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A beruházás célja: a Dunapack Rt nyír-
egyházi divíziója tf. ragasztottdoboz-kapacitá-
sának növelése és minőségének fejlesztése 
a piaci igényeknek megfelelően, úgy hogy 
a jelenleg rendelkezésre álló géppark által 
gyártott termékek gazdaságosabb gyártóvo-
nalra terelése is lehetséges legyen, valamint a 
meglévő gépek tehermentesítése a szállítási 
határidők csökkentése céljából.

Egy 2 400 mm-es in-line flexografikus hajto-
gató-ragasztógépet üzemeltetünk, és így ezen 
a vonalon kapacitáshiány állt fenn. A vevők 
igényeinek jelentős része olyan dobozokból áll, 
amelyek nagyméretűek, többszínnyomásúak, 
és ezzel a technológia részéről szárítási kapa-
citást is igényelnek. Ezeket a dobozokat eddig 
kétfázisú gyártási folyamattal készítettük. 
Ezeken túlmenően az Európai Unión belül 
egyre több vevő igényli, hogy a tűzés helyett 
– ami környezetszennyezési és újrahasznosí-
tási szempontból előnytelenebb – ragasztással 
készüljenek dobozaik.

A MARTIN 1632 NT típusú flexografikus
hajtogató-ragasztógép ismertetése

A francia székhelyű Martin cég által gyár-
tott gép 3 darab alsónyomásos flexografikus
nyomóművel rendelkezik. Ezek fel vannak 
szerelve a DUO-Technik által szállított köz-
benső és végszárító egységgel, amelyek 
lehetővé teszik a nagy felületű tónusnyomta-
tást nyomatelkenődés nélkül. A három nyom-
daegységet egy végszárító egység követi, 
amely teljes száradást tesz lehetővé a rése-
lő- és a kimetsző egységek előtt. A szárító 

egységek elektromos energiával fűtik fel a 
befújt levegőt. A közbenső- valamint a vég-
szárító által kifújt levegő hőmérséklete és 
áramlási intenzitása külön-külön szabályoz-
ható. A feldolgozott lemezek portalanítását 
az adagolóban lévő kefehenger és elszívás 
együttesen végzi. A gépen belül vákuum-
rendszeres továbbítás működik, ami szintén 
a jobb nyomatminőséget szolgálja. 

Nyomdák raszterhenger adatai:

L/cm cm³/
m²

1. 
Nyomda 80 12 Kerámia 

henger
Rákel 
kamrás

2. 
Nyomda 100 9 Kerámia 

henger
Rákel 
kamrás

3. 
Nyomda 100 9 Kerámia 

henger
Rákel 
kamrás

A Dunapack Rt. nyíregyházi papírgyára a 
flexografikus nyomtatás élvonalában

I. rész
Hullámüzemi 3-szines nagyméretű TF-dobozgyártó 

automata gépsor telepítése
Nagy Gábor, Sápi Tamás (Dunapack Rt, Nyíregyházi Papírgyár)

Rákel-kamra ábrája
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A réselő egység 3-tengelyes kivitelű, 
teljesen automatizált beállítással, amely 
résvágást, hornyolást és előhornyolást, fül-
kivágást végez. A réselő egység Extend-O-
box funkcióval is rendelkezik, amely lehető-
vé teszi a résvágó tengely független meg-
hajtásával a doboztest magasságnövelését 
a kihagyásos adagolással (skip-feed), vagy 
pedig a lehetővé teszi réselés nélküli dobo-
zok készítését a résvágó kések eltávolítása 
nélkül, ezáltal csökkentve a tételállítási 
időszükségletet. 

A réselő és kimetsző egységek után 
a T-hevederes hajtogató pálya következik 
beépített Valco ragasztóegységgel, ame-
lyet a megkövetelt ragasztás erősségétől 
függően 4,7, illetve 11 furatos ragasztófej-
jel használunk. A gép felfelé hajtogatási 
irányú. A T-hevederes hajtogató pályán 
a megfelelő anyagáramlást segítendő, 
vákuumfuratok vannak kialakítva a pálya 
teljes hosszában, így az ívek a hevederhez 

tapadnak és ezzel elkerülhető a megcsú-
szásuk, keresztbefordulásuk a pálya egész 
hosszában. 

