
Űjabbkisér letek
a Szolnoki Szalmacellulózgyárban

Egy ország ipari és kulturális fejlettségének színvonalát nem utolsó sorban
az egy főre eső évi papírmennyiség felhasználásával mérik. Éppen ezért érdemes lesz
összevetni hazánk és néhány más állam egy főre eső papírfelhasználásának mérték-
számait.

Magyarország évi papírtermelése kb. 100 000 tonna. Ez annyit jelent, hogy egy
főre évente 10 kg körüli papírmennyiség jut. De ha figyelembe vesszük a különleges
és főleg rotációs papír behozatalunkat, akkor ez a szám kb. 12,6 kg-ra emelkedik. Nem
kétséges, hogy ma hazánkban papírhiány van. Ezt többé-kevésbé mindenki érzi, mert
kulturális, ipari és kereskedelmi, csomagolási, valamint egészségügyi vonatkozásokban
nem tudjuk a papírszükségletet kielégíteni.

Vizsgáljuk meg ezután a közelünkben lévő államok helyzetét. Csehszlovákiában
az egy főre eső évi papírfelhasználás 30 kg, a Német Demokratikus Köztársaságban
36 kg, Lengyelországban és Olaszországban 25—27 kg, tehát jóval magasabb, mint a
miénk. A fejlett iparral rendelkező nyugateurópai országokban 40—60 kg az évi
fogyasztás. Meg kell azonban azt is állapítani, hogy számos olyan kapitalista ország
van, amely e téren mögöttünk áll. így Spanyolországban 8 kg, Izraelben 8 kg, Görög-
országban 6 kg, és — ami a legfeltűnőbb — a délamerikai államokban 2—10 kg kö-
zött változik az évi felhasználás. Az ipari fejlődés kezdetén álló Kínában és Indiában
'A kg körüli papírt használ fel egy ember évente. Nem érdektelen azonban az sem,
ha a világviszonylatban egy főre eső papírfogyasztást összehasonlítjuk a mi papír-
felhasználásunkkal. Világviszonylatban átlagosan 22 kg papír jut egy főre, és ez a
szám — összevetve a magyar, kb. 12 kg-os felhasználással — azt mutatja, hogy Ma-
gyarország a világátlagnak csak a felét éri el. Nem kétséges, hogy törekednünk kell
namcsak a világátlag elérésére, hanem annak túlszárnyalására is.

A papírfelhasználás terén természetesen világszerte fejlődés mutatkozik. A ka-
pitalista országok a háború előttihez képest 20—30% papírtermelési emelkedést mu-
tatnak fel. A szocialista országok fejlődésének jellemzésére fogadjuk el a Szovjetunió
adatait. Puzarjov a „Zelstoff und Papier" 1957 novemberi számában megállapítja,
hogy a Szovjetunióban 1913-ban a papír- és kartbntermelés együttesen 217 000 t
míg ugyanebben az évben a cellulóztermelés teljesen jelentéktelen volt. 1940-ben a
papír- és kartontermelés 960 000 tonnára, a cellulóztermelés pedig 876 000 tonnára
emelkedett. 1956-ban 2 500 000 t papírt és kartont, 2 600 000 t cellulózt gyártottak a
Szovjetunióban. Ezzel a termeléssel a Szovjetunió a világ negyedik legnagyobb papír-
gyártó államává fejlődött. Még nagyszerűbbek azok a tervek, amelyek szerint a Szov-
jetunió egy főre eső papírfogyasztását a nyugati kapitalista, országok színvonalára
kívánja felemelni, azaz termelését közel ötszörösére fogja fejleszteni. A Német De-
mokratikus Köztársaság és a Csehszlovák Népköztársaság tervei ugyancsak jelentős
papírgyártási célkitűzéseket tartalmaznak, amennyiben 45—50 kg-ra óhajtják felemelni
az egy főre eső évi fogyasztást.

