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Műszaki újdonságok a papíriparban
Jankelovics Péter

Új papírgépi mérőmű-
szereket mutato� be a Metso
Automation a nedves szakasz-
ra. A kajaaniWEMTM analizátor 
egyszerre hat mérési pontról 
vesz mintát és elemzi azokat. 
A gyár másik új fejlesztése a 
kajaaniRM3TM berendezés ké-
pes a teljes és a valós hamutar-
talom megállapítására a min-
tákból. (1.)

A Tidland Corporation által 
megalkoto� – utólag is beszerel-
hető – Blade Guards élvédőkkel 
jelentősen csökkenthetők a 
személyi sérülésekkel járó bal-
esetek a papírgyártó- és fel-
dolgozóiparban. Az élvédőket 
könnyen lehet csatlakoztatni a 

tányérkések tengelyéhez, ami-
vel fizikailag is kizárható, hogy
a gépkezelő keze vagy ujjai hoz-
záérjenek a forgó vágóberende-
zésekhez. (2.)

A Des-Case Corporation leg-
újabb terméke a FlowGuardTM 
elnevezésű kis méretű szűrő-
berendezés. Az egységet köz-
vetlenül lehet kapcsolni a hen-
gerekhez vagy a tartályokhoz 
és mint külső szűrő működik, 
eltávolítva a nem kívánatos 
szennyeződéseket a kenőolaj-
ból. (3.)
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