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A program
Ez volt az  első, acél nagyszárító-hengerekkel foglal-
kozó konferencia. Az Andritz cég mintegy negyven  
felhasználót, a nagyobb cégek képviselőit látta ven-
dégül tíz országból. Nem csak tissuepapír-gyártók 
voltak jelen, hanem kartongyárak és egy-oldalt fé-
nyes (MG) papírt  gyártó gyárak szakemberei is.

A konferencia időpontja 2011. június 15-16.  A 
szakmai előadásokat az első napon Budapesten tar-
tották, másnap gyárlátogatás volt Tiszakécskén az 
ANDRITZ Kft  gépgyárában.

A konferencia célja 
A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa az 
ANDRITZ PrimeDry Steel Yankee legújabb tech-
nológiáját, az acélból készült nagyhengereket, 
amelyek növelik a tissuepapír-gyártás biztonságát 
és csökkentik az energiafogyasztást. Az ANDRITZ 
szakemberei bemutatták az acél szárítóhengerek 
szerepét, kedvező tulajdonságait, a hengerek kon-
strukcióját és a legújabb üzemi tapasztalatokat. 
Meghívott előadók – a Jäger, Petrofer és msquared 
cégek szakemberei – ismertették az acélhengereknél 
alkalmazott fémszórási és bevonási technológiákat 
és a sajátos szakmai szempontokat.

A program része volt egy gyárlátogatás is Tisza-
kécskén az  ANDRITZ Kft.-nél, ahol részletesen bemu-
tatták a világ három legnagyobb acél Yankee szárí-
tóhengérek   a gyártási folyamatát.

Az új technológia 
Az első  PrimeDry Steel Yankee acélhengert 2009-
ben mutatták be, ezt record-számú megrendelés 
követte! A fejlesztés kezdeti szakaszában még a 
kisebb munka-szélességű tissuepapír-gépeket 
célozták meg,a korábbi néhány évben ebben a 
csoportban nőtt meg az igény. 2009-ben,  a piaci 
megjelenés után az első négy hengert keskenyebb 
gépekhez rendelték meg.

2010 elején futott be az első megrendelés Kíná-
ból egy közepes munka-szélességű gépre. Ezután 
nagyszerűen felfutott a PrimeDry Steel Yankee acél-

hengeres tisssuepapír-gépek eladása. A világ eddigi 
legszélesebb acél Yankee hengerét az  ANDRITZ  In-
donéziába fogja  szállítani, a munka-szélessége 7,4 
méter.  

Egy újabb rekordot jelent majd az ANDRITZ 
számára a legelső 18 láb (5.48 m) átmérőjű acél Yan-
kee henger, ezt egy kínai vevő rendelte meg.

A konferencia eseményeinek vezetője és és pro-
gramok házigazdája az Andritz AG Papír-technológi-
ai Divíziójának vezető értékesítési igazgatója Rudolf 
Greimel úr volt, akit a magyar papíripari szakembe-
rek is jól ismernek.

A fenti összefoglalót is Greimel úr állította össze 
Papíripar olvasói számára.

A PrimeDry Steel Yankee 
konferencia résztvevői az ANDRITZ Kft. 
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