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Az oldott só koncentrációjának hatása a
lapképzésre és a termék minőségére
Dr. Hernádi Sándor, Papíripari Kutatóintézet, Budapest

Bevezetés
A korábbi papíripari gyakorlatból ismeretesek azok a hátrányok melyeket a gyártási vízben lévő oldott sók okoznak. Már a 20. század
elején rájöttek arra, hogy a lágy vízzel gyártott
papírok enyvezettsége, szilárdsági tulajdonságai, optikai megjelenése kedvezőbb, mint
a kemény vízzel előállított papírféleségeké.
A gyártási vízben oldott sók hatása különösen
akkor válik problematikussá, amikor a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése érdekében
egyre kevesebb friss vizet használunk fel a
gyártás során. Ilyenkor ugyanis a rendszerbe
a rostanyaggal, a segédanyagokkal és a friss
vízzel bekerülő oldott sóknak csak az a része
távozik el, amely a szárítószakaszokra jutó
vízzel, illetve a szennyvízzel távozik el. Ebben
az esetben a körvíz sókoncentrációja a vízrendszer zártságától függően egyre nagyobb
értéket vesz fel. Az úgynevezett feldúsulási
faktor F=1/1-r értéket vesz fel ahol r - a zártság
mértéke 0 < r < 1. A fenti hiperbolikus összefüggés azonban csak elméletileg igaz, mivel a
sófeldúsulás csak addig folytatódhat, amíg az
adott sókoncentráció el nem éri az oldékonysági
határt, mivel e fölött az adott só csapadék
formájában kiválik, és lerakódás formájában
jelenik meg a papírgép egyes berendezésein
(hűtők, csővezetékek, szita, prés stb.)
A körvízben lévő ionok egy része képes
adszorbeálódni a rostok, illetve a töltőanyagok
felületén és a papírral együtt eltávozik a rendszerből. Ezek az úgynevezett szubsztantív
ionok ( Al, Fe, Ti, Si). A vízben lévő ionok másik
csoportja kisebb mértékben képes a rostokon,
illetve a töltőanyagban adszorbeálódni (Na,
Ca, Mg, K, SO4, Cl), a körvízben maradnak és
koncentrációjuk a cirkuláltatott víz mennyiségének növelésével nő. Ezek az úgynevezett nem
szubsztantív ionok.
A nem szubsztantív ionok koncentrációja a
körvízben addig nő, amíg az oldhatósági szintet
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eléri. E fölött az ionkoncentráció állandó marad
és a vízrendszer további zárásakor az anyag
kicsapódásával kell számolni.
A sókoncentráció hatása a rostszuszpenzió és a papír tulajdonságaira
A körvízben lévő szervetlen elektrolitok
befolyásolják az őrlést, a víztelenedést, a lapszerkezet kialakulását, a kész papír tulajdonságait. Az elektrolitok növelik a papírpép koagulációs hajlamát, befolyásolják a különböző
segédanyagok hatását, hatnak a rost duzzadására.
A szervetlen kationok ioncserélő mechanizmus szerint adszorbeálódnak a roston és ezáltal blokkolják a karboxil- csoportokat. Emiatt
csökken a rost hidroﬁl jellege, duzzadása, és
ennek következtében nehezebben őrlődik, a
ﬁbrillálódása csökken.
A kationok hatása függ a kationok menynyiségétől és vegyértékétől, valamint a cellulóz fajtájától. A többértékü kationok (Al 3+,
3+
Fe , Ca 2+) jobban csökkentik a rostok duzzadását, vízvisszatartását, szilárdsági értékeit,
és növelik az őrlési energia szükségletét, a
víztelenedési sebességet, mint az egy-vegyértékű Na + - ion.
Különböző vegyértékű kationok és anionok fehérített fenyőcellulózból készített próbalapok szakítószilárdságára gyakorolt hatását vizsgálva megállapították, hogy az erős
sófelgyülemlés ellenére a szakítószilárdság
nem csökken érzékelhetően. Figyelemre méltó
az a tény, hogy nem különbözik egymástól
a kationok és az anionok hatása. Azonban
amikor a várható öregedést hőkezeléssel
szimulálták a papírokon, a sófelgyülemlés
növekedésével jól érezhető szakítószilárdságcsökkenést tapasztaltak.
Szakirodalmi adatok szerint az oldott szervetlen anyagok mennyisége író-nyomó papírt
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gyártó gép vízrendszerében eléri a 2000-8000
mg/l, míg hullámpapírt gyártó gép vízrendszerében a 8000-20000 mg/l koncentrációt.
A vízrendszerben előforduló ionok döntően az
alábbiak:
Kationok: Na +, Ca2, Mg2+, Al3+, Fe3+, K +, NH4+
Anionok: SO42-, Cl-, NO3-, HCO3-, SiO32A papírgépi retúrvizekben előforduló anionok, illetve kationok százalékos mennyiségét a
1. táblázat adatai mutatják.
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1. táblázat A retúrvízekben előforduló ionok megoszlása

