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sát, miután üzembe helyezte a Lenzing Carl Björnberg a CEPI új 
Techniktõl vásárolt folyamatos fõzõberendezé-elnöke
sét (CBC=continous batch  cooking).

Az új technika elõnyei a lúgos pH, a rövidebb Az Európai Papíripari Szövet-
ciklusidõ, valamint egy pótlólagos fõzõ beállítása, ség* (CEPI) elnöki posztját a CEPI 
melynek révén a gyár megnövelte a jóminõségû pa-múlt év õszén tartott éves közgyû-
pírokhoz felhasználható rostot gyártó kapacitását.lése óta Carl Björnberg tölti be, 

A Ružomberok-i Cellulóz- és Papírgyár má-felváltva Michael Gröllert (Mayr-Melnhof 
soló- és ofszetpapírt gyárt az általa elõállított Karton).
ECF-fehérítésû cellulózból.A finn származású Björnberg 1941-ben szü-

Új gyárat alapított az USA-ban a Neusiedler: letett, a Helsinki Egyetemen politikai tudományo-
„Neusiedler North America” (NNA) néven. kat tanult. 1964-ben kezdett dolgozni a Myllykoski 
Günter Hassler vezérigazgató azzal indokolta az Corporationnél, melynek 1996-ban elnöke lett. 
új gyár létesítését, hogy a globalizálódó világban Tagja a Finn Erdészeti Iparok Központi Egyesü-
cégének minden földrészen jelen kell lennie az lete Végrehajtó Bizottságának, valamint a Finn 
irodai papírok piacán.Iparok és Alkalmazottak Szövetsége vezetõsé-

gének. Számos külföldi pozíciója is van, az USA-
Forrás: International Paper World 12/2003. 

ban Németországban és másutt.
7.old. (2003.dec.)

Carl Björnberg így nyilatkozott megválasz-
tása alkalmából, Brüsszelben a papíriparról:

P. É.
„Ez egy jó ipar, és ezt a világgal is tudatnunk 

kell.”

Forrás: CEPI Press Release, 2004. jan. 5. UPM

Nevet váltott 2004. elején az 
UPM-Kymmene. Egyszerûen 
„UPM”-mé változott.

A módosulás okát azzal magya-
rázzák, hogy sokan korábban is egyszerûen P. É.
UPM-nek hívták a céget, mert sok nyelven nehéz 
volt kiejteni a Kymmene szót.

A hivatalos bejegyzett cégnév: UPM-Kymmene 
A Svéd Cellulóz- és Papírmérnökök Corporation nem fog változni, ahogy a leányvál-

Szövetsége (SPCI) új elnököt és lalatok nevei sem. Változatlan a cég logoja is.
ügyvezetõ igazgatót választott.

Forrás: International Paper World 12/2003. 
6.old. (2003.dec.)Az elnök Dr Hans Norrström lett (ÅF Celpap 

AB; ).
P. É.Ügyvezetõ igazgatónak Mrs. Marina Asp-ot 

választották (AB Svensk Papperstidning;
). Az ügyvezetõ igazgató 

felügyeli a Szövetség lapját (SPCI/Svensk Megindult az UPM Shotton RCF3, az 
Papperstidning), valamint a Nordic Pulp és a Egyesült Királyság legnagyobb DIP-
Paper Research Journal c. folyóiratokat.

gyára

2003. november 11-én megkezdte mûködé-
A Neusiedler Szlovákiában és az sét Észak-Wales-ben, Shottonban a 100%-ban 

USA-ban ruház be reciklált rostot (RCF) felhasználó újságpapír-
gyár, mely korábban TMP-bázison mûködött. Ez 

A Neusiedler SCP Ružomberokban ered- Shotton harmadik festékmentesített rostot (DIP) 
ményesen indította újra cellulózgyártó kapacitá- felhasználó gyára (RCF3).

hans.norrstrom@af.se

 
marina.asp@spci.se

CEPI

* Magyarország is teljes jogú tagja a CEPI-nek, melynek tagjai 
az Európai Unió 13 állama mellett – hazánkon kívül – 
Lengyelország, a Cseh Köztársaság, Norvégia és Svájc.         
A Szlovák Köztársaság egyelõre csak társult tag. UPMUPM
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A „100% Shotton” elnevezésû projekt 30%-kal banktól (EBRD) 14 millió USD hitelt kapott.
növelte az Egyesült Királyság recikláló kapacitását, Az EBRD információi szerint az ukrán vezetõ 
és ezáltal évi 5 millió tonnával csökkent az ország hullámcsomagolóanyag-gyár a Kijev közelében lévõ 
papírhulladék-lerakási mennyisége. A gyár újabb 4 új csomagolóanyag-gyárát fejleszti. Ezen kívül kor-
millió háztartás visszagyûjtött papírhulladékát dol- szerûsíti és fejleszti a papír- és hullámlemez terme-
gozza fel, eredményesen javítva az Egyesült Ki- lését a kelet-ukrajnai Rubezsánszkban. A korszerû-
rályság környezeti  állapotát. sítési tervnek megfelelõen javítják  a gyár energia-

A projekt további eredménye, hogy jelentõsen hatékonyságát, bõvítik a papírhulladékbegyûjtõ- és 
csökkent a gyár energiafelhasználása is. feldolgozó rendszert – közölte az európai bank.

Az új gyárban található a világ legnagyobb flo- Az RKTK az ukrán Rubipak Vállalat és a DS 
tációs cellája, finomosztályozó berendezése, csiga- Smith Group, London joint venture együttmûködése. 
prése és diszpergáló készüléke és néhány más o- Egy leányvállalati tájékoztatás szerint az RKTK 2 kor-
lyan készülék, melyet elõször használnak a világon. szerû hullámlemezgéppel és a hozzátartozó feldol-

Az indítás nagyon sikeres volt.  A kezdeti pillanat- gozó gépekkel rendelkezik. Az éves termelés 80000 t. 
tól mindössze 1 órára volt szükség a teljes gyártásig. Az ukrán vállalat 1153 dolgozója szállítási és display 

A berendezések nagy részét a Voith és az csomagolásokat állít elõ konzum és ipari cikkekhez.
Andritz szállította.

Forrás: EUWID 76(49)16(2003. dec)
Forrás: Voith Paper. Sajtóinformáció. 2003. 

L. Gy.dec. 17. és International Paper World 
12/2003.6.old. (2003.dec.)

P. É. Pillanatnyi rostinformáció által 
irányított gyártási technológia

Arhangelszk minõséget akar A Metsa Tissue feltartóztathatatlanul halad a „Fel-
használó által irányított  készlet” (SMI) felé. Ezt a Södra 

Az Arhangelszki Cellulóz- és Papírgyár áté- Cell Pulp Academy projektje alapozza meg, mely a 
pítteti a Voith-tal BM1.sz. papírgépét. Célja: jó mi- Pauliström gyárban lehetõvé tette a költségmegtaka-

2nõségû 115-250 g/m -es kraftliner gyártása 7m rítást, a technológia hatékonyságának emelését és a 
széles géppel, 800 m/perc tervezett sebességgel. végtermék minõségének javítását. Mindezeket az 

Az átalakítás során a gépet  MasterJet F/B felfu- eredményeket az eddig elõzmény nélküli nyersanyag-
tószekrénnyel látják el, ModulJet típusú higítóvíz-el- vizsgálattal érték el,  melynek lényege az, hogy elektro-
lenõrzéssel. A felfutószekrény technológiája a papír nikus adatcsere jön létre a gyár és a rostbeszállító 
keresztirányú profilját teszi egyenletesebbé. A jelen- Södra Cell cég között. A gyár azonnali információhoz 
legi osztályozót Multi Screen osztályozókkal  váltják jut minden felhasználandó bála tartalmáról, beleértve a 
fel. A szilánkeltávolításhoz hatékony, nagysûrûség- rosthosszúságot, a rostszélességet és a szilárdságot.
gel üzemelõ réselt kosaras osztályozót  építenek be. Ezen adatok ismeretében a Pauliström optimálja a 

Az átalakítás lehetõvé teszi, hogy a gyár a piaci  igé- gyártási folyamat paramétereit  (õrlés, hõmérséklet 
nyeknek megfelelõ, jó  minõségû terméket állítson elõ. stb.) ahhoz, hogy a kívánt tulajdonságú tissue-termé-

A gép indulását 2004 szeptemberére tervezik. ket állítsa elõ (grammsúly, nedves szilárdság, vastag-
ság stb.).

Forrás: Voith Paper Sajtóinformáció. 2003. 2002-tõl kezdõdõen egy off-line modell gyûjti  az a-
dec.17. datokat, és ezen az alapon on-line modellt fognak létre-

hozni, mely képes lesz arra, hogy rövid idõ alatt  kiszá-
P. É. mítsa a gyártási  paramétereket a rost  jellemzõi alapján.

A rendszer nyilvántartja a bálák számát is  az opti-
máláshoz. A Södra Cell nyilvántartja  a gyár napi  fo-
gyasztását, és a kiszállításokat a mennyiség és minõ-Terjeszkedik az ukrán papír- és 
ség függvényében tervezi.

kartongyár
Forrás: Paper Technology 44(10) 33-37 (2003)

A rubezsánszki papír- és kartongyártó kom-
binát (RKTK) az európai újjáépítés és fejlesztési P. É.



„Tudomány – ipar – in- Végül az ülésszak elnöke, Dr. Koczor Zoltán 
nováció” címmel  ta rt ot t (BMF) „A szervezet belsõ szabályzása adott cél-
tu do má ny os  ül és sz ak ot  rendszerû innováció esetében” címmel a 
2003. november 4-én, a Bu- minõségirányítási rendszer és az innováció kap-
dapest Mûszaki Fõiskolán csolatát mutatta be egy kis cégnél. Kiemelte, 
(BFM) az MTA Szál- és Rost- hogy a sikerhez kevés az ösztönösség. Deklarált 
technológiai Bizottsága, a stratégia célok felé kell sebesen haladni. Õ is a 
PNYME Ku ta tási  Bi zo tt - jövõképet és a stratégiát jelölte meg kulcsfon-
ságával és más társadalmi tosságú tényezõként.
és felsõoktatási intézmé-
nyekkel közössel. #

Dr. Koczor Zoltánnak, a 
BMF Rejtõ Sándor Könnyû-

ipari Mérnöki Fõiskolai Kara tudományos 
fõigazgatóhelyettesének köszöntõje után Dr. 
Tömösközi Sándor tartott elõadást a Budapesti 
Mûszaki Egyetem sikeres K+F tevékenysé-
gérõl, majd Károlyiné Szabó Piroska (Papíripari 
Kutatóintézet Kft.) a „Papíripari K+F tevé-
kenység az Egyesült Európában címen” mu-
tatta be a kutatóintézet nemzetközi együtt-
mûködésben való részvételének eredményeit. 
Ezt követte a kutatóintézet munkatársának, Dr. 
Hernádi Sándornak az „Újabb eredmények a 
biotechnológia papíripari alkalmazásában” c. 
elõadása egy sikeres EU-projekt eredmé-
nyeirõl.

Zsirai István (Zenon) „Kutatás – eredmény- A bemutatott sikeres innovációk (ld.1.ábra) 
minõsítés – innováció” címmel azt a 20 éves lelkes közönségre találtak a mintegy 50 fõs – 
munkát mutatta be, amit egy kanadai központú diákokat is magában foglaló – hallgatóságban. 
nemzetközi cég magyar kutatóközpontja Azt bizonyították, hogy a kedvezõtlen hazai K+F 
membrántechnológiai víztisztítás témakörben finanszírozás ellenére is lehet eredményeket 
végzett, és ezzel ma a világ 27 országába szál- felmutatni.
lítja termékeit. A cég titkát 5 pontban fogalmazta 
meg.

• globális igények generálása
• egy témára fókuszálás
• évente új termék piacra dobása
• jövõkép kialakítása
• kemény projektmenedzsment – hatékony, 

megtérülõ pénzköltés.

Dr. Szûcs Iván (BMF, Textilkémiai TSz.) az in-
novációs lehetõséget mutatta be azon a fõiskolai 
tanszéken, ahonnan az ipar kivonult. „A textíliák 
sajátosságai, kutatások, hasznosítás” c. elõadá-
sában a textíliák UV-sugárzásszûrõ képességé-
rõl számolt be, illetve az elektroszmog mé-
résérõl.

Globális igények generálása

Egy témára összpontosítás

Évente egy új termék piacradobása

Jövõkép és stratégia kialakítása

Kemény, hatékony projektmenedzsment

A sikeres innováció titka

1. ábra
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2. ábra

Az innovációs járulék mértéke
(a korrigált nettó árbevétel százalékában)

2004 0,05 0,2

2005 0,1 0,25

2006 0,15 0,3

2007-tõl 0,2 0,3

Év Kisvállalkozások Közép-
és nagyvállalkozások
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További reményeket táplálhat a magyar ku- Az innovációs alap felét adják a vállalkozá-
tató-fejlesztõ gárda a kisvállalkozóbarát inno- sok, másik felét a költségvetés.
vációs törvény 2003. november 10-iki elfoga-
dásával, mely szerint 2004-re mintegy 40 milli- #
árd Ft-ot ér el a K+F szféra támogatása (ez 
kétszerese az idei összesnek), s kiszámítható, Zárjuk ezt a beszámolót Philippe Busquin 
folytonosan bõvülõ finanszírozási rendszer jön (EU kutatási biztos) 2003.okt.1-jén, a Rómában 
létre. Ehhez a vállalkozások a korrigált nettó rendezett  kutatási vil ágnapon elhangzot t 
árbevétel 0,2%-át fizetik 2004-ben, 0,25%-át szavaival: „a kutatásfinanszírozás nem kiadás, 
2005-ben és 0,3%-át 2006-ban. A kisvállalko- hanem befektetés.”
zások ennél lényegesen kevesebbek fizetnek: 
2004-ben 0,05%-ot, 2005-ben 0,1%-ot (2. ábra). Polyánszky Éva

Múlt évi utolsó lapszámunkban részletesen füzetet és 5 millió írótömböt, 80 millió borítékot, 6 
beszámoltunk a fûzfõi papírgyár 75- éves jubile- millió jegyzettömböt, valamint 2000 tonna fény-
umáról. Most néhány tényszerû adattal mutatjuk másoló papírt. A fûzfõi termékek legjelentõsebb 
be a legfontosabb gazdasági eredményeket. export piaca Németország, ahová 2003-ban 

1200 tonna jegyzetblokkot, írótömböt és naptárt 
Az ünnepség alkalmából Mészárovics Imre szállítottak. A vezérigazgató szólt arról is: a 

vezérigazgató elmondta: társaság ez évben 100 millió forintot fordított mû-
2003-ban összesen 23 ezer tonna papírt szaki fejlesztésre, 2004-ben ugyancsak 100 mil-

gyártanak, és mintegy 7 ezer tonnát dolgoznak lió forintot terveznek ilyen célra, 50 millióért egy 
fel; 25 millió úgynevezett kisiskolás füzetet állíta- naptárgyártó új gépsort kívánnak vásárolni.
nak elõ, aminek 80 százaléka augusztusra már 
piacra került, továbbá készítenek 7 millió spirál- Forrás: MTI, 2003.10.24.

A Fûzfõi Papíripari Rt. eredményei

Három százalékkal túlteljesítette a törvényi mi- törvény erre az évre 40 százalékos hasznosítási 
nimumot a hulladékkezelést a gyártóktól átvállaló arányt ír elõ, ami az elsõ félévi adatok alapján tel-
elsõ hazai „koordináló szervezet”, az Öko-Pannon jesíthetõnek látszik. 2004-ben 45, 2005-ben pedig 
Kht. Az elsõ fél évben a hozzá csatlakozó termelõk 50 százalékos arányt kell elérni. Ezt – Viszkey 
hulladékának 43 százalékát gyûjtötte be és ártal- György, ügyvezetõ igazgató szerint – leginkább az 
matlanította. az elõírás nehezíti, amely szerint  2004-ben nem-

Egy 2002-es kormányrendelet kötelezõvé tet- csak licencdíjat, hanem 20 százalékos termékdíjat 
te, hogy a csomagolóanyag-gyártók gondoskod- is kell fizetniük a licencdíjas megoldást választók-
janak az általuk termelt hulladék utóéletérõl. Erre nak. Szintén nehéz lesz betartani  azt az elõírást, 
két megoldás kínálkozik: mindenki maga is össze- amely szerint jövõre a lakosságnál keletkezõ cso-
gyûjtheti a szemetét, de több cég koordináló szer- magolási hulladék 20 százalékát szelektíven kell 
vezetet hozhat létre, amely díjazás fejében átvál- gyûjteni.
lalja a gyûjtési feladatokat. A panaszok ellenére a gazdasági szereplõk kö-

Az Öko-Pannon 450 szerzõdéses partnert rében igen népszerû a licencdíjas hulladékkezelés.
szerzett, akik együttesen a hazai kibocsátás há-
romnegyedéért felelõsek. A hulladékgazdálkodási Forrás: Népszabadság 2003. augusztus 18.