A gép állítása teljesen automatizált, 
számítógép-vezérlésű. Minden funkció egy 
érintőképernyős munkaállomásról elérhető, 
ezzel is a gépvezető dolgát megkönnyí-
tendő, valamint az állítási időszükséglet is 
csökkent a hasonló géptípusokhoz képest. 
A gép kezelését, kiszolgálását 1 gépmes-
ter, valamint kis dobozok esetében 2, nagy 
dobozok esetében 3 segédszemélyzet 
végzi. 

A telepítés ideje alatt mind a gépsze-
mélyzetet, mind a karbantartó személyzetet 
a gyártó cég képviselői komoly elméleti és 
gyakorlati oktatásban részesítették.

Az egyszerű ábra a Martin 1632NT 
gépsor illeszkedését szemlélteti gyárunk 
technológiai folyamataiba, amelyen az is 
látható, hogy a vevő által eredetileg tűzés-
sel kért dobozokat is ezen az in-line gép-
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soron gyárthatjuk, ragasztással vagy eset-
leg ragasztás nélkül. Ezzel technológiai 
időt, energiát takarítunk meg és pontosabb 
dobozok előállítása válik lehetségessé.

A gép az európai normáknak megfele-
lő hangszigetelésekkel van ellátva. A gép 
beszerzésénél továbbá fontos szempont volt 
gyárunk fő alapelve, a környezet védelme. 
Többek között ezt a célt szolgálja a minimális 
festékfelhasználást biztosító felhordómű és 
a zárt festékező rendszer. Biztosítva van a 
festék zárt csatornarendszerbe jutása és a 
szennyezett mosóvíz kezelése. A felhasznált 
festék szerves oldószert nem tartalmaz, víz-
zel higítható. 

A gép technológiai paraméterei:

Maximális sebesség (doboz/óra): 10 000
A gép névleges szélessége: 3 200 mm
Maximális nyomtatási terület: 3 200×1 540 mm
Minimális kiterített dobozméret: 700×450 mm
Lemezvastagság: 1,4-10 mm
Feldolgozható lemeztípusok
hullámfajtánként: A, B, C, EC, BE, CB

A gépsoron egyszerre végrehajthatók a 
következő műveletek: 3-színes nyomtatás, 
réselés (Extend-O-box és skip-feed funkciók-
kal kiegészítve), kivágás, ragasztás, hajtoga-
tás, rakatképzés.

A beruházás lebonyolítása, a tele-
pítés folyamata, belső előkészítés és 
munkálatok

A telepítés előkészítése során meg kel-
lett vizsgálni, hogy a jelenlegi anyagmoz-
gatási szállítókapacitásunk elegendőnek 
fog-e bizonyulni a gép kiszolgálására mind 
félkész- mind késztermék vonalon. A rövid 
kirakó szakasz miatt szükséges volt egy, a 
gép mellett elhelyezkedő puffertároló gör-
gősor kialakítása. A telepítést a helyi szak-
emberek végezték, a gépszállító szakembe-
reinek irányításával.

A gépet kiszolgáló berendezések és gör-
gőpályák helyi tervezéssel és kivitelezéssel 
készültek el.

Az elmúlt év tapasztalatai, gazdasá-
gossági mutatók

A gépet 2-műszakos munkarendben 
üzemeltetjük, jó minőséggel és nagy meny-
nyiségben szolgáljuk ki vele a szórakozta-
tó és háztartási elektronikai ipart. Méret 
és bonyolultságtól függően a gép 3 000 
és 10 000 db/óra teljesítményre képes, a 
beállítási idő néhány perc attól függően, 
hogy a termék legyártásához szükséges-e 
nyomtatás – réselés – kimetszés. Első ren-
deléskor 5-10 db ív szükséges a gép beál-
lításához, de későbbi megrendeléskor már 
elegendő 2-3 db, ami annak köszönhető, 
hogy a gép központi egységében valameny-
nyi rendelés adatai elmentésre kerülnek és 
újragyártáskor egyszerűen előhívhatóak. 
A beállítási idők az üzemirányítás és a gép-
személyzet növekvő tapasztalataival egyre 
csökkennek. Az eltelt időszak alatt kedve-
ző tapasztalataink voltak a gép üzemelte-
tésével kapcsolatban és amennyiben igény 
mutatkozik, rendelkezésre állunk bármilyen 
a gép paramétereinek megfelelő doboz 
legyártására.

