overschreden.
-Eet-

-18Het niet-lineaire verloop van de thallium-ijkkurve, waar
van reeds gewag werd gemaakt, is er de oorzaak van dat
deze "beide mogelijkheden niet zonder meer kunnen wcrdeiL.,__
toegepast. De meeste omslag vraagt de eerste mogelijkheid
De vaststelling van het punt- 10% ontmoet geen bezwaren:
de gevoeligheid kan "bij elk gramgewicht zó worden inge
steld dat de uitslag bij een afwijking van 10}o naar bene
den precies op de -10% aanduiding ligt. Bij de tussenlig
gende punten treden de moeilijkheden aan de dag: de P
uitslag van een gelijk percentage is niet "bij alle m"~gewichten gelijk.
•% i
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In fig. 11 zijn de, uit de gevonden gegevens berekende,
uitslaggrenzen gegeven bij verschillende uerc^ntages en
het is duidelijk dat voor elk m -gewicht een andere
schaalverdeling noodzakelijk zou zijn. De tweede manier
vereenvoudigd de uitvoering aanmerkelijk, ofschoon de
beide kriteria niet symetrisch liggen en deze assyraetrie
voor elk gewicht weer anders is. In fig. 12X) is hiervan
een voorbeeld gegeven. De gevoeligheidsinstelling legt
één der beide grenzen vast op een, voer elk gewicht, ge
lijke plaats op schaal; in de figuur is als voorbeeld
—

x)voor

fig.12 zie blz. 19.
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8% genomen. De plaats van de^+STj-aanduiding is voor de
"verschillende gewichten variërend, hoewel v er het gebied
van 100-800 g/m^ met een gemiddelde waarde zou kunnen
worden volstaan.
De hier geschetste moeilijkheden met de thallium-204
bron hebben slechts betekenis indien de machine waarbij
het apparaat is opgesteld een sterk wisselende produktie
heeft. 7anneer constant, of tenminste gedurende een be
hoorlijke periode karton van één bepaald gewicht wordt
vervaardigd, kan de schaalverdeling van de afwijkingsme
ter eenvoudig en voldoende nauwkeurig worden gehouden.
Is er sprake van een grote verscheidenheid in m^-gewicht,
dan zal strontium-90 de aangewezen bron zijn. Uit het
veel vlakkere verloop van de strontium-kurve volgt dat
ook de gevoeligheid veel gelijkmatiger zal zijn. Bovendien
blijkt de gevoeligheid.van 300g/m2 af naar links zowel als
naar rechts gelijk te zijn.
-Conclusies-
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Conclusies.
De continue massa-meting met "behulp van radio-aktieve straling geeft een uitstekende controle van liet
gewicht van de kartohbaan gedurende de fabrikage.
Een voordeel is dat het meetelement niet in aanra
king "behoeft te komen met de materiaalhaan en er dus
geen mogelijkheid is voor deformatie of "beschadiging.
In dit verhand kan bovendien nog worden opgemerkt, dat
er geen radio-aktiviteit in de stof "blijft bestaan.
Waar de registratie van de gewichtsafwijking op
ieder moment kan worden nagegaan, is het mogelijk tijdig
maatregelen te nemen om aan een eventuele verstoring van
de gang van zaken het hoofd te kunneti bieden "^da^ een
grotere uniformiteit in dû produktie te verwachten is,
Bepaalde fouten van neu mau^^e-systeem^ exentrisclie
rollen, onregelmatige stofoploop enz-zullen spoediger
aan het licht komen door periodieke vertekening van de
grafiek.
Door het apparaat op een bepaalde gevoeligheid in
te stellen is het mogelijk op de grafiek tolerantie
grenzen aan te nemen, waarbinnen het m^-gewicht zich
mag bewegen. De registratiegrafiek kan dan gelden als
een gedocumenteerd bewijs van nauwkeurigheid, indien de
produktie binnen die grenzen is geregeld.
Aanhangsel^
^SiSs_eryaringen_uit_de_£raktijk._
De voordelen van de beta-meter vcor de papierfabrikage blijken uit de navolgende opmerkingen uit Amerikaan
se bron:
1. De uniformiteit. Een voordeel hiervan blijkt in fig.
15,x) waarin de verdeling van de produktie wordt weerge
geven met betrekking tot de fabrikage van een bepaalde
papiersoort. Voor de ingebruikneming van de beta-meter
(linkergrafiek) voldeed een klein percentage (17%)
aan het juiste gewicht. Nog wel binnen de toegestane
grenzen, doch aan de zware kant lag 53% van de produktie
en waar de grondstoffen per ton worden ingekocht, maar
het eindprodukt per oppervlakte (ream) wordt verkocht,
is het duidelijk dat een groot gedeelte van het "ver
koopbare oppervlak" de winst verkleint door zwaarder uit
te vallen dan nodig is. Het percentage uitschot is ook
van betekenis: 13%.
îTa de ingebruikneming van het automatische controle
sj^steem is de zaak aanmerkelijk gunstiger komen te lig
gen: aan het juiste gewicht voldoet nu 57%, terwijl het
uitschot nihil is. Het zware papier is nu verminderd tot
6% en het bleek mogelijk de produktie naar de lichtere
x)

Voor fig.13 zie blz. 21.
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kant, binnen de toegestane grenaen tj verschuiven. Ai met
al bleek dit "-een besparing te geven van vele duizenden
dollars per jaar.
2.
Bij een produktiewisseling was een zekere machine
11 min buiten bedrijf. Deze verloren tijd kon, door het
gebruik van de beta-meter, waarmee een vlottere instelling
mogelijk was, worden teruggebracht tot 5*8 min. Met een
gemiddelde van drie wisselingen per dag en machinekosten
van 300 dollar per uur kwam dit neer op een besparing van
26100 dollar per jaar.
3.
De vermindering van het uitschot gaf een besparing
van 255OO dollar per jaar.
4.
Het leegdraaien van de stofkuip veroorzaakte steeds
een gewicht s vermindering op de baan, zodat.'bij de laatste
rol een groter deel door breuk verloren ging. Door koppe
ling van de automatische controle met de stofschuif werd
het verlies bij de laatste rol gereduceerd van 50% tot 10%#;
De verkoopbare produktie steeg hiermee met enkele tonnen
per dag.
5.
Tenslotte is er ncb- eon ^roct gebied van besparingen,
die van vitaal belang zijn, doch ,;a:.rvan de waarde niet
gemakkelijk in geld kan worden uitgedrukt.
Veel faktoren, die een onregelmatige produktie in de hand
werken worden aan het licht gebracht door1 de beta-meter,
-ter-

ter attentie van. de papiermaker.
Het zoeken-.'naar sen bepaalde fout in de machine,
kostte .naar schatting 12 uur.. Met.de beta-meter was een
dergelijke ;fout "binnen een uur gecorrigeerd.
.De genoemde voorbeelden zullen niet steeds gezamen
lijk 'hun invloed op de besparingen doen gelden en boven-'
dien hangt het een en ander af van grootte en de snel
heid van de machine en van het produkt, dat er op wordt •
gefabriceerd. Toch schat men, dat de totale jaarlijkse
besparing door toepassing van een bei? a-meter zelden lager
zal liggen dan 20000 dollar.
Deze gegevens zijn gebaseerd op amerikaanse verhou- '
dingen en hebben bovendien'betrekking op de papierindu
strie; doch ook als de besparingen vèor de nederlandse
strokartonindustrie slechts een tiende gadeclte zouden
zijn van de- hier genoemde, mag de toepassing van de
beta-metër alleszins verantwoord -worden geacht.
Ogmerking^
Behalve de in di~ rapport besproken "ATGMAT" van
Baldwin (importeur Uegretti, en.Zambra, .Zeist) zijn er
nog andore fabrikanten dié.in hun' apparatuur hetzelfde
"principe hebben verwerk-, o.a. een Duitse 3etameter:
"BETAUST" ("H'awinco",Ansterdam) "Dickenmessanlage FH46",
(Projecto,,Amsterdam).' eh sen, Zweedse meter: B3TAK0MPARAT0R
van de ,LKB-fabri eken in Stockholm;
Men dient te bedenken, dat het bij een gecompliceerd
apparaat als de Betameter sen eerstö vereiste is, dat de
service vân de leverende firma goed is» De naam van.de
fabrikant, ook al 'is die nog zo.vertrouwd, is alléén
niet voldoende vcor volkomen bedrijfszekerheid van de
apparatuur'.•" .IJen-.geringe storing vereist reeds het ingrijpen
van een deskundige en men moet daarom van de importeur
een volkomen betr.oûwbare serv-ice- kiamen verlangen.

