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A MECHANIKAI PAPÍRIPARI 
FÉLTERMÉKGYÁRTÁS 
Új ÚTJAI Cordines György 

Az Európai Cellulóz és Papíripari Szervezet, EUCEPA, ez év júniusában 
nagyszabású nemzetközi konferenciát rendezett Helsinkiben „A papíripari fél
termékek gyártása mechanikai úton" címmel. A világ mondhatni valamennyi 
jelentős cellulóz-papíripari szervének több mint 700 képviselője részvételével 
tartott konferencia sok új és hasznos ismeretet nyújtott az iparág e területén 
az elmúlt években elért jelentős fejlődésről. 

Az elhangzott előadások és hozzászólások alapján nyilvánvalóvá vált, hogy 
az új mechanikai eljárások lehetővé teszik: 

— az iparág fejlesztését kisebb kapacitású gyárak létesítésével is, ami a mi 
adottságaink közt a fejlesztés szükségszerű alapfeltétele, 

— gyengébb minőségű kérgezett faanyag, például hazai nagykiterjedésű fenyő 
telepítéseink, továbbá egyes lombos fafajok faanyagának hasznosítását aprí-
tékban termelés esetén is, továbbá fűrészipari hulladék felhasználását, min
den esetben nagy hozamot biztosítva, 

— elsősorban az eljárások környezetvédelmi szempontból előnyös adottságai 
következtében új termelő kapacitások létrehozását kedvező beruházási költ
ségszükséglettel és a befektetés viszonylag magas jövedelmezőségével. 

A cellulóz-papíripar hazai fejlesztése szempontjából ezek a lehetőségek fel
tétlenül figyelemre méltóak. Ezért a konferencián szerzett tapasztalatokat cél
szerű részletesebben megismertetni a szakközönséggel. Ezt a célt szolgálja ez a 
cikk a konferencián elhangzott legfontosabb megállapítások összefoglalásával. 

A papíripari termékeknek általában a bruttó hazai termék alakulásához iga
zodó felhasználása világszerte erősen növekvő tendenciájú. Az 1980-ban világ
viszonylatban várhatóan felhasználásra kerülő rostanyag a becslések szerint el 
fogja érni a 200 millió tonnát, az 1965. évi felhasználás közel kétszeresét (1. ábra). 

Az egyre növekvő igények kielégítése hagyományos eljárások alkalmazása 
esetén két szempontból ütközik nehézségekbe: 

— korlátozott a megfelelő minőségű fa alapanyag mennyisége, 
— a papírgyáraknak beruházási költsége, elsősorban a környezetvédelmi kö

vetelmények miatt, magas. 

Az igényeknek és körülményeknek ilyen alakulása arra ösztönözte a cellulóz
papíripari szakembereket, hogy olyan új eljárásokat dolgozzanak ki, amelyek 
segítségével biztosítható a papíripari termékek kereslete és a megfelelő nyers
anyag kínálata közti egyensúly. Az új eljárások keresésekor fő szempontokként 
a nyersanyag körének bővítését, a nagy hozamot és kedvezőbb beruházási költ
ségek biztosítását vették figyelembe. E szempontok alapján a papíripari fél-



termékeknek mindenekelőtt a mechanikai úton történő előállítása került elő
térbe. Az e területen végzett kutatásokra, kísérleti gyártások eredményeire és 
üzemi tapasztalatokra támaszkodva a konferencia a mechanikai gyártási mód 
három fő eljárásával foglalkozott: 

— facsiszolatgyártás (groundwood = GWD) 
— aprítékcsiszolatgyártás (refiner mechanical pulp = RMP) 
— termomechandkai eljárás (thermomechanical pulp = TMP). 

A három gyártási technológia lényege az alábbi. 
Az 1840-es években feltalált klasszikus mechanikai gyártási mód, a facsi

szolatgyártás során — mint általánosan ismert — a hengeres faanyagot víz je
lenlétében különleges köveken facsiszolatra bontják normál légköri nyomás 
mellett, 100 °C alatti hőmérsékleten. 