A körvízben előforduló szervetlen elektrolitok, különösen a több értékű ionok ioncserélő
mechanizmus alapján adszorbeálódnak a rostokon, blokkolják a karboxil-csoportokat, emiatt
csökken a rostok hidroﬁl jellege, csökken a
WRV érték, a duzzadás, romlik az őrölhetőség
és nő az őrlési energiaigény.
Az oldott szervetlen sók felgyülemlése a
rendszerben a fentiekben leírtakon túlmenően különböző lerakódások okozója is lehet.
A lerakódások igen kellemetlen formája a
vízkő képződése, ami az oldott sók kristályos
kicsapódásából keletkezik. A vízkő eltömődési problémákat okoz a szitaszakaszon, a
szívószekrényekben, és a folyamatos termelést zavarhatja. A gyártási vízben lévő oldott
sók hatására meghatározott hőmérsékleten és
pH-n a vízkör fokozatos vízkövesedése következhet be. A vízkő főbb típusai a következők:
karbonátok, szulfátok, hidroxidok, szilikátok.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a papírgép
vízrendszerében a leggyakoribban előforduló
lerakódás a CaSO4, az Al(OH) 3 és a különböző
gyantaszappanok.

Ha a körvízben sok a Ca2+ és a SO42- ion,
azok kölcsönhatásba lépve kalcium-szulfátot
eredményeznek, amely kis oldhatósága révén
(0,4-0,5 g/l) lerakódást okoz. A gyantasavak,
illetve azok nátriumsói a kalcium ionokkal oldhatatlan gyantaszappant alkotnak, amely ragacsos, nyúlós anyag, és mind a papírgép egyes
részein, mind a papírba kerülve káros hatást
gyakorolnak a megfelelő üzemmenetre, illetve
a termék minőségére.
Kísérleti rész
A munka során arra kerestük a választ,
hogy a sókoncentráció hogyan befolyásolja az
író-nyomópapírok enyvezettségét, illetve szilárdsági tulajdonságait.
A kísérletek során az alábbi összetételű
papírt állítottuk elő:
Rostanyag

25% fenyőszulfát cellulóz
45% fenyőszulﬁt cellulóz
30% lombos szulfát cellulóz
Töltőanyag
280 g CaCO3/kg rost
Enyvezőanyag AKD l, 2, 3, % (Graphsize)
Gyantadiszperzió l, 2, 3, %
(Bewosol)
Az enyvezőanyagot kereskedelmi termékre számolva adagoltuk.
A rostanyagot a töltőanyag, illetve enyvezőanyag beadagolása előtt laboratóriumi
hollandiban 35°SR-ra megőröltük. Az őrlést,
illetve a lapképzést is megfelelő töménységű
sóoldatban hajtottuk végre.
A sótartalmú vizet úgy állítottuk elő, hogy
a tengervíznek megfelelő 35 g/l töménységű
törzsoldatot készítettünk, majd azt desztillált
vízzel megfelelő töménységűre hígítottuk.
A törzsoldat összetétele az alábbi volt:
17,4
4,0
3,5
7,5
3,5

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

Na2SO4
MgSO4
NaHCO3
CaCl2
Al2(SO4)3

összesen: 35,0 g/l
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A fenti törzsoldatból desztillált vízzel az
alábbi koncentrációsort állítottuk elő:
Hígítás
Tiszta desztillált víz
20×
15×
10×
5×
3×
2×
eredeti

