
 Nowości w zakresie konstrukcji wałów klejowych  
Możliwości optymalizacji z punktu widzenia producenta wałów klejowych 

 

  W ostatnim okresie dobre własności drukowe 
tektury falistej zyskują coraz większe 
znaczenie. 
Szczególnie na skutek ograniczeń 
mechanicznych konwencjonalnych systemów 
klejowych , dochodzi często nadmiernego i 
nierównomiernego transferu kleju, który ma 
bardzo negatywny wpływ na własności 
drukowe tektury falistej. Ogromne znaczenie 
dla tego procesu ma zespół wałów klejowych. 
Nowatorzy z holenderskiej firmy znanej z 
produkcji wałów rastrowych Apex Europe, 
potraktowali wały klejowe jako precyzyjny 
system dozujący. Już przyjęcie takiego 
stanowiska stwarza ogromny potencjał do 
optymalizacji,  
 

 
 

rys. Zespół falownico-sklejarki 
 
Wał zbierający ( Doctor Roll ) 
 
  Bardzo często niedocenia się znaczenie tego 
wału. O ile spojrzymy na literaturę, czy też 
skupimy na rozmowach z odbiorcami , to 
dyskusja zawsze dotyczy wału klejowego. A 
przecież wał zbierający jest bardzo istotnym 
elementem, który decyduje o równomiernym 
transferze kleju. Standardowo wszystkie 
konwencjonalne zespoły klejowe znajdujące 
zastosowanie w maszynach do produkcji 
tektury falistej  wyposażane są w wały 
chromowe ( pokryte zewnętrznie galwanicznie 
warstwą chromu ) . Z reguły wał zbierający 
współpracuje ze skrobakiem zbierającym z 
jego powierzchni nadmiar kleju. Skrobaki 
wykonywane są z różnych materiałów. Tarcie 
skrobaka o powierzchnię chromową wału 
zbierającego prowadzi do wytarcia prążków 
obwodowych. Oznacza to, że w miejscu 
występowania prążka mamy do czynienia z 
obniżeniem średnicy wału a zatem z 
miejscowym zwiększeniem grubości filmu 
klejowego. Początkowo bez demontażu wałów  

klejowych nie jesteśmy w stanie zauważyć 
tego zjawiska.  
 

 
rys. Uszkodzenia wału zbierającego 

 
Jednak jeżeli spojrzymy pod światło to prążki 
są wyraźnie widoczne ( patrz zdjęcie wyżej ). 
Przedstawiony proces  powoduje, że w trakcie 
eksploatacji zespołu klejowego własności 
dozujące ulegają ciągłemu pogorszeniu. Coraz 
więcej rys oznacza coraz bardziej 
nierównomierny transfer kleju. W praktyce 
wymienia się wałki zbierające dopiero wtedy, 
kiedy uszkodzenia powierzchni zewnętrznej są 
bardzo znaczne. Już w 1996 wyprodukowano 
pierwszy wał zbierający z ceramiczna powłoką. 
Dzięki temu znacznie ograniczono podatność 
na powstawanie głębokich rys. Na skutek 
podwyższonych wymagań jakościowych ,  
obecnie zaleca się stosować wyłącznie wałki o 
powłoce ceramicznej. Tak też czyni obecnie 
znaczna część odbiorców. 
 

 
Powłokę ceramiczną można wykonać zarówno 
na wałku nowym jak i w procesie regeneracji 
starego korpusu. Obok równomiernego 
transferu kleju, rozwiązanie gwarantuje też 
znacznie dłuższą żywotność i stabilność 
parametrów wału zbierającego. 
Wał klejowy ( Glue Roll ) 

Własności wałów z powłoką ceramiczną 
 
– Twardość powierzchni  HV 1450-1550 
– Chropowatość powierzchni max. RA 0,8 
/RZ 6,3 oraz korzystniejsze napięcie 
powierzchniowe 
– Tolerancje wykona T.I.R. max. 10 
mikrometrów 
– Odchyłka kształtu na całej długość 
płaszcza max. 10 mikrometrów 
– Tolerancja wykonania średnicy zgodnie z 
danymi producenta maszyny 