Az 1950-es években kifejlesztett aprítékcsiszolat-gyártás esetében kettős for
gótárcsás foszlató berendezéssel állítják elő a facsiszolat típusú mechanikai fél
terméket normál légköri nyomás mellett, hőkezelés nélkül. 

Az RMP továbbfejlesztésének tekinthető legújabb mechanikai eljárás, a ter-
momechanikai gyártási mód alkalmazásakor — az első ilyen gyárat 1970-ben 
létesítették — a faanyagot rostosítás előtt mintegy 2—3 perces 110—140 °C-os 
hőkezelésnek vetilk alá 1,0—2,0 atmoszféra nyomáson. 

A konferencián elhangzott több mint 50 előadás részletesen tárgyalta e három 
gyártási mód — különösképpen a TMP —• technológiáját, berendezéseit, az elő
állítható termékek minőségét, a gazdaságossági szempontokat és környezetvé
delmi problémákat, összevetve az eljárások előnyeit-hátrányait egymás közt és 
a kémiai eljárásokkal. Ezek alapján a három gyártási móddal dolgozó gyárak 
létesítésével és üzemelésével kapcsolatos adottságok, szempontok az alábbiak
ban foglalhatók össze. 

Felhasználható alapanyag 
Ismeretes, hogy a facsiszolat gyártásához csak jó minőségű hengeres faanyag 

használható fel. A két újabb eljárásnak — RMP és TMP — nagy előnye ezzel 



szemben, hogy alkalmazásukkal felhasználható a fűrészipari hulladék (szélanyag, 
forgács, fűrészpor) és általában a GWD-vel már nem hasznosítható gyengébb 
minőségű faanyag is. A TMP és részben az RMP eljárás ezen túlmenően a fafaj-
csoportok, fafajok vonatkozásában is lehetővé teszi az alapanyag körének bő
vítését. E két eljárással feldolgozhatók az alapanyag körébe eddig be nem von
hatott lágy lombos fafajok, és kémiai előkezelés esetén egyes kemény lombos 
fafajok is. A megfelelő minőség biztosításához mindhárom eljáráshoz kérgezett 
alapanyagra van szükség. 

Fajlagos alapanyag szükséglet — hozam 
A három mechanikai eljárás fajlagos alapanyag szükséglete közel azonos: 

2,4—2,7 t/m3. Ez körülbelül fele a szulfátos eljárás 4,7—5,3 t/m 3 alapanyag 
igényének. Ezzel összhangban van az 1 tonna féltermókre eső faanyag költsége, 
amely pl. Skandináviában a TMP és a GWD esetében 90—100 $, a fehérített 
szulfát cellulózra pedig közel 200 $. 

A fajlagos alapanyag szükségleteknek megfelelő hozam értékek a mechanikai 
gyártási módoknál 85—95%, a szulfátos eljárásnál 45—50%. A nagy hozamnak 
különösen a TMP és az RMP esetében van komoly jelentősége, mivel ezekhez 
az eljárásokhoz a fentiek szerint a fűrészipari hulladék a hengeres fával egyen
értékűen felhasználható. 

Beruházási költségszükséglet 
Az 1 tonna papíripari féltermékre vetített beruházási költségszükségletet te

kintve a mechanikai eljárások egyrészt a jelentősen nagyobb hozamok, más
részt a környezetvédelmi szempontokból sokkal kedvezőbb gyártási módok kö
vetkeztében lényegesen előnyösebbek, mint a kémiai eljárások. 
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2. ábra. A különböző eljárások beruházási költségei (Jakko Pöyry után) 

Az 1 tonna féltermókre eső amortizációs költségeket és az éves kapacitás 
1 tonnájára eső tőke szükségletet dollárban kifejezve a 2. ábra szemlélteti. Az 
ábrából látható, hogy a fehérített szulfát cellulóz gyártásához szükséges be
ruházási összeg — azonos nagyságrend mellett — a TMP és GWD megfelelő 
értékének mintegy négyszerese. 

