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A papír-újrahasznosítás trendjei
SZAKCIKK A LEIPA PAPÍROK MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA, 
A PAPYRUS KFT. TÁMOGATÁSÁVAL

Fordította Eiler Emil

Az újrahasznosítási célú feldolgozásra ke-
rül� hulladékpapír forrása nem kizárólag
az újság és az irodai papír hulladék. A be-
gy�jtés most már a nyomó- és írópapírokra
– eddig els�sorban a mázolatlanokra –, 
kés�bb az ArjoWiggins (Lenzing) eredményes
törekvéseinek köszönhet�en, a két oldalon
mázolt, magas min�ség� újrahasznosított
(„reciklált”) papírokra is kiterjed. 

Az újrahasznosítással foglalkozó papírgyárak
régi gépei azonban nem versenyképesek a nagy
sebesség�, nagy teljesítmény� széles papírgé-
pekkel, ezért ez utóbbiak inkább a használt
alapanyagot nem tartalmazó termékeikkel tud-
nak nagyobb árel�nyöket biztosítani.

Természetesen ez nem mindegyikre vonat-
kozik. Van olyan, évi 460 000 tonna papírt fel-
dolgozó európai gyártó, amely a legmodernebb
gépein a kapacitása 100 százalékában gyárt új-
rahasznosított alapanyagú mélynyomtató és
ofszet nyomópapírokat. Németországban ilyen
a Schwedt cég részét képez� Leipa Papier. Termé-
kei katalógusok, brosúrák, magazinok gyártása
során, a környezetvédelmi hatás szempontjából
ugyan különbözhetnek más újrafeldolgozott
termékekt�l, de a dolog jól m�ködik.

Németországban a szupermarketek újrahasz-
nosított papírt használnak a magazinokban el-
helyezett szórólapok gyártása céljára, mint pél-
dául a Volkswagen, a DeutscheBahn (német

vasutak) és a Lufthansa légitársaság. Németor-
szágban a Northern & Shell az OK Magazine és 
a Star Magazine gyártásához eredeti Leipa pa-
pírt dolgoztat fel, a Marks & Spencer és a Boden
is használt alapanyagot tartalmazó papírból
készíti a katalógusokat. 

A reciklált papír gyártására szolgáló papírgép
felállításának döntése inkább valamely függet-
len cégre jellemz�, de a nagyobbakra nem any-
nyira. 

A Leipa Georg Leinfelder cég megfelel az új kö-
vetelményeknek. A cég menedzsmentjét dr.Hubert
Schrödinger elnök vezeti, akinek meggy�z�dése,
hogy „az újrafeldolgozott papírmin�ségre nem-
csak hogy lenne megfelel� felvev�piac, de az
újrafeldolgozással egyenesen kötelességünknek
éreztük a természetet ilyen módon is óvni”.

„A szóban forgó menedzsment az újrafeldol-
gozott alapanyagokból készül� papírtermékek
iránt fokozódó piaci igényt érzékel, ami egyben
a f�bb papírgyártók, a kiadóvállalatok, a kiske-
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resked�k és a nyomdászok részére új típusú le-
het�ségeket kínál”, mondja Thomas Herbst m�-
szaki marketingmenedzser. Ez a fajta „játék” jól
kifizet�d� tevékenységnek bizonyul az elmúlt
két év pénzügyi válsága után. „Az ilyen papír új
lehet�ségeket is kínál számunkra is.”

Ez a vállalat 1994 óta rendelkezik egy leg-
újabb típusú európai használt (újrafeldolgozott)
papír festékmentesít� (deinking) papírgyártó sor-
ral is. A második ilyen gépsor a Leipa cégnél,
a gyártófolyamat elejére helyezve m�ködik 2004
óta. Az els� gép gyártókapacitása 160 000 tonna
papír, a második a mélynyomtatásra szolgáló
LWC-b�l további 300 000 tonnányit képes gyár-
tani.

A beérkezett festékmentesített rost min�ség-
állandóságának biztosítására szigorú ellen�rz�
rendszer felügyel, amely elvégzi a szükséges sze-
lekciót még a rostfelhasználás megkezdése el�tt.

A nyomtatási követelményeknek nem meg-
felel� bármely anyagot az évi mintegy 210 000
tonna mennyiségben gyártott PM3 hullámpa-
pír készítése során használják fel. Erre a célra
egy külön vállalat – az MDA – szolgál, amely
Berlint�l 100 kilométerre, Schwedtben találha-
tó, és amely a német f�városból, beleértve an-
nak környezetét is, begy�jti és szelektálja a pa-
pírhulladékot.

Másik gy�jt�területe a Bavaria környéke, ahol
szintén van papírgyártó telepe. Naponta 700 ton-

nányi papírt gy�jt be festékmentesítési célokra,
abból 25 000 tonnát a szupermarketekb�l szerzi
be. Az új festéktelenít� gyártósorról kikerül�
rost bármely min�ségi szabvány el�írásait ki-
elégíti, mivel eltávolítják bel�le a pöttyöket és
egyéb hibákat okozó más szennyez�déseket.
A termék fényessége (paper gloss) eléri a 70 szá-
zalékot. Gyártókapacitása és termékmin�sége
b�ven kielégíti a régebbi papírgépek igényeit.
Végül a már semmire nem használható min�-
ség� alapanyagot tüzelésre, illetve épít�ipari cé-
lokra hasznosítják.

A papírgyártó sorok 100 százalékban újrafeldol-
gozott anyagra összpontosítanak, ehhez adnak
20 százaléknyi vegyi módszerrel gyártott tisz-
ta rostot, a megfelel� er�sség és alacsonyabb
grammsúly biztosítása érdekében. Normális pa-
pír grammsúly esetében az ilyen típusú beállí-
tás szükségtelen. Hasonlóképpen nincs feladat
a keskenypályás, illetve a lassújáratú nyomógé-
pek tekercssúly-beállítása esetében sem. 