 



 

 
  Przy bliższym poznaniu wały klejowe niosą 
wiele różnych dalszych problemów. 
Należy tu w szczególności wymienić : średnica, 
korozja , uszkodzenia mechaniczne, tolerancje 
równobieżności (tutaj razem z wałem 
zbierającym) , za duży lub nierównomierny 
transfer kleju, problemy z czyszczeniem. Jak 
również wiele innych wynikających z praktyki 
jak np. zwiększenie prędkości maszyny, 
ciśnienie hydrauliczne w szczelinie, 
aquaplaning, problemy z odprowadzeniem 
powietrza, chlapanie, uszczelnianie etc. 
 
Średnica wału 
 
  W trakcie regeneracji wałów klejowych 
istnieją dwie możliwości postępowania. Można 
stoczyć powierzchnię zewnętrzną części 
walcowej tak głęboko, jak sięga najgłębsze 
uszkodzenia a następnie na tak przygotowanej 
powierzchni wykonać raster lub piaskować ją. 
Prowadzi to zwykle do znaczącego 
przekroczenia dolnej tolerancji wymiaru 
zakładanego przez producenta zespołu 
klejowego. Proces kończy się chromowaniem. 
Takie postępowanie prędzej czy później 
doprowadza do sytuacji, kiedy konieczna jest 
wymiana korpusu, bowiem przekroczona 
zostaje minimalna grubość ścianki płaszcza 
gwarantująca stabilność konstrukcji. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że zmiana średnicy w 
istotny sposób zakłóca transfer kleju , bowiem 
powstaje różnica w prędkości liniowej punktów 
wału klejowego w stosunku do wału 
zbierającego. Przy tej samej wielkości szczeliny 
a różnej średnicy wału klejowego notuje się 
odmienny transfer kleju. W praktyce prowadzi 
to do powstania znacznych problemów. 
 
Drugą możliwością postępowania po stoczeniu 
uszkodzonej powierzchni jest odbudowanie 
ścianki płaszcza wału klejowego , wykonanie 
na średnicy nominalnej rastru lub piaskowania 
i chromowanie. 
Naprawy korpusu można dokonać poprzez 
miedziowanie lub napawanie stali w tym też 
stali nierdzewnej. Dzięki temu gwarantowane 
jest zachowanie podstawowych parametrów 
konstrukcyjnych urządzenia w zakresie 
dozowania kleju. 
 
Odbudowa ścianki za pomocą miedzi ma 
szereg wad. Po pierwsze nałożenie grubej 
warstwy miedzi jest bardzo kosztowne. 
Dlatego naprawa głębszych uszkodzeń jest 
nieopłacalna. Oczywiście miedź jest dużo 
bardziej miękka od stali, dlatego też 

powierzchnia miedziowana ulega znacznie 
szybciej zużyciu niż stalowa. Dochodzi dość 
szybko do wygładzenia powierzchni, znika 
siatka rastrowe lub pory w powierzchni 
piaskowanej. Obecnie jedyną skuteczną 
metodą naprawy ścianki wału klejowego jest 
metoda napawania plazmowego. Tylko jeden z 
producentów wałów klejowych Apex Europe. 
stosuje tą technologię (patrz rysunek AST). 
Praktyka wskazuje, że jakość powierzchni wału 
klejowego, jak również żywotność odpowiadają 
parametrom wału nowego. Jeżeli korpus wału 
klejowego jest odpowiednio skonstruowany, 
naprawa taka możliwa jest wielokrotnie. 
 

stal nierdzewna

stal ST52

stal nierdzewna

stal ST52

 
rys. AST – napawanie plazmowe 

 
Wały klejowe – nierdzewne 
 
  Coraz wyższe wymagania jakościowe co do 
wałków klejowych, jak również nowatorskie 
rozwiązania w zakresie stosowanych rastrów 
powodują, że znaczna cześć wałów klejowych 
dostarczana jest z powłoką nierdzewną. 
Sytuację obrazuje najlepiej następujący 
przykład. Po 9 miesiącach eksploatacji wału 
chromowego,  zdjęto wał z maszyny twierdząc, 
że powłoka chromowa została wykonana 
nieprawidłowo. Zauważono miejsca, gdzie 
zaczęła rozwijać się korozja. 
 