Fénykép az új gépről
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Summary

In the course of the laboratory tests sur-
faces of different grades of spruce cellulose 
fibres beaten to a different extent  and cooked 
in a different way were determined using the 
molecular methylene blue adsorption method 
in liquid medium.

It was stated that the higher the freeness 
is, the bigger the specific surface indicated by
the methylene blue adsorption will be. In the 
growth of the “methylene blue surface” both the 
fibre disruptions in the amorphous spaces and 
the loosening of the fibril bundles composing
the fibres do play role, because they increase
the accessibility of the surfaces for the meth-
ylene blue molecules. Size of the “methylene 
blue surface” falls in case of the investigated 
spruce celluloses samples with average free-
ness (55°SR) within the range of 20-60 m2×g-1.

Zusammenfassung

Während der Laborarbeiten wurden die 
Oberflächen verschiedener Ordnung von
Fichtenzellulosefasern bestimmt, die mit unter-
schiedenem Mahlgrad und mit verschiedenem 
Aufschlußverfahren hergestellt worden sind, 
mit der Anwendung von im flüssigen Mittel vor-
gegangen molekularen Adsorptionsmethod des 
Methylenblaus.

Es wurde festgestellt, dass bei der 
Erhöhung des Mahlgrads die Größe der mit 
der Adsorption des Methylenblaues ange-
zeigten spezifischen Oberfläche steigt. In der
Erhöhung der Methylenblau-Oberfläche spie-
len die Faserbruche am gefüglosen Plätzen 
und auch die Auflockerung der Fibrillenbunde,

die die Faser aufbauen eine Rolle, weil sie die 
Zugänglichkeit der Oberflächen für die Molekule
erhöhen. Die Größe der „Methylenblauen 
Oberfläche“ liegt bei mittleren Mahlgrad der
untersuchten Fichtenzellulose (55°SR) im 
Bereich von 20-60 m2×g-1.

Elméleti alapok összefoglalása

Előző cikkünkben ismertettük, hogy a cso-
magolószerek közül a papíralapúak szerkeze-
tének ismerete elengedhetetlen az új és haté-
konyabb mechanikai és záró tulajdonságú, öko-
lógiailag is helytálló csomagolási konstrukciók 
fejlesztése szempontjából. A csomagolási célra 
alkalmazható papírok rostanyagának  mechani-
kai, fizikai és kémiai jellemzőit a fajlagos felület
segítségével jellemezhetjük. Fajlagos felület 
alatt a tömeg- vagy térfogategységre vonat-
koztatott összfelületet értjük, m2/g vagy m2/cm3 
mértékegységben [1., 2.].

Munkánk során különböző mértékben őrölt, 
eltérő módon feltárt lucfenyő cellulózrostok 
különböző rendű felületeinek meghatározásá-
val foglalkoztunk, folyadék közegben végbeme-
nő molekuláris metilénkék adszorpciós mód-
szer alkalmazásával.

Kutatásunk célját az képezte, hogy meg-
vizsgáljuk ennek az elméleti kolloidkémiai 
meggondolások alapján korábban kidolgozott 
kísérleti módszernek a továbbfejlesztését és 
papíripari alkalmazási lehetőségeit.

