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Ez évi els� lapszámunk – a hagyományoknak megfelel�en – a flexó
témakörre fókuszál. E terület legérdekesebb kérdései, a hazai flexó-
oktatás helyzete, a ma legkorszer�bb formakészítési és nyomtatási
technológiák bemutatása, s�t összevetése is megtalálható februári
számunkban. Ink Academy rovatunkban a szabadtéri tárolásra szánt
nyomatokkal szemben támasztott extrém elvárásokról olvashat.
Megismerheti a Bobst új csúcsberendezéseit, melyek a kasírozott
ofszetnyomatokkal készül� dobozok piacáról hódíthatnak el mun-
kalehet�séget. 

Bemutatásra kerül a Flint új levilágítási technológiája, megtud-
hatjuk, hogy 2011-ben a WebCenter lesz a sláger. Hazai büszkesé-
günk, a Varga Flexó Kft. helyzetképet ad a magyar flexó nyomdagép
gyártásról. Új ívvágó kapacitással gazdagodik a magyar piac: fogad-
ják szeretettel az Ikapapír bemutatkozását.

Grafika a Grafikában rovatunkban Maczó Péter a tipográfusok
Ponton Galériában megrendezett záróvizsga kiállítását mutatja be.

A szokásos könyvajánló és szakmatörténeti írás sem hiányozhat
lapunkból.

A 90 g/m2 tömeg�, Leipa ultraLux silk belív papír választása tuda-
tos volt, szem el�tt tartottuk a min�ségi elvárásokat, a gazdaságos-
ságot és a környezetvédelmi szempontokat. Az Avanta 230 g/m2

tömeg� borítón a Folkem egy új felületnemesítési eljárást mutat be,
aminek lényege, hogy rendkívül látványos relief motívumot hoz létre
anélkül, hogy a hátoldalon durva satírungot képezne.

A Center-Print felkészült csapatának köszönhet�en lapunk gyors
átfutással, min�ségi kivitelben jelenhet meg. Ismerjék meg Debrecen
egyik dinamikusan fejl�d� nyomdáját! 

A Magyar Grafika e megjelenésében a precíz f�zés és kötés a Kapi-
tális Nyomda kötészetének munkáját dicséri. A Kapitális Nyomda
kötészete rendkívül jó felszereltséggel és szakmai tapasztalattal ren-
delkezik, számos nyomdával állnak kooperációs kapcsolatban, s nem
nagyon lehet zavarba hozni a társaságot a különleges munkák kö-
tészeti kivitelezésével sem.

Reméljük, a speciális téma ellenére sok érdekes információt tartal-
maz e számunk is, ajánljuk bevált együttm�köd� partnereinket!

Tisztelettel:
f�szerkeszt�
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Flexónyomtatás oktatása az Óbudai Egyetem
Médiatechnológiai Intézetében
Dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália, adjunktus

A nyomdaipar egyik legdinamikusabban fejl�d�
technológiája napjainkban a flexónyomtatás,
az elmúlt évtizedekben tapasztalható ugrássze-
r� nyomatmin�ség-javulásnak köszönhet�en.
Ezzel az eljárással a különleges csomagolóipari
termékek gyors és hatékony gyártása is lehet�vé
vált. A fejl�dés újabb lépcs�jeként, ma már nem
csak a csomagolóipar számára készítenek nyom-
tatott termékeket. Alkalmazkodva a megren-
del�k által elvárt legújabb követelményekhez,
a flexónyomtatás fejl�dése hozzájárult ahhoz,
hogy egyre jobban elterjed a csomagolóanya-
gok gyártásába beépül�, a vonalkódot felváltó,
láthatatlan, csak speciális leolvasóval olvasha-
tó nanokód, valamint a mágneses, molekuláris
és mikro színkódot tartalmazó címkék haszná-
lata. A technológiával szívóképes és nem szívó-
képes nyomathordozókra egyaránt lehet nyom-
tatni. A flexónyomtatás területén is jellemz�
a tudatos környezetvédelmi szemlélet, ezért az
üzemek egyre több olyan alapanyagot és segéd-
anyagot használnak, amelyek nyomtatása
után a visszamaradt hulladék, megfelel� el�ké-
szítéssel és feldolgozással, újra visszaforgatható
a termelésbe.

Az Óbudai Egyetemen, a Rejt� Sándor Köny-
ny�ipari és Környezetmérnöki Kar Médiatech-
nológiai és Könny�ipari Intézetében, a flexó-
nyomtatás tanításában hangsúlyos szerepet kap
a Sinapse cég által kifejlesztett PackSlim-Flexo
szimulációs szoftver. A Sinapse oktatási célú
nyomdai szimulátorok 1993 óta piacvezet� ter-
mékek. Mintegy 1000 rendszer m�ködik világ-
szerte nyomdaüzemekben, beszállító cégeknél
és oktatási intézményekben.

A cég ipari szakemberekkel közösen folyama-
tosan fejleszti a szimulációs programjait. A szi-
muláció magában foglalja a kölcsönhatásokat
a nyomógépek teljes vonalán, minden egység-
re kiterjed�en. Gyakorlatorientált felhasználó
m�helyek tanácsai alapján korszer�sítik a mo-
delleket, és b�vítik a szoftverek m�köd�képes-
ségét.

Így a szimulátor alkalmazásával az alábbi felada-
tok és tevékenységek modellezhet�k:
� nyomatok elemzése – a tulajdonságok és a vi-

zuális szempontok azonosítása, ezzel a nyom-
tatási hibák kijelzése és javítása;

� nyomtatás és hibafelismerés – valós nyomtatá-
si problémák szimulálása, amelyek különbö-
z� nyomógép-kondíciók alatt jelentkeznek;

� a nyomógép szerkezeti áttekintése – a nyomó-
gép-komponensek lehetséges hibáinak, azok
következményeinek a meghatározása, beha-
tárolása és javítása;

� a beigazítási folyamatok gyakorlása – interak-
tív nyomógép konzol kijelzés segítségével
változtatható állítási lehet�ségek választása;

� a technológiai anyagok tanulmányozása– a nyom-
dafestékek, nyomathordozók és további fel-
használt anyagok listázása a potenciális hi-
bákkal;

� diagnosztikai elemzések.

A PackSlim-Flexo számítógépes szimulátor a
flexo gráfiai nyomtatást virtuálisan megvalósí-
tó program, amelyet nyomdaipari szakembe-
rek részére terveztek. Lehet�vé teszi a nyomdák
és beszállítóik részére azt is, hogy saját alap-
anyagaikat és gyártási el�írásaikat alkalmazzák
(a programban a „multimédia-alkalmazás”), így
a gépmester szakértelmének fokozásával opti-
mális termelési költségmegtakarítás érhet� el.

Flexónyomtatás oktatása a PackSlim-Flexo szimulátoron
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Kulcsfontosságú el�nyök:
� annak bemutatása, hogy a különböz� munkák-

hoz milyen gyártási el�írások szükségesek;
� a referenciaértékek modellezéssel történ� be-

állítása (feszültség, nyomóer�, festék, rákel-
kés, aniloxhenger, nyomathordozó);

� id�megtakarítás a beigazítás és a min�ség-
ellen�rzés során;

� standardizált képzés és hibakeresés a gépmes-
terek, a személyzet és az üzemek részére.

PACKSLIM-FLEXO SZIMULÁTOR 

A PackSlim-Flexo szoftver három különböz�
felépítés� flexó nyomógép m�ködését szimu-
lálja az alábbiaknak megfelel�en. 

� Központi ellennyomó-hengeres nyomógép szimu-
látor – nyolcszínes nyomóegységekkel, lakko-
zó és lamináló egységgel. 
� Nyomathordozó: papír, fólia vagy karton. 
� Nyomdafesték: vizes, szerves oldószeres vagy

UV.

� Egyéb jellemz�k: a nyomtatás folyamatá-
nak teljes kör� ellen�rzése, szárítóm�, le- és
feltekercsel�m�.

� Inline keskenypályás nyomógép szimulátor –
címkék és dobozok nyomtatására, amely la-
mináló, stancoló, selejteltávolító és UV szárí-
tó egységgel is rendelkezik.

� Íves hullámkarton nyomógép szimulátor – fels�
vagy alsó berakással, teljes kör� ívkezeléssel
és rotációs stancoló egységgel.

A program alkalmazásával a használó részére
lehet�ség nyílik a flexó nyomógépek beállítá-
sára minden részletre vonatkozóan.

A flexó szimulátor kétmonitoros megjelení-
tés�. Az els� monitoron a nyomógép látható,
amelynek egyes egységeire kattintva lehet to-
vábblépni. A második monitoron látható el-

len�rz� asztal a nyomtatás közben kivett nyo-
matok vizsgálatára szolgál. Az ellen�rzés során
a nyomatot összehasonlíthatjuk a proof nyo-
mattal, illetve különféle vizsgálatokat végezhe-
tünk annak érdekében, hogy a nyomógépek
beállításait pontosítani tudjuk.

A jobb oldali képerny�n megjelen� ellen�rz�
asztal bal oldalán található ikonsorral lehet a
vizsgálatokat végrehajtani (8-szoros vagy 32-sze-
res nagyító, denzitásmérés, kitöltésiarány-növe-
kedés mérés, színilleszkedés-mérés, színmérés,
adhéziós teszt, VOC-mérés stb.).

A vezérl� konzolon ellen�rzések és beállítások
végezhet�k. Lehet�ség van a problémák felis-
merésének és korrigálásának gyakorlására, pl.
ha a pályafeszesség túl alacsony. 

Számos nyomógépegység (nyomóforma, ani-
loxhenger, rákelkés stb.) ellen�rizhet� és állít-
ható, pl. az aniloxhenger és a nyomóforma-
henger közötti nyomás.

Központi ellennyomó-hengeres flexó nyomógép Kétmonitoros megjelenítés

Konfigurációs beállítások
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OKTATÁSI LEHET�SÉG
IPARI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE

A Sinapse interaktív szoftvere teljes mértékben
szimulálja a nyomógépek m�ködését, reprodu-
kálja a nyomtatási körülmények és felmerül�
problémák széles skáláját a képzés, a készségek
megszerzése, a teljesítmény fokozása és a folya-
matelemzés részére.

A nyomdaüzemben az optimális termelékeny-
ség szorosan összefügg a nyomógépkezel� szak-
értelmével. A humán t�kébe történ� befektetés
jól strukturált oktatással növelheti a nyomó-
gépeken a termelékenységet, a min�séget, az
állandóságot és a nyereséget. A szimulátoron
történ� tanulás során lehet�vé válik a munka-
társak megismertetése a nyomtatási folyamat-
tal, fejleszthet� a team-munka és növelhet� a fo-
lyamatok hatékonysága.

A Sinapse szimulátorokkal az alábbi területe-
ken érhet� el igen számottev� el�relépés.
A képességek fejlesztése:
� strukturált szaktudás-értékelés és fejlesztés

minden dolgozói szinten,
� gyorsított gépmesterképzés és magasabb min�-

ség biztosítása,
� következetes, dokumentált, megismételhet�

oktatás,
� bizalom és kommunikáció kiépítése a vállalaton

belül és kívül,
� a problémamegoldás fejlesztése és az elkerül-

het� hibák csökkentése.

A szimuláció alapú képzés fejleszti a képességeket
a termelési ütemtervvel történ� ütközés, a beren-
dezések kockáztatása, valamint id�- és anyag-

költségek nélkül. A gépmestert olyan gyártási
szituációba helyezi, ahol váratlan problémák
adódnak – ez fejleszti az elemzési képességeit
azzal, hogy megtalálja a megoldást, döntéseket
hoz és „látja” az eredményt is.

A nyomógép-kölcsönhatások automatikusan
végigkövethet�k, amely alapján megállapítható
az oktatás eredménye, ellentétben a gyártással.

A problémamegoldó készség növelése:
� diagnosztizáló eszközök segítségével vissza-

tér� problémák megoldása,
� lehet�vé tesz tudásmenedzsmentet és tudás-

transzfert,
� karbantartja a nyomdai képességeket változó

technológiák mellett,
� centralizált multimédiás géptermi eszközök

alkalmazása.

A szimulátor oktatási mód megengedi a problé-
ma-forgatókönyvek limit nélküli variációjának
és nyomógép-körülményeknek a beprogramo-
zását. A gyártási el�írások kiválaszthatók úgy,
hogy lefedjék a nyomathordozók széles skáláját.
Ezek a funkciók segíthetnek azonosítani valós
nyomtatási hibákat és azok lehetséges okait, va-
lamint a javítását is. A szimulált nyomtatás ki-
válóan fejleszti a problémamegoldó készséget.
A rendszer tudásmenedzsel� és tudásátadó
eszközként m�ködik, amely a felhasználó kör-
nyezetére szabható, alakítható. A multimédia-
információk könnyen integrálhatók, amellyel
létrehozható egy saját géptermi központ, beál-
lítási, kezelési, karbantartási és anyagadatokkal
– mindez rendelkezésre áll a szimulátor környe-
zetben.

Nyomóm�panelPályafeszesség ellen�rzés a vezérl� konzolon
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A termelékenység fokozása:
� a gépkezel�k tájékoztatása a gépid�r�l és a költ-

ségmenedzsmentr�l,
� az elkerülhet� hibák számának csökkenése,
� a humán er�forrás fejlesztés és kihasználás op-

timalizálása,
� reprodukálható min�ség biztosítása és a leg-

jobb gyakorlati megközelítés alkalmazása.

A termelékenységi célok elérése alapvet�en függ
a gépkezel� szakértelmét�l. Új nyomógép indí-
tása sokkal könnyebbé válik, ha a gépkezel� az
installálás el�tt szimulátort használ, különösen
nagy sebesség� nyomógépek esetén távvezérl�
m�ködtetéssel.

LEHET�SÉG – ÉLJÜNK VELE!

Az egyetemünkön nyomda-média szakos köny-
ny�ipari mérnökhallgatók oktatásában már te-

ret nyert és sikert aratott a PackSlim-Flexo szi-
mulátor. A berendezés képességei azonban – a
fentebb leírt ismertetésb�l is láthatóan – ennél
sokkal szélesebb képzési formákat nyújtanak.
Az intézetünk célja, hogy ezekre lehet�séget és
példát is adjon.  Tervünk, hogy a közeljöv�ben
induló mérnöktovábbképzés (szakmérnök) prog-
ramjában már nem csak, mint oktatási eszköz,
hanem mint alkalmazási példa is szerepeljen
a szimulátor. Módot biztosítunk arra is, hogy
ez az oktatási eszköz a szakmunkás továbbkép-
zésben is teret nyerjen. Az intézetünkben ilyen
irányú tanfolyamot hirdetünk, és a flexónyom-
dák számára a helyszíni oktatás, tréning lehe-
t�ségét is biztosítjuk majd. A PackSlim-Flexo
szimulátor beszerzését számos nyomda segítet-
te szakképzési támogatással.  

Úgy gondoljuk, hogy a köszönetünkön kívül
megilleti �ket az is, hogy ez az eszköz az � mun-
kájukat is segítse.  

Roland rendszerek 
FOGRA certifikált 
szállítója.

1097 Budapest, 
Könyves Kálmán krt. 12-14.

LURDY-HÁZ
 1. em. 106. sz. üzlet

Tel./fax: 217-1475,
217-1485, 217-1495

E-mail: info@vinylgrafik.hu
www.vinylgrafik.hu

Roland VersaCAMM és Pro III sorozatú nyomtatók nagy választékban.

A VGS – Roland rendszereivel 
a nyomdai szabványoknak 
megfelelő gyártás valósítható meg.
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BEVEZETÉS

A flexográfiai nyomtatás a nyomdaipar egyik
legdinamikusabban fejl�d� ágazata. A gyors
fejl�dés azonban nagy teher a nyomdák szá-
mára. Különböz� felületi tulajdonságú nyo-
mathordozókra eltér� összetétel� festékekkel
kell nyomtatni, folyamatosan fejleszteni és fej-
l�dni kell a jobb min�ség� nyomatok el�állítása
érdekében. A technológia f� alkalmazási terü-
lete a csomagolóanyag-gyártás. A csomagoló-
anyagok gyártásában legnagyobb mennyiség-
ben a m�anyag fóliákat alkalmazzák. 

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Soma Flex MIDI 105-8 EG központi ellennyo-
móhengeres UV flexó nyomógépen két gyártó
(SunChemical, Flint) nyomdafestékével készí-
tett tesztnyomatokat vizsgáltunk. A tesztnyo-
matokat polietilén (PE) és polipropilén (BOPP)
fóliákra készítettük (1. táblázat). A nyomatmi-
n�ség vizsgálatát tesztábrán végeztük, a dörzsál-
lóság-vizsgálatokhoz pedig tónuscsíkokat nyom -
tattunk.

A nyomógépen folyamatos nyomtatás zajlott,
átállási id�ben végezték a tesztábrák nyomtatá-
sát az alábbi nyomtatási körülményekkel:
� nyomógép – Soma Flex MIDI 105-8 EG UV

flexó nyomógép,

� h�mérséklet – 20°C,
� nyomdafestékek h�mérséklete – 20°C,
� nyomdafesték viszkozitása – 20 Pas,
� nyomóforma vastagsága – 1,14 mm,
� nyomatok száma – 500-500 db,
� vizsgált minták – 10-10 db.

A nyomtatás során a színek sorrendjét, az alkal-
mazott aniloxhenger típusát, és az adott szín
helyét nem változtattuk. Az aniloxhengerek-
hez tartozó jellemz�k a rácss�r�ség (l/cm) és a
kimerítés (x3/m2). A két nyomathordozóra egy-
más után nyomtattunk a következ� festékek-
kel: SunChemical (CMYK) és FLINT (CMYK).
A nyomtatás során ügyeltünk arra, hogy a nyo-
mógép termelékenységét legkisebb mértékben
befolyásoljuk.

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

A vizsgálatok célja a Soma Flex MIDI 105-8 EG
típusú flexó nyomógép megfelel� m�ködésé-
nek, valamint a nyomdafesték és nyomathor-
dozó rendszereknek a vizsgálata volt a jobb mi-
n�ség� és gazdaságos nyomtatás érdekében. 

NYOMATOK VIZUÁLIS VIZSGÁLATAI

Vizuális vizsgálatok során els�sorban a teszt-
nyomatokon tapasztalható szabad szemmel
látható eltéréseket vizsgáltuk. 

A CMYK árnyalatos skála a 100%-os kitöltési
irányú mez�t�l az 1%-os mez�ig csökken. Hu-
szonhét db négyzetet tartalmaz az árnyalatok
számának szabad szemmel történ� megkülön-
böztethet�ségének vizsgálatához. 

A CMYK nyomdaipari alapszínekkel nyom-
tatott pozitív és negatív szöveges és vonalas
elemek célja a nyomógép által megjeleníteni

BOPP és PE fóliákra flexónyomtatással
készített nyomatok vizsgálata 
Szentgyörgyvölgyi Rozália1, Várza Ferenc2, Veidinger Péter3

1 Óbudai Egyetem, Rejt� Sándor Könny�ipari és Környezetmérnöki Kar, Médiatechnológiai és Könny�ipari Intézet, 
Budapest, Doberdó u. 6.

2 Pandan Kft., Szombathely, Zanati út 38.
3 Óbudai Egyetem, Rejt� Sándor Könny�ipari és Környezetmérnöki Kar , T. IV. éves nyomdaipari szakirányos hallgató

Nyomathordozó
neve Típus Vastagság (mm)

Polietilén (PE) m�anyag fólia 0,02
Biaxiálisan-orien-
tált polipropilén

(BOPP)
m�anyag fólia 0,05

1. táblázat. Vizsgált nyomathordozók 
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képes vonalvastagság és bet�méret vizsgálata.
A vonalvastagság 0,02 mm-t�l 0,5 mm-ig, a be-
t�méret 3 ponttól négy átmenettel 6 pontig
terjed. 

Szöveges elemek vizsgálata 
A SunChemical gyártó festékénél nem tapasz-
taltunk különbséget a szöveges elemek nyoma-
tain, PE és BOPP fóliákra nyomtatott 3 pontos
szövegek is kiválóan olvashatóak szabad szem-
mel. A FLINT festéknél a cián és fekete szín�
nyomatban jól olvashatók a pozitív és negatív
szövegek PE és BOPP fólián. A PE és BOPP fóliá-
kon a sárga szín egyaránt 4 pontos és 3 pontos
szöveg is csak kézi nagyítóval olvasható. A bí-
bor szín esetében a BOPP nyomathordozón jól
olvashatók a szöveges elemek szabad szemmel,
a bet�k szélei élesek. A PE fólián a szöveg jól olvas-
ható, de a bet�k szélén kveccs gy�r� látható. 

Vonalas elemek vizsgálata 
A pozitív vonalas elemek a SunChemical festé-
kekkel nyomtatva mindkét nyomathordozón
szabad szemmel jól láthatók, a negatív része-
ken azonban a 0,02 mm szélesség� vonalak be-
csukódnak. Kivételt képez a fekete szín� nyo-
mat a BOPP fólián, ahol a 0,02 mm-es negatív
léniák is jól láthatók. A pozitív vonalak szélei
csipkézettek, ami csak kézi nagyítóval látható,
a negatív vonalak szélei azonban élesek. A FLINT
festékkel nyomtatott mintákon ugyanúgy meg-
figyelhet� a negatív 0,02 mm szélesség� vona-
lak becsukódása. Nagyítóval vizsgálva a fekete
szín a kivétel, mivel a nyomaton a 0,02 mm-es
vonal is látható. A leginkább becsukódott a sár-
ga szín� nyomat, mivel a 0,05 mm-es vonala-
kat csak nagyítóval láttuk. 

Pontok vizsgálata 
A pontok mérete megegyezik a vonalvastagsá-
gok értékeivel. PE fólián a SunChemical cián és

fekete szín� nyomatokon a 0,2 mm-es pontok
láthatóak, alatta már nagyítóval sem. A bíbor
és sárga szín� nyomatokon a 0,05 mm-es pon-
tok még láthatók, a 0,02 mm-es pontok már
nagyítóval sem. Negatívban a 0,1 mm-t�l csök-
ken� pontok nem láthatók. A BOPP fólián a fe-
kete szín� nyomatokon a 0,05 mm-es pontig
szabad szemmel, a 0,02 mm-es pont nagyítóval
látható. FLINT festék esetében a PE fólián pozi-
tívban 0,5–0,05 mm között szabad szemmel jól
láthatók a pontok, a 0,02 mm-es pont pedig
csak nagyítóval. Negatívban 0,5–0,2 mm-ig
szabad szemmel, a 0,1 mm-es pont nagyítóval
látható. 