 
rys. ślady korozji na wale klejowym 

 



 

Obraz zewnętrzny rastra nie potwierdzał 
zużycia progów siatki rastrowej. Na pierwszy 
rzut oka można podzielić tą opinię. Jednak 
dokładniejsze badania powierzchni rastrowej 
prowadzą do innych wniosków. Gołym okiem 
można zauważyć na powierzchni rastrowej 
prążki obwodowe jak również linie poprzeczne. 
W różnych miejscach pojawiła się korozja. 
 

 
rys. Uszkodzenia poprzeczne i prążki obw. 

 
Dokładne pomiary mikroskopowe pokazują w 
nieuszkodzonych miejscach oryginalną 
szerokość progów - 96 µm , zaś w obszarach 
skorodowanych 160 do 200 µm.  
Co to oznacza ?   
Na poniższym rysunku możemy prześledzić 
sytuację. Nowy raster pokryty był ca. 15 µm 
warstwą niklu oraz ca. 25 µm warstwą chromu. 
W tym wypadku przy szerokości progu 96 µm 
mamy głębokość kałamarzyka 95 µm . W 
miejscach uszkodzonych zmierzono głębokość 
69 µm i  szerokość 200 µm. 

  

Nowy raster

Szerokość progu 96 µ Głębokość kałamarzyka 95 µ

Grubość chromu 25 µ Grubość niklu 15 µ

 

Szerokość progu 160 - 200 µ Głębokość kałamarzyka 69 µ

200 µ

Grubość niklu 15 µGrubość chromu 25 µ

Uszkodzony raster

 
 

A zatem w miejscach uszkodzonych nie ma już 
warstwy ochronnej, która zabezpiecza przed 
korozją. Również na zdjęciach widać wyraźnie, 
że ochronna warstwa niklowo chromowa 
została miejscowo otwarta. W tym przykładzie 
po dość krótkim czasie użytkowania okazało 
się, że korozja powstała na skutek stosunkowo 
płytkich uszkodzeń mechanicznych 
wyeliminowała wał z dalszej eksploatacji. 
Oczywiście miejsca, gdzie powstałą korozja 
transportują klej znacznie gorzej niż pozostałe. 
Takie zużycie powstaje często na skutek 
współpracy z wałem ryflowym, który 
konstrukcyjnie ma żłobki obwodowe . Istotna 
jest też sprawa utrzymania wałów w czystości, 
na skutek zasychania kleju tworzą się bardzo 
twarde struktury, które niszczą zewnętrzną 
warstwę chromowo/niklową. Ogólnie zużycie 
tego typu występuje często na brzegach wału 
klejowego. 
 

 
rys. Uszkodzenia brzegu 

 
Zastosowanie powłoki nierdzewnej nie 
eliminuje możliwości uszkodzenia powierzchni , 
jednak nie występuje wtedy problem korozji. 
Dozowanie jest możliwe nadal, dlatego wały 
nierdzewne mają znacznie dłuższy okres 
przydatności do pracy. 
 
 
Wały klejowe  – ceramiczne 
 
   Ze względu na wysokie obciążenia 
mechaniczne wałów klejowych, można byłoby 
dojść do wniosku, że  najlepsze efekty winno 
dać pokrycie powierzchni wałów klejowych 
ceramiką i wykonanie w niej siatki rastrowej, 
tak ja ma to miejsce w przypadku wałów 
zbierających. W przypadku zespołów klejowych 
z falownicą i wałem ryflowym do czynienia 
mamy z sytuacją , kiedy sąsiadem wału 
klejowego jest wał ryflowy. Wały ryflowe 



 

pokryte są warstwą chromową lub ceramiczną 
(węglik wolframu). Stosowanie na wale 
klejowym powłoki o tej samej lub nawet 
większej twardości jest ze względów 
ekonomicznych nie uzasadnione, bowiem w 
przypadku uszkodzenia , koszty naprawy wału 
ryflowego są wielokrotnie wyższe niż 
klejowego. Powłoka nierdzewna jest tu 
optymalna, bowiem w kontakcie z wałem 
ryflowym nie prowadzi do jego uszkodzenia. 
 