A licencdíjas hulladékkezelés sikeres indulása
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Határozott és makacs. kozik. „Milyen szerencse, hogy ezekbe is bele-
Akar. Nagyon akar, min- kóstolhat tam” – mondja derûsen. Hazatérve 
denfélét. A lényeg, hogy három szigorlat és tíz vizsga várja, a diploma-
tudja is pontosan, mit és munkáról nem is beszélve. Ekkor kerül kap-
merre. Elemi kíváncsiság csolatba a Dunapack-kal: Kovács Katalin kon-
belsõ kényszere hajtja: zulensi felügyelete alatt elemzi „a vevõk cso-
szivacsként felszív min- magolási igényeihez szükséges információk 
dent, ki tudja, mikor lesz rá megszerzésének és feldolgozásának lehetõ-
szüksége. És bírja… A Du- ségeit”.
napack Rt. Hullámtermék- Az akadályokat – visszatekintve legalábbis 
gyárában dolgozik, Cse- – könnyûszerrel veszi: elõbb papíros diplomát 

pelen. Huszonöt éves. Gosztonyi Katalinnak szerez, majd állást. Ismét a Hullámtermékgyár 
hívják. felé fordul: „már ismertem a helyi viszonyokat 

és folyamatokat, felmértem, hogy széleskörû 
Kaposvár, Sopron, Budapest  ezek életének tapasztalatokra tehetek szert, és mindig jó egy 

eddigi fõbb állomásai. A somogyi kisvárosban nagy céghez tartozni” – hangsúlyozza. 2002 
végzi középiskolai tanulmányait, a családi szeptemberében munkába áll a nyomda üzem-
burok biztonságában él. Édesapja jogásznak mérnökeként. Élvezi az újdonságot, a kihívást, 
szánja, felvételizik, végül mégis örömmel veszi, mindenütt ott van, mindenre figyel. Az elõnyom-
hogy nem sikerül. Barátnõi hívják fel a figyel- tatási területen a gyártáselõkészítés a fela-
mét a Soproni Egyetemre, ahol mindazzal talál- data: kapcsolattartás az értékesítéssel, a beér-
kozik, amihez mindig is vonzódott: termé- kezõ megrendelések kezelése, termelésprogra-
szetközelség, erdõ, faanyag (édesapja, akitõl mozás, a nyomdai munka irányítása, árajánla-
sokoldalúságát örökölhette, fafaragó népi ipar- tok készítése. Egyelõre a napi munkán van a 
mûvész) és a papír (büszke 700-800 darabos hangsúly, de gondolatban már elõrébb jár: 
szalvéta- és több évtizednyi, hiánytalan évjá- „bízom benne, hogy elõbb-utóbb sor kerül a 
ratú, postatiszta bélyeggyûjteményére). A sel- nyomdaüzem szabványosítására is”. A cég 
meci diákhagyományok, a bensõséges hangu- egyik belsõ auditorjaként egyébként sem ide-
lat rabul ejtik, nagy lelki erõt merít az egyetemi gen tõle a folyamatellenõrzõ tevékenység.
társaság összetartásából. „Sopron végleg a A személyes kapcsolatok kialakításában tu-
szívemhez nõtt…” – emlékezik. Ha csak teheti, lajdonképpen kezdettõl fogva feltalálja magát. 
ma is visszajár. Közvetlen munkakörnyezete csikócsapatában 

A papíripari mérnöki szak papírfeldolgozó- otthon érzi magát: szereti, amit csinál, és kollé-
csomagolástechnológus szakiránya negyed- és gáival is hangot talál: „vannak konfliktusok, de 
ötödévben a fõvárosba, a Könnyûipari Mûszaki ez velejár; ha elõre viszik a dolgok menetét, 
Fõiskolára szólítja. Eleinte idegenkedik a nem szabad mellre szívni”. Ha csak módja van 
nyüzsgéstõl, de lassan megszokja. Sõt, megál- rá, kimegy az üzembe; gyakran látni a lemez-
lapodni látszik itt. Kihasználva a párhuzamos gépnél, a feldolgozó gépek mellett. Furcsa 
képzés lehetõségét, ha korábbi nyári gyakor- szerzetnek tartják, pedig csak szakadékot ível 
latai alkalmával amúgy is beleszeretett a nyom- át természetes kíváncsiságával: nemcsak is-
dákba, beiratkozik nyomdásznak is. Úgy érzi, merkedik a technológiával és az emberekkel, 
jól kombinálható lesz csomagolási ismereteivel. de nap mint nap mindenáron látni akarja, ho-

Ösztöndíj jal Cipruson öt hetet, Finnország- gyan valósulnak meg a gyakorlatban az irodai 
ban öt hónapot tölt. Helsinkiben „médiamér- elképzelések. „Az egyetemek csak alapot ad-
nök” órákat hallgatva épp azokat a nyomdász nak, de a szakmát papírosként és nyomdász-
területeket (formakészítés, kiadói munka) ta- ként is csak üzem közelben lehet megtanulni” – 
nulmányozza, amelyekkel itthon nem foglal- állítja.

Önálló hajtóerõ, közösségi keretben

„Ha felkérnek, mindent elvállalok”
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Szathmáry János
(1915-2004)

Szeretett szakmánk nagy egyéniségeinek sorából ez év elején 

szép kort megérve távozott kedves kollégánk.

Gazdag életútja és munkássága sok-sok állomáson vezetett 

keresztül. Eredeti szakképzettsége és munkásságának elsõ sza-

kasza a nyomdaiparhoz kötötte. 1952-ben rokon szakmában 

szerez Papíripari Szakmérnöki Oklevelet. Két évig a Csepeli 

Papírgyár munkatársa. 1951-1967 között a Könnyûipari Minisz-

térium Mûszaki Fejlesztési fõosztályán már ragyogóan hasz-

nosítja a két rokon szakmában szerzett ismereteit. 1967-tõl 1979-

ig a Papíripari Vállalat Fejlesztési Fõosztályának oszlopos tagja.

Aktívan részt vesz a papírfeldolgozó ipar vidékre telepítési és egyben korszerûsítési 

programjának kidolgozásában és ennek sikeres megvalósításában. A hetvenes évek elején 

létrehozott Vállalati Mûszaki Gazdasági Tanács (VMGT) titkári teendõit magas szintû 

szakmai hozzáértéssel, önállósággal és alkotó precizitással, valamint sok-sok szeretõ 

gondossággal látja el. Ügyes tervezõ volt. Õ tervezte a PV és a gyárak emblémáit. Sok 

kiadvány õrzi nagy gondossággal készített, szakszerû és színvonalas munkáját, alkotását. 

A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület alapító tagja 1948 óta. A PV 50-éves törzsgárda 

tagja. Munkáját sok kitüntetéssel ismerték el, de legjobban mindig a kollégák és a testületek 

elismerései, az elért eredmények estek jól kedves barátunknak. Színes önálló egyéniség volt 

minden minõségében. Õszinte bírálatait nem mindenki fogadta megértéssel, de az élet 

zömmel õt igazolta. Szeretett kollégánk és kedves barátunk emlékét megõrizzük.

Juhász Mihály

HAZAI KRÓNIKA – ARCKÉPCSARNOK

Tervei vannak, és fáradhatatlan. Alig szá- Soroksári albérlete tenyérnyi kerttel 
rad meg a festék nyomdász diplomáján, máris ugyan, de kisvárosi csendet, nyugalmat idéz – 
be szeretne iratkozni a Nyugat-Magyarországi emberléptékû rendben, ahogy õ szereti. Leg-
Egyetem fõvárosba kihelyezett mérnök-köz- nagyobb hobbiját, a kutyatenyésztést sem 
gazdász szakára, miközben angol nyelvtan- hanyagolja; bár a dalmaták a szüleinél, Ka-
folyamra jár a szinten tartás végett, sõt gon- posváron vannak, rendszeresen viszi õket ki-
dolatban már belevágott a német nyelvbe is. állításra, egyikük Magyar Bajnok. És – mintha 
Egyensúlyra törekszik szakmai fejlõdése, saját még mindig kevés lenne az elfoglaltsága – õ 
boldogulása és közösségi élete (például látja el a Magyar Ebtenyésztõk Dalmata 
PNyME Nyomdaipari Szakosztálya) között; Klubjának titkári teendõit. Teher alatt nõ a 
valahogy nem akar kimaradni semmibõl, vagy pálma…
épp a dolgok találnak rá folyton. „Pályakezdõ 
vagyok, nem lehetek elégedetlen, de nagyobb Lejegyezte: Varga Violetta
önállóságra vágyom” – fogalmazza meg terveit.
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Sûrûségmérés mikrohullámmal – Fizikai alapok

A mikrohullámú sûrûségmérés az elektromos mérõeszközök hagyományait követve napjaink legfejlettebb mérési technikáját 
képviseli. A folyadékok koncentrációjának meghatározására szolgáló vezetõképesség és nagy-frekvenciás mérés az utóbbi 
néhány évben tökéletesedett.

Mióta a mikrohullámú sûrûségméréseket sikeresen alkalmazták az ipari folyamatirányításban távolságmérésekre (radar elv a nyitott 
vagy zárt edényekben lévõ folyadék vagy ömlesztett anyagok szintjeinek meghatározására), és az ömlesztett anyagok, szilárd 
halmazállapotú anyagok és pépek nedvességének meghatározására, a módszer használhatónak tûnt a vizes oldatok sûrûségének 
meghatározására is. A mikrohullámmal történõ koncentrációmérés a nagyfrekvenciás módszer tökéletesítése még magasabb – GHz 
tartományban lévõ – frekvencia alkalmazásával.

A mérési elv az átviteli közeg – lehetõleg vizes oldatok vagy szuszpenziók – ISM sávban lévõ mikrohullámokkal történõ elemzésén 
alapul. Az átvitel egy adó és egy vevõ antenna között megy végbe. Ezen rúdantennák a mikrohullámú érzékelõben vannak 
összeépítve. Az érzékelõ mérési geometriája a mérési feladatitól függ.

A mikrohullámú érzékelõ antennái teljes egészében az elemzendõ folyadékban 
vannak. Az effektív mikrohullámú tér a két antenna között képzõdik. A 
kölcsönhatások eredményeként a mikrohullám elnyelõdik, visszaverõdik és 
szóródik a mért közeg hatására. Visszaverõdés csak kisebb csövekben fordul elõ, 
míg a szóródást a folyadékban lévõ más fázisok (szilárd ill. légnemû) 
határfelületei okozzák.

A folyadékban lévõ szilárd halmazállapotú anyagok által elõidézett visszaverõdés 
és szóródás kevésbé, míg a levegõ és gõzbuborékok a rajtuk áthaladó hullámok 
tompítatlansága miatt jelentõsen befolyásolják a mérést.

A visszaverõdés szóródás és elnyelõdés együttesen csökkentik a mikrohullám 
energiáját, következésképen csillapítják az antennák közötti mikrohullámú teret. 
Emellett a mikrohullám terjedési sebessége is változik a mért vizes közeg 
dielektromos terében. A két antenna közötti terjedés idejében bekövetkezõ 
változás gyakorlatilag a hullám fázisának eltolódása.

A mért közegben lévõ vízmolekulák mozgása az átvitt mikrohullám frekvenciáját követi, 
vagyis a külsõ mikrohullámú térnek megfelelõen polarizálódnak. A frekvencia növelését a víz 
dipól molekulái nem tudják követni, ami fáziseltoláshoz vezet, a közeg dielektromos 
állandója csökken.

A dielektromos állandó e ' valós része a polarizáció mikrohullámmal azonos fázisban lévõ r

részét, míg a e " képzetes része a 90° -os fáziskésésben lévõ részét írja le.r

Mindkettõ a víz különleges dielektromos tulajdonságán alapul, ugyanis folyadék fázisban a 
víz rendkívül dipólus. A rajta áthaladó mikrohullám a molekuláit polarizálja és rezgésbe 
hozza. Ezen rezgés hatására a molekulák között fellépõ súrlódás összhangban van a 
mikrohullám energiájának csökkenésével. A molekulák között fellépõ súrlódást dielektromos 
veszteségnek nevezzük, és dielektromos állandóként mérünk. A vízmolekulák különösen erõs 
dipolaritásának köszönhetõ hogy legtöbb nem vezetõ szilárd anyag 3-4 nagyságú 
dielektromos állandójához képest a víz dielektromos állandója azok kb. 20-szorosa, 80. Ezt a 
tulajdonságot használjuk ki a víztartalom mikrohullámmal történõ meghatározásánál. A 
mikrohullám víztartalomra való különleges érzékenységén alapul a szárazanyag-tartalom 
közvetett módon történõ meghatározása is.

A mért közegen áthaladó mikrohullám térerejének dielektromos veszteségek által okozott csökkenése a közeg dielektromos 
állandójának valós és komplex részének meghatározásával leírható. A komplex permittivitás definiálása a csillapítás és a fáziseltolás 
független számíthatóságát, ezáltal az azokkal egyenesen arányos víztartalom ill. fordítottan arányos szárazanyag-tartalom 
meghatározhatóságát eredményezi.

Horst Harrer, Molnár Gergely (+36-30-9 553 504)
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Rugged Design aluminium housing IP65 / NEMA 4
available as either compact system or 
as wall mounted modular system

Quick-Connection simplified installation
no clamps and no junction-box required,
thus minimized installation cost

Plug and Play precalibrated delivery
no reference measurement required
simple start-up with one-point calibration

User Interface self explaining, soft key controlled
2*20 character display with backlight
no restriction in measuring range
remote calibration available

Cyberland-MG Ltd. H-7400 Kaposvár, Németh I. fasor 36. Tel:+36-30-9 553 504
cyberland@axelero.hu H-5720 Sarkad, Cukorgyári ltp.  29. Tel:+36-30-9 954 397
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Consistency Measurement For The Paper 
Industry

- wherever consistency measurement is an issue -
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Measurement principles:

Our instruments measure, with state of the art digital microwave technology, the moisture. One property of 
water is the fact, that it influences microwaves much more than solids do. Therefore the change in the 
microwave signal is directly proportional to the moisture. This fact allows us a very precise calculation of total 
solids or in other words the concentration or consistency. Our instruments are measuring, independent of 
pressure, flow rate, purity or colour, and are able to compensate the influences of conductivity, salt-content 
and pH changes resulting a very high accuracy and reproducibility.

The on-line measurement is done with two sensor pins, which are installed directly in a pipeline or in a 
vessel.

The instrument is suitable for 
measuring the concentration of 
starch, pulp, acids and lyes. 

During the craft cooking process 
(dissolving the lignin from the wood 
fibers) the instrument measures the 
concentration over the entire range.
Process parameters like grain size, 
fiber length or colour do not influence 
the measurement.

The instrument delivers a linear
0 /4 -20mA  s i gna l ,  wh i c h  i s  
proportional to the measured 
concentration.

Sophisticated technique:

Standard flange DN65 PN6 for simplified installation on vessels or big diameter pipes, any other flange size on 
request.
For measuring on pipes we have flow cells available for any size pipe diameter.
No moving parts, thus maintenance free.
Vibrations do not influence the measurement.
The standard sensors are suitable for product temperatures up to 130 °C. Higher temperatures on request.
Remote control of the instrument via PC or separate operation panel is available.

In the last years our technique – the microwave technique – has been established in many industries. This 
technique replaces out of date measuring techniques and gives new opportunities for accurate 
measurements.

References in the Paper Industry
Company

1 Fibermark GmbH D
2 Stora Enso Baienfuhrt GmbH D
3 Baron Papier GmbH D
4 SCA Hygiene Products Mannheim D
5 Duropack Cz
6 Zanders Feinpapiere AG D
7 Coldenhove Papier NL
8 Ledertec GmbH D
9 Kruger Tissue GB

10 SCA Packing Cotainnerboards Aschaffenburg D
11 Ivex Packing Corp. USA
12 Hutamaki USA
13 Odenwald Faserplattenwerk GmbH D
14 Norske Skop Walsum D
15 Stora Enso Kimberly

Application

Latex concentration 0,5% - 1,5%
Grinded wood concentration 0,5% - 2,0%
Recycling paper concentration 0,5% - 1,5%
Cellulose concentration 2,5% - 5,0%
Recycling paper concentration 1,0% - 6,0%
Consistency 2,0% - 5,0%
Filler, 1-6mm cellulose 2,0% - 7,0%
Grinded leather, production of art. leather 3,0% - 8,0%
Recovered fiber consistency 2,0% - 5,0%
Recycling paper concentration 2,0% - 8,0%
Recycled KRAFT products 1,0% - 3,0%
Special pulp molding products 1,0% - 3,0%
Wood fibres 4,0% - 8,0%
Cellulose concentration 2,5% - 5,0%
Consistency 2,0% - 4,0%

Harrer & Kassen GmbH Schönblickweg 23 Tel: +49 (0) 7081 6796
info@harrerkassen.com D – 75 339 Höfen Fax:+49 (0) 7081 6776
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Bevezetés Az egynyári növények fajtaösszetételét te-
kintve az alábbi állapítható meg:

Ismeretes, hogy az egynyári növényeket már 50% gabonaszalma, 20% bagasz és 10% 
jóval a farostok felhasználása elõtt kezdték alkal- bambusz, míg a maradék 20% egyéb egynyári 
mazni a papírgyártásban. A köves facsiszolat és növényeket takar (nád, cirok, eszpartófû stb.)
a faapríték kémiai feltárásának felfedezése után A szalmacellulóz alkalmazásának megvan-
az egynyári növények felhasználása csökkenni nak az elõnyei és a hátrányai, mint az 1. táblá-
kezdett. A 20. század végén új környezetvédelmi zatból látható:
elképzelések láttak napvilágot, amelyekben az 
erdõkkel való takarékosság elsõbbséget élvez, 
és az évenként megújuló nyersanyagforrás fel-
használása a faanyagok használatával szemben 
kedvezõbb megítélést kapott.