Üzemnagyság 

A kémiai eljárások közül a korszerűbb szulfát-eljárással dolgozó gyárak mi
nimálisan gazdaságos üzemnagysága a technológiából adódó megkötöttségek és 



a magas fajlagos beruházási költség miatt a kalkulációk szerint ma elérd az 500 
t/nap nagyságot. Ezzel szemben a mechanikai eljárással működő gyárak lénye
gesen kisebb kapacitás mellett is gazdaságosak. 

A TMP esetében a minimálisan gazdaságos üzemnagyságot kb. 150 t/nap ér
tékben jelölik meg, de üzemelnek 30—50 t nap teljesítményű új gyárak is. Az 
RMP üzemek gazdaságos nagysága a TMP gyárakéval közel azonos, a GWD 
esetében ez az érték pedig még alacsonyabb. A mechanikai eljárások tehát a 
kisebb „minimálisan gazdaságos üzemnagyság" és a jelentősen alacsonyabb faj
lagos beruházási költség következtében lényegesen kisebb tőkebefektetéssel 
teszik lehetővé új gyártó kapacitások létrehozását. E kedvező adottságokhoz já
rul még az a tény, hogy a TMP és az RMP alkalmazásakor a kisebb alapanyag 
szükséglet fűrészipari hulladékból, aprítékból is biztosítható. 

A TMP-vel kapcsolatban meg kell azonban jegyezni, hogy ennél az eljárás
nál is jelentősen emelkedik a nagyságrend. Amíg az 1976-ban világviszonylatban 
üzemelt gyárak átlagos kapacitása 44 000 t/év volt, ez az érték a most létesítés 
alatt álló gyárak esetében már 80 000 t/év. 

Energia szükséglet 
A mechanikai eljárások külső energia szükséglete többszöröse a szulfátos 

gyártási módok energia igényének. Ennek alapvető oka az, hogy a szulfátos 
eljáráshoz szükséges energia legnagyobb részét a fekete lúg elégetésével, üze
men belüli hőenergia előállításával nyerik. Különösen kiemelkedően magas a 
TMP energia igénye, az előállítandó papír minőségétől függően 50—60%-kal 
nagyobb, mint a GWD energia felhasználása. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
a TMP termék szilárdsága ugyanakkor jelentősen nagyobb, mint a GWD-é. 

Fenyő alapanyagból történő újságnyomó papír gyártása esetén a külső ener
gia szükséglet értékei 1 tonna féltermékre vetítve és azonos végterméket véve 
alapul az alábbiak: 

GWD: 1100—1300 kWh/t 
TMP: 1800—2000 kWh/t 
Ezek az értékek nagyobb térfogatsúlyú alapanyag esetében természetesen 

még nagyobbak. 

Gyártási költség 
Négy fajta gyártási mód 1 tonnára vetített gyártási költségeit négy tételre 

bontottan szemlélteti a 3. ábra, skandináv viszonyokra. Az ábrából jól látható, 
hogy a mechanikai eljárások gyártási költsége egyrészt a kisebb összegű be
ruházás kisebb amortizációs hányada, másrészt az alacsonyabb fajlagos anyag
szükséglet következtében jelenleg lényegesen kedvezőbb — kb. a fele — a szul
fátos eljárásokénak. 

A költségszerkezeten belül kiemelendő az, hogy elsősorban a TMP energia 
költsége magas a fent említett nagy energia felhasználás miatt. Ennek követ
keztében a mechanikai eljárásoknak a kémiai gyártási módokhoz viszonyított 
jelenlegi kedvező gyártási költségét az energia igény hátrányosan befolyásol
hatja, amennyiben az energia ára más költségtételek emelkedéséhez képest to
vábbra is aránytalanul erősebben fog emelkedni. Ez a szempont a gazdaságos
sági számításokhoz a jövőben nagy figyelmet érdemel. 

