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In the first part of the report a general description of

the process of manufacturing the materials: 'Oce' Diazo K 305 

and A30S-transparent paper is given.

The requirements, which the semi-product and finished material

mu~meet, being collected follows a classification of the product

ion process in several partial processes, laying down the inter

relation between these partial processes in a number of relation

schemes.

The second part of the report st~dies more closely a

number of partial processes. For the lacquering process the

transfer function in steady-state is determined on the basis of

a theoretical consideration. A theoretical view on the moisture

content of lacquered paper has been confined to a material and

energy balance. A complete elaboration of these balances proved

to be unfeasible owing to the absence of the necessary data.

On the basis of measuring results a practical view is given on

the influence of the temperature, hydrostatic pressure, contact

time, P-R and 5 content on the saponification process.

The variations in aforesaid quantities have been applied with

respect to the values used in the production process.

The third part of the report deals with a number of

controlling-technical aspects of a volume of partial processes.

After considering possible quantities to be controlled-controlling

quantities and disturbances in the lacquering and saponification

process- the block scheme of the saponification process is given.

Finally follows a view on the measurability and controllability

of the lacquering process.
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1

Omschrijving van de opdracht

Inleiding:

Voor de fabricage van lichtgevoelige materialen staan bij van der

Grinten N.V. te Venlo een aantal prepareermachines opgesteld.

Op deze prepareermachines wordt papier en kunststof, dat in rollen

aangevoerd wordt door de gronustof leveranciers, na een of meerdere

voorbehandelingen, voorzien van een lichtgevoelige laag.

Om een produkt te krijgen dat aan bepaalde eigenschappen voldoet

(lichtgevoeligheid, vochtgehalte) dienen bij het prepareren de pro

cesfunkties, opbrengst en droging, op elkaar te zijn afgestemd.

Verandering van bijv. de prepareersnelheid vraagt nieuwe waarden

van de procesfunkties in een dusdanig afgestemde verhouding, dat

het produkt aan genoemde eigenschappen blijft voldoen.

De bestaande prepareermachines voluoen niet geheel aan genoemde

eisen doordat:

a) Ret meten van de produkt eigenschappen niet absoluut

of continu geschiedt.

b) De regeling van opbrengst en droging bepalende groot-

he den niet automatisch of in de gewenste mate gebeurt.

Het streven van van der Grinten N.V. is, om in de toekomst te

komen tot een regelsysteem voor de procesbesturing, dat gekop

peld is aan het aandrijvings- en regelingssysteem van een pre

pareermachine.

Opdracht:

1. Geef een(algemene) beschrijving van het produktieproces

voor de vervaardiging van de diazomaterialen Oce K 30 S

en Oce A 30 S gelakt transparant papier op de A en B ma

chines.

2. Verdeel het proces naar de verschillende procesfunkties

in subprocessen en geef de onderlinge relatie tussen deze

subprocessen aan.

3. Kwantificeer enige subprocessen aan de hand van een theore

tische beschouwing.

4. Geef, na nodige proefnemingen,een praktische beschouwing

over de invloed van diverse grootheden op een van de sub

processen in de buurt van de bedrijfssituatie.

5. Geef een beschouwing over de meet- en regelbaarheid van

tenminste een subproces.



Lijst van symbolen en afkortingen.

Oce - Handelsnaam.Oce A 30 oS

Oce K 30 S A resp. K : diazo koppelt tijdens het ont

wikkelen met een basische ontwikkelaar reap,

neutrale ontwikkelaar.

30 Getal voor de gevoeligheid (sens)

S Kleur van de afdruk.S(epia)= bruin.

Sens(gevoeligheid) Sens= 10.000 ,X is het aantal Schneidersekonden,
x

d.w.z. het aantal sekonden dat nodig is om een

lichtgevoelig papier onder bepaalde nauwkeurig

omschreven condities uit te belichten.

D.S.M.

M.L. papier

M.L.G.G.

M.L.G.G.A.

Diazo Square meter.

Papier met laklagen.

Papier met laklagen,verzeept.

Papier met laklagen, verzeept + achterkantbe

handeling.

U.V.

R.W.

O.W.

T.W.

Ultra violet.

Rakelwals.

Opbrengwals.

Trekwals.

Cobb zie bijlage .-,>, •
(
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1. ~~gggt1~:1~~=g~ggg~~~~i~gg~~~=~tggg~~i~!:~==g::~itg2!~~:g=:~=gtgg:!-
grootheden.-=::========

1.1. Besohrijving van het produktieproees op de A- en B-maehine (1).

1.1.1. !~!~!~!~6

Bij Van der Grinten N.V. te Venlo neemt het galakte trans

parante papier een belangrijke plaats in, in het produktie

programma van lichtgevoelige materialen. Dit papier ver

schi jnt op de markt onder de namen "Oce K 30 SIt en "Ooe

A 30 SrI gelakt transparant papier en wordt gebruikt voor

het maken van dochtercalques van een moederorigineel.

(bijlage 6). Voor de gebruiker bezit dit materiaal zaer

goede eigenschappen waarvan goede UV - dekking, goede be

achrijfbaarheid en goede radeerbaarheid de voornaamste

zijn.

Voordat het gelakt transparant deze eigenschappen bezit

moet het grondstofpapier een aantal bewerkingen ondergaan

dat achtereenvolgena op de AA- en AB-machines plaatsvindt.

1.1.2. AA-machine----------
Voor het verkrijgen van een goede radeerbaarheid en een

goede duurzaamheid Van de lichtgevoelige laag wordt het

transparante grondstofpapier (bijlage 1) op de AA-machine

tweezijdig van een laklaag voorzien. Fig. 1 geeft schema

tisch aan hoe het te prepa-reren transparante grondstof

papier door de A-machine loapt, waarbij het achtereenvol

gens een voorkant- en een achterbehandeling krijgt.

1.1.2.1. y~~~~~~~~~~~~~~!!~~~

1. Opbrengst lakvloeistof (bijlage 2).

Deze vindt plaats in het opbrenggedeelte voorkant

welke bestaat uit een 3 walsen-coater (zie fig. 2).

Hierin is TWeen rubber trekwals

OW een metalen opbrengwals

RW een metalen rakelwals

S Schraper.
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De hoeveelheid lakvloeistof die opgebracht wordt is

o.a. afhankelijk van de afstanden OT en OR en het

toerental van de trekwals en opbrengwals.

Het toerental van de rakelwals kan in principe nul

zijn, maar om te voorkomen dat bij a een opeenho

ping van vuil ontstaat met als gevolg dat er stre

pen in de laklaag ontstaan, geeft men de rakelwals

een van nul verschillende snelheid.

De lakvloeistof die hierdoor door de rakelwals wordt

meegenomen wordt door de schraper S verwijderd. De

papierbaan welke tU6sen de rubber trekwals en op

brengwals door loopt, zorgt voor een afsluiting van

de spleet QT.

Door deze voorzieningen wordt bereikt, dat de lak

vloeistof welke door de opbrengwals wordt meegenomen

praktisch geheel op de papierbaan wordt overgebracht.

Er wordt naar gestreefd, dat de hoeveelheid 18k na

droging + 30 gr/m2 per zijde bedraagt.
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2. Droging.

Direkt na de opbrengst komt de papierbaan in de voor

kant-droogkast. De droging gebeurt met Infra Rood

stralere en konvektie.

De droging moet langzaam gebeuren, omdat het papier

bij te snelle droging bros, en het oppervlak van de

laag grof wordt. Men gebruikt een mengael van oplos

middelen waardoor de laag langer plastisch blijft en

toch een redelijk anelle droging kan plaats hebben zon

der dat de hierboven genoemde nadelen optreden.

Op de bodem Van de droogkasten zijn condeneatiebakken

aangebracht.

Hierin liggen koelspiralen waardoor een koelmiddel

stroomt. In de naaste omgeving van deze koelspiralen

ontstaat een verza~igde oplosmiddelendamp-concentratie,

waardoor. condensatie op de koelapiralen plaats vindt.

Het gecondenseerde oplosmiddel wordt afgevoerd en na

zuivering opnieuw gebruikt bij de aanmaak van lakvloei

stof.

Deze verloopt op dezelfde wijze als de voorkantbehandeling.

Het op deze wijze gelakte papier wordt M.L. papier genoemd

en wordt gebruikt als ingangsprodukt op de B-machine.

(bijlage 3)

1.1.3. AB-machine (2).

De opgebrachte laklaag bedekt het grondstofpapier met een

hydrofoob celluloseester oppervlak. Om dit oppervlak be

vochtbaar te maken voor waterige vloeistoffen wordt tij

dens de eerste fase op de B-machine de ester gedeeltelijk

verzeept en ontstaat een toplaagje van hydrofiele gerege

nereerde cellulose. Door deze behandeling bereikt men dat

bij het eindprodukt tijdens het maken van een kopie de

ontwikkelvloeistof gemakkelijk in de laklaag ken dringen •

•
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Daarnaast bevordert de yerzeepte laag de opname Van de

sensibiliseerYloeistof en de achterkantvloeistof.

Fig. 3 geeft Bchematisch aan hoe het te prepareren M.L.

papier door de B-machine loopt, waarbij het achtereen

volgens de volgende behandelingen ondergaat:

a.) Verzepen waarna droging.

b.) Achterkantbehandeling waarna droging.

c.) Voorkantbehandeling (Sensibiliseren) Waarna dro

ging.

1.1.3.1. Verzepen.

Dit vindt plaats in een speciaal gedeelte van de machine

alwaar de ester in een toplaag van zeer bepaalde diepte

oppervlakkig verzeept wordt. De verzeping mag niet door

de gehele laklaag plautsvinden omdat dan de papiervezels

door de verzepingsvloeistof geraakt worden waardoor:

a.) Later de diazo aangetaet wordt.

b.) De sterkte-eigenschappen van het papier verloren

gaan.

Na een luchtdroging g~at het papier naar de volgende fase

in het proces onder de naam M.L.G.G. (bijlage 4).

1.1.3.2. Achterkantbehandeling.

Voor het verkrijgen van een goede betekenbaarheid en het

tegengaan van krullen wordt de achterkant van het M.L.G.G.

papier van een bepaalde laag voorzien.

De achterkantvloeistof welke door een draaiende wale wordt

meegenomen, wordt in overmaat overgebracht op de passeren

de papierbaan. Gedurende een bepaalde tijd kan de achter

kantvloeistof in de verzeepte laag binnendringen, Waarna

een luchtliniaal voor een juiste coating van de achterkant

zorgt. Na het passeren van de lucbtliniaal vindt een lucht

droging van de achterkant plaata.

Het papier gaat naar de volgende fase in het procea onder

de naam M.L.G.G.A. (bijlage 5).
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1.1.3.3. Voorkantbehandeling (Sensibiliseren).

Tijdens deze behandeling wordt de ~orkant voorzien van

een diazolaag welke lichtgevoelig is. Bij het aanbrengen

Van deze laag wordt in principe dezelfde methode gevolgd

als bij de achterkarit behandeling. De sensibiliseer

vloeistof krijgt hierbij de tijd om voldoende in de ver

zeepte laag binnen te dring.n.

De hoeveelheid opgebrachte diazo wordt uitgedrukt in de

hoeveelhaid D.S.M.

- Het op daze wijze gereedgekomen produkt verschijnt op

de markt onder de namen "Oee K 30 S" en "Oce A 30 S"

gelakt tranaparant papier.

1.1.4. Samenvatting:

De beschrijving van het produktieproces op de AB-machines

is schematisch in fig. 4 weergegeven.
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1.2. Eisen die aan het eindRrodukt worden 8eeteld.(~)=============-========-==============-======

Deze zijn afhankelijk van de eigenschappen die een docher

calque tijdens en na het kopieren moet bezitten.

1.2.1. Eigenschappen van de kopie:

1. Daar de dochtercalque gebruikt wordt voor het maken van

lichtdrukken moet het gekopieerde beeld op de dochtercal

que een grote U.V. dekking hebben.

2. Het uitbelichten van de lichtgevoelige laag moet plaate

vinden met 'n bepaalde snelheid.

3. De ontwikkelvloeistof moet gemakkelijk kunnen binnen

dringen.

4. Na het ontwikkelen moet de krul minimaal zijn:

a. Opdat het verdere transport van het kopie door

de lichtdrukmachine ongestoord verloopt.

b. Bij verder gebruik mag geen krul optreden.

5. De kopie moet een ,oede beschrijfbaarheid voor potlood

en inkt bezitten, zowel voor ale na het raderen.

Wil een kopie voornoemde eigenschappen bezitten, dan zal het

eindprodukt van de B-machine zelf een aantal hoedanigheden

moeten hebben die aan bepaalde eisen voldoen.

1.2.2. Eigenschappen eindprodukt B-machine.

1. Per oppervlakte eenheid moet i.v.m. voornoemde U.V. dekking

een bepaalde hoeveelheid diazo worden opgebracht.

Fabrikage norm: K 30 S: DSM = D1~ 4 % (millimol/m2).

A 30 S: DSM = D~ 4 % (millimol/m2).

Volledige af

keurings norm : K 30 S:}Bi j grotere afwijking dan

A 30 s: 8 % van D1 en D2 •

2. Bij deze diazoconcentratie zal het papier een bepaalde

lichtgevoeligheid (Sens) hebben. De lichtgevoeligheid

moet hierbij tusaen twee uiterste senswaarden liggen.

Wanneer afwijkende waarden worden geconstateerd, bijv.

lager dan de laagste grena, bij overigene een goede
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3 - 4 %
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DSM waarde, dan Yordt in het algemeen het produkt toch

goedgekeurd. De reden is dat de lichtgevoeligheid van

het materiaal Minder belangrijk is dan de U.V.-dekking

Van de toekomstige kopie.

3. De diazo moet in de breedte egaal zijn opgebracht.

Hierbij wordt onder scheid gemaakt in micro en macro

egaliteit. Een voorbeeld van slechte micro - egaliteit

is een korrelige ondergrond.

Bij slechte macro - egaliteit constateert men b.v.

8chuimstrepen, witte puntjes, sensverschillen op bepaal

de afl!ltanden.

Worden bovengenoemde afwijkingen geconstateerd, dan

voIgt afkeuring van dat deel van het materiaal waar de

afwijkingen zijn opgetreden.

4. Goede penetratie van de ontwikkelvloeistof.

Aan deze eie wordt voldaan door de laklaag tot een be

paalde graad te verzepen. Dit wordt gemeten door de

wateropname (Cobbtest) te bepalen. Hierbij is een boven

ste en onderete grens vastgelegd.

5. Het produkt moet duurzaam zijn.

Min1maal 4 maanden bij voorgeschreven opslagcondities

t.w.: temperatuur 20oC. relatief vochtgehalte 50 %.
6. Goede beschrij!baarheid Van de achterkant na ontwikkelen

zowel voor als na raderen en gummen.

7. I.v.m. de punten ~ en 6 en i.v.m. het bros worden van

het papier bij te laag vochtgehalte worden eisen gesteld

t.a.v. het vochtgehalte van het eindprodukt.