Árnyalatterjedelem vizsgálata 
A vizsgálatokat a 27 árnyalatlépcs�re osztott
skálán végeztük, a négy nyomdaipari alapszínt
vizsgálva. A vizsgálatokat az 1%-os kitöltési
arányú mez�t�l kezdtük és a 100% felé halad-
tunk. PE fóliára készített nyomatokon mindkét
festéknél, a cián skáláján a 60%-os négyzetig
tudtunk szabad szemmel megkülönböztetni
árnyalatokat. A PE fólián a bíbor nyomaton két
négyzet eltérés volt a festékek között. A sárga és
fekete színek a PE fólián nem mutattak különb-
séget. A BOPP fólián a cián, sárga és fekete nyo-
matok árnyalatterjedelme a két festék esetében
egyenl� volt, a sárga azonban jelent�sen eltért.
FLINT festéknél a 65-ös SunChemical festéknél
az 50-es négyzetig volt megkülönböztethet�.
A nyomathordozókat vizsgálva azt a következ-
tetést vontuk le, miszerint a BOPP fóliákon több
árnyalati lépcs� különböztethet� meg szabad
szemmel, tehát nagyobb az árnyalatterjedelem. 

Fotók vizsgálata 
A tesztábrán lév� 2 fotót vizsgáltuk. A vizsgá-
latok során a nyomathordozók és nyomdafesté-
kek szempontjából nem tapasztaltunk különb-
séget, sem a sötétebb, sem a világosabb képen.

Szín
Fólia ISO 

standardPE BOPP
Kitöltésiarány-növekedés (TVI), %

sárga 44,5 39,9 36
bíbor 42,5 39,1 36
cián 46,2 43,5 36
fekete 41,2 49,9 36

2. táblázat. Kitöltésiarány-növekedés értékek Flint 
festékkel készült nyomatokon, 40%-os rácsmez�kön 

Szín
Fólia ISO 

standardPE BOPP
Kitöltésiarány-növekedés (TVI), %

sárga 40,5 41,0 36
bíbor 39,4 39,5 36
cián 46,7 45,2 36
fekete 39,8 39,7 36

3. táblázat. Kitöltésiarány-növekedés értékek SunChemi-
cal festékkel készült nyomatokon, 40%-os rácsmez�kön 
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A sötétebb tónusú színeket tartalmazó fotón a
háttér színében, valamint a kép bal oldalán ta-
lálható karfiolban nyomóformahibákat tapasz-
taltunk. 

KITÖLTÉSIARÁNY-NÖVEKEDÉS VIZSGÁLATA 

A kitöltésiarány-növekedés vizsgálatát a CMYK
árnyalatos skálán végeztük X-rite SpectroEye
színmér� spektrofotométerrel (2–3. táblázat).
A mérés paraméterei: CIE D50 (5000K) sugárzás -
eloszlású megvilágítás, 2°-os normál észlel�,
polársz�r� nélkül, nyomathordozóhoz viszo-
nyított denzitás, a fehér alátét PE/EVOH/PE
White 0,05 mm vastagságú kasírfólia volt.

A vizsgálatok kiértékeléséhez az ISO 12647-6
szabványt használtuk. A számított eredmények
alapján megállapítottuk, hogy mindkét nyo-
mathordozó és nyomdafesték esetében a 40%-os
mez�kön mért kitöltésiarány-növekedés na-
gyobb volt a 80%-os mez�kön kapott értékek-
nél. A kitöltésiarány-növekedés a 40%-os mez�-
kön meghaladja a szabvány értékeit, valamint
a sárga szín� nyomatokon mindegyik mintaso-
rozaton kiugróan magas kitöltésiarány-növe-
kedés értékeket mértünk. 

SZÍNEGYENLETESSÉG VIZSGÁLATA 

A vizsgálat során a nyomda számára legalkal-
masabb nyomdafestéket kerestük, PE és BOPP
m�anyag fólia nyomathordozókra készített
tesztnyomatok vizsgálatával. X-rite SpectroEye
színmér� spektrofotométerrel megmértük a
CIE L*a*b* értékeket (4–5. táblázat). 

Az összehasonlított adatok alapján elmond-
ható, hogy a CIE L*a*b* színkoordináták eseté-
ben nincs számottev� különbség a festékek, il-
letve a nyomathordozók esetében. 

DENZITÁSMÉRÉS

A tesztnyomatok árnyalatos skálájának tónus-
mez�in denzitást mértünk. A denzitásértékek
összehasonlítása során a Flint nyomdafesték-
kel készített nyomatokon tapasztaltunk nagyobb
értékeket. A BOPP fóliákon kisebb denzitás ér-
tékeket mértünk. 

MEGÁLLAPÍTÁSOK

A vizuális vizsgálatok eredményeit összefoglalva
megállapítható, hogy a Soma Flex MIDI 105-8
EG flexó nyomógéppel a PE és a BOPP nyomat-
hordozókra is jó min�ség� nyomatokat készí-
tettünk. A szöveges elemek vizsgálata során a
Flint nyomdafesték sárga színével nyomtatott
3 pontos és 4 pontos szövegeket nem lehetett
szabad szemmel olvasni, mindkét nyomathor-
dozón. Vonalas elemek esetében a pozitív vo-
nalak minden esetben jól láthatóak, a negatív
0,02 mm-es vonalak becsukódtak. Pontok vizs-
gálatakor a negatív elemek 0,2 mm-t�l már sza-
bad szemmel nem láthatóak. Árnyalatterjede-
lem-vizsgálat során már az 50-es mez�t�l nem
láthatóak éles különbségek egyik tesztnyoma-
ton sem. 

A nyomatok m�szeres vizsgálata során a ki-
töltésiarány-növekedés a 40%-os mez�kön az
ISO 12647-6 szabvány értékeinek nem felelt
meg, minden esetben túllépte a megengedett
értéket. Színmérés során a színkoordinátá-
kat összehasonlítva nem jelentkezett jelent�s
különbség a két festéktípussal kétféle nyomat-
hordozóra készített nyomatok között. A tónus-
nyomatok denzitásmérései alapján megállapí-
tottuk, hogy a BOPP fóliákra minden esetben
vékonyabb festékréteg került felhordásra ha-
sonló színjellemz�k mellett.

Fólia Szín L* a* b*

PE

C 63,11 –41,99 –36,86
M 46,16 63,70 –17,06
Y 83,13 –6,31 –91,25
K 27,46 1,77 5,61

BOPP

C 59,92 –45,24 –44,06
M 47,64 70,04 –16,04
Y 85,27 –8,76 86,37
K 26,22 1,30 3,23

4. táblázat. Színkoordináták Flint festékkel készült
nyomatokon

5. táblázat. Színkoordináták SunChemical festékkel
készült nyomatokon 

Fólia Szín L* a* b*

PE

C 65,67 –40,40 –33,58
M 52,06 53,74 –17,30
Y 82,00 –6,17 86,54
K 31,08 1,80 7,74

BOPP

C 62,85 –44,28 –40,89
M 52,16 61,30 –18,96
Y 83,76 –8,32 82,39
K 32,65 1,74 6,25
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ISM Budapest Kft. | Reguly Antal u. 41. | Tel.: +36 (1) 210 4142 | Fax: +36 (1) 210 4136 | ismbudapest@hu.inter.net
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NAGY MEGTAKARÍTÁSOKAT MEGCÉLOZNI A FESTÉKGAZ-
DÁLKODÁSBAN GYEREKJÁTÉK. MI MEGMUTATJUK ÖNNEK 
HOGYAN.
 

Festékadagolás 
és -beállítás

Sok csomagolóanyag-gyártó nyomdában a gépátállási id�k csaknem 50%-a a festékek 
el�készítésére, a festékmennyiség meghatározására, a színkorrektúrákra és maradékfes-
tékek feldolgozására esik. Ezt a sok id�t az EASY-COL-lal, az új fejlesztés� festékrecept-
készít� és -adagoló rendszerünkkel játszi könnyedséggel és nagy mértékben csökkentheti. 
Az EASY-COL lehet�vé teszi a festékbeállításhoz szükséges id� jelent�s redukálását, a 
drága maradékfesték minimalizálását és a hulladék drasztikus csökkentését. Az egy évnél 
rövidebb megtérülési id� magáért beszél. Ha többet szeretne tudni, látogasson el honla-
punkra: www.wuh-group.com/easysite.
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Pontazonos, 1:1 arányú képi reprodukció a file-
tól a flexólemezig, finom raszterek probléma-
mentes alkalmazása, szolid pontstruktúra a tel-
jes árnyalattartományban, jobb festékátadás,
és ezáltal magasabb színtelítettség szövegben és
teli tónusokban, stabilabb nyomtatás és ebb�l
ered�en nagyobb példányszámbírás – ezek jel-
lemzik a KODAK FLEXCEL NX Flexografic Sys tem
által el�állítható nyomólemezeket. A FLEXCEL
NX lemezek alkalmazásával olyan nyomtatási
eredmény érhet� el, amely flexibilis csomago-
lóanyagoknál és címkéknél min�ségi alternatí-
vát jelent a mélynyomáshoz képest, közvetlen
hullámkarton nyomtatásnál pedig eléri az of-
szetnyomtatás min�ségét. Mindez a rendszer
néhány részletéb�l adódik, melyek hatása a le-
mezmin�ségben jelenik meg.

A jellegzetesen sárga színezet� FLEXCEL NX
lemez 610×762 mm és 800×1067 mm méretben
kapható. A választék 2011 tavaszára a FLEXCEL
NX Wide jel�, 1067×1524 mm méret� nagyobb
formátummal fog b�vülni, amely a flexibilis
csomagolóanyag- és címkegyártók részére 1,14 és
1,7 mm-es vastagságban, hullámkarton-nyom-
tatók számára pedig 2,54, illetve 2,84 mm-es
vastagságban érhet� el. A lemez mind víz- és ol-
dószeralapú, mind a kationosan kikeményed�
UV-festékekkel történ� nyomtatásra alkalmas.

DIGITÁLIS PRECÍZIÓ: TÖKÉLETES PONT,
TÖKÉLETES LEMEZ

A FLEXCEL NX rendszer lehet�séget nyújt arra,
hogy akár nagyon finom raszter esetén is a tel-
jes árnyalati terjedelmet reprodukálni lehessen
a lemezre, pl. 90 vonal/cm raszter esetében 0,4–
99,6% tartományban. Ehhez a folyamat els�
lépéseként elkészül a KODAK NX levilágítóban
a KODAX FLEXCEL NX Thermal Imaging hor-
dozó termikus képalkotása. Ez 700×1000 mm-es
méretben mintegy három percig tart. A levilágí-
tó IR-Laserdiodával (830 nm) és precíz KODAK
SQUARESPOT képalkotási technológiával dol-

gozik, amely 10 000 dpi felbontású laser energia-
köteget használ.

Az így elkészült negatív maszkot egyszer� me-
chanikai folyamatban lamináljuk fel a FLEXCEL
NX flexólemezre, amellyel egy id�ben eltávo-
lítjuk a lemez véd�fóliáját is. Mivel a lemez fe-
lülete nem tartalmaz olyan anyagjelleg� fels�
réteget, amely a vákuum kialakulását lenne hi-
vatott el�segíteni, pusztán tapadást el�segít�
tulajdonsággal rendelkezik, a képi hordozó a
rajta lév� igen éles, kontúros maszkkal közvet-
lenül a fotopolymer réteggel érintkezik. Ez je-
lent�sen hozzájárul ahhoz, hogy a pontátvitel
1:1 legyen, és az UV-megvilágítás során optimá-
lis pontprofil alakuljon ki. Ezenkívül a fellami-
nált Thermal Imaging hordozó megakadályoz-
za azt is, hogy a lemez felülete érintkezhessen
a környezeti leveg�vel, így meggátolja az oxigén
jelenlétével járó összes káros kísér� jelenséget.
Ezt követi a szokásos UVA hátoldali és f�meg-
világítás. Ezután a negatív maszkot lehúzzuk,
a lemezt kimossuk és megtörténik a végfeldol-
gozás.

PROFILLAL AZ IDEÁLIS JELLEGGÖRBÉÉRT

A fentiek eredményeként ideálisan átvitt sík-, éle-
sen kontúrozott felület� pontokat kapunk, ame-
lyek stabilan rögzülnek a lemezen – mind a kriti-
kus csúcsfényekben, mind a mélységekben. Ez
az alapja és feltétele annak, hogy sima és pont-
kiesésmentes árnyalati átmeneteket lehessen
kinyomni a világos árnyalatokban is. Emiatt
egyébként feleslegessé válik segédgörbék elké-
szítése és kiadása (Bump-up-Kurve) is. Ezeket a
szokásos digitális és a hagyományos nyomó-
forma készítési eljárásoknál szokták alkalmaz-
ni, hogy a legkisebb, még kinyomandó pontok
megjelenését el�segítsék, amelyeket a klisé még
meg tud tartani. Ez viszont a tónusértékek ered-
ményes reprodukálhatóságának és a nyomott ter-
mék képi min�ségének rovására szokott menni.

Oldalnézetben a FLEXCEL NX lemezeken ki-

A különbség a flexólemez néhány 
finom részletéb�l adódik
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alakított pontok vállnélküli optimális csonka
kúpformát mutatnak. Ebb�l ered�en a teljes
nyomtatása során, még abban az esetben is
megtartják stabilitásukat, ha túl er�s lenne a
nyomásráállítás, és nem eredményeznek sem-
miféle pontérték-növekedést. Ezzel szemben a
hagyományos LAMS klisék labilisan rögzült
pontokat tartalmaznak, többnyire gömböly�re
formált ponttet�vel, éles kontúrvonal nélkül.
Ezért ezek a lemezek a rotációs flexónyomás so-
rán érzékenyen reagálnak a nyomáser�sség be-
állítására, és nagyon ingadozó pontérték-növe-
kedést eredményeznek. Ezenkívül a FLEXCEL
NX lemezek a lapos tetej�, élesen kontúrozott,
jól körülhatárolt pontfelépítésb�l ered�en a
teljes nyomtatási folyamat alatt nagyobb ellen-
álló képességet és kisebb kopást tudnak felmu-
tatni, mint a hagyományos digitális vagy az
analóg lemezek. Ezekkel a lemezekkel szemben
a FLEXCEL NX lemezeknek sokkal nagyobb a
példányszámbírása.

NÉHÁNY RAFINÉRIA 
A JOBB FESTÉKÁTADÁS ÉRDEKÉBEN

A flexólemezek felületének célzott profilkiala-
kítása ismert fogás annak érdekében, hogy a le-
mezek festékfelvétele és festékátadása a nyo-
mathordozóra minél jobb legyen. A FLEXCEL
NX rendszer az ultra nagy felbontású KODAK
SQUARESPOT képalkotási technológiát alkal-
mazza a mikrofinomságú KODAK DIGICAP
NX rácsozáshoz, amelyet a digitális képalkotás
során tetszés szerint lehet aktiválni vagy éppen
kiiktatni. Ez a módszer valamivel pontosabb,
finomabb és egyenletesebb, mint más hagyo-
mányos módszerek. A FLEXCEL NX lemez min-
den nyomóeleme a DIGICAP NX rácsozás ered-
ményeképpen egyenletes mikroszerkezetet kap,
amely tényleges felületnövekedést eredményez.

A jobb festékátadás révén a teli tónusú felüle-
tek és szövegelemek (többek között a vonalkód
is) egyenletes, teljes festékfedéssel nyomtatha-

A két felvétel a Kodak FLEXCEL NX lemezek nyomó elemeinek felületi struktúráját ábrázolja, 
amely a Kodak DIGICAP NX rácsozás eredményeként jött létre

Két felvételábra a fényekben még meglév� pontokról. Az NX lemez 0,4%-os pontján is jól megfigyelhet� 
a nyomópont jó rögzülése és a sík nyomófelület. A másik ábra a hagyományos laserlemez (LAMS) fényekben 
meglév� pontját mutatja
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tók. Ennek a tulajdonságnak köszönhet�en sok
esetben le lehet mondani a második feketér�l
vagy fehérr�l a kívánt fedés, ill. telítettség el-
érése érdekében. A DIGICAP NX-et mindazon-
által rasztertartományban is használják, mivel
jó telítettségi értékek realizálhatók túlzott tó-
nusérték-növekedés nélkül. A gyakorlat példá-
ul 0,4-es telítettségjavulást igazolt a cián, ma-
genta és fekete színeknél, illetve 0,2-t a sárga
színnél oldószeres és vizesbázisú festékekkel tör-
tén� nyomtatás esetén. 

A FLEXCEL NX lemezeket nyomdagépbe he-
lyezve el�nyök egész sora derül ki. A felhaszná-
lók jelent�sen nagyobb nyomási sebességr�l
számoltak be, amellyel a motívumokat nyom-
tatni tudták. A FLEXCEL NX lemezek továbbá
kevesebb hajlandóságot tanúsítottak a tónus-
érték-ingadozásra, ha esetleg a nyomtatási be-
állítások megváltoznának, amely közvetlenül a
nyomtatási folyamat stabilitásának javára válik.
A flexólemezek ezenkívül kevésbé hajlamosak
a nyomdafestékkel történ� eltöm�désre, amely

gyakran ahhoz vezet, hogy a fénypontokat már
nem lehet tisztán kinyomni. Ennek következ-
tében a nyomólemez-tisztítás miatti gyártási meg-
szakítások ritkábban válnak szükségessé a flexó -
rotáció folyamán. 

A lényegesen finomabb raszterekkel nyom-
tatható képek és grafikák részletgazdagsága
mellett a legkisebb fénypontok és a teljes tónus -
értékskála harmonikus árnyalatainak visszaadá-
sa is dönt� pluszpontként jelentkezik. A jobban
átadható festéktelítettség egyúttal kontraszt-
gazdagabb és ragyogóbb nyomatképekr�l gon-
doskodik.  Azok a csomagolóanyag-nyomdák,
amelyek FLEXCEL NX lemezekkel dolgoznak,
jobban tudják teljesíteni a márkatermékek és a
kereskedelmi üzletláncok kívánságait: a csoma-
golásban jelenjen meg a min�ség, az érték és az
attraktivitás. Ezek mutatják meg a különbséget.

A rendszerhez használható flexólemezek forgal-
mazója a Jet Europe B.V. és az ISM Budapest Kft.
A Jet Europe nyomán közzétette: Péter István

HAJSZÁLPONTOSAN VÁGUNK!

A pontosan levágott ívek könnyebben kezelhet�k a nyomtatás során, lehet�séget teremtve 
a gyors és min�ségi gyártásra. Ha olyan céget keres, ami hajszálpontosan vágja le 

a papíríveket, akkor ne keressen tovább, megtalálta! Cégünk, a Gemipap pont ilyen!

AHOGY AKAROD!

AMIKOR AKAROD!

MINDENKOR!

Gemipap Kft.
M1 Üzleti Park  „B” épület 11
2071 Páty
Tel.: +36 70 421 6253
Fax: +36 23 555 143
edit.szedner@gemipap.hu
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Válasszon könyvpapírt 
a Budapest Papír kínálatából!
Kérjük keresse termékmenedzserünket és keresked inket!
Könyvpapír termékmenedzser: Posztós István : +36 20 915 4275

Mi szeretjük 
a könyveket, és Ön? 

Mindig Önökkel és mindig Önökért! 

Központi iroda és raktár: 
1225 Budapest, Campona u. 1.  Harbor Park A3C épület
Cash&Carry áruház:
1139 Budapest, Lomb u. 31/b

Központi telefon: +36 1 371 7900   |   Központi fax: +36 1 371 7920 
Vev szolgálat: +36 1 371  7950  /  7951  /  7952  /  7953   
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Packaging termékmenedzser: 
Erki Andrea  +36 20 935 1482 
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Murai Gabriella +36 20 984 8755 
Vidéki képviseletek: 
Debrecen: Mecsei Gyula +36 20 984 8761  
Miskolc: Branyiczki Péter +36 20 953 4889  
Szolnok: Dr. Farkas János +36 20 984 8760 
Czene Árpád +36 20 953 4959  
Pécs: Brandt Róbert +36 20 984 8758  
Tatabánya: Czégény Imre +36 20 943 7461
Zalaegerszeg: Markó Gábor +36 20 935 1418
Tompos Róbert +36 20 967 4187
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A szabadtéri tárolás extrém igényeket 
támaszt a csomagolóanyagok ellenállósági
tulajdonságaival szemben. E felhasználás
esetében kiemelten fontos szerepet játsza-
nak a festék és az alapanyag kolorisztikai
és mechanikai változásai, melyeket a nap-
fény, a h�mérséklet és a páratartalom
együttes hatása idéz el�.
A kerti felszerelések (pl. trágya, komposz-
tált föld stb.), illetve az ipari vegyszerek
vagy épít�anyagok csomagolására gyak-
ran használnak nagy teherbírású polietilén
zsákokat. Ezek szabadtéri tárolása eseté-
ben elengedhetetlen a megfelel� tulajdon-
ságokkal rendelkez� festék kiválasztása.

A SZABADTÉREN TÁROLT CSOMAGOLÓ-
ANYAGOK ÉLETTARTAMÁHOZ KÖT�D�
PARAMÉTEREK

Csakúgy, mint bármely cikk, melyet minden-
napi életünk során használunk, a csomagoló-
anyagok sem képesek az örökkévalóságig ellen-
állni a kinti, kültéri használat során ért
behatásoknak.

A fénynek, illetve a klimatikus hatásoknak
való hosszú távú kitettség a festékréteg fakulá-
sához vezet.

Éppen ezért a végfelhasználók gyakran teszik
fel a kérdést, hogy kinti tárolási körülmények
mellett mennyi ideig �rzi meg a csomagolás
eredeti állapotát.

E kérdésre egyértelm� választ nem lehet adni,
hisz a festék és az alapanyag ellenállósága nem
csak az expozíciós id� függvénye, hanem ha-
tással vannak rá a konkrét, adott id�szakban je-
lentkez� id�járási körülmények is, mint például
a napsugárzás intenzitása, a páratartalom vagy
a h�mérséklet.

A fénysugárzás er�ssége nemcsak egy nap vagy
az év folyamán változik állandóan, de jelent�-
sen függ a földrajzi elhelyezkedést�l is.

Ha a kinti tárolás télen kezd�dik, a csomago-
lás sokkal stabilabbnak t�nhet egy nyáron kez-
d�d� kültéri tárolási ciklussal szemben. Illetve,
ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a nyom-
tatott csomagolás teljesen különböz�képpen
viselkedik Magyarországon, mint például a tró-
pusokon vagy észak-skandináv körülmények
között. Bár ez csak abban az esetben lényeges,
ha a termék más, eltér� éghajlatú térségben ke-
rül értékesítésre.