Az egyes eljárások költségei közti arányok természetesen szorosan összefüg
genek az olajár és a faár viszonyának alakulásával. Ez a viszonyszám az 1970-es 
években jelentősen emelkedett (4. ábra). Az olajárak további túlzott növeke
dése mai elméleti megfontolás alapján oda vezethet, hogy egyes országokban 
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3. ábra. A különböző gyártási eljárások költségei (Jakko Pöyry után) 

faanyaggal váltják ki az olajat energia nyerésére. Ez azt eredményezné, hogy 
a TMP faanyagszükséglete — nyersanyag + energia alapanyag — elérné a fe
hérített cellulóz gyártás magasabb nyersanyag igényét. 

A féltermékek jellemzői és papíripari felhasználhatóságuk 

A szilárdsági mutatókat tekintve — szakító szilárdság, szakadási hossz, tépő 
szilárdság, repesztő szilárdság — a három mechanikai eljárás közül a TMP 
biztosítja a legkedvezőbb tulajdonságokat, ezt követi az RMP, majd a GWD. 
Ez annak a következménye, hogy a TMP esetében a gőzölés puhító hatására 
magas százalékban képződik rugalmas hosszúrostú anyag és elenyészően cse
kély a törmelék anyag. 

Fenti tény azt a kedvező lehetőséget nyújtja, hogy az általában nagyobbrészt 
GWD-ből és kisebbrészt kémiai cellulózból történő újságnyomó papír gyártásá
hoz a GWD mellé TMP-t adagolva a drága szulfát cellulóz részben, vagy egész
ben kiváltható. A TMP felhasználása ilyen formán lehetővé teszi a négyzetméter 
súly csökkentését is 42—45 g/m2-re. 

A fényszórást tekintve — amely kiemelkedően fontos az újságnyomó papír 
szempontjából — ugyancsak a TMP rendelkezik a legkedvezőbb adottságokkal, 
de valójában valamennyi mechanikai eljárás felülmúlja ilyen vonatkozásban a 
kémiai gyártási módot. 

A fényességet, simaságot és az opacitást illetően a GWD mutatói valamivel 
jobbak, mint a TMP-é. 

Fentiek alapján a TMP és a GWD (valamint RMP) fő felhasználási területe 
az újságnyomó papír. A két eljárás nyújtotta előnyök egymást jól kiegészítik 
és így kevert — pl. 50—50%-os — felhasználásuk is jól bevált. Finnországban 
legújabban olyan gyár kezdte meg működését, amely 100%-ban TMP-ből gyárt 
újságnyomó papírt. 

Az egyre elterjedtebbé váló és mind jobban tökéletesített TMP-vel az újság
nyomó papíron kívül ma már többféle egyéb papíripari terméket is gyártanak 
teljesen jó és elfogadott minőségben. Ilyen termékek: magazin papír, egyéb író
nyomó papír, háztartási-egészségügyi papír, kartonok, műnyomó papírok, pro 
fii papírok (tojástartó stb.), lemez középrétegek. A finomabb termékek előállí-
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tásához feltétel, hogy a kérgezett apríték egyenletes minőségű, méretű és meg
felelő nedvességtartalmú legyen. 

Kimondottan jó minőségű papírok, valamint csomagoló papírok előállítására 
viszont a mechanikai féltermékek jelenleg nem alkalmasak és így ilyen célra 
továbbra is csak a kémiai cellulózok használhatók fel féltermékként. 

Üzemelés 
Az elmúlt években nagy gondot fordítottak a mechanikai eljárások rugal

masságára és az üzemvitel egyszerűsítésére. Ebben a vonatkozásban különösen 
a TMP eljárás esetében értek el jó eredményeket. Így például az előmelegítés 
hőfokának változtatásával rugalmasan lehet alkalmazkodni a TMP esetében 
az adott nyersanyaghoz és a féltermék megkívánt minőségéhez. 

A GWD esetében is értek el eredményeket, de az adott gyártási folyamat 
jellege miatt a TMP-jnél előírt szint nem biztosítható. A hőkezelés hiánya miatt 
az RMP eljárás sem eléggé rugalmas. 