A többi népi demokratikus országban a fejlesztési ütem hasonlóképpen nagy.
Hogyan alakult a magyar papíripar fejlődése? 1938-hoz, illetve az 1945-ös szín-

vonalhoz képest hazánk papíripara jelentős fejlődést mutat. 1938. évi termelésűnkhöz
viszonyítva 1955-ben 197%-ra emelkedett papírgyártásunk, míg 1945-höz képest is
kb. 50% termelésnövelést jelenthetünk. Meg kell azonban állapítanunk azt is. hogy
az elmúlt 10 évben a papíripar fejlesztése elmaradt főleg az egyoldalú nehézipari
fejlesztési politika következtében. A mégis mutatkozó eredményeket elsősorban az
időalap jobb kihasználásával, a jobb begyakorlottsággal és a munkaintenzitás foko-
zásával sikerült elérni. Nem kétséges, hogy iparunk általános fejlesztése megköveteli
a papíripar fejlesztését is.

Ma hazánk évi 180—200 millió forintot költ importpapírra. Már maga ez a szám
is azt követeli, hogy a papíripart és ezen belül a papírgyártás alapjául szolgáló eel-
lulózipart feltétlenül fejlesztenünk kell. Mindjárt, itt — a gondolatmenet elején —
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szögezzük le, hogy ne válasszuk a fejlesztésnek azt a módját, amely mögött import
húzódik meg. A szakemberek között sok szó esett és esik ma arról, hogy a papíripa-
ron belül mit fejlesszünk elsősorban: magát a papírgyártást vagy a papíralapanyag
gyártást, tehát elsősorban a cellulózgyártást. Mindkét felfogás mellett és ellen szá-
mos érvet lehet felhozni, de ezeknek részletezése nem lehet célja rövid ismertetésünk-
nek. Véleményem szerint azonban a fejlődésnek párhuzamosan kell történnie. Egy-
részről ugyanis fejlesztenünk kell magát a papírgyártást, vagyis a régi elavult papír-
gyártó gépeket fel kell újítani, vagy új és gazdaságosabban dolgozó gépekkel kell
helyettesíteni, másrészt fejlesztenünk kell az alapanyaggyártást, mégpedig hazai nyers-
anyagforrásokból, hiszen a csepeli és szolnoki cellulóztermeléstől eltekintve — s
ez csak töredéke a hazai szükségletnek —, majdnem teljesen külföldi cellulózra va-
gyunk utalva.

Nem kell külön hangsúlyozni a hazai alapanyaggyártás gazdasági jelentőségét,
mert ez ma már mindenki előtt világos. Bizonyítékul szolgáljon csupán egvetlen ki-
ragadott — bennünket közelebbről érintő — szám: a kísérleti üzemként épített Szol-
noki Szalmacellulózgyár — világpiaci áron számítva — napi 1500 dollár értékű cel-
lulózt termel. Ehhez csupán még egy érdekes adat: Magyarország összes behozatalá-
nak kb. 5%-át alkotja a papíripari vonatkozású behozatal. Azt hiszem, hogy ez a né-
hány adat nagyon meggyőzően beszél.

A papíripar gazdasági jelentőségét felismerve meg kellett tehát vizsgálni első-
sorban a hazai nyersanyagon alapuló cellulózgyártás kérdését.

A cellulózgyártás elsőrendű és klasszikus nyersanyaga a lucfenyő. Hazánk fában
rendkívül szegény ország, fenyőfaállományunk pedig egyszerűen jelentéktelen. Ezt az
alapanyagot tehát nem vehetjük tekintetbe.

Más országok példájából kiindulva az egyéb lombos fafélesegek között a nyár-
fából történő cellulóz előállítást kellett figyelembe venni. A nyárfa ugyan nem ad
ugyanolyan jó minőségű cellulózt, mint a lucfenyő, de a külföldi és a hazai tapasz-
talatok szerint felhasználható. Hazánk talajtani és éghajlati viszonyai olyanok, hogy
a nyárfa teleQÍtésére különösen kedvezőek. Az Országos Tervhivatalhoz beküldött
jelentések szerint az ország egyes erdőigazgatósági területein — a Nagybereki Állami
Gazdaságban, a Keszthelyi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben, a szolnoki és szegedi
erdőigazgatóságok telepén — 1952-ben és 1953-ban ültetett fák törzse a 20 cm-es átlag
átmérőt már elérte, sőt Keszthely környékéről 30 cm-es átlag átmérőt jelentenek.
Nem kétséges tehát, hogy a nyárfatelepítések növelését feltétlenül szorgalmaznunk
kell annál is inkább, mert Magyarországon 70 000 hektár olyan terület van, amely
nyárfatelepítésre alkalmas, és jelenleg nincs kihasználva. A hazai fafélesegek közül
tehát a nyárfa látszik cellulózgyártás szempontjából elsőrendű fontosságúnak.