A kísérleti munka fázisai

A vizsgálatokhoz szükséges anyagok 
beszerzése után el kellett végezni a cellu-

Csomagolóipari papírok rostanyagának összeha-
sonlító fajlagos felület és mechanikai tulajdonság 

vizsgálata II . – Kísérleti rész
Koltai László, Majsai Károly, Gallóné Héring Judit

(Budapesti Műszaki Főiskola, Csomagolás- és Papírtechnológiai Tanszék)
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lózrostok őrlését és elő kellett készíteni a 
metilénkék vizsgálatot. Az őrlés során a meg-
felelő őrlésfok elérésénél vett mintákat két 
részre választottuk. A rostanyag egy részé-
ből 80g/m2-es lapokat készítettünk a fizikai,
mechanikai vizsgálatokhoz, a fennmaradó 
cellulóz mintákat nedves állapotban előké-
szítettük a felületvizsgálatra, beállítva a pH 
értéküket és meghatározva a nedvességtar-
talmukat. Az adszorpciós vizsgálatot követően 
összefüggést kerestünk a  felületértékek és a 
rostanyagból készített lapok szilárdsági para-
méterek között.

A cellulózrostok őrlése
A cellulózmintákat fajtánként laboratóriumi 

Valley hollandi típusú berendezésben  megkö-
zelítőleg 10, 30, 50, 70 SR eléréséig őröltük.

A berendezés nagyjából hasonló szerkezeti 
megoldású, mint az üzemi hollandik. Lényeges 
eltérés abban van, hogy az örlőnyomás nem a 
dobkés, hanem az alapkés emelésével, illetve 
süllyesztésével változtatható. A dob fordulat-
száma 500/perc.

Az őrlés során a rostszuszpenzió sűrűsé-
ge 2% volt. Az őrlésfokot a szabványosított 
módszerrel mértük. A változás jellegét jól szem-
lélteti pl. az 1. ábrán a félcellulóz őrlésgörbéje.

A kívánt őrlésfok elérésekor a mintákat a 
lapképzéshez és a felületvizsgálathoz szüksé-
ges mennyiségű anyag kivétele után, ERNST 
HAGE típusú laboratóriumi lapképző berende-
zésen víztelenítettük oly mértékben, hogy a 
szárazanyag-tartalmuk 15-20% közötti érték 
legyen.

Végül a nedves rostanyagmintákat vízgőz-
záró műanyag (PE) tasakokban légmentesen 
lezárva, majd hűtőszekrénybe téve, a felhasz-
nálásig +4°C-on tároltuk.

Az eltérő módon feltárt és kiőrölt cellulózok-
ból automata lapképző  berendezés segítségé-
vel 80g/m2-es lapokat készítettünk.

A mintadarabok kondicionálása után a lapo-
kon végzett szakítószilárdság- és repesztőnyo- 
más- vizsgálatok eredményeiből meghatároztuk 
a szakítási és a repesztési mutató értékeit.

Az adszorpciós módszer
A víztartalmú cellulózrostok kolloid szer-

kezetének megállapítására alkalmas vizsgá-
lati módszerek különösen fontosak, hiszen a 
nedves cellulózrost megszárítása irreverzibilis 
szerkezetváltozással jár. Vizsgálatunk egyik 
legfontosabb jellemzője, hogy a módszert víz-
tartalmú rostoknál alkalmazzuk, tehát a kolloid 
szerkezetet abban az állapotban ismerjük meg, 
amelyben a vízben szuszpendált rost felhasz-
nálásra kerül a papírgyártás során. Munkánk 
során   vízközegben való részecskeadszorpció 
alkalmazását választottuk, adszorptívumként 
metilénkék színezéket használtunk [3.].

A metilénkék- adszorpció optimalizálása
Az abszorbancia – koncentrációfüggvény 

meghatározása
A metilénkékből először 4-es pH értékű 3 

mmol/l koncentrációjú törzsoldatot, majd  ebből 
hígítással  különböző koncentrációjú oldatsoro-
zatot készítettünk.

Ezen oldatok abszorbanciáját mértük  
SPEKTROMOM 204-es típusú spektrofoto-
méteren λ=480 nm-es hullámhosszon wolfram 
fényforrás segítségével, felvéve a kalibrációs 
egyenest. 

A abszorbancia–koncentrációfüggvény meg-
határozásának célja, hogy az ismert koncentrá-
ciójú oldatok segítségével, az adszorbeálás utáni 
ismeretlen koncentrációjú oldatok metilénkék 
tartalmát meghatározhassuk.

