
Új nyersanyag — új gyár
— A Szolnoki Szalmacellulózgyár munkájáról —

A Szolnoki Papírgyár kebelén belül
épült meg a szalmacellulózgyár. Ez az
üzem első ötéves tervünk egyik jelentős
alkotása.

Kulturális színvonalunk fejlesztése
egyre több papírt kíván. Magyarországon
ma sokkal több újság, folyóirat és könyv
jelenik meg, mint valaha. Iskoláinkban,
egyetemcinken több diák tanul, mint a
felszabadulás előtt, és így sok füzetre,
jegyzetre, stb.-re van szükség. Nem két-
séges, hogy a papírtermelés nemcsak
kulturális, hanem gazdasági és ipari fej-
lődésünknek is egyik fő pillére és egyben
annak mérőszáma is, hisz igen sokszor
az 1 főre eső papírmennyiséget fogadják

el egy-egy ország kulturális színvonalá-
nak mérőszámául.

A papírgyártáshoz elsősorban cellu-
lózra és facsiszolatra, ehhez pedig nagy-
mennyiségű fára, mégpedig fenyőfára
van szükség. Köztudomású dolog, hogy
hazánk fában szegény ország, de különö-
sen szegény fenyőfában, ami a cellulóz-
gyártás legfontosabb • alapanyaga. Tekin-
tettel arra. hogy lcmbosfa-telepítéseink
csak 15—20 év múlva lesznek kitermel-
hetők, szükségessé vált olyan hazai
nyersanyag után nézni, amely a külföld-
ről szállított fát — legalább is részben —
pótolja. Magyarországon ez a választás a
szalmára esett.

Miért éppen a rizsszalma ?

A szalma nagy mennyiségben fordul elő
hazánkban. Begyűjtése — különösen ter-
melőszövetkezeteinkben — szervezett. A
papírgyártás által felhasznált szalma
mennyisége nem veszélyezteti a mező-
gazdaság érdekeit. Nem veszélyezteti kü-
lönösen akkor, ha rizsszalmát haszná-
lunk fel. A rizsszalma mezőgazdasági cé-
lokra nem alkalmas, még almozásra sem.
Ezért eddig elégették. Ésszerű volt tehát
az a gondolat, hogy a magyar szalmafé-
leségek közül éppen a rizs szalmáját
használjuk fel cellulózgyártási alap-
anyagként, mert így egy eddig csekély-
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A fenti táblázat alapján azonban nem-
csak a magasabb cellulóz-tartalom szól-
na a búza és a rozs szalmájának fel-
használása mellett, hanem az alacso-
nyabb hamu-tartalom is ezt indokolná.
A magyar rizsszalma hamutartalma lé-
nyegesen magasabb, mint a búza- vagy
a rozsszalmáé. A hamutartalom gyártás-
technológiai szempontból meglehetősen
nagy hátrányt jelent. Mindezek ellenére
a rizs szalmáját, választottuk alapanya-

értékű mezőgazdasági termékből tudunk
értékes alapanyagot készíteni.

Ha egymás mellé állítjuk a lucfenyő
és a szalmaféleségek kémiai elemócsi
adatait, akkor azt láthatjuk, hogy a ia
— jóval nagyobb cellulóz-tartalma miatt
— általában sokkal ideálisabb alapanyag
cellulóz-gyártásunk szempontjából, mint
a szalma. A szalmaféleségeket egymás
között vizsgálva viszont, a nagyobb cel-
lulóz-tartalom miatt, a rozs- vagy búzu-
Sialmára esnék választásunk. A kémiai
elemzés adatait a következő táblázat fog-
lalja össze:

Lucfenyő:
58
11

0,4
28

2

Búzaszalma:
50,2—52.4
19,2—20,7

5,0
20,0

2,5— 2,9

Rozsszalma:
54,0
18,2

3,2
15,0
—

Rizsszalma:
46,3—48.9
19,4
16,5
12,3
3,1— 4,02

gul, mert — bár cellulóz-tartalma ala-
csonyabb és magasabb hamu-tartalma
miatt nem a legideálisabb nyersanyag —
a mezőgazdaság semmire sem tudja
hasznosítani, és így inkább a teljesen
értéktelen anyagból, mintsem a mező-
gazdaságban felhasználható búza vagy
rozs szalmájából célszerű cellulózt elő-
állítani.

Külön megterhelést jelentett ezenkívül
az, hogy a rizsszalma hamujában — te-
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A Szolnoki Szalmaceiblidózgyár épülete

hát izzítás után visszamaradó részében
— igen nagy mennyiségben van kova-
sav (SíOs).