Az üzemeltetés egyszerűsítésére és a féltermék egyenletes minőségének biz
tosítására egyes új üzemekben a termelési folyamatokat számítógép segítségé
vel automatikusan vezérlik. Ilyen a Strömberg-féle rendszer a TMP és a T G M 
rendszer a GWD esetében. Az automatizálással az üzemeltetéshez szükséges 
munkáslétszám is csökkenthető lett, és ugyanakkor a megfelelő vezérlés kisebb 
energia megtakarítást is eredményezett. 

A mechanikai eljárások továbbfejlesztése 
A féltermékek minőségének javítása és a termelési költségek kedvezőbbé té

tele érdekében a gyártási eljárásokat állandó jelleggel tökéletesítik, egyrészt 
a gyártási folyamatok kisebb módosításával, másrészt egyes gépi berendezések 



változtatásával. Különösképpen a TMP esetében végeztek széles körű kutató, 
fejlesztő munkát a felhasználható alapanyag körének bővítésére, az energia 
szükséglet csökkentésére és a szilárdság további növelésére. 

A korszerűsítések közül kiemelkedik az alapanyagnak előmelegítése és rosto-
sítás előtti 4—10%-os impregnálása (nem főzése) kémiai vegyszerekkel (NaoCC^, 
NaOH stb.). Az így módosított TMP eljárás, amelyet kémiai-termomechanikai 
eljárásnak, CTMP, neveztek el, különösen lombos faanyag esetében előnyös, ke
mény lombos fafajok esetén pedig alapvetően szükséges. Ilyen módon megfelelő 
eredményeket értek el különböző tölgy-félék faanyagával is. A kémiai előkeze
léssel — pl. Defibrátor PREX módszere — növelhetők a szilárdsági mutatók, 
még kedvezőbbé válik a féltermék fényszórása. Ezek a minőségi javulások, 
amellett hogy tovább növelik a TMP értékét újságnyomó papír gyártás szem
pontjából, nagy lehetőségeket adnak egyéb papír-féleségek — pl. egészségügyi 
papír, abszorbens papír stb. — megfelelő minőségű előállítására. 

A TMP esetében — elsősorban az energia költségek jelenlegi és esetleges 
további kedvezőtlen alakulására való tekintettel — jelentős erőfeszítéseket tesz
nek a külső energia igény csökkentésére. A gyártásba bevitt mechanikai ener
gia legnagyobb része a feldolgozás során hőenergiává alakul át, amely azután 
gőz formájában a levegőbe távozik. Energia megtakarítás szempontjából kézen
fekvően elsősorban ennek az energiának a visszanyerésére törekednek. Az így 
visszanyerhető energia üzemen belüli egyéb célokra (szárítás, szociális ellátás 
stb.) történő felhasználásával az eddigi tapasztalatok szerint, kedvező viszonyok 
közt, 15—30%-os energia megtakarítás érhető el. 

A TMP-hez szükséges energia csökkentésére olyan irányban is folytatnak 
kísérleteket, hogy az általában két szakaszban történő rostosítás helyett az egy-
fázisban végzendő eljárást vezessék be. 

A sok egyéb korszerűsítés közül kiemelhető a Defibrátor cégnek a TMP-t 
érintő az az újítása, mely szerint a fehérítés a termomechanikai rostosítás során 
történik. Igy a jelenleg utólag végzett fehérítéshez szükséges különálló beren
dezések elmaradása csökkenti a beruházás költségét és egyúttal az energia fel
használás is csökken mintegy 20%^kal. Ugyanakkor a féltermék szilárdsága, 
felületi simasága tovább javul. 

A papíripari féltermékek mechanikai úton történő előállítására szolgáló el
járások a fentiekből láthatóan nagy fejlődésen mentek át, továbbfejlesztésük 
ma is folyamatban van. Különösen vonatkozik ez a csak néhány éves múltra 
visszatekintő TMP eljárásra, amellyel 1973-ban mindössze 180 000 t-át gyártót-: 
tak és a termelés 1980-ban várhatóan el fogja érni a 4,2 millió t szintet. 