Olaszország példáján elindulva meg kell vizsgálni egy nádféleségnek — az
Arundó donaxnak telepítési lehetőségeit is. Ebből a növényből az ún. kémiai cellulóz
minőséget — tehát műselyem, műrost és celofángyártásra alkalmas cellulózminősé-
get is — elő lehet állítani. Az Arundó donax termesztési körülményei, talajtani és
főleg időjárási követelményei azonban meglehetősen kényesek, és a szakemberek
szerint kétséges, hogy ezeknek a körülményeknek hazánk talajtani és időjárási viszo-
nyai meg tudnak-e felelni. Ezzel a növénnyel tehát elsősorban mezőgazdasági szak-
embereknek kell foglalkozni természetesen kísérleti jelleggel.

A hazai papíripari nyersanyagkutatás terén a Szolnoki Szalmacellulózgyárnak
íutott az a feladat, hogy vizsgálja meg néhány legfontosabb hazai cellulózgyártási
alapanyag felhasználási lehetőségét, miután az előbb már említettek szerint lucfenyő-
ből történő cellulózelőállítás nem lehetséges, és miután mostani nyárfatelepeink e
célra még nem kitermelhetők. Igaz ugyan, hogy Csepelen lucfenyőből folyik cellulóz-
előállítás, de importfából. A Szolnoki Szalmacellulczgyárban 1954 februárja óta állí-
tunk elő szalmacellulózt, mégpedig rizsszalmából. A kezdeti üzemi és technológiai
nehézségeket leküzdve, ma már olyan minőségű cellulózt állítunk elő, amelyet papír-
gyáraink szívesen fogadnak. Ezért a Szolnoki Szalmacellulózgyár létesítését sikeresnek
kell elkönyvelnünk, mert feladatát teljesítette és teljesíti, vagyis megmutatta, hogy
hazai rizsszalmából ma már a papírgyártók által jól felhasználható fehérített — tehát
író- és nyomópapírféleségek gyártására alkalmas — cellulózt lehet előállítani. A szol-
noki gyár azonban nemcsak gyártóüzem, hanem feladatául vállalta a kísérletezést is.
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Sokan azt gondolják, hogy a szalmaféleségek közül a rizs szalmája a legjobb
cellulózgyártási alapanyag. Ez a kérdés nem így áll. A búza és főleg a rozs szalmája
feltétlenül jobb e célra. A rizsszalmát csak azért választottuk, mert ezt a szalmaféle-
séget a mezőgazdaság egyáltalán nem, vagy csak kényszerű körülmények között hasz-
nálja fel. így helytálló az az elgondolás, hogy elsősorban a más célra alkalmatlan
anyagot kell felhasználni.

A cellulózipar fejlesztése azonban megköveteli, hogy a jelenlegi szalmaceilulóz
termelést megsokszorozzuk. Erre a célra épül majd a Dunai Cellulózgyár, amely na-
ponta 50 vasúti kocsira való szalmát fog feldolgozni. Az: ország rizstermelő területé-
nek csökkentése — amit a vetésforgó bevezetése és a gazosodás kiküszöbölése feltét-
lenül indokol —, azonban lehetetlenné teszi a Dunai Cellulózgyárnak rizsszalmával
történő ellátását egyszerűen azért, mert nem lesz annyi rizsszalmánk, amellyel ennek
a gyárnak évi kapacitását biztosítani tudnánk. Ezért kellett megvizsgálni Szolnokon
— bár erre vonatkozólag külföldön már pozitív eredmények vannak — a búzaszalmá-
ból történő cellulóz előállítását.