Ennek lényege, hogy amikor az ismert 
töménységű színezék oldatból bizonyos mennyi-
ségű oldott részecske a rost felületére adszor-
beál, szűrés után vissza kell mérni a maradék 
színezék mennyiségét a szűrletben. Ehhez 1.ábra. A félcellulóz őrlésgörbéje
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a szűrlet abszorbancia érékének megmérése 
után a abszorbancia-koncentráció függvény 
segítségével számítható a töménység.

A két koncentráció különbségéből számítha-
tó a metilénkék molekulák maximálisan adszor-
beálódott hányada, és ezáltal megközelítőleg 
meghatározható a rost fajlagos felülete.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért 480 nm 
-es hullámhosszon történt a fotometrálás, 
miért nem az oldat fényelnyelési maximumán? 
A válasz a mérési módszer pontosságával és 
a vizsgálat során elkövethető hibák számának  
minimalizálásával hozható összefüggésbe. 

A módszer fejlesztése során a gyakorlat azt 
mutatta, hogy a legnagyobb hibalehetőség az 
adszorpció utáni szűrletek visszamérésénél volt. 

A metilénkék oldat fényelnyelési maximuma 
a λ=655 nm körüli értéknél található, azonban 
ezen a hullámhosszon az oldatok fotometrálása 
csak igen nagy (akár 100-szoros) hígítással 
oldható meg, és ekkor van a legnagyobb esély 
a koncentrációk és végső soron a fajlagos felü-
let értékeinek torzulására.

Ha a kisebb hullámhosszon végezzük a 
mérést, nagyobb koncentrációjú oldatokat 
kisebb hígítással is meg lehet határozni. Igaz 
ugyan, hogy nem a maximumon végzzük a 
mérést, de összességében ez kisebb hibát 
jelent, mintha az oldatokat nagy arányban kel-
lene hígítani.

A minták pH értékének beállítása
A kolloid rendszerek stabilitása szempontjá-

ból fontos volt a minták pH értékének beállítása 
is. A vizsgált cellulózrostok Z-potenciálja pH = 
4-nél negatív előjelű. 

Így a monomolekuláris felületi színezékréteg 
kialakításához a feltárás után a cellulózokat  
vízzel átmostuk, majd ~0.01 mol/l koncentráció-
jú HCl- illetve NaOH-oldattal 3.9-4.1 pH értéket 
állítottuk be. A pH- értékét különböző érzékeny-
ségű pH-papírokkal ellenőriztük, amelyeket elő-
zőleg pufferek segítségével kalibráltunk.

 
A maximális koncentrációjú  metilénkék 

oldat kiválasztása
Közepes őrlésfokú minták különböző kon-

centrációjú metilénkék oldatokkal való vizs-
gálatára azért van szükség, mert a rost egy 

adott töménység fölött már nem „vesz” fel 
több festékmolekulát, és fontos az is, hogy az 
adszorpció lejátszódása után a szűrlet a kalib-
rációs görbe megfelelő tartományába essen. 
Célszerű ezt a kezdeti- és egyensúlyi koncent-
rációt megkeresni, és a többi, egyéb őrlésfokú 
mintát ezzel vizsgálni. 

A kívánt koncentráció megállapításában 
segít, ha meghatározzuk az adszorbeált meny-
nyiséget (mσ-t) az alábbi képlet segítségével, 
és ábrázoljuk az egyensúlyi (Ce) valamint a 
kezdeti koncentráció (Ck) függvényében.

ahol:
V=térfogat   [ml ]
Ck=a metilénkék kezdeti koncentrációja az 
adszorbeálódás kezdetekor (össz. folyadék 
térfogatra vonatkoztatott érték) [mmol/l]
Ce=egyensúlyi koncentráció, a mért abszor-
bancia értékből a kalibrációs függvény alap-
ján számítva, értéke a hígításnak megfelelő-
en számított érték [mmol/l]
m=a cellulóz abszolút száraz tömege [g]
mσ=adszorbeált mennyiség [mmol/g]

A görbének azt a szakaszát keressük, ahol  
a Ce és Ck minimum 50%-os növekedése az 
mσ  legfeljebb 10%-os növekedését vonja maga 
után, így határozható meg a telítettség, ami azt 
jelenti, hogy az oldatból már csak kis hányad 
20-30% oldott anyag (metilénkék) adszorbeáló-
dik, a többi oldatban marad (2. ábra).