Specifikáció viszont csak szabványos körül-
mények között elvégzett tesztmódszer mellett
adható ki, mint pl. a DIN 16525 szerinti fényál-
lóság-vizsgálat. Mivel szabványosított, állandó
id�járási körülmények nem léteznek, így nyo-
matok esetében sem lehetséges eltarthatósági
id� meghatározása a valós életkörülmények
mellett, illetve nem lehet a DIN 16525 szerinti
eredményeket sem összehasonlítani a napi
gyakorlat adta tapasztalatokkal.

DEFINÍCIÓK

� Nyomatok fényállósága: a napfény sugár-
zásának való ellenállás, az id�járás közvetlen
hatása nélkül (DIN 16525). A fényállóság mérése
egy speciális berendezésben, az ún. Xenon-teszt
kamrában történik, beépített „Blue wool” szab-
vánnyal. 

Nyomtatott csomagolóanyagok 
szabadtéri tárolása
Németh Nikoletta
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� Id�járás-állóság: leírja a napfény és az atmosz-
férikus tulajdonságok (páratartalom, es�, ózon-
sugárzás, kipufogó gázok stb.) egyidej�leg fellép�
hatásával szemben mutatott ellenállóságot. 

A fényállósággal ellentétben az id�járás-állóság
tesztelésére nincs szabványos módszer.

PIGMENTEK VÁLASZTÁSA

Bármilyen szabadtéri tárolásra tervezett csoma-
golóanyag esetében fontos a festékválasztáson
belül a pigmentek átgondolt kiválasztása. El�-
fordulhat, hogy a hagyományos pigmentek
nem tudják megfelel�en biztosítani az ellenál-
lósági tulajdonságokat, legf�képpen jellemz�
ez a sárga és vörös árnyalatokra.

A pigmenteknek legalább 6-os fényállósági tu-
lajdonsággal kell rendelkezniük, és fontos, hogy
alkalmasak legyenek id�járásálló festékhez is. 

A PIGMENT MENNYISÉGE

Minél több pigmentet tartalmaz a festékréteg,
annál hosszabb ideig áll ellen az id�járási kö-
rülményeknek, látható változás nélkül.

� Pigmentkoncentráció
Magas pigmentkoncentráció mellett n� a nyo-
mat fény- és id�járás-állósága. Az olyan árnya-
latok, mint a szürke vagy a krémszín, melyek
alacsony pigmentkoncentrációval rendelkez-
nek, érzékenyebbek a kinti tárolási körülmé-
nyek során ért behatásokra.

A festékben szerepl� pigmentkeverékek a leg-
érzékenyebb pigment ellenállósági tulajdonsá-
gait fogják mutatni. Például egy sárgán és ké-
ken alapuló zöld árnyalat esetében a sárga
pigment fakul meg el�ször, zöldesb�l kékesbe
változtatva ezzel a nyomat színezetét.

� Festékréteg-vastagság
Minél vékonyabb a festékréteg, annál érzéke-
nyebb annak fény- és id�járás-állósága, mivel
a pigmentkárosodás mindig a festékfilm fels� ré-
tegeiben kezd�dik. Ezáltal a vékony réteg hama-
rabb mutat szemmel látható változást, s emiatt
történik az is, hogy a raszteres nyomatrészek is
sokkal érzékenyebbek, mint a teli tónusok.

Azonos körülmények mellett, a mélynyomás-
sal készült munka tovább meg�rzi tulajdonsá-
gait, mint a flexónyomat. A gyakorlat során kell

megtalálni a kompromisszumot a nyomatmi-
n�ség és az aniloxhenger által felvihet� vasta-
gabb festékréteg között. 

� A verschnitt és a fehér hatása
Nagy mennyiség� verschnitt vagy fehér festék
a színes festékhez adva jelent�sen csökkenti a
szabadtéren tárolt csomagolóanyag ellenálló-
sági tulajdonságait. Ötven százalék verschnitt a
festék Wool skála szerinti fényállósági értékét
egy egységgel csökkenti. Még több, 70-80 száza-
léknyi verschnitt hozzáadása még egy egység-
gel csökkenti az értéket. Tehát míg egy versch-
nitt nélküli festék normál körülmények mellett
eléri a Wool skála 6-os szintjét, úgy egy magas
verschnitt-tartalmú csak a 4-est.

Ennél még kritikusabb fehér hozzáadásával
csökkenteni egy festék intenzitását. Itt a titá-
nium-dioxid pigmentek fotokatalitikus tevé-
kenysége okozza a problémát, szemben a fent
említett UV-sugárzással és páratartalommal.
Az UV-sugarak nagyfokú elnyelése a köt�anyag
károsodását idézheti el�, mely által a pigmen-
tek sokkal sérülékenyebbek lesznek.

� Becsomagolt termékek
A becsomagolt t�zeg vagy föld vegyianyag-tar-
talmának (pl. m�trágya, urea [karbamid], kalci-
um stb.) gondot okozhat a vízzel való érintkezés.
A földkészítményekhez adott komposztanyagok
min�sége nagyon fontos szerepet játszik: a friss
komposztanyagokban lezajló rothadási folya-
mat olyan bomlástermékeket állíthat el�, melyek
károsíthatják a nyomdafestékréteget. Az ún.
„phthalocyanine blue” fakulása egy jól ismert
jelenség, melyet a becsomagolt t�zegben vagy
földben lév� komposzttartalom okoz. 
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� Nedves törlésállóság
A nedves törlésállóság gyakran csökken a kinti
tárolás során, legf�képpen olyan területeken,
ahol a nyomtatott csomagolóanyag kapcsolat-
ba lép a küls� zsugorfóliával. 

A h�mérséklet állandó váltakozása vizet kon-
denzál, mely a nyomtatott PE csomagolók vagy
a nyomtatott PE csomagoló és küls� zsugor-
fólia-réteg közé szorul. A víz és a h�mérsékleti
körülmények hosszú távú hatása a köt�anyag
bomlását okozza, és folyamatosan rontja a fes-
ték tapadását és nedves törlésállóságát.

A term�földb�l származó gáz-halmazállapo-
tú anyagok, mint az ammónia, folyamatos ké-
miai és/vagy biológiai aktivitása ugyancsak
rontja a vízállóságot.

E szempontból a 42 mN/m feletti felületi fe-
szültség szintén problémákat okozhat. A korona-
kezelés során kialakult poláris csoportok er�-
sen vízszeret�k, így párás körülmények között
a festék vízállósága jelent�sen leromolhat.

� Nyomtatási alapanyag
A PE film típusa és min�sége hosszú távon szin-
tén befolyásolja az ellenállósági tulajdonságot.

JAVASLATOK

Szabadtéri tárolásra szánt nyomtatott csoma-
golóanyagokhoz magas id�járás- és fényállósá-
gú (WS 6 vagy nagyobb) speciális pigmentekre
van szükség.

Amikor lehetséges, mono-pigmentált össze-
tételek használata célszer�bb, mint a különböz�
pigmentek keverékéb�l álló.

Abban az esetben, ha több hasonló tulajdon-
ságú pigment áll rendelkezésre, a legellenállóbb
használata ajánlott. 

Fekete palettatakaró használata meggátolja
a közvetlen napfénnyel való érintkezést, meg-
hosszabbítva ezzel a nyomtatott csomagoló-
anyag eltarthatóságát.

A vízzel való hosszan tartó érintkezést kerülni
kell: amennyiben a fekete borítás reklámozási
okokból nem lehetséges, úgy célszer�bb bármi-
féle borítás nélkül vagy legalább perforált borí-
tással tárolni a termékeket. Így a kondenzvíz el
tud párologni, és nem rontja a festék tapadását.

Laminált filmek használatával ki lehet kü -
szöbölni a hosszú távú vízállóság problémáját.

A felüllakkozás szintén javít a kinti tárolás
okozta problémákon, de nem oldja meg azokat
teljesen.

ÖSSZEFOGLALÁS

A nyomtatott festékrétegre jelent�s hatással van-
nak a szabadtéri tárolási körülmények, mint a
fény és a klimatikus viszonyok. E hatás szembe-
t�n�, mivel változást idéz el� a nyomat színe-
zetében, és romlást idézhet el� az ellenállósági
tulajdonságaiban is. A megfelel� festékösszeté-
tel képes késleltetni a festék tulajdonságaiban
bekövetkez� romlást, de a problémát teljes mér-
tékben nem lehet elkerülni. Viszont néhány
egyszer� és jól megválasztott lépés, mint a nyo-
mat megfelel� grafikai tervezése, illetve a tárolás
és szállítás során történ� gondos anyagvéde-
lem, jelent�sen növelheti a nyomtatott csoma-
golás élettartamát. A lehet� legjobb eredmény
elérése érdekében célszer� kikérni a festékbeszál-
lító tanácsát.
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Mit várhatunk egy flexóklisét�l?
FLAT TOP DOT VAGY ROUND TOP DOT?

Ratkovics Péter

Napjaink egyik állandó vitája a flexóklisé-
készítés területén a kidolgozott raszter-
pontok nyomtatás szempontjából ideális
formája. Az alkalmazott technológia függ-
vényében a gyártók és beszállítók egy része
a sík nyomófelület�, ún. Flat Top pontok
mellett teszi le a voksot, míg a digitális 
klisékészítés jellegzetes pontformája 
a kerek, gömbölyített vállú, ún. Round Top
pont; a digitális klisékészítési technológia
zászlóviv�i ennek el�nyeit emelik ki.

Cikkünk rávilágít a technológiák különbségeire,
és megpróbálja összefoglalni a két különböz�
technológia el�nyeit és hátrányait. Mindazon-
által fontos figyelembe vennünk, hogy a pontfor-
ma az adott nyomóformával elérhet� nyomatmi-
n�ségnek csak az egyik lényeges meghatározó
eleme. Rendkívül fontosak az adott nyomattal
kapcsolatos egyéb elvárások is, mint pl. a festék-
átvitel, a homogén felületek nyomtatása, a csúcs-

fényekben az átmenetek folyamatos, kitörés-
mentes nyomatképe, a képek kontrasztossága,
a vonalas grafikák és (gyakran negatív!) szövegek
reprodukálása. Termékt�l és nyomathordozótól
függ�en eltér� felbontással és nyomandó felü-
lettel találkozunk, jelent�s problémát okozhat
pl. a felület egyenetlensége hullámkarton-nyom-
tatásnál (foltosodás, barázdáltság). A nyomta-
tási technológiából adódó problémák gyakran
szoftveres úton kerülhet�ek el, a megfelel�
pontterülés-korrekció, illetve speciális rácsozá-
sok alkalmazásával. Az optimális nyomatmi-
n�ség mindezen összetev�k tökéletes összehan-
golása révén érhet� csak el.

Az utóbbi 15 évben a digitális flexó hatalmas
el�retörése alapvet�en az oxigén UV-sugárzást
módosító hatásának köszönhet�. Az oxigén je-
lenléte csökkenti az UV-sugárzás polimert tér-
hálósító hatását az adott pont felszínén, ezáltal
a kiformálódó pont kisebb lesz a maszkon
(LAMS – Laser Ablated MaSk) megnyitott  felü-

O2

O2

O2 O2

O2

O2 O2

O2

O2 O2

O2

O2

O2 O2 O2 O2

UV megvilágító asztal UV megvilágító asztal
Inline-UV Flat Top módban

(magasabb intenzitású UV)

 

Flat Top raszterpont 

(ponttorzulással)

a) Analóg film-alapú 

formakészítés

UV megvilágító asztallal

Round Top raszterpont 

(pontvisszavétellel)

b) Digitális LAMS-alapú

formakészítés 

UV megvilágító asztallal

Flat Top raszterpont 

(ponttorzulás nélkül)

b) Digitális LAMS-alapú

formakészítés 

Inline-UV megvilágítással

1. ábra. Pontgeometriák különböz� technológiáknál
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letnél. A LAMS klisékkel dolgozó digitális tech-
nológia rendkívül kicsi, gömbölyített felszín�,
Round Top pontokat hoz létre a csúcsfényekben.
Ez a pontforma konzisztens, és pontos ellen�r-
zés alatt tartható a teljes tónustartományban.
Következésképpen a középtónusokban szintén
redukálódott, jóval kisebb kitöltési arányú pon-
tok jelennek meg, így gyakran nincs is szükség
középtónusbeli korrekciókra az ISO ofszet stan-
dardjaihoz képest. Ugyancsak ennek a jelen-
ségnek köszönhet�, hogy a negatív struktúrák
(vonalak, szövegek) sokkal nyitottabbak, job-
ban definiáltak. 

A Flat Top pont technológiák kizárják az oxi-
gén hatását a f�expozíció folyamán. Ez ponto-
san a maszkon (film vagy LAMS) nyitott nyílás-
nak megfelel� méret� pont képz�déséhez vezet.
A pont pontos geometriája azonban jelent�s
mértékben függ az alkalmazott technológiától.
A hagyományos, negatív filmmel készített ana-
lóg lemezeken a filmrétegben létrejöv� UV-szó-
ródás következtében sokkal diffúzabb pontfor-
mák jönnek létre, míg az újabb, lamináláson
vagy nagy teljesítmény� UV-sugárzáson alapu-
ló technológiák élesebb pontformát hoznak
létre. Közös jellemz� azonban, hogy a pontok
felszíne – akár nagy, akár kis pontról beszélünk
– mindkét esetben sík, tehát mindkét esetben
Flat Top geometriáról beszélünk.

A fentiekben leírt jelenségeket és pontgeo-
metriát az 1. ábra illusztrálja. 

Könnyen belátható, hogy a Flat Top és Round
Top pontok nyomtatási tulajdonságai jelent�sen
különböznek. Az elvégzett tesztek és gyakorlati
alkalmazások analízise során megállapítható,
hogy az összehasonlítások során mindkét tech-

nológia/pontforma rendelkezik el�nyös és hát-
rányos tulajdonságokkal. Ezek az el�nyök és
hátrányok er�teljesen függenek attól, milyen
nyomtatási folyamatban használjuk az elkészült
kliséket. A speciális rácsozási technológiák (pl.
EskoArtwork HD Flexo, Kodak Digicap) ugyan-
csak jelent�sen befolyásolják a nyomóformák
nyomtatási tulajdonságait. A kis pontok esetén
igen nagy jelent�sége van a maszkon létreho-
zott minimális pontméretnek és pontformának
(lézer levilágító berendezés valós optikai felbon-
tása, 2540–4000 dpi). (2–3. ábra)

A pontok geometriájának megfelel�en a leg-
fontosabb különbség a Flat Top és Round Top
pontok között a festékátvitel és a pontterülés
mértéke. A pontforma jelent�sen befolyásolja
továbbá a festékkirakódást a nyomtatási folya-
mat során. 

Általánosságban megállapítható, hogy a Flat
Top technológia el�nyös a festékátvitel (homo-
gén felületek nyomtatása) és a durvább nyomat-
hordozók felületének nyomtatása (foltosodás,
barázdáltság elkerülése) tekintetében, de hiá-
nyosságai vannak a csúcsfények, kifutók nyomta-
tása során, valamint a kontrasztos képek, vonalas
grafikák és szövegek nyomtatásánál, különö-
sen nagyobb rácss�r�ség (150–175 lpi) mellett.
A megfelel� nyomtatási kép elérése komoly és
id�igényes pontterülés-korrekciót igényel a kö-
zéptónusokban az ISO ofszet el�készítéshez ké-
pest. 

A Round Top pontformával dolgozó „klasszi-
kus” digitális technológia megfelel� rácsozás
(pl. HD Screens, mikrocellás rács) mellett a leg-
több nyomtatási környezetben kiváló eredményt
hoz, különösen, ha a nyomtatás során több kri-

2. ábra. 2540 dpi-s pontok 3. ábra. 4000 dpi-s pontok



tikus elem kombinációjára van szükség (csúcs-
fények, kontraszt, a részletek élessége). Normál
anilox használata esetén kiváló, finom anilox-
nál megfelel� festékátviteli tulajdonságokkal
rendelkezik. Az el�készítés során (ugyancsak a
megfelel� rácsozási technológia esetén) több-
nyire nem, vagy csak kismértékben szükséges
pontterülés-korrekciót használni.

A bevezet�ben leírtaknak megfelel�en a tech-
nológia-, illetve kliséválasztást további ténye-
z�k is befolyásolják. A teljesség igénye nélkül az
alábbi szempontok sorolhatóak fel:
� nyomathordozó, illetve nyomatkép jellegzetes-

ségei:
� durva (pl. hullámkarton, papír) vagy sima

(pl. fólia, öntapadó anyag),
� nagy felbontás igénye (pl. címke, flexibilis

csomagolóanyagok, dobozok),
� „fotorealisztikus” nyomatok, mély- ill. ofszet-

nyomtatás kiváltása,
� használt színek száma, színtelítettségi igény,
� vonalas grafikák, kis szövegek, vonalkódok-

nyomtatása;

� szükséges korrekciók mennyisége az el�készí-
tés (prepress) folyamán; 

� reprodukálhatóság igénye;
� klisé alapanyag ára, beszerezhet�sége, típus-

választéka;
� a klisékészítéssel kiszolgálni kívánt nyomda-

gépek típusai, méretei. 
A klisékészítési technológiával kapcsolatos üz-
leti elvárások természetesen további szempon-
tokat is felvetnek, mint pl. a klisékészítési kapa-
citás, a nyomtatásra kész klisé rendelkezésre
állásának id�igénye (pl. ismétlés idején gépórá-
ban kell mérni!), a gyártás és felhasználás egy-
szer�sége, szabványosítási lehet�sége, a klisé
gyártási selejtjének minimalizálása és a sokat
emlegetett pontos, gyors reprodukálhatóság. 

A leírt jellemz�k különböz� súllyal esnek latba
a klisékészítésre szakosodott vállalkozásoknál,
illetve a saját klisékészítéssel rendelkez�, kü-
lönböz� piaci szegmensekben, eltér� termékkör-
rel dolgozó nyomdáknál – de talán segítséget
adnak annak eldöntésében, hogy mikor milyen
technológiával készült klisét vagy egy beruhá-
zás esetén milyen saját rendszert válasszunk.

 A világ els� számú csomagolástechnológiai beszállítója

   A digitális � exó nyomóformák 90%-a CDI-vel,
   Cyrel Digital Imager-el készül (1.708 installáció).

   A � exó el�készít�k 70%-a szoftvereinket használja.

  Az ArtPro a világ legnépszer�bb csomagolás-
  technikai el�készít� szoftvere (8.287 installáció).

  Az ArtiosCAD a doboztervez�k leggyakoribb
  választása (35.503 installáció).

  A HD Flexo a � exónyomtatás új min�ségi szabványa.

  A CDI- és szoftverberuházások pályázhatók,
  vagy közvetlenül az EskoArtwork-ön keresztül   
  � nanszírozhatók!

 A partners Kft. az EskoArtwork kizárólagos magyarországi
 disztribútora. Kapcsolat: www.partners.hu, +36-1-221-5123
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Napjainkban egyre növekv� követelményekkel
szembesülhetünk a nyomdaipar minden ága-
zatában. Különösen igaz ez abban az esetben,
ha csomagolóanyag-gyártással foglalkozunk,
és mondhatjuk, hogy a legnagyobb kihívások-
kal az élelmiszer- és dohánycsomagolások el�-
állítása jár. 

Az élelmiszer-csomagolásokkal szembeni kö-
vetelmények mostanra nem csak a dizájnnal és
a nyomat kifogástalan megjelenésével jellemez-
het�ek. Jelenleg – különösen, de nem kizáróla-
gosan – a nagyobb élelmiszergyártók kifejezett
igénye a maximális termékbiztonság biztosítá-
sa és fenntartása a csomagolóanyag által. Eze-
ket a komplex igényeket szemlélteti az 1 ábra.

Az élelmiszer-csomagolással támasztott kü-
lönleges követelményeknek már több évtizedes
múltja van, ha gondolunk a mintegy 20 éve,
a SunChemical által els�ként megjelentetett il-
latszegény festékekre. Ezen festéktípusok az
íves ofszetnyomtatás speciális, jelenleg is fon-
tos szerepet betölt� segédanyagai. Ezek a festé-
kek azóta többszöri fejlesztésen estek át, így íz- és
illatsemlegességük napjainkra igen magas szin-
t�. Mindazonáltal az analitikai módszerek töké-
letesedése és az igények határozott növekedése
miatt az illatszegény festékek nem minden
esetben nyújtanak megfelel� termékbiztonsá-
got a csomagolásnak. Ezekre válaszul jelentek
meg a migrációszegény festéksorozatok. Ezek a
festékek, amennyiben a felhasználás körülmé-

nyei megfelel�ek, biztosítják, hogy a csomagoló-
anyag komponensei ne vándorolhassanak a be-
csomagolt élelmiszerbe (azaz ne migráljanak).
Ezek a festékek immáron nem csak íves ofszet,
hanem UV-ofszet és UV-flexó technológiához
is elérhet�ek.

Mi befolyásolja a migrációt? Migráció gyako-
ribb, ha alacsonyabb viszkozitású a festék (kom-
ponens), kisebb a molekula mérete, illetve ha a
molekulában kevesebb az elágazás. Jellemz�en
ilyen, migráló anyagok a szénhidrogének a fes-
tékb�l vagy nyomathordozóból, vagy fotoini-
ciátorok az UV-festékekb�l, lakkokból. Migrá-
ció lehetséges közvetlen érintkezésb�l vagy
gáz/g�z fázisból. A gázfázisos migráció esélye
jóval kisebb, mint a közvetlen érintkezésb�l
adódóé, és függenek a komponensek párolgási
hajlamából, mozgékonyságából a tárolás alatt.

Jellemz� migrációs módok: 
� penetrációs migráció (a festék stb. komponens

beivódik a csomagolásba, élelmiszerbe),
� lehúzódásos migráció (a nyomatok hátoldalá-

ra átadódik az el�oldalról festékkomponens,
ami utána az élelmiszerrel érintkezik), 

� g�zfázisú (ami süt�be helyezéskor jellemz�),
� kondenzációs migráció (ami f�zés, sterilizálás

esetén jellemz�).

A csomagolás alkotórészei befolyásolhatják a
belecsomagolt élelmiszert. Ez a hatás (organo-
leptikus [íz- és illatbefolyásolás] vagy migráció)
függ az élelmiszert�l és a csomagolási dizájntól,
tárolástól, szállítástól stb. is. Ezt szemlélteti a
2. ábra. Fontos, hogy a migrációszegény tulaj-
donság, az illatszegény tulajdonsághoz hason-
lóan, egy rendszer elemeinek pontos és szigorú
betartásával érhet�k el. A technológia megva-
lósításához tehát nem elég, ha migrációszegény
festéket „lapátolunk” a nyomógépbe. A lehetsé-
ges szennyezésforrásokat szemlélteti a 3. ábra.