Fabr. norm. a.) K 30 S Vochtgehalte

b.) A 30 S " 11

A!keurings

norm. a.) K 30 S

b.) A 30 S

Wanneer het vochtgehalte groter

de rol opnieuw gedroogd worden,

getreden.

8. Minimale krul.

9. Goede hechting Van de laklaag.

" " 3 %

" " 2i %
is dan 5 %resp. 4i % lean

mite geen beder! is op-
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'1.2.3. Eigenechappen M.L.G.G.-papier.

Deze zijn dezelfde ale onder 1.2.2. beechreven, met uitzonde

ting van de beechrijfbaarheideeisen en D.S.M.

1.2.4. Eigenschappen M.L.G.G.A.-papier.

Idem 1.2.2. met uitzondering van de D.S.M. en de krul.

In dit geval moet het papier naar achter krullen.

1.2.5. Eigenachappen eindprodukt A-machine.

Een aantal eigenschappen Van het eindprodukt kan alleen dan

worden verkregen , wanneer het M.L.-papier zelf bepaalde

hoedanigheden heeft t.w.:

1. ~~~!~~~

De vereiste laklaag is ~2~5jU. Op het ogenblik heeft men

nog geen geschikte snelle methode voor het bepalen van

deze laagdikte. Men beperkt zich tot het meten van de

opbrenget en etelt dat deze 2~5' aogr/m2 per zijde moet

zijn. Dit houdt in dat mogelijke variaties van de laag

dikte per opp. eenheid Blet gemeten worden.

2. Een bepaald vochtgehalte en een minimale hoeveelheid aan

oplosmiddelenreeten.

3· ~~~~!_~~~~~!~~_!~_~~_!~~!~~~.

Deze ~ afhankelijk van:

a. Oppervlakte struktuur grondetofpapier.

b. Baanspanning.

c. Samenstelling lakvloeistof.

4. ~5~!!~~!~_!~_~~_!~~!~~6.

Daze wor~ beInvloed door:

a. Variatie in papierdikte.

b. Spleetbreedte variatie t.g.v.:

1. Verkeerde instelling van de walsen t.o.v. elkaar.

2. Oppervlakte gesteldheid walaen.

3. Excentriciteit van de walsen.

4. Hystereae in de walsstand.

5. Plaatselijke verstopping van de spleet tussen R.W.

en O.W. en tU5sen O.W.-T.W.

c. Droogsnelheid
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d. Het optreden van sterrenhemel.

Hieronder wordt verstaan luchtinsluiteele in de lak

laag, die zich manifesteren ale witte puntjee tegen

de blauwe achtergrond van het papier.

De sterrenhemel, waarvoor men overigens nog geen af

doende verklaring heeft, treedt op boven een bepaalde

spleetinstelling.

e. Het optreden van droge plekken.

Deze zijn het gevolg van

het'verbreken van de meniscus tUBsen opbrengwals

en papierbaan door In te hoog toerental van de op

brengwals of een te laag vloeistofniveau in de op

brengunit. Om het verschijneel tot een minimum te

beperken, is men gedwongen de machinesnelheid bene

den een bepaalde waardED te houden.

5. ~!~!~~~~_~~~~

Deze wordt veroorzaakt door:

a. Krul in het grondstofpapier.

b. Verschil in opbrengst (gr/m2) van voor- en achterkant.

c. Verschillen in mengverhouding van de oplosmiddelen A

en B in de lakvloeistof van V.K. en A.K. behandeling.

d. Verschil in droging van voor- en achterkant.

In hoofdzaak worden deze eigenschappen bepaald door het pro

duktieproces op de A-machine. Made van invloed zijn de va

riaties, die optredan in het grondstofpapier. Ale grondstof

wordt gebruikt een natuurlijk transparant papier, dat in

verschillende breedten wordt geleverd. Het gewicht per opp.

eenheid mag varieren van 70 - 75 gr/m2 (dikte ~ 60jUm) het

vochtgehalte van 5 - 6 %.
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1.3.1. A-machine.

1. Dikte .. laklaag (opbrengst)

In fig. 2 is schematisch de 3 walsencoater weergegeven.

Aan de hand hiervan is het afhankelijkheidsschema

1.3.1.1. voor de laklaagdikte opgezet. Dit schema kan

zowel voor de voorkant- als achterkantbehandeling

worden gehanteerd.

2. Vochtgehalte/oplosmiddelenresten M.L.-papier bij oprol.

Zie afhankelijkheids8chema 1.3.1.2.

1.3.2. B-machine.

Het proces op de B-machine verloopt in 3 fasen n.l.:

fase 1 - Verzepen.

fase 2 - Achterkantbehandeling.

fase 3 - Sensibiliseren.

1. Verzepingsgraad, verzepingspatroon (Schema 1.3.2.1.).

2. Vochtgehalte M.L.G.G.-papier (Schema 1.3.2.2.).

3. Achterkantbehandeling.

4. Vochtgehalte M.L.G.G.A.-papier.

5. U.V.-dekking, Sense (Schema 1.3.2.5.).

6. Vochtgehalte eindprodukt (Schema 1.3.2.6.).
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2. ~!lg~g~~~§~~=g~:~=g!=g!!~R~gg~~~~g=ll~gigt~gll~!=g~gl~gl=~~ili~lt

:~=~:~~:i!~I·

2.1. Dikte laklaag (Opbrengst).

2.1.1. !~!!!~!~6.

In het schema 1.3.1.1. zijn de onderlinge relaties die er

tussen de te regelen grootheid (dikte laklaag) en de overi

ge proces grootheden bestaan, vastgelegd.

Omdat in dit schema al die grootheden zijn opgenomen die

maar enigszins van invloed zouden kunnen zijn op de op

brengst is het een gekompliceerd geheel geworden dat zich

moeilijk laat gebruiken bij het kwantificeren van de onder

linge relaties.

In het hierna volgend gedeelte vordt het afhankelijkheids

schema van de opbrengst doorzichtelijker gemaakt door het

aanbrengen van een aantal vereenvoudigingen.

Aan de hand van dit vereenvoudigd schema worden de hierin

voorkomende relaties in grootte vastgelegd.

Vervolgens zal worden nagegaan of de vereenvoudigingen toe

laatbaar zijn geweest. Wanneer dit niet het geval is, zal

een korrektie op de overdrachtsfunktie worden uitgevoerd.

2.1.2. Y!~!!~!~~~!S!~6!~: (~)

1. De lakvloeistof in de opbrengstbak i8 onder invloed van

de draaiende beweging van R.W. en T.W. en de toestroming

van verse lakvloeistof voortdurend in beweging. Hier

door kan aangenomen worden dat de temperatuur en de

samenstelling van de lakvloeistof in de opbrengstbak

overal gelijk is.

2. Uit de produktiestaten volgt, dat de thermostatisch ge

regelde temperatuur van de lakvloeistof bij de 3 walsen-
ocoater ~ 1 C bedraagt. De verandering van de viscositeit

van de lakvloeistof onder invloed van deze temparatuur

variatie is volgens metingen klein. (zie fig. 5.).
Aangezien de lakvloeistof telkens in bepaalde hoeveel

heden wordt aangemaakt, kunnen verschillen ontstaan in

viscositeit tussen twee samenstellingen bij gelijke tem

peratuur.
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Bij de produktie wordt als eia gesteld dat de variaties

in viscositeit t.g.v. de variaties in de samenstelling

van de lakvloeiatof en/of kwaliteit cellulose-acetaat

A1 bij een gegeven temperatuur binnen het gearceerd ge

bied van fig. 5 moeten optreden.

Als vereenvoudiging wordt nu ingevoerd dat voor een be

paalde samenstelling de viscositeit binnen het tempe-
oratuurtrajekt tot ~ 1 C konstant is.

3. Aangenomen wordt dat de viscositeit van de lakvloeistof

onafhankelijk is van de snelheid van de vloeistof.

4. Het oppervlak van de R.W. en O.w. is voortdurend in

kontakt deels met de lakvloeistof, deels met de damp van

de oplosmiddelen in de lakkast.

Ofschoon de temperatuur van de damp in de lakkast ge-
omiddeld 15 C hoger is dan de temperatuur van de lak-

vloeistof wordt voorlopig aangenomen dat de temperatuur

van de O.W. en R.W., door de betere warmteoverdracht Van

lakvloeistof naar wals, konstant is en gelijk aan de

temperatuur van de lakvloeistof.

5. De temperatuur van de olakvloeistof is konstant = t C.

6. Er wordt verder aangenomen dat het grondstofpapier een

konstante dikte heeft en dat het papier de spleet tussen

T.W. en O.W. volledig afsluit, de lakvloeistof van O.W.

- T.W. komt volle dig op papier terecht.

7. De R.W., O.W. en T.W. zijn volkomen rond en konstant in

diameter over de gehele breedte. De assen van deze wal

sen lopen evenwijdig en zijn centrisch opgesteld.

8. De adhesie tussen vlakvloeistof en R.W. en O.W. is even

groot.

9. De droogkapaciteit is voldoende groot om het oploamiddel

A volledig te verdampen en het oplosmiddel B voor een

bepaald gedeelte te verdampen.
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2.1.4. Laagdikte (opbrengst) in de etationaire toestand.

2.1.4.1. !~!~!~!~~.

De hoeveelheid lakvloeistof die op de plaats. P van de

O.W. terecht komt en overgedragen wordt op de papierbaan

is volgeDs het vereenvoudigd schema 2.1.3. afhankelijk

van:

1. Een vaste instelling van de afstand O.W. ~ R.W. = d.

2. Een aantal faktoren binnen het gestreepte blok in het

schema 2.1.3., die tot gevolg hebben dat de dikte van

de lakvloeistof dp bij P niet zal overeenkomen met de

afstand d. (zie fig. 6).

T.a.v. punt 2.1.4.1.2. kan het volgende .pgemerkt worden.

3. Door de tegengestelde bewegingsrichting van de R.W.

t.o.v. de O.W. zal de lakvloeistoflaag dp in eerste

benadering kleiner zijn dan de spleetbreedte d.

De verklaring hiervoor is~ vinden in de enelheidsver

deling van de vloeistof in de epleet (fig. 7).
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Aangezien het toerental van

de R.W. vele malen kleiner

is dan het toerental van de

O.W., is voor de duidelijk

heid het toerental van de

R.W. nul gesteld.

Voor de lakopbrengst bij P

geldt, rekening houdend met

het feit dat Diameter D »dow

Massa door C D = massa door P.

= d • v. h. fy (1'P 0.'11. )

~ = soortelijk massa lak

vloeistof

df = laklaagdikte in P.

Stel: V = rJ v met rj < 1 dan geldt: (2)gem 0.'11.

(2) in (1') gee ft. d.1. v•. ~
0.'11.

z: d • v bP 0.'11.

of d = rt.d.
P

( fU m).

4. De snelheidsverdeling volgens fig. 8 is opgezet uit

gaande van de omtreksnelheden van O.W. - R.W.

Uit het volgende zal blijken dat de gomiddelde snel

heid in de spleet groter zal zijn dan de gemiddelde

snelheid volgens fig. 7.

In fig. 8 is het stromingsbeeld van de visceuze

vloeistof gegeven in de omgeving van de twee walsen.
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Het snelheidsbeeld a komt overeen met het - beeld van

fig. 7. Volgens de snelheidspatronen a en b zal door

het vlak BE een grotere vloeistofhoeveelheid gaan dan

door het vlak CD. Aangezien de vloeistofhoeveelheid

die het vlak BE paaseert ook door het vlak CD moet

gaan, moeten er door dit vlak grotere snelheden op

treden dan volgena de aerste benadering, die leiden

tot een grotere gemiddelde snelheid. Voornoemde snel

heidsvergroting wordt veroorzaakt door een stuwdruk

die langs de lijn BE ontataat t.g.v. de anelheidsver

andering die aldaar optreedt. De stuwdruk is het

grootst op die plaats waar de snelheid nul is (punt

B) en neemt in de richting van E tot nul af.

Hoe groot de snelheidsvergroting is hangt af van de

snelheidspatronen a en b. Deze op hun beurt 2ijn weer

afhankelijk van het verschil in snelheid tU8sen R.W.

en OWen de aanwezige cohesie en adhesiekrachten.
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5. Effektieve spleetbreedte de.

Gezien het voorgaande is het zinvol om een effektieve

spleetbreedte d in te voeren, die ala voIgt is gede
e

fineerd: d = Q(' d. (1)
e

De coefficient ~'ia afhankelijk van de onder 2.1.4.1.3.
en 2.1.4.1.4. genoemde faktoren.

2.1.4.2. Vereenvoudigd blokschema.

d •ex

De overdracht X wordt bepaald door de gegevens van O.W.

en T.W.

Y wordt bepaald door de samenstelling van de lakvloei

stof en de droging.

1. Overdracht x.

~J
------------
Massabalana Q = Q (zie fig. 6)

p r min

d
iI·(Do + -f) No. d b·pv = 1[ (D

t + d +.!.!!- ) Nt·dv·b·pve pap
2

Hierin is : b = papierbreedte; Pv = soortelijke massa

lakvloeistof.

Vo~de gebruikte 3 - walsencoater zijn de diameters

D en Dt aan elkaar gelijk en vele malen groter
o 4

( ~ 10 ) dan d en d • Hierdoor gaat bovenstaandee pap
uitdrukking over in:
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No en Nt zijn de

toerentallen van resp.

O.w. en T.W. in r.p.m.

- G- 1

2. Overdracht Y.

Hierbij moet gerekend worden met de aamenstelling van

de lakvloeistof. Deze ziet er gemiddeld als voIgt u1t:

a. Oplosmiddel A. 370 kg.

b. Oplosmiddel B. ~15 kg.

c. Cellulose - Acetaat +

W'eekmaker 95 kg.

Totaal 580 kg.

Bij een soortelijke massa fv = 0,83 ~~3 is het volume

van de lakvloeistof 700 liter.

Tijdens het drogen wordt 476 kg. aan oplosmiddelen

verdampt, hetgeen inhoudt dat na de droging

(580 - 476) x 100 %= 18 gewichtsprocenten
580

van de opgebrachte lakvloeistof op de drager achter

blijft.

Voar 1eze situatie ziet de ma.6~ - balans per m2

drager er ala voIgt uit:

0,18 • d • 1.p
v v

of 0,15 d
v [*1

Indian gerekend wardt met de opbrengst in gr/m2 dan

is de overdrachta!unktie

y GI _ ° 15 [ gr J (4)
G = ~ -, milli lite~

v

Wordt ala uitgangsgrootheid de laklaagdikte dl , ge

nomen, dan gaat vergelijking~) over in

d •
v
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Hierin is: PI = soort, Massa Iaklaag (kompakt)

~ = een faktor die bepaald wordt door de

structuur van de gevormde Iaklaag.

Hierbij hoort de overdrachtsfunktie.

2.1.4.3. Laagdikte en opbrengst.

Is de uitgangsgrootheid, de opbrengst GI , dan geIdt:

N
t 0 d [&:l (6)GI = 0,15 oc N· 2]

t m

Voor de Iaklaagdikte dl geIdt:

N
o

·N
t

• d

( At positie! of

negatier)

2.1.5. Laagdikte (opbrengst) in de stationaire toestand (gekorri

geerd).