Összes só g/l
0
1,75
2,30
3,50
7,00
11,70
17,50
35,00

Az előkísérletek során megállapítottuk,
hogy 7 g/l-nél nagyobb sókoncentrácíójú retúrvíz már alkalmatlan író-nyomópapírok előállítására, mivel mind az enyvezettség, mind a
szilárdsági tulajdonságok igen nagymértékben
romlanak.
Egyébként az ipari gyakorlat is azt mutatja, hogy míg a csomagolópapírok esetében
nagyüzemileg előforduló összes szárazanyagkoncentráció a retúrvízben eléri a 8000-20000
mg/l-t, addig író-nyomó papírok esetében ez az
érték nem haladja meg a 2000-8000 mg/l-t.
A kísérletek során az alábbi összetételű
gyártási vizet használtuk fel (lásd 2. táblázat).
A cellulózrostokat a megfelelő sótartalmú
vízben őröltük, majd hozzáadtuk a töltőanyagot
és összekeverés után egy vödörben tároltuk.
A vödörből 30 g szárazanyagnak megfelelő mennyiséget vettünk ki, majd a megfelelő
Paraméterek

sótartalmú vízzel 2 literre hígítottuk, és az enyvezési technológiának megfelelően enyveztük.
A fenyőgyantás enyvezéskor kicsapószerként
Al-szulfátot adagoltunk pH- 4,8 értékig. Az AKDs enyvezéskor kicsapószert nem adagoltunk.
Ezután a 2 liter rostszuszpenziót a megfelelő
sótartalmú vízzel 10 literre töltöttük fel.
A lapképzéskor a cirkulációs lapképzőt a
megfelelő sós vízzel feltöltöttük és a hagyományos módon 8 db 80 g/m2 -es próbalapot
készítettünk.
A rostszuszpenzióból mértük a víztelenedési
időt és a töltőanyag mennyiségét, illetve rostretenciót. A próbalapok vizsgálata a szokásos
módon a szilárdsági, az enyvezettségi és optikai
paraméterek mérésére terjedt ki.
A kapott eredmények érékelése
A szuszpenzió vizsgálatai:
A rostszuszpenzió töltőanyag-retencióját,
illetve a töltőanyagtartalmat az 1. ábra, illetve
a 2. ábra mutatja. Az 1. ábrából látható: a
töltőanyagretenció a retúrvíz összes szárazanyag-tartalmától függően növekvő tendenciát mutat. A gyantaenyvezéskor a töltőanyagretenció nagyobb, mint az AKD-s enyvezéskor,
melynek valószínű oka a gyantaenyvezéskor adagolt Al-szulfát hatásának tudható be.
A rostszuszpenzió töltőanyag-tartalma hasonló módon a retúrvíz összes szárazanyag-tartalmának a függvénye. Megﬁgyelhető, hogy
1,75 g/l

3,5 g/l

7,0 g/l

Desztillált víz

Csapvíz

6,4

6,3

7,4

7,2

7,3

0,009

1,08

5,8

9,2

18,3

-

-

-

1,8

23

összes oldott anyag, mg/l

2,5

405

2205

3928

7434

összes szárazanyag, mg/l

2,5

405

2205

3930

7460

-

1,00

5,56

18,08

52,0

pH
vezetőképesség, mS/cm
lebegőanyag, mg/l

zavarosság, NTU

sókoncentrációjú víz

2. táblázat A kísérlet során felhasznált víz jellemzői
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1. ábra. Töltőanyag-retenció az összes szárazanyag
függvényében

3. ábra. A retúrvíz vezetőképessége a sótartalom
függvényében

2. ábra. Az összes szárazanyag-tartalom hatása a
töltőanyag-tartalomra

4. ábra. A retúrvíz zavarossága a sótartalom
függvényében

az enyvezőanyag adagolása rontja a töltőanyagtartalmat, és itt is a gyantaenyvezéskor
nagyobb a töltőanyag-tartalom, mint az AKDs enyvezéskor. Az összehasonlítást a teljes
enyvezést biztosító enyvezőanyag-mennyiség
alkalmazásakor kapott rostszuszpenzíó esetében végeztük el, amely az AKD –s enyvezéskor
2%, illetve a fenyőgyantás enyvezéskor 3%
kereskedelmi termék volt, rostra számítva.