„Például a Linovits Liverpool cégnél a 4,32 mé-
ter tekercsszélesség� KBA gépeken, a hetenként
megjelen� OK Magazine gyártása során szerzett
tapasztalatok szerint, a tekercsszakadások az ál-
taluk használt egyéb papírmin�ségekével egye-
z�ek”, mondja Herbst úr. „Papírjainkkal az új,
99pp gyors tekercsofszet gépeken gyártott Lidl
és Aldi inzertek is teljes sebességgel nyomtatha-
tóak.”



56 MAGYAR GRAFIKA 2011/1 

Lényegében az egyenletes rosthosszúságú új-
rafeldolgozott papír méretstabilitása jobb az új-
rafeldolgozott anyaggal nem adalékolt (virgin
grade) min�ségénél, ezért az a két méter széles-
ség� gépeken nem szenved annyi deformációt,
mint a normál papírok.

Hasonlóképpen „az újrafeldolgozott papírja-
ink opacitása – a festékmentesített rostok na-
gyobb fed�képessége következtében – többsé-
gében jobb az ilyen adalékot nem tartalmazó
papírokénál”.

Ami különösen a nagy fehérség� papírfélék-
nél alkalmanként esetleg hátrányként jelent-
kezhet: az újrafeldolgozás értelemszer� követ-
kezményeképpen tapasztalható apró pöttyök
jelenléte és a megnövekedett tack-érték. Ha a
felhasználó a kiadótól id�ben megkapja az ez-
zel kapcsolatos megfelel� tájékoztatást, akkor a
kiadó „megtette a maga dolgát”.

A Leipa cégnek az Egyesült Királyságban (UK)
van egy értékesítési irodája, amelyet a koráb-
ban a Cooper Clegg-nél dolgozó David Heine vezet.
Miközben neki az a teend�je, hogy meggy�zze
a különféle magazinok fontosabb kiadóit, hogy
kiadványaikhoz megfelel az újrafeldolgozott
papír, a kiskeresked�k vonatkozásában ez kevés-
bé érhet� el. „Többségük ugyanis a CSR-straté-
gia szorításában élve, kevésbé látja be, hogy az
ilyen termék használata bármiben is segítene.
Egy óriáslogó hirdeti, hogy a kinyomtatott ka-
talógus száz százalékban újrafeldolgozott papír
felhasználásával készült, mint például a Boden
gyermekruha katalógus”, mondja Heine úr. 

Más a helyzet a szerz�déses kiadók esetében,
akik tudatában vannak, hogy az újrafeldolgozott
papír alkalmazása nagyban hozzájárul a Föld
légkörét terhel� szén-dioxid mennyiségének
a csökkentéséhez. „Így aztán olyan társaságok-
kal dolgozunk, mint a National Trust, a Co-up és
az English Heritage, de említhetnénk az Easy Jet-
et is. Németországban a szupermarketek részére
minden héten a szóróreklámok milliói készül-
nek ilyen papírra, és ezek a számok egyre n�nek.
Sok olyan utazási tárgyú nyomtatott brosúrát
látunk, amelyek gyönyör�ek, hiszen az újra-
hasznosított papír nagyon jó erre a célra. Opaci-
tása kit�n�, átlátszásnak, áttetszésnek nyoma
sincs, ami kompenzálja azt a tényt, hogy nem a
legfehérebb nyomathordozóval van dolgunk.”

A meghatározó kiadókkal folytatott tárgyalá-
sok folytatódnak, Heine úr biztos abban, hogy
csak meggy�zés kérdése az egész, ha egy-két ki-

adó már használja a terméket, akkor a kívánt
folyamat beindul. Az újságinzertek, kiegészít�k
esetében már széles kör� a felhasználás, mert a
kiadók támogatják az újrahasznosított papír
felhasználását. Az OK kiadvány például a Leipa
mélynyomó papírját használja, az ES Magazine
és az Evening Standard is, utóbbi a fényes felület�t.
„A termékmin�ség egyre jobb”, mondja Heine
úr, ezért az újrahasznosított papírral összefüg-
g� ellenállás megsz�n�ben van. A felhasználás-
ra kerül� papír átlagsúlya csökken� tendenciát
mutat, egyik kiadó sem ragaszkodik csökönyö-
sen ahhoz, hogy kiadványa feltétlenül a legfe-
hérebb nyomathordozóra készüljön. 

„Az emberek méltányolják, hogy nem a leg-
drágább papírra készül a postai terjesztés� ter-
mék,  valamint azt is, hogy ebb�l az anyagiakon
kívül még környezetvédelmi el�nyök is szár-
maznak.”

A Leipa – más papír-újrahasznosító gyártóhoz
hasonlóan – szintén tudomásul veszi a hasz-
nált papír begy�jtésével együtt járó kényelmet-
lenségeket. „Európában és Ázsiában nehezebb
a használtpapír-beszerzés, a magazinok példány-
száma csökken”, mondja Herbst úr, ami az árak
emelkedését vonja maga után, és egyre nehe-
zebb a kívánt min�ség biztosítása. A cég ezért
Angliában igyekszik beszerezni a hulladékpa-
pírt, ennek az az el�nye, hogy az áruszállítást
bonyolító teherszállító eszközök visszaútban
nem üresen közlekednek. 

A cég már gyártja az ívnyomtatásra használt
CutStar tekercspapírt, használja az inkjet célra
szolgáló papírt is, bár egyel�re még nem nagy
mennyiségben. Ha az inkjet papír iránti keres-
let megfelel�en n�, akkor e téren is fokozódik
majd az újrahasznosított papír felhasználása.