Napjainkban az egynyári növények 
részesedése a cellulózgyártásban 7-8%, de ez 
az érték az elõrejelzések alapján 2010-re 
elérheti a 13-15%-ot. Ezt a trendet mutatja az 1. 
ábra:

Az egynyári növények papíripari felhaszná-
lása elõnyökkel jár, mivel az egynyári növények 
rostjai a farostokkal összehasonlítva lényegesen 
nagyobb fajlagos felülettel rendelkeznek, az egy-
nyári növények lényegesen enyhébb körülmé-
nyek között tárhatók fel. A fenti elõny mellett az 
egynyári növények évente nõnek, és mint évente 
megújuló nyersanyagok, folyamatosan használ-
hatók. Egy tonna egynyári növény 4-5 darab fe-

A világ cellulóztermeléséhez használt nyers- nyõfát helyettesít, meghagyva élõként az er-
anyagok összetételének elemzése azt mutatja, dõben.
hogy az egynyári növények felhasználása nö- Sajnos az egynyári növények hasznosítása 
vekvõ tendenciát mutat. A százalékos felhasz- bizonyos hátrányokkal is jár, ezek közül a követ-
nálást vizsgálva megállapítható, hogy az arány kezõk a legjelentõsebbek: a nagyobb fajlagos 
az 1970. évi 6,7%-ról 2002-re 12,0%-ra növeke- felület miatt az egynyári növényekbõl elõállított 
dett. Az elõrejelzések alapján 2010-re ez az cellulóz kezdeti õrlésfoka magasabb és nagyobb 
arány elérheti a 14-15%-ot. ellenállást tanúsít a feltárt anyagból a feketelúg 

eltávolításával szemben. A gyengébb mosható-
ság miatt az egynyári növényekbõl elõállított 

1. táblázat: A szalmacellulóz elõnyei és hátrányai

Elõnyök Hátrányok

- a szalma évente megújuló 
nyersanyag

- gyakran olcsóbb, mint a fa

- kevesebb lignint tartalmaz, e-
zért gyorsabban ligninmen-
tesíthetõ

- a feltáráshoz kevesebb vegy-
szer szükséges

- a feltárási idõ és a feltárási 
hõmérséklet csökkenthetõ

- a hemicellulóz-tartalom ma-
gas, ezért kevesebb õrlést 
igényel

- a szállítás és tárolás a szalma 
kis térfogattömege miatt 
problematikus

- nagymennyiségû szilicium-
dioxidot tartalmaz

- a begyûjtési periódus igen rö-
vid (kevesebb mint 2 hónap)

- a víztelenedési sebesség és az 
iniciál nedvesszilárdság kicsi, 
ezért a papírgép sebességét 
csökkenteni kell

Különbözõ fehérítési technológiák 
összehasonlítása szalmacellulóz fehérítésekor*

Hernádi Sándor, Lele István, Brochier, Bernard
PKI – Budapest, CTP – Grenoble
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1. ábra: Az egynyári növényekbõl elõállított cellulóz 
arányának változása a világon összesen elõállított cellulóz 

mennyiségéhez viszonyítva

*Az EPPIC 3. workshopján (Jasi, Románia) elhangzott elõadás
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cellulóz több használt lúgot és oldott szerves , ahol Q – komplexképzõ, EOP – lúgos oxi-
anyagot tart vissza, ami viszont negatívan befo- génes, hidrogén-peroxiddal erõsített lépcsõ; P – 
lyásolja a fehéríthetõséget, ez pedig a fehérí- peroxidos lépcsõ; Paa – per-ecetsavas lépcsõ.
téshez szükséges vegyszer mennyiségét növeli. 
Az egynyári növényekben lévõ rostok hosszú-
sága és szélessége kisebb, mint a tûlevelû  Anyagok és módszer
facellulóz-rostoké. Emiatt ezek a rostanyagok 
rosszabb lapképzõ tulajdonságokat mutatnak, A fehérítési kísérleteket – a laborban történt 
mint a facellulózok. Különösen a tépõszilárdság technológia-optimálás után – a CTP, Grenoble fél-
és a kettõshajtogatási szám kedvezõtlenebb, üzemi kísérleti berendezésén végeztük. A 2. áb-
mint a facellulózok esetében. Ezen hátrányok rán vázlatosan feltüntettük a kísérleti berende-
ellenére az egynyári növények felhasználásának zést.
aránya növekedett. A kísérleti berendezés kapacitása 100 – 200 

Európában jelenleg egy szalmacellulóz-gyár kg/ óra, a berendezéssel számos fehérítési eljá-
üzemel, ahol a vegyszer-regenerálás megoldott, rás megvalósítható. A hagyományos vegyszerek 
és ez a Dunaújvárosi Szalmacellulózgyár. A gyár mellett ózon, oxigén, persavak is használhatók. A 
hagyományos CEH fehérítési technológiát pépkoncentráció a fehérítés során széles határok 
alkalmaz. A jelenlegi kutatás célja új klórmentes között – alacsony, közepes és nagysûrûségû fe-
fehérítési technológia kidolgozása volt. Ebben a hérítés – változtatható. A fehérítéshez a Dunaúj-
kísérletsorozatban a tel jesen klórmentes városi Szalmacellulózgyárban üzemszerûen elõ-
fehérítési technológiákat hasonlítottuk össze, állított fehérítetlen szulfátos búzaszalma-cellulózt 
ahol a következõ lépcsõket alkalmaztuk: használtuk. A fehérítetlen búza-szalma-cellulóz 

releváns paraméterei az alábbiak voltak:
- oxigén (Q + EOP + P + P);
- perecetsav (Paa + Q + P + P) - Kappa-szám: 12,9
- enzim ([xilanáz + lakkáz] + Q + P + P) - viszkozitás, mPas: 30,6

2. ábra: A félüzemi kísérleti berendezés vázlata
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- átlagos polimerizációs fok: 1660 Eredmények és azok értékelése
- õrlésfok, °SR: 38
- szakítási mutató, Nm/g: 72,3 Minden egyes fehérítési lépcsõ után mintát 

2 vettünk a rostanyagból, amibõl az alábbi para-- repesztési mutató, kPam /g: 3,74
2 métereket határoztuk meg:- tépési mutató, mNm /g: 5,01

- fehérség, ISO %: 32,8
- Kappa-szám
- fehérségValamennyi feltárási lépcsõben a rostáram 
- szakítási mutató120 kg/óra volt, az ikerszitás prést elhagyó rost 
- repesztési mutatósûrûsége 32-33% volt. A megfelelõ koncentráció 
- tépési mutatóelérését a fehérítõ vegyszerek és a víz beada-

golásával biztosítottuk. A gõz kondenzációjának 
Az egyes minták mért paramétereit a 3. figyelembevételével került beadagolásra a szük-

táblázat szemlélteti (ld. következõ oldal.)séges víz mennyisége.
Minden egyes fehérítési lépcsõ után mértük Minden egyes fehérítési lépcsõ után mértük a 

továbbá a cellulóz viszkozitását is. A következõ kádban lévõ pép koncentrációját, és mind a cel-
ábrákon az egyes fehérítési sorok alkal-lulózból, mind a vízbõl mintát vettünk további 
mazásakor kapott cellulóz megfelelõ paramé-vizsgálatokhoz.
tereit szemléltetjük a fehérítetlen cellulózhoz A fehérítés körülményeit az alábbi 2. táblázat 
képest (3., 4., 5. ábra):mutatja:

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, TECHNOLÓGIA

2. táblázat: A fehérítés körülményei

Kísérletek Vegyszerek
Hõmérsék-

let, °C
Reakció- 
idõ, perc

Anyag-
sûrûség, %

1. kísérlet
Q lépcsõ

EOP lépcsõ

P  lépcsõ1

P  lépcsõ1

P  lépcsõ1

P  lépcsõ2

P  lépcsõ2

P  lépcsõ2

2. kísérlet
Enzimes 
lépcsõ
pH: 5-6

Q lépcsõ

Q lépcsõ

3. kísérlet
Paa lépcsõ

0,2% EDTA

2 bar O
1% H O2

3% NaOH
0,1% EDTA

2

2

5% H O
1,5% NaOH

2 2

5% H O
1,5% NaOH

2 2

5% H O
1,5% NaOH

2 2

3% H O
1% NaOH

2 2

3% H O
1% NaOH

2 2

3% H O
1% NaOH

2 2

0,3 U/g
laccase

0,2% EDTA

0,2% EDTA

3% perecetsav

80

90

90

90

90

90

90

90

55

80

80

75

45

60

90

90

90

90

90

90

120

45

45

90

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5 U/g
xylanase

3. ábra: A Kappa-szám értéke a különbözõ fehérítési sorok 
alkalmazása után

4. ábra: A cellulóz fehérsége a különbözõ fehérítési sorok 
alkalmazása után
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Enzimes
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A fehérítési kísérletek eredményei alapján az 
alábbiak állapíthatók meg:

- a fehérített cellulóz Kappa-száma az eredeti 
12,9-rõl az enzimes fehérítéskor 3,0-ra,  az 
oxigénes fehérítéskor 1,1-re, míg a perecet-
savas fehérítéskor 1,0-ra csökkent;

- a fehérített cellulóz fehérsége az enzimes fe-
hérítéskor 40,5%-kal, az oxigénes fehérítés-
kor 47%-kal, míg a perecetsavas fehérí-
téskor 51,6%-kal növekedett a fehérítetlen 
cellulózhoz képest;

- a cellulóz viszkozitása az enzimes fehérí-
téskor 50%-kal, az oxigénes fehérítéskor  
67%-kal, míg perecetsavas fehérítéskor 
80%-kal csökkent.

A fehérítés után Rapid-Köthen lapképzõn próba-
lapokat állítottunk elõ, és mértük ezek megfelelõ szi-
lárdsági paramétereit. Az 6.-8. ábrák a különbözõ 
technológiákkal fehérített cellulózokból elõállított pró-
balapok fizikai-mechanikai paramétereit mutatják.

6. ábra: A különbözõ technológiával fehérített cellulózok 
szakítási mutatói

Perecetsavas

Enzimes

Oxigénes

Kiinduló

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Szakítási mutató, Nm/gSzakítási mutató, Nm/g

7. ábra: A különbözõ technológiával fehérített cellulózok 
repesztési mutatói

Perecetsavas

Enzimes

Oxigénes

Kiinduló

0 1 2 3 4 5
2Repesztési mutató, kPam /g2Repesztési mutató, kPam /g

8. ábra: A különbözõ technológiával fehérített cellulózok 
tépési mutatói

Perecetsavas

Enzimes

Oxigénes

Kiinduló

0 1 2 3 4 5 6 7
Tépési mutató, mNm /g22Tépési mutató, mNm /g

5. ábra: A viszkozitás alakulása az egyes fehérítési sorok 
alkalmazása után, a fehérítetlen cellulózhoz viszonyítva

Perecetsavas

Enzimes

Oxigénes

Kiinduló

0 5 10 15 20 25 30 35

Viszkozitás, mPa.sViszkozitás, mPa.s

0
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3. táblázat: A különbözõ fehérítési sorokkal fehérített anyagok tulajdonságai az egyes fehérítési lépcsõk után

Kappa-számKappa-szám

Fehérség, %Fehérség, %

Szakítási mutató, Nm/gSzakítási mutató, Nm/g

2Repesztési mutató, kPam /g2Repesztési mutató, kPam /g

Tépési mutató, mNm /g22Tépési mutató, mNm /g

QQ

10,6

37,9

66,0

4,0

6,0

EOPEOP

3,5

56,3

59,6

3,7

6,5

PP

1,5

78,8

58,9

3,7

6,4

PP

1,1

81,2

56,9

3,5

6,1

XX

10,5

34,4

78,0

4,6

5,7

QQ

9,5

37,6

71,6

4,4

6,0

PP

4,1

68,2

71,0

4,3

5,7

PP

3,0

74,7

69,3

4,3

5,5

PaaPaa

4,5

52,3

63,8

3,8

5,1

QQ

4,1

51,2

59,7

3,8

5,5

PP

1,4

82,9

58,9

3,7

5,3

PP

1,0

85,6

56,2

3,6

4,9

Q+EOP+P+PQ+EOP+P+P Enzim+Q+P+PEnzim+Q+P+P Paa+Q+P+PPaa+Q+P+P
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nyos hatást kifejtett, de a maradék ion-koncentrá-A különbözõ fehérítési technológiákkal fehé-
ció is magas volt.  Ennek ellenére a P lépcsõt a fémi-rített cellulózokból elõállított próbalapok fizikai- 
onok nem befolyásolták Ez azt jelenti, hogy a fém-mechanikai paraméterei alapján az alábbiakat 
ionok egy részét a cellulóz blokkolta és nem hatott a állapítottuk meg:
hidrogén-peroxid bomlására. A Paa+Q+P+p fehérí-
tési kísérletben a pH 3-nál végzett perecetsavas - a szakítási mutató 5-25%-kal csökken az 
lépcsõre nem volt hatással  a fémion-tartalom, ami eredeti fehérítetlen cellulózhoz képest, az 
megerõsíti, hogy ezen ionok a cellulózroston komp-enzimes kezeléskor 5%-kal, az oxigénes 
lex, és nem szabad formában vannak jelen.és a perecetsavas fehérítéskor 25%-kal;

Minden egyes fehérítési lépcsõ után mintát - a repesztési mutató az enzimes kezeléskor 
vettünk a szennyvízbõl, és az alábbi paraméte-13%-kal nõtt, míg a többi esetben nem 
reket határoztuk meg:változott;

- a tépési mutató az enzimes kezeléskor 
- pH-érték,12%-kal, az oxigénes fehérítéskor 20%-kal 
- vezetõképesség,nõtt, míg a perecetsavas kezeléskor nem 
- összes lebegõanyag (TSS),változott.
- összes oldott anyag (TDS),
- hamutartalom,A Q lépcsõ hatékonyságának megállapításá-
- KOI.hoz a peroxidos fehérítés szempontjából káros 

Fe-, Mn- és Cu-ionok koncentrációit meghatá-
A kapott eredményeket az 5. táblázat roztuk, az eredményeket a 4. táblázat mutatja:

tartalmazza.

Összefoglalás

A különbözõ fehérítési technológiák össze-
hasonlítása alapján az alábbi következtetések 
tehetõk:

- a Kappa-szám az eredeti 12,9-rõl az en-
zimes eljáráskor 3,0-ra, az oxigénes eljá-
rásban 1,1-re, és a peroxidos fehérítés so-
rán 1,0-ra csökkent;

A vas-ionok mennyisége a fehérítetlen cellulóz- - a fehérség az enzimes eljáráskor 40,5%-
ban meglehetõsen magas volt. A Q lépcsõ bizo- kal, az oxigénes eljárásban 47%-kal, és a 

5. táblázat: Az egyes fehérítési lépcsõk utáni szennyvizek paraméterei

pHpH

Vezetõképesség, mSVezetõképesség, mS

TSS, mg/lTSS, mg/l

TDS, mg/lTDS, mg/l

Hamutartalom, mg/lHamutartalom, mg/l

KOI, mg/lKOI, mg/l

QQ

6,41

364

87,6

507

285

346

EOPEOP

11,24

1569

75,6

1949

900

1283

PP

10,79

925

82,0

883

490

677

PP

10,92

733

69,2

601

380

451

XX

6,88

353

130,0

460

250

418

QQ

7,24

326

123,2

286,8

240

248

PP

10,04

729

89,6

915,4

495

759

PP

10,46

613

114,0

556,0

355

568

PaaPaa

3,78

497

118,4

892

240

418

QQ

6,41

308

93,6

411

190

248

PP

9,06

780

208,8

931

440

759

PP

10,00

570

208,8

511

295

568

Q+EOP+P+PQ+EOP+P+P Enzim+Q+P+PEnzim+Q+P+P Paa+Q+P+PPaa+Q+P+P

4. táblázat: A fémionok mennyiségének változása a fehérítési 
technológiákban alkalmazott Q lépcsõ után (mg/kg)

MintaMinta

Eredeti fehérítetlen cellulóz

Q+EOP+P+P

Enzim+Q+P+P

Paa+Q+P+P

FeFe

182

140

124

136

MnMn

6,1

1,4

1,3

1,2

CuCu

0,70

0,40

0,30

0,07
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peroxidos eljárás során 51,3%-kal nõtt a kal növekedett. A peroxidos eljárás során a 
fehérítetlen cellulózhoz képest; tépési mutató nem változott.

- a viszkozitás az enzimes eljáráskor 50%-
kal, az oxigénes eljáráskor 67%-kal, és a A kapott eredmények alapján, a fehé-
peroxidos fehérítés során 80%-kal csök- rítések árát is figyelembe véve az oxigénes 
kent; eljárás számíthat gyors ipari megvalósításra.

- a szakítási mutató az enzimes eljáráskor 
13%-kal nõtt, míg a másik két fehérítési #
technológia esetében változatlan ma-
radt; A szerzõk köszönetüket fejezik ki az Oktatási 

- a tépési mutató az enzimes eljáráskor Minisztérium K+F helyettes államtitkárságának a 
12%-kal, míg az oxigénes eljáráskor 20%- kutatás támogatásáért.

Introduction

It is well known that annual plants were used 
for production of paper long before the wood 
fibres began being utilised for papermaking. After 
the invention of stone ground wood production 
and chemical pulping of wood chips the use of 
annual plants has declined. At the end of the last 
century a new environmental concept came into 
force, in which the saving of the living forest has a 
priority, and the utilisation of the yearly 
renewable raw material has gained advantages 
prior to wood utilisation.

Recently the share of annual plants in pulp 
production is 7-8 % , but according to the forecast However the straw pulp utilisation have both 
it might reach 13-15 % by the year 2010. This adva ntages and disa dvan tages, as it is 
trend is shown in Figure 1. presented in Table 1.

Analysing raw material composition of the 
world production, it can be stated that 
utilisation of annual plants increases. Looking 
at the percentage it can be seen that the ratio 
changes from 6,7 in 1970 to 12,0 in 2002. 
According to the forecast it can reach 14-15% 
by the year 2010.

Regarding the composition of annual plants 
used for pulp production, 50% of the total amount 
is straw, 20% bagasse and 10% bamboo, while 
the remaining 20% consist of other annual 
plants.

Comparison of the different bleaching sequences
in case of straw pulp bleaching*

Alex Hernadi** – Istvan Lele** – Bernard  Brochier***

*3rd EPPIC Workshop, Jasi, Romania
** Paper Research Institute , Budapest , Hungary
*** Centre Technique du Papier , Grenoble , France
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Figure 1. Change of the proportion of pulp made from annual 
plants in total pulp production of the world

Table 1. Advantages and disadvantages of straw pulp

AdvantagesAdvantages DisadvantagesDisadvantages

- Straw is a yearly renewable 
by-product of agriculture

- It is often cheaper than wood

- It contains less lignin, so it 
can be delignified faster

- It needs less chemicals for 
pulping

- The cooking time and 
temperature can be reduced

- It has a high hemicellulose 
content and as a result it 
needs less refining

- Transport and storage are 
problematic due to the 
bulkiness of straw

- It contains large amount of 
silica

- The harvest period is very 
short (less than one month)

- The drainage rate and the 
initial wet strength is low, 
and due to it the machine 
speed has to be reduced
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The advantages of annual plants utilisation in fibres of softwood pulp. The consequence is that 
paper production are as follows. As the fibres of these pulps have worst papermaking properties 
annual plants have greater specific surface comparing with wood pulp. Especially the tearing 
comparing with the wood fibres they can be resistance and double fold are lower than that of 
cooked at sufficiently milder pulping condition wood pulp . Contrary to these disadvantages 
due to the good impregnation and penetration of utilisation of annual plants can be increased.
the cooking liquor into the chips or stalks than in In Europe there is only one straw pulp mill 
case of wood pulping. Beside the above using chemical recovery. This mill is in Hungary, it 
mentioned advantages annual plant grows every bleaches its product by conventional bleaching 
year and can be used permanently in pulping technology (CEH). The aim of the research is to 
process as a renewable raw material. One ton of elaborate new bleaching technologies without 
annual plant can substitute 4-5 spruce trees chlorine. In this work three TCF bleaching 
which can be left alive in the forest. sequences were compared with the following 

Unfortunately the use of annual plant has agents:
some disadvantages as well. Among these the 
most important are the following. Because of - oxygen (Q+EOP+P+P);
higher specific surface the pulp from annual - peracetic acid (Paa+Q+P+P);
plants has grea ter ini tial °SR and more - enzymes ([xylanase+laccase]+Q+P+P).
resistance against washing of black liquor from 
the cooked material. Due to the less washability, 
pulp from annual plants retain more spent liquor Materials and methods
and dissolved organic material which is 
negatively influencing the bleachability The bleaching procedures were performed 
expressed as the amount of bleaching chemicals on the pilot plant scale (after optimisation of the 
needed for the perfect bleaching. The fibres of technology on lab scale) in CTP, Grenoble. 
annual plants have less length and width than Figure 2. shows the bleaching pilot plant:

Figure 2. Bleaching pilot plant
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The capacity of the pilot plant is 100-200 kg/h, 
it is very flexible. We can use ozone , oxygen and 
it is possible to carry out bleaching at medium 
and high consistency.