2.1·5·1. !~!!~~~_~~~E~~~~~~~!~~~~~~~!~~_~E_~~_!~~~~~~!~~_~E!~~~:

breedte d.

Wanneer de temperatuur van de R.W. en O.W. van de aange-
onomen t e gaat afwijken t.o.v. variaties in de IakvIoei-

stof of van de damp in de Iakkast dan heeft dit een

verandering tot gevolg van de ingestelde spleetbreedte d.

Indien de afwijking t.o.v. tOe, 6t °e bedraagt dan is

de verandering in de spleetbreedte:

Do DR
A d = '2 >- 0 • t> t + "2' A'R' C. t •

Hierin is:

D resp. D
o r

).. resp. Ao . r

diameter O.W. resp. R.W.

Iineaire uitzettingscoefficient van het ma

teriaal waaruit de O.W. resp. R.W. is ver

vaardigd.
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Gegeven is dat: D = D = D en A. = A = A ~10 r w 0 I' W

en D . A = 3,6 [~1w w

Hiermee wordt: Ad = 3,6. A t [pm] (8)

Per graad temperatuurverandering, verandert de spleet

breedte met 3,6 pm. T.o.v. de ingestelde spleet van

~ 40 pm is dit een niet te verwaarlozen invloed. Der

halve zal in het vereenvoudigd model een korrektie op

de spleetbreedte moe ten worden toegepast.

2.1.5.2. !~!!~!~_!~~_~~_~~~~~~~~!~_!~~_2~~~_~~_~~~:_~E_~~_~E!!~~:

~~!!:~~!_~. (~)

Bij de vereenvoudigingen werd ingevoerd dat de R.W. en

O.W. volkomen rond zijn. De in de produktie gebruikte

walsen echter hebben een "Rondlooponnauwkeurigheid" van

+ (2 ;. 4) JIm •
Door het verschil in toerental van O.W. en R.W. is de

mogelijke variatie in de spleetbreedte t.o.v. de ingestel

de waarde (0 • 8) fm. Deze variatie is tijdafhankelijk

en kan in het algemeen beschreven worden met f(~).

Aan de hand van een aantal metingen kan een beeld worden

gevormd over de funktie f(~). (Zie fig. 10 en fig. 11l

Bij deze metingen werd per halve meter baanlengte aan de

zogenaamde bedieningszijde een monster van 10 x 10 cm2

uitgesneden, waarna de opbrengst werd bepaald door het,

laagje van het papier te pellen en te wegen.

De voornoemde fCt) geeft het verloop in de laklaagdikte

in de lengte van de baan aan en in het bijzonder voor

een strook aan de zgn. bedieningszijde van de papierbaan.

Men kan verwachten dat dergelijke variaties ook in de

breedte zullen optreden. Om hiervan een idee te geven is

in fig. 12 het verloop van de laagdikte aangegeven voor

3 stroken in de papierbaan. (links - midden - rechts).
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Om de 3 metingen te kunnen onderacheiden zijn de afzon

derlijke bij elkaar behorende punten door middel van

rechte lijnen met elkaar verbonden.

In verband met het verzepen van het gelakte papier moet

een minimale dikte divan de laklaag, zowel in dem n
lengte ale in de breedte van het papier, aanwezig zijn.

Naarmate de variaties in grootte toenemen zal de gemid

delde lakopbrengst groter moeten zijn om voornoemde

d i te behouden. In verband hiermee wordt een norm vanm n
2 ; 4 ;um voor de "rondlooponnauwkeurigheid" van O. W. en

R.W. aangehouden. Aan de hand van deze norm en de ver

eiate verzepingsgraad is de norm voor de opbrengat vast

gelegd. (27S t 30 gr/m2 per zijde).

Fig. 10 en fig. 12 geven een voorbeeld van een R.W. 

O.W. combinatie waarbij de variatiea ftt) te groot zijn.

Deze combinatie werd daarom vervangen door een nieuwe.

Het verloop van fet) voor de nieuwe combinatie is weerge

geven in fig. 11.

Uit het voorgaande komt duidelijk naar voren dat de op

tredende variaties niet verwaarloosbaar zijn t.o.v.

de ingeatelde apleetbreedte, waardoor een korrektie op

de apleetbreedte d noodzakelijk is.

Weliswaar is de "rondlooponnauwkeurigheid" ook tempera

ruurafhankelijkheid, maar deze kan verwaarloosd worden

t.o.v. de gevonden 3,6 [)t [fm]

Voor de gekorrigeerde d geldt nu:

dtt = (d.:!:. S ) - 3,6At Cprrlj (10)

(d .:!:. b ) geeft aan dat voor At=O, de walsafstand kan

liggen tussen d + 5 en d -5

2.1.5.3. Faktoren die de coefficient oi' beInvloeden.

1. !!~2~~~E!_!!~!!~~~!.

Onder de 2.1.2.3. is gesteld dat de viacositeit van

de lakvloeiatof onafhankelijk is van de snelheid van

de vloeistof. In werkelijkheid is de lakvloeiatof

enigazina tixotroop, d.w.z. de viacositeit is afhan

kelijk Van de enelheid van de vloeiatof en weI zo dat
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bij toenemende snelheid de viscositeit afne~mt.

2. Y!~~~~!~~!~~!!~~~~~~!~6!~_~~~~!~_!~~!!~!!!_!~_~!

~~!~~~!!!!~~_:_!~_!~~!~~!!~_!~-~!_~!~~!~~!~~~_!~

de lakvloe.1stof.

3. Adhesie.

Bij de vereenvoudigingen is aangenomen dat de adhe

eie tuseen lakvloeistof en R.W. en O.W. even groot

is. Praktisch kan men verwachten dat er verschillen

bestaan in de oppervlakte geateldheid van R.W. en

O.W •• waardoor verschillende adhesiekrachten zullen

optreden.

De hierboven vermelde faktoren zullen allen de coeffi

cient ~'beinvloeden. am dit tot uitdrukking te brengen

wordt ingevoerd de coefficient ~

2.1.5.4. Laagdikte en opbrengst.

1. ~~~~~!~!!:

Uit vergelijking 7 en 10 voIgt:

c< No [ (d.:t &) - 3.6~tJdl :: 0, 15. ~. fl . ~

2. 2p~~!!!~~~:

Uit vergelijking 6 en 10 voIgt:

N

GI = 0,1 5·C<·N:·[(d.:t 5) - 3,6AtJ [pm] (12)

De coefficient 0,15 in vergelijking 11 en 12 geldt uiter

aard aIleen voor de gemiddelde samenetelling van de lak

vloeistof en de gemiddelde hoeveelheid verdampte oplos

middelen. Indian deze grootheden veranderen zal een her

berekening Van de coefficient moeten plaatsvinden volgens

de methode van 2.1.4.2.2.
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2.2. Vochtgehalte oplosmiddelen resten M.L. papier bij de oprol.(b)

Inleidin6·

In het schema1~.1.2. z1Jn de onderlinge relaties die

er tussen de te regelen grootheid (vochtgehalte) en

de overige procesgrootheden bestaan, vastgelegd.

Aan de hand van dit schema wordt het zgn. Sankey

diagram van de AA.2-machine opgesteld, waarin aIle

toe - en afgevoerde energieen in de stationaire toe

stand schematisch zijn weergegeven. Voor het in grootte

vastleggen van de in het schema voorkomende relaties

wordt de Massa - en energiebalans opgesteld, waarbij

het Sankey - diagram als hulpmiddel dient. Een vol

ledige uitwerking is momenteel niet mogelijk, omdat

een aantal grootheden onbekend zijn. Voor het oploa

sen van deze onbekenden zijn een aantal metingen en

een diepgaande atudie van de technologische aspekten

van de droging noodzakelijk.

Op het ogenblik is dit geen urgente zaak temeer omdat voor

het vochtgehalte geen duidelijk omschreven eisen vast

liggen en de kontrole op het vochtgehalte een vi.uele

kontrole is die op ervaring berust.

De uitwerking van dit hoofdstuk zal aIleen dienen tar

orientatie. Mocht blijken dat het vochtgehalte toch

een belangrijke rol bij een van de volgende fasen in

het produktieproces speelt, dan kan deze orientatie

ala uitgangapunt worden gebruikt bij het verdere onder

zoek.

2.2.1 Sankey - diagram AA.2-machine (zie blz.~8).

1 • Massaba~s per minuut voorkantbehandelin6·

M + M I + Mkv = Mpl + M = M + Mkv + M I ( 1~)
p c v vv cv r v

Hierin is Mclv - M = M
lvrlv

..
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M = massa cellulose - acetaat in lakvloeistofcay
V.K.

M = massa weekmaker in lakvloeistof V.K.
wmv

MAv = massa oplosmiddel A in lakvloeistof V.K.

Mtav = massa oplosmiddel B in lakvloeistof V.K.

M = Mpd + Mp wp

Mpd = massa droogpapier

M = massa vocht in papier.wp

Tijdens de droging verdwijnt geen cellulose - acetaat en

vindt geen verdampin~la~Hiermee wordt
~de~kt~

Mwp'l = massa vocht in grondstofpapier

MAlv = massa oplosmiddel A in laklaag V.K.

Me1v == massa oplosmiddel B in laklaag V.K.

Met deze gegevens gaat vergelijking 1~ over in:

M + M~ + Ma = M + M 1 + Mblv + M + Mwp ~v uV wpv a v vv cv ( 15 )

2. Massabalans per minuut Achterkant behandeling.

Mpl + Mcla + Mka = Mml + Mva + Mca + Mka + Mrla 6~)

Hierin is:Mcla- Mrla= Mla

M = M + M + M + Mbaca caa wma aa

M <;: massa cellulose - acetaat in lakvloei-caa
stof A.K.

Mwma
:: massa weekmaken in lakvloeistof A.K.

MAa = massa oplosmiddel A in lakvloeistof A.K.

M'a = massa oplosmiddel B in lakvloeistof A.K.

M = M + M + M + M + M + M + M + M (1~}ml pd wpa cay caa wmv wme. Al &1 '
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M :: massa vocht in grondstofpapierwpa
MAl :: massa oplosmiddel A in V.K. en A.K.

M&l :: massa oplosmiddel B in V.K. en A.K.

Met deze gegevens gaat vergelijking 1~ over in.

Mwpv + Malv + Mblv + Maa + Mba :: Mwpa + MAl + Mal

+ M + Mva ca

Combineren van en leidt tot de be-

trekking.

Mwpa + Mal + M&l,
- (M + M ) •w va

:: M + (M + M ) - (M + M )wp av bv cv ca

3. Nader onderzoek van de verschillende termen:

1. In de papierindustrie wordt het vochtgehalte ~ van het

papier gedefinieerd door:

If :;, massa vocht in papier
massa droog papier

Hiermee geldt voor het vochtgehalte~ml van het M.t.papier.

of

Lfml :: Mwpa + Mal + M&l

M + M + M + Mpd cay caa wmv

Mwpa + Men + Mftl = 41 ml (Mpd + Mcav

M + M )wmv wma

+ M
wma

+ M +caa (110)

2. Het vochtgehalte v~n hetMgrondstofpapiee
tf =~ = ,:":,-,,wp__-:-:--

p M d M - Mp P wp

is tp
p

indien M = massa grondatofpapier in .£ )
g 2m
v = baansnelheid in (.L..)

min.

b = baanbreedte in (m)

dan is M = M .b.v. (~)
(22)P g m~n.
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Uit (7.2.3.2.) en 7.2.3.3. volgt:

"fp
(~) (2;)M :: ( 1+'f ). M .b.v.wp P g m1n.

(1
1

(~) ('Ltj)en Mpd = +If ). M .b.v.g m1n.p

3. Indien gerekend wordt met de gemiddelde samenstel-

ling van de lakvloeiatof volgena 6.4.3.2. dan geldt;

G
MAv + M.&v

~70+tt5) Iv= (580 • o,18· b •v •

L
MAv + M,v = 4,7 Glv .b.v. ( gr. ) ('25)

min.

Mla + Mia = 4,7 Gla .b.v. ( gr. ) ('16)
min.

M ~ Glv b.v.en + M = (5 0 ). 0,18eav wmv

M + M = 0,9 Glv .b.v. ( f?r. )
eav wmv m1n.

M + M = 0,9 Gla .b.v. ( gr. )
eaa wma min. ('11),

Hierin is Gla + Glv = G, de tweezij di. ge opbrengat.

Uit 19 en t/m '11 voIgt voor het voeh tgehal te

van het M.L. papier.

Lf' ml = [(~. Kg + 4,7 GJ.b.V. - ( Mev + Mea + Mw + Mva )

[(1 :lf
p
)· Mg + 0,9 ~ .b.v.

Met deze uitdrukking is hat mogelijk bepaalde kontrole

berekeningen uit te voeren, wanneer vooraf metingen worden

verrieht ter bepaling van de geeondenseerde oplosmiddelen

M + Mev va
De uitdrukking ~8 laat duidelijk herkennen, dar een

verstoring in het droogproees t.g.v. een verandering in

~p, M
g

, G, b en/of v, gekorrigeerd kan worden door een
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verandering in M + M aan te brengen.
cv ca

Aangezien M + M = M
d

en M + M = Md de Massaev vv v ca va a
aan oplosmiddelen is die tijdens de voorkant - en

aehterkantdroging uit de baan verdampt wordt, moeten

deze veranderingen in Mdv en M
da

aangebracht worden.

Welke grootheden hiervoor verantwoordelijk zijn toont

de energiebalans.

4. Energiebalans.

Toegevoerde energie = (W + W ) + J + (J lv + J la )
sv sa p

+ (J
kvl

+ J
kva

)

= W + J + J
I

+ J
ki ('1.9)6 P

Afgevoerde energie = (W + W
va

) + (J
kvu

+ J
k

) +
vv au

(W
pl

+ W
ml

) + J
ml

+ J dv + J da

= W + Jku + W + J +J d +J d (?>o)
v pm me v a

Hierin = J d = J + J en J d = J + Jv vv ev a va ca

de warmte-inhoud van het uit de baan

verdampte oplosmiddel.

Aangezien de som van de toe- en afgevoerde nergie nul moet

zijn, voIgt uit en 30

W
s

(Wv + Wpm + J ml )

Een verandering aanbrengen in M
dv

en Mda ter korrektie

van de verstoringen ~ , M , a, h en/of v betekent, dat
p g

J dv en J da moeten worden gewijzigd, Dit is te realiaeren

door het aanbrengen van een variatie in de toegevoerde

stralingawarmte of door een verandering in de door het

koelmedium afgevoerde warmte.

De vraag hoe groot deze verandering bij een bepaalde

verstoring in het proces moet zijn kan pas beantwoord

worden wanneer de grootheden van 31 bekend zijn.
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Een nadere bestudering van de hier toegepaste droog

techniek gevolgd door een uitgebreid programma zal

daarom moeten plaatsvinden.