Ahogy az várható volt, a víz szárazanyag-tartalmának növelésével a vezetőképesség lineárisan változik. Adott sóösszetétel esetén a
vezetőképesség és a sótartartalom között az
alábbi matematikai összefüggés irható fel:

A retúrvíz vizsgálata:
A cirkulációs lapképzőn előállított 8. lap
után a returvízből vett mintáknak meghatároztuk a vezetőképességét, a zavarosságát,
illetve a lebegőanyag-tartalmát a beadagolt
víz sótartalmának függvényében, a különböző
enyvezőanyagok alkalmazása esetén.
A 3. ábra a vezetőképesség változásait
mutatja a víz sótartalmának függvényében.

V = k × Csó
ahol
V vezetőképesség, mS/cm
Csó a sókoncentráció, g/l
k arányossági tényező, melynek értéke
k = 2,4.
A retúrvíz vezetőképességének mérésével
azonnal megkapjuk a víz sókoncentrációját.
A sókoncentráció hatással van a retúrvíz
zavarosságára, mint ahogy ez a 4. ábrából
látható. Megállapítható, hogy a fenyőgyantás
11
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5. ábra. A retúrvíz lebegőanyag-tartalma az összes
szárazanyag-tartalom függvényében

7. ábra. A szakadási hossz változása a sótartalom
függvényében

Sótartalom g/l

6. ábra. A papír enyvezettsége a sótartalom
függvényében

8. ábra. A repesztési mutató változása a sótartalom
függvényében

enyvezéskor a retúrvíz zavarossága kisebb
mértékű, mint az AKD-s enyvezéskor, melynek
valószínü oka a fenyőgyantás enyvezéskor
alkalmazott aluminium-szulfát koaguláltató és
retenciót növelő hatásának tudható be.
A zavarosságot a vízben lévő lebegőanyag
okozza. Az 5. ábrán látható, hogy a lebegőanyag mennyiségének változása a sótartalomtól függően hasonló tendenciát mutat, mint a
zavarosság változása. Vagyis a fenyőgyantás
enyvezéskor kevesebb a lebegőanyag mennyisége, mint az AKD-s enyvezéskor.
Az enyvezettség alakulását a sótartalom
függvényében a 6. ábra szemlélteti. A 6. ábrán
lévő görbék alapján megállapítható, hogy a
fenyőgyantás enyvezés sokkal érzékenyebb a
sókoncentrácíóra, mint az AKD-s enyvezés.
Addig, amíg a fenyőgyantás enyvezéskor az
adott körülmények között a 3-4 g/l oldott anyag

koncentráció az enyvezettséget 1/3-ára csökkenti
(az eredeti 25-ös Cobb érték 60-65-re változik),
addig az AKD-s enyvezéskor az eredeti Cobb
érték a 15-17-es értékről 4 g/l sókoncentráció esetében 20-28-ra növekszik. Megállapítható, hogy
3% AKD adagolásakor még 8 g/l sókoncentrációju
returvíz esetében is 30-as Cobb érték érhető el.
A szakítószilárdság változásait a 7. ábra
mutatja. Látható, hogy a szakadási hosszúság
4 g/l sókoncentrációig csak kisebb mértékben
változik, mind a fenyőgyantás, mind az AKD-s
enyvezéskor. A 8 g/l sókoncentráció esetében
viszont a szilárdság-csökkenés már számottevő.
A repesztőszilárdság alakulása (lásd 8. ábra) a
sókoncentráció növelésével fokozatosan csökken, a csökkenés mértéke 8 g/l-es sókoncentráció
esetében az AKD-s enyvezéskor 30%-os, míg a
fenyőgyantás enyvezéskor kb. 45%-os. Ezek
az adatok az irodalmi adatokkal ellentétben azt
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9 ábra. A víz sótatralmának hatása
a TEA-értékre

mint felére csökken mind az AKD-s, mind a
fenyőgyantás enyvezés esetében.
Az 1. ábrán lévő görbékből egyértelmű volt,
hogy a töltőanyagretenciót a sókoncentráció
növekedése fokozta. A papír hamutartalmára vonatkozóan hasonló módon azt tapasztaltuk, hogy az jelentős mértékben megnő a
sókoncentráció növelésével. A 10. ábrán lévő
oszlopdiagrammok azt mutatják, hogy a desztillált vizes, illetve csapvizes lapképzéshez képest,
ahol az adott összértékű rostszuszpenzióból
előállított próbalapok hamutartalma 13,5-14,0
között mozgott, addig ez az érték a sótartalom növelésével fokozatosan nőtt és 7 g/l
sókoncentrációkor elérte a 18,5-19,0%-ot, függetlenül az alkalmazott enyvezőanyag fajtájától.
Összefoglalás