2. ábra. Az adszorbeált mennyiség változása a kezdeti kon-
centráció függvényében közepes őrlésfokú mintánál
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Különböző őrlésfokú lucfenyő cellulóz 
minták metilénkék-adszorpciója

Az előkészítő műveletek után a különbö-
ző őrlésfokú lucfenyő cellulóz mintákat az 
előírásnak megfelelő nedves állapotban lom-
bikban színezékoldatban szuszpendáltattuk. 
A rendszert 24 órán keresztül adszorbeáltuk. 
Az egyensúly beállta után az elegyet leszűrtük. 
A szűrletekből 2,0 ml-t kipipettázva pH=4 érté-
kű  desztillált vízzel a spektrofotométer mérési 
tartománynak megfelelően hígítottuk és λ=480 
nm-en fotometráltuk.

A vizsgálatoknál olyan tendencia volt meg-
figyelhető, ami azt mutatja, hogy az adszor-
beált metilénkék mennyisége és így a cel-
lulóz fajlagos felülete növekszik az őrlésfok 
előrehaladtával. Ezt a 3. ábra szemlélteti. 
Az ordinátán az adszorbeált mennyiségből 
számított fajlagos felület (S), az abszcisszaten-
gelyen az őrlésfok van feltüntetve. A fajlagos 
felület értéke a szakirodalmi adatok felhaszná-
lásával az abszorbeált metilénkék mennyisé-
géből számítható annak figyelembevételével,
hogy egy mg színezék monomolekuláris rétege 
1m2 felületet mér.

Jól látható, hogy a görbe kezdeti sza-
kaszán a növekedés mértéke eltér a 30-40 
SR-fok feletti növekedési ütemtől. Ennek oka 
lehet az őrlés során lejátszódó igen össze-
tett és bonyolult folyamatok eltérő mérté-
ke. Valószínűsíthető, hogy kezdetben a belső 
fibrilláció és a primer sejtfal felszakadása
nagyobb mértékben hozzáférhető felületet ad 
a kis méretű metilénkék molekulák számára, 

mint a lapszerkezet kialakításához szükséges, 
H-kötések kialakulásához elengedhetetlen 
rost-rost felületeknek.

(A 3. ábra görbéje – a Microcal Origin 
számítógépes program segítségével készült. 
A mért értékek ábrázolása után a program 
másod vagy harmadfokú polinomot interpolál.) 
Az így meghatározott függvények lehetőséget 
adnak az őrlés során bekövetkező felületi és 
szilárdsági paraméter változások közötti egzakt 
kapcsolat vagy korreláció meghatározására. 
A kutató munka ez irányú folytatásáról cikkünk  
harmadik, befejező részében lesz szó.

Összefoglalás

A laboratóriumi munkánk során különböző 
mértékben őrölt, eltérő módon feltárt lucfe-
nyő cellulózrostok különböző rendű felületeinek 
meghatározását végeztük, folyadék közegben 
végbemenő molekuláris, metilénkék-adszorpci-
ós módszer alkalmazásával.

Megállapítottuk, hogy az őrlési fok növeke-
désével nő a metilénkék adszorpciójával jelzett 
fajlagos felület nagysága. A „metilénkék-felü-
let” növekedésében mind az amorf helyeken 
bekövetkező rostszakadásnak, mind a rostokat 
felépítő fibrillakötegek fellazulásának szerepe
van, mert növelik a metilénkék molekulák szá-
mára a felületek hozzáférhetőségét [3.].

A „metilénkék-felület” nagysága a vizsgált 
lucfenyő cellulózok közepes őrlésfokú mintái-
nál (55 SR esetén) a 20-60 m2×g-1 tartomány-
ba esik.
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3. ábra. A fajlagos felület változása az őrlésfok függvényében
Y=4,26+1,81X-0,0133X 

2 (regressziós tényező R: 0,9152)
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A krskoi cellulóz-és papírgyár tulajdonosa 1996-
tól az ICEC Holding, 1998-ban az IPB, jelenleg pedig 
(1998-tól) a CSOB cseh bank.