A festékeknek, a nyomat nyomtatott oldalá-
nak nem szabad élelmiszerrel érintkeznie, és az

Megoldások csomagolóanyag-nyomtatáshoz
ÉLELMISZER-CSOMAGOLÁSOK

László Norbert

Fogyasztó Brand 
tulajdonos/megrendel�

Törvények/direktívák/
részletek (nemzeti/nemzetközi)

Komplex követelmények a csomagolással szemben
Fogyasztói információk/védelem/szállítás/tárolás/újrahaszosítás/illat/szennyezés/egészségügy stb.

Csomagolóanyag nyomtató

SunChemical®

1. ábra
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esetleges (véletlen) érintkezés is kerülend� a je-
lenleg érvényben lév� szabályozások alapján.
A veszélyelemzés már a festék és lakk alapanya-
gainak kiválasztásánál meg kell, hogy kezd�djön
az élelmiszer-csomagolásoknál, hogy a szüksé-
ges termékbiztonság biztosítható legyen. Els�d-
leges vagy másodlagos csomagolás nem szerepel
többé a hivatalos dokumentumokban, ugyanis
ezeknek nincs komoly befolyása a veszélyelem-
zésre. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kül-
s� és gy�jt� csomagolások is, effektív gát híján,
szennyezhetik a becsomagolt élelmiszereket.

Sajnos mindeddig nem jött ki egyértelm�
szabályozás sem Európában, sem máshol a vilá-
gon. Az Európai Közösség nem határozott meg
(kartoncsomagoláshoz) tesztmetódust, beleért-
ve a használható élelmiszermintát, a kitettség
idejét, specifikációt az Összes (minden kompo-
nensre) vagy Specifikus (komponensenkénti)
Migrációs Határra, valamint semmilyen tole-
ranciát. Jelenleg az EU Framework Directives
csak direkt élelmiszerrel érintkezhet� lakkokra
(1935/2004/EC) és m�anyagokra (2002/72/EC)
vonatkoznak. Az EU directive 2023/2006 egy
GMP kalauz, és hivatalosan megemlíti a függe-
lékében  a festékeket 2008. 08. 01. óta. Az EuPIA
Irányvonal – limitációk szerint: 50 ppb (parts per

billion, vagyis rész a milliárdból) (vagy μg/kg)
lehet a migráció, ezt az irányelvet 2010-ben ad-
ták ki, és a legfrissebb szabályozásnak tekinthe-
t� e területen.

Ett�l függetlenül a nagy élelmiszergyártók,
mint pl a Nestlé nagyon szigorú el�írásokat tett
csomagolóanyagai gyártásához (Nestlé Guide-
lines), amelyben megjelöli, milyen tulajdonsá-
gú festékkel kell nyomtatni a termékeit.

A migrációszegény nyomtatás megvalósítá-
sa és üzemeltetése költséges folyamat, aminek
a migrációszegény festékek magasabb ára a leg-
kisebb része. Ez az eljárás extra értéket ad a cso-
magolásnak, és a magasabb el�állítási költsé-
gek ezáltal a termék árában érvényesíthet�k.  

A jelenlegi meglátásaink szerint az élelmiszer-
csomagolások el�állításához a jöv�ben mind
többször fognak migrációszegény technológiát
igényelni.

Napjaink élelmiszercsomagoló-anyag nyom-
dájának a sikeréhez a mutatós dizájn és a kifogás-
talan nyomatmin�ség mellett alapvet�, hogy
biztonságos terméket állítson el�. Ennek bizto-
sításához íz- és illatsemlegességgel rendelkez�
termék a minimum, a migrációszegény tulaj-
donságú pedig, mint extra szolgáltatás illeszt-
het�.

Az igényelt biztonsági szintje

Csomagolt anyag

nagyon magas

magas

nem érzékeny magas követelmény

2. ábra
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3. ábra

SHIZON 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 1048 Budapest, Székpatak utca 20.
Telefon: +36 30 396 7410, +36 1 230 9417
e-mail: shizon.kft@chello.hu, web: www.shizon.hu
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A COMPETENCE’10 rendezvény során a Bobst
által bemutatott új MASTERFLEX-HD nyomda-
gép új mércét állít a magas nyomtatási min�ség�
flexó post print világában. 

A flexónyomtatási technológiával közvetlen
a hullámlemezre vagy mikrohullámú kartonra
nyomtathatnak, ami a termékek csomagolási
költségének csökkentését teszi lehet�vé. 
MASTERFLEX-HD nyomdagépi háttérrel gyár-
tott flexótermékekkel a dobozgyártók új piaci
lehet�ségekhez jutnak.

A COMPETENCE’10 alkalmával a Bobst  bemu-
tatta továbbá az EXPERTCUT 1.6 gépet, mely
teljesítményét tekintve a Bobst termékskálá-
jának közepén helyezkedik el, így teljessé vált
a kimetsz�gépek új generációja.

ÚJ IRÁNYVONAL A FLEXÓ POST PRINT 
TERÜLETÉN

A MASTERFLEX-HD a hullámlemez, mikrohul-
lám, valamint a karton ultra min�ségi flexó-
nyomtatására új m�szaki megoldást jelent. 

A továbbfejlesztett szabályozási technológia
és ultra precíz, automatikus regiszterállító rend-
szer integrálása a gyártók számára még jobb kép-
felbontás alkalmazását teszi lehet�vé, amihez
finomabb aniloxhengerekre és nagyobb fel-
bontású nyomóformára van szükség. Ezen el�-

nyök a márkatulajdonosok számára jelenlegi
csomagolásainak nyomtatott kartonpapírról
mikrohullámra vagy hullámlemezre való át-
alakítását teszik lehet�vé, amivel csökken a cso-

Új Bobst flexónyomda a dobozgyártóknak 
Szabadics László
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magolás súlya, a flexónyomtatással árel�nyre
tesznek szert, ugyanakkor megmarad a magas
nyomtatási min�ség. 

Az új nyomdagéppel termel� dobozgyártók-
nak lehet�ségük nyílik a piac egy olyan részé-
nek kiszolgálására, ahol jelenleg ofszetnyomta-
tással és kasírozással készítik a dobozokat. 

A MASTERFLEX-HD további új távlatokat nyit
a barna papírok nyomtatásában, aminek kifejlesz-
tése az Fx Colors cégnek köszönhet�. Ez a rend-
szer egy különleges színbontási technológiát al-
kalmazva az újrahasznosított barna papírokon
ragyogó képek nyomtatását teszi lehet�vé.

A MASTERFLEX-HD el�nyei a nyomdagép-
ben rejlik: egy olyan rendszer került kifejlesztés-
re, ami az ív elején a nyomtatott jelet érzékeli,
majd ezt az információt felhasználva minden
egyes nyomóm�vet a regiszterjelnek megfele-
l�en indít el. A rendszert Start & Go’-nak nevezik,
ami automatikusan állítja a regisztert a nyomat
elején és végén, korrigálja a nyomóforma elfor-
dulását, valamint figyeli és automatikusan állít-
ja a hossz- és keresztirányú passzert. A nyomat-
beállításhoz csupán néhány ívre van szükség.
Az els� ív áthaladása után képes automatikusan

beállítani az említett paramétereket. A direkthaj-
tású adagoló a deformációmentes ívbevezetést
biztosítja, ugyanakkor képes korrigálni az ív po-
zícióját úgy, hogy az els� szín az ív elejéhez ké-
pest biztosan a megfelel� pozícióba kerüljön. 

A MASTERFLEX-HD gép fejlesztése során az
alapot a MASTERFLEX-A biztosította, míg a tech-
nológia kifejlesztését az aniloxhenger-, nyomó-
forma-, festék- és egyéb gyártókkal való szoros
együttm�ködés eredményezte.

Az iQ300 min�ség-ellen�rz� berendezés min-
den egyes ívet ellen�riz és kidobja azokat, ame-
lyek a vev� által felállított követelményeknek
nem felelnek meg. Ezek többek között lehetnek
nyomathibák, papírfelületi hibák, különböz�
mosódeszka-effektusok, melyeket teljes nyo-
matfelületen, maximális sebesség mellett ké-
pes a rendszer érzékelni és szelektálni. 

A COMPETENCE’10 rendezvény résztvev�i
a MASTERFLEX-HD berendezést az automatikus
BOBST LOADER-ML ívadagolóval felszerelve lát-
hatták. A LOADER-ML a magas hozzáadott érté-
k� ívek sérülésmentes adagolását, valamint az
ívkasírozott túlnyúló ofszetívek tökéletes adago-
lását egyaránt biztosítja.



B O B S T G R O U P . C O M

MASTERFLEX-HD

Csúcsminõségû 
HD flexónyomda!
Új irányvonal született a következõ újdonságokkal!

Ultra pontos (precíz) továbbfejlesztett szabályozási technológia• 

Automatikus állítás• 

iQ 300 min�ségszabályozás, 100%-os min�ség-ellen�rzés• 

Automatikus festékrendszer és mosórendszer• 

Automatikus el�beállítás és a már gyártott tételek beállítása a memóriából• 

Gyors aniloxhenger csere• 

Direkt hajtású adagoló: sérülésmentes ívbevezetés• 

Ívméret és sebesség: 2100×1300 mm, 10 000 ív/óra • 

Fedezze fel a nagy felbontású flexónyomtatást: 

www.bobstgroup.com/bobst/masterflex-hd 
laszlo.szabadics@bobstgroup.com   
www.bobstgroup.com, telefon: +36 30 456 8056
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Az EskoArtwork idei januári évértékel� s egy-
ben az el�ttünk álló év stratégiáit megfogal-
mazó rendezvényén hangzott el a címben idé-
zett mondat. A 2009-es piaci bevezetés� HD
Flexo technológia a tavalyi évben valóban
elindult az iparági szabvánnyá válás útján.
Az EskoArtwork, mint a világ els� számú cso-
magolástechnikai beszállítója, megtartotta ve-
zet� szerepét a digitális flexó nyomóforma
gyártó berendezések területén. 2010-ben 241
új CDI berendezést installáltak világszerte,
ezek 90%-át 4000 dpi-s optikával. A tavaly le-

szállított berendezések több mint 50%-a a HD
Flexo technológiát alkalmazza, mintegy 15%-
ukban pedig a gyártási folyamatot egyszer�sí-
t� és rendkívül precízzé tev� Inline UV-megol-
dás is megtalálható. A CDI berendezések és
a hozzájuk kapcsolódó komplett prepress szoft-
verrendszerek hatékonyságát jól mutatja, hogy
a digitális flexóklisék mintegy 90%-a Esko
CDI-n készül világviszonylatban.

A hódító útjára indult HD Flexo sikere nem
csupán az elérhet� kiváló nyomatmin�ségnek
köszönhet�. A leglényegesebb szempont, hogy
(vezet� szerepénél fogva) ezzel a technológiá-
val az EskoArtwork új iparági szabványt hozott
létre, mely biztosítja az egyszer� kezelhet�sé-
get, a pontos reprodukálhatóságot és a kifogás-

talan min�séget egyaránt, méghozzá ugyanazzal
a rendszerrel a flexónyomtatás legkülönbö-
z�bb területein; a címkenyomtatástól a hajlé-
konyfalú csomagolások nyomtatásán keresz-
tül a kartondobozok, illetve hullámkartonok
nyomtatásáig. Napjaink legnagyobb kihívása
a hatékony, id�- és pénztakarékos termelés –
ennek pedig egyetlen útja a korábban sok-sok
egyedi elemet tartalmazó folyamat integráció-
ja egyetlen, egyszer�en kezelhet� rendszerbe.
A felhasználók körében hatalmas sikert aratott
a 2010 �szén indult, min�ségi garanciákat

nyújtó kezdeményezés, a HD Flexo Certificati-
on. Az év utolsó három hónapjában 35 nyom-
da és kliségyártó nyerte el a jogot a „HD Flexo
Certified” embléma használatára.

A jöv� útja természetesen a hatékonyság
további növelése. Az EskoArtwork eddig is világ-
els� volt a csomagolástechnológiához és flexó-
nyomtatáshoz kapcsolódó szoftvermegoldások
szállításában. A speciális szerkeszt�- és ellen�r-
z� programok mellett az utóbbi évek fejleszté-
sei a munkafolyamatok egyszer� kézben tart-
hatóságát, ellen�rizhet�ségét szolgálták. A
teljes pre press folyamatot lefed�, a folyamatok
nagyfokú automatizáltságát támogató Auto-
mation Engine, a hozzá csatlakozó Color Engine-
nel együtt eddig is professzionális segítséget

2010 a HD Flexo éve volt – 
2011 a WebCenter éve lesz…
Ratkovics Péter
partners Kft. – az EskoArtwork hivatalos disztribútora, 
ratko@partners.hu

WebCenter

Operator Approver



nyújtottak a gyártóknak. A szoftverrendszer ter-
mészetesen közvetlenül integrálható a vállalat
MIS (menedzsment információs) rendszerébe
is, de az új WebCenter alkalmazás tovább mu-
tat ennél. A legid�rablóbb, legtöbb félreértést,
munkaismétlést generáló folyamat egy termel�
cég életében az ügyféllel való egyeztetés, a jó-
váhagyás procedúrája. A WebCenter és a hozzá
kapcsolható egyéb alkalmazások (pl. Studio,
Visualizer stb.) a tervezés pillanatától egészen
a gyártás megkezdéséig lehet�vé teszik az
elektronikus kapcsolattartást, egyértelm�sítik
a változtatási javaslatokat, biztosítják az elekt-
ronikus mintakészítést, proofolást. Ezen túl-
men�en lehet�séget biztosítanak a munkák
megrendelésére, követésére és ügyfél-, illetve
gyártóoldali automatikus adminisztrációjára
is. A teljes komplex szoftvermegoldás modul-

rendszerben épül fel, mely a felhasználó igé-
nyei szerint alakítható, b�víthet�.

A piac így reagált az év potenciális slágerter-
mékére: „A hatékony munkafolyamat-vezérlés,
az Automation Engine és a WebCenter alkal-
mazása termelési kapacitásaink kihasználtsá-
gát két hónap alatt drasztikusan javította. Ma
már nem tudnám elképzelni az életünket ezek
nélkül a szoftvereszközök nélkül…” 

Az innovatív ipari technológiákkal foglalko-
zó Danaher csoport 2011. január 21-én megvá-
sárolta az EskoArtwork részvényeit a korábbi
tulajdonos Axcel befektet�csoporttól. Ez újabb
er�forrásokat, de egyben újabb kihívásokat is
jelent a cég részére, mely tovább kívánja er�sí-
teni pozícióit a csomagolástechnológia terüle-
tén: elhihetjük, hogy 2011 a HD Flexo folytató-
lagos diadalmenete és az új WebCenter éve lesz.

DUPRO  Kft.
Lohmann GmbH and Co KG ragasztószalag-divízió magyarországi képviselete

H-1188 Budapest, Szövet u. 15.     Tel/Fax: +36 1 290 8359

Ragasztószalagok széles választékban!

www.dupro.hu www.ragibolt.hu
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NExT – itt a Flint új levilágítási technológiája
LAPOS LEGYEN MINDEN PONT TETEJE

Sári István

A Flint Group nyloflex® NExT néven az 
elmúlt év végén új UV-levilágítási technoló-
gia születését jelentette be a flexó 
nyomólemezekhez Stuttgartban.
A NExT – nevéhez híven, ami a New Exposure
Technology szavakból adódik – valódi új-
donságot hordoz a meglév� analóg és 
a mintegy 15 éve megjelent digitális levilá-
gítási technikához képest. A nagy teljesít-
mény� UV-levilágító, ami a hagyományos
fénycsöves és UV-LED technológia kombi-
nációja, egyszerre képes a nyomóelemek
alakjának 1:1-es reprodukciójára, 
valamint a tónusos felületek strukturált 
kialakításával a festékterülés és fedettségi
értékek jelent�s növelésére.

Az els�ként említett el�nyt a köznapi szóhasz-
nálatban meghonosodott Flat Top Dots – lapos
tetej� nyomóelemek – kialakítása révén éri el.

Emlékezetes módon a hagyományos analóg
kliséknél a nyomóelemek vállszögei nem elég
meredekek, ezért a nyomtatás során fellép�
er�k a pontokat deformálják, ami pontnöveke-
déshez, a fedettségi értékek feler�södéséhez ve-
zet. Ezt ugyan korrekciós görbékkel lehet kom-
penzálni, ám a folyamat ráfordításigényes, és
eredményében bizonytalan, standardizálása jó-
szerivel lehetetlen.

A digitális technológiával kidolgozott nyomó-
lemezek pontjai ugyan vállszögükben merede-
kebbek, de a pontok túlságosan hegyesek. A nyo-
móer� viszonylag csekély eltérése esetén is eltér�

1. ábra. Az analóg és a digitális levilágítás összehasonlítása az új digitális nyloflex® NExT lemez megvilágítási
technológiával jól mutatja a különbségeket a pontok felépülés, a vállszög reprodukciója, továbbá a pont átmér� és 
a pont deformációja kapcsán. A NExT levilágítási technikával leképzett pont áll legközelebb az optimális 1:1-es
másolási eredményhez.

a) analóg megvilágítás filmmel 
és UVA-fénycs�vel

b) digitális leképzés� LAMS réteg UVA-
fénycsöves megvilágítással polimerizálva

c) digitális leképzés� LAMS réteg az új
NExT megvilágítással
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pontleképzés az eredmény, a finom pontok – kü-
lönösen oldószeres festékek alkalmazásánál –
centrikus kiegészít� körrel, fánkszer� lenyo-
matként jelennek meg a nyomaton. Ez ugyan
könnyebben kézben tartható, mint az analóg
technológia, de itt is kompenzációra van szük-
ség a reprodukció során. Igaz kisebb mérték�re
és stabilabb eredménnyel. A kisebb pontdefor-
máció révén a nyomtatása standardizálására a
digitális lemezeknél jobb az esély.

A Flat Top Dots pontok valahol a két el�d el�-
nyeit egyesítik, és kikerülik azok hátrányait.
A finom pontok vállszögei meredekek, így nem
áll fenn még nagyobb nyomóer�nél sem a
pontnövekedés veszélye, viszont a pont fels�
nyomófelülete lapos – pontosan, 1:1-ben képe-
zi le a pixelekb�l felépül� digitális információt.
Nincs szükség többé jelleggörbére, kompenzá-
cióra.

Nyilván a nyomtatásnál is el�nyös a lapos
ponttet�, mivel a nyomóer� kisebb ingadozása
nem befolyásolja a leképzett pont méretét,
nem lép fel deformáció. Könnyebb, gyorsabb
és biztosabb a nyomásindulás. A Flat Top Dots
technológia el�segíti közvetetten a modern
nyomógépi fejlesztések egyik ígéretes újdonsá-
gát, a nyomóer�-beállítás automatizálását. En-
nek lényege, hogy a nyomógépen elhelyezett
kamera a pontfelületet méri, és színr�l színre
haladva négy-öt fordulaton belül úgy alakítja a
nyomóer�t, hogy a leképzett pont mérete az
el�írt mértékkel azonos legyen. A nyomóer�
beállása után már csak a folyamatos leolvasás,
összehasonlítás feladata marad, a szervós meg-
hajtású szabályozás csak a megengedett t�rés-

határok elhagyásakor avatkozik be a nyomóer�
módosításába. 

A Flat Top Dots technikához a közelmúltban
megjelent megoldások közös vonása, hogy az
oxigént próbálják a polimerizálódó lemezfelü-
lett�l távol tartani, a hagyományos fénycsöves
UV-megvilágítás mellett. Teszik ezt vagy speci-
ális elválasztó film felkasírozásával vagy a leve-
g� – és benne az oxigén – kiszorításával más el-
választó gáz befúvásával.

A NExT el�nye – összehasonlítva az alternatív
megoldásokkal – abban rejlik, hogy nincs szük-
ség elválasztó gázok alkalmazására, annak veszé-
lyei nem jelentkeznek, de nincs szükség egyéb
költséges segédanyagokra és gépekre sem.

A nyloflex® NExT egyszer�en integrálható
a megszokott digitális lemez feldolgozási folya-
matba. A NExT nagy energiájú UV-levilágítója
annyira felgyorsítja a nyomóelemek polimeri-
zációját, hogy a környezeti leveg� oxigéntartal-
ma már nem tudja lefékezni a polimerizációt,
így az oxigén blokkoló hatása elhanyagolható
mérték� marad.

A hagyományos fénycsöves UV-levilágító nagy
energiájú UV-LED-es megvilágítással kombi-
nálva a digitális állományból lézerrel leképzett
információt 1:1-ben reprodukálja. A NExT-tech-
nológiával kidolgozott lemezek nyomásérzé-
kenysége alacsonyabb, a fogaskerék- vagy rezo-
nanciacsíkozások mérsékelhet�k.

A Flint Group új UV-technológiája 2011 folya-
mán lesz megvásárolható. A következ� hóna-
pokban el�ször a kisebb, III-as formátumban,
920×1200 mm-es méretben jelenik meg a NExT-
levilágító, de az év második felében már várha-

2. ábra. Telitónusos elem megvilágítási eredménye
nyloflex® NExT technikával ACE 114-es digitális Flint
lemezen

3. ábra. A nyloflex® NExT technikával 
a legfinomabb raszterpontok 1:1-es reprodukciója 
is lehetséges
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tóan kapható lesz az 1200× 2032-es jumbo méret
is, jöv�re pedig a sleeve-es adaptáció is rendel-
kezésre áll.

Az új levilágító kombigép lesz tehát a fény-
csöves része révén használható az egyéb levilá-
gítási feladatokra, így a hátoldal-megvilágításra
és az utómegvilágításra és -kezelésre.

Az UV-LED fényforrás élettartama elérheti a
10 000 üzemórát. Maga a levilágítás id�tartama
egy-egy lemeznél körülbelül 12 perc, azaz meg-

egyezik a digitális lemezek f�-megvilágítási ide-
jével. A NExT nem igényel speciális lemezfajtát,
a használatban lev� standard digitális lemezek-
kel m�ködik. Lemeztípustól függ� a megtart-
ható legkisebb pontméret, 20 mikronos pont-
átmér� elérhet�. A telitónusos nyomófelületek
rácsozásához akár 200 vonal/cm feletti finom
„mikrobarázda” is alkalmazható, ami kiváló
festékátadást és festékterülést, számottev� den-
zitásnövekedést eredményez.

Párizsban az EMBALLAGE 2010 nemzetközi csoma-
golási kiállításon, amelyet kétévenként rendeznek
meg, általában kitüntetett helyen szerepelnek a
szakma innovációs eredményei.