2.3. ¥;~~;g~~~g~~~~g

2.3.1. Inleiding.

De laklaag van het ML-papier bezit een hydrofobe cel

lulose esterlaag. Voordat het eigenlijk sensibiliseren

op de B-machine kan plaatsvinden moet dit hydrofobe op

pervlak bevochtbaar gemaakt worden voor waterige vloei

stoffen door het verzepen van de ester. De mate van ver

zepen kan volledig of onvolledig zijn; het voorwerp uit

de cellulose-ester kan oppervlakkig, dieper of door en

door verzeept worden. Hoe de voorwerpen worden verzeept,

b.v. of zij diep en in onvolledige mate worden verzeept,

dan weI oppervlakkig en in volledige mate, en de snelheid

waarmee verzeept wordt hangt af van de grootheden zoals

deze in het afhankelijksheidschema 1.3.2.1. zijn weerge-

geven.

In dit schema staan links van de gestreepte lijn de

grootheden A, die direkt van invloed zijn op de verze-

pingsgraad. De grootheden A ver-

anderen onder invloed van de grootheden B die rechts

van de gestreepte lijn in fig. 1.3.2.1. zijn aangegeven.

Verzepings
raad

Verzepings
snelheid

Indringssnel
heid

Temperatuur
verzepings
vloeistof T

B

Struktuur
van de lak
laag

Kontaktijd t
c

Samenstellin
verzepings
vloeistof S

v

- gehalte

- gehalte

Verontreiniginge

P, S en Q z1Jn chemicalien
en vloeistof komponenten.

fig. 13
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Daar in dit hoofdstuk het onderzoek gericht is op de

grootheden A, in het bijzonder op het vaststellen van de

grootte van hun invloed op de verzeping, is in fig. 13

het hierop betrekking hebbend afhankelijkheids-schema

weergegeven.

Het vaststellen van de grootte van de onderlinge rela

ties zal experiment eel gebeuren.

2.3.2. Meetprogramma.

Uit fig. 13 volgt dat de verzepingsgraad V.G. van meerdere

procesgrootheden afhankelijk is.

In de eerste fase van het onderzoek zal moeten worden nage

gaan wat de invloed van de verandering van een van de va

riabelen op de V.G. is, terwijl de overige grootheden

constant worden gehouden. Om het onderzoek op de praktijk

gericht te houden zal gebruik worden gemaakt van een ver

zepingsvloeistof, waarvan de samenstelling overeenkomt met

die op de B-machine. Variaties in contacttijd en in de tempe

ratuur van de verzepingsvloeistof zullen worden aangebracht

t.o.v. de op de B-machine gebruikte waarden.

Om het aantal metingen te beperken zal het ML-papier constant

worden gehouden, hetgeen betekent dat de invloed van de struk

tuur van de laklaag op de V.G. niet onderzocht wordt.

Hieronder volgt een overzicht van de metingen die verricht

moe ten worden, waarbij de aangegeven volgorde niet nood

zakelijk hoeft worden aangehouden. Het is n.l. van belang

vooraf te weten welke grootheid de grootste invloed op de

V.G. heeft, teneinde maatregelen te kunnen treffen bij het

constant houden van deze grootheid.

Ui tgangspunt:

Samenstelling verzepingsvloeistof S - samenstelling
v

verzepingsvloeistof B-machine SB.

Te verzepen materiaal: Gelakt transparant papier (ML).

Contacttijd t ~ t gemiddeld B-machine =12 sek.
c c

Temp. verzepingsvloeistof T
B

~ T
B

gemiddeld B-machine

= 6,,- °c.



- 45 -

1. Invloed verzepingstemperatuur.

Variaties ~TB aanbrengen in pos. en neg. richting

t.o.v. gemiddelde waarde van 6,,_oc.

Uit te voeren bij: a. t =1~ sek.
c

b. Sv = SB

c. ML-papier = constant.

2. Invloed contacttijd t •
c

Variaties A t aanbrengen in pos. en neg. richting
c

t.o.v. gemiddelde waarde van i~ sek.

Uit te voeren bij: a. T
B

= constant

b. Sv = SB

c. ML-papier = constant.

3. Invloed van de samenstelling verzepingsvloeistof op V.G.

3.1. Variaties R in component R aanbrengen in pos. en

neg. richting t.o.v. gemiddelde waarde.

Uit te voeren bij: a. T
B

= constant

b. ML-papier = constant

c. overige componenten verzepings

vloeistof constant = gemiddelde

waarde.

3.2. Variaties S in component S aanbrengen in pos. en

neg. richting t.o.v. gemiddelde waarde.

Uit te voeren bij: a. T
B

= constant

b. ML-papier = constant

c. overige componenten verzepings

vloeistof constant = gemiddelde

waarde.

3.3. Variaties in P-gehalte aanbrengen in pos. en neg.

richting t.o.v. gemiddelde waarde.

Uit te voeren bij: a. T
B

= constant

b. ML-papier = constant

c. overige componenten verzepings

vloeistof constant = gemiddelde

waarde.
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3.4. Variaties in verontreinigingen aanbrengen in pos.

en neg. richting t.o.v. gemiddelde waarde.

Uit te voeren bij: a. T
B

= constant

b. ML-papier = constant

c. overige componenten verzepings

vloeistof constant ; gemiddelde

waarde.

2.3.3 •. Meetmethode, uitbreiding meetprogramma.

De genoemde grootheden die van invloed zijn op de

V.G. kunnen met bestaande laboratorium-meettechnieken

worden bepaald. De bepaling van de verzepingsgraad ge

beurt momenteel indirekt via de bepaling van de water

absorptie vol gens COBB (NEN 3291 , zie bijl. 1). Daar

deze waterabsorptie tijd afhankelijk is, heeft men bij

Van Der Grinten N.V. de Cobbtijd vastgesteld op 60 sek.

Het gebruikte Cobb
60

-getal is de hoeveelheid water van

20
0

C in gram die in 60 sek. door een oppervlak van 1 m2

wordt geabsorbeerd.

Bij het verzepen van ML-papier streeft men naar een Cobb
60

_

getal van 9 -1~Sgr/m2. Deze waarde is noodzakelijk in

verband met het binnendringen van:

a. de waterige ontwikkelvloeistof tijdens het ontwikkelen.

b. de waterige sensvloeistof tijdens het sensibiliseren.

Indien bij het verzepingsproces een Cobb-getal van 9 ~fO,5

gr/m
2

wordt bereikt, dan is uit de praktijk gebleken dat

dit nog geen garantie is voor een goede verzeepte laag.

Aanvankelijk zal bij toenemende verzeping het Cobb
60



getal toenemen totdat een maximum bereikt is. Bij nog

verder gaande verzeping zal het Cobb
60

-getal afnemen,

doordat de nu in sterke mate optredende verslijm-ing een

gedeelte van de verzeepte laag gaat afsluiten. In deze

situatie waarbij de verzeping niet meer aan het gestelde

doel beantwoordt, kan eveneens een Cobb 60-getal van 9 ~f~5

gr/m
2

bereikt worden. Er bestaat een mogelijkheid om vast

te stellen welke fase van de verzeping bereikt is. Er

wordt dan gebruik gemaakt van het feit dat bij bovenge-
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noemde situaties, bij sensibiliseren onder dezelfde

condities, verschillende DSM-waarden optreden. De

konklusie of men al of niet goed verzeept kan bij

een afwijkende DSM-waarde pas dan getrokken worden,

indien onderzocht is of er geen verandering in de

opbrengcondities en samenstelling van de diazo-vloei

stof is opgetreden.

Men kan zich nu afvragen, gezien de hierboven ge

schetste moeilijkheden, of het niet mogelijk is de

verzeping op een eenduidige wijze vast te leggen.

De hiervoor in aanmerking komende mogelijkheden kun

nen worden aangegeven uitgaande van de bestaande

meetmethode.

Tot nu toe werd gevonden dat bij gelijke Cobb - cijfers

verschillende DSM-waarden kunnen optreden.

Gelijke Cobb-cijfers: Verschillende monsters a en b

met elk een andere verzeping

nemen eenzelfde hoeveel

heid water in t
Cobb

= 60 sek. Ope

Verschillende DSM Het verzeepte papier waaruit de

monsters a en b getrokken zijn,

nemen verschillende hoeveelheden

sensibiliseervloeistof in t. =
l.

Wsek. op Ct. = de indringtijd
l.

op de prepareermachine).

Uit deze omschrijving komt naar voren dat de tijd en

de gebruikte vloeistof de tot nu toe gevolgde meet

methode zouden kunnen beInvloeden. In het meetpro

gramma moet de invloed van deze grootheden worden na

gegaan. Onderzocht moet worden:

a. Kan de verzepingsgraad met een Cobb-cijfer een

duidig worden vastgelegd? Welke Cobb-tijd moet daar

bij worden aangehouden en welke vloeistof moet bij

de Cobb-test worden gebruikt?

b. Bestaat er een eenduidig verband tussen de DSM

waarde en het bij een bepaalde Cobb-tijd behorende

Cobb-cijfer?



- 48 -

2.3.4. Uitvoering.

Het meetprogramma werd met medewerking van de heer

N. Evers in de periode november 1969 - februari 1970

op het ontwikkelings Laboratorium Diazo uitgevoerd.

De verzeepte monsters werden verkregen door een rol

ML-papier op de in het laboratorium aanwezige be its

machine te verzepen.

Hierna volgde:

1. Het meten van het Cobb-cijfer van deze monsters

als funktie van de Cobb-tijd, waarbij achtereen

volgens water en sensibiliseervloeistof D95 met

het verzeepte oppervlak in contact werd gebracht.

2. Het meten van de DSM van die monsters, die tijdens

de Cobb-meting in contact waren geweest met de sen

sibileervloeistof D95. Deze DSM-waarde zal in de

loop van het verslag aangeduid worden met DSMcobb •

3. Het sensibiliseren van de verzeepte monsters met

D95 op de in het laboratorium aanwezige prepareer

machine.

4. Het bepalen van de DSM van de gesensibiliseerde

monsters. Deze meting werd in triple uitgevoerd.

Het verzeepte ML-papier werd in de periode, dat de

metingen verricht zijn, opgeslagen in een geconditio-
o reI.

neerde ruimte (t = 20 C; vochtgehalte 40%).

De ligging van de meetmonsters in de verzeepte papier

baan is weergegeven in fig. 14.

•

002W 10028

,"
;1If

.'

..richting
verzeping

251W 251S 361W 3618 # 1001W 10018 252W 252S

251W: Monster 1 Cobb-meting, waarbij ~ater 25 sek. in contact is
papier.

3628: Monster 2 Cobb-meting, waarbij Sensvloeistof 2.§. sek. in contact bSH Moutc
is met papier •• Enz.

-14-

i

fig. 14



- 49 -

2.3.5. Meetresultaten.

In bijlage 8 is de grafische voorstelling van de

DSM als funktie van het Cobbt-cijfer opgenomen. De

grafieken zijn voor t = 25, 36, 49, 64, 81 en 100 sek.

De eerste grafiek heeft betrekking op de Cobb-metingen

met water, de tweede op de Cobb-metingen met sensibi

liseervloeistof.

Bijlage 9 geeft voor de verschillende variabelen van

de verzepingsvloeistof het Cobb-cijfer als funktie

van de Cobb-tijd. Tevens is in bijlage 9 opgenomen

de grafische voorstelling van het Cobbt-cijfer als

funktie van de verzepingsvariabele. De eerste twee

grafieken hebben betrekking op de Cobb-metingen met

water, de laatste twee op de Cobb-metingen met sensi

biliseervloeistof D95.

2.3.6. Bespreking meetresultaten.

2.3.6.1. Invloed van diverse variabelen op de ver-

zepingsgraad.

Om de invloed van de variabelen (temp.,contacttijd

enz.) op de verzeping te kunnen bespreken zal het

Cobb60 -getal (water) als maat voor de verzepings

graad worden gehanteerd, opdat vergelijking met

produktiecijfers mogelijk is. De grafische voorstel

ling van het Cobb
60

-cijfer (water) als funktie van

de verzepingsvariabele is op blz. 53 weergegeven.

Deze grafieken werden door interpolatie uit de gra

fieken van bijlage 9 verkregen.

1. Variatie temperatuur T
B

van de verzepingsvloeistof.

Het verband tussen het Cobb60-cijfer en de tempera

tuur T
B

is over het gehele temp. trajekt lineair.

Voor de gebruikte proefopstelling kan deze relatie

worden weergegeven door: Cobb
60

-cijfer = 0,1 T
b

-
2

q~gr/m ). (32)
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De invloed van de temperatuur T
B

op de verzepings

graad, uitgedrukt in Cobb
60

-getal voor water, is

derhalve 0,1 gr/m
2

per graad Celcius.

Indien een meer gevoelige Cobb-meting wenselijk

zou zijn dan kan gebruik worden gemaakt van sens

vloeistof D95. De metingen tonen aan dat de line

airiteit behouden blijft en dat de meetgevoelig-
2

heid hierbij gelijk is aan 0,2 grim per graad

Celcius (zie bijlage 9a).

2. Variatie contacttijd t •
c

Ret verband tussen het Cobb
60

-cijfer en de contact

tijd t
c

is over een trajekt vanr5 tot 30 sek. li

neair.

Voor de gebruikte proefopstelling geldt:
2

Cobb60-cijfer = 0,2 . t c + ! (grim) (33)

De invloed van de contacttijd t op de verzepings-
c

graad uitgedrukt in Cobb
60

-getal voor water is der-

halve ruim 0,2 gr/m2 per sek. contacttijd.

De cobb-metingen met sensvloeistof D95 (zie bijl.9b)

vertonen een verzadigingseffekt. Beschouwen we echter

het trajekt van 10 tot ~-4 sek., hetgeen het in de pro

duktie gebruikte werkgebied is, dan bedraagt de meet

gevoeligheid 0,4 gr/m2 per sek. contacttijd.

Opgemerkt moet worden dat de variatie in contact

tijd tot stand kwam door variatie van de snelheid.

(Zie ook 2.3.6.2.3.).

3. Variatie S-component.

De toename van de verzepingsgraad uitgedrukt in het

Cobb
60

-getal voor water is lineair met de toename

van het S-gehalte. Voor de gebruikte proefopstel

ling geldt:
2

Cobb60-cijfer = 6s + 2,4 (grim) (34)

De invloed van de S-component op de verzepingsgraad

uitgedrukt in Cobb60-getal voor het water is 0,06

gr/m
2

bij een variatie van het S-gehalte van 0,01.
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De meetgevoeligheid kan met 'n faktor 2 opgevoerd

worden wanneer de Cobb-metingen met sensvloeistof

D95 uitgevoerd worden (zie bijlage 9c).

4. Variatie R-component.

In dit geval is de toename van de verzepingsgraad,

uitgedrukt in het Cobb
60

-getal voor water, niet

meer lineair met de toename van het R-gehalte,

Beschouwen we het trajekt van ~3 totG~%, hetgeen

het in de produktie gebruikte werkgebied is, dan

bedraagt de gemiddelde toename van de verzepings

graad, uitgedrukt in Cobb
60

-getal voor water,
2

0,25 grim per % - toename van het R-gehalte. De

meetgevoeligheid kan ook hier weer met 'n faktor

2 opgevoerd worden wanneer de Cobb-metingen met

sensvloeistof D95 uitgevoerd worden (zie bijlage 9d).