A gyár hosszú távú fejlesztési terveire a Jaakko 
Pöyry és az NLK Consultants Ltd. készített tanulmányt.

A két tanulmány alapján a vállalatnál 70 különféle 
tervet dolgoztak ki (a gazdaságossági számításokkal 
együtt) két lépésben, 1998-ban és 1999-ben. 

Végül egy fokozatosan, több lépésben megvaló-
sítandó stratégia mellett döntöttek, a következő okok 
miatt:

• A gyártósorok különösen rossz állapota – számos 
szűk keresztmetszet korlátozta a vállalat verseny-
képességét a minőség, termelékenység és költség 
szempontjából (1, 2, és 3 sz. papírgépek, ívvágás, 
festékmentesítés, facsiszoló, hőerőmű, cellulóz-
üzem, környezeti problémák, logisztika, stb.)
• Csak korlátozott mértékben álltak rendelkezés-
re saját pénzeszközök a beruházáshoz.
• A marketing tevékenységgel meg kellett tartani 
a meglévő termelési programok piacát, új piacok-
ra kellett belépni, és növelni kellett a részesedést 
a meglévő piacokon. 
• Környezeti szempontból optimális befektetést 
kellett végrehajtani, hogy megfeleljenek a törvényi 
követelményeknek a vízbe, levegőbe és talajra 
történő kibocsátásokra vonatkozóan, és a fej-
lesztési stratégia bevezetését követően minimális 
szinten tartsák a környezetszennyezési adókat. 

A vállalati fejlesztési stratégia (VFS) fő jellemzői 
az alábbiak:

• Szakaszos bevezetés
• Kiterjed minden területre: a meglévő létesítmé-
nyek korszerűsítésére, új gyártósorok felállításá-
ra és környezeti beruházásokra.
• Becsült ráfordítás: 135 millió euró
• Eddigi befektetés: 115 millió euró,
 ebből:

- Berendezések 72,25%
- Építési munkák 15,71%
- Gépészeti munkák 5,71%
- Villamos munkák 3,78%
- Egyéb (tervezés, felügyelet, ...) 2,55%

A VIPAP VIDEM KRSKO gyár területén az 
alábbi befektetésekre került sor:

Erőmű
• a szivattyúállomás és a gyártási víz hűtőrend-
szer korszerűsítése
• új kompresszor
• az energiafelhasználás szabályozása (gőz és 
elektromos áram)
• új K6 kazán – a kombinált tüzelésű egység 
első szakasza  
• a K5 kazán felújítása – rostos iszap és kéreg 
égetése
• az elektrosztatikus részecskeszűrők felújítása 
és zagyeltávolítás a K4 kazánból
• a 20 kV kapcsoló állomás/kábelek felújítása
• a transzformátor állomás bővítése

Cellulózgyár
• anyagtovábbítás a főzőből a fehérítőtoronyba 
szivattyúval – a levegőbe történő SO2 kibocsátás 
csökkentése
• oxigénes ligninmentesítés – az elemi klór fel-
használásának csökkentése
• a bepárló üzem kapacitásának növelése

Papírgyár
• az 1. papírgép korszerűsítése
• a 2. papírgép felújítása
• a 3. papírgép felújítása – 1. lépcső
• burkológép – új gépsor
• papírkiszerelés – új gépsor
• papírhulladék-feldolgozás – új festékmentesítő 
(DIP) üzem papírhulladék raktárral
• a facsiszoló felújítása
• szennyvízkezelő üzem 1. lépcső – a papírgé-
pek, az új DIP üzem és a facsiszoló szennyvizé-
nek kezelése

Logisztika
• raktárak (vegyszerek, nyersanyagok, készter-
mékek, stb.); rakodó dokkok
• a vonalkód rendszer bevezetése
• belső utak, gépesítés, szállítás

A VIPAP VIDEM KRSKO gyár fejlesztési stratégiájá-
nak megvalósítása 1998-2003 között

