
Maskinudvalgsmøde 17 feb. 2020

Torben, Niels, Vagn, Uffe, Anders Ref. Bent til spansk.

1. Befugtningsanlæg: 
Anlægget holder nu luftfugtigheden som ønsket. Ny kompressor. 2 dyser renoveret. Uffe finder tid 
til at renovere 3 i halmfyrsiden. ?? bestiller en slukkontakt til kompressoren, som tænder igen efter 
eks. 10 min. af hensyn til rundvisning.
Kirsten R. mener overdækning af kæde og væv er uhensigtsmæssigt mht fugt i kæden.
Den er så kun nødvendig ved rensning og arbejde i overmaskiner.
Anders arbejder med en klud under ovenmaskine på væv 5.

2. Status for broderelærredsvæv (Uffes):
Uffe kontakter Vejen for at høre status på ny kæde. Anders mener Hans har lovet at hente ved 
lejlighed.

3. Væv nr. 2. nåle:
Nåle er skiftet. Platiner skiftet og rettet. Der mangler finjustering.
Torben undersøger om 2 mm tråd kan bruges til nye nåle.
Niels har kontakt til Stålværk i Esbjerg, hvis det skal være 1.8 mm.
Derefter ledes efter bukkeværktøj.

4. Kædeskæring:
Bent styrer processen: Dato fra April – Nøgler – skæring – bomning
Deltagere: Niels, Torben, Vagn, Uffe, Anders.

5. Derefter oprydning/flytning i kædeskæreafdelingen.

6. Status håndvæve:
Der er skiftet kæde på Lervadvæv, Computervæv, Millingevæv og næsten Jacquardvæv. 
Forsøg viser: Det er nemmest at bomme før knudebinding, så kæden ikke skal trækkes gennem både
kam og søller. Især når den er skåret med 4 tråde.

7. Lamelapparat på nr 5, Elses: står stadig i venteposition til en god dag.

8. Væv nr. 5 (Knuds):
Den er ikke ok endnu. Der er forsøgt med med indstilling af kæde. Og regulering af højder på 
kædekasse. Er der en uopdaget fejl med en kniv?

9. Den trykte seddel: ?? ingen forstod oplæg.

Evt. Skotrende utæt. Niels kontakter Anders Søndergård for udbedring.

Kommende opgaver: Lister til at holde forsatsruder, lyddæmpning med troltex i cafe, 
sammenlægning af kaffestue og depot. 