5. Varia tie P-gehalte.

Om het P-gehalte te kunnen varieren werd uitgegaan .

van verse verzepingsvloeistof, waarin het P-gehalte

van q~S% tot~18% werd verhoogd door een bepaalde

hoeveelheid P te wegen en deze aan de verzepings

vloeistof toe te voegen. Door de afwezigheid van

allerlei verontreinigingen in de vloeistof mogen

de meetresultaten, die

op bijlage ge op blz.53

zijn weergegeven, niet

zonder meer met de an

dere resultaten worden

vergeleken. Over de

meetresultaten zelf

kunnen de volgende op

merkingen worden ge

maakt (zie fig. 15).

Beneden (~O%) P ver

loopt de opname van

water in de verzeepte

laag tegenovergesteld

aan de opname van
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sensvloeistof D95. Dit effekt valt waar te nemen

voor de gebruikte Cobb-tijden van 25+100 sek.

In fig.15 wordt verder getoond dat:

1. bovenP= ~O%, ADSM en A Cobb sensvl. tegensteld

zijnj dit is bij 60 sec. contacttijd.

2. Bij sensibiliseren (contacttijd i2. sek), blijkt

dit ook het geval te zijn.

Uit bovenstaande en 1 en 2 voIgt dat de verzeepte

laag water en sensvloeistof niet op dezelfde wijze

absorbeert en dat de contacttijd hierbij blijk

baar een zeer belangrijke rol speelt. Misschien

kan een figuur als fig. 15 met op de ordinaat het

Cobp.getal uitgezet, een goede voorspelling bieden

over het praktijkgedrag van de P-component.

Om de juisheid van deze voorzichtig gedane uit

spraken aan te tonen, zal het noodzakelijk zijn

deze proeven te herhalen en indien mogelijk uit

te voeren met:

1. Cobbtij d van 11 sek.

2. Verzepingsvloeistof met de normaal aanwezige

verontreinigingen.

6. Variatie in verontreinigingen.

Daar het niet mogelijk was de hoeveelheid veront

reiniging te meten, kan hier slechts aangegeven

worden tussen welke waarden de verzepingsgraad,

uitgedrukt in Cobb
60

-getal voor water, kan varieren

wanneer uitgegaan wordt van twee uiterste toestanden,

waarin de verontreiniging van de verzepingsvloeistof

zich kan bevinden.

Volgens bijlage 9f varieert het Cobb60 

getal voor water tussen 5,4 gr/m2
bij gebruik van

produktieverzepingsvloeistof met zijn normale ver

ontreiniging, en 6,6 gr/m2 bij gebruik va;c~:rzepings

vloeisto f.

2.3.6.2. Overige resultaten.

1. De in bijlage 8a tim 8f geschetste grafieken tonen
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aan dat er voor het gebruikte D95 preperaat geen

eenduidig verband bestaat tussen de DSM en het

Cobb-cijfer. De meetpunten, die behoren bij de

verzepingsvariabele temperatuur resp. contacttijd,

zijn door 'n lijn met elkaar verbonden en tonen

duidelijk deze niet-eenduidigheid aan. Varia tie

in de Cobb-tijd heeft aIleen een verschuiving naar

hogere Cobb-waarden tot gevolg, waarbij het meet

puntenpatroon gelijk blijft. Ook het gebruik van

sensibiliseervloeistof voor Cobb-metingen geeft

aIleen een verschuiving van het meetpuntenpatroon

naar hogere Cobb-waarden.

Het verband tussen DSM
Cobb

en Cobbt-cijfer blijkt

nagenoeg lineair te zijn. Dit betekent dat binnen

de lange Cobb-contacttijden de aktieve component

in de verzeepte laklaag, met zijn mogelijke ver

schillende verzepingspatronen, volle dig heeft ge

vuld. Theoretisch geldt dat DSM Cobb = Cobbt-cijfer

sensvloeistof x normaliteit preparaat. De gemeten

DSM-waarden zijn echter over de gehele linie 0,2

kleiner, hetgeen moet worden toegeschreven aan de

selektieve penetratie van de aktieve component en

het afvloeien tijdens de Cobb-metingen.

Uit het feit dat er geen eenduidig verband bestaat

tussen DSM en Cobbt-cijfer (D95) maar weI een li

neair verband tussen DSM Cobb en Cobbt-cijfer voIgt

dat de relatie tussen DSM en DSM
Cobb

ook niet

eenduidig zal zijn en hetzelfde meetpuntenpatroon

zal vertonen als in de grafieken is aangegeven.

Deze resultaten geven dus geen verbetering in het

vastleggen van de verzepingsgraad. Daarom zal in

het volgende gedeelte van het onderzoek aIleen de

Cobb-methode gehanteerd worden als een mogelijke

maat voor de verzeping (zie het gestelde op page

47 onder a en b).
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Opmerking.

Tijdens het sensibiliseren met D95 van de ver

zeepte monsters op de in het laboratorium aan

wezige prepareermachine, reeds de vraag of met

deze machine reproduceerbaar sensibiliseren

mogelijk was. Aanvankelijk vertoonden de ge

meten DSM-waarden van een gesensibiliseerd

monster een grote spreiding, die het gevolg

was van een aantal subjektieve invloeden en

het optreden van een bepaald inschakelverachijnsel.

Dit laatste hield in dat tijdens het sensibili

seren de DSM geleidelijk opliep en dat een nage

noeg constante DSM-waarde bereikt werd, nadat een

halve meter verzeepte baan gesensibiliseerd was.

Voordat het eigenlijk sensibiliseren werd uitge

voerd, waarvan de resultaten in bijl. 8a tim 8f

zijn weergegeven, werd de volgende proef inge

voerd. Vijf gelijk verzeepte monsters werden ge

sensibiliseerd, waarbij nauwlettend ervoor gezorgd

werd dat de lengte van de monsters, de inzetdiepte

en het inzetmoment in de sensvloeistof gelijk was.

De 3 monsters waarmee de DSM bepaald werd, werden

voor elke gesensibiliseerde baan op dezelfde plaats-

en op het einde van de baan uitgesneden.

De resultaten van deze proef zijn in onderstaande

tabel weergegeven.

Monster CObb£O- gemeten DSM DSM
nr. geta 1 2 3 gemiddeld

1 1.,6 1,42 1,44 1,47 1,44

2 1,.lt 1,41 1,47 1,53 1,47

3 1,8 1,41 1,47 1,53 1,47

4 1,'l 1,41 1,43 1,53 1,46

5 1,Ji 1,46 1,50 1,54 1,50

Uit deze resultaten mag gekonkludeerd worden dat

reproduceerbaar sensibiliseren op de prepareer

machine mogelijk is, indien daarbij bovengenoemde

punten in acht worden genomen.
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2. In bijlage 9a tim 9f leveren de grafieken voor het

Cobb-cijfer als funk tie van de Cobb-tijd de volgende

belangrijke informatie. De opname van de vloeistof

tijdens de Cobb-test in de verzeepte laag vindt~

~ 25 sek. plaats. Bij Cobb-tijden groter dan 25sek.,

vindt een verdere toename van de vloeistofopname

plaats, die echter toe te schrijven is aan het absor

berende vermogen van de ~verzeepte laklaag. Verge

lijk hiertoe de grafieken met de grafiek voor het

niet-verzeepte ML-papier.

Hieruit voIgt dat de informatie over de verzeping,

die bijvoorbeeld in het Cobb6o -getal zit opgesloten

ook aanwezig is in het Cobb
25

-getal. Dit wordt op

nieuwe duidelijk gedemonstreerd door de grafieken op

bijlage 8 en de rechtse grafieken op bijlage 9. Het

gebruik van sensvloeistof bij deze Cobb-metingen

kan achterwege blijven, aangezien de nodige informa

tie ook opgesloten zit in de water-Cobb-metingen.

Weliswaar geldt bovenstaande konklusie voor de ge

bruikte meetopstelling en het gebruikte produkt maar

kan op eenvoudige wijze voor andere opstellingen en

produkten geverifieerd worden.

Indien deze konklusie algemeen zou gelden dan is het,

voor het sneller verkrijgen van informatie in de pro

duktie en de tijdwinst die op de laboratoria geboekt

kan worden, noodzakelijk om over te gaan tot het in

voeren van de lagere Cobb-contacttijd van 25 sek.

3. Bij het maken van de veraeepte monsters op de in het

laboratorium aanwezige beitsmachine zijn de variaties

van een verzepingsvariabele steeds aangebracht in .

positieve- en negatieve zin t.o.v. de in de produktie

gebruikte waarde van die variabele. Hierbij werden de

overige grootheden constant gehouden op de in de pro

duktie gebruikte waarden.

Voor iedere verzepingsvariabele is nu een meetpunt

aan te wijzen, in de grafieken op bIz. 52 in rood

aangegeven, waarbij de verzepingsgraad, uitgedrukt

in het Cobb6o -getal voor water, zou moeten overeen-
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komen met de bTeikte verzepingsgraad in de produktie.

Het bij dit meetpunt behorende Cobb
60

-cijfer blijkt

7,4gr/m2 te zijn, een waarde dUB die aanzienlijk kleiner

is dan het produktiecijfer van, -io5 gr/m
2

• Kennelijk zijn

er nog een aantal faktoren die bij het opstellen van hat

afhankelijksheidssehema 5.2.1. over het hoofd zijn ge

zien. Wanneer de opstelling van de produktiemaehines

vergeleken wordt met de laboratorium-beitsmaehine, dan

zijn de volgende verschilpunten aan te geven:

a. De verhouding van de tijd dat het ML-papier in con

tact is met de verzepingsvloeistof (= t
b

) tot de

totale contacttijd t is bij de produktiemachine on
e

geveer 0,9 en bij de laboratorium-beitsmaehine onge-

veer 0,4.

b. De inzetdiepte bij de produktiemaehine is 7-:-8 maal

zo groot als bij de laboratoriumbeitsmachine.

Om na te gaan of de onder a en b genoemde punten een be

langrijke rol bij de verzeping vervullen, waardoor boven

genoemde verschillen in Cobb-cijfers verklaard zouden

kunnen worden, werd op de EP-5 machine ML-papier verzeept

bij:

1. Variabele contacttijd t m.b.v. de snelheid.
c

(constante inzetdiepte, ~b constant).

Overige grootheden constagt.

2. Variabele contaettij~ t
c

m.b.v. de inzetdiepte.

(constante snelheid,~ variabel).
cOverige grootheden constant.

3. Constante contacttijd t •
c t

b(Inzetdiepte variabel, snelheid variabel,~ variabel).
c

In fig.16 is het Cobb
60

-getal als funktie van de tijd t
b

uitgezet. Dit Cobb-getal is een funktie van de contact

tijd t
b

, maar ook van de inzetdiepte h en de resterende

eontacttijd t =t - t
b

• Aan de hand van de grafieken van
r c

fig. 16 kan globaal een berekening worden gemaakt, waar-

uit de invloed van diverse grootheden op de verzepings-
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graad kan worden bepaald. Hierbij wordt aangenomen

dat grafiek I en II samenvaIIen en dat de grafieken

I, II en III door het punt (OJ 1.'1.5) gaan.

Grafiek I kan voorgesteld worden door:

Cobb
60

-getal = atb1 + bh1 + ct r1 + d (35)

a, b, c en d zijn constanten:

h 1 = inzetdiepte in cm.

Inzetdiepte constant,

t b en t r var~abel.

Inzetdiepte variabel,

t
b

variabel, t r con

stant.

Inzetdiepte variabel,

t
b

en t
r

variabel.

De vergeIijking van grafiek II wordt dan:

Cobb
60

-getal
II

= at
b2

+ bh
2

+ ct
r2

+ d (36)

Gebruik makend van bovengenoemde aanname voIgt uit

35 en 36, voor t b = 7 sek.:

bh
1

+ ct
r1

: bh
2

+ ct
r2

(37)

De waarden van h
1

, h
2

, t
r1

en t r2 zijn voor t
b

=1~5sek.

uit de meetgegevens bekend. Deze waarden gesubstitueerd

in 37 geeft:

1~,5b + 15,9 c = 36b + 1,8 c ~ b = 0,35 c (8)

Grafiek III kan voorgesteld worden door:

Cobb60-getalIII = at
b3

+ bh
3

+ ct
r3

+ d (39)

Van vgl. 36 resp. 37 en 39 zijn Cobb-getal, t b , h,
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t
r

en d voor t
b

=~o,5sek. uit de meetgegevens bekend.

Hiermee kunnen de coefficienten a, b en c bepaald

worden.

Het resultaat is:

Cobb 60 -getal = 0,15 t b + 0,045 h + 0,i3 t r + 1,(5(40)

Voorbeeld 1: Gebruik makend van de resultaten volgens

bijlage 7d2:

t b =1,t sek.; t = A,S sek., h = 21 cm vinden we
r 2

een Cobb 60 -getal = 5,~ grim •

Voorbeeld 2: Van de produktiemachine zijn de gemiddelde

waarden van de grootheden:

h = 190 cmj t
b

=(6 - 0,6)1i =~o,8 sek.; t = ~,2sek.
g em 6 2 r

Hierbij hoort een Cobb
60

- getal vanU,9 grim.

De grootte-orde van de verschillende in Cobb-cijfer, zo

als in de aanhef van deze paragraaf vermeld, komt over

een met de grootte-orde van de hierboven vermelde glo

bale berekening.

Uit vgl. 40 is de grote invloed van de inzetdiepte h

(hydrostatische druk) op de verzeping af te lezen. Een

toename van de inzetdiepte met 10 cm. heeft een toename
2van 0,4 - 0,5 grim van het Cobb

60
-getal tot gevolg.

4. De grafieken op bIz 5 en bijlage 9d, die de invloed

van de variatie van de R - component op de verzepings

graad weergeven, laten zien dat varia ties van het R 

gehalte in en om het gebied van G3 Tb~~% in sterke mate

de verzeping bernvloeden. Bij verlaging van het R - ge

halte wordt de invloed van R - variaties op de verze

ping steeds minder en de grafieken laten zelfa vermoeden

dat voor een R - gehalte kleiner dan ~Sl % de R - compo

nent aIleen een constante bijdrage tot de verzeping

levert.

Om hierover meer zekerheid te krijgen werden nieuwe

monsters ML-papier verzeept. Hierbij werd het R - ge

hal te gevarieerd van 45 tot 1~%.
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fig. 17.

De meetresultaten tonen duidelijk aan dat voor een R 

gehal te kleiner dan .2:. 52.%, de R - component een constante

bijdrage tot de verzeping levert. (1"/!" !ig.lrJ
Gezien dit resultaat kan men zich afvragen of het niet

mogelijk is, het R - gehalte kleiner dan 51% te nemen.

Men zou hiermee bereiken dat variaties van de R - compo

nent praktisch geen storingen in het verzepingsproces

meer veroorzaken.