A kiállítók benevezhették újdonságaikat, amelyek-
b�l a tíztagú zs�ri választotta ki a hét legjobbat,
amelyeket külön innovációs díjjal tüntettek ki.
A hét legjobbnak a „PACK EXPERTS coup de coe-
ur” (a csomagolási szakért�k szívdobbanása) díjat
adományozták. A 243 nevezésb�l 48 kiválasztott
terméket a Forum PACK INNOVATION területén
három vitrinben állítottak ki, és a kiállítók pedig a
standon a „STOP Selection Offficielle 2010” feliratú
táblát helyezhették el. A svéd Billerud Papíripari
Egyesülés cellulózt, papírt, különféle csomagolópa-
pírokat és papír csomagolóeszközöket gyárt. A Bille-
rud Egyesülés 2001-ben alakult. A tagvállalatok a Assi
Domän a Skärblacka és Karlsborg papírgyár és a Stora
Enso papírgyár Gruvön. 

A közelmúlt legjelent�sebb fejlesztési eredmé-
nye a FibreForm®, amely a világ az els� nyújtható,
s�t h�formázható papírja. A FibreForm a csoma-
golóiparban szenzáció, mert versenyképes a m�-
anyagokkal, változatos újszer� csomagolások tervez-
het�k és gyárthatók bel�le. A FibreForm felületén
markáns, bemélyed� és kiemelked� (negatív és po-
zitív) dombornyomást lehet alkalmazni.

A Billerud standján Párizsban kiállítottak a Fibre
Formból készült csomagolásokat. Az anyag felülete
és fehérsége önmagában is érdekes, tetszet�s és ele-
gáns. A FibreForm nyomtatható és különböz� felü-
letnemesítési technikákkal még fokozható a cso-
magolás vizuális hatása. 

A feldolgozást, a csomagolások gyártását Multivac
h�formázó berendezéssel végzik.

A FibreForm el�ször Svédországban a Scan Pack
csomagolási versenyen nyert díjat 2009-ben, majd
a Flextrus Paperlite-tel skandináv innovációs díjat,

Kínában a ProPack csomagolási szakkiállításon szin-
tén innovációs díjat nyert, a Sony Ericsson mobilte-
lefon-csomagoláshoz alkalmazta és a Pentaward World-
wide Design Versenyen 2009-ben díjat nyert, majd
a párizsi siker következett, a zs�ri a hét legjobb in-
novációnak járó „coup de coeur” díjjal jutalmazta. 

A FibreFormból készült csomagolások látványa,
küls� megjelenése esztétikus, elegáns, mutatós cso-
magolások készültek bel�le, a designerek felfigyeltek
erre az érdekes és értékes anyagra, a gyártók pedig
a vev�k megnyerése és a márkatermékek el�nyös
megkülönböztetése miatt alkalmazzák.

A FibreForm a fenntartható fejl�dés és a környe-
zetvédelem minden követelményét kielégíti, cellu-
lózból, száz százalékban els�dleges szálból, tehát
megújuló nyersanyagból készül, és FSC tanúsítvány-
nyal rendelkezik. (FSC: a fenntartható és felel�s er-
d�gazdálkodás.) A környezettudatos vásárló nyil-
ván el�nyben részesíti a m�anyagból készült
csomagolásokkal szemben, mert újrapapírként új-
rahasznosítható, illetve komposztálható és biológiai -
lag lebomlik. A FibreForm további el�nye, hogy köz-
vetlen érintkezésbe kerülhet az élelmiszerrel.

A Flextrus jogel�dje 1929-ben alakult, és profilja
már eredetileg is az élemiszeripar és a gyógyászat
flexibilis csomagolóanyagainak gyártása volt. A cég-
csoport 2010-ben egyesült a Flexopac és a Flexmed
cégekkel. A Billerud és a Flextrus fejlesztési együtt-
m�ködése révén sikerült egy új csomagolóanyagot
megvalósítani. A Billerud FibreForm felhasználásá-
val a Flextrus fejlesztette ki az élelmiszer-csomago-
láshoz alkalmazható tálcákat és fóliát, amelyet el�-
ször a Marks & Spencer vezetett be felvágottak és
húsok csomagolásához. A Flextrus Paperlite márka-
névvel gyártja a csomagolóanyagot, amellyel a skan-
dináv csomagolási versenyen a Packaging Innovati-
on Award innovációs díjat nyerték el Göteborgban.      

Eiler Olga

H�FORMÁZHATÓ PAPÍROK SVÉDORSZÁGBÓL
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Milyen hatásai voltak a 2009-es gazdasági
válságnak a Varga-Flexo Kft. életében?
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel
a válság idején is teljes kapacitással m�ködött
a cégünk. Természetesen nem állítjuk azt, hogy
semmilyen formában nem érintett minket a gaz-
dasági helyzet, mivel a megrendel�k teljesen ért-
het� okokból csökkentették vagy megszüntették
a beruházásokat, és t�kemegtartásra törekedtek.
Azonban annak hála, hogy soha nem voltunk
eladósodva, öner�b�l sikerült a hat-nyolc hó-
napos visszaesést is új gépek gyártásának szen-
telnünk. Külön öröm számunkra,
hogy teljes dolgozói létszám
mellett, elbocsátások nél-
kül tudtuk a termelést
folytatni, bízva abban,
hogy a 2010-es év ismét
meghozza majd a na-
gyobb megrendeléseket. 

F�bb ügyfélkörünket, az
élelmiszercsomagoló-anyagot
el�állító kis- és középvállalkozásokat
a válság csak megérintette, de nem rázta meg,
s�t forgalmuk nemhogy csökkent, hanem lát-
ványosan emelkedett, hónapról hónapra árbe-
vételi csúcsokat döntöttek. Ezen partnereink
a válság ideje alatt elért sikereihez nagymérték-
ben az járult hozzá, hogy korábban reális beruhá-
zásokat, illetve fejlesztéseket hajtottak végre,
így csökkentve a termékek el�állítási költségét
– például az átállások csökkentésével, amit az
oldalcserél�s rendszeren alapuló flexónyomó- és
laminálógépekkel tudtak elérni. Emellett a mi-
n�ség javítására fektették a hangsúlyt, így rövi-
debb id� alatt gazdaságosabban képesek rend-
kívül színvonalas munkát végezni. 2009 végén
már nagyobb biztonsággal lehetett a jöv�t ter-
vezni, 2010-ben pedig a vállalkozások az elma-
radt nagyobb beruházásokat pótolni tudták. 

Mi magunk a legnagyobb hangsúlyt ebben
a kritikus gazdasági szituációban a fejlesztésekre
helyeztük. Terveinket, melyek szerint a min�-

séget javítjuk, az átállási id�t csökkentjük és a
gép sebességét növeljük, sikerült maradéktalanul
megvalósítani. 2010-t�l pedig folyamatos le-
terheltséggel, száz százalékos kihasználtsággal
zajlik a gyártás a Varga-Flexo Kft.-nél.

Milyen új fejlesztéseket vezettek be?
Az egyik legnagyobb büszkeségünk a saját fejlesz-
tés� automata nyomat-el�készítés. Olyan szoft-
vert készítettünk, ami akár egyszerre nyolc szín
esetében 20 méteren belül képes a hossz- és ke-
resztregiszter, illetve a nyomóm�vek el�beál-

lítására. Konkurenseink esetében a
vev� számára ez jelent�s több-

letköltséggel jár, a mi gé-
peink azonban alapáron
tartalmazzák ezt a szoft-
vert. A másik el�nyünk
pedig, hogy 20 méteren

belül megtörténik az el�-
beállítás, szemben a konku-

renciánál megszokott 500–1000
méterrel. Természetesen az el�beállítások

nevében nem véletlenül szerepel az „el�” szócska.
A finomítások elvégzéséhez ugyanis bármilyen
rendszernél elengedhetetlen az emberi ténye-
z�: a gépmester szerepe éppen emiatt mindig is
létfontosságú marad.

A gép mechanikai sebességét, ami egyben a
nyomtatási sebesség, 300 m/percre tudtuk emel-
ni min�ségi, nyolcszínes nyomatok készítése
esetén is. Természetesen bizonyos anyagszerke-
zeteknél ennél alacsonyabb sebesség indokolt
lehet. Tapasztalataink alapján azt mondhatjuk,
hogy naponta átlagosan 100 000–150 000 mé-
ter nyomtatást lehet végezni a gépeinken 5–10 át-
állás mellett, huszonnégy órás m�szakban.

A gyors átállás fontosságát talán nem is szük-
séges hangsúlyoznunk, hiszen minden terme-
l� törekszik a gazdaságosságra és az id�beni ki-
esések minimalizálására. A konkurens gyártók
automata mosórendszert ajánlanak nagy kapa-
citású lepárlóval, azonban mi úgy gondoljuk,

A magyar nyomdagépgyártó: 
a Varga-Flexo Kft.
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a befektetés nem térül meg soha a rengeteg
festék- és oldószertöbblet felhasználása miatt.
Tapasztalatunk szerint, hazai kis- és középvállal-
kozások, ahol nem ritka az 5–10 átállás sem hu-
szonnégy óra alatt, nem tudják gazdaságosan
üzemeltetni, s�t sokan, akik rendelkeznek ilyen
berendezéssel, emiatt nem is használják. Ezért
mi ügyfeleinknek nem is ajánljuk ezt a rendszert,
hanem helyette a jóval olcsóbb tartalék alkat-
részeket kínáljuk. Ezek beruházási és üzemelte-
tési költsége a tizedét sem éri el az automata
mosórendszerek költségeinek. Mindemellett
a megrendel�k igényét igyekszünk maradékta-
lanul kiszolgálni, így kérésre automata mosó-
rendszerrel szállítjuk gépeinket.

Az egyik legnagyobb technológiai váltás, amit
véghezvittünk, az oldalcserél�s rendszerre való
átállás volt. Ennek a lényege röviden az, hogy
a forma- és raszterhenger helyére fixen beépí-
tett léghengerek kerülnek, amikre igény szerin-
ti sleeve-eket húzhatunk fel oldalról, a kezel�-
oldali csapágyházak gyors bontása után. Így az
átállási id� a töredékére csökken a hengeres ki-
vitel� gépekhez képest. Nyomda- és lamináló-
gépek mellett kiegészít� berendezéseket is gyár-
tunk, így például a sleeve-ek cseréjét az erre
kialakított tartókocsik is segítik, csökkentve
a sleeve-ek sérülésének veszélyét. A forma és az
anilox fixen beépített léghengereire szervomo-
torokat szerelünk, így lehet�ségünk nyílik bár-
milyen nyomathossz beállítására, megsz�nik
az 5 vagy 10 mm-es korlát és lehet�ség adódik
a csúsztatott nyomtatásra. A forma sleeve-re ra-
gasztott klisék kerületét bevisszük a rendszerbe,

és a szervo-frekvenciaváltók automatikusan be-
állnak a kívánt áttételre egy nagy pontosságú
visszacsatolás segítségével. A hosszirányú regisz-
ter korrekciója is a motorok állításával végezhe-
t� el. Mivel minden hengert különálló motor
hajt, fogaskerekek csak a tekercsel� oldalon ta-
lálhatóak, ezért megsz�nnek a gép fogaskerekei
által okozott rezonanciák, és ezáltal a nyomatban
jelentkez� „fogcsíkok” is csökkennek.

A fejlesztéseink hamar meghozták a várt ered-
ményt, elmondhatjuk, hogy már a harmadik új
típusú, minden újítással felszerelt gépünket
gyártjuk, a vev�i vélemények pedig határozot-
tan pozitívak. Gépeink termelés közben olyan
partnereink üzemében tekinthet�k meg, akiket
nem kell bemutatni a hazai piacnak: F-M Pack
Kft., Flexo 2000 Kft., FOR-MA Flexo Kft., Krajcár
Kft., Lászlópack Kft., Szemi-Pack Kft.

Milyen, a m�ködéssel kapcsolatos 
új fejlesztéseket terveznek a jöv�ben?
Tervezzük a lengyeltóti üzemcsarnokunk és ka-
pacitásunk b�vítését, de a kiemelt tervünk a szol-
gáltatás és az ügyfelek kiszolgálásának még
magasabb szintre emelése. Igyekszünk minden
megkeresésre azonnal reagálni, az árajánlatokat
pedig az igénylést�l számított egy órán belül el-
készíteni. Internetes távfelügyeleti rendszert épí-
tünk ki a gépeinkhez ingyenesen használható
Skype-telefonnal, ennek köszönhet�en bár-
milyen hiba felmerülése esetén bárhonnan rá
tudunk csatlakozni a meghibásodott gépre, és
megkezdhetjük a probléma lokalizálását. Emel-
lett pedig folyamatosan fejlesztjük az informa-
tikai és vállalatirányítási rendszerünket.

Terveznek-e újabb flexókupát?
A flexókupa-sorozatot négyen indítottuk el: a
Flexo 2000 Kft., a Krajcár Kft., a Viner-Pack Kft. és
a Varga-Flexo Kft. Ezeken a „rendezvényeken”
a flexó tevékenységi körben m�köd�, barátság-
ban lev� cégek versengenek a flexókupa elnye-
réséért futballmérk�zések keretében. A mérk�-
zések helyszínét minden alkalommal más cég
biztosítja. A fárasztó sporttevékenységet mél-
tóképpen pihenjük ki a hajnalig tartó mulato-
zással. Az els� kör óriási siker volt, ezért idén
feltétlenül folytatjuk, s�t nemzetközivé növi ki
magát az esemény, ugyanis külföldi partne-
reink is megtisztelnek majd jelenlétükkel.
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MEDVEI OTTÓ

E-mail: medvei.otto@intergraf.hu

1995-ben a Nagyváradi M�szaki Egyetem finom-
mechanikai karán szereztem mérnöki diplomát.
Már egyetemi éveim alatt autodidakta módon
kezdtem el tanulni a grafikai tervezés és kiad-
ványszerkesztés alapjait. Nagyon megtetszett
a kiadványszerkesztés, valamint az élet is úgy
hozta, hogy els� nagyváradi munkahelyemen
(European Drinks S.A.) mint lelkes pályakezd�,
a cégen belül, a grafikai tervezés és ofszet nyom-
dai el�készítéssel foglalkozó részleghez kerültem.
A flexográfiai nyomtatással 1998-ban kerültem
kapcsolatba. Ekkor hároméves ofszet-el�készí-
t�i tapasztalattal rendelkezve, egy zöldmez�s
beruházás részeként induló flexónyomda repró
és digitális nyomóforma készít� részleg terve-
zésével és kivitelezésével bíztak meg. A projekt
ideje alatt számos, a flexóiparban ismert szak-
embert�l tanulva sajátítottam el a flexográfiai
repró és a nyomóforma-készítés alapjait. Ez-
alatt ismertem és szerettem meg a flexográfiai
nyomtatás mélyebb rejtelmeit, speciális nyom-
tatási eljárását, valamint a többi technológiától
eltér� voltát. Nagyvárad utáni szakmai fejl�dés
lehet�ségét hozta Magyarországról az Intergraf
Kft., mint az ország legfejlettebb flexográfiai
nyomóforma-készít� cége. Az Intergraf Kft.-nél
2000 óta dolgozom, eleinte mint számítógépes
operátor, majd a reprórészleg csoportvezet�jévé
neveztek ki. 2008-tól a termelés irányítása a fel-
adatom. Jelenlegi munkaköröm lehet�séget ad

arra, hogy napi szinten kövessem a flexótechno-
lógia rohamosan fejl�d� szakágát, naprakész le-
gyek az iparág újdonságaival, és ezek széles kör�
alkalmazásával segítsem a megrendel�ket a leg-
magasabb nyomtatási min�ség eléréséhez.

SZIRMAY ENDRE
mélynyomó üzem vezet�

E-mail: szirmay.endre@pannunion.hu

1968-ban kerültem a Pet�fi Nyomda el�djéhez,
a Bács-kiskun Megyei Nyomdaipari Vállalathoz
mint magasnyomó gépmester tanuló.

Amint betettem a lábam a jó öreg magasnyomó
gépterembe, szinte varázsütésre beleszerettem
a csodálatos gépekbe, a papír, festék, ólombet�
illatába. Vallom, hirdetem, a mi szakmánk nem
csak egy a sok szakma közül, több annál, kicsit
m�vészet is. Aki ismeri a szakterületet, tudja,
hogy abban az id�ben a termék min�sége 30%-
ban a körülményeken (anyag, gép, eszköz stb.),
70% a szakemberen múlott. Mára ez megválto-
zott, a technológiák fejl�dése során ez az arány
megfordulni látszik. 

A Pet�fi Nyomda hatalmas fejl�dési id�sza-
kában részese lehettem az új technológiák el-
sajátításának, bevezetésének és irányításának
a munkájában. Így kerültem kapcsolatba az ön-
tapadócímke-gyártással, a mélynyomtatással,
majd a flexónyomtatással. 

A mélynyomtatást, a mélynyomó hengerké-
szítés alapjait az Állami Nyomdában sajátítottam

Ki kicsoda a csomagolóanyag-gyártásban?
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el. A mélynyomtatással történ� hajlékonyfalú
csomagolóanyag gyártásban feladatom a tech-
nológia elsajátítása, bevezetése és a szakma to-
vábbadása volt. A mélynyomtatással elért ered-
mények hatására 1993-ban akkori vezet�m
Sebesvári László bejelentette, hogy a csomagoló-
anyag-gyártás területén is fejlesztünk: „Uraim,
flexó- vagy mélynyomás a jöv�”? Mi a mély-
nyomtatást preferáltuk, a flexó idegen terület
volt, és �szintén megvallva,nem sokra tartottuk.
Természetesen, a kijelölt út a flexótechnológia
bevezetése lett!

Zöldi-Kovács Laci barátommal kaptuk a meg-
bízást a technológia bevezetésére és a termékek
mélynyomtatásról flexóra való átdolgozására.
Volt vev�nk, aki azt mondta: „nekem mindegy,
milyen technológiával dolgoznak, csak ne lássam
a különbséget”, a min�ségigény a mélynyomás
volt. Mit mondjak, aki ismeri, az tudja, hogy
abban az id�ben még csak 2,54 és 2,85 klisé
volt használatban, a legfinomabb raszterhen-
ger pedig 195 vonal/cm. Ezekkel az eszközök-
kel kellett versenyre kelni a mélynyomtatással. 

Jellemz�en az akkori „Pet�fis” szemléletre,min-
den szakmai fórumra delegáltak bennünket.
Egész Nyugat-Európát bejártuk, szakismeretet
szerezni. Ezeket felhasználva, hozzátéve a lel-
kesedésünket, akaratunkat, hatalmas kihívás-
ként kezdtük el a flexónyomtatást. Bizony sok-
sok nehézség, álmatlan éjszaka árán jutottunk
el arra a szintre, ami a min�ségi raszterflexó-
nyomtatást jellemzi. Órákat lehetne mesélni a
jelleggörbék, rácsok kialakításától a klisétípu-
sok, ragasztószalagok, alátétkend�k, sleeve-ek,
raszterhengerek, festékek stb. megválasztásáról,
a kísérletekr�l. Azonban er�feszítéseinket siker
követte. Flexótechnológiával gyártottunk min-
den olyan terméket, amit el�z�leg mélynyomás-
sal. Kis kompromisszumokat kellett a vev�inkkel
elfogadtatni. Nagyon büszkék voltunk kiváló
szakembereinkre, kollégáinkra, az el�készítés-
t�l a kiszerelésig minden területen, akik nagy
nyitottsággal viseltettek a flexó iránt. Hamaro-
san a flexó- és mélynyomó üzem élén találtam
magam, ekkor már három hatalmas W+H nyo-
mógépünk volt, az egyik 8+1+1 mélynyomóm�-
vel, laminálógépek, bobinázók stb. Eltelt néhány
év, és Európa meghatározó flexókapacitásává
n�ttünk. Mellette beindítottunk egy Bobst Le-
manic 820-as nyolcszínes karton mélynyomó
gépet, mellyel a hazai cigarettadoboz-gyártás
80%-át végeztük. 

Mindig büszke voltam, és a mai napig is az
vagyok, hogy a Pet�fi Nyomda tagja lehettem
32 éven át. Soha el nem múló emlékek kötnek
oda, továbbra is sikereket kívánok nekik.

Az élet úgy hozta, hogy váltanom kellett, a Pe-
t�fi flexibilis üzemét egy kivásárlás során elköl-
töztették Kecskemétr�l, új kihívások után kel-
lett néznem. Nem sokáig ültem a babérjaimon,
kisebb, felejtésre méltó kiruccanás után meghí-
vást kaptam a Sealed Air-tól flexótechnológia
bevezetésére. Mondanom sem kell, mit jelen-
tett ez nekem. Ekkorra már a volt Pet�fis kollégá-
im, volt beosztottaim szerte az országban öreg-
bítették a kecskeméti flexóm�hely hírnevét.
Hívásomra néhány kollégával és az újonnan
betanítottakkal két év alatt folyamatos m�szak-
ban termelt az új flexóüzem, amely mára, infor-
mációim szerint, igen komoly technikai min�-
ségi szintet képvisel.

Azt gondolván, innen az ember már nem lép
tovább, de az új kihívás, felkérés egy mélynyo-
mó üzem megvalósítására, ismét lépésre sarkallt.
Ennek már több mint öt éve. Szombathelyen,
a Pannunion Nnyrt.-nél egy dinamikusan fejl�-
d�, Európa-hír� vállalatnál valósítottam meg
egy mélynyomó beruházást. A boltokban fel-
lelhet� margarinos dobozok fedelén lév� nyo-
matok 60–80%-a innen kerül ki. Jelenleg is itt
dolgozom, mint a mélynyomtatásért felel�s ve-
zet�. Kiváló kollégák között, szeretetben, meg-
becsülésben van részem, igyekszem is ezt viszo-
nozni minden területen.

Kívánom minden nyomdász kollégámnak,
legyen annyi sikerben, örömben része a szakte-
rületén, mint nekem volt az eltelt 42 év alatt.

TARI ÉVA

E-mail: tari@twl.hu

A csomagolóiparral és így a flexónyomtatással
1995-ben kerültem kapcsolatba, amikor a mai
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Nordenia Hungary Kft.-nél kezdtem el dolgozni
az értékesítés területén. Sem a közgazdász vég-
zettségem, sem a korábbi értékesítési tapaszta-
lataim nem predesztináltak a nyomdaipari te-
rületre, így az els� hónapokat a nyomdagépek
mellett, a flexótechnológiával való ismerke-
déssel töltöttem. 

A tanulóid�szakot követ�en öt éven át dol-
goztam a Nordeniánál, egyre jobban megismer-
ve a csomagolóanyag-iparban dolgozó cégeket,
köztük a nyomdai el�készítéssel és klisékészí-
téssel foglalkozó beszállítókat is.

2001-ben még gyesen voltam, mikor megke-
resett a Matthews csoporthoz tartozó, bécsi
székhely� Repro Busek akkori vezet�je, Albert
Lechner, a magyarországi leányvállalat meg-
alapításának ötletével. 