The delivered pulp was a chemical  wheat straw 
from Dunaujvaros Pulp Mill. The pulping process 
used was kraft cooking. The relevant properties of 
the unbleached straw pulp are as follows:

- Kappa number : 12,9
- Viscosity: 30,6 mPa.s
- DP: 1660
- Freeness: 38 °SR
- Tensile index: 72,3 Nm/g

2- Burst index: 3,74 kPam /g
2- Tear index: 5,01 mNm /g

- Brightness: 32,8 % ISO

During all the steps the pulp flow was fixed at 
120 kg/h , the pulp leaving the twin wire press 
was at 32-33% consistency. Water and 
chemicals were added in order to reach the 
required consistency. The steam condensation 
was taken into account and deducted from the 
amount of water.

After each step, pulp concentration was 
measured in the chest and samples were taken 
from the waste water and pulp. Conditions of the 
bleaching were the following (Table 2.):

Results and discussion
- Tensile index,
- Burst index,After each step samples were taken from the 
- Tear indexpulp and the next parameters were measured:

The parameters of the samples are shown in - Kappa number,
Table 3. :- Brightness,

Table 2. Conditions of the bleaching

ChemicalsChemicals
Tempera-
ture, °C

Tempera-
ture, °C

Reaction 
time, min
Reaction 
time, min

Pulp 
consistency

%

Pulp 
consistency

%
Trial 1.
Q step

EOP step

P  1 step

P  1 step

P  1 step

P  step2

P  step2

P  step2

Trial 2.
Enzymatic
step
pH: 5-6

Q step

Q step

Trial 3.
Paa step

0,2% EDTA

2 bar O
1% H O2

3% NaOH
0,1% EDTA

2

2

5% H O
1,5% NaOH

2 2

5% H O
1,5% NaOH

2 2

5% H O
1,5% NaOH

2 2

3% H O
1% NaOH

2 2

3% H O
1% NaOH

2 2

3% H O
1% NaOH

2 2

0,3 U/g
laccase

0,2% EDTA

0,2% EDTA

3% peracetic
acid

80

90

90

90

90

90

90

90

55

80

80

75

45

60

90

90

90

90

90

90

120

45

45

90

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5 U/g
xylanase
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Table 3. Parameters of each bleaching step from the different bleaching sequences

Kappa-numberKappa-number

Brightness, %Brightness, %

Tensile index, Nm/gTensile index, Nm/g

2Brust index, kPam /g2Brust index, kPam /g

Tear index, mNm /g22Tear index, mNm /g

QQ

10,6

37,9

66,0

4,0

6,0

EOPEOP

3,5

56,3

59,6

3,7

6,5

PP

1,5

78,8

58,9

3,7

6,4

PP

1,1

81,2

56,9

3,5

6,1

XX

10,5

34,4

78,0

4,6

5,7

QQ

9,5

37,6

71,6

4,4

6,0

PP

4,1

68,2

71,0

4,3

5,7

PP

3,0

74,7

69,3

4,3

5,5

PaaPaa

4,5

52,3

63,8

3,8

5,1

QQ

4,1

51,2

59,7

3,8

5,5

PP

1,4

82,9

58,9

3,7

5,3

PP

1,0

85,6

56,2

3,6

4,9

Q+EOP+P+PQ+EOP+P+P Enzyme+Q+P+PEnzyme+Q+P+P Paa+Q+P+PPaa+Q+P+P
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After the different bleaching sequences the On the basis of the results of the bleaching 
viscosity also was measured. The next figures experiments the following were established:
show the changes of the relevant pulp para-
meters compared with the initial pulp(Fig. 3.-5.). - Kappa number decreased from 12,9 to 3,0 

in the enzymatic bleaching, to 1,1 in the 
oxygen bleaching and to 1,0 in the 
peracetic acid bleaching ,

- Brightness increased by 40,5%ISO in the 
enzymatic, by 47,0%ISO in the oxygen and 
51,3%ISO in the peracetic acid bleaching ,

- The drop of viscosity was nearly 50% in 
enzymatic, 67% in oxygen and 80% in 
peracetic acid bleaching

After the bleaching standard hand-sheets were 
prepared on the Rapid-Köthen apparatus and the 
relevant physical properties were measured .

The next figures show the physical properties 
of hand-sheets prepared from pulp bleached by 
different bleaching sequences (Fig. 6.-8.):

On the basis of the results of  the different 
bleaching sequences we have established that  
change of the physical properties are the following:

- The tensile index decreased by 5-25% 
compared to the initial pulp, by 5% in the 

85,5

74,7

81,2

34,2

Figure 3. Kappa number of the pulp after different 
bleaching sequences

Figure 4. Brightness of the pulp after different bleaching 
sequences

Peracetic acid

Enzymatic

Oxigen

Initial

Peracetic acid

Enzymatic

Oxigen

Initial

0 5 10 15

Kappa numberKappa number

0 20 40 60 80 100

Brightness, % ISOBrightness, % ISO

1,0

3,0

1,1

12,9

Figure 5. Viscosity of the pulp after different bleaching 
sequences

Peracetic acid

Enzymatic

Oxigen

Initial

0 5 10 15 20 25 30 35

Viscosity, mPa.sViscosity, mPa.s

0

6,4

16,1

10,2

30,6

Figure 6. Change of the tensile index from the different 
bleaching sequences

Peracetic acid

Enzymatic

Oxigen

Initial

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Tensile index, Nm/gTensile index, Nm/g

56,2

69,3

56,9

74,2

3,6

4,3

6,1

5,0

Figure 7. Change of the burst index from the different 
bleaching sequences

Peracetic acid

Enzymatic

Oxigen

Initial

0 1 2 3 4 5
2Brust index, kPam /g2Brust index, kPam /g
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enzymatic and by 25% in the oxygen and part of these ions present in the pulp were 
peracetic acid bleaching sequences, already complexed and not free.

- The burst index increased by about 13% in After each step samples of the waste water 
the enzymatic and did not change in the were taken and the following parameters were 
oxygen and peracetic acid bleaching steps, measured:

- The tear index increased by about 12% in 
the enzymatic , by about 20% in the oxygen - pH value ,
sequences and did not change in the - conductivity ,
peracetic acid bleaching steps. - total suspended solids ,

- total dissolved solids ,
In order to check the efficiency of the Q stage, - ash content ,

metal ions analysis was performed to control Fe , - chemical oxygen demand
Mn and Cu which are detrimental ions in peroxide 
bleaching. The results are given in Table 4. The results are given in the Table 5.

The amount of metal ions (Fe) was rather 
high in the initial unbleached straw pulp. The Q 
stage had a slight effect but the remaining ions Summary
level was still high. However the P stages were 
not affected by the metal ions. This could mean Based on the comparison of the results of the 
that part of the metal ions were blocked into the bleaching experiments the following statements 
pulp and were not active with the hydrogen were established:
peroxide. On trial (Paa+Q+P+P), the peracetic 
treatment at pH 3 before the Q stage did not have - Kappa number decreased from 12,9 to 3,0 
effect on the metal ions content, confirming that in the enzymatic bleaching, to 1,1 in the 

Table 4. Change in metal ions after Q stage of the bleaching 
sequences (mg/kg)

TreatmentTreatment

Initial pulp

Q+EOP+P+P

Enzyme+Q+P+P

Paa+Q+P+P

FeFe

182

140

124

136

MnMn

6,1

1,4

1,3

1,2

CuCu

0,70

0,40

0,30

0,07

Figure 8. Change of the tear index from the different 
bleaching sequences

Peracetic acid

Enzymatic

Oxigen

Initial

0 1 2 3 4 5 6 7
Tear index, mNm /g22Tear index, mNm /g

4,9

5,5

6,1

5
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Table 5. Parameters of the waste waters after each step

pHpH

Conductivity,, mSConductivity,, mS

TSS, mg/lTSS, mg/l

TDS, mg/lTDS, mg/l

Ash content, mg/lAsh content, mg/l

COD, mg/lCOD, mg/l

QQ

6,41

364

87,6

507

285

346

EOPEOP

11,24

1569

75,6

1949

900

1283

PP

10,79

925

82,0

883

490

677

PP

10,92

733

69,2

601

380

451

XX

6,88

353

130,0

460

250

418

QQ

7,24

326

123,2

286,8

240

248

PP

10,04

729

89,6

915,4

495

759

PP

10,46

613

114,0

556,0

355

568

PaaPaa

3,78

497

118,4

892

240

418

QQ

6,41

308

93,6

411

190

248

PP

9,06

780

208,8

931

440

759

PP

10,00

570

208,8

511

295

568

Q+EOP+P+PQ+EOP+P+P Enzim+Q+P+PEnzim+Q+P+P Paa+Q+P+PPaa+Q+P+P
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A legjobb módszer a gazdaság élénkítésére, vétel képzõdik, amit még a költségvetési hozzá-
ha meglesz az új innovációs törvény – jelentette ki járulás is kiegészít.
Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadé- Az innovációs járulék semmiképpen sem te-
mia elnöke. Szerinte a törvénytervezet alapján kinthetõ csupán egy újabb állami elvonásnak, 
olyan források nyílnak meg, amelyek hatására lát- mert az igazi kedvezményezett maga a vállalati 
ványos eredmények várhatók. A pénz felhaszná- szféra – figyelmeztet Vizi E. Szilveszter. A koncep-
lására kitalált módszer – emelte ki az akadémiai ció szerint a járulékfizetési kötelezettség csök-
elnök – a kutatóhelyeket a gazdaság felé, a gaz- kenthetõ a saját forrásból végzett, illetve non-
dasági szereplõket pedig a magyar szürkeállo- profit kutatóhelytõl megrendelt kutatások ráfordí-
mány felé fordítja. tásainak összegével. Vagyis: ha egy cégnek szük-

Magyarország tavaly csupán a GDP egy szá- sége van valamilyen innovációs célú kutatásra, 
zalékát fordította kutatás-fejlesztésre. Az Európai szerzõdést köthet például egy egyetemi vagy aka-
Unióban ez jelenleg 1,8 százalék, ám 2010-ig ezt démiai kutatóhellyel,  amely a szükséges pénzt 
három százalékra kell emelni – szögezte le Vizi E. pályázati úton megkapja az innovációs alapból. 
Szilveszter. A professzor emlékeztetett rá: a hazai Hasonló elv szerint mûködik a kutatásfinanszíro-
ráfordítások növelését már az elõzõ kabinet  meg- zás az Egyesült Államokban és Németországban 
kezdte. A jelenlegi kormány pedig arra tett ígére- is, s ezekben az országokban a módszer gazda-
tet, hogy jogszabályi keretet ad a tudáshasznosítá- ságélénkítõ hatása is bebizonyosodott.
son alapuló gazdaságélénkítésnek – fogalmazott. Magyarország egyetlen esélye a felzárkó-

A kormány által már elfogadott innovációs-tör- zásra, hogy növeli a gazdaság innovációs 
vény-koncepció legfontosabb eleme a Kutatási és szintjét – hangsúlyozta az MTA elnöke. A magyar 
technológiai Innovációs Alap létrehozása. Az ala- gazdaság nem építhet pusztán az olcsó munka-
pot a tíz fõnél többet foglalkoztató vállalkozásoktól erõre. Azok a cégek, amelyek csak emiatt települ-
beszedett innovációs járulékból töltenék fel úgy, tek hozzánk, jórészt már továbbálltak vagy cso-
hogy a befolyó pénzt a költségvetés minden év- magolnak. Akiket viszont a hazai K+F-kapacitás 
ben kiegészítené az elõzõ évi saját bevételek ösz- csábított ide, netán a magyarországi kutatásba is 
szegével. A járulék (ld. 48. old.) 2004-ben a jelentõs összegeket invesztáltak, azok közül még 
vállalkozások nettó árbevételének két ezrelé- egy sem akart elmenni  mutatott rá.
ke lesz, majd 2005-ben 2,5, 2006-ban pedig há-
rom ezrelékre nõ. 2004-ben a vállalati befizeté- Forrás: Népszabadság 2003.szeptember 1.  5. old.
sekbõl 24,5 milliárd, 2005-ben csaknem 33 mil-
liárd, 2006-ben pedig 42,3 milliárd forintnyi be- P. É.

Az MTA elnöke szerint lesz pénz kutatásra

oxygen bleaching and to 1,0 in the - The tear index increased by about 12% in 
peracetic acid bleaching , the enzymatic, by about 20% in the oxygen 

- Brightness increased by 40,5%ISO in the sequences and did not change in the 
enzymatic, by 47,0%ISO in the oxygen and peracetic acid bleaching steps.
51,3%ISO in the peracetic acid bleaching ,

- The drop of viscosity was nearly 50% in Summarizing the results we have 
enzymatic, 67% in oxygen and 80% in established, that the oxygen (Q+EOP+P+P) 
peracetic acid bleaching bleaching sequences can have rapid mill 

- The tensile index decreased by 5-25% application.
compared to the initial pulp , by 5% in the 
enzymatic and by 25% in the oxygen and #
peracetic acid bleaching sequences,

- The burst index increased by about 13% in Authors express their acknowledgement to 
the enzymatic and did not change in the the Ministry of Education, Research and 
oxygen and peracetic acid bleaching steps, Development Division.
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A 75 éves Fûzfõi Papírgyár és a 413 éves tartalmaz, bennük a Miatyánk legrégebbi magyar 
Vizsolyi Biblia történetében van egy rövid szövegével. Az Apor Kódex zsoltárokat, éne-
idõszak, amikor e gyár és e könyv egymásra keket és himnuszokat tartalmaz. A Biblia ma-
találtak. A találkozás abban nyilvánult meg, hogy gyarországi történetében a XVI. sz. végén 
e gyár készítette azt a korhû papírt, melyen a gyökeres fordulat következett be. A Nagyká-
Biblia hasonmása 1981-ben kiadásra került. Ez a rolyban 1529-ben született Radicsics Gáspár 
megemlékezés egyúttal tisztelgés is a 75 éves szülõhelyére való emlékezésbõl és tiszteletbõl, a 
gyár elõtt. kor humanista tudósainak mintájára felvette a 

Károlyi nevet. Brassóban, majd Wittenbergben – 
A háromnegyed évszázad 53 évének közeli a reformáció fellegvárában – folytatott tanul-

szemlélõjeként azért választottam írásom té- mányai során tapasztalta, hogy a Biblia már sok 
májaként a Vizsolyi Bibliát, mert úgy ítélem meg, nép nyelvére lefordítatott, de magyarra még 
hogy ezen keresztül tudom a leghitelesebben nem. Hazatérve gönci lelkipásztori beiktatása 
bemutatni az e gyárban folyó munkát, valamint a emlékére már több szentírási részletet közölt 
papírt, azt az anyagot, mely az ember által saját fordításában. A helyes Bibliafordítás gon-
elõállított valamennyi anyag közül a legnagyobb dolata egyre inkább foglalkoztatta. A komoly 
hatással volt és van az ember, az emberiség munkához azonban csak számára tragikus ese-
fejlõdésére. És ez az egyáltalán nem túlzó mények után fogott. Az 1580-as években, az 
kijelentés a Biblián keresztül is igazolást nyert a országban dúló pestisjárványban ugyanis elve-
hosszú évszázadok folyamán. Bibliát papírra szítette feleségét és három gyermekét. 1586-
természetesen csak i.u. 105, a papírkészítés ban azután három kiváló ifjú tudós segítõjével 
felfedezése után írhattak. A korábbi – történelmi elkezdte a fordítás nagy munkáját, azért is, mert 
idõkben is voltak azonban íráshordozó anyagok,  az általa magyarra fordított Biblia „elõljáró be-
melyekben az i.e. 6.sz.-tól gyûjthették a vallásos szédében” ekként panaszkodik: Nagy gondat-
írásokat: a zsidó vallás alapvetõ nézeteinek és lanság volt, hogy már minden nemzettség nyel-
szertartásainak összegzése az Ószövetség volt. vén vagyon az Istennek könyve, arról ennyi ideig 
Idõszámításunk kezdetétõl kb. 900-ig pedig új  a magyar nemzettség eddig gondot nem viselt. 
könyv  szüle tett,  az Újszövetség, mely a Nem tudom, hogy a prédikátorokat vádoljam, 
keresztény vallás szent iratainak gyûjteménye. vagy a fejedelmeket. Kétségkívül vagyon ebben 

A Biblia tehát az Ó- és Újszövetség valami bûnük a tanítóknak, de a fejedelmeknek 
egyesítve. Együtt alkotják a keresztény vallások nagyobb bûnük vagyon. Kik nemhogy a Bibli-
Szentírását. Méltán nevezhetjük a könyvek ának magyar nyelvre fordítására gondoltak vol-
könyvének, hiszen minden könyvek között a na, de arra sem viseltek gondot, hogy a Magyar 
legtöbb nyelven, és kimagaslóan a legnagyobb nemzetiségnek sok szép és nagy dolgainak, 
példányszámban kiadott könyv szerte a világon. nagy cselekedeteinek históriáját megíratták vol-

Az Ószövetség eredetileg héber, míg az na, és az õ utánuk valóknak örök emlékezetre 
Újszövetség görög nyelven íródott. hagyták volna…”

A Bibliának és a bibliafordításoknak Ma- A fordítás az eredeti héber és görög nyelvrõl, 
gyarországon is történetük van. Legkorábbi bib- valamint az i.u. 400 körül megjelent latin nyelvû 
liafordításunk az ún. elõreformációs mozgalmak Vulgatából végezték. A sors nagy rendezésében 
során jött létre. Husz János eszméit Prágában Károlyi nagy elhatározásával egy idõben más is 
tanuló magyar fiatalok hozták haza, és ez esz- elhatározta, hogy magyar nyelvû bibliának lennie 
méknek megfelelõen fordították magyarra a két kell. Õ volt Mantskovit Bálint, aki dacolva a pro-
szövetség írásait 1436 és 1439 között. Ez a testáns nyomdák elkobzására vonatkozó rende-
kéziratos ún. Huszita Biblia elveszett. Három lettel, miután Rákóczi Zsigmond egri fõkapitány, 
kódexünk azonban töredékeket megõrzött a késõbbi erdélyi fejedelem, Báthory István 
belõle. A Bécsi Kódex  többnyire prófétai iratokat országbíró és más fõurak támogatását elnyerte, 
tartalmaz. A müncheni Kódex négy evangéliumot nyomdát létesített a Hernád-menti Vizsolyban.