Aangezien het hierboven aangegeven resultaat uiteraard

alleen geldt voor de gebruikte meetopstelling en het ge

bruikte produkt, zal men allereerst moeten onderzoeken

of de R - component in het produktieproces hetzelfde ge

drag vertoont. Zo ja, dan zal men nog moeten nagaan of

bij een verlaging van het R - gehalte een goede verzeepte

laag te realiseren is.

2.3.7. Samenvatting.

1. De invloed ~an de variabelen TB, t
c

' S - component, R 

component, P -gehalte, verontreinigingen en inzetdiepte

op de verzeping werd onderzocht. De resultaten vermeld
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in 2.3.6.1 tim 6 en 2.3.6.3. geven een inzicht in

het gedrag van bovengenoemde grootheden op het ver

zepingsprocea in de laboratoriummachine, in de buurt

van die evenwichtsituatie, waarbij de instelling van

de grootheden overeenkomt met de gemiddelde instel

ling op de bedrijfsmachine.

2. Voor het gebruikte D95 preparaat tijdens het aensibi

liseren, bestaat er geen eenduidig verband tussen de

DSM en het Cobbt-cijfer. t = 25, 36, 49, 64, 81 en

100 sek.

3. Voor de gebruikte meetopstelling en het gebruikte pro

dukt kan de tijd voer de Cobb-meting van 60 sek. 2eker

teruggebracht worden tot 25 sek.

De gevoeligheid van de Cobb-meting kan met een faktor

~ 2 vergroot worden door de Cobb-metingen met een sens

vloeistof uit te voeren.

4. De invloed van de hydrostatische druk(inzetdiepte)op de

verzeping is aanzienlijk. Een toename van de inzetdiepte

met 10 em. heeft globaal genemen een toename van 0,4 + 0,5

gr/m
2

van het Cobb
60

-cijfer tot gevolg.

5. Voer de gebruikte meetopstelling werd gevonden dat de

R - component een constante bijdrage tot de verzeping

levert, wanneer het R - gehal te kleiner is dan 51.%.
Door het R - gehalte kleiner dan 51% te nemen zou men

de verstoringen t.g.v. R - gehaltevariatie kunnen eli

mineren.

Of dit resulteert in een goede kwaliteit zal verder door

het laboratorium onderzocht worden.
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3.1. Te regelen grootheid. stuurgrootheid, storing.

3.1.1. ~~~~E~~!~6~!.

Voor het regelen van de laklaagdikte c.q. opbrengst

komen volgens vgl. 11 en 12 de volgende grootheden in

aanmerking.

1. !!~E!~~~~~~_Q~~~_!~_~~~.

Een verhoging van 10 C van de walsen die ontstaat

door een verhoging van de laktemperatuur verkleint

de spleetbreedte met 3,6 pm. Het effekt van een

graad temperatuur verandering is weliawaar groot,

maar de snelheid waarmee deze verandering zal optre

den is klein t.g.v. de grote tijdkonstante t vanw
de walsen.

Hierdoor komt de temperatuur niet in aanmerking ale

stuurgrootheid. Door de grote invloed van de tempe

ratuur op de spleetafstand wordt de laktemperatuur

een te regelen grootheid. Afwijkingen die ontstaan

t.o.v. de ingestelde waarde van de laktemperatuur,

zullen ala etoringen het proces binnenkomen.

2. ~E!~!~!~~!!!!!~6_~.

Indien de spleetinatelling d gebruikt wordt als etuur-

grootheid dan moet een van de zware, roterende waleen

t.o.v. de andere continu verateld kunnen worden, waar

bij de verstelling in ? nauwkeurig moet kunnen worden

uitgevoerd.

Vanwege de praktieche onuitvoerbaarheid komt deze mo

gelijkheid van sturen te vervallen.

De "rondlooponnauwkeurigheid" komt ale storing het

procea binnen.

3. Toerental trekwala Nt.
---------------------
Een verandering in het toerental Nt verandert niet

aIleen de opbrengst maar wijzigt bovendien de droog

tijd.
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Aangezien het grondstofpapier in tve. aparte behan

delingen van een voorkant- en achterkant laklaag

wordt voorzien, zou een verandering van Nt van bijv.

de voorkantbehandeling eveneens de opbrenget van de

achterkant belnvloeden daar Nt gekoppeld is aan de

machinesnelheid. Ook deze mogelijkheid van sturen

moet daarom worden uitgesloten (zie ook pt. 4)

4. Toerental opbrengwals N •
o------------------------

net effekt Van het toerental No op de laagdikte dl
kan volgens fig. 11 beschreven worden door

d
l

= 0<. f . No ( :!l2 )

Hierin hangt 0< o.a. af van N en weI zo dat bij toe
o

nemende N , ~ eveneens toeneemt. (zie 2.1.4.1.). Uit
o

vgl.32 voIgt daarom voor de laagdikte dl, dat deze

groter wordt wanneer N wordt vergroot.
o

De invloed van een verandering in het toerental N op
o

de overige procesgrootheden blij!t beperkt tot een

verandering in de droogcondities in het geval dat de

opbrenget met een bepaald percentage blijvend wordt

vergroot of verkleind. Dit laatste komt niet voor, om

dat het juist de opzet is de opbrengst constant te

houden.

Volgens vgl. 11 en 12 kan de laagdikte en de opbrengst

theoretisch onbeperkt vergroot worden door No ~v.reen

komstig te vergroten. Praktisch worden er echter be

perkingen opgelegd doordat boven een bepaalde waarde

van N luchtinsluitsels in de laklaag terecht komen
o

(fig 18) waardoor de

zgn. "sterrenhemel"

ontetaat. Aangezien

deze sterrenhemel een

nadelige invloed heert

tijdens de verdere be

handelingen kan het

toerental N maar tot
o

een bepaalde waarde

worden opgevoerd.
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Beneden deze grenswaarde is bet toerental N uiter-o
mate geschikt om ala stuurgrootheid te fungeren. In

de praktijk op de A-machine wordt van deze stuur

mogelijkheid gebruik gemaakt. Het toerental N iso
hierbij met de hand instelbaar, waarbij de variatie

t.o.v. het nominale toerental ~ %bedraagt.

Wanneer de machinesnelheid wordt vergroot, dan ver

andert dit de opbrengst niet omdat het toerental van

de T.W. en O.W. zodanig met elkaar gekoppeld zijn

dat de verhouding N konstant blijft.
o

Nt

3.1.2. Verzepingsproces.

1. Contacttijd t •
c

tot gevolg, maar wij

indringtijden en lucht-

t
c

De contacttijd t wordt gedefinieerd door:
c

= Baanlengte in Contact met de verzepingsvloeistof

Baansnelheid v.
mHierin is v in ---i en L in m.m n v

Sturen met de baansnelheid v heeft niet aileen een ver-

andering van de contacttijd t c
zigt eveneens het droogproces,

liniaalkarakteristieken.

Een verandering in L , heeft geen verandering van ande
v

re grootheden in het proces tot gevolg, en grijpt alleen

in op het verzepingsproces. Op grond hiervan komt L inv
aanmerking als stuurgrootheid. Aangezien de invloed van

de contacttijd t , gecombineerd met de invloed van de
c

hydre-ctatische druk, op de verzepingsgraad groot is

en de praktische uitvoering van een contacttijdvariatie

betrekkelijk eenvoudig ie, ie de contacttijd t (L)c v
zelfe de meeat voor de hand liggende etuurgrootheid.

Bek

2. ~~~~~~~~~_~~_!~~~~!~~!!!~6_!~~!~!~.

De faktoren die van invloed zijn op de etruktuur en de

Bamenstelling van de laklaag (zie 1.3.2.1.), komen alB

storingen het verzepingsprocee binnen.
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3. Temperatuur TB van de verzepingsvloeietof.
-----------------------------------------
Deze grootheid komt in principe in aanmerking als

stuurgrootheid. Door de grote thermische tijdcon

stante van de verzepingsvloeistof komt deze mogelijk

heid echter te vervallen. Er zal voor gezorgd moeten

vorden dat er geen verstoringen in het verzepings

proces terecht komen t.g.v. variaties in TB, waarmee

TB zelf een te regelen grootheid wordt.

4. ~:_!~_~:6!~!!~!_!!~~!E!~6~!!~!!!~~f.
Ala atuurgrootheid komen deze grootheden niet in aan-

merking. Zou men n.l. met deze grootheden willen stu

ren, dan moet het R en S gehalte eenvoudig verhoogd

en verlaagd kunnen vorden. Een verhoging van het R en

S gehalte kan d.m.v. bijdruppelen gemakkelijk worden

gerealiseerd een verlaging daarentegen is uit prakti

sche overwegingen moeilijk realiseerbaar.

Hiermee worden het R en S gehalte zelf te regelen

grootheden. Alle variaties die om de ingestelde vaarde

van R en S optreden, komen als storingen het verze

pingsproces binnen.

5. P"gehalte en verontreinigingen in de verzepings-

vloeistof.------------------------------------------------------
Tijdens de verzeping zal het p-gehalte door de

verzepingsreaktie toenemen. Daarnaast vindt een ver

ontreiniging van de vloeietof plaats door het verslij

men van de verzeepte laklaag. Een gedeelte van de ge-

vormde 1> an verslijming zal met de papierbaan

vorden meegenomen, het achter gebleven gedeelte echter

is verantvoordelijk voor de toename van de versIijming

en het . P-gehalte van de verzepingsvIoeistof. Uit

de meetresultaten voIgt dat deze grootheden van invIoed

zijn op de verzepingsreaktie en due het verzepingspro

cea verstoren.
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3.2. Blokechema regelkring van het verzepingsproces.

3.2.1. ~!6!~!!~.

Een regelkring is een gesloten stelsel (kring waarin de

gemeten waarde van een geregelde grootheid wordt vergele

ken met de ingestelde waarde. Afhankelijk van het verschil

van deze twee waarden wordt automatisch of met handbedie

ning de geregelde grootheid zodanig beInvloed dat dit ver

schil verkleind wordt Zoln kring bestaat tenminste uit pro

ces, regelaar, korrigerend orgaan, meetorgaan en overbren

gingsleidingen.

Men kan een goed overzicht krijgen van de relaties die er

tUBsen diverse grootheden in .en regelkring bestaan, door

het maken van een blokschema.. In het algemene blokschellla

van een regelkring volgens fig. 19 zijn de blokken, die

onderdelen van de regelkring met bepaalde eigenschappen

voorstellen, verbonden door lijnen met pijlen die de

richting van de signalen aangeven.
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Het verzepingsproces is een proces dat beInvloed wordt

door meerdere variabelen. Het blok in de regelkring dat

het dynamisch gedrag van het verzepingsproces beschrijft

is onbekend. WeI is uit de meetresultaten bekend hoe de

invloed van diverse grootheden op het verzepingsproees is

in de buurt van de bedrijfsevenwichtsituatie. Hieruit

voIgt dat het van belang is om de grootheden temperatuur

Tb , R-component en S-component via een aparte regeling
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constant te houden.

Storingen die het verzepingsproces binnenkomen moeten

door variatie van de contacttijd t , en de hiermee gepaard
c

gaande variatie van hydraustatische druk, geelimineerd vor-

den.

Voor het opstellen van het blokschema voor het regelen van

de verzepingsgraad, is het noodzakelijk de afzonderlijke

recelingen van temperatuur TB, R-component en S-component

te bestuderen. Hierbij zal worden uitgegaan van de opstel

ling Yolgens fig. 20.
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FIG. 20

3.2.2. Temperatuurregeling TB•

Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de volgende gegevens.

Enercie in: a. Vervarming q (stuurgrootheid)
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b. Varmteinhoud J ML per tijdseenheid van het toe

gevoerde ML-papier. Verondersteld wordt dat 4e

warmtecapaciteit per tijdseenheid constant is =
WML •
De temperatuur van de baan is gelijk aan de

omgevingstemperatuur to' (JML =WML,to)·

c. De warmteinhoud J
h

per tijdseenheid van de toe

gevoerde standaard verzepingsvloeistof

J~ = vbPb'bTb= WbTb • Veronderstel dat de warmte

inhoud per volume eenheid constant is.

d. De warmteinhoud J R per tijdseenheid van de toege

voerde versterkte R-component J R = VR¥R~RTR = WRTR•

Veronderstel dat de warmteinhoud per volume eenheid

constant ia.

e. De warmteinhoud J S per tijdseenheid van de toe

gevoerde versterkte S-component J S = vSPScgTs .
Veronderstel dat de warmte inhoud per volume een

heid constant is.

f. De warmtetoevoer door wrijving enz. ~ = constant.

Energie uit:

g. De warmte inhoud J per tijdseenheid van ~.ta!-av
gevoerde verzeept papier. Verondersteld wordt dat

de war.tecapaciteit per tijdseenheid constant is

gebleven =WML • De temperatuur van de baan is

echter gelijk geworden aan lB' de temperatuur van

de verzepingsvloeistof. J av =wML.tB•

h. De warmte inhoud J
Vb

per tijdseenheid van de ver

zepingsvloeisto! die door de baan is a!gevoerd.

De warmtecapaciteit hiervan is constant veronder

steld. De temperatuur van de Yloeisto! is tBe

J Vb = VyPbcbtg •
i. Warmteverlies door uitstraling enz. Q wordt conv

stant verondersteld.

In het bovenstaande is V het volume, Pde soortelijke massa

en C de soortelijke warmte.

De energiebalans voor de niet-stationaire toestand ziet er

nu a18 volgt uit.
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In de stationaire toestand geldt:

q +W'lL i +v b DbCbTb+vR pc"TR+v P c T +QT- i:JI1L t g -v PbcbtFJ -Q = as Ii 0 S Sf s I, /""\ S S S S SiS V . S v

(35)

(35) van ( 34) afgetrokken geeft de betrekking die de

variaties beschrijft. Noem vb-vbs=V b ; tb-tBs=T b;····· enz.

dan geldt:

na Laplace-transformatie en herleiden volgt hieruit:

Hiervoor is te schrijven: A.Q(S)+O.TO(s)+C.Vb(s)+O.VR(s)+E.Vs(s)
T8 (8)= 1 + 't S

T (37)
Met de overdrachtsfunktie kan het blokschema voor de tem-

peratuurregelkring worden samengesteld ( zie fig. 21)

)

S)

VR(S) V (ss
+ +0 E

Vb(sT (s) +-0

'" +G C
1. U.

Ts (Tempera- 3tuuror- Q(s) + + 1
<~ tuur-i\ e- gaan,v8L A 1 +s't

T- galaar warr;linfj

ompcra-
uurms8t-
orgaan

+

fig.21
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3.2.3. Regeling R-component

Gegevens:a. Door de niveauregeling blijft totale hoeveel

heid V m3 • Stel het R-gehalte van deze vloei-

stof r v.

b. De toevoer van de standaardverzepingsvloeistof

tijdens niveauregeling is vb m3 per tijdaeenheid.