A TMP-nek ez a rohamos fejlődése az eljárás ismertetett előnyös adottsá
gainak következménye. Ismételten meg kell azonban jegyezni, hogy a TMP 
energiaigénye még a korszerűsítések kedvező hatása mellett is viszonylag ma
gas, ami az energia árának további emelkedése esetén a gyártási mód gazda
ságosságát — a többi gyártási eljáráshoz viszonyítva — kedvezőtlenül befolyá
solhatja. 

A külföldi tapasztalatok alapján összességében megállapítható, hogy a me-
chanikia eljárások fejlesztésével a papírgyártás növekvő alapanyag igényével 
kapcsolatos problémák enyhültek és a beruházási költségek is kedvezőbbé váltak. 

Fenti tényekre figyelemmel célszerű megvizsgálnunk, hogy hazai faanyag 
készletünkből hogyan és milyen feltételekkel lenne biztosítható tartamosán egy 
TMP eljárással működő új gyár alapanyag ellátása. Ebből a szempontból első
sorban nagykiterjedésű fenyő telepítéseink jöhetnek szóba, amelyek anyagának 
feldolgozására meglevő papíripari-féltermék gyártó üzemeink nem alkalmasak. 



Ezt követően kerülhet azután sor az illetékes szakemberek által végzendő vizs
gálatokra, gazdaságossági kalkulációkra cellulóz-papíriparunk esetleg ilyeiv. irá
nyú továbbfejlesztését illetően. A döntés során, a féltermékből gyártandó vég
terméket is beleértve, természetesen figyelemmel kell lenni érvényben levő 
nemzetközi szerződéseink adott lehetőségeire és kötelezettségeire. 

Iparszerű erdőgazdálkodás a K G S T országokban 

A KGST Mezőgazdasági Állandó Bizottsága (MÁB) Erdőgazdasági Állandó 
Munkacsoportja (EgÁMes) — 1977. X. 3—8. között Prágában tartotta XV. ülését, 
melyen fő napirendi pontként tárgyalták meg az ipari módszerekre való át
térést az erdőgazdálkodásban. Tárgyalási anyagként a MÁB titkársága Bulgária, 
Magyarország, NDK, Kuba, Lengyelország, Románia, a Szovjetunió és Cseh
szlovákia részanyagából összesítőt készített. Ez sok olyan érdekes megállapítást 
tartalmaz, mely a fatermelési rendszerek kidolgozásakor és bevezetésekor szá
munkra is figyelemre méltó lehet. 

A Német Demokratikus Köztársaságban az erdőgazdálkodás ipari rendszereit 
a következők jellemzik: 
— géprendszerek, alkalmazása, 
— a termelés koncentrációja és specializációja, valamint specializált termelési 

társulások alakítása (pl. bükk, ill. luc cellulóztársulás), 

— horizontális és vertikális kooperáció, 
— az erdei faválasztékok számának a népgazdaságilag lehetséges minimumra 

való csökkentése, 
— az új tudományos eredmények folyamatos bevezetése, 
— a dolgozók képzettségének és szaktudásának állandó növelése. 

Aláhúzzák, hogy az iparszerű erdőgazdálkodási módszerekre való áttéréskor 
gyökeres változások következnek be a technikában, a vezetésben, a szervezés
ben, a dolgozók munka- és életkörülményeiben, valamint öntudatában. 

Lengyelországban iparszerű módszereken az erdőgazdasági feladatoknak mun
kamegosztás, komplex gépesítés, tudományos munkaszervezés alapján való fo
lyamatos, maximális gazdasági hatékonyságú végrehajtását értik. Az iparszerű 
módszerek szükségessé teszik a munkának idő és térbeli maximalis koncent
rálását, a technológiai folyamatok racionalizálását és maximális gépesítését az 
ergonómiai követelmények kielégítése mellett. Az ipari módszerekhez való át
téréshez szükség van jól képzett mérnökökre, technikusokra, munkásokra, fej
lett infrastruktúrára és gépjavító bázisra. Az iparszerű módszerek nem aka
dályozhatják korszerű erdőművelési eljárások alkalmazását, és nem korlátozhat-


