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Az INGEDE-t (International Association of 
the Deinking Industry) Európa vezető papír-
gyártói alapították 1989-ben azzal a céllal, hogy 
támogassák az újrahasznosított író-nyomó 
papírok további terjesztését. Ennek jegyében 
2007 első felében új műszaki megoldással 
álltak elő.

Világszerte egyre nagyobb mennyiségben 
kerül újrafelhasználásra a háztartásokból vagy 
más forrásokból begyűjtött papír. Ezzel sok 
energiát és nyersanyagot lehet megtakarítani, 
amivel csökkentjük a környezetünk terhelését. 
Viszont a begyűjtött papír számos olyan ösz-
szetevőt is tartalmaz (fém, fa, műanyag, textil), 
amit a gyártás során el kell távolítani.

 Annak érdekében, hogy megfelelő minő-
ségű újságpapírt, magazint, másolópapírt, vagy 
higiéniás terméket lehessen előállítani, a fes-
téket el kell távolítani. Ezt a folyamatot hívják 
festéktelenítésnek (deinking). Az elmúlt évektől 
az angol és az olasz nyomdák már vízbázi-
sú flexografikus festékkel dolgoznak, melyet 
a hagyományos offset festékkel ellentétben 
nem lehet eltávolítani. A flexografikus festékkel 
nyomtatott újságok és magazinok a globalizált 
kereskedelemnek köszönhetően szabadon ára-
molnak a piacokon. 

Ugyanakkor az optikai érzékelők felismerik, 
ami az emberi szem számára láthatatlan. A CTR 
nevű kutatóintézet – az ausztriai Villachban 
– által kifejlesztett Kísérleti Képalkotási Techno-
lógiával és a hozzá kapcsolódó más eljárásokkal 
már lehetővé válik a hulladékpapírok automa-
tikus különválasztása. A projekt lényege, hogy 
felismerjék és eltávolítsák a begyűjtött papírból 
a szennyeződéseket. A legnagyobb kihívást a 
flexografikus festékkel nyomtatott újságpapírok 
jelentik, mert ezeket szabad szemmel nem lehet 
felismerni. A Kísérleti Képalkotási Technoló-
gia már a másodperc tört része alatt – még a 
hulladékpapírok válogatása közben – érzékeli a 
flexografikus festék jelenlétét. 

Az új rendszer magas érzékenységű és 
széles spektrumú (közel az infravörös tarto-
mányhoz) fénnyel világítja meg a mintát, amely a 
fény egy részét elnyeli, egy másik részét vissza-
veri. A visszaverődött fény mennyiségével valós 
időben azonosítható a flexografikus festék. Így 
az infravörös tartományhoz közeli fény érzékeli 
mindazt, ami a látható fény számára láthatatlan. 

Forrás: INGEDE hírlevél 2007/1. 
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