A búzaszalmával folytatott szolnoki kísérletek jó eredménnyel végződtek. Bebi-
zonyosodott, hogy búzaszalmából a nálunk alkalmazott monoszulfitos eljárással a rizs-
szalmacellulóznál jobb minőségű cellulózt lehet előállítani, ugyanakkor a kitermelési
adatok is kedvezőbbek, mint a rizsszalma felhasználása esetén. A kísérletekhez a
Szolnok környékén termelt búzaszalmát használtuk fel, és a nagyüzemi gyártást 10
napon keresztül folytattuk egyhuzamban, hogy az eredményt vagy az eredménytelen-
séget ne ingathassa meg a kísérlet rövid időtartama. A kérdést nyersanyagellátás
szempontjából is meg kell vizsgálni.

A mezőgazdák nem szívesen mondanak le a gabonaszalmáról. Hazánkban vi-
szont annyi gabonaszalma terem, hogy a szolnoki gyárnál hétszer nagyobb kapacitá-
súra tervezett Dunai Cellulózgyár üzembelépése után sem érezheti meg a szalma-
felhasználásban mutatkozó különbséget a mezőgazdaság. Hiszen a felhasznált gabona-
szalma mennyisége ez esetben is csak akkora lesz legfeljebb, mint amennyi ingado-
zást mutat az egyes évek között országunk szalmatermelése. Ez pedig az ország mező-
gazdaságát eddig még soha sem állította komolyabb nehézségek elé. Míg Magyarország
a Dunai Cellulózgyár üzembelépése után az évi szalmatermelésnek csak mintegy
2%-át fogja cellulózgyártásra felhasználni, addig Hollandiában jelenleg az évi szalma-
termésnek mintegy 30—35%-át használják fel ipari célra. Hollandia példáját azért
választottam, mert ez az ország is jelentős mezőgazdasággal rendelkezik.

A másik megvizsgált cellulózgyártási alapanyag az édescirok volt. Ez a növény-
féleség növénytanilag a Sorgum családba tartozik. Rendkívül előnyös tulajdonságok-
kal rendelkezik. A mezőgazdasági szakemberek véleménye szerint ez a növény a jövő
növénye, mert. felhasználható a szemtermése, a szárából kipréselt cukros léből alko-
holt lehet gyártani, és a préselés után visszamaradt növényi szár pedig cellulóz elő-
állítására használható. A kérdést tulajdonképpen dr. Kőszegi Dénes, a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem professzora vetette lel. Az ő kísérletei alapján már gyártottak
az édescirok szárából alkoholt. Az alkoholhozam gazdaságossági számai rendkívül
kedvezőnek mutatkoztak. Ezek után vált szükségessé megvizsgálni azt, hogy az édes-
cirok szárából lehet-e, és ha lehet, milyen körülmények között, iparilag felhasználható
cellulózt előállítani.

Édescirokkal két ízben folytattunk Szolnokon cellulózgyártási kísérletet. Először
1957. április és május havában, másodszor 1957. november havában. A kiindulási
nyersanyagot a szarvasi és kisújszállási kísérleti telepen termelték. A kísérlethez ka-
pott édescirokféleség sajnos nem az a típus volt, amely a legtöbb cukrot is tartal-
mazza. A Szolnokra küldött szállítmány az ún. Minnesota féleség volt. Ez a féleség
elsősorban szemtermő minőség, a szárában lévő lé csak kisebb mennyiséeben — a
Szegedi Egyetem vizsgálata szerint — mintegy 5%-ban tartalmaz alkohollá erjeszthető
cukrot. A tipikus édescirok a Sumac féleség, amelynek kipréselt leve 12—13% cuk-
rot tartalmaz. Mi az előbbivel folytattunk cellulóz előállítási kísérletet.