Toleracje wykonania wałów klejowych 
 
   Równomierne dozowanie kleju możliwe jest 
wtedy kiedy uzyskamy możliwie najmniejszą 
wartość szczeliny między wałami klejowymi. 
Wielkość szczeliny limitowana jest 
dokładnością wykonania wałów klejowych. W 
tym miejscu istnieje dla producentów maszyn 
ogromne pole do optymalizacji. 
Pomiary serii ponad 270 kompletów wałów 
klejowych wykazały tolerancję równobieżności 
w stosunku do podparcia na łożyskach o 
wartości 0,03 mm . Jeżeli złożymy w zespół 2 
wały o biciu 3 setnych milimetra , że szczelina 
ustawiona na 0,1 mm może zmieniać się w 
trakcie pracy do wielkości 0,16 mm tj. 60% .  
Aby uniknąć efektu pulsacji należy ustawić 
szczelinę na znacznie większą wartość, tak aby 
udział 0,06 mm być znacznie mniejszy i 
podawać znacznie więcej kleju niż potrzeba. 
Tolerancja dla wału zbierającego z pokryciem 
ceramicznym wynosi 0,01 mm , zaś dla wału 
klejowego z powłoką nierdzewną 0,02 mm ( 
technicznie możliwe również 0,01 mm ). Jest 
to już obecnie granica możliwości technicznych 
bowiem również łożyskowania mają swoje 
tolerancje  wykonania.  
 
W podsumowaniu pierwszej części artykułu 
należy stwierdzić, że wprowadzenie do zespołu 
klejowego wałów klejowych z pokryciem 
nierdzewnym oraz wałów zbierających z 
pokryciem ceramicznym wydłuża znacznie 
żywotność zespołu, zapewnia jednocześnie 
utrzymanie poprawnych parametrów 
dozowania w długim czasie.  
 
Uzyskujemy tu oszczędności w kosztach 
napraw i zużyciu kleju. Dzięki wysokiej jakości 
dozowania mamy wyższą jakość tektury i mniej 
reklamacji.  
 
W dalszej części przedstawię różne możliwości 
wykonania zewnętrznej powierzchni wałów 
klejowych oraz nowe specyfikacje rastrów, 
które dają dalszy potencjał do optymalizacji 
procesu nakładania kleju. 

 
 
Struktura zewnętrznej powierzchni 
wałów klejowych 
 
 
Dostępne rozwiązania  
 
   Ogólnie jeżeli mówimy o wałach klejowych 
dla przemysłu tektury falistej, to mamy na 
myśli dwie podstawowe możliwości wykonania 
struktury ich powierzchni zewnętrznej. Z jednej 
strony wał klejowy piaskowany z drugiej zaś 
rastrowy. 
 

 
 

rys. Powierzchnia piaskowana 
 

 
 

rys. Powierzchnia rastrowa 
 
 
Wały chromowe o powierzchni piaskowanej są 
znacznie mniej trwałe, zaś ich produkcja jest 
tańsza. Ilość kleju dozowana przez takie wałki 
jest trudna do zdefiniowania, w każdym razie 
zdecydowanie mniejsza , niż przez strukturę 
rastrową.   
 
Rastrowe wały chromowe o gęstości rastru 7 i 
10 l/cm w porównaniu do wałów piaskowanych 
dozują bardzo dużą ilość kleju, a co więcej 
dozują w sposób równomierny na całej 
szerokości maszyny. Produkcja takich wałów 
jest bardziej kosztowna jednak kompensuje to 
znacznie dłuższa żywotność. 
 