A Vizsolyi Biblia
1.rész.
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Eközben Göncön megfeszí tett  ford ítás i nyomással egy idõben Észak-Magyarországon öt 
munka folyt. A fiatalember Szenci Molnár Albert – papírkészítõ mûhely, ún. papírmalom mûködött, 
ahogy ekkor mondták – cepelte az íveket melyek száma rohamosan emelkedett, a XVII. sz. 
Vizsolyba, gyalogszerrel a nyomdába. elejére már 31-re szaporodott.

Ma sem tudjuk, honnan szerezték a nyomta-
táshoz szükséges kellékeket, a betûcsaládokat, Turóczi József
préseket, festéket. Azt azonban tudjuk, hogy a két (folytatjuk)
kötetben megjelent 800 példány I. kötetének 696 
lapjához, és a II. kötet 516 lapjához honnan vették Forrás: Balatonfûzfõi hírlap XIII(12)6 
az 1 millió kézzel merített ívet. A fordítással és (2003.dec.)

Összefoglalás mérhetõ, mivel az öregedés folyamán a papír is 
megsárgul. Az öregedés során bekövetkezõ bar-

A száraztisztítás különbözõ papírfajtákra nulásuk és fluoreszcencia-viselkedésük miatt 
gyakorolt hatását kutatták. Ennek során leg- nem javasolhatók a Wishab (radírszivacs)-fajták 
inkább a papírrestaurátorok által használt anya- és a Groomstick. 
gokra és radírtechnikákra koncentráltak. FTIR-
vizsgálattal (Fourier Transzformációs Infravörös 
Analízis) meghatározták a leggyakrabban hasz- Bevezetés
nált radírozó anyagok összetételét, és rögzítet-
ték a mesterséges öregítés után fellépõ válto- Az Instituut Collectie Nederland (a Holland 
zásokat. Minden fellelhetõ kémiai összetétel Kulturális Örökség Intézete) számos holland pa-
esetében kétféle terméket vizsgáltak, négy pa- pírrestaurátornak feltette a kérdést, hogy lehet-
pírfajtán. A papírokon a radírozás elõtt és után, séges lenne-e a különféle radírgumik és radír-

o porok hatását megvizsgálni. A papírrestau-valamint a 90 C-on és 35-80 % relatív légned-
rátorok gyakran alkalmazzák a radírgumit, a vesség mellett történõ öregítés után vizsgálták a 
radírport – akár saját gyártásút, akár mást – és a felületi pH-értéket, a sárgulási indexet és a 
gumigyurmát a felületek tisztítására. Ezekkel az fluoreszcencia-viselkedést. A radírozott papíro-
anyagokkal a felületi szennyezõdés, a por, a kon visszamaradt gumiszemcsék mennyiségét 
zsíros szennyezõdés, a rovarpiszok és más és színét, valamint fluoreszcencia-viselkedését 
hasonló szennyezések eltávolíthatók. A papír mikroszkóppal állapították meg.
radír-(por)ral történõ tisztítását önálló tisztítási A felületi pH-érték nem változott jelentõsen. 
technikaként, de más tisztítási technikák elõke-Mindegyik gumifajta megsárgult, leginkább a ter-
zeléseként is alkalmazzák. Ezzel kerülhetõ el, mészetes gumi. A Whatman-1 papír kivételével, 
hogy a szennyezõdés-részecskék a papírrostok amely önmagában a legkevésbé sárgul, a radí-
között irreverzibilisen lerakódjanak. rozás okozta sárgulás külön nem látható vagy 

A vizsgálat elõkészítéséhez áttekintették a 
szakirodalmat. Többek között ennek alapján ha-
tározták el, hogy a vizsgálatot úgy végzik, hogy 

Radírpor, gumigyurma és radírgumi hatása
a papírra

(Die Auswirkung von Radierpulvern, Knettgumi und 
Radiergummi auf Papier)*

Roelofs, Wilma G. Th. – de Groot, Suzan – Hofenk de Graaff, Judith H 

*Az IADA 9. Nemzetközi Kongresszusán elhangzott elõadás. 
(Koppenhága, 1999. aug. 15-21.)
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az a lehetõ legjobban megközelítse a papír-
restaurálás gyakorlatát, és hogy a Hollandiában 
használt radírfajtákra koncentrálnak. A vizsgálat 
célkitûzése az volt, hogy megállapítsák a radír-
anyagok használatának hatását a papír visel-
kedésére, az öregedés során. 

Hogy betekintést nyerjenek a holland papír-
restaurátorok által alkalmazott radíranyagok 
használatába, kb. 300 papírrestaurátorhoz jut-
tattak el egy kérdõívet. Ebben megkérdezték, 
milyen radíranyagokat, milyen mûtárgyakhoz és 
milyen módon használnak. 

A válaszolók aránya kb. 30 % volt. Hetven 
különféle gumifajtát és radírport neveztek meg. 
Közelebbi vizsgálat után ez a szám körülbelül 
harmincra volt csökkenthetõ, mivel ugyanazt a 
terméket, különbözõ neveken, több szállító is 
kínálja. A használati gyakoriság alapján kb. 
húszra lehetett tovább csökkenteni a radírfélék 
számát. 

A kérdõívekbõl kiderült, hogy a radírport laza 
porként és a port átengedõ radírpárnaként is 
használják, amellyel a papírfelületet ledörzsölik. 
A tömb formájú radíranyagokat is részben erre a 
célra használják. Gyakoribb azonban, hogy a 
tömbradírból felhasználója reszeléket készít, 
hogy minden problémára megfelelõ formátumú 
radírpor álljon rendelkezésére. 

Az archív anyagok és sokszorosított grafikák 
mellett a radírport fényképek felületi tisztítására 
is használják. A tömbradíron és a radírporon 
kívül a különféle “Wishab” radírszivacs-típusok 
gyakori használatát is megemlítették ugyan-
ezeken az anyagokon.  A vizsgálat során a legnagyobb mértékben 

követték a restaurátorok gyakorlatát. A kivá-
lasztott papírokon a radírport kézzel dörzsölték 

Anyagok el. Mindig egyforma mennyiségû radírport vittek 
fel óvatos, körkörös mozgással a papírra. A ra-

Radíranyagok dírgumival történõ radírozáshoz a papírt egy 
Beszerezték a kérdõíveken felsorolt radí ro- forgatható tárcsához rögzítették. A tömbradírt 

kat és radírporokat, és Fourier Transzformációs kézzel, óvatosan, a forgó papír felületére nyom-
Infravörös Spektroszkópiáva l (FTIR) elvégez- ták. Így egyenletesen radírozott felületet kaptak.
ték meghatá rozásukat . Az derült ki, hogy mind- A keletkezett gumimorzsákat a papírról le-
össze négy kü lönbözõ anyagcsoportot hasz- rázogatták. A Wishab radírszivacs esetében a 
nálnak radíranyagként: természetes kaucsukot három különbözõ keménységi fokozatot [puha 
(töltõanyaggal vagy anélkül) , szintetikus kau- (fehér), kemény (sárga) és extra kemény (kék)] 
csukot, faktiszt (szintetikus gumi) töltõ- külön vizsgálták.
anyaggal, polivinil-kloridot lágyítóval, valamint 
töltõanyaggal és anélkül. A “Wishab”-nál poli- Papír
uretán-észtert is kimutattak. (1. táblázat) A A vizsgálathoz, számos papírrestaurátorral 
FTIR-elemzések alapján mindegyik anyagcso- folytatott egyeztetés után, olyan papírfajtákat 
portból két -két terméket választo ttak ki a választottak ki, amelyek a papírrestaurálási 
további vizsgálathoz. gyakorlatban is elõfordulnak. Ehhez facsiszolat-

1. táblázat: Radíranyagok összetétele

MárkanévMárkanév ÖsszetételÖsszetétel
Változás

öregedés után
Változás

öregedés után

Magic rub, Eberhard 
Faber 1954

Polivinil-klorid-ftalát-
észter lágyítóval; a 
töltõanyag  kalcium- 
karbonát

Nincs változás

Edding R10, kiváló 
minõségû szintetikus 
tömbradír

Polivinil-klorid-ftalát-
észter lágyítóval, töl-
tõanyag nélkül

A ftalátészter elillant, 
a polivinil-klorid ma-
ga nem változott 

Archival Aids Draft 
Cleaning Powder

Sztirol-butadiéngumi, 
a töltõanyag kaolin és 
kalcium-karbonát

Nincs változás

Dry Clean Jr. A.B.C. 
Cleaning Pad (tisztító-
párna)
Keuffel & Esser Co.  

Faktisz+magnézium-
szilikát és kalcium-
karbonát

Nagyon  c s e k é l y  
változás

Gomme en poudre 
fine (finom radírpor)
OUS211-310
(Art& Conservation)

Faktisz; a töltõanyag 
kalcium-karbonát+ 
szilicium-vegyület 

Nincs észlelhetõ vál-
tozás

Groomstick Molecular 
Trap (molekulacsapda)

Természetes kaucsuk A kettõs kötések oxi-
dáció révén eltûnnek 

Wishab 1035, puha 
Wishab 1036, kemény

Wishab 1037, extra 
kemény 

Fehér: faktisz
Fehér: faktisz
Sárga: sztirol-butadién-
gumi + faktisz

Kék: poliuretán-észter
Sárga:sztirol-butadién-
gumi + faktisz
Kék: poliuretán-észter

Oxidációval további
C=O (keto-csoport) 
abszorpció. Csekély 
változás a faktisz keto-
csoportjának oxidáci-
ójában.
Nincs észlelhetõ elvál-
tozás.
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tartalmú papírt, rongypapírt valamint durvább és lításokkal: Illuminant 1+A; Illuminant 2+A; 
osimább felületû papírfajtákat választottak. (2. 10 G=0,0 (SCI, Spectral Component Included).

táblázat). A sárgulási indexet a nem öregített anyagon, 
valamint 3 és 18 nap öregítés után mérték. Min-
den lapon ötször mérték a sárgulási indexet, eb-
bõl számították ki a középértéket és a szab-
ványeltérést. A különbségek szignifikanciájának 
kiszámítása 95%-os megbízhatósági szinttel 
történt.

Felületi pH-érték a TAPPI T 529 szabvány 
szerint 

A felületi pH-értéket 3 mérés középértékébõl 
számították ki. 

Vizsgálat Az eredmények tárgyalása

Öregítés A radíranyagok öregedése 
A radírozott és a nem radírozott papírokat A radíranyagokat Whatman 1 papír-alapon 

mesterségesen öregítették. Ezen kívül öregítet- és üvegtálon öregítették. Ezután mikroszkóp 
ték a használatlan radíranyagokat, majd vizs- alatt tanulmányozták a radíranyagok és a papír 
gálták az összetételüket és elszínezõdésüket. A változásait. Kiderült, hogy az öregítés során 
nagyobb hõvel és ciklikusan változó relatív lég- mindegyik gumifajta többé-kevésbé megsárgult. 
nedvességgel való öregítés mellett döntöttek. A sárgulás mértéke növekvõ sorrendben: polivi-
Korábbi vizsgálatokból az derült ki, hogy ez a nil-klorid, faktisz, szintetikus kaucsuk, természe-
kísérleti módszer nagy mértékben hasonlít a ter- tes kaucsuk, Wishab. A természetes kaucsuknál 

omészetes öregedésre. A 90 C-n és – 3 óránként meg kell jegyezni, hogy a morzsák elõször raga-
változó – 35 és 80 %-os relatív légnedvesség dóssá válnak, majd további öregítés után ismét 
mellett végzett öregítés 18 napig tartott. megkeményednek és megbarnulnak (3. táblá-

zat). A FTIR-spektrum is mutat néha elválto-
Vizsgálati módszerek zásokat.az öregítés után (1. táblázat)
Nem várható, hogy a felületen minimális 

mennyiségben visszamaradó radírpor a papír- A radírozott papírfajták öregedése
vastagság észrevehetõ változását okozza. Ezért 
a vizsgálat mindenekelõtt a papírfelületnek a pH
radírozás és az öregítés következtében fellépõ A radírozott és öregített papírfajták felületi 
vizuális változásainak láthatóvá tételére kon- pH-értékét összehasonlították a nem radírozott, 
centrált. öregített papírokéval. Ebbõl az derült ki, hogy a 

vizsgált papíroknál a radírozás következtében 
Mikroszkópos vizsgálat semmilyen szignifikáns különbség nem lépett fel. 
Minden papírfajtát a radírozás elõtt, a radí-

rozás után, öregítés nélkül és öregítve egy szte- Vizuális értékelés mikroszkóp alatt
reomikroszkóp alatt vizsgáltak meg, kb. 20x na- Az öregítés hatásának vizuális értékelésénél 
gyítással. Ezen kívül UV-sugárzás alatt tanul- minden papír esetében megfigyelték a vissza-
mányozták a papírok fluoreszcencia-viselke- maradó morzsákat és azok sárgulását. (4. táb-
dését. Különösen a fluoreszkáló részecskék és a lázat). Ugyanezt tették UV-sugárzás alatt (5. 
színváltozások megjelenését figyelték. táblázat). Szabad szemmel a radírozott és 

radírozatlan papírok között alig lehetett különb-
Sárgulási index az ASTM E 313 szabvány séget észrevenni. Csak erõsebb nagyításnál, 

szerint mikroszkóp alatt lehetett morzsákat észrevenni, 
A sárgulási indexet egy Minolta 2002 ref- amelyek öregítés után barnábbá váltak, vagy 

lexiós színmérõvel mérték, a következõ beál- UV-sugárzás alatt fluoreszkáltak.

2. táblázat: Papírfajták

Facsiszolat-tartalmú papír 
Canson rajzpapír, Canson 
Dessin 3 a

Arches Aquarel papír (ARC)
Whatman 1 (WH1)
Barcham Green and Co. rongy-
papír (BG

Facsiszolat, timsó/gyantaenyvezés
Kb. 30 % szulfitos fenyõcellulóz és 
szulfátos fenyõcellulóz + kb. 70 % 
lombosfa-cellulóz, ligninmentes
100 % gyapotlinter
100% gyapotlinter enyvezés nélkül
100 % gyapotlinter

PapírfajtaPapírfajta ÖsszetételÖsszetétel
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Sárgulási index öregítés után. Ezzel szemben a fatartalmú papír, 
A mérést minden lapon ötször végezték el. de az Arches Aquarel és a Barcham Green 

Számos mérésnél a standard eltérés nagyon papírok is erõsen megsárgultak. Ezen megsár-
nagy volt. Annak meghatározására, hogy kimu- gulás miatt a radíranyagok hatása miatt esetleg 
tathatók-e szignifikáns különbségek, 95 %-os bekövetkezõ sárgulás nehezen észlelhetõ. Csak 
megbízhatósági szintû t-tesztet végeztek. A viszonylag kevés visszamaradó morzsa van, és 
Whatman 1 papír csak kevéssé sárgult a szigorú a papír barnulása ezeknél a méréseknél domi-

Radíranyagok öregedése Radíranyagok öregedése A radíranyagok hatása a Whartman 1 papírra A radíranyagok hatása a Whartman 1 papírra 

GumifajtákGumifajták

Magic rub

Edding

Archival Aids Draft Clean

Dry Clean Jr.

Wishab 1035

Wishab 1036

Wishab 1037

Gomme poudre

Groomstick

Öregítés nélkülÖregítés nélkül ÖregítveÖregítve Nappali fénybenNappali fényben UV-sugárzás mellettUV-sugárzás mellett

Fehér

Fehér

Sárga

Sárga

Fehér

Bézs, sárga és kék
szemcsék

Sárga és kék szemcsék

Bézs

Szürke

Fehér

Bézs

Bézs, ibolya szélek

Világosbarna

Barna

Sötétbarna,
áttetszõ barna (kék volt)

Világosbarna, barna és
áttetszõ

Bézs

Barna, „megolvadt”

Nincs

Néhány foltocska

Néhány foltocska

Néhány foltocska

Barna foltocskák

Sötétbarna foltocskák

Sötétbarna foltocskák

Világosbarna foltok

Sötét, olajszerû foltok

(Kevéssé) fluoreszkáló
foltocskák

(Kevéssé) fluoreszkáló
foltocskák

(Kivehetõen)
fluoreszkáló foltocskák

(Kivehetõen)
fluoreszkáló foltocskák

(Nagyon erõsen)
fluoreszkáló foltocskák

(Nagyon erõsen)
fluoreszkáló foltocskák

Kivehetõen fluoreszkáló
gyûrû a barna foltocskák
körül

Fluoreszkáló folt

Erõsen kivehetõ fluoresz-
káló gyûrû folt körül

3. táblázat: Radíranyagok öregdése és a radíranyagok hatása a Whatman 1 papírra

4. táblázat Radírozott papírok értékelése öregítés után, nappali fénynél 

PapírfajtaPapírfajta

RadírfajtákRadírfajták

Whatman 1 papírWhatman 1 papír Arches AquarelArches Aquarel Barcham GreenBarcham Green CansonCanson FatartalmúFatartalmú

Magic rub

Edding

Archival Aids Draft
Clean

Dry Clean Jr.

Wishab 1035

Wishab 1036

Wishab 1037

Gomme poudre

Groomstick

A*A

0

×××

0

0

×××

×××

××

0

0

AA

0

×

0

×

0

×

×

×

0

AA

0

0

0

0

0

×××

××

0

0

AA

0

×

0

0

××

×

0

0

0

AA

0

×

××

×××

×

××

××

×××

××

V**V

0

0

+

+++

+++

+++

+++

+

+

VV

0

+

+

0

+

+

+

+

+

VV

+

+

+

+

++

++

++

+

+

VV

0

0

0

0

+

+

0

0

0

VV

×

0

0

0

0

0

0

0

0

*A= a radírozás után visszamaradó morzsák, mikroszkóp alatt értékelve: 0: nincs; ×: kevés;××: sok; ×××: nagyon sok
** V= a visszamaradó morzsák értékelése öregítés után: 0: nincs; +: kevés;++: sok; +++: nagyon sok
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náns szerepet játszik. Csak a Whatman 1 Végkövetkeztetés
papíron okozták a Wishab-fajták és a Dry Clean 
Jr. a sárgulási index szignifikáns növekedését (6. A radírozott papírfajták túlnyomó részénél 
táblázat). vizuálisan szinte semmilyen elváltozást nem le-

6. táblázat Sárgulási index

PapírfajtaPapírfajta

RadírfajtákRadírfajták

Whatman 1 papírWhatman 1 papír Arches AquarelArches Aquarel Barcham GreenBarcham Green CansonCanson FatartalmúFatartalmú

Magic rub

Kezeletlen

Edding

Archival Aids Draft
Clean

Dry Clean Jr.