A felkérést örömmel elfogadtam, a vállalat
felépítése nagy kihívást és egyben egy új fel-
adatot jelentett a korábbi értékesítési munkám-
mal szemben. A Repro Busek Hungaria Kft.-nél
2008-ig dolgoztam ügyvezet�ként, ez id� alatt
évr�l évre jelent�s piaci növekedést ért el a cég.

2009-ben csatlakoztam a TWL Kft. csapatá-
hoz ügyvezet�ként és tulajdonostársként, ami
a korábbi vállalatvezetéshez képest ismét egy
lépcs�fokot jelentett a szakmai életemben.

Örömömre szolgál, hogy a TWL-nél kiváló
kollégákkal, jó csapatszellemben dolgozunk, az
innováció területén is az élen járunk, magyar
és osztrák vev�inknél a szakmánk technológiai
újításait els�ként vezetjük be. 

Fontosnak tartom, hogy nem csak jónak, ha-
nem a legjobbnak kell lenni, igazi sikereket
csak így lehet elérni. A vev�k bizalmát csak egy
folyamatosan magas színvonalú szolgáltatás-
sal, proaktív magatartással és kell� alázattal le-
het megszerezni és – ami a legfontosabb – meg-
tartani.

Szakmai példaképemnek tulajdonostársa-
mat, Albert Lechnert tekintem, aki objektív
szakmai vélemények szerint is Európa egyik
legjobb flexós szakembere. Az � szakmai irányí-
tása a TWL sikerének is a kulcsa.

Rengeteg szakembert említhetnék még a ma-
gyar flexószakmából, akikt�l az évek során ta-
nultam, és a mai napig is folyamatosan tanulok,
hiszen a flexóiparág napról napra fejl�dik. Na-
gyon örülök, hogy bármiféle szakmai el�kép-
zettség nélkül befogadtak a nyomdaiparba, és
remélem, hogy még hosszú éveken át együtt
dolgozhatunk. 

VARGA ENDRE

E-mail: info@vargaflexo.hu

1975-ben, huszonévesen, gépész végzettséggel
helyezkedtem el a Csomagolóanyag-gyárban,
ahol bátyám, Varga József, Mayer György és
Madai Gyula segítségével kezdtem el csomagoló-
anyagokat gyártó gépekkel foglalkozni. Még
egy évtized sem telt el, amikor 1982-ben a VMV
Csomgép GMK társtulajdonosaként megter-
veztem az els� megújított, egyedi ellennyomó
hengeres flexógépet „színfest� gép” néven, az
akkori – Szalay György és Békési Ern� által ve-
zetett – Miköv részére. Innent�l kezdve a flexó-
nyomógép fejlesztésének, a tervezésnek és a gyár-
tásnak szenteltem minden szaktudásomat.

Ismét egy évtized telt el, amikor 1993-ban
újabb, eddigi életem során szakmailag a leg-
meghatározóbb, emberileg – apaként – pedig
a legörömtelibb esemény történt: a fiammal,
Varga Dénessel új, közös céget alapítottunk.
Megalakulásunk után korszer�sítettük gépein-
ket, így mára a nyolcszínes, központi ellennyo-
mó hengeres, oldalcserél�s sleeve-es technoló-
giával dolgozó Varga-Flexo flexónyomógép és az
Európában egyedülálló Varga-Flexo lamináló-
tekercsvágógép egyre több megrendel�nk gép-
parkjában megtalálható. Büszkeséggel mondha-
tom, hogy Magyarországon egyedüli gyártóként
nemcsak a hazai kollégák elismerését és bizalmát
nyertük el, hanem külföldi vev�körünk is szé-
pen gyarapodik.

Pantone termékek
A csomagolási szakportált üzemeltet� Pack-Market Kft.
megállapodott a Pantone céggel termékeik hazai for-
galmazásáról. A www.packmarket.hu címen elérhet�
webáruházukból, sok egyéb hasznos eszköz mellett,
már elérhet�ek a jól ismert Pantone-skálák, illetve
a Pantone/X-Rite házasság gyümölcseként az elektro-
nikus eszközök, bevezet� árakon.
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A Vinyl Grafik Studio Roland /EFI/Tecco
nyomtatórendszere a világon az els� oldó-
szeres bázisú tintasugaras gyártórendszere,
amely megkapta a „FOGRA Validation
Print” certifikációt.

A „FograCert Validation Printing System” tanú-
sítvány meger�síti azt a tényt, ez a rendszer a szab-
ványos nyomdaipari folyamatokba illeszthet�,
magas min�ség� végterméket állít el�. A rend-
szer megfelel az ISO-12647 szabványban fog-
lalt min�ségi el�írásoknak. A színhelyességi és
megbízhatósági szempontok alapján összeállí-
tott mérések eredményeit a független FOGRA
szervezet ellen�rizte.

Az igen szigorú követelmények teljesítését
jobbára eddig a nyomdagépek, proof-nyomtatók,
digitális nyomdagépek teljesítették, melyek tech-
nológiája eltér az oldószeres nyomtatókétól.

Az els� FOGRA certifikált tintasugaras rendsze-
rek a hiteles proofot el�állító, dedikált proof rend-
szerek voltak (pl. DuPont-EPSON, Creo-Iris stb). 

A certifikáció által támasztott követelmények
teljesítése általában meghaladja az oldószeres
nyomtatók képességeit, mivel a mér�ábrák eltéré-
sei az oldószeres festékekkel készült nyomatokon
nagyobbak, mint a szabványban megengedett.

Ezen mér�ábrákkal többek között vizsgálha-
tó a színhelyesség, az egyenletesség (ez fontos
pl. a nagy egyszín� felületeknél: „flekk”-nyom-
tatás), részletesség, felbontás, szabványos adat-
kezelés (azaz, tényleg az van-e a nyomaton, ami
a digitális állományban) stb.A nyomatokat a szab-
ványban meghatározott id� elteltével meg kell
ismételni. 

A széles formátumú rendszerek eddig nem
voltak elég pontosak a FOGRA kritériumainak
teljesítésére. Egyrészt az oldószeres festékek el-
tér� gamutja (színterjedelme) miatt. Például a sár-
ga nem elég sárga, hanem zöldes vagy pirosas
árnyalatba hajló a szabványhoz képest, vagy
a magenta túl kékes színezet�, esetleg pirosba
hajló. Ezért aztán a végeredmény más lesz a nyom-

datermékhez vagy a hiteles proof-hoz képest.
Másrészt a fejmozgás vagy anyagtovábbítás tech-
nikája miatt nehézséget jelenthet az egyenletes
nyomtatás vagy példányszámnyomtatás. Ez mé-
résekkel kimutatható.

A Vinyl Grafik Studiónak az EPS-Team segít-
ségével sikerült a világon els�ként olyan össze-
hangolt rendszert összeállítania az oldószeres
Roland nyomtatóra alapozva, amely beilleszt-
het� a szabványos ipari folyamatokba úgy, hogy
közben teljesíti a nyomdai szabványban el�írt
követelményeket. Ezzel megel�zve a sokkal na-
gyobb, akár nemzetközi cégeket, gyártókat, akik
szintén dolgoznak azon, hogy oldószeres rend-
szereik megszerezzék a FOGRA certifikációt.

A Roland VersaCAMM VS sorozatú nyomtató
a megfelel� TECCO gyártmányú  média alkal-
mazásával és az EFI Fiery XF Rip szoftver vezérlé-
sével olyan rendszert alkot, amely képes az ISO
12647 szabvány vonatkozó el�írásainak teljesí-
tésére. Ezzel megnyílt az út a nyomdaipari fel-
használók részére. Nyomdai munkafolyamataik-
ba illesztve lehet�ségük van új piaci potenciál
kiaknázására, mert a rendszerrel el�állított vég-
termék is megfelel a nyomdaipari el�írásoknak.  

Fogra tanúsítványt kapott 
a Roland VS VersaCAMM
A VILÁG ELS� OLDÓSZERES ALAPÚ FOGRA CERTIFIKÁLT RENDSZERE
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Van pár kifejezetten jó magyar honlap, mely se-
gítséget ad az információra éhes el�készít�knek.
Nagy részük többnyire különböz� képviseletek-
nek az oldala, és nyilván mindenki a saját ter-
mékét tolja el�re. Ez rendben is volna, de üljünk
át egy kicsit a másik oldalra, a böngész�, a lehet-
séges vásárló szemszögéb�l nézve a dolgokat.

Jó néhány évvel ezel�tt, amikor az öreg tele-
víziómat akartam lecserélni, jó lett volna a dön-
tésem megkönnyítéséhez egy internetes oldal,
ahol egy helyen összehasonlítják a Plazma- és
LCD-technológiát. Hasonló dilemma el�tt áll-
tam szintén egy-két éve, amikor a fényképez�-
gépemet szerettem volna kicserélni. Mindkét
esetben jó néhány külföldi oldalt kellett végig-
nézni, mire információkat találtam.

Hány angol vagy német nyelv� honlapot kell
végigbogarászni a prepress-területen némi in-
formációért. Mennyi id�, mennyi energia keres-
getni, összeszedni, aztán lefordítani, rosszabb
esetben lefordíttatni a megtaláltakat. Ez idáig
Magyarországon nem készült olyan oldal, mely
azonnal hasznosítható, átfogó, közérthet�, nap-
rakész prepress-információkat adna grafikusok-
nak, el�készít�knek, nyomdászoknak és bárki-
nek, aki kapcsolatba kerül a grafikai iparral. 

Ennek az igénynek a kielégítésére hoztunk
létre egy oldalt a prepress-terület résztvev�inek,
amely tanít, tájékoztat és segít a döntésük meg-
hozatalában.

Nagyon fontos szempont a tanítás, ugyanis
a szakma ki van éhezve a magyar nyelv� infor-
mációkra, másrészt csak így er�södhet az el�-
készítés szerepe a grafikai iparban. Sajnos még
2011-ben is elmondhatjuk, hogy igen er�s gép-
(mester)-centrikus szemlélet uralkodik a szak-
mában. A nyomdák megveszik a legdrágább,
legkiválóbb vasakat – gépkocsi-analógiára a Mer-
cedest, Ferrarit – vagy akár még puccosabb ter-
méket, aztán ami el�tte van el�készít�i szoftver
– tisztelet a kivételnek –, az gyakran még a Tra-
bant-szintet sem üti meg, eszembe juttatva a régi
Velorex járgányt. Nem mondok nevet, megke-

resett egy nagynev� nyomdagépgyártó vállalat
vezet�je még b�ven a válság el�tt, milyen meg-
oldást tudnék javasolni a problémájuk megol-
dására. Adtam neki ötletet, tanácsot – és még
a „Veloreszk” szint� alkalmazást is drágának
találta. Sajnos kis hazánkban még most is ez
a berhálós hozzáállás a jellemz�.

Épp ezért els�sorban tanítani szeretnénk.
Szeretnénk megmutatni az olvasóinknak a le-
het�ségeket, intuíciókat adni, hogy másképp is
lehet. Szeretnénk egy összefogást, hogy még
több alternatívát mutathassunk meg az el�ké-
szít�knek. Nyitottak vagyunk a nagy többséget
érdekl� témákkal kapcsolatos írásokra, melyeket
szívesen közzéteszünk. Szeretnénk olvasóinkat
gyártófüggetlen újdonságokkal, hírekkel meg-
ismertetni. Törekszünk a magyar grafikai ipar
résztvev�it – tervez�ket, kiadókat, el�készít�ket
és magukat a nyomdákat – gyártófüggetlen pre -
press-információkkal ellátni, új innovatív lehe-
t�ségekkel megismertetni. Igyekszünk a résztve-
v�khöz szelektív módon információkat eljuttatni
– más információra van szüksége egy tulajdo-
nosnak, másra van szüksége egy vezet�nek és
megint másra egy felhasználónak. Hírlevél-
rendszerünket ennek megfelel�en alakítjuk ki.

A honlap elindult, van még mit tenni, mely-
nek b�vítésében bárkit szívesen látunk. Az el�ké-
szít�k honlapja megtalálható az alábbi elérhet�-
ség alatt: http://www.prepressmegoldasok.hu/

prepressmegoldasok.hu
AZ EL�KÉSZÍT�K HONLAPJA

Vincze István
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A szigetszentmiklósi ÁTI Sziget Ipari 
Parkban m�köd�, finn tulajdonban lév� 
Ikapapír Kft., a Pyroll Group csoport tagja-
ként, tavaly év végén kezdte meg m�ködé-
sét. Jukka Majamäki ügyvezet�t kértük fel
a bemutatkozásra, aki a magyarországi
cég vezetése mellett párhuzamosan a finn-
országi Oy Ikapaper Ab Ltd. ügyvezet�i 
teend�it is ellátja. 

„Nem sokkal ezel�tt még a repül�n utaztam.
Ismer�s, mosolygós arcokat látok, és ez jó ér-
zés: ismét biztonságban megérkeztem. Újra
Budapesten vagyok. Már itt is itthon érzem
magam, f�leg, hogy ismer�sök várnak a repté-
ren. A messzi északról, Ikaakinen városából jö-
vök, de repül�vel ma már lerövidülnek a tá-
volságok. Magyarország és a magyar emberek
nagyon barátságosan fogadtak bennünket és
már a kezdetekt�l jól érezzük itt magunkat.
Két, kissé eltér� kultúra találkozott, de sokat
tanultunk a magyaroktól és nagyon vendég-
szeret�nek tartjuk Önöket. Magyarországon egy
kicsi, de segít�kész finn közösséget is találtunk,
és sok új barátot ismertünk meg. Nekik is kö-
szönjük a segítséget, amit kaptunk t�lük! 

Finnországból már több éve szállítottunk
Magyarországra papírtermékeket, és b� egy év-
vel ezel�tt kezdtünk bele egy új projektbe, a ma-
gyarországi cég felépítésébe. Jómagam és cégtár-
saim sokat dolgoztunk az üzem létrehozásán,
így most már van id�nk önmagunkról és cégünk-
r�l is b�vebben mesélni. 

Tavaly alapítottuk meg az Ikapapírt, telepí-
tettük a gépsorokat, 2010 �szen beindítottuk a
termelést, és most már teljes kapacitással dol-
gozunk. F� termékünk az ipari felhasználásra
ívesített papír. Ezek az ívek pl. csomagolóanya-
gokat el�állító cégeknél és nyomdákban hasz-
nálhatók fel. 

Termékeinket nemcsak Budapest körzetében,
hanem az egész ország területén, els�sorban
megrendelés alapján forgalmazzuk. 

Munkánk során egyesítettük a két kultúra jó
tulajdonságait, és létrehoztunk egy olyan team -
et, ami egy nagyon jól m�köd� szolgáltató, ter-
mel� egység. Számunkra a legfontosabb a vev�.
Szakmailag jól képzett és segít�kész csoportról
van szó, akik várják az Önök megrendeléseit, és
készek vagyunk az igényeknek a legjobban
megfelelni. 

Alapvet� célunk: min�ségi kompromisszum
nélkül minél nagyobb értéket tudjunk adni
megrendel�inknek. Tevékenységünk során tisz-
teletben tartjuk környezetünk elvárásait is. Pa-
pírgyárunk a Csepel-szigeten, az ÁTI Sziget Ipari
Parkban m�ködik, ami jól megközelíthet�, lo-
gisztikai szempontból optimális. 

Csapatunk még kicsi, de az igényeknek meg-
felel�en változik a létszám. Ez a kis csapat jó
szakemberekb�l áll, ahol a szakmai hozzáértés
a magyar temperamentummal és a finn nyu-
godt megingathatatlansággal f�szerezve bizto-
sítja a megfelel� alapot a megbízható m�kö-
déshez, amivel gyorsan és rugalmasan tudunk
ügyfeleink igényeinek megfelelni. 

A magyarországi gárdáért Topa Dénes felel,
az � feladata kapcsolatot létesíteni Önökkel,
partnereinkkel, és ápolni ezeket a kapcsolato-
kat. Ebben én is támogatom �t, és mögöttünk
áll az egész Pyroll Group csomagolóanyag-el�-
állítás terén felhalmozott tudása.

Új ívvágó kapacitás a magyar piacon: 
Ikapapír Kft.
Faludi Viktória

Jukka Majamäki úr
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Mikor 13 évvel ezel�tt a kollégáimnak el-
mondtam, hogy motorral készülök Magyaror-
szágra, egy kicsit furcsán néztek rám. Akkor még
nem is gondoltam, hogy egyszer majd itt is fo-
gunk dolgozni. De elindultam. Már akkor is na-
gyon tetszett nekem ez az ország, amit láttam
bel�le. Természetesen repül�vel egyszer�bb ide-
jönni, de azért lehet, hogy még egyszer rászá-
nom magam, hogy ismét motorral is eljöjjek,
és jobban megismerkedjek Magyarországgal. 

Szívb�l kívánok minden jót mindenkinek és
az egész országnak a továbbiakban. Mi készen
állunk az együttm�ködésre Önökkel” – nyilat-
kozott Jukka Majamäki úr.

TÉNYEK ÉS ADATOK

Az üzem technikai paramétereir�l Topa Dénes
termelési vezet�t kérdeztük.

Induló cégként egyel�re egy gépünk van, egy
Svédországból származó, de német gyártmá-
nyú Jagenberg.

Tervezünk egy kisebb gépet is felállítani, mert
a jelenlegivel csak nagyobb méreteket és na-
gyobb mennyiséget lehet gazdaságosan vágni.

A legfontosabb m�szaki paraméterek:
� tekercsszélesség – legfeljebb 1600 mm;
� tekercsátmér� – legfeljebb 1500 mm;
� tekercstömeg – legfeljebb 2500 kg;
� tekercsduda bels� átmér�k – 76 mm, 100 mm,

150 mm, 255 mm, 300 mm;
� a vágott ív szélessége– 600 mm-t�l 2000 mm-ig;
� grammsúly – 140 g/m2-t�l 600 g/m2-ig (egy

pályán);
� vágási pontosság – 1000 mm-ig ± 1 mm; 

1000 mm felett ± 2 mm;
� a szélvágás minimális lees� mérete (nyomdai

szóhasználatunkkal: az eselék) – minimum
5 mm, legfeljebb 65 mm lehet (ezt tudjuk az
elszívó és félautomata tömörít� berendezé-
sünkkel gond nélkül kezelni). Kidolgoztuk
a technológiáját a nagyobb eselékkel tör-
tén� ívre vágásnak is, de ez esetben az egy
ívre es� költségek magasabbak lesznek.

Jelenleg két tekercset vágunk egyszerre; de két
hónap múlva felújítva kerül beüzemelésre a
második kétkaros tekercstartó, és akkor akár
négy tekercset is vághatunk egy menetben,
ami nagyban megnöveli a termelékenységet.

Ezen a módon lehet�vé válik 140 g/m2 alatti
papírok vágása is!

A minimális rendelési mennyiség,  ahogy Jukka
fogalmaz: „egy darab alatt nem tárgyalunk”, akár
egy ív is lehet, de ehhez nyilván aránytalanul
nagy beállítási id� tartozik.

Az 1000 ív már az a mennyiség, ahol a beállí-
tási költségek nem verik ki a biztosítékot. A cég
méreteib�l és filozófiájából adódóan a gyorsa-
ság, rugalmasság hétköznapi gyakorlat nálunk.
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A családi vállalkozásokból mintaüzemekké
fejl�dött nyomdák klasszikus sikertörténe-
tét mesélhetné Szabó Sándor, a Center-
Print Nyomda tulajdonos igazgatója, aki
szakmai pályafutását az Alföldi Nyomdá-
ban kezdte, majd a Kinizsi Nyomdától 
a privatizáció idején megvált, és saját 
vállalkozást alapított: a Center-Print
Nyomdát. Mindez 1992-ben történt. 
A ma már harminc f�nek munkát adó 
vállalkozás pazar új épületben, távlati 
növekedési lehet�ségekkel, a város szívé-
hez közel található, ugyanakkor az autó-
pálya is percek alatt elérhet� innét. 
A munkák zöme a helyi igényeket szolgáló
min�ségigényes nyomtatvány. A megrende-
l�k többsége visszatér� vendég. Szabó 
Sándor urat kérdeztük a nyomda életér�l.

Egyre kevesebb azon kiadványok gyártása, ame-
lyet „csak szépen ki kell nyomni”, esetleg haj-
togatni, vágni, csomagolni. A megrendel� kü-
lönlegeset, figyelemfelhívót, általa is eladható
produktumot igényel a pénzéért, és ez termé-
szetes velejárója a mai kornak.

Alkalmazkodnunk kell a kihívásokhoz, tudni
kell ma gyorsan reagálni az igényekhez, ha hosz-
szú távon gondolkodunk.

Az egyedi munkák kivitelezése is hétköznapi
feladattá vált; a kisteherautó grafikai díszítésé-

t�l a színpadi díszleten át a legszínvonalasabb
prospektusokig, könyvekig, mindenféle termék
el�fordul a Center-Print Nyomda termékpalet-
táján.

A nyomda el�csarnokába lépve rögtön szem-
bet�nik a precíz igényesség és a finom visszafo-
gottság. Tágas terek, harmonikus színek, vissza-
fogott elegancia. Barátságos, nyílt tekintetek,
sürgés-forgás, zajlik az élet a Center-Print Nyom-
dában.

A Center-Printbe érkez� anyagokat a forma-
készít� stáb nem csupán fogadja, hanem bármi-
lyen dtp-feladat megoldására felkészült. Szük-
ség szerint különféle kiadványszerkesztési és
tipográfiai feladatokat is elvégeznek, miel�tt a

Központban a min�ség: 
Center-Print Nyomda, Debrecen
Faludi Viktória

Szabó Sándor, felesége és lánya
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munka ténylegesen bekerül a termelésbe. Két
Agfa Palladio 30 CtP-levilágító berendezés a hoz-
zá tartozó RIP-el látja el a gépterem ötnyomó-
m�ves B2-es és B3-as Heidelberg nyomógépeit.

A termelés zömét adó ofszettechnológia mel-
lett a digitális nyomtatási igényekre is felkészült
a Center-Print csapata, egy Xerox DC 8000 és
egy Mutoh Valuejet 160 cm széles nyomat el�-
állítására alkalmas digitális nyomóberendezés-
sel látják el a megrendel�k igényeit.

Az egy légtérben lév� géptermet és kötészetet
a papírraktár választja el. A légnedvesség szabá-
lyozásával a papírok kondicionálása tökéletesen
megoldott.

A kötészet a nagyüzemi termelésre és az egyedi
szortiment munkákra egyaránt felkészült. Leg-
nagyobb gyakorlatuk a hajtott, bígelt, perforált
vagy irkat�zött reklámanyagok és prospektu-
sok el�állításában van, de a kötészeti géppark
lehet�séget ad a ragasztókötött puhafedel�
könyvek és a cérnaf�zött keménytáblás köny-
vek elkészítésére is.