Wprowadzenie drobniejszych siatek 
rastrowych ( teoria wysokich liniatur ) 
 
Mając na uwadze, to że klasyczne rastrowane 
wałki chromowe , pomimo minimalizowania 
szczeliny nadal dozują więcej kleju niż jest to 
potrzebne do dobrego sklejenia tektury, 
dyskutuje się, czy pomimo znanych wad wałów 
piaskowanych , ze względów na oszczędność 
kleju nie powrócić do ich stosowania. 
Rozwiązaniem , które pozwala obniżyć ilość 
dozowanego kleju przy zachowaniu 
równomierności nakładania na całej szerokości 
maszyny jest zastosowanie drobniejszego 



 

rastru ( rastru o wyższej gęstości i mniejszej 
pojemności kałamarzyków ). W konsekwencji 
tego powstały również rozwiązania zupełnie 
nowych rodzajów rastrów , które mają szereg 
zalet i mogą być stosowane powszechnie . 
 
Standardowe gęstości rastrów spotykane 
dzisiaj na maszynach to 7 – 10lL/cm. W 
przypadku rastru 8 l/cm mamy do dyspozycji 8 
identycznych kałamarzyków  położonych jeden 
przy drugim na długości 1 cm . Otwarcie 
kałamarzyka wynosi 1,2 mm , zaś głębokość 
0,35 mm. Daje to pojemność kałamarzyków 
ca. 120 cm³/m². Ta pojemność odpowiada w 
dobrym przybliżeniu grubości filmu klejowego 
0,12 mm. 
 

 
rys. raster 8 linii na centymetr 

 
Przeanalizujmy relację między omówioną 
powierzchnią rastrową a falą F tektury. 
Dla uproszczenia obliczeń przyjmiemy, że film 
kleju na powierzchni rastrowej ma grubość 0,1 
mm . 
Transfer kleju na papier opiera się na kleju w 
postaci filmu  znajdującym się ponad progami 
siatki rastrowej oraz co najmniej 30 % 
pojemności  kałamarzyków. To oznacza, że  
raster  8 L/cm z pojemnością 120 cm³/m² daje  
zwiększenie filmu który tworzy się na szczytach 
fali  0,036 mm.  
 

 
rys. raster 8 l/cm w skojarzeniu z falą F 

 
 
Spróbujmy zatem zobaczyć, co stanie się kiedy 
zwiększymy gęstość rastra do 50 L/cm . 
Raster 50 L/cm z pojemnością  35 cm³/m² ma 
otwarcie kałamarzyka  0,18 mm i głębokość  
0,05 mm. Poniższy rysunek pokazuje stosunek 
między takim rastrem a fala F . 
 

 
rys. raster  50 L/cm w skojarzeniu z falą  F 

 
 
W tym wypadku 30 % pojemności 
kałamarzyków daje zwiększenie grubości filmu 
transferowanego na papier o 0,012 mm .  
Porównując standardowo stosowany raster 8 
L/cm z rastrem 50 L/cm możemy dojść do 
wniosku, że transferowany na papier film jest 
mniejszy w przypadku rastru 50 L/cm o 18 % . 
 
Wniosek  :  
 
Poprzez zastosowanie wyższej gęstości rastru , 
przy zachowaniu tej samej wielkości szczeliny 
uzyskamy zmniejszenie transferu o 18 %  ( w 
praktyce 10-20 % ) .  Ponadto dzięki wyższej 
gęstości rastru uzyskujemy poprawę jakości i 
oszczędności kosztów np. dzięki szybszemu 
schnięciu ( energia ) , wyższej prędkości 
maszyny bez dodatkowych nakładów na 
suszenie oraz znacznie lepszej przydatności do 
druku tektury falistej. 
 