Wishab 1035

Wishab 1036

Wishab 1037

Gomme poudre

Groomstick

N*N NN NN NN NN

-1,1

-1,1

-1,3

-0,6

-0,3

-1,1

-0,1

-0,3

-0,8

-1,3

9,5

9,7

8,9

10

10

9

9,3

8,5

9,1

8,6

20,3

20,4

19,1

20,2

20,3

19,2

20,3

20,9

20,4

18,8

-3,1

-3,5

-3,7

-2,7

-3

-3,7

-3,5

-3,6

-3,5

-3,5

17,3

19,4

18,4

18,3

18,6

18,4

17,9

17,7

17,74

18,4

A**A AA AA AA AA

5,1

5,9

6,5

7,7

10,7

8,3

8,4

9,4

8,2

6,8

35,2

35,6

35,6

35,2

36,5

36,7

35,1

33,4

33,6

35,9

24,5

24,4

24,6

24,7

25,7

23,7

24,9

24,6

24,9

24,3

9,6

10,8

11,4

11

11,8

11,2

10,7

10,4

10,9

10,8

36,7

36,6

37,2

36,5

30,1

37,6

36,7

36,9

36,9

36

*N: öregítés nélkül  *A: 18 napos öregítés után

5. táblázat Radírozott papírok értékelése öregítés után, UV-sugárzás mellett

PapírfajtaPapírfajta

RadírfajtákRadírfajták

Whatman 1 papírWhatman 1 papír Arches AquarelArches Aquarel Barcham GreenBarcham Green CansonCanson FatartalmúFatartalmú

Magic rub

Edding

Archival Aids Draft
Clean

Dry Clean Jr.

Wishab 1035

Wishab 1036

Wishab 1037

Gomme poudre

Groomstick

UV*UV UVUV UVUV UVUV UVUV

×

×

××

0

×××

×××

×××

×

0

0

×

0

0

×

×

0

0

0

×

××

×

×

××

××

××

×××

0

0

××

0

0

×

0

0

0

0

0

0

0

0

××

××

×

0

0

UVör**UVör UVörUVör UVörUVör UVörUVör UVörUVör

0

+

++

++

+++

+++

+

+

0

n

n

n

n

nn

n

0

n

n

+

++

+

+

+++

+++

+++

+

0

n

n

0

nnn

+

nn

n

n

0

0

0

0

0

++

0

0

0

0

* UV: a radírozás után visszamaradó morzsák fluoreszcenciájának mértéke, mikroszkóp alatt értékelve: 
0: nincs; ×: kevés; ××:nagy; ×××: nagyon nagy

** UVör: a visszamaradó morzsák fluoreszcenciájának mértéke, öregítés után:
0: nincs; +: kevés; ++: nagy; +++: nagyon nagy n: morzsa van, fluoreszcencia nincs
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hetett megállapítani. A polivinil-kloridból elõállított nyezték a haarlemi Teylers múzeumból. Végig-
radíranyagok (Magic Rub és Edding) okozzák a kísérték a vizsgálatokat, és gondoskodtak arról, 
papírfelületen a legcsekélyebb elsárgulást. Érde- hogy ezek a lehetõ legjobban közelítsenek a 
kes emellett megállapítani, hogy a kalcium-kar- gyakorlathoz. Az irodalmi kutatásokat Machteld 
bonát töltõanyagként való jelenléte a gumiban van der Feltz végezte. Birgit Reissland papír-
megakadályozza, hogy a lágyító (ftalátészter) el- restaurátorként járult hozzá az eredmények in-
illanjon. Az Archival Aids Draft Cleaning Powder is terpretác iójához. Jaap Mosk volt a szerkesz-
jó eredményeket adott. Bár a Wishab fajták és a tésért felelõs. Ez a projekt sikeres példája az 
Groomstick kevés különbséget mutatott a sárgu- interdiszciplináris együttmûködésnek a 
lási indexben, a vizuális észlelések (barna foltok ter més zet tud omá nyo s sza kem ber ek és a 
és fluoreszkáló foltok UV-sugárzásban) alapján restaurátorok között.
ezen anyagok használata nem tanácsolható. 

A fordítást a Magyar Képzõmûvészeti 
Egyetem Múzeumi és Közgyûjteményi Tárgy-

Köszönetnyilvánítás restaurátor szaka készíttette.

A radírpor vizsgálatát Robien van Gulik és A fordítást lektorálta:Kastaly Beatrix 
Nadia Kersten papírrestaurátorok kezdemé- (Országos Széchényi Könyvtár)

Szakirodalmi csemegék az elmúlt századokból
Tallózás folyóiratokban

1. rész

A Természettudományi Közlöny 1870-ben Az Akadémia levelezõ, majd rendes tagja és 
megjelent II. kötetének 11. számában Wartha másodelnöke is volt. A Természettudományi 
Vinczének a következõ referendumát olvashatjuk: Társulatban, amelynek elnökévé is megválasz-

tották, számtalan népszerû és tudományos 
Áttetszõ papiros elõadást is tartott. 1914-ben halt meg – olvas-
Áttetszõ papiros egy községi építõmester hatjuk a Révai Nagy Lexikonában.

eljárása szerint igen egyszerû módon állítható 
elõ. Közönséges írópapiros bekenetik kevés 
petróleummal s addig dörzsölgetik egy darabka Ugyenennek az évfolyamnak a 13. füzeté-
itatós papirossal, míg megszárad(a mi 4-5 ben Szontágh Miklós ad hír a következõkrõl:
percz múlva megtörténik). Az ily papirosra tin-
tával, tussal vagy föstékkel igen kényelmesen Melyik a legnagyobb fa?
lehet dolgozni, csakúgy, mintha be sem ke- Olaszországban a földmûvelési minisztéri-
netett volna. Hasonló módon lehet a rajzpa- um rendeletet bocsátott ki, hogy az Eucalyptus 
pirost is igen tartós áttetszõ papirossá alakítani. ne csak díszkertekben termeltessék, hanem 

erdõtelepek befásításánál is figyelembe vétes-
Wartha Vincze kémikus, egyetemi tanár sék. A fa 5-6 hó alatt már akár 1-2 méternyi 

1844-ben született. Mûegyetemi tanulmányait magasságra nõ és 5 év alatt, sûrû pagonyokat 
Zürichben végezte, a budai mûegyetemen ta- hoz létre.Az ausztráliai Viktória gyarmaton a múlt 
nársegéd. Heidelbergben doktori oklevelet ka- évben egy Eucalyptust kivágattak, mely a 
pott. Zürichben tanársegéd, majd magántanár faóriások közt kétségenkívül elsõ helyen áll. A 
lett. A királyi József mûegyetemen helyettes és földszinétõl 1 harmad méternyi magasságban, a 
rendkívüli tanár, majd rendes tanár, késöbb fa területe 32 métert tett: 4 méter magasságban 
rektor volt. A mûegyetem vegyészi szakosztá- az átmérõ még mindig 4 méter volt: 29 méter 
lyának 1882. történt szervezése tõle származik. magasságban 3 méter, 46 méter magasságban 
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2 egyharmad méter, 66 méter magasságban 1 A 14. füzetben ismét Wartha Vincze referál 
kétharmad méter. E fa 110 méter magas volt. a Polytechnische Zentralblattból:

Szontágh Miklós orvos, született Alsókubin- Komló papiros
ban (Árva) 1843-ban, meghalt Újtátrafüreden Egy marseilles-i kereskedõ az eddig ha-
1889-ben. Tanulmányait Bécsben végezte. Már szonvehetetlen portéka gyanánt eldobott kom-
tanuló korában az Österreichische Botanische lószárakat összevásárolja és azokból – eddig 
Zeitschriftbe florisztikai cikkeket írt. Árva várme- még titokban tartott eljárás szerint – oly papi-
gye és Sopron vármegye flóráját adta ki a bécsi rost készít, mely fehérség-, fény- és tartósság-
állat-növénytani társulat évkönyveiben. 1873-ban ra nézve a legjobb papírral is versenyez.
Tátrafüreden a vízgyógyintézet vezetését vette át 
s 1876-ban Újtátrafüredet alapította meg. T. Zs.

A Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
Restaurátorképzõ Intézetében

2003-ban, papír- bõr szakon végzett hallgatók neve,
és a papír alapanyagú diplomamunkájuk címe:

Hajdú Viktória
Schedius Lajos és Blaschnek Sámuel 

Magyarország térképének restaurálása

Koppán Orsolya
Egy 16. századi reneszánsz bõrkötésû könyv restaurálása

Meggyes Anita
Bizánci kötésû liturgikus könyv restaurálása

Mózer Erzsébet
J. F. Leybold: Nõ a kertben c. rajzának

és Lüdgendorf: Nõi portré c. aquarell festményének restaurálása

Nagy Virág
1898 körül készült földgömb restaurálása

Serényi Petra
Rodnay Sándor 19. századból származó halotti 

címeres levelének restaurálása

Szlabey Dorottya
19. századi fényképalbum restaurálása
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A piaci cellulóz forgalma többé-kevésbé Az író-nyomópapírok termelése Európában 
nõtt. Kína vezet 9%-kal, õt követi Japán (4%), lassan (+1%) nõtt 2003 elsõ felében, elsõsorban 
Európa 2%-ot ért el. A készletek mindenütt csök- az USA-ba történõ szállítások következtében, 
kennek. Kínára kell figyelni, ahol egyre több pa- másutt azonban csökkent. Kivétel Japán, ahol 
pírgép indul be a jövõben. 4%-kal emelkedett a termelés.

A tissuegyártás növekedése az elõzõ évek-
hez hasonló (2-3%). Ez a termék a világ rost- Forrás: International Paper World 11/2003. 
gyártásának 20%-át fogyasztja el. 11.oldal

A világ cellulóz- és papírtermelése 2003-ban

A Södra Cell 2004. jan. 23-án áremelést cellulóz iránti igény folyamatos növekedését 
jelentett be a fenyõcellulózra vonatkozóan.   je lö lte  m eg.
A február elsejétõl érvényes ár 590 USD/tonna. 
Az intézkedés háttereként a cég a papír és a Forrás: www.ipwonline.de (2004. február)

Az USA hullámtermék-eladása 2003 novem- hullámlemez árának emelését fogják bejelenteni 
berében már második hónapja emelkedett, még- 2004. 1. negyedévére.
pedig az elõzõ év azonos hónapjához képest   Az iparág hullámlemez-készlete 1735 millió 
2,6%-kal. tonna. Ez 9 éve a legalacsonyabb érték; a teljes 

A novemberi átlagos heti kiszállítás kb. 800 havi hullámlemez-kínálat most a legalacsonyabb 
2 1997 novembere óta.millió m -t ért el, és ezzel 2 év óta elõször haladta 

A lemezgyárak kibocsátási aránya messze meg a 800-as értéket. Ez azt valószínûsíti, hogy 
meghaladta az elõzõ 10 havi átlagot, és a kész-az Egyesült Államok gazdasági fellendülése 
letet gyári szinten 39100 tonnával növelte. Annak kedvezõ hatást gyakorol a hullámtermék-
azonban nem volt sok értelme, hogy a lemez-gyártásra.
gyárak 30 napig termeltek, míg a dobozgyárak A novemberi összes 2900 millió négyzet-
mindössze 18 napig.méter termelés 2,8%-kal alacsonyabb az elõzõ 

Mark Wilde (Deutsche Bank Securities) sze-évinél, ez azonban az év eggyel kevesebb mun-
rint „nem az a kérdés, hogy emel-e árat az ipar, kanapjából származhat.
hanem az, hogy mikor.”A novemberi javulás 81600 tonnával csök-

Õ február elejére teszi a dátumot, ami azt kentette a készleteket, annak ellenére, hogy a 
jelenti, hogy a termelõk ezt már decemberben hullámlemezüzemek csak 93%-os teljesítmény-
bejelentik a 90 napos szerzõdéseknél.nyel dolgoztak. Ez a csökkenés kétszerese a 

Ugyanakkor az elemzõk megjegyzik, hogy a normál novemberi csökkenésnek, és nagyrészt 
készletek „nagyon gyengék”. Folytatódik a kapa-a dobozüzemek 120700 tonnás készletcsökke-
citáscsökkentés és a nyersanyag árának növe-nésének tulajdonítható.
kedése. Különösen a segédanyagok és a föld-A hullámlemezgyárak és dobozgyárak ösz-
gáz ára sújtja a termelõket.szes készlete 2455 millió tonna volt, ami 3,9 heti 

A szokásosnál erõsebb téli idõszakra igénynek felel meg. Az elemzõk ettõl azt várják, 
vonatkozó elképzeléseket megerõsítette a hogy az integrált észak-amerikai gyártók a 

Emelkedik a cellulóz ára

Erõsödik az USA hullámtermékipara
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Supply Management Intézet is, a megrende- mezgyártás 239800 tonna volt. Ez a havi érték a 
lések alapján. második legmagasabb volt 2003-ban, és 11,1%-

A 42-es fehérítetlen lemez ára 2003 decem- kal haladata meg 2003 havi átlagát.
berében 350-360 USD/tonna volt az USA keleti A hullámtermékipar kiváló novemberi ered-
részén, 5 USD/tonna árcsökkenés után. A piacon ményei, valamint a dobozigény gyenge emelke-
a reciklált hullámlemez 320-330 USD/tonna áron dése – a dollárnak az euróhoz viszonyított 
cserélt gazdát. gyenge árfolyamát figyelembe véve – nagyon 

Az észak-amerikai hullámlemezigény 3%-kal erõs GDP-növekedést, valamint szép termelés-
esett vissza októberben, és ez alatt volt az év növekedést jósol 2003. harmadik negyedévére 
legmagasabb értékû havi eladása. Az októberi (+8,7% éves bázison).
emelkedés után a reciklált hullámlemez-kibo-
csátás 4,4%-kal csökkent novemberben. Forrás: Pulpandpaper.net, 2003.dec.17.

Az Amerikai Erdészeti és Papír Egyesület be-
jelentette, hogy az exportra történõ hullámle- P. É.

Az EU és az USA acélra vonatkozó vitá- A kilátásba helyezett vámok 76 különbözõ 
jának döntése megóvta a papír- és karton- cellulóz, papír- és kartontermékekre vonat-
ipart a magas vám bevezetésétõl: az Európai koznak, valamint nyomtatott könyvekre, új-
Bizottságnak engedélyezték, hogy néhány, ságra és más nyomtatott termékekre. (A 
USA-ból származó papír- és kartontermékre CEPI tiltakozott ez ellen az Európai Bizott-
15%-os vámot vessen ki 2003. december ságnál, minthogy az EU-USA papírkereske-
közepétõl, ha az USA nem törli el az acél- delem jól mûködik.)
vámot. 2003. november 5-én az EU Kereske-

A gyengülõ dollárral az EU-vámok egy sor delmi Tanácsosa, Pascal Lamy így nyilat-
amerikai terméket sújtottak volna, mint pl. a kozott: „Az Európai Bizottság reméli, hogy 
mázolatlan grafikai papírt és kartont, a toa- nagyon világos üzenetet küldött az Egyesült 
lettpapírt, az arc- és kéztörlõ kendõket, egy Államoknak arról, hogy elfogadhatatlan, hogy 
sor feldolgozott papírt, tissue-t és dobozt. 3 évvel az eredeti WTO határozat határide-

Maradt azonban egy még súlyosabb vita, jének lejárta után, folyamatosan megszegi 
ami érintheti a papír- és kartontermékeket annak életbeléptetését. Még nyitva hagytuk 
(melyekbõl a CEPI-országok több mint 1 az ajtót az USA számára. Az ellenlépések 
millió tonnát importáltak az USA-ból 2002- bevezetésének idõpontja: 2004. márc.1. Re-
ben). E vita oka, hogy az USA megszegi a mélem, az USA élni fog a lehetõséggel!”
WTO döntéseit (World Trade Organisation).

Az EU nyomást gyakorol az Egyesült Álla- Forrás: International Paper World 
mokra azért, hogy az szüntesse meg export- 12/2003. 5. old. (2003.dec.)
támogatását. Az Európai Bizottság elfogadott 
egy olyan javaslatot, hogy 2004. márc. 1-jétõl Megjegyzés: A büntetõvám március 1-
5%-os vámot vet ki meghatározott USA-ter- jétõl életbelépett. Addig marad érvényben, 
mékekre, mely vám havonta 1%-kal emel- míg az USA meg nem szünteti a dotációt.
kedik, egész 17%-ig. A javaslat akkor lép 
életbe, ha az EU tagállamai elfogadják. A szerkesztõ

Az acélra vonatkozó határozat
elhárította a fenyegetést

a papír- és kartonkereskedelem felõl,
de még komolyabb helyzet várható
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Kiváló angol papíripari szakértõk (J.O’Brien, A „zöld fogyasztók” extra költségeket is elfo-
J.Hendry, M. E. Marley) a Paper Technology gadtak és boldogok voltak, hogy a „papír nem 
2003. nyári és õszi számaiban fejtették ki néze- öli meg õket”.
teiket [1,2,3] az elmúlt két évtized – milliárd dol-
lárokat felemésztõ – kutatási és technológia-
átalakítási tevékenységének értelmérõl. Az át- Dioxin-teszt 3500 dolllár/minta áron
alakítás kiváltó oka az iparág megfelelési kény-
szere a zöldmozgalmak által felvetett igények- A 60-as években Vietnámban „lombtalanító” 
nek: a fenntartható fejlõdés érdekében elsõd- szerként használt dioxin ipari szennyezõanyag-
leges rost helyett használjunk reciklált rostot, il- ként való megjelenésérõl készített sorrendben, 
letve farost helyett egynyári növényekkel dol- Angliában a cellulózipar a 9., a papíripar a 10. 
gozzunk, és végül szüntessük be a mérgezõ sorszámot kapta, annak ellenére, hogy nem 
dioxint (X-faktor) kibocsátó fehérítési eljáráso- használt klórt, hiszen a cellulózt importból sze-
kat [1]. rezte be. Laboratóriumokat szereltek fel méreg-

Mint ismeretes, bármely cellulózforrásból drága dioxinteszt-vizsgálókkal.
(fából, fûbõl) gyártható papír. 1961-ben a fel- Olyan peres ügyre is sor került az Egyesült 
használt fa elsõsorban a – 100 év alatt felnövõ Királyságban, hogy a tejet tartalmazó több-
– hosszú rostú fenyõ volt az északi féltekén. rétegû kartondobozt tették felelõssé azért, hogy 
1980-tól kapott nagyobb szerepet a Dél- a tehéntejben dioxin jelent meg. 4 évi peres-
Amerikában honos, 7 év alatt vágásérett euka- kedés után derült ki, hogy a dioxin nem a kar-
liptusz. Az elmúlt 40 évben – elsõsorban kör- tonból, hanem a tehéntenyésztõtõl 50 km-re 
nyezetvédelmi megfontolások miatt – a világ lévõ, koksszal fûtött égetõmûbõl került a tejbe. 
papírgyártásának mindössze 1%-ára csökkent Ekkor a zöldek megnyugodtak, hogy a papír-
az egynyári növények (Esparto fû, len, kender, ipar „kifehérítette” technológiáját és tevékeny-
gyapot) alkalmazása. ségüket más ipari ágazatokra irányították.