Klepács Istvánt, a nyomda termelési igazga-
tóját kérdeztük, mit�l más a Center-Print, mint
bármely hasonló nagyságú nyomda?

A Center-Print kollektívája nemcsak szakmai
közösség, baráti társaság is, gyakran szervez-
nek összejöveteleket és közös programot. Ebben
a nyomdában a dolgozók többsége hosszú évek
óta itt dolgozik, többen a cég indulása óta. Tu-
dunk egy emberként gondolkodni, egy a célunk;
a feladat legszínvonalasabb ellátása. A munkában
nem ismerünk tréfát, de minden másban igen. Klepács István
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Felsôfokú tipo ’11
Z Á R Ó V I Z S G A  K I Á L L Í T Á S  A  P O N T O N  G A L É R I Á B A N

Maczó Péter

Ha foci volna, ugye akkor
most sokan értenék is.
De itt másfajta techniká-
ról van szó. Talán nem
olyan sportos, de hisszük,
jövôje van!

A tizenegyes számnak pedig 
kettôs értelmet tulajdonítunk. 
Egyfelôl éppen ennyien voltak 
azok a végzôs tipográfus hall-
gatók, akik 5 szemeszter után 
záróvizsgán védték meg kiállí-
tott terveiket, másfelôl mind-
ez 2011 januárjában történt.
A helyszín – mondhatni hagyo-
mányosan – a Moholy-Nagy 
Mûvészeti Egyetem ponton 
galériája és a munkák is, szo-
kás szerint, három karaktert 
vagy inkább tervezôi feladat-
sort takartak. Az elsô, egy már 
megjelent könyv redesign 
elkészítése, sorsolással kapott 
cím és tartalom, a második 
egy saját fotóalbum legalább 
16 oldala, amelyhez a képeket 

Bolyki Bence Régi és új ízek címû 
szakácskönyvét kalligrafikus arcim-
boldo illusztrációkkal díszítette. 
Fotóalbumába régenvolt missziók 
archív képanyagából válogatott. 
Gyulay Endre megyés püspök beve-
zetôjén kívül a korrekten szerkesz-
tett képaláírások teszik hitelessé és

Á B A N

k címû 
arcim-

dokumentum értékûvé barnás szín-
világra hangolt kötetét. 
Zenei plakátja a Macskák bemu-
tatására készült. Erôteljes folthatá-
sú groteszk macskák rajza zárja 
keretbe a szöveges információkat.  
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némely esetben a hallgató 
maga készítette el, máshol jól 
ismert fotós mûveibôl válo-
gatta és szerkesztette egybe, 
ahol a történet, tehát a szöveg-
kompozíció is fontos része a 
bemutatott mûnek. Harma-
dikként pedig egy zenei plakát 
(véletlenszerûen kapott alkotó 
vagy elôadómûvész) adott 
eseményre szóló képi interpre-
tációja…
Nos meg kell hagyni, az idei 
nem volt egy könnyû menet! 
Lehet a gazdasági válság utó-
rezgésének is betudni, de az 
általános helyzet bonyo-
lultságán túl személyes gon-
dok is nehezítették az alkotók 
munkáját.

Csontos Eszter fotóalbumában
Budapest a fôszereplô. A levegôsen 
szerkesztett kötethez a szövegeit
Kosztolányi Dezsôtôl kölcsönözte.
Könyvét, a Régi fényképezôgépek
címû szakkönyv újratervezését az
eredeti kötet részletes átdolgozá-
sával modernizálta. 
B E C K plakátját a hangzó anyag 
sokszínûségét (country, pop, jazz
és rock) szimbolizáló hangszerekre 
és a zenei eszköztár jellegzetessé-
geibôl mozaikszerûen épített négy 
betûre komponálta. 



Egyed Anna könyvtervezési fel-
adata szép szakmai kihívás: Lissák 
György ipari formatervezési kötetét 
tervezte át. A négyzetes formátum-
váltás és a kéthasábos szöveg-
kezelés a több, rövidebb szövegsza-
kaszra épülô kiadványt olvasha-
tóbbá tette. A kötet az eredeti kép-
anyagra épült. Munkájában az 
egyszerûség is a funkciót szolgálja.
Indonéziáról készített egzotikus 
fotóalbumához testvére fotóiból 
válogathatott. Charles Baudelaire 
utazásról szóló költeménye poe-
tikus kiegészítése a dinamikusan
komponált oldalpároknak.
Tom Waits rusztikus portréja és a 
név M W betûinek emblemisztikus 
kompozíciója teszi zenei plakátját 
erôteljessé.
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Persze, mondhatni akár az el-
múlt száz évbôl is nagy mû-
vészeket, akik úgyszólván nyo-
morogtak, és mégis. A terve-
zôgrafika nem ilyen. Nem is 
volt soha. Inkább biztos pénz-
kereseti forrásnak tûnt, amely 
a képzômûvészeknek is (kis 
rosszindulattal más iparmû-
vészeti mûfajokban diplomát 
szerzett pályatársaknak is)  
– sok esetben – a megélhetés 
(és alkotás) biztos anyagi fede-
zetéül szolgált. 
A tipográfiai közlés egy cél ér-
dekében történik, nem ön-
kifejezés. Az alkotó, megbízó-
jának igényeit követve, kom-
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Pataky Vince Legendavadászatról 
szóló redesign kötetét két színre 
redukálta. A szóbeszédekrôl, tévhi-
tekrôl szóló könyv történeteibôl a 
Loch-nessi szörny került a borítóra.
Ha még emlékszünk rá?
Skiing fotóalbumának köralakúra
komponált fotóihoz egy grafikailag 
hasonló elrendezésû információs 
oldal és hópehely díszítette fedél ad
formai kapcsolatot.
Plakátja, a Legendary pink dots 
címéhez illô képi elemekkel  egészí-
tette ki lendületes kalligráfiáját.

Pócs Ádám Díszfák és díszcser-
jék kötetében az eredeti sûrû szö-
vegét kellô artikulációval olvasha-
tóbbá tette. Élnek a kövek a címe 
Váli Dezsô fotóiból készült, zsidó 
temetôket bemutató albumának.
Metallica címû markáns plakátja 
ingerlô, fekete-fehér kompozíció.  



Pulay Tímea apró pöttyes, lézer 
perforált védôborítójú könyvében 
a Képes csillagvilág új feldolgo-
zását láthatjuk. A szép elrendezé-
sû, jól áttekinthetô kötetben az 
igényesen megoldott infografikák 
külön is elismerésre méltóak.
József Attila Azt mondják címû 
költeményét választotta Schild 
Tamás fényképeibôl készített portré-
albumához, amely a születéstôl a 
halálig megejtô arcok fotóinak 
sorozatára épült.
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munikációs helyzeteket old 
meg – esztétikusan. Munkája 
többnyire sokszorosításra ke-
rül (ez a tárgyiasult célja) és 
a materia, itt most a honorá-
riumra gondoljunk, a tervezôt 
gyarapítja…
Ezek az idôk elmúltak, egye        
lôre. Napi gondok közepette 
kellett a képzésben részt vevô 
hallgatóknak elkészíteniük 
kiállított munkáikat. 
De ne keseregjünk, ezek raj-
tunk kívül álló objektív ténye-
zôk – csupán. Ami öröm, az 
az, hogy ismét van 11 szakmá-
ját értô tipográfusunk, akik-
nek csak azt kívánjuk, öröm-
mel és sikeresen végezhessék 
a dolgukat, csinálhassák, ami-
hez értenek: és ma talán ez a 
legtöbb. Gratulálunk.
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Schiffer Kata Kaktuszokról készített népszerû házi kézikönyve 
borítóján a vadnyugat betûivel, belül a szúrós-pozsgás növé-
nyek számtalan fotójával egy az eredetinél tetszetôsebb kötetet 
mutatott be. Fotóalbuma igazi családi album, amelyhez isme-
retlen osztrák fotós felvételeit – talált kincs – a múlt század elsô 
felébôl válogatta. Nithin Sawhney és Mitsoura vörös pixel-
plakátjának névadói. Bár a kompozíció feltétlen kíváncsiságot 
ébreszt a szemlélôben, a megfejtés már némi segítséget kíván…  

Riba Hilka egyenletes és ígéretes 
teljesítményében az Emberi test
címû enciklopédikus kötet megter-
vezése nehéz feladat volt. A gondos 
és hangsúlyos tipográfiai artikulá-
ció és a nagyvonalúan kezelt kép-
anyag az eredetinél elegánsabb, 
vonzóbb kiadványt eredményezett.
Fotóalbuma, a Spleen, az enyészet 
elégiája. Baudlaire verse diszkrét 
kísérôje az erôteljes színeivel kom-
ponált sötét tónusú kötetnek.
Budapest Bár címû zenei plakátja
igazi retro, a képi effektek ikonjai 
felett karakteres betûtípusával az 
ismét divatos szalonzenét mímeli.    



Tóth Krisztina erôs tervezôi anya-
gában a Sebôk János által szerkesz-
tett Rock kötet – mint azt a borí-
tóra tett vöröscsillagos kis bakelit-
lemez találóan jelzi – a korábbi 
évtizedek magyar könnyûzenei idol-
jainak állít emléket. Sajnos könyv- 
tervezéséhez csak az eredeti kép-
anyag állt rendelkezésére.
Árnyunk címû saját fotóira kom-
ponált lírai albumában a szövegek 
tipográfiai ritmusa méltó a képi 
anyaghoz.
The trouble soup koncertplakátja 
egyedi betûinek, színes és vidám 
foltjainak köszönheti figyelemfel-
keltô hatását. 
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Tüttô István számára a Segéd-
motoros kerékpárokról szóló mû-
szaki könyv igazi kihívást jelentett.
A kötethez készített grafikák és a 
feszes tipo inkább a takarékosság, 
semmint a látványosság felé lendí-
tette. Fotóalbuma örök téma, a 
Fizika. Címében bár sokat sejtetô, 
megoldásaival, a kiragadott képi 
részletekhez komponált szöveges 
definíciókkal igyekezett vonzóvá 
varázsolni a víziót. Legowelt zenei 
plakátjához a maga alkotta, térbe-
forduló logó markáns képi elem. 
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Váraljai Viktória Lakodalmi szokások címû, a közeli 
múlt népi élethelyzeteit bemutató könyve átgondolt 
tervezôi munka. A fotók az eredeti kötet képei. A tipo-
gráfiai köntös sikeres újjávarázsolása a kiadványt 
vonzóbbá, egyben funkcionálissá is tette.
Amsterdam fotóalbuma friss, fiatalos megközelítés, 
a lapozható formátum helyett leporellóként kihajto-
gatható képmozaik. Stílusosan illô a szövegkezelése, és 
szépen megoldotta városnév logókompozícióját.
Rox plakátja egy nagy pink száj. Ami hely körben sza-
badon maradt, azt fáradhatatlanul telekalligrafálta 
karakteresen ligatúrás felirataival. A terv már elsô 
ránézésre tetszik a látogatóknak.
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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.”
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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.
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A Leipa papírjainak magyarországi forgalmazója: Papyrus Kft.
www.papyruskft.hu, www.paperisto.com



58 MAGYAR GRAFIKA 2011/1 

Papírok súrlódási jellemz�inek
meghatározása I.
ELMÉLETI ALAPOK, MÉRÉSTECHNIKAI FEJLESZTÉSEK

Oroszlány Gabriella, dr. Koltai László

Az alapanyagok súrlódási tényez�i a különböz�
felületek, használati körülmények és h�mér-
sékletek mellett más és más értéket mutatnak.
Ennek vizsgálata és a kapott eredmények fel-
használása nagy jelent�ség� a flexibilis lapter-
mékek, papírok, kartonok kiválasztásakor és to-
vábbfeldolgozásuk során is. 

A papír- és nyomdaipari berendezések üze-
meltetése közben és a papíripari termékek el�-
állításakor számos m�szaki probléma jelent-
kezhet, mivel a súrlódási tulajdonságok nem csak
a végtermék jellemz�it határozzák meg, hanem
az ipari m�veletek eredményességét, a technoló-
giai paraméterek beállítását és azok kölcsönhatá-
sát is. A papírok nyomtathatósága, nyomógépen
való futtathatósága, a festék és a nyomathor-
dozó kapcsolata, illetve a ragasztás egyértelm�
kapcsolatban áll a lap felületi egyenetlenségé-
vel. Ezt az anyagjellemz�t az ipari gyakorlatban
az ún. simaság értékkel (Bekk-féle) jellemzik.
A felület struktúrájáról használhatóbb értéket
kaphatunk a súrlódási tényez� meghatározásá-
val, mivel a mérés jellege és a papírokat ér�
tényleges ipari igénybevétel nagyon hasonló.

A SÚRLÓDÁSI TÉNYEZ� MÉRÉSE 
FLEXIBILIS TESTEKNÉL

A súrlódási tényez� az érintkez� felületek anyag-
min�ségét�l függ� empirikus mennyiség, dimen-
zió nélküli viszonyszám. Értéke kísérletekkel
határozható meg, több megoldás és módszer ala-
kult ki a meghatározására. 

A súrlódási együtthatónak (μ) egy adott felü-
letpár esetén kétféle értéke lehet, attól függ�en,
hogy a felületek egymáshoz viszonyítva mozog-
nak (mozgási súrlódási együttható) vagy nyuga-
lomban vannak (nyugalmi súrlódási együttha-
tó). A nyugalmi súrlódási együttható általában
nagyobb a csúszási együtthatónál.  

A papírok súrlódásának meghatározása nem
egyszer�, de súrlódásuk ismerete alapvet� fon-
tosságú a m�szaki életben. A feladat a hajlékony-

ság miatt nehéz, mert ezek az anyagok a tér bár-
mely irányába képesek elhajlani és elcsavarodni. 

A súrlódás, illetve a súrlódási tényez� meg-
határozásának módszerei: Coulomb képlete alap-
ján, Euler képlete alapján. A flexibilis szerkeze-
tek súrlódási jellemz�inek meghatározására
számos vizsgálati módszert hoztak létre. A vizs-
gálati módszerek sajátja, hogy az azonos anya-
gok vizsgálati eredményei gyakran jelent�sen
eltérhetnek egymástól. Ennek oka, hogy a más
és más módszerek esetén a berendezések beállí-
tási paraméterei és a vizsgált mintával érintkez�
súrlódó felületek is különbözhetnek egymástól,
ezáltal a kapott eredmények nehezen vagy egy-

Fm-27 típusú elektronikus elemiszál-szakító gép
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általán nem összehasonlíthatók. Az eredmények
tehát mindig módszerspecifikusak, így azok
közlésénél és értékelésénél nem tekinthetünk
el az alkalmazott mérési módtól, s�t a felület
megnevezését�l sem. A fentiekb�l következik,
hogy az egyes módszerek alkalmazhatósága be-
határolt, és id�szer� egy olyan mérési módszer
létrehozása, mely orvosolja ezeket a felmerül�
problémákat.

Az új mérési módszer kialakításához felmér-
tük és elemeztük a meglév� eljárások technikai
kialakítását és a mérési képességüket. Egy olyan
megoldást akartunk létrehozni, amellyel „bár-
milyen” felületen azonos körülmények között
lehet meghatározni a súrlódási jellemz�ket. 

KÍSÉRLETI BERENDEZÉS

Az alapgép kiválasztásánál arra törekedtünk,
hogy olyan berendezést válasszunk, melynek
méréstartománya megfelel a várható eredmé-
nyeknek, ugyanakkor bizonyos határok között
mégis mobilan növelhet� vagy csökkenthet�. 

A kísérleti berendezést els�dlegesen flexibilis
szerkezetek súrlódási tulajdonságainak megha-
tározására fejlesztettük ki, alkalmas papírok,
fóliák, textilszerkezetek, fonalak és elemiszálak
súrlódási tulajdonságainak meghatározására is. 

A kísérleti vizsgáló berendezés alapja az Fm-27
elektronikus elemiszál-szakító gép. A készülék
függ�leges elrendezés�, egy vonóorsós rendszer�

húzóm�vel, elektromechanikus vezérléssel ellá-
tott szakítógép. A fels� befogó szerkezet a vizsgá-
lat közben elhanyagolható elmozdulást végez,
és ezért a készülék az állandó nyújtási sebesség-
gel rendelkez� gépek közé sorolható. A sebes-
ség széles határok között, három lépcs�n belül,
fokozatmentesen változtatható és a szabványos
szakítási id� is beállítható.

A húzóer�t induktív mér�átalakító alakítja át
villamos mér�jellé. A hosszváltozás mérését a hú-
zóorsó elfordulását érzékel�, fotoelektromos mé-
r�átalakító végzi. A súrlódási er� értékek egy-
azon grafikonból olvashatók le az értékelés során.

A berendezés oldalnézetben ábrázolt henge-
res próbateste bármilyen más alapanyagúra
cserélhet� vagy bevonható papírral. A próba-
testre kell felhelyezni a vizsgálni kívánt lap-
szerkezetet. A próbasáv egyik végét az N2-vel je-
lölt rögzít� pofába kell szorítani, míg a másik
végét az N1-es súllyal kell el�terhelni. A kísérlet
feltétele: N1< N2

A vizsgálat elindításakor az N2-es befogó szer-
kezet „V” sebességgel a jelölt irányba fog el-
mozdulni. Amikor a vizsgálat során elérjük és
túlhaladjuk a tapadási súrlódás értékét, akkor a
próbasáv megcsúszik a próbatesten, és elindul
a „V” sebesség irányába.

A vizsgálatról felvett grafikon pontos infor-
mációkat nyújt mind a tapadási, mind a csú-
szási súrlódás nagyságáról. 

A következ� összefüggés segítségével megha-
tározható a súrlódási tényez� értéke. 

N2 = N1·eμa

ahol: 
N2 – súrlódóer� [N]
N1 – húzóer� [N]
a – körülfogási szög
μ   – súrlódási tényez�, arányossági együttható [-]
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A vizsgálati megoldás óriási el�nye, hogy a pró-
basáv vizsgálatakor egy grafikonból meghatá-
rozható mind a statikus, mind a dinamikus súr-
lódási együttható.

Az eddig bemutatott elvi elrendezéséhez ké-
pest további változtatásokat eszközöltünk az
alapberendezéshez igazodva. Az egyhengeres
360°-os körülfogási szög� kialakítás nem tette
lehet�vé a „széles” papírminták súrlódásának
vizsgálatát. A vizsgált minta 360°-os körülfogá-
si szöge a szélességét�l függ�en elcsavarodást
okozott, ezáltal módosította az eredeti elrende-
zést. További problémát okozott a minták szé-
lének érintkezése, mert ez bizonytalanná tette
a mérések pontosságát. 

További gondot okozott a papírborítású felü-
leteken történ� mérés, mert a vizsgálóhenger
papírral történ� bevonásakor valamilyen átla-
polás keletkezik. Ez az átlapolás akadályozza a
minta egyenletes felfektetését és a pontos mé-
rést.

A hibákat egy második henger felfüggeszté-
sével tudtuk kiküszöbölni. A két hengerb�l álló
megoldás lehet�séget biztosít arra, hogy elcsa-
varodás nélkül feküdjön fel a vizsgálni kívánt
papírminta. A minta szélessége a vizsgálóhen-
ger szélességéig növelhet� (max. 100 mm). Az új,
kéthengeres megoldás a hengerek bevonásának
problémáját is orvosolja, mivel a hengerenként
180°–180° körülfogási szög mellett elegend�
hely marad a „bevonó anyag” átlapolására.

MÉR�FEJ TESZTPONT JEL-LEVÉTELE, 
DIGITALIZÁLÁS

A berendezés mér�fején megjelen�, a húzóer�-
vel arányos villamos jelet egy hangfrekvenciás
mér�híd szolgáltatja. Az alapberendezés esetén
ez a jel, megfelel� átalakítás után, a digitális ki-
jelz�n olvasható, de az érték a mindenkori csúcs-
értékkel egyenl�. A tervezés során nem egy csúcs-
értékre volt szükség, hanem minden elmozdulási
egységhez tartozó pillanatnyi er�értékre. Ezért
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a berendezés blokkvázlatáról beazonosított „teszt-
pont”-ról folyamatosan érkez� jelek kerülnek
rögzítésre, kikerülve a berendezés eredeti vezér-
lésének, adott esetben szükségtelen, részleteit.
A megfelel�en el�készített és rögzített minta
mérési ciklusának elindítása után megkezd�-
dik az analóg jelek digitális jelekké alakítása.
Ezt a feladatot a digitális jelátalakító végzi és to-
vábbítja egy PC felé. A perifériailleszt� prog-
ram „veszi” a jeleket, és grafikusan megjelení-
ti a grafikus kijelz� felületen. A mérési ciklus
végeztével megsz�nik a jelátalakítás és -továb-
bítás, a mér�m�szer visszaáll a kiindulási hely-
zetébe. 
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Köszönjük mindenkinek, aki az „1%” adófelajánlásáról korábban is a PNYME javára rendelkezett.
Ezzel az ingyenes gesztussal nemes célt támogatnak, és nem ismeretlen hátter� ügyekhez, hanem
a szakmai közvélemény el�tt zajló, jól átlátható, a szakmáink javát szolgáló nyilvános
tevékenységhez adják támogatásukat! 

2010-ben összesen 611 563 Ft érkezett az adójóváírásból. 

Továbbra is számítunk adóforintjaikra! Kérjük, adóbevallásában ne feledjen el rendelkezni err�l, és ha
teheti, egyesületünket jelölje meg kedvezményezettként! Adószámunk: 19815929-2-41
Önnek semmibe nem kerül, az egyesületnek mégis nagy segítség!

Ha környezetében tud olyat, aki nem rendelkezik err�l, vagy bizonytalan, kinek szánja, azt gy�zze meg:
adja az egyesület céljaira!
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A bio-m�anyagok az anyagok egy viszony-
lag új osztályát reprezentálják, amelyek
bizonyos szempontból többet tudnak, mint
hagyományos társaik. A különbség közöt-
tük abban áll, hogy megújuló alapanyago-
kat használnak fel gyártásuk során, illetve
életútja végén sok bio-m�anyagból készült
termék komposztálható, biológiai úton 
lebomolva visszatér(het) a természet 
körforgásába.