Het R-gehalte hiervan is R = constant.a
c. Toevoer versterkte R-component is vA m3 per

tijdseenheid. Het R-gehalte hiervan is RR= constant

( Stuurgrootheid)

d. Toevoer S-component. R-gehalte = O.

e. Verbruik t.g.v. verzeping is vb m3 per tijdseen-.

heid. ( R-gehalte = 1)

f. Verdampte hoeveelheid VD wordt constant veronder

steld.

g. Afvoer via papierbaan

constant ( R gehalte =
v m3

v
r )

v

per tijdseenheid =

De massabalans voor de R-component in de niet-stationaire toe

stand ziet er dan ala volgt uit:

dr
v

v R +V"RD~V r -v
O
·l-V ,. 1 = V.-dtb s 11 1\ V V ~

In de stationaire toe stand geldt dan:

vb R +vR R1,-V r -(v',J' -V'l) =0
5 S S ( v VS ! S L

( 38 )

( 39 )

(39) van (38) afgetrokken geeft de be trekking die de variaties

beschrijft: Noem v -v =V ; v - -v, ='J R '····· enz.b bs b [i 1< 5

dan geldt:

Na Laplace-transformatie en herleiden volgt hieruit:

RS.Vb(S)+~.V (s)_V 3 (s) =
V V R V

v v v
Hiervoor is te schrijven:

R v ( G ) =f .Vb ( S ) +G• VR( s ) -H • V .~ ( s )] :

Met deze overdrachtsfunktie kan het

R (s).(l+s~R )( 40 )
v s

V
met ~f\s= iJ

(l+S TRs) v (41)

blokechema voor de R-

componentregeling worden samengesteld ( zie fig. 22)
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Vb(S)
F ~ H

VB(S)

I.ill.
R-Roge- Stuurorg 'J R(s

~
R (s)

+ G
1 v

laar Ruge1k1e 1 +s't
Rs-

Lh"J8torg. Dode tyc
R-compo- - 't R's
nGnt. 8 d

fig.22

De dode tijd TdR die in dit blokschema is opgenomen ontstaat

tijdens het meten van het getrokken monster verzepingsvloeistof.

3.2.4.Regeling S-component

Gegevens:a. Door de niveauregeling blijft de totale hoeveel

heid Vm3 • Stel het S-gehalte van deze vloeistof ••v
b. De toevoer van de standaardverzepingsvloeistof

tijdens de niveauregeling is vbm3 per tijdseenheid.

Het S-gehalte hiervan is S = constant.c
c. Toevoer versterkte S-component is v m3 per tijdss

eenheid. Het S-gehalte hiervan is S = constant
s

( Stuurgrootheid)

d. Toevoer R-component S-gehalte = o.
e. Afvoer via papierbaan is Vv m3 per tijdseenheid is

constant verondereteld. ( S-gehalte = s )v
f. Verbruik t.g.v. verzeping v&e m3 per tijdseenheid.

( S-gehalte = 1)

De massabalans voor de R-component in de niet-etationaire toe

stand ziet er dan ala volgt uit:

ds
vbS + v 5 - V s - v" .1 = V. __v

c s s v V ~s dt

In de atationaire toestand geldt dan:

Vb 5 + v 5
S C S8 S

- V 8
V vs = 0
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(43) van (42) afgetrokken geeft de betrekking die de variaties

beschrijft. Noem vb-v bs = Vb; Vs-Vss=V s " ..•••••••.•••• enz.

dan geldt:

V.s - V .S
b c s s V.S - B .. 3v v ~ s

dS
v

= V'dT (44)

Na Laplace-transformatie en herleiden voIgt hieruit:

Hiervoor is te schrijven:

Met deze overdrachtsfunktie kan het blokschema voor de

S-componentregeling worden samengesteld. (zie fig. 23)

(46)

V
t1
(s)

~./V\- L
VOs(s

J ,<y
I • L:J •

5 (s)

~
Stuurarg V (81) ~ 1S-Rege- s 4:0 v

laar Regelklsp K 1 + s 'tRs

'-lsfJtarg. Dade tyd
S-campa- e-'ds s
nsnt.

fig.23

De dode tijd Tds die in dit blokschema is opgenomen ont

staat tijdens het meten van het getrokken monster verze

pingsvloeistof.

)
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3.2.5. Blokschema regeling verzepingsproces.

Aan de hand van fig. 21, 22 en 23 kan het to~ale blok

schema voor de regeling van het verzepingspr~ces worden

opgesteld. Dit schema is in fig. 24 weergegeven.

Bij het meten van de verzepingsgraad is een dode tijd

Tdv ingevoerd i.v.m. de tijd die nodig is voor het uit

voeren van een Cobb-meting.

De gemiddelde waarden van de coefficienten A + L en de

tijdconstanten tt en t zijn te berekenen, indien ders
grootheden die deze coefficienten en tijdconstanten be-

palen gemeten worden. Over de keuze van het regelprinci-

pe kan in dit stadium nog weinig worden gezegd omdat over

een belangrijk blok in de regelkring, het meetorgaan, vol

doende gegevens bekend zijn. Eventueel zou men tot een

ontwerp kunnen komen, uitgaande van de bemonsteringssystemen

van bijvoorbeeld de R- en S component. Daar er echter

momenteel gesprekken gevoerd worden tussen de heren van

Gent en Pieters van N.V. van der Grinten en de heer

G. Kuyten van Electrofact over een mogelijke continue

meting en regeling van de R- en S component, lijkt het

mij beter de resultaten van deze gesprekken af te wachten.

Hoe belangrijk het meetapparaat in de regelkring is zal

uit hey hierna volgend gedeelte blijken.
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3.2.5. Blokschema regaling verzepingsproces.

Aan de hand van fig. 21, 22 en 23 kan het totale blok

schema voor de regeling van het verzepingsproces worden

opgesteld. Dit schema is in fig. 24 weergegeven.

Bij het meten van de verzepingsgraad is een dode tijd

T
dv

ingevoerd i.v.m. de tijd die nodig is voor het uit

voeren van een Cobb-meting.

De gemiddelde waarden van de coefficienten A + L en de

tijdconstanten tt en t zijn te berekenen, indien de
rs

grootheden die deze coefficienten en tijdconstanten be-

palen gemeten worden. Over de keuze van het regelprinci-

pe kan in dit stadium nog weinig worden gezegd omdat over

een belangrijk blok in de regelkring, het meetorgaan, vol

doende gegevens bekend zijn. Eventueel zou men tot een

ontwerp kunnen komen, uitgaande van de bemonsteringssystemen

van bijvoorbeeld de R- en S component. Daar er echter

momenteel gesprekken gevoerd worden tussen de heren van

Gent en Pieters van N.V. van der Grinten en de heer

G. Kuyten van Electrofact over een mogelijke continue

meting en regeling van de R- en S component, lijkt het

mij beter de resultaten van deze gesprekken af te wachten.

Hoe belangrijk het meetapparaat in de regelkring is zal

uit hey hierna volgend gedeelte blijken.
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3.3. Regelbaarheid en meetbaarheid. (lakproces) (7,8)

3.3.1. Inleiding.

Vol gens formule 16 wordt de laagdikte in de stationaire

toestand bepaald door
Grootheden:

N : toe rental opbrengwals
o

Nt: toerental trekwals

t: temp. toename in °C.

0: variaties t.g.v. onrand
d;s~~~~tbreeBte in ~m

«: systeem faktor

~: soorgelijke massa lak

~ struktuur faktor

Door de aard van het proces zal er geen plotselinge ver

andering van de temperatuur van de walsen optreden. Wan

neer het lakproces gedurende een aantal minuten wordt be

schouwd, dan mag de temperatuurveranderingAt gelijk aan

nul gesteld worden. Dit geval doet zich voor, wanneer we

voor onze beschouwingen gebruik maken van de meetresul

taten die in fig. 25 (= fig.11) zijn weergegeven. In dat

geval gaat bovenstaande uitdrukking over in

Hieruit is te zien dat de uitgangsgrootheid dl van het

ongeregelde lakproces een stoorsignaal bevat dat afkomstig

is, van het niet rond zijn van de walsen bet) en van de

variaties in de coefficient~. Per definitie noemt men dit

stoorsignaal de aequivalente storing w: dat is het stoor

signaal dat aan de uitgang van het ongeregelde proces te

meten is en afkomstig is van aIle storingseffekten in het

proces. Deze aequivalente storing, die door ons meetin

strument gekonstateerd wordt, heeft in ons geval een

fluctuerend karakter en moet daarom door een aantal sta

tistische grootheden worden gekarakteriseerd.



3.3.2. Regelbaarheid. (lakproces)

Per definitie verstaat men onder regelbaarheid de mate

waarin storingen gereduceerd kunnen worden. Hierbij

wordt verondersteld dat het proces uit eigen kracht of

door regeling al stabiel is en dat de gemiddelde waarde

al overeenkomt met de gewenste waarde. De storingen echter

veroorzaken afwijkingen, die weliswaar gemiddeld nul zijn,

doch aanzienlijke positieve 01 negatieve ogenblikkelijke

waarden kunnen aannemen.

Het criterium waarmee de reductie van de storingen beoor

deeld zal worden is het over een zekere tijd gemiddeld

kwadraat van-2e afwijkingen van de gewenste waarde, aan

geduid door £2. Dit is gelijk aan de variantie 0 20mdat
£

geldt: 0 2 = ( £ _ t)2, terwijl aangenomen was dat de ge
£

middelde afwijking£ = O.

Indien £ . de afwijking is die optreedt indien de theore-mln
tische optimale regeling is toegepast en w de afwijking

die geconstateerd wordt wanneer geen regeling wordt toe

gepast, dan is de maximale reductie door de regeling

vol gens het gegeven kwadratische criterium,

2
r =

2 2
w - £ .m1n

2w
(51)

r = 1 wanneer £ min=0

r = 0 wanneer £ =w
2

min
We kunnen r beschouwen

r = de regelbaarheidsfaktor. (0 ~ r ~ 1)

volmaakte regeling.

geen regeling.

als de maximale regelefficientie.

De redenen waarom deze maximale regelefficientie bijna

nooit 100 % is en dus £. niet nul, zijn voornamelijk
mln

gelegen in de traagheid van het proces en in de onnauw-

keurigheid en traagheid van de meting.

Voor de berekening van de regelbaargeidsfaktor zijn slechts

elementaire gegevens omtrent proces, storing en regaling

nodig. Wanneer blijkt dat de te verwachten regelbaarheid

gerings is, bijv.<0,5, dan moet geconcludeerd worden dat

geen redabele regeling mogelijk is omdat in dat geval bij

een theoretisch op~imale regeling, de gemiddelde kwadra

tische afwijking £. gelijk is aan 0,75xde gemiddelde
mln ---

kwadratische afwijking w2 wanneer niet geregeld wordt.
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Bij de bepaling van r speelt de snelheid van het proces

t.o.v. de snelheid van de storingen een belangrijke role

Uit de statistiek is bekend dat de autocorrelatiefunktie

van een signaal, informatie geeft over de snelheid waar

mee het signaal verandert. Hierbij wordt nagegaan hoe de

grootte van het signaal w(t) ten zijde t samenhangt met

de grootte w( t+ 1") ten tiJ" de >. Een maa t voor deze
c c

samenhang is het produkt w( t) .w( t+ 1" ). De waarde van
c

dit produkt is echter afhankelijk van t en uiteraard ook

van 't. Om de afhankelijkheid van t kwijt te raken ligt
c

het voor de hand om over de tijd te middelen. De genor-

meerde autocorrelatiefunktie 0' (1") wordt nu gegevenww

(52)

door:
I

1 1 f2=~.Llm T w(t).w(t+1" ).dt
cs T--.'" T C

II! -"2

ifc is het gemiddelde kwadraat van de afwijking
w

Van der Grinten heeft gevonden t dat zeer veel stoorsignalen

in de praktijk (~ 90%) de volgende autocorrelatiefunktie

0' (1") bezitten:ww

rli () 2 (.i )
IU

WW
1" = CSw·GXp. - 1"

W

voor 't~o

De storingstijdkonstante of correlatietijd 1" is nu de
w

parameter die de snelheid van de storingen karakteriseert.

Uit de registratie van w kan een schatting worden verkregen

van de storingstijdkonstante 1" , door na te gaan hoe vaak
w

de gemiddelde waarde van w wordt gepasseerd. Het aantal

doorsnijdingen N dat hieruit voIgt bepaalt vol gens Van

Der Grinten de storingstijdkonstante 1" vol gens
w

sek. (54)

Uit fig. 25 voIgt dat de storingstijdconstante 1" voor het
w

lakproces gelijk is aan:

1" ~ 2,5 sek
w

( ~J =0 ,2)
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Van het proces zijn, voor de bepaling van de regelbaar

heidsfaktor r alleen die vertragende elementen van belang

die principieel of praktisch gezien niet door een inverse

werking ongedaan kunnen worden gemaakt. De belongrijkste

van deze elementen is de looptijd T
d

• Een looptijd zou

immers slechts door een voorspeller gecompenseerd kunnen

worden, hetgeen fysich nooit volledig realiseerbaar is.

Indien een geconstateerde afwijking via een proces met

looptijd T
d

gecompenseerd moet worden, komt het effekt

van de kompensatie een tijd T
d

te laat. Bovendien zal

de afwijking dan inmiddels een andere waarde aangenomen

hebben, waardoor de korrektie te groot of te klein uit

valt. Men kan nu proberen op het ogenblik van de meting

al op statiJche gronden zo goed mogelijk te voorspellen

hoe groot de afwijking zal zijn een tijd Td later en dan

voor deze berekende waarde gaan korrigeren. Hierbij kan

gebruik worden gemaakt van de autocorrelatiefunktie, want

deze kan n.l. ook beschouwd worden als een voorspellings

kromme: een storing die ten tijde t=O de waarde w(O) heeft,

zal als meest waarschijnlijke verloop de funktie w(O). ¢ (~)
ww

Volgen. Bij willekeurig fluctuerende storingen kan deze

voorspelling weliswaar niet exact zijn, maar als T
d

~ L
W

zal deze voorspelling niet slecht zijn.

Indien hiervan gebruik wordt gemaakt dan blijkt dat de

regelbaarheidsfaktor r voldoet aan:

r = expo (56)

De regelbaarheidsfaktor nadert tot 1 wanneer Td « L
W

'

doch is bij Td >~w zo klein dat geen acceptabele werking

van een regeling verwacht kan worden.

In deze formule ontbreken de procestijdconstanten. Dit is

een gevolg van het feit dat de eerste en eventueel ook de

tweede tijdconstante door een juiste instelling van de

regelaar door inverse werking opgeheven kan worden. Hogere

tijdconstanten moe ten echter als aequivalente looptijd in

rekening worden gebracht.

Voor het lakproces staat op dit moment nog niet vast of de

autocorrelatiefunktie van het stoorsignaal voldoet aan uit-
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drukking 53. Fig. 25 laat vermoeden dat er een periodic i

teit aanwezig is, met een periodeduur gelijk aan de om

wentelingstijd van de ~~Iwals, zekerheid hie rover bestaat

er echter niet. Hiervoor zou eerst een registratie van de

laklaagdikte moeten plaatsvinden, waarbij de tijd veel

langer is dan de tijd van fig. 25. Een juiste berekening

van de regelbaarheidsfaktor is dus zonder meer niet mo

gelijk, doch de uitdrukking 56 kan wel als vuistregel ge

hanteerd worden.