10. ábra. A hamutartalom változása a hozzáadott
sómennyiség függvényében

mutatják, hogy a nagy sókoncentráció igenis
jelentős mértékben csökkenti az író-nyomópapírok szilárdsági értékeit. Hasonló tendencia ﬁgyelhető meg a TEA érték változásakor is.
A 9. ábra adataiból egyértelmü, hogy a 7
g/l hozzáadott só hatására a TEA értéke több

A returvízben oldott sók koncentrációjának
emelkedése általában 3-4 g/l felett már jelentős zavarokat okozhat a papír enyvezésekor.
Ez mind a hagyományos fenyőgyantás, mind a
szintetikus AKD-s enyvezéskor megﬁgyelhető.
Az AKD-s enyvezés azonban kevésbé érzékeny a sófeldusulásra. A szilárdsági tulajdonságok (szakítószilárdság ,repesztőszilárdság,
TEA érték) szintén 4 g/l sókoncentráció felett
mutatnak jelentősebb csökkenést. A frissvízfogyasztás csökkentésekor, illetve a vízkörök
zárásakor ezt mindenképen célszerű ﬁgyelembe venni. A nagyobb mértékü vízkörzáráskor
gondoskodni kell a returvíz tisztításáról, annak
újbóli felhasználásakor, amely célszerüen
nanoszűrés alkalmazásával valósítható meg.

Új szinergiák kialakítása a „Sipaper” segítségével:
A Siemens termékcsaládja a papíripar területén
egyesíti a termelési és az üzleti folyamatokat.
A Siemens megoldása egyesíti a papíripar
területén a termelési és az üzleti folyamatok
azelőtt egymástól független világát. A Sipaper
név alatt termékeket, automatizálási rendszere-

ket és információ-technológiai megoldásokat,
illetve berendezés- és gépkarbantartáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat hangoltunk össze egy
egységes rendszer kialakítása céljából. A modu-
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láris Sipaper termékcsalád, amely kifejezetten
a papíripar követelményeit hivatott kielégíteni,
új berendezések kialakítására és a már rendelkezésre álló berendezések modernizálására
kínál megoldásokat egyetlen forrásból. A bevált
technológiák integrációja és kombinációja nem
csupán a termelési folyamat optimalizálását
szolgálja, hanem a kereskedelmi hatékonyságot
és vállalati rugalmasságot is elősegíti, miközben a befektetések biztonsága is növekszik.
A papíriparra vonatkozó megoldások és szolgáltatások kínálata mostanáig általában egymástól
független jellegű volt; a Sipaper által a Siemens
ezeket egy teljes csomagban egyesíti. Kínálatunk
révén az iparág partnereivé válunk, és nem csupán
az elektrotechnikai megoldások és automatizálási
koncepciók, hanem – amikor az üzemelési folyamatok optimalizálásáról van szó – a hozzáadott érték
növelése szempontjából is. Az összes folyamatról
alkotott teljes kép kialakítása a MES Manufacturing
Execution System (Gyártás Végrehajtás Rendszer)
alkalmazásával javítja a termelés hatékonyságát,
mivel a termeléssel és minden egyéb kiegészítő folyamattal kapcsolatos információk az operatív irányítás szintjén kapcsolódnak az irányítási rendszerek – mint pl. az SAP – adataihoz.
Az információknak ez az egysége és átláthatósága
lehetővé teszi a megrendelések kereskedelmi kritériumok alapján történő kezelését. Ugyanakkor a
berendezés életciklusának minden szakaszához
kapcsolódó szolgáltatások növelik a berendezés
rendelkezésre állását, ezzel párhuzamosan költségcsökkentő hatásuk is van. Ennek oka, hogy
az iparág központi kérdése már nem az, hogy egy
megrendelést ütemterv szerint végre lehet-e hajtani. A jövőben nagyobb fontossággal bír az, hogy egy
megrendelés ezen kívül nyereséges-e.
A Sipaper minden alkalmazott termék (pl. automatizálás és meghajtó rendszerek) vonatkozásában meghatározott interfészek által biztosít folyamatos kölcsönhatást minden folyamatszint között;
szolgáltatásainak kínálata egyetlen forrásként mindent tartalmaz, kezdve a berendezés-tervezésen
keresztül a berendezés-technikáig, illetve az öszszeállítástól az üzembe helyezésig. Szakterületünk
nem csak üzemrészek egyedi optimalizálásával
foglalkozik, hanem a logisztikai és termelési folyamatok javításával is, hogy a vállalatok számára
költségmegtakarítást tegyünk lehetővé, és segítsük versenyképességük növelését, összhangban
azzal, hogy a világ egyik vezető készülék-beszállítói vagyunk a papíripar számára,
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A Sipaper MES rendszere kínálta megoldások
lehetővé teszik a termelés valós idejű megﬁgyelését és ellenőrzését, és friss információkkal
szolgálnak a teljes ellátási lánc mentén. Az összes
termelési fázis és az eljárási lépések egységes
egészként történő szemlélése – a nyersanyagok átvételétől kezdve a leszállításig, a rendszer
minden állapotának egyidejű ﬁgyelésével – az
átláthatóság magasabb szintjét teremti meg az
üzemelés folyamatában. E teljes áttekinthetőség,
valamint a termelés tényleges és kívánt állapota
közötti összehasonlítás lehetővé teszik azt, hogy
a kereskedelmi alapú döntéseket a termelékenység javításának javára hozzuk meg. Ez a cél a
Sipaper átfogó információáramlása által érhető
el, mivel a papírgyártásnál az egyes folyamatok
lépései közötti interfészek, az üzemben található összes rendszerrel és komponenssel együtt
szorosan egymásra hangolva működnek, és
ezért nincs szükség további integrációs munkára.
Az információ-technológiai beruházás, melynek
megtérülése általában egy-két év, magával hozza
a termelékenység egyértelmű és fenntartható
növekedését.
A Siemens a papírgyártó létesítményeknek
mind üzemeltetése, mind karbantartása számára
olyan standardekre és modulokra alapozott szolgáltatási csomagot kínál, amely javítja az üzem
rendelkezésre állását, miközben jelentős költségcsökkenést eredményez. Ez a szolgáltatási csomag, amelynek neve „Sipaper-Simain”, a karbantartási feladatokat öt különböző szolgáltatási ágon
koordinálja a papírgyártás minden berendezése és
fázisa vonatkozásában. Ezek az ágak egymással
kombinálhatók, vagy önmagukban is alkalmazhatók, az aktuális igényeknek való megfeleléshez:
• A Terepi, illetve On-line Szolgáltatás ﬁgyeli a
berendezést, és ellenőrzi annak megbízhatóságát,
problémák előfordulása esetén pedig közvetlen
kapcsolatot is biztosít szakembereinkkel a nap 24
órájában.
• A Logisztikai Szolgáltatás a tartalék alkatrészek kezelésével és beszerzésével foglalkozik.
• A Javítási Szolgáltatás a berendezések komponenseinek nagyjavításával és karbantartásával
foglalkozik, valamint felelősségi körébe tartozik a
tartalék- alkatrészek megfelelő szakértelemmel
történő beszerelése.
• A Berendezés-karbantartás szolgáltatási ág
révén a Siemens közvetlen felelősséget visel a
berendezések és épületek karbantartásáért.
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• A Kiegészítő Folyamat irányítási ág révén a
Siemens biztosítja a kiegészítő folyamatok – mint
pl. a villamosenergia-ellátás – zökkenőmentes megvalósítását; azaz olyanokét, amelyek nem képezik a
termelési folyamat szerves részét.
A Sipaper modul külön is, illetve egy teljes
csomag részeként is használatba helyezhető.
A Sipaper – moduláris tervezésének és univerzális
voltának köszönhetően – növeli az új létesítmények,
illetve a felújításra kerülő egyedi komponensek gazdasági hatékonyságát. A projektkockázat csökken,
és az indítási veszteségek elkerülhetővé válnak
(„Plug&Produce”). A Siemens teljesítmény-garanciát is nyújt a rendszer rendelkezésre állására.
A Sipaper által a papíripar számára már ma is nyújtott szolgáltatások sorát a jövőben szisztematikusan
bővítjük innovációs megoldásokkal, saját szektorspeciﬁkus újításokkal, illetve társulások vagy akvizíciók révén. Egyik erősségünk a globális jelenlét: így
a Siemens a papíriparban tevékenykedő vállalatok
számára szolgáltatásait szerte a világon, helyben is
fel tudja ajánlani.
(Készült a Siemens sajtóinformációja alapján.
További információért kérjük, keresse fel a követke-

ző címeket: http://www.siemens.com/paper; http://
www.is.siemens.com)
A Siemens Rt. Ipari Megoldások és
Szolgáltatások (I&S) ágazata olyan innovatív megoldásokat és szolgáltatásokat kínál, amelyek a
versenyképesség növelését szolgálják a feldolgozó
és gyártóipar, valamint az infrastruktúra területén. A
kínálat magában foglalja az ipari és infrastrukturális
létesítmények teljes életciklusát, a tanácsadástól
és tervezéstől kezdve az installáción, üzemelésen,
a MES kínálta megoldások integrációján keresztül
a karbantartásig és a modernizálásig. A 2004-es
pénzügyi évben az I&S anyaágazat világszerte
összesen 30 000 munkatársat foglalkoztatott, és
az összes értékesítés meghaladta a 4 milliárd euró
összeget.
További információ:
Barta Gábor, Ipari szolgáltatások üzleti terület
vezetője
Siemens Rt.
Ipari megoldások és szolgáltatások, I&S IS
Tel.: (36-1) 471-1843 • Fax: (36-1) 471-1862
gabor.barta@siemens.com

Megszületett az egyrétegű papírzsák
A Frantschach AG, amely 70 százalékban a
Mondi Europe és 30%-ban a Frapag Industrie
Holding AG. Tulajdonában van, saját adatai
alapján a világ legnagyobb zsákpapír és ipari
papírzsák gyártója. A multinacionális cég 41
országban 85 gyártó telephellyel van jelen.
Termelésük 67 százaléka Nyugat-Európában,
33 százaléka Kelet-Európában van. További
fejlesztések történnek Ázsiában, Kínában és a
Közel-Keleten. A csoport tovább növelte jelenlétét a nagy-britanniai Abertay Paper Sacks
és a mexikói Copamex gyárak felvásárlásával.
Mexikóban, 2003-ban 4 gyárat vettek át, ahol
nem csak a mexikói piacra, hanem az egész
amerikai területre fognak értékesíteni. Ez a
csoport Mexikóban a legnagyobb ipari papírzsákgyártó, a világon pedig a hetedik. Tavaly
a Copamex 470 millió papírzsákot gyártott 940
millió dollár értékben.
Chicago mellett, Romeovilleben a Frantschach
megszerzett a Korsnäs-Gruppe-tól egy zsákgyá-

rat, amelyet modernizálnak. Ez a gyár évente 35
millió papírzsákot gyárt, körülbelül 7 millió dollár
értékben.
Az új gyárakkal a Frantschach csoport ÉszakAmerika egyik vezető papírzsákgyártója lett.
A 2003. év folyamán Romániában, Szerbiában, Tunéziában és Skóciában is megszereztek
zsákgyártó gyárakat.
A Frantschach Industrial Packaging divízióamelynek meghatározó proﬁlja a zsákpapír és a
papírzsák gyártása – közel 3000 alkalmazottat
foglalkoztat 38 gyárában.
Az iparban használatos papírzsákok valamikor négyrétegűek voltak, a 70g-os papír négyzetmétertömegének csökkentése nem volt gazdaságos. A zsákpapírok gyártástechnológiájának
fejlesztése, szakítószilárdságuk növelése jóvoltából lehetővé vált a rétegek csökkentése. Az új
Advantage kraftpapír gyártásával lehetővé vált
az egyrétegű papírzsák fejlesztése. Végül megvalósult az egyrétegű papírzsák, a „ONE”.
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A „ONE” több mint a 2
Ezzel a szlogennel indította a piacon az osztrák
Frantschach Pulp & Paper a 25kg-os egyrétegű
papírzsákot. Az egyrétegű papírzsák nyersanyaga
az Advantage kraftpapír, amelyet három különböző
minőségben gyártanak: MF azaz gépi simítású, MG
egyoldalon simított és a kalanderezett SF.
A gépi simítású papírok merevsége kiváló, ez
előnyt jelent a feldolgozásnál és a nemesítésnél.
Tipikus alkalmazási területei a papírtáskák és a
műanyaggal rétegelt termékek.
Az egyoldalon simított papírt a gyártási
folyamat végén egy 5 méter átmérőjű, magasfényű, polírozott hengerfelületen szárítják. Ez a
papír egyik oldalán rendkívül sima, a másikon
érdes. Jól nyomtatható, szilárdsága mindkét irányban kiváló. Kitűnő feldolgozhatósága révén alkalmas tasakok, borítékok, bevásárlótáskák és ﬂexibilis (hajlékonyfalú) csomagolások előállítására.
A kalanderezett papírok sima felületét un.
szoftkalanderekkel hozzák létre, ez egy sor fémhenger, a gyártási folyamat végén. Az eredmény
rendkívül sima felület, amely jól nyomtatható. Ennek
a papírnak jók a mechanikai tulajdonságai, ezért
alkalmas a fokozott igénybevételnek kitett csomagolásokhoz, a kiváló merevség pedig jó futtathatóságot
eredményez. A simaság, a jó feldolgozhatóság és
nyomtathatóság miatt ez a papír bevásárlótáskák,
Form, Fill and Seal rendszerű csomagolóanyagokhoz, valamint bevont papírok gyártására alkalmas.
Az egyrétegű papírzsák gyártását a
Frantschachnál laboratóriumi és alkalmazástechnikai vizsgálatok előzték meg. A müncheni
Papírtechnikai Alapítványnál végzett ejtési vizsgálatok eredménye szerint a One zsák 190 cm-es
magasság esetén épen maradt, nem szakadt el.
A papírzsákgyárban bebizonyosodott, hogy a
zsákpapír nyomtathatósága és futtathatósága kivá-

ló. A zsákok töltése nagyteljesítményű (High-Speed)
töltőgépeken, valamint a raklapozási és tárolási
kísérletek eredménye is pozitív volt. A Frantschach
meg van győződve arról, hogy az egyrétegű papírzsák kiállja az összehasonlítást a jelenleg még piacon levő kétrétegűvel szemben. Az egyrétegű zsákok közel azonos vizsgálati eredményt produkáltak,
mint a kétrétegűek. Egy laborvizsgálatnál kiderült
például, hogy a 110g/m2 négyzetmétertömegű „One”
zsák szilárdsági eredménye jobb, mint a 140g/m2 2
es kétrétegűé. Ez nem csoda, mert a 341J/m TEA
vizsgálati eredmény szerint körülbelül 40J/m2 biztonsági tűrése van az egyrétegű zsáknak, ami azt
jelenti, hogy szilárdsága megfelelő.
Egy észak-olaszországi cementgyárban egy forgórendszerű 12 töltőcsonkos töltőgéppel próbálták
ki a zsákokat. A rendszer automatikus és óránként
4100 zsákot képes megtölteni.
A Gruppo Grignolin Cementmű szakembere
kijelentette, hogy az egyrétegű zsák megfelelő
a cementcsomagoláshoz. Az egyrétegű zsák jól
bevált a töltéskor, a raklapozáskor, a szállításkor és
az építkezésnél egyaránt.
A Frantschach csoport One papírzsákjának
előnye a kisebb tömeg és térfogat, így csökkennek a zsák- és a szállítási költségek, további
előnye még a környezetterhelés csökkenése.
Ez a fejlesztési eredmény szükségszerűségből
született: kedvezőbb árú zsákokkal versenyképesnek maradni.
Forrás: PTS, Papiertechnische Stiftung/
Frantschach Industrial Packaging
- www.frantschach.com
- PackReport NR. ½ Februar 2004
- Papier + Folien ½ - Februar 2004
Eiler Olga

A One zsák vizsgálati eredményei
Zsákkonstrukció (g/m )
2

Papír

2×70

2×60

1×110

Advantage SPEED

Advantage SPEED

Advantage ONE

Rétegek száma

kettő

kettő

egy

Négyzetmétertömeg, g/m2

2×70

2×60

1×110

10 (5+5)

10 (5+5)

9

5.0
8.0

5.0
7.8

7.5
8.5
100

Porozitás (sec,Gurley)
Nyúlás (%) MD
CD
Merevség (mN)

74

45

TEA index (J/g)

2.6

2.5

3.1

TEA (J/m2)

358

303

341
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