Sklejarko falownica / sklejarka warstw 
tektury (podwójna ect. ) 
 
Występują istotne różnice w dozowaniu kleju 
na sklejarko falownicy a sklejarce warstw 
tektury.  
 

 
rys. Sklejarko falownica 

 
Na sklejarko falownicy droga między miejscem 
nałożenia kleju a miejscem klejenia jest bardzo 
krótka.  Ponadto występuje znaczny docisk 
przy sklejaniu. W związku z tym, można tutaj 
uzyskać dobre sklejenie przy stosunkowo małej 
ilości kleju.  
Wcześniej stosowano tu rastry 7-10 l/cm. 
Obecnie stosuje się w zależności od rodzaju fali 



 

gęstości rastru: 30 l/cm, pojemność 60 
cm³/m² (fala A, B, C )  lub 50 L/cm, 
pojemność 35 cm³/m² ( fala E, F, Mikro) 
 
W przypadku sklejarki samodzielnej droga 
między miejscem nałożenia kleju a miejscem 
klejenia jest zdecydowanie dłuższa. Tutaj klej 
ma więcej czasu na zaschnięcie niż na 
penetrację w głąb papieru. 
 

 
 

rys. Sklejarka 
 
Również docisk przy sklejeniu jest tutaj 
zdecydowanie mniejszy niż na sklejarko 
falownicy. Z tego powodu stosuje się tu 
większe pojemność kałamarzyków rastrowych. 
Również w tym miejscu nastąpiła zmiana z  7-
10 l/cm z pojemnością 120-130 cm³/m²  na 
15-17 l/cm z pojemnością 85-90 cm³/m² . 
 
Pierwotnie wyższe gęstości rastra miały, tak 
jak wcześniejsze rastry, kąt pochylenia siatki 
45°. Obecnie istnieje tendencja, do 
przechodzenia całkowicie na kąt 60° . 
Wprowadzenia tego kąta ma wyraźne zalety. 
Źródłem ich jest lepsze zorganizowanie siatki 
rastrowej oraz lepsza geometria 
kałamarzyków. Przy tej samej gęstości rastra 
na tej samej powierzchni mamy do dyspozycji 
17% kałamarzyków więcej niż przy rastrze 
pochylonym pod kątem 45°. Ponieważ raster 
heksagonalny jest w pełni symetryczny , 
rozpływ kleju z kałamarzyków na tekturę 
następuje bardzo równomiernie. 
 

 
rys. Kształ kałamarzyka przy 45° i 60° 

Różnica między formą ostrosłupa ściętego 
charakterystyczną dla rastra pochylonego pod 
kątem 45° a formą  kaloty jaką ma raster 60° 
ma wpływ na odporność mechaniczną i zużycie 
rastra. Na załączonym przekroju poprzecznym 
widać , że progi rastra 60° są bardziej 
spadziste i dzięki temu wraz ze zużyciem ich 
szerokość wzrasta stosunkowo wolno. W 
przypadku formy ostrosłupa ściętego, zużycie 
progu związane jest z ciągłym przyrostem jego 
szerokości , a to oznacza degradację siatki i 
postępującą szybko zmianę warunków 
dozowania. Drobniejsze rastry z kątem 60° 
stosowane są z dużym powodzeniem tam , 
gdzie chcemy indywidualnie poprawić 
nakładanie kleju.  
 
Nowa idea – raster PRS 
 
W ostatnim okresie nowatorzy z Apex’u 
wprowadzili do produkcji nowy typ siatki 
rastrowej, która ma stanowić dalszą 
optymalizację struktury zewnętrznej i mieć 
własności uniwersalne. 
Pierwotnie podjęto próby wprowadzenia do 
wałów klejowych znanego wcześniej we 
fleksografii rasteru wypukłego tzw. Positiv 
Reverse Screen. Różni się on od rastra 
zwykłego tym, że w miejsce progów mamy 
kanały, a w miejsce kałamarzyków 
wzniesienia. Jest to zatem raster otwarty tzw. 
przepływowy. 
  