Az első kísérletnél"— a kiindulási anyag kis 'mennyisége miatt — nem vonhat-
tunk le messzemenő következtetéseket, bár az ennél a kísérletnél nyert cellulózból
sikerült olyan papírt előállítani, amely 20% cirokcellulózt tartalmazott. Ez a papír-
féleség általában megfelelt a szabvány által előírt követelményeknek. Az 1957. novem-
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bérében folytatott kísérletnél már mintegy 90 tonna édescirkot használtunk fel. Maga
a cellulózgyártási eljárás sikeresnek mondható. A gazdaságossági számítások azonban
azt mutatták, hogy az édescirokból a rizsnél rosszabb feltételek mellett lehet cellulózt
előállítani. Meg kell itt jegyeznünk, hogy a kiindulási anyagot előzőleg — műszaki
berendezés hiányában — nem préseltük ki, és így a rizshez viszonyított rosszabb gaz-
dasági mutatókat főleg ez a tény indokolja. Az édescirokból ugyanis sokkal keveseb-
bet lehetett egy gömbfőzőbe betáplálni, és így a főzőtér kihasználása lényegesen rosz-
szabb volt. A kapott cellulóz minősége is gyöngébbnek mutatkozott, mint a rizs-
szalmacellulóz minősége. A kapott édescirokcellulózból azután finom csomagolópapírt
próbáltunk előállítani. Sajnos, ez a kísérlet nem jól sikerült annak ellenére, hogy a
behordott cirokcellulóz mennyisége viszonylag kevés volt. A papírgépi préseken a
papírszalag sokat szakadt. A rendellenesség kiderítésére mikroszkóp alatt megvizs-
gáltuk a présekre ragadt anyagmaradványokat. Megállapítható volt, hogy az főleg a
cirokcellulóz parenchim sejtjeit tartalmazta. Ez a második kísérlet tehát ellentmondó
eredményt hozott az első kísérlettel szemben.

A cirokkísérlettel kapcsolatban meg kellett vizsgálni azt a kérdést is, hogy
1 kat. holdon mennyi a cellulózhozam ciroktermelés, illetőleg rizstermelés esetén.
Rizsszalmából holdanként átlagban 10 q terem, és ebből 3,5—4 q cellulóz állítható
elő. Dr. Bajai Jenőtől (Martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézet) nyert adatok
szerint 1 kat. hold cirokszár termése 20 tonna. Ebből a 20 tonna nedves szárból pré-
selés után kb. 6 tonna abszolút száraz cirokrost marad és ebből — 22%-os kihasz-
nálást feltételezve is — J ,35 tonna cirokcellulózt lehet nyerni. Ez annyit jelent, hogy
3,5-szer annyi cellulóz hozama van 1 kat. holdnak édescirok termelés esetében, mint
rizs termelés esetében.

Az eddigi cirokcellulóz gyártási kísérletek azt bízonyítiák. hogy az ellentmondó
eredmények miatt nem lehet biztos értékelést adni. A kérdést azonban nem szabad
egyedül cellulózgyártási szempontból vizsgálni, hanem figyelembe kell venni azt,
hogy ebből a növényféleségből szemtermést, alkoholtermést és cellulcztermést is lehet
kapni. Véleményem szerint a kísérleteket komplex módon kell folytatni, vagyis a
három előbb említett szempontot figyelembe véve kell a kérdést eldönteni. Ha csak
a cellulózgyártási kísérletet vesszük figyelembe, akkor arra a mesállanításra kell jut-
nunk, hogy a rizsszalmából, vagy más gabonaféleségek szalmáiából előállított cellu-
lóz mind hozam, mind pedig gazdaságosság tekintetében feltétlen előnyben van az
édescirokból előállított cellulózzal szemben.

Mesjvizsgáltuk még a fűzfavesszőből történő cellulóz előállításának lehetősé-
geit is. 1957 áprilisában ugyanis a Fűzkitermelő és Feldolgozó Vállalat azzal a kérés-
sel fordult hozzánk, hogy az általuk rendelkezésre bocsátandó fűzfavesszőből próbál-
junk cellulózt előállítani. Az előbb említett vállalat vezetői szerint fűzfavessző oly
nagy mennyiségben áll rendelkezésre, hogy a Szolnoki Szalmacsllulózgvár évi szük-
séglete biztosítva lenne. A kézzel hántolt fűzfavesszőből köztudomásúlag kosarakat
készítenek, és ezeket jórészt exportálják is.»De a kosárfonásra nem alkalmas, sérült,
féregrágta, jégverte vesszőt nem tudják megfelelően felhasználni, s így ezekből cel-
lulózt lehetne előállítani. A fűzfavessző hántolása hazánkban kézi úton történik. Ez
meglehetősen drága művelet. A cellulózgyártásra szánt fűzfavessző hántolatlan. Az
ismert facellulóz előállítási technológiák alapján megállapítható volt, hogy fehérített,
tehát minőségi cellulóz előállítására a hántolatlan fűzfavessző nem alkalmas.