A dönt� pont a megújuló alapanyagok felhasz-
nálása. A bio-m�anyagok nagy el�nye a fosszilis
energiahordozók meg�rzése, illetve az üveg-
házhatást okozó gázok kibocsátásának csökken-
tése, így téve ezeket az egyik legfontosabb inno-
vációvá a fenntarthatósági fejlesztések között.
A m�anyagok a maguk globálisan 250 millió
tonnát meghaladó éves felhasználásával és az
évi hozzávet�leg 5%-os növekedéssel reprezen-
tálják a legnagyobb szeletet a k�olaj-felhaszná-
lásban, az energia és a közlekedési, szállítási
szektor mellett. Ez az 5% más ágazatokkal ösz-
szehasonlítva szerénynek t�nhet, de azt minden-
képp megmutatja, mennyire függ a m�anyag-
ipar az olajtól. Az árak emelkedése a k�olaj és a
földgáz esetében er�teljes növekedést mutat, és
a politikai konfliktusok is befolyással bírnak az
árakra, hatásaikban a m�anyagok piacára is.
Ezen tényez�k egyre inkább arra sarkallták az
iparág szerepl�it (melyek összforgalma csak
Európában meghaladja az évi 200 billió eurót),
hogy alternatív alapanyagok után nézzenek.

A bio-m�anyagok fejlesztése még viszonylag
a kezdeteknél tart, piaci részesedésük valamivel
1% alatt jár, de a piac növekszik, és sok terüle-
ten (pl. csomagolás, mez�gazdasági fóliák stb.),
alkalmazásaik száma is. Versenyképességük na-
gyot n�tt az elmúlt néhány évben, nem csupán
azért, mert a hagyományos m�anyagok kezde-
nek egyre drágábbak lenni, a törvényi és piaci
változások egyaránt jelent�s szerepet játszanak
a bio-m�anyagok térnyerésében. A klímaválto-

zás veszélyei, az alapanyag-ellátási nehézségek
– hiszen az EU korlátozott k�olaj- és földgáz-
forrásokkal rendelkezik –, valamint az egyre
növekv� fosszilis alapanyagárak, egyre feljebb
értékelik a biomasszának, mint ipari alapanyag-
nak ázsióját, mely hosszú távon nélkülözhetet-
lennek t�nik.

Az egyre növekv� érdekl�dést jelzi az is, hogy
a tavalyi év végén, december 1-jén és 2-án már
ötödik alkalommal rendezte meg az iparág
konferenciáját az európai Bioplastic Associati-
on, melyre több mint 360 szakember érkezett a
világ minden tájáról Düsseldorfba, hogy infor-
mációt cseréljen az új fejlesztésekr�l a biológiai
m�anyagok területén, valamint a kapcsolódó
kiállításon bemutassa, illetve megismerje az
ebb�l készült termékeket.

Kiállítottak jól- és kevésbé ismert cégek egy-
aránt: API, BASF, Beta Analytic, Limagrain, Bio-
Sphere, BKG, Cereplast, DIN CERTCO, FNR,
Fachhochschule Hannover, FKuR, Huhtamaki,
Innovia Films, Kaneka, Kingfa, Mirel, Nature-
Works, Novamont, OWS, PolyOne, Proganic,
Purac, Sukano, Synprodo, Taghleef Industries,
Vincotte, Xinfu Pharm.

DIÓHÉJBAN A BIO-M�ANYAGOK 
ÉLETÚTJÁRÓL

A növények fejl�désük során megkötik a szén-
dioxidot a légkörb�l, ásványokat és vizet vesznek
fel a talajból, valamint energiát a napsugárzásból.

A növények keményít�- és cukortartalmából
egy mikroorganizmusok segítségével elvégzett
fermentációs folyamat eredményeképp tejsav
(lactic-acid) keletkezik.

Ennek polimerizációja adja a PLA-t (poli-lactic-
acid).

PLA-ból különböz� eljárásokkal m�anyag ter-
mékeket, pl. extrudálással fóliát állítanak el�,
majd ebb�l flexibilis csomagolóanyagokat.

A hulladékká vált csomagolóanyagok kom-
posztálásával CO2, víz és biomassza keletkezik.

Reflektorfényben a bio-m�anyagok
Csaba László
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Ezeket a növények felveszik, és a ciklus folyta-
tódik.

Lássuk – a gyártóktól kapott információk alap-
ján –, hogyan lesz a növényb�l m�anyag fólia
és csomagolás!

MI SZÜKSÉGES AHHOZ, HOGY LEGYEN 
1 TONNA PLA ANYAGUNK?

Kb. 1700 kg keményít�, majd az ebb�l 
keletkez� kb. 1500 kg glukóz
Ez kinyerhet�: 
� kukoricából, mely 100%-ban hasznosítható

(keményít�tartalma kb. 71%, így 2200 kg-ra
van szükség, amely hozzávet�leg 3300 m2 te-
rületet igényel);

� búzából, mely 50%-ban hasznosítható (ke-
ményít�tartalma kb. 74%, így 4600 kg-ra van
szükség, amely hozzávet�leg 6500 m2 terüle-
tet igényel);

� maniókából, mely 80%-ban hasznosítható
(keményít�tartalma kb. 77%, így 2800 kg-ra
van szükség, amely hozzávet�leg 2800 m2 te-
rületet igényel);

� burgonyából, mely 75%-ban hasznosítható
(keményít�tartalma kb. 82%, így 2800 kg-ra
van szükség, amely hozzávet�leg 1400 m2 te-
rületet igényel).

Kb. 1400 kg szacharóz
Ez kinyerhet�: 
� cukorrépából, mely 95%-ban hasznosítható

(cukortartalma kb. 15–20%, így 8500 kg-ra
van szükség, amely hozzávet�leg 1700 m2 te-
rületet igényel);

� illetve cukornádból, mely ugyancsak 95%-
ban hasznosítható (cukortartalma kb. 10%,
így 15 000 kg-ra van szükség, amely hozzáve-
t�leg 1500 m2 területet igényel),

A folyamat során az 1500 kg glukózból és
az 1400 kg szacharózból kb. 1300 kg tejsav
(lactic-acid) keletkezik, majd ennek polime-
rizációja után kapható meg az 1 tonna PLA.

Hol lehet ezt megtermelni? – Vet�dik fel a kér-
dés. 
A FAO 2008. évi, illetve az OECD 2007-es adatai
szerint, az összes m�velhet� terület és ezek meg-
oszlása az 1. ábrán bemutatottak szerint alakul.

ENERGIAIGÉNY, KARBON-LÁBNYOM,
ÖSSZEHASONLÍTVA A HAGYOMÁNYOS
M�ANYAGOKKAL

Carbon Footprint: definíció
Az üvegházhatást okozó gázok teljes emissziós
mennyisége termék szerint, meghatározva a ter-
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1. ábra. A m�velhet� földterületek megoszlása. Világszerte a megm�velt területek 92%-án élelmiszert és takarmányt
termelnek,  6%-án ipari anyagokat, 2%-án bio-üzemanyagot és messze kevesebb mint 0,1%-án bio-m�anyagot
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mék tömegének (kg) CO2 egyenértékét (kg). Re-
leváns mérés határozza meg az üvegházhatást
okozó gázok hatását a globális felmelegedésre,
így lehet�vé téve az összehasonlítást az alterna-
tív termékek között.

Amennyiben tekintetbe vesszük azt is, hogy
minden egyes kilogramm kukorica megtermelé-
séhez a növény 3,3 kg szén-dioxidot vesz fel, a
bio-polimerek CO2 lábnyoma a nullához közelít.

MI KÉSZÜL BEL�LE? – LÁSSUNK NÉHÁNY
FEJLESZTÉST A KÜLÖNBÖZ� GYÁRTÓKTÓL!

Apinat
Az olaszországi API csoport Apinat márkanev�
termékét nem javasolja fóliákhoz, inkább me-
rev falú csomagolásokhoz, egyéb termékekhez,
a cip�talptól a mobiltelefon-burkolatig.

Ecoflex, Ecovio
A BASF Ecoflex márkanev�, a hagyományos po-
lietilénhez hasonló tulajdonságokkal bíró ter-
méke, mely petrolkémiai alapú, de az EN 13432
szabvány szerint biológiai úton bomlik le.
Ugyanakkor a BASF is igyekszik kivenni részét az
évi hozzávet�leg 20%-os növekedést produkáló
biopolimer piacból, ennek jegyében fejlesztették
az Ecovio terméket, mely az Eco flexb�l szárma-
zik, ám nem csak biológiailag lebomló, hanem
45%-ban kukorica alapú politejsav (PLA) alkotja,
tehát már részben biológiai alapú m�anyag.

Mater-Bi
A Novamont cég a K 2010 szakvásáron mutatta
be második generációs „folpack” fóliáját, mely
Mater-Bi márkanev� biológiailag lebomló,
komposztálható és megújuló forrásokból szár-
mazó alapanyagokat tartalmazó termékéb�l

készült. A nyújtható fólia használható bármely
élelmiszerhez, legyen bár magas zsírtartalmú
(olajok, vaj stb.) vagy épp savas. Használat után
szerves hulladékként kezelhet�, tanúsítottan
komposztálható az EN13432 szabvány szerint.

Ugyanazokkal a technikai paraméterekkel
rendelkezik, a szakítószilárdság és a nyújtható-
ság tekintetében, mint a hagyományos termé-
kek. Nem tartalmaz lágyítót vagy más adalékot,
amely be tudna kerülni az élelmiszerbe. Spe-
ciális összetételének köszönhet�en könnyen
letéphet�, vágószerszám nélkül is, így biztonsá-
gosabb és kényelmesebb. Az anyag egy lényeges
tulajdonsága a magas vízg�zátereszt� képesség,
amely segít a lecsapódott vízg�z kipárologtatá-
sában, amely például a meleg étel h�t�szek-
rénybe helyezésekor keletkezik. 

Nativia
Az olajban gazdag Dubajban székel� Taghleef
Industries (Ti) is beszállt a fenntartható csoma-
golások fejlesztésébe. A Natureworks LLC Ingeo
márkanev�, 100%-ban megújuló alapanyagok-
ból készül� PLA polimerjéb�l dolgozták ki az
olaszországi, a korábbi Radici Film üzem mér-
nökei a Nativia fóliákat. Jó ellenállósági, aroma-
zárási tulajdonságai miatt friss termékekhez,
süt�- és édesipari termékekhez, tejipari termé-
kek fed�fóliájaként egyaránt ajánlják. A flexó-
nyomdák számára érdekes tulajdonsága, hogy fe-
lületi feszültsége koronakezelés nélkül 37mN/m,
amely nem csökken az id� során. A gyártó hazai
képviseletét�l kapott információk szerint a ter-
mék hamarosan elérhet� lesz az itthoni kíná-
latban is, transzparens és metalizált változat-
ban egyaránt, az egyik vezet� magyar húsipari
vállalatnál például már el�rehaladott bemintá-
zások folynak a Nativia fóliákkal. 
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A PLA KOMPOSZTÁLÁSA IPARI 
KOMPOSZTÁLÓBAN, ELLEN�RZÖTT 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
(h�mérséklet >58 °C, relatív páratartalom
>90%, mikroorganizmusok jelenlétében)

� a PLA hidrolizál az els� 15 napban,
� a következ� 30 napban a mikrokristályok szét-

esnek,
� további 45 nap alatt a PLA 100%-ban szén-

dioxiddá, vízzé és biomasszává bomlik le.

Küls� tesztek bizonyították, hogy a PLA nem
bomlik le egy normál szemétlerakóban uralko-
dó körülmények között, de nem mérgez, égeté-
sekor pedig CO2 és vízg�z keletkezik. 

A következ� lépés: PLA a szemétb�l
Az els�generációs bio-m�anyagokat kukoricából,
cukorrépából, cukornádból, burgonyából stb.
állították el�. Bár ma még messze kevesebb,
mint a megm�velt területek 0,1%-a szentelt a
bio-m�anyagok el�állításának, a fejleszt�k már
a második- és harmadikgenerációs technoló-
gián dolgoznak, a keletkez� élelmiszer-ipari és
mez�gazdasági hulladékok alapanyagként tör-

tén� felhasználásán. – Lehet, hogy hamarosan
a „junk food” csomagolása is „szemétb�l” készül?

HOGYAN TÉR(HET) VISSZA A TERMÉSZET
KÖRFORGÁSÁBA?

Komposztálással. Ellen�rzött körülmények
között (h�mérséklet >58 °C, relatív páratartalom
>90%, mikroorganizmusok jelenlétében) a PLA
teljesen lebomlik az EN 13432 szabvány szerint.

Mechanikai visszaforgatással. A PLA újra
felhasználható darálást, újrakristályosítást és
granulálást követ�en.

A Flint Group befejezte a svédországi
Torda Ink AB akvizícióját
A Flint Group befejezte a svédországi Torda Ink AB ak-
vizícióját, 2011. január 1-jét�l a cég neve Flint Group
Lund AB. A hazai forgalmazó G.A.C.H. Kft. ügyvezet�-
jét, Kátai Istvánt kérdeztük a változásokról, aki elmond-
ta, csak a név változott, ugyanúgy folyik a termelés
a gyárban, és a már megszokott, magas min�ség�
flexófestékek továbbra is elérhet�ek raktárról. 
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Paperworld 2011, Frankfurt
Precskó Lilian

Összesen 3257 kiállító 72 országból mu-
tatta be legújabb termékeit és a papíripar,
az irodaszerek, az írószerek, a hobbi, 
a kreatív és m�vészkellékek, az ünnepi 
dekorációk, a hajápolási termékek, 
a fodrászat és a szépségszalonok trendjeit.
Ebben az évben a top 5 kiállító nemzet
Olaszország, Franciaország, Hollandia,
Nagy-Britannia és Svájc voltak.

Horst-Werner Maier-Hunke, A Papír, Irodaszer
és Írószer Ipari Egyesületének elnöke a követke-
z�képpen nyilatkozott a kiállításról. „Csakis
elégedett partnerekkel találkozok itt a kiállítá-
son. A hangulat túláradóan pozitív és az ember
nem tudja nem észrevenni az optimista jöv�-
szemléletet.”

MIK A KÖZELG� TRENDEK AZ ÍRÓSZEREK,
IRODASZEREK ÉS KREATÍV SZEKTOROK
KÍNÁLATÁBAN?

Az exkluzív Paperworld 2011 Trend Show rész-
letes és tájékoztató áttekintést nyújtott a fon-
tos hatásokról, ötletekr�l és a következ� szezon
termékeir�l. A Bora Herke Desing Studio profi
csapata összefoglaló bemutatókat tartott a kü-
lönböz� „stílusvilágok” közötti vonatkozások-

ról és stílusok jellemz�ir�l, a divatot, a designt
és az építészetet illet�en. A következ� áttekin-
tés illusztrálja, hogyan is valósulnak meg ezek
a trendek a termékek világában.

Min�ségi anyagok, precíz, kézzel készített
tárgyak, egyéni darabok: az els�rend� min�ség
egyértelm�en sugárzik az írószereket és iroda-
szereket ellátó szektor termékskálájáról. Az ér-
zelmek és az ötletek megjelennek az élet min-
den területén – a szabadid�t�l és hobbitól az
üzletig és az irodáig. Ami újdonság, az a kultu-
rális különbséghez és az emberek saját eredeté-
hez való pozitív megközelítés. A tiszta etno vagy
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retro ünneplése helyett arra láthatunk hajlan-
dóságot, hogy mindent ötvözzünk, ami össze-
illik az egyén élethez való hozzáállásához.

Letisztult és romantikus klasszikusok kevered-
nek sportos színekkel és kortárs anyagokkal. Ez-
zel egy id�ben a folklór és a csúcstechnológia
egy könnyed egységgé alakul.  

NYUGODT EGYSZER�SÉG

Világosság, harmónia és tökéletesség. A trend
középpontjában a magas min�ség� design áll;
klasszikus, minimalista és precíz. Az írószerek
és kiegészít�k id�tlenek és el�kel�ek. A papírok
lakkozottak, öntapadóak, borítottak vagy füst-
szer�en áttetsz�ek. A lényegre való törekvés,
valamint a grafikus szerkezetek, rajzok és kol-
lázsszer� tipográfia határozza meg a nyugodt
„ipari eleganciát”. 

Érzékiség a tökéletességben: az alumínium,
a tiszta acél, a m�anyagok és a plexiüveg talál-
kozik a jutával, a lósz�rrel, a velúrral és a b�rrel
– bársonyos felület� szerkezetek, reliefek, met-
szetek és finom szövés� anyagok. Ami a szín-
palettát illeti, a szürke tónusok dominálnak
a sportos hangsúlyú er�s vöröst�l a kékig.  

BÁJOS SZUVENÍR

A 1950-es évek könnyed érzése pezsdíti fel ezt
a friss stílust. Nem retro, de egy kortárs értelme-
zése a színeknek és mintáknak – stilizált állatmo-
tívumok, litográfiák, sziluettek és fényképnyo-
matok keverednek lágy vonalakkal, millefleur
mintákkal, rombuszokkal, ecsetvonást imitáló
hatásokkal és bélyegz�motívumokkal. Minden
gondosan és szeretettel van egyesítve a fényes,
matt, domborított vagy metszett anyagokkal. 

Divatosak az emlékek: zománc, finoman szí-
nezett szintetikus anyagok és áttetsz� fóliák,
pasztellárnyalatú b�rök, szatén-, pamutszalagok,
merített és Ingres papír, ízléses vászonstruktú-
rák papírra és textíliákra. A színskála a lágy, tej-
szer� menta és a lazacrózsaszín között az inten-
zív sárgával egészül ki. 

MERÉSZ ÖTVÖZET

Olyan dolgok kombinációja, melyek nem t�n-
nek összeill�nek. Ez a kifejez� stílus fiatalosan
és feltétel nélkül játszik a szavakkal, színekkel
és stílusokkal. Lehet�vé teszi a teljes „kultúra
összecsapást” – és nyer. A csúcstechnológia ta-
lálkozik az iparm�vészettel, folklórral, Afrika és
India találkozik Európával, a batikolás a gumi-
val, a pixeles motívumok és a törzsi nyomatok
a fényes stílussal jelennek meg. 

Harmonikus együttélésben: m�anyag, gumi,
PVC, szilikon, nejlon, fa, bambusz, rattan, raffia,
fagyöngyök, hímzett anyagok, színes b�r, kop-
tatott farmer és papírmasé. Bármely szín meg-
engedett – mustársárga, narancs, szagos müge
zöld, azúr és sötét indigó, illetve olyan meleg
tónusok, mint a barna vagy a bézs. 



Új beruházás a nano-cellulóz gyártásban

Mint azt a nemzetközi sajtóból megtudhattuk:
2010. július 16-ai ülésükön, Montrealban a Dom-
tar és a FPInnovations nev� cellulóz- és papír-
ipari vállalkozások egyesítették er�forrásaikat
az elemi szál alapú nanotechnológia területén.
A felek bejelentették, hogy vegyes vállalatot
hoztak létre annak érdekében, hogy megépít-
sék a világ els�, napi egy tonna nano-cellulóz
gyártó üzemét a Domtar Windsor Quebec Papír és
Cellulózgyára mellett. Az együttm�ködés lénye-
ge, hogy egyesítik a Domtar gyártási tapasztala-
tait a FPInnovation technikai újdonságaival,
mivel meglátásuk szerint a nano-kristályos cel-
lulóz kiemelked� tulajdonságai és a lehetséges
alkalmazások széles köre jó üzleti lehet�séget
kínál az elemi szál alapú termékeknek. 

Az építkezés várható költsége 32,4 millió ka-
nadai dollár lesz. Az üzemeltetés várható költ-
ségét 8,4 millió kanadai dollárra becsülik, így a
teljes bekerülési érték 40,8 millió dollár. A költ-
ségek fedezésére 12 millió kanadai dollár a Ka-
nadai Cellulóz és Papíripar zöld programból ér-
kezik majd a Domtarhoz.

Az üzemet várhatóan tíz f� fogja m�ködtetni,
emellett számos kutató és tudományos munka-
társ dolgozik már most is azon, hogy megalkos-
sák a lehetséges új nano-kristályos cellulóz ala-
pú termékeket. 

NANO-KRISTÁLYOS CELLULÓZ
– AZ ÚJ ANYAG

Többéves kutatómunka eredményeként született
meg évekkel ezel�tt a faalapú rostanyagokból
el�állított nano-kristályos cellulóz. A faanyagok
rostjai átalakíthatók értékes nano-szerkezet�
anyaggá, amelyekb�l korszer� termékek széles
skálája gyártható teljesen új és egyedi megol-
dásban.  Ezekkel az új anyagokkal további lehe-
t�ség nyílik szélesebb kör�, bioökonómiai alapú,
környezetvédelmi követelményeknek is meg-
felel� termékek tervezésére és el�állítására.

A nano-kristályos cellulóz megújuló, újrahasz-
nosítható, a faalapú cellulózgyártás cellulóz rost-
jaiból készül.  Lehetséges felhasználási területei
az optikailag fényvisszanyer� fólia, a nagytartós-

ságú lakkok, valamint az innovatív bioplasztik
alkalmazások.  Az anyag tulajdonságai lehet�vé
teszik a repül�gép-ipari, az autóipari, a vegyipari,
a textilipari és az erdészeti alkalmazását.  

ÚJ TULAJDONSÁGOK

Az egyik leglátványosabb új tulajdonsága a nano-
kristályos anyagoknak, hogy speciális tulajdon-
ságú flexibilis fólia is készíthet� bel�le. A film
irizáló (színt játszó, színváltó)képesség�vé alakít-
ható. Színe nagyon precízen beállítható, lehet�-
vé téve sok alkalmazási terület további fejleszté-
sét, mint a biztonsági papírok, irizáló pigmentek,
optikai sz�r�k, zárók, fényvéd�k, kozmetikumok,
csomagolóanyagok, lakkok. 

Papírok esetén a nano-kristályos cellulózok al-
kalmazása javítja a szilárdságot, csökkenti a sérü-
léseket, amit a kopás, a nedvesség és az UV-sugár-
zás okoz. Az olyan további egyedi tulajdonságok,
mint az antimikrobiális aktivitás és az öntisztí-
tás lehet�vé teszik más iparágaknak is az új nano-
termékek megalkotását. A nano-kristályos cel-
lulóz b�ségesen rendelkezésre áll, megújuló,
színsemleges, újrahasznosítható és nem káro-
sítja a környezetet. 

A következ� évtizedben várhatóan sokat hal-
lunk még err�l az új anyagról, mert meghatáro-
zó helye lehet a fenntartható fejl�désben.

A nano-kristályos cellulóz alkalmazási terüle-
tei lehetnek:
� irizáló és mágneses fólia,
� pigmentek, festékek, kozmetikumok,
� meger�sített konstrukciós termékek,
� új bevonatok és tölt�anyagok a papíripar-

ban,
� innovatív biom�anyagok,
� meger�sített kompozitok,
� filmek és optikai kapcsolók,
� biokompozitok a csont helyettesítésére,
� festékek, adalékok,
� elektromosan vezet� membránok,
� beágyazott quantum pontok kristályos félve-

zet�kben,
� tökéletesített vagy ,,intelligens” csomagoló-

anyagok.
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Könyvajánló
TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ ÉVA: KOMÁROM NYOