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MŰSZAKI SZEMLE

A papíriparban törekszenek az automatikus 
papírvizsgálatra. Ezzel nagy tárolókapacitások 
válnánk feleslegessé, és a méréseknél a szub-
jektivitás kiküszöbölhetővé válik. A papír minő-
ségi adatai azonnal a gépvezető kezébe vagy a 
folyamatirányító számítógépbe kerülhetnek.

Ezen a kiaknázatlan területen az emco 
GmbH Leipzig műszerfejlesztő cég saját útra 
lépett, az ismert vizsgálósorok kiegészítése 
útján tömör felépítésű, helytakarékos és a spe-
ciális feladatok elvégzésére optimált rendsze-
reket kínál, amelyek mind a papírgyártók, mind 
pedig a feldolgozók igényeinek kielégítésére 
alkalmas. 

Az új emcoPPA decor elnevezésű auto-
matikus papírvizsgálósor a legnagyobb dekor-
papír-gyártónál, a Smurfit Munksjö Paper-
nél, Aale – Unterkochenben az üzemi próbát 
sikeresen teljesítette. Az asztalra helyezhető 
készülék 1,5 m hosszúságú helyet foglal el, és 
a dekorpapírgyártás teljeskörű ellenőrzésére 
alkalmas. A PPA-rendszer 24 órás üzemben 3 
papírgép termelését minősítette. A 30 cm szé-
les keresztirányú mintacsíkokból meghatározta 
a négyzetmétertömeg, a vastagság, a Gurley-
porozitás, a Bekk-simaság és a nedvességtar-
talom keresztirányú profiljait.

A mérés klimatikus viszonyainak és a minta 
nedvességtartalmának folyamatos összeha-
sonlítása útján a PPA először tudott felvilágo-
sítást adni arról, hogy a minta egyensúlyi álla-

potban van-e a környezetével, és a vizsgálat 
időpontjában kielégítően van-e kondicionálva? 
A PPA adatbankjának bekötése az üzemi infor-
mációs rendszerbe a mérési eredmények egy-
szerű kezelését teszi lehetővé, az eredmények 
automatikusan átvitelre kerülnek.

A cég lipcsei központjával a rendszer inter-
aktív összeköttetésben van, ami szükség ese-
tén azonnali szervizelést tesz lehetővé. 

A jelenlegi átlagos napi és tulajdonságon-
kénti 600 vizsgálatot 98%-ban teljesítette a 
rendszer. Ennek köszönhetően statisztikailag 
megbízható, egész nap hosszúságú képet szol-
gáltat a minőség hossz- és keresztirányú ala-
kulásáról. Különösen érdekes képet kaphat a 
gyártás irányítója a mérés lépésközeinek változ-
tatásával, aminek eredményeit 15 – 20 perccel 
a tekercsváltás után kézhez kapja. Különösen a 
dekor- és más nyomópapírok gyártói és felhasz-
nálói számára fontos, hogy a vizsgáló automatát 
további egységekkel is felszereljék, amelyek 
szennyezettséget, a ráncosodást – vetemedést, 
a színt, a fényességet és a formációt mérik. 

A következő automatikus vizsgálósort egy 
indonéz papírgyárban helyezik üzembe.

Forrás: EUWID Papier und Zellstoff 79 (4) 
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