Bij een regeling van het lakproces zal een dode tijd zonder

meer aanwezig zijn, aangezien de meting van de laklaag

plaats vindt op enige afstand van de lakopbrengst-unit.

Eist men nu, dat de regeling van het lakproces de storingen

t.g.v. de onrondheid van de walsen reduceert, dan kan aan

de hand van bovenstaande uiteenzetting een bepaalde waarde

van T
d

voorgeschreven worden. Stellen we dat de regelbaar

heidsfaktor r groter moet zijn dan 0,5 dan geldt:

exp.( , met ~ = 2,5 sek. volgt dan:w

Indien we nu aannemen dat de looptijd Tdalleen afkomstig is van

de werkelijke aanwezige looptijd in het systeem, (geen aequi

valente looptijdj de laagdiktemeter geeft de meetwaarde zonder

vertraging), dan zal de meting van de laklaagdikte op de lak

machine moe ten plaatsvinden binnen een afstand ~=v.Td van

de lakopbrengst-unit. Voor de AB2-machine is de gemiddelde

machinesnelheid v = 38 meter per minuut, zodat de meting van

de laklaagdikte moet plaatsvinden binnen 1 meter na het op

brengen van de laklaag.

Bij de meting van de laklaagdikte is tot nu toe stilzwijgend

verondersteld, dat op een punt van de baan gemeten wordt en

dat de meting in dat punt representatief is voor de laklaag

dikte over de gehele baanbreedte. In werkelijkheid treden

er in de breedte ook variaties op zodat bij gebruik van een

meetopnemer deze achtereenvolgens een aantal punten over de

breedte van de baan moet aftasten. In dat geval krijgen we

te maken met een bemonsteringssysteem, hetgeen tot gevolg
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heeft dat de tijd tusseh twee monsternemingen ala extra

looptijd in de formule voor de regelbaarheid moet worden

ingevoerd, met als conaequentie dat de maximale toege

atane afstand tussen lakopbrengst-unit en meetopnemer ver

bene den 1 meter moet blijven.

Dit laatate is misschien de reden, dat de praktiache uit

voerbaarheid van 'n regeling met als doel de storingen

t.g.v. de onrondheid van de walsen te reduceren, onmogelijk

wordt.

Als alternatieven kan men in dat geval een regeling ontwerpen

gebaseerd op:

a. Het constant houden van 'n gemiddelde waarde.

b. Het tussen twee grenzen houden van de laklaag.

Om een regeling te kunnen ontwerpen vol gens het eerate al

ternatief zal men eerst moeten beschikken over een registra

tie van de gemiddelde waarde van de laagdikte over langere

tijd, om aan de hand daarvan de hierbij behorende storings

tijdconstante te kunnen bepalen. Hiermee kan dan een achat

ting gegeven worden voor de toelaatbare dode tijd, waarna de

praktische uitvoerbaarheid kan worden bekeken.

Voor het tweede alternatief zal een meting van de momentele

waarde van de laklaagdikte op minstens een punt van de baan

noodzakelijk zijn om een grenswaardeoverschrijding te kun

nen detecteren. Het gebruik van 'n bemonsteringsmeetayateem

stuit op bezwaren, omdat in dat geval voor een goede meet

baarheid de monstertijd aangepast moet zijn aan de reeds

eerder gevonden storingstijdconstante~ =2,5 sek.w

3.3.3. Meetbaarheid. (lakproces)

In het bovenstaande komt herhaaldelijk naar voren dat voor

een goede rege~baarheid de meting van de te regelen groot

heid een enorme rol speelt. Als het meetinstrument bijvoor

beeld met een looptijd te maken heeft, dan kan men deze

looptijd als een extra vertraging beschouwen die bij de

procesvertraging moet worden opge-teld en die de totale

regelbaarheid dus in ongunstige zin zal belnvloeden. In

feite levert het meetinstrument dan een tekort aan in for-
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=
2m

matie over de meetwaarde van dat ogenblik, Nog duidelijker

is dit in het geval van een monstergewijze meting. Variaties

van de meetwaarde w die plaatsvinden tussen twee monster

tijdstippen worden niet opgemerkt en kunnen dus ook niet

tot een regelaktie aanleiding geven. Het is aldus mogelijk

dat een uiterst nauwkeurig meetinstrument wegens dergelijke

traagheidseffekten toch onbruikbaars is in de regelkring.

Om beide ongelijksoortige grootheden, snelheid en nauwkeurig

heid, tegen elkaar af te kunnen wegen wordt de meetbaarheids

faktor m als volgt gedefinieerd:
2 --2
w - e min
~
w

Hierin is w de variatie in de te meten grootheid t.o.v. de

gemiddelde waarde en e. de minimale meetfout.
mln

Wanneer op een meetwaarde een regeling wordt gebaseerd, dan

kan de bereikbare regelafwijking £. (51) nooit kleiner kun
mln

nen zijn dan de minimale meet fou t e . , dus £. ~ e . • Di t
mln mln mln

houdt in dat er niet beter geregeld kan worden dan er gemeten

wordt.

Om beide

De meetbaarheidsfaktor ligt weer tussen 0 en 1, hetgeen een

zinloze meting (meetfout van gelijke grootte als het te meten

signaal) respectievelijk een volmaakte meting aanduidt.

Het meten van de grootheden laklaagdikte, verzepingsgraad,

R-gehalte, S-gehalte, DSM, op de A en B machine vindt plaats

aan de hand van periodiek getrokken monsters. Continue metingen

worden niet uitgevoerd omdat er nbg g~en bruikbare meetmethoden

zijn.

Het lijkt mij daarom belangrijk om onder dit hoofdstuk aan te

geven, op welke wijze de meetbaarheid van deze bemonsterde

systemen kan worden vastgesteld zodat de kwaliteit van de me

ting beoordeeld kan worden.

In de volgende beschouwing is het niet van belang of de

monsters met de hand of automatisch verwerkt wordt.

Indien in de eerste instantie de verwerkingstijd wordt verwaar

loosd, dan is de informatie over het gemeten proces alleen op

de ogenblikken van monstername juist. Tussen het nemen van

2 monsters in, geldt de laatste waarde. Is de tijd tussen
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tussen twee meetmonsters T, dan is de meetwaarde gemiddeld

o,5T bij de werkelijke waarde ten achter. De invloed van het

nemen van een monster op de meetbearheid (en daarM«ook~de

regelbaarheid) zal dus ruwweg die van een voortplantings

tijd 0,5T zijn. Wanneer de monsterperiode groot is, dan is

het gevaar niet denkbeeldig dat tussen twee monstertijd

stippen een storing optreedt. Dit risico wordt in rekening

gebracht in de meetbaarheidsfaktor mT. Van Der Grinten vindt

bij een bemonsterd systeem:

2T1 - exp.(--)
't

UJ

2.L
't

W

(58)

Is de verwerkingstijd van het monster niet te verwaarlozen,

dan moet deze verwerkingstijd als een voortplantingstijd in

rekening worden gebracht.

Indien we dit resultaat toepassen op de meting van de lak

opbrengst zoals dit in de produktie gebeurt, dan is de meet

baarheidsfaktor m
T

voor de AB2-machine:

mT = 0,02 (gegevens: Tw=2,5 sek.

T 100x60 - 300 k
gem = 2 - 0 se •

2 monsters per bobine, ver

werkingstijd verwaarloosd)

Gezien dit resultaat kan men stellen dat aan een dergelijke

meting weinig waarde gehecht kan worden. Hooguit kan men

met een beetje geluk op de lange duur een verschuiving van

de gemiddelde waarde constateren.

Het resultaat dat hierboven verkregen is, moet zelfs nog ala

zeer gunstig worden aangeduid, aangezien verondersteld is dat

de laagdiktemeting van het monster absoluut nauwkeurig heeft

plaats gevonden. Dit laatste is beslist niet het gevel, zodat

de meetbaarheidsfaktor m
T

nog met een meetnauwkeurigheids

faktor m vermenigvuldigd moet worden, waardoor de invloed
n

van meetfouten op de meetbaarheid tot uitdrukking komt.

Deze meet onnauwkeurigheid kan omschreven worden door te stel

len dat een te meten grootheid w(t) een aanwijzing w(t)+v(t)

te weeg brengt, waarbij v(t) de toevallige fout van het instru-

ment of meetmethode voorstelt. Het gemiddelde van v(t) is O.
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De systematische fouten manifesteren zich als blijvende

afwijking en worden hier niet beschouwd, omdat deze altijd

vermeden kunnen worden door een goede ijking van het meet

instrument.

Het probleem is nu als voIgt te formuleren: in hoeverre is

het mogelijk om het "signaal" wet) van het "ruis" vet) te

scheiden?

Van belang hierbij zijn:

a. de verhouding van de standaard

devia ties ~v..
b. de verhouding van de correlatietijden

Tv
Tw

Voor een goede meetbaarheid moet de verhouding van de stand

aarddeviaties klein zijn, dus q « ~ • Dat dit ook moet gelden
v w

voor de correlatietijden, dus dat geeist wordt T «T voor
v w

een goede meetbaarheid, wordt duidelijk als we bedenken dat

zeer snel wisselende meetfouten door te middelen kunnen worden

uitgedempt, zonder dat het meetsignaal daaronder lijdt, zolang

dit meetsignaal zelf slechts langzame variaties kent.

Van Der Grinten geeft als vuistformule voor de meetnauwkeurig

heidsfaktor m
n

va a r d .(0( (J 8 n T «T
v w v w

De benodigde vier gegevens, worden berekend uit normale be

drijfsgrafieken voor wat betreft wet), respectievelijk uit

de ijkgrafieken van het betreffende meetinstrument of meet

methode voor wat betreft vet). Onder ijkgrafiek wordt hier

verstaan de door het meetinstrument geschreven waarden of

door de methode bepaalde waarden, die onder dezelfde omstandig

heden als de bedrijfsgrafieken zijn opgenomen, doch nu met een

constant en bekend monster als meetwaarde.

Een berekening van m voor de lakopbrengst meting kan niet
n

worden uitgevoerd, daar de gegevens van ~ en T ontbreken.
v v
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11. Doel en toepasbaarhl'id

Het doel van de bep~l,ng is hrt vaststellen van de hoeveelheld water die door het papler wordt
gC:lbsorbcerd indicn het onder bCf'JJlde ornstandighcden met water in aanraking is geweest.
De bqnllng IS toep,lSbJJr op aile soortrn papier.

De hlcr te bep3lcn eigen,ch3p wordt beinvloed door de mate van Iljming en door andere voorbehandelingen van
he.t p.1pler tlJden, de bbrlc3ge.
":IJ " echter nlet de enlge rlgcn,chap die blj bep.llng een Indruk van de IIJming kan geven; zo geeft bijvoorbeeld
ook do m,to nl1 veron nn ,nklcn op .chr'Jfp.pler oe" Irldruk V.rl de I'Jmlng. Hot I. du' nlet mogelljk een algemena
ol1denoeklng~methode Ie geven d,e aile a'pecten van de liJming omvat. De hier gegeven methode moet dan oak
in eente InHantie aileen worden opgevat ai, een genormali,eerpe methode voor de bepaling van de water
ab,orptle.

2. Definitie

Dc waterabsorptie van papier is de hoeveelheid water in g die onder de in deze norm gedefinieerde
omstand,gheden door een m2 van het papier wordt geabsorbeerd indien het gedurende een bepaalde
tiJd bij 20 ± 0.5 DC aan een zijde met een waterkolom van 1 em hoogte in aanraking is geweest.

3. Beginsel

De waterabsorptie wordt bepaald door het papier te wegen v66r- en nadat het aan een zijde in aan
raking met water is gewecst.

4. Toestellen en hulpmiddelen
4.1 Toestel volgens Cobb (zie ook 8.1).

Dit toestel dient Ult de volgende onderdelen te bestaan:
a. Een holle, metalen eilinder met een binnendoorsnede van 100 em 2 en een hoogte van ea: 5 em, die

op het oppervlak van het papiermonster kan worden geklemd. De wanddikte is nlet essentieel doeh
moet bit voorkeur 6 mm bedragen. Een van de eindvlakken van de eilinder moet glad en gepolljst zijn.

Indlcn slccht, een beperkte hoeveclheid papiermonster voorhanden i" kan een eilinder van geringere doorsnede,
tot een minimum van 10 em', worden gebruikt.

b. Een vlakke, bij voorkeur metalen plaat, aan een zijde bedekt met een glad stuk rubberplaat, zodat
geen lek kan optreden indien de eilinder op de plaat wordt geklemd. De platen dienen gelijke
afmetingen te hebben en wei van een dusdanige grootte dat na het opbrengen van de eilinder de
platen aan aile kanten ten minste 10 mm buiten de eilinder uitsteken.

c. Een metalen klem waarmede de eilinder tegen het monster en de zleh daaronder bevindende platen
wordt geklemd.

4.2 Een gladde metalen rol met een breedte van 20 em, een midde/lijn van ca. 10 em en een ma-ssa van
10 ± 1 kg.

4.3 Vloeipapier met een basisgewieht van' ca. 250 g/m 2 en een absorberend vermogen van ca. 70 mm,
gemeten volgens de methode van Klemm (zie 8.2).

4.4 Een balans met een gevoeligheid' van 1 mg, waarop het papier kan worden gewogen.

4.5 Een stopllr~loge.

4.6 Een rna - '1!:'1der van 100 ml.

5. Voorberelding van het materiaal

Neem mon~ters volgens NEN 1763 en eondltioneer ze volgens NEN 1108.
SnlJd na het eonditioneren ten minste 10 proefstukken van ten minste 12,5 em X 12,5 em. Geef de
bovenzlJde van het papier aan door een merkteken.
Indlen te welnig materiaal voorhanden IS, snijd dan kleinere proefstukken en gebruik een eilinder van
eve nred ig ge ri ngere doorsnede.
De proefstukken moeten vrij zijn van vouwen, rimpels en andere verstoringen die niet aan het papier
Inhaerent zijn.

6. Werkwijze

6.1 Vcrricht de metingen in de standaardatmosfeer (zie NEN 1108) en gebruik gedestilleerd of gedemine
rallseerd water met een tempcratuur van 20:±: 0,5 "C.
Wecg het proefstuk tot op 1 mg en plaats het op de rubberplaat met de te beprocven zijde naar bovcn
g(,keerd. PlaJt~ daarna de cillndcr met de gladde kant op het proefstuk en klem Ie zo stevig vast dat
gecn lek kan optreden tussen cilinder en proefstuk.

~-------------------------------,-------------1

P:Jpleronderzoek

Bepaling van de waterabsorptie volgens Cobb
NEN 3291

t p ~ i::~:<~~~~_~~~f_~~~~~~.~,~_b.~.~~~_~~~_._~¥~~~.~).t_~_~.~~,~ .~_:~~(~., ._. j J_J.n._"J_'_,_'_Q_6_4 --i
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