A rizs- és búzaszalma hamujának
elemzését a következő táblázat tünteti
fel:

kovasav vas- + alumínium- kalcium-
oxid oxid

SiOí R2O3 CaO

Rizsszalma:
Búzaszalma:

72,5—64,9
56,3

12,1—18,5
5,6

8,6—11,0
7,5

Látjuk tehát, hogy a feltárás szem-
pontjából annyira kellemetlen SiO2-nek
— kovasavnak — mennyisége a rizs-
szalma hamujában lényegesen nagyobb,
mint a búzaszalma hamujában.

Ez természetesen maga után vonja azt,
hogy a gyártási eljárásnak olyannak kell
lennie, amely — lehetőség szerint — mi-
nél nagyobb mennyiségben eltávolítja ezt
a kellemetlen hamualkatrészt.

A szecakázótól a hollandi kádakig

Ha a gyártástechnológiai szempontból
vizsgáljuk az üzemet, akkor lényegileg 3
fő üzemrészt kell megkülönböztetnünk:

1. szecskázó üzem,
3. főző- és osztályozó üzem,
3. vegyianyagot előkészítő üzemrészek.
Nézzük meg röviden,

egyes üzemrészekben!
mi történik az

Szecskázáson általában a szalma fel-
aprítását értik. Nálunk a szecskázó
üzemrészben nemcsak aprítják a szal-
mát, hanem a lehető legtökéletesebben
meg is tisztítják a kisérő kellemetlen,
szennyező anyagoktól. A szecskázó üzem-
részben történik a szalma portalanítása.
Ez rendkívül fontos művelet, mert ezzel
ki tudjuk küszöbölni a hamu egy részét.
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Itt történik a szalmaszár csomós alkotó-
részeinek eltávolítása is. Ez azért lénye-
ges, mert a szalma szárában lévő csomók
a papírgyártás szempontjából gyengébb
minőségű és nehezebben feldolgozható
rostot tartalmaznak.

A szecskázóban lévő elektromágneses
dob magához vonzza, s egy külön helyen
összegyűjti a szennyezésképpen előfor-
duló drót- és vasdarabokat. Külön beren-
dezés gondoskodik arról, hogy a kalász-
ban bentmaradt magrészek eltávolíthatók
legyenek. Igen érdekes az. hogy a mag-
részek mennyisége az egyes szalmaszál-
lítmányoknál 0.5° '0-ig is felmehet. Ezeket
a rizsmagvakat, amelyeket külön zsá-
kokban gyűjtünk össze, állatok takar-
mányozására lehet felhasználni.

A portalanított, csomótlanított és az
esetleges vasdaraboktól megszabadított
szecskát külön berendezésben főzőlúggal
keverjük össze. Ez az eljárás lényegileg
azt a célt szolgálja, hogy már a főzés

előtt átitatódjék a szecska a főző folya-
dékkal. A feltárás — tehát a nem-cellu-
lóz alkotórészek eltávolítása — a gömb-
főzőkben történik magas nyomáson, a
szalma minőségétől függő változó idő-
tartammal. A főzött cellulózpép azután
olyan osztályozó berendezésbe kerül,
amely kiválasztja a kevésbé megfőtt
szecska-részeket. Ez csomagolópapír
gyártására alkalmas. Az osztályozó vá-
lasztja ki a jó minőségű rostokat tartal-
mazó cellulózt is. Ez ismételt osztályozás
és mosás után fehérítés alá kerül. Ez a
fehérítő hollandiban történik kalcium-
hypoklorit segítségével. A kész. fehérí-
tett cellulóz pép formájában csővezeté-
ken jut közvetlenül a papírgyárba, vagy
pedig tekercs formájában szállítva az
ország többi papírgyáraiba.

A kémiai segédüzemekben a cellulóz-
főzéshez szükséges monoszulfitcs lúgot,
valamint a fehérítéshez szükséges kal-
cium-hypo'kloritot állítjuk elő.

Két esztendő sikerei

A gyár 1954. februárjában kezdett mű-
ködni. Tekintettel arra, hegy a magyar
rizsszalma új nyersanyag, a gyártási el-
járás kidolgozása és kísérletezése meg-

lehetősen nagy munkát igényelt. Sok
nehézséget kellett leküzdenünk. nemcsak
a technológiai, tehát az egész gyártási
eljárás kidolgozása során, hanem az egyes

A szalmacellulózgyár götnbfőzője
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A szalmacellulózgyár fehérítő kádjai

gépi berendezések bejáratása és megis-
merése terén is.

A gyár 1955. év elején már körülbelül
tisztán látta, melyek azok a nehézségek,
amelyek a minőség javulását akadályoz-
zák. Szükségessé vált az eredetileg ki-
dolgozott technológia módosítása is.