 

 
Rys. Raster wypukły PRS 45° 

 
Zasadniczą zaletą tego rastra zastosowanego 
w zespole klejowym jest fakt, że oprócz filmu 
klejowego w szczelinie  mamy do czynienia 
również z quasi filmem płynącym w sieci 
kanałów rastra wypukłego . Pozbywamy się też 
problemów z odprowadzeniem powietrza.  
Raster otwarty okazał się również znakomitym 
sposobem na wyeliminowanie efektu uginania 
wałów na skutek przyrostu ciśnienia 
hydraulicznego w szczelinie. Dodatkową 
korzyścią jest to, że  raster otarty jest dużo 
łatwiejszy do czyszczenia. Obserwacje 



 

wskazują, że przy rastrze wypukłym 
pochylonym pod kątem 45° dozowanie zależne 
jest mocno od lepkości. W trakcie badań 
sprawdzono również, że niskie liniatury rzędu 
12 – 18 l/cm nie gwarantują prawidłowej pracy 
zespołu klejowego we współczesnych 
tekturnicach. 
 

 
Porównanie kąt 45° oraz 60° raster PRS 

 
Aby wyeliminować ten problem zastosowana 
niezmiernie trudny w produkcji raster wypukły  
z kątem 60° . W ten sposób połączono zalety 
rastra otwartego z zaletami siatki o strukturze 
plastra miodu.. 
 

 
rys. Raster wypukły otwarty  60° 

 
Raster nowego typu ma znacznie większy 
udział w tworzeniu filmu klejowego niż rastry 
dotąd znane. 
 
Co ciekawe, uzyskuje się też bardzo dobre 
rozprowadzenie kleju również przy większych 
wielkościach szczeliny.   
 
Rastry tego typu produkowane są już od 
drugiej połowy 2005 roku. Pierwszy odbiorca 
zakład grupy Smurfit Kappa w miejscowości 
Hanau w Niemczech w artykule publikowanym 
w „Wellpappe Nachrichten” numer 1 z 2007 
roku pod tytułem „Wellpappe Hanau dosiert 
Leimauftrag mit 60° Positiv-Reverse-Raster 
Praktische Erfahrungen nach einem Jahr 
Einsatz” potwierdza, że wały PRS spełniają 
oczekiwania i nie sprawiają kłopotów 
eksploatacyjnych. 

W praktyce zamawiane są zestawienia wał 
klejowy z pokryciem nierdzewnym o liniaturze 
30 l/cm i pojemności 60 cm3/m2 (w specjalnych 
zastosowaniach 50 l/cm i pojemności 35 
cm3/m2 ) z wałem zbierającym pokrytym 
ceramiką.   
 
W chwili obecnej pracuje na rynku europejskim 
ca. 100 zestawów tego typu . Pracują na 
sklejarkach różnego typu z różnymi rodzajami 
kleju.  
 
Doświadczenia eksploatacyjne są bardzo 
obiecujące. Praktyka pokazuje, że nowy raster 
jest bardzo uniwersalny i daje znakomite 
efekty zarówno na sklejarko-falownicach jak i 
na sklejarkach. Jest dobry dla różnych typów 
fali oraz rodzajów papierów. Można pracować z 
bardzo małymi szczelinami i jednocześnie bez 
problemu zwiększyć szczelinę między wałem 
klejowym a wałem zgarniającym , kiedy zajdzie 
taka potrzeba. Uzyskujemy tu równomierny 
transfer kleju, bez względu na prędkość pracy 
tekturnicy. 
 
Podsumowanie 
   
W podsumowaniu pierwszej części artykułu 
stwierdziliśmy, że wprowadzenie do zespołu 
klejowego wałów klejowych z pokryciem 
nierdzewnym oraz wałów zbierających z 
pokryciem ceramicznym wydłuża znacznie 
żywotność zespołu, zapewnia jednocześnie 
utrzymanie poprawnych parametrów 
dozowania w długim czasie. Teraz możemy 
dodać, że przy zastosowaniu nowej technologii 
wykonania struktury zewnętrznej wału 
klejowego, w postaci rastra PRS, nakładanie 
kleju jest równie precyzyjne jak druk na 
tekturze falistej. Uzyskujemy tekturę falistą, 
która spełnia oczekiwania przetwórstwa w 
zakresie drukowalności . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Rys. Porównanie rastra klasycznego i PRS 
       powiększenie x 30 