1995-re a cellulóz- és papírárak kezdtek 
összeomlani. Sok gyártó tönkrement Európa-

Klóros fehérítés – érzelmi alapon [1] szerte, és a tõke átvándorolt az információs 
iparba.

Néhány évtizeddel ezelõtt a média azt A papíripari szakértõket nem hagyta nyu-
sugalmazta a fogyasztónak, hogy: „a fehér pa- godni a dioxin-ügy. J. P. O’Brien felfigyelt egy 7 
pír tiszta”. A papírgyártók abban versenyeztek, éve tartó kanadai kutatásra, amely szerint hal-
hogy ki tudja a legfehérebb papírt (ISO 90) biológusok megállapították, hogy 150 km-re 
eladni. (Korábban az Esparto fûbõl gyártották a egy klóros fehérítést alkalmazó cellulózgyártól 
legjobb minõségû papírt, mely krémszínû volt, a folyóban halak nemet váltottak. Ez a kanadai 
nem pedig fehér.) gyár is rengeteg pénz költött arra, hogy a kló-

Ez után jöttek a zöld mozgalmak, és azzal ros fehérítést TCF-re cserélte. 4 év múlva a 
támadták a papíripart, hogy a klóros fehérítés biológusok csak egész gyenge dioxinmérge-
elpusztítja a halakat, szennyezi a levegõt, rákot zés-csökkenést találtak. Kontrollként megvizs-
okoz az embereknek és rákkeltõ anyagokat gálták egy fehérítetlen cellulózt gyártó üzem 
bocsát a természetbe. 1985 és 1993 között melletti folyóban a gyártól 150 km-re lévõ 
milliárd dollárokat költött az ipar arra, hogy helyen a halakat. Ez utóbbi gyár fehérítetlen 
klórral fehérített elemiklór-mentes (ECF), illetve kraft cellulózt gyártott fenyõfából. A legnagyobb 
teljesen klórmentes (TCF) rostot használjon.   m eglepetésükre azt találták, hogy itt a dioxin-

A Papíripar X-aktái:
Elsõdleges vagy másodlagos rost?

ECF vagy TCF?
Öko-terrorizmus?
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szennyezés szintje jóval magasabb volt, mint a felhasználása. kevesebb reci klálás, biomasz-
korábban vizsgált öt fehérített kraftcellulózgyár sza és hulla dékpa pír felha sznál ása tüzel õ-
körzetében. Arra a megállapítása jutottak, hogy anyagként. 
a dioxin az „X-faktor”. Úgy gondolták, hogy a 
dioxin nem a cellulózgyártási folyamatból, ha-
nem magából a fából származik. Állami kuta- Primer és szekunder rost, az X-akta 
tási pénzük azonban elfogyott, az ipar minden revideálása
pénzét arra fordította, hogy a cellulózgyártást 
„politikailag korrekt” klórmentes eljárásra cse- M. E. Marley [3] azzal a megállapítással 
rélje, így a kutatás abbamaradt, az X-aktát folytatja a felvetett komplex probléma tárgya-
lezárták. lását, hogy a reciklálás elõrehaladtával a papí-

O’Brien konklúziója az, hogy rosszul infor- rok szilárdsági tulajdonságai erõsen romlanak 
mált emberek által keltett emócionális problé- a hamu-, a rövid- és a finomrosttartalom növe-
ma miatt költött milliókat a papíripar. A helyes kedése miatt. 12%-ról 23%-ra növelve a hamu-
megoldás szerinte az lett volna, ha észérvekkel tartalmat, a csomagolóanyag szilárdsága felére 
szembeszálltak volna a tudatlansággal és fele- csökken. Megoldást jelenthet a hamumentesítõ 
lõtlenséggel, mely megrémítette a papírfo- eljárás bevezetése, de ez a termelõ gyár vál-
gyasztókat. tozó költségeit a jelenlegi szint 5-10-szeresére 

Dioxin valamennyi foszilis tüzelõanyag elé- növelheti.
getésekor keletkezik. A papírtermékek is tartal- A megfelelõ megoldás Lingbeek szerint az 
maznak dioxint, de ez abból származik, hogy elsõdleges rost arányának emelése.
növekedésük során a levegõbõl veszik fel ezt Ugyan akkor kiakn ázatl an másod lagos -
az anyagot. Ez a jelenség pedig feltehetõen az rost- forrá sok vannak Nyugat -Euró pa több or-
ipari forradalom óta tart. szágában is (Egyesült Királyság, Francia-

Ma már elegendõ tudományos információ ország, Ola szország), ahol a használt papír 
áll rendelkezésre ahhoz, hogy az ipar szembe- begyûjtési aránya kisebb min t 45%. Ez képes 
szálljon az O’Brien által „öko-terrorizmus”-nak fedezni Európa szekunderrost-igényét.
nevezett mozgalom új hullámával. Kényszer ítõ erõ a reciklálás gazdaságos-

ságának biztosítása. Jó modell erre a Lang-
erbrugge-i új papírgép (PMH), mely 100%-

Megoldja-e a reciklálás a környezeti ban francia és angol reciklált papírt használ 
problémákat? újságpapírgyártásra, mégpedig várhatóan ki-

váló tõkemegtérülési mutatóval.
Jan Hendry [2] vitába száll O’Brien utóbbi A recikling szektor erõsen nõ az Egyesült 

megállapításával. Szerinte az ipar vezetõi nem- Kirá lyságban is: új festékmentesít õ üzem 
csak környezetvédelmi, hanem üzleti okból tet- épült S hottonban és a t issue s zekto r is növe li 
ték, amit tettek. Kifejti véleményét a reciklálás- a reciklál t rost felhasználását.
ról, melyet nem tart az egyedül üdvözítõ megol-
dásnak, sem a környezet, sem az energiafel-
használás szempontjából. Irodalom

Nyilvánvaló, hogy a végtelen számú recik-
lálás lehetetlen. Az újrahasznosított rosthoz [1]. J. P. O’Brien: Paper Technology 44(5)2 
egyre több segédanyagot (pl. keményítõt) kell (2003.jún):
használni, másrészt a reciklálás nagy meny- A papíripar X-aktái
nyiségû széndioxid- és kénkibocsátással jár. [2] J. Hendry: Paper Technology 44(6)2 

A fa rostosítása alig használ energiát, mert a (2003.júl):
biomassza elégetése csaknem teljesen bizto- X-akta: több cellulóz, kevesebb RCF-
sítja a szükségletet. Széndioxid-mérlege nega- optimális  megoldás
tív, mert a fiatal fák mértéktelen mennyiségû [3] M. E. Marley: Paper Technology 44(7)2 
szén-dioxidot fogyasztanak. A hulladékpapír pe- (2003.szept.)
dig dioxinmentes tüzelõanyagként szolgálhat.

Jan Hendry szerint az optimális megoldás Összeállította: Polyánszky Éva
a következõ: elsõdleges rost növekvõ arányú 
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Az olyan non-profit szervezetek, mint a CEPI, és intéz ménye k részé re széle skörû támo-
legfõbb elõnye, hogy intellektuális és financiális gatás t nyújt . Már 130 c ég és int ézmén y írta al á 
kapacitásuk révén olyan problémákat is fel- ez együttmûködési nyilatkozatot. A célk itûzés 
vethetnek, melyek elsõ ránézésre nem tûnnek nemcsak a biomasszára irányul, hanem az 
rendkívül izgalmasnak, de saját iparuk számára energia miné l „intelligensebb” felhasználá-
hamarosan bizonyítják fontosságukat. Így ala- sára.
kult ez a megújuló energiaforrások (renewable A következõ elõadó a fiatal Giulio Volpi 
energy sources=RES) ügyében is. (WWF) volt, aki meggyõzõen magyarázta el a 

A megújuló energiaforrások problematikája a résztvevõknek, hogy rettenetes gazdasági kö-
Kyotoi jegyzõkönyvben jelent meg elõször (az vetkezményei lesznek annak, ha a világ nem 
ENSZ hatáskörében). Ezt követte az EU, és né- tartja be a kyotoi célokat. Kiemelte, hogy a szén-
hány más állam csatlakozása. tüzelésrõl át kell állni a tiszta bioenergiára, a 

Az Európai Bizottság már Kyoto elõtt, azután megújuló energiaforrásra. A hallgatóság kissé 
pedig különös nyomatékkal foglalkozott a kér- elképedt, amikor az elõadó kijelentette, hogy 
déssel. 20-tagú speciális bizottsága ilyen vonat- 2020-ig a CO  kibocsátás növekedése nem ha-2

kozású ipari projekteket támogat. Ezek között a ladhatja meg a 2%-ot, szemben azzal az elkép-
legújabb a CEPI szándéknyilatkozata a megúju- zeléssel, hogy egyáltalán nem szabad növe-
ló energiaforrások közül a biomassza hasznosí- kednie. A megújuló energiaforrások közül Volpi a 
tásának átlag 25%-os növekedésérõl, és a hõ- biomasszának tulajdonítja a legnagyobb jelen-
és energiatermelésben jelenleg elfoglalt 49%-os tõséget. Remélhetõ, hogy az energiaforrások 
arányának 56%-ra növelésérõl 2010-ig. Ezek a között – a szélenergiával együtt – a biomassza 
százalékok nem jelentenek különösebb problé- felhasználása a jelenlegi szint négyszeresére 
mát Skandináviának, a 10 új EU-csatlakozó or- fog emelkedni.
szágnak annál inkább!

A szándéknyilatkozatot a CEPI 2003. évi Az International Paper World 12/2003. 
brüsszeli közgyûlésén jelentették be. Luc számának 28. oldalán megjelent Közlemény 
Werring tájékoztatta a jelenlévõket arról a 260 alapján írta 
millió eurót meghaladó projektrõl, mely 4 éves 
tevékenysége során az érdekelt iparvállalatok Polyánszky Éva

A megújuló energia jövõje
(A CEPI 2003. évi közgyûlése)

Hat évi tárgyalá

Forrás: CEPI focus hírlevél, 2003. dec. 18.

K. P.

st követõen a pénzügy- A direktívát 2004. január 1-tõl kell alkal-
miniszterek múlt év márciusában jóváhagy- mazni. Az Európai Bizottság szándéka az, 
ták az energiaadóról szóló direktívát. Szep- hogy átmeneti intézkedéseket fog javasolni 
temberben az Európai Parlament benyújtott annak érdekében, hogy a tíz új tagállam is 
néhány javaslatot a direktíva erõsítésére, de meg tudjon felelni a szabályoknak.
egyiket sem hagyták jóvá. A direktíva elég További információt a CEPI szakrefe-
alacsony minimumszintet ír elõ, alacsonyab- rense, Annick Carpentier tud szolgáltatni 
bat, mint az akármelyik tagállamban érvény- (a.carpentier@cepi.org).
ben lévõ energiaadóztatási rendszerek adó-
kulcsai, ráadásul elég sok lehetõséget ad 
kivételekre vagy az adókulcsok csökkenté-
sére. 

Az Európai Tanács jóváhagyta az energiaadót 
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EMBERI ERÕFORRÁS FEJLESZTÉSE

Bevezetés A vállalaton belül szükségképpen létrehozan-
dó közös szándék és az egység az eltérõ gondol-

A vállalati kultúra az 1980-as években vált kodású, viselkedésû munkaerõkbõl akkor bizto-
témává, amikor a japán üzleti mûködés titkait sított, ha a dolgozók és a vezetés õszintén hisz 
próbálták megfejteni. A japán társadalom egyes olyan alapvetõ szervezeti elvekben, amelyek egyi-
alapértékei pl.: idõsek tisztelete, magasfokú dejûleg a vállalati kultúra elemei. Ilyenek például: 
munkaerkölcs, alapvetõen meghatározták a 
szervezeten belüli magatartást. A japán vállalati • vállalati történetek, események (mítoszok)
kultúra a rangidõsség alapján történõ fizetés- • formaságok (rituálék)
meghatározást, az állásbiztonságot, a feladatok • hitek, meggyõzõdések
fontosságát, az alkalmazottak kiválasztására és • értékek
továbbképzésére való fokozott odafigyelést, a • szimbólumok
minõségközpontú szervezeti és vezetési rend- • célok
szert támogatja. Egyes kutatók a Japán gazda-
ság sikerét  a nagyfokú emberközpontúsággal, a Jóllehet a fentiek egy vállalatnál dokumen-
kollektív felelõsségre épülõ döntéshozatallal, a tum szerint is rögzítve lehetnek, azonban a kul-
vezetõi döntésbe vetett feltétlen bizalommal, a túra elemeit az emberek cselekvései hozzák 
szakmától független karrierlehetõséggel ma- mozgásba és nem a különbözõ írott anyagok, 
gyarázzák. A japán szervezeti kultúra mögött a diszciplínák.
kínai konfúciuszi elvek közül az egy úrhoz való A kultúra jellemzõ vonásai a következõk 
hûség ideológiája áll. A nyugati vállalatok veze- (Schein):
tése a japán mintát nem vette át, hanem az adott 
saját körülményeihez igazította. Az így elért siker • viselkedési szabályok
fõ tényezõje, hogy a vállalati mûködés során  az • szervezeti értékek
Emberi Erõforrás Menedzsment (EEM) lágy • a vállalat mûködési mechanizmusa
jellemzõire (lásd e cikkben késõbb) helyezték a • a vállalat elvárása a dolgozóktól (munka-
fõ hangsúlyt. köri alkalmasság, rugalmasság stb.)

• munkahelyi környezet színvonala
• belsõ formális és informális kommunikáció

A kultúra értelmezése és jellemzése 
A kultúra egyik fõ jellemzõjét, a fent említett 

Ahogyan egy nemzetségnek vagy törzsnek viselkedés szabályait döntõen az alábbiak hatá-
vannak bizonyos rítusai, viselkedési formái, tabui rozzák meg:
és preferenciái, ugyanúgy egy szervezet is 
rendelkezik ezekkel. Ez a kultúra lehet nagyon • csoportérzés,  a „mi” elv
bonyolult és tudatosan kidolgozott, vagy belülrõl • hogyan lehet egy beosztást megszerezni 
fejlõdhet. Minden szervezetnek van kultúrája, és megtartani
amelyet a menedzsment felismer, elemez, és ha • barátság és együttérzés (a kapcsolatok 
az kívánatos vagy szükséges, ellenõriz és irányít. jellege és szabályai)

A vállalati kultúra leírható, mint az adott vál- • elismerés/jutalom és elmarasztalás/bünte-
lalatnál dolgozók tényleges viselkedése, maga- tés
tartása, amelyet az érvényes elvárások, normák 
(pl.: Értékrend, Etikai Kódex), értékek alapoznak A viselkedés a vállalati légkör talaján fejlõdik. 
meg. A vállalati légkört és hangulatot a különbözõ 

A vállalati  kultúra, mint az Emberi Erõforrás 
Menedzsment része. 

1. rész
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szinteken a dolgozók együttesen hozzák létre.   ahogy a vállalatot vezetjük. Amíg a Stratégia azt 
A légkör a vállalat irányító menedzsment tevé- mondja meg, hogy MIT tegyünk, addig a kultúra 
kenységének az eredménye. vezérli azt, hogy HOGYAN.