1957. április havában kísérletképpen szulfátos eljárással készítettünk fűzfa-
vessző cellulózt. Ez a kísérlet azt bizonyította, hogy a szulfátos eljárással lehet a hazai
fűzfavesszőből cellulózt előállítani. A késztermék nem volt fehéríthető, mert a háncs-
rostok is benne voltak a kiindulási anyagban. Így ez a termék annyira inhomogén
volt, hogy fehérítésről illuzórikus lett volna beszélni. A kísérlet eredményeképpen
kapott fehérítetlen fűzfavessző cellulózból 50%-os behordással középfinom csomagoló-
papírt gyártottunk, s ez a papírgépen jól futott.

1957. szeptember, majd november havában a kísérletet a Szolnokon szokásos
monoszulfitos technológiával megismételtük. Ezek a kísérletek azt bizonyították, hogy
monoszulfitos eljárással — vagyis a Szolnokon jelenleg alkalmazott technológia sze-
rint — nem lehet cellulózt előállítani. A monoszulfitos főzés előtt felaprítottuk, maid
a második kísérletnél kalapácsos malomban őröltük a fűzfavesszőt, ennek ellenére
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a kiindulási anyagot nem sikerült még nagyobb mennyiségű vegyszer adagolásával
sem feltárni. Mivel a fűzfavesszőből előállított fehérítetlen cellulóz feltétlenül drá-
gább, mint az ugyanerre a célra alkalmazott és igen olcsón előállított ún. szalma-
félanyag, a fűzfavesszőből történő cellulóz előállítása gondolatáról egyelőre le kellett
mondanunk. Valószínű azonban, hogy fűzfavesszőből elő lehetne állítani nagyhozamú
ún. félkémiai cellulózt (semichemical-pulp) a defibrátor vagy chemipulper segítségé-
vel. Lehetséges az is, hogy ha megoldást nyerne a fűzfavessző hántolása, a szulfátos
eljárással cellulóz is előállítható lenne fehérített minőségben.

A Szolnoki Szalmacellulózgyárban lefolytatott kísérletek azt biz'onyítják, hogy
jó úton haladunk. Egy kísérleti értékéből annak pozitív vagy negatív jellege — véle-
ményein szerinS — nem von le, hiszen a negatív eredmény is fontos azért, hogy he-
lyes irányba terelje a további kísérleteket. Az eddigi eredmények alapján minden-
esetre megállapítható, hogy a rizs- és a búzaszalmából jó minőségű és a papíripar
által jól felhasználható cellulózt sikerült nagyüzemileg folyamatosa_n előállítani. Cel-
lulóznyersanyag bázisunkat fa felhasználás esetén csak a nyárfára alapíthatjuk,
mert talajtani és éghajlati viszonyaink ezt biztosítani tudják. Indokolatlannak lát-
szik azonban tovább kísérletezni az édescirok vonalán is, mert ez a növény nép-
gazdasági szinten is rendkívül gazdaságosnak mutatkozik. A fűzfavesszőből történő
cellulóz előállítást még számos kísérletnek kell megelőznie.

A Szolnoki Szalmacellulózgyár eredményes munkát végzett a szalmacellulóz —
főleg az európai viszon3-latban egyedülálló —, rizsszalmacellulóz előállítása terén. De
az ezt követő kísérletek már megszabják azt az utat, amelyen a mostani körülmények
között hazai cellulóz iparunknak haladni célszerű és gazdaságos.

Dr. Molnár László
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