A gyár termékét eddig általában 10—
20%-jban használták fel üzemeink az
egyes papírféleségekhez. Ez a felhaszná-
lási arány meglehetősen alacsony. Olyan
technológiát kellett kidolgoznunk, amely
lehetővé teszi a szalmacellulóznak a
papírba történő nagyobb adagolását. E? a
technológiai módosítás lényegileg na-
gyobb vegyszer-mennyiség adagolásával,
a monoszulfit és marónátron lúg ará-
nyának megváltoztatásával, valamint ha-

tékonyabb mosóberendezés üzembe he-
lyezésével történt meg.

Nem kétséges, hogy a jelenleg beveze-
tés alatt álló új technológián egyes pon-
tokon még finomítanunk és változtat-
nunk kell, de nem kétséges az sem, hogy
jó minőségű szalmacellulózt csak jó mi-
nőségű szalmából lehet előállítani. Fel-
tétlenül szükséges, hogy rizstelepeinkről
lehetőleg gazmentes szalma érkezzék az
üzembe. Ennek a feladatnak a megol-
dása elsősorban az agronómusokra tarto-
zik. Rizstelepeink szennyező növénye, a
muhar rendkívül káros a gyártás szem-
pontjából, mert nem szolgáltat jó minő-
ségű cellulózt: a muhar maghéjai benne
maradnak a késztermékben, és így a
papírt erősen szennyezik.

Tovább folynak a kísérletek

A Szolnoki Szalmacellulózgyár azon-
ban nemcsak termelő, hanem kísérleti
üzem is, ahol ki kell dolgoznunk azt a
végleges technológiát, amellyel majd a
második ötéves tervünk keretén belül
építendő szalmacellulóz-kombinát mű-

ködni fog. A szolnoki gyár ennek a fel-
adatának eleget tett, és rizsszalmából,
szulfátos eljárás segítségével olyan cel-
lulózt tudott előállítani, amely mintegy
60 százaléknyi mennyiségben volt a pa-
pír anyagához keverhető. A szulfátos el-
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járás a Szolnokon alkalmazott monoszul-
fitcs eljárásnál gazdaságosabb, mert a
felhasznált vegyszer-mennyiség nagy
részét vissza lehet nyerni. A szo'noki
gyárban azon dolgozunk, hogy ez minél
nagyobb mértékben biztosítható legyen,
és így a moncszulfitos eljárás vistsza-
nyert szennylúgját más célra értékesít-
hessük. Ezek a kísérletek a Papíripari
Kutató Intézet és a Konzervipari Kutató
Intézet munkatársainak bevonásával fo-
lyamatban vannak.

A gyár további feladata a technológia
által automatikusan magával hozott
egészségvédelmi berendezések kikísérle-
tezése, és egyben a munkás-egészségügy
megszilárdítása is. A szecskázó üzemben
keletkező nagy mennyiségű por veszé-
lyezteti a dolgozók egészségét, és éppen
ezért a helyi kórház röntgen-főorvosával.
dr. Bugyi Balázzsal állandó ellenőrzés
alatt tartjuk dolgozóink tüdejét. Eddigi
vizsgálataink alapján megállapítható,
hogy az organikus jellegű szecskázó por
— másféléves üzemeltetés után — nem
okozott egyik alkalmazottunknál sem
szilikózist, ami köztudomásúan igen ve-
szélyes üzemi megbetegedés. De vizsgá-
lat tárgyává, kell tennünk a későbbiek-

ben az esetleg keletkezhető gombás meg-
betegedések leküzdését is. Jelenleg gyá-
runkban semmilyen gombás megbetege-
dés sincs. Mivel azonban a rizsszalmával
különféle gombák kerülhetnek üzemünk-
be, szükséges a kérdésnek crvestani
szempontból való megvizsgálása. Ezek a
vizsgálatok a szakirodalom területén
nemcsak hazai, de világviszonylatban is
újszerűeknek mondhatók.

A szolnoki gyár e munka végrehajtá-
sával is meg akar felelni kísérleti jelle-
gének: nemcsak a szorosabb értelemben
vett technológiát kísérletezi ki folyama-
tosan a Sztálinvárosban építendő nagy
kombinát részére, hanem már jó előre
fel akarja deríteni azokat a speciális
megbetegedéseket, amelyek hasonló
üzemekben felléphetnek.*

A Szolnoki Szalmacellulózgyár nem
nagy üzem, de kísérleti jellegénél és új-
szerű voltánál fogva jelentős helyre küz-
dötte fel magát. Az üzem magyar alap-
anyagot szolgáltat a magyar dolgozók
áHal készített papírhoz, és ugyanakkor
tudományosan foglalkozik a gyártás gaz-
daságosabbá tételével, valamint speciá-
lis munkaegészségügyi kérdésekkel.

Dr. Molnár László

• E vizsgálatok eredményeiről következő számunk egyik cikkében számolunk be. (Szerk.)