A kultúrára is jellemzõ, hogy állandó fejlõdés- A kultúra mint a dolgozók közösségében 
ben alakul, ahogyan a dolgozók a vállalaton belül kialakított szellem, összetartja a szervezetet. 
szocializálódnak. Keretül szolgál a munkatársak tevékenysé-

A vállalati légkört az alábbiak jellemzik géhez
(Minzberg): Minden szervezetnek megvan a saját „lég-

köre”, ami lehet hogy nem a legjobb, de a vál-
• a kommunikáció stílusa lalat a sajátjának vallja. A vállalat fejlõdését 
• a bizalom négy tényezõ együttes hatása segíti elõ, neve-
• a közös érdek és egymás elismerése zetesen:
• a problémamegoldás módja
• a csapat (team) szellem 1./ Szervezeti kultúra

2./ Vezetés, irányítás (leadership)
Az elmondottak példa arra, hogy a vállalati 3./ Stratégiai tervezés

kultúra egyik jellemzõ vonása az, hogy a visel- 4./ Változásmenedzsment
kedési szabályok hogyan bonthatók le a közös-
ség cselekvési formáira, az egyes munkatársak A vállalat piacaiban bekövetkezõ változások 
személyes tulajdonságaira. változtatást kívánhatnak a kultúrában [1]. Amint 

A szervezeti kultúra további  jellemzõje, hogy a kultúra módosul, az irányítás (leadership) is 
utasítással nem lehet megváltoztatni. A szer- változik [2], amely a stratégiai tervezésben is 
vezetek vezetõinek õszintén hinniük kell a megnyilvánul [3]. Ez természetszerûleg maga 
szervezeti kultúrában és be kell mutatniuk azo- után vonja a változásmenedzsment [4] módo-
kat a napi értékeket, amelyek a szervezet egé- sulását. Ez a folyamat elõre haladóan iteratív és 
szét átjárják. Erre jó alkalmak  pl.: a dolgozók a PDCA ciklust idézi:
teljes körére kiterjedõ szûkebb vagy szélesebb 
körû tanácskozások, amelyen a dolgozók nem • Tervezés (P)  Stratégiai tervezés
passzívan vesznek részt, hanem aktívan szere- ß

pelnek. • Bevezetés (D) Változásmenedzsment
ß

• Ellenõrzés ( C) Vállalati kultúra 
ßA vállalati kultúra szerepe a vezetésben

• Megvalósítás (A) Vezetés, irányítás
A vállalati kultúra az új évezredben egyre 

fontosabb tényezõvé válik, mivel a kultúra az A különbözõ stratégiák különbözõ elveket és 
egész vállalat mûködésére nagy hatással értékeket kívánnak. A Stratégiának és kultúrának 
van. Ma már elismerten azt hirdetjük, hogy a vál- illeszkednie kell egymáshoz. Ez az illesztés a 
lalatok közötti különbséget  az emberek hozzák vállalat vezetésének a feladata. 
létre. Ez az új keletûnek tekinthetõ alapelv még A menedzsment feladata, hogy erõsítse a 
jobban aláhúzza az Emberi Erõforrás Menedzs- szervezeti értékeket, a változásokat meg kell 
ment (EEM) szükségességét. valósítani és ezt közzé kell tenni. Az IBM korábbi 

A kultúra a mozgató ereje a vállalat vala- elnökhelyettese könyvében (1) 10 olyan értéket 
mennyi dolgozójának. Ezáltal válnak az alkalma- sorol fel, amelyek nem változnak idõrõl idõre és 
zottak elkötelezetté a vállalathoz, és alkalmazkod- eléggé széles körûek  és flexibilisek ahhoz, hogy 
nak az írott és íratlan szabályokhoz, amelyek példaképpen ezek az elképzelések bemutat-
meghatározzák a dolgozók magatartását, hatók legyenek. Ezek a következõk:
szemléletét, tevékenységüket. A siker, az „Üzleti 
Kiválóság” elérése (pl. Nemzeti Minõség Díj) a 1. az életet  az örömteliség jelenti 
vállalati kultúrán alapszik. Ha egy vállalat kiváló 2. a munka áldás, ha örömet okoz
akar lenni, a kultúráját kell átalakítania.  3. a munka szórakozás lehet

A vállalati kultúra határozza meg, ahogyan a 4. a nem reális elvárások hátrányt jelentenek
dolgokat csináljuk, ahogy a munkát végezzük, 5. használd fel valamennyi tehetségedet
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6. higgy magadban – adj magadnak esélyt d./ „A kultúra a kollektív szellem kollektív 
7. tegyél különbséget programozása” (Cock). 
8. legyen humorérzéked Ez azt jelenti, hogy egyrészt a kultúrát a 
9. hidd azt, hogy az emberek jók vállalat irányítja, másrészt a kultúra egy kollektív 

10. add meg, amivel tartozol. viselkedési forma. Erre alapozva hozza létre a 
szervezet a viselkedési szabályokat, az értéke-
ket (pl.: Etikai kódex). A vállalati kultúra tehát 

A vállalati kultúra definíciói meghatározó, mint a közösség többsége által 
elfogadott viselkedési norma. Ezért a kultúra 

A kultúra értelmezésében vannak különb- változtatása ill. változása a közösség vélemé-
ségek a szakirodalom jeles képviselõi (Schein, nyének alapvetõ változását igényli.
Peeters, Herzberg) között. A vélemények többek 
között az alábbi kérdéskörökben eltérõek: e./ „A kultúra a meggyõzõdések és az elvá-

rások összessége” (Schwarz és Davis) 
• Hogyan határozza meg a vállalat az értékeit? A kultúra alakításában minden dolgozó részt 
• A vállalati kultúrát potenciális versenyté- vesz meggyõzõdésével, érzéseivel, de nem 

nyezõnek kell-e tekinteni? azonos hatással.
• A vállalat Küldetésébe (Missziójába) ho-

gyan integrálható a szervezeti kultúra? f./ Juran a minõségügy nagy guruja, azt 
mondja, tudnunk kell, hogy amikor kultúrával 

Ezen értelmezésbeli különbségekre azon- foglalkozunk, az emberi szokások módjaival, 
ban itt nem térünk ki, inkább néhány kultúra- tradíciókkal, hiedelmekkel foglalkozunk, ame-
meghatározást  ismertetünk. lyek személyenként eltérhetnek egymástól és 

ezért az emberek szemlélete is különbözik 
a./A kultúra olyan folyamat, ami segíti az egymástól.

embereket az adott szervezetben a problémáik Az elmondottak ismeretében belátható, hogy 
megoldásában egy szervezetben annak tagjai miért állnak ellen 

sokszor valamely változásnak.
b./ A kultúra a mozgatója, irányítója minden 

tevékenységnek így a siker fõ oka (Faes) g./ A kultúra szervezeti felfogásban lénye-
A fejlõdõ és a stagnáló vállalatok között a gében az alábbiakat jelenti :

különbség abban van, ahogyan az emberi erõ-
forrást kezelik és értékelik és sokkal kevésbe az • szabályokat, amelyek segítségével ered-
értékesítési vagy technológiai elõnyökben. En- ményeket érünk el a szervezetben
nek kapcsán ismét fel kell hívni a figyelmet arra, • a szervezet imázsát, amelyek rituálékban, 
hogy hangsúlyozott szerepet kap az Emberi hagyományokban és szokásokban nyilvá-
Erõforrás Menedzsment (EEM), amelynek újabb nul meg
területei a következõk: • ezek alapjául szolgáló értékeket, ame-

lyeket a magatartás fejez ki.
• munkakörülmények (ez a motiváció alapté-

nyezõje) Ahol nincsenek normák és értékek, ott kul-
• fejlõdési lehetõségek (belsõ, tényleges túra sincsen. A normák és értékek kerete nélkül 

motivátorok) eluralkodik a szervezetben a rendezetlenség, az 
• hatékonyság/eredményesség feltételei a entrópia.

szervezetben (szervezeti kultúra)
h./ A kultúra a vezetés és a dolgozók közötti 

c./ A kultúra a tanult lényeges viselkedések, kapcsolatban az elvárásokra adott válasz  
hiedelmek egy csoportja, szokások, eljárások, (Knaapen).
tradíciók együttese. Másképpen úgy is fogalmazhatunk, hogy a 

Ezek összetétele a különbözõ embercso- vezetési elveket, értékeket, normákat, mint inpu-
portok között eltérõ. A csoportok a kultúra- tot a dolgozók elfogadják attól függõen, hogy 
elemeket az egymás után következõ generációs azok milyen mértékben elégítik ki a dolgozók 
új csoporttagoktól tanulják.(Margaret Mead). többségének elvárásait. A vállalati kultúrát tekint-
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ve, a vezetés és a dolgozók közötti kapcsolatok akadályozhatja az autonómia megvalósulását és 
az alábbiakban jelennek meg: korlátozhatja a tanulást.  Ha a vállalati kultúra azt 

sugallja, hogy mindenkinek az elvárt módon kell 
• a vállalat Küldetésében és Értékrendjében viselkednie és értelmeznie a vállalati és azon 
• a szervezeti felépítésben kívüli eseményeket, akkor ez korlátozza a válto-
• a vezetõi stílusban zások elfogulatlan, friss szemmel való értéke-
• a kommunikációban lését. Ha tehát a kultúra elõírja, hogyan lássuk a 
• a „kiválasztási” folyamatokban, mint pél- világot, nincs miért tanulnunk. A dolgozók beérik 

dául a dolgozók felhatalmazása, széles- a szabályok, utasítások követésével, mivel ezek 
körû bevonása, karriertervezés mindig megmutatják, hogy mi a kívánatos visel-

kedés (ISO).
i./ „A vállalati kultúra az alkalmazottaknak a 

vállalatukkal kapcsolatos b./ gátolhatja az autonómiát
Az elõírások gyakran rituálékká válnak és 

• véleményének ezzel gátolják az autonómiát. Ha a dolgozók 
• szokásainak, csak azért követik a vállalati szokásokat, mert 
• értékítéletének, mindig ezt szokták tenni, a vállalat merevvé 
• magatartásának, válik. 
• gondolkodási és cselekvési módjainak az 

összessége”.(Buchowicz) c./ ragaszkodás a saját hitrendszerhez
A dolgozók különbözõ „hitrendszerei” a vál-

j./ a vállalati kultúra érzelmileg szerzett, ma- lalati kultúrához kapcsolódnak. A feltétel nélküli 
gatartás formáló értékelképzelések, a cselek- ragaszkodás a saját hitrendszeréhez a vállalati 
véseinket irányító tudás (Tánczos) kultúrával szemben azt eredményezheti, hogy 

nem vállal közösséget a vállalati kultúra bizo-
k./ A vállalati kultúra az a mód, ahogyan gon- nyos téziseivel. Az is lehet, hogy emiatt valaki 

dolkodunk magunkról és környezetünkrõl, ahogy elhagyja a vállalatot. A vállalatnak azonban 
kommunikálunk, ahogyan cselekszünk (Polgár szüksége van meghatározott kultúrára a kiszá-
Veres Árpád). míthatóság érdekében, de azért is, mert bizo-

nyos szintû engedelmességre és fegyelemre 
l./ „A vállalatba mélyen beágyazódó hitek és szükség van a mûködés entrópiájának a csök-

meggyõzõdések” (Handy) kentéséhez (Értékrend, Etikai Kódex, Munka-
köri leírás stb.).

A kultúra hátrányos oldalai d./ változások figyelmen kívül hagyása
Probléma akkor van, ha a vállalat ragasz-

Általában hajlamosak vagyunk a kultúrának kodik a múltbéli tapasztalatokhoz, eljárások-
csak a pozitív összetevõit tekinteni. Például: hoz, noha a vállalatot körülvevõ gazdasági 
„Büszke vagyok arra, hogy XY vállalatnál dolgoz- társadalmi helyzet mást kívánna. A dolgozók-
hatom” Mítoszt építünk fel a kultúra pozitív ösz- nak fel kell ismerniük, tisztában kell lenniük 
szetevõi köré. A mítosz pedig büszkeséget te- saját „hitvilágukkal”, mivel ez sokszor nem tu-
remt. Ahol erõs a kultúra, általában büszkeség is datos. Meg kell vizsgálniuk meggyõzõdéseiket, 
tapasztalható. Ahol a szervezetet a pozitív kisugár- újra kell  azt gondolni és esetleg meg kell 
zása miatt értékelik nagyra, ott a dolgozók büsz- változtatnia (pl.: Stratégiai célok, Küldetés, Jö-
kén vállalják, hogy annak a szervezetnek a tagjai. võkép). Az új meggyõzõdés új magatartáshoz 

Ahol az értékek kifejezésre jutnak  és erõsítik vezet, ami új cselekedeteket generál. Ennek 
a kultúrát, a dolgozókat az foglalkoztatja, hogyan más lesz az eredménye, ami feltehetõen jobb, 
fordítsák át ezeket az értékeket mindennapi cse- mint a korábbi.
lekvéssé. A szervezeti kultúrát folyamatosan újra kell 

értékelni, mivel a munkával kapcsolatos elvárá-
a./ a kultúra korlátozhat sok viszonylag gyorsan változnak, másrészrõl a 
A kultúra erõsítheti a szervezethez való kötõ- fejlõdés eredménye, hogy növekvõ igények 

dést, de ugyanakkor korlátozóvá is válhat, mivel születnek a munkaerõkkel szemben. 
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A vállalati kultúra és a TQM Rendszerek (systems) Jelentése: a vállala-
ton belüli folyamatokat összefogó rendszer 

A TQM elvek és módszerek gyakorlati alkal- (gyártási, beruházási, érdekeltségi, információs 
mazása a vállalati kultúra fejlõdését eredmé- rendszer stb.)
nyezi. Célja ugyanis a belsõ képességek fejlesz-
tése a vállalat érdekében, ami nem más, mint a b./ Lágy vezetési eszközök
három alapvetõ szükséglet Értékrendszer (shared values): Olyan elvá-

rások, amelyek a vállalati cselekvésre hatással 
• vevõi vannak, azt befolyásolják
• dolgozói Személyi állomány (staff): az alkalmazottak 
• gazdasági összessége

Szakmai ismeretek: (skill): a feladatok 
szükséglet kielégítése. megoldásának képessége
A TQM a vállalat egészét átfogó szemlélet, Stílus (style) azok a viselkedési formák, 

értékrend, ami arra sarkal, hogy a vállalat és az amelyek jellemzik az alkalmazottak egymásközti 
egyéni dolgozó saját munkáját a vevõigény és a vezetõkkel való kapcsolatát
teljes körû kielégítésére fordítsa. 

Több angol cég bevonásával végzett felmérés A lágy vezetõi eszközöknek nagy szerepük 
arra mutatott, hogy a TQM alkalmazása jelentõs van a vállalati kultúra alakításában. A lágy té-
változást okozott a vállalatok életében. A TQM be- nyezõk meghatározzák, hogy a vállalat megfelel-
vezetése utáni helyzetértékelés 1-10 fokozatú ská- e a jövõ követelményeinek vagy sem. 
lán mérve azt mutatta, hogy a vállalatok kb. 70%-a A lágy vezetési eszközök a szervezetre is 
8, 9, 10-es osztályzatot adott a kérdõív kérdéseire hatással vannak és ez azt  jelent i, hogy az em-
azt igazolva, hogy a vállalatok jelentõs többsége beri tévedésekbõl, hibákból származó károkat 

nem lehet elkerülni. A hibáktól való félelem, a 
• hosszú távra tervez biztonságra törekvés korlátozza a kreativi-
• belsõ együttmûködésre törekszik tást és elfojtja a kezdeményezést, az önálló-
• közös megoldást keres problémáira, ságot.
• képességeket fejleszt és A bizalmatlanságon alapuló szervezetet át 
• piacorientált. kell alakítani olyan szervezetté, amely a mun-

katársak bizalmára épül. Ezzel megváltozik a 
A belsõ mûködésnek ez az átalakulása a vál- vezetés módja és stílusa, viszont ezzel megnõ a 

lalatok belsõ kultúrájának a megváltoztatását je- kockázatvállalás, de ugyanakkor a kreativitás 
lenti. A helyes kultúra kialakítása tehát azért fon- nagyobb jelentõséget kap. 
tos, mert üzleti erõ rejlik benne.  

Az üzleti sikerek elérésére elengedhetetlen a 
vállalati kultúra állandó fejlesztése és a kultúrá- A vezetõk új feladatok elé kerülnek
nak a környezethez való illesztése. Mai világunk-
ra jellemzõ, hogy termékek képében kultúrák Az új kultúrában a vezetõkre más feladatok 
versenyeznek a piacon. hárulnak mint eddig, nevezetesen:

• A vezetõnek fel kell ismernie a munka-
A vállalati kultúra és a vezetési eszközök társak egyéni képességeit, és készen 

kell lenni azok befogadására azért, hogy a 
McKinsey féle 7S modell a vezetés eszközeit vállalat javára fordítódjék

két tényezõre bontja: kemény és lágy vezetési • Kellõ mozgástér biztosítása a dolgozó 
eszközök. számára. Ezzel a dolgozó mintegy vállal-

kozóvá válik és kreativitását a vállalati cé-
a./ Kemény vezetési eszközök lok elérésére fordítja
Stratégia (strategy) Célja a versenyelõnyök • A megszokott, hierarchikus vállalati struk-

megszerzése túra lassan leépül
Szervezet (structure) Tartalma: a vállalati • Az alkotókészség és a belsõ felelõsség ki-

munkamegosztás hatásköri és felelõsséglistája fejlõdése lesz az uralkodó
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• Megváltozik a vezetõi stílus, amely lehe- Felhasznált irodalom
tõséget ad az egyéni képesség kibonta-
koztatására. 1./ A. R. Tenner, I. J. DeToro: Teljes körû mi-

nõségmenedzsment. Mûszaki K.K. 1997. 
A vezetés átalakítója  az „átalakító vezetõ”,  236 old.

a vállalati kultúra meghatározó személye. 2./ Schein, E. H.: Organizational Culture and 
Az eddig elmondottak véleményem szerint  Leadership. Jossey-Bass Inc., 1986

nem utópia, hiszen megvalósításukra számos 3,/ Peters, T. J. – Waterman, R. H.: In Search 
külföldi nagyvállalati példa van. A vállalati kultúra of Excellence. Harper & Row, 1982
továbbfejlõdésének elõsegítése a stratégiai fel- 4./ Handy, C.: Understanding Organizations . 
sõvezetés feladata. A kultúra önfejlõdését elõ Penguin Books Ltd., 1993
kell segíteni. A vállalati kultúra magasabb szint- 5./ Wilkinson, B., Oliver, N.: HRM in 
jének elérése nemcsak technikai, szervezési Japanese manufacturing companies in UK 
színvonaljavítást és hovatovább nemcsak na- and USA
gyobb, széleskörûbb szakmai intelligenciát, ha- The Handbook  of  Human Resource  
nem morális, spirituális értékeket is jelent. Ezért Management. Oxford:Blackwell, 1995
is nagy szükség van az EEM szervezett kialakí-
tására és mûködtetésére.

„Vámos György” szerkesztõi nívódíj

A Magyar Tudományos-, Üzemi- és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete által meghírdetett 
„Vámos György” Szerkesztõi Nívódíjat társlapunk, a MAGYAR GRAFIKA fõszerkesztõje 
Faludi Viktória kapta. A díj átadására a 2oo4.évi sajtónapi ünnepség keretében került sor.

Gratulálunk! 

A sajtópályázaton a PAPÍRIPAR-t „színvonalas tartalma és kivitele alapján dícséretben 
részesítette” a zsûri.

További eredményes munkát kívánunk mindkét lap munkatársainak!



FEHÉRMÍVES NAPOK

2004. augusztus 26-27

SOPRON
Hotel Maroni

Programelõzetes

2004. augusztus 26. (csütörtök)

08.00 Üzemlátogatás a Hamburger A. G. pitteni 
gyárában busszal, indulás a szállodától 

12-14 között ebéd a szállodában 

14.00–18.00 Papíripari beszállítók elõadásai 3 szekcióban

• ABB termelésirányítás, szabályozás
• papírgépi öltözékek, papírgyártási segédanyagok
• VOITH papírgépi mûszaki újdonságok

19.00 Gálavacsora a szállodában

2004. augusztus 27. (péntek)

09.00–12.00 „Versenyképesebb európai cellulóz- és papíripart” 
(European Pulp and Paper Industry more 
Competitive – EPPIC)

Az EPPIC kutatási hálózat görög, portugál, 
holland, román, cseh, szlovák, magyar részt-
vevõinek elõadásai az alábbi témakörökben:

• Energia és vízgazdálkodás
• Technológiai hatékonyság
• A termelési logisztika optimálása

12.00 Zárszó, ebéd.

Végleges, részletes program és jelentkezési lapok 2004. júniusára 
várhatók.
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