Justina Sepetauc M. Sc., VIPAP VIDEM KRSKO
Fehérmíves Napok 2004. augusztus, Sopron
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Egyéb
• vállalati információs rendszer, minőségellenőr-
ző laboratórium, stb.
• munkabiztonság, tűzmegelőzés (locsoló rend-
szer, padozatok) 

Összes ráfordítás: 115 millió euró  

Az ökológiai helyzetet javító program ráfordí-
tásai 1998-2006 között (euróban és %-ban):

• Szennyvíz: 56,6 millió (49%)
• Levegő: 17,9 millió (15%)
• Hulladék: 7,6 millió (7%)
• Zaj: 0,6 millió (1%)
• Cellulózgyár (részleges javítás): 31,6 millió (28%)

A technológiai és ökológiai javító intézkedések eredményei a VIPAP gyárban

Vízbe történő kibocsátások a szulfitcellulóz üzemből

Paraméter Mérték-
egység

Határérték, 
Szlovéniában BAT érték 1998 1999 2000 2001 2002 2003

KOI kg O2/t 50 20-30 217 173 166 169 174 175
BOI5 kg O2/t 3 1-2 35 29 46 27 22 22
Összes lebegőanyag kg/t 5 1,0-2,0 6,2 5,5 5,8 3,5 4,6 5,5
AOX kg Cl/t 0,75 / 7,6 7,2 5,6 3,4 3,5 3,3
Szennyvíz m3/t / 40-55 135 118 107 104 103 101
Hőfelhasználás GJ/t / 24,9 23,4 22,4 22,5 23,0 23,0
Felszíni víz m3/t / 157 142 131 126 132 124

Levegőbe történő kibocsátások a szulfitcellulóz üzemből (kg/t)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

SO2 28,5 16,3 12,4 10,8 10,7 10,3 11,2
NOx 3,6 1,6 2,3 2,0 1,8 1,8 1,6
por 0,5 0,3 1,1 1,2 2,6 2 3,4
TOC 2,7 1,2 0,6 1,1 0,5 0,5 0,8
CO2 376,6 280,6 241,6 200,8 204,6 212,8 217,1

Vízbe történő kibocsátások az integrált mechanikai rostanyagüzemből és papírgyárból

Paraméter Mérték-
egység

Határérték, 
Szlovéniában

BAT 
érték 1999 2000 2001 2002 2003

(BSZÜ)
KOI kg O2/t 3-5 2,0-5,0 4 3,6 2,7 2,8 1,9
BOI5 kg O2/t 1,0 0,2-0,5 1,5 1,4 1,0 1,2 0,7
Összes lebegőanyag kg/t 0,2-0,5 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2
AOX kg Cl/t 0,01-0,07 <0,01 0,004 0,004 0,001 0,002 0,001
Szennyvíz m3/t / 12-20 36 35 34 30 16-30
Hőfelhasználás GJ/t 0-3,0 6,9 5,9 5,9 6,4 4,5
Felszíni víz m3/t 5-15 46 55 49 43 14-30

BSZÜ – biológiai szennyvízkezelő üzem

Vízbe történő kibocsátások az integrált festékmentesítő üzemből és újságpapírgyárból

Paraméter Mérték-
egység

Határérték, 
Szlovéniában

BAT 
érték 1999 2000 2001 2002 2003

(BSZÜ)
KOI kg O2/t 5-6 2-4 11 11 10 10 4,7
BOI5 kg O2/t 1,2 0,05-0,02 4,2 4,3 3,8 4,2 0,8

Összes lebegőanyag kg/t 0,1-0,3 0,5 0,5 0,3-0,8 0,3 0,2
AOX kg Cl/t 0,07 <0,005 0,01 0,01 0,005 0,01 0,003

Összes N kg N/t 0,05-0,1 0,04 0,03 0,1
Összes P kg P/t 0,005-0,01 0,02 0,04 0,02
Szennyvíz m3/t / 8-15 47 45 12-29 17-23 10-20

Hőfelhasználás GJ/t 4-6,5 9,1 8,5 8,4 7,6 6,9
Felszíni víz m3/t 8-16 36 42 36 35 18-25

Fordította és összeállította Károlyiné Szabó Piroska




