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Mäldkemi för ingenjörer 
 
 
Målgrupp Personal från pappersbruk av ingenjörskaraktär involverade i 

kemikalieoptimeringsarbeten. Även på utvecklingssidan. 

Kursmål   

• Att få en stark grundförståelse inom processkemi 

• Att ge deltagarna erforderliga verktyg och kunskaper som direkt 
kan omsättas i verkligheten inom optimering och utvecklingsarbete 
kopplat till kemi 

• Ge en innovativ grund för att utveckla verksamheten kemiskt för 
kundens krav 

Innehåll   

• Från träd till fiber 

• Mäldkemins grunder i tre dimensioner 

• Retention, avvattning och formation. Fixering.  

• Styrka och styrkekemi inkl. våtstyrka 

• Hydrofoberingskemi 

• Principer för allmän beläggningskontroll samt rengöring 

• Mikrobiologi och rengöring 

• Övrig specialkemi inkl. skumdämpning 

• Doseringsteknik 

• Grupparbeten och andra interaktiva övningar inkl. labbar 

• Framtidsperspektiv 

• Modern mätteknik 

 
Datum 8-12 april 2019 (kursen startar med lunch den 8/4 och avslutas med 

lunch den 12/4) 
 
Pris 19 900 kr/delt. exkl. moms. Inklusive kurspärm, middag, lunch och  
                                      fika.  
 
Plats Kursen genomförs i Karlstad. Mer information om kurslokal etc. 
 kommer i kallelsen två veckor före kursstart.   
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Anmälan  Sista anmälningsdag: 8/3 2019 
  Skicka in anmälan via e-post julia.torngren@tpg.se eller per post till 

The Packaging Greenhouse. Bekräftelse på anmälan sker via e-
mail. 

 
 The Packaging Greenhouse 
 Gjuterigatan 38C 
 652 21 KARLSTAD 
 

 
Avanmälan möjlig fram till sista anmälningsdagen, efter det 
återbetalas ej kursavgiften. 

 För mer information om utbildningen, kontakta Julia Törngren,  
073-020 39 01, julia.torngren@tpg.se 
 

 Välkomna till oss på kurs! 
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Jag vill delta i 

 Mäldkemi, Karlstad 8-12 april 2019     19 900 SEK  (exkl. moms) 
 
 
Personlig information  
  
Namn       ………..…………………………………………………….. 

Titel      ….…………………………………………………………… 

Företag      …….……………………………………………….………… 

Adress      ……………………………………………………..………… 

     

Faktureringsadress      …………………………………………………….………… 
(om annan)         ……………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………… 

Telefon         ………………………………………………………………..…… 
 
Mobil         ………………………………………………………..…………… 
 
e-post         …….………………………………………………..……………… 
 
Kommentarer         ……………………………………………………………… 

 

(speciell mat etc)           ……………………………………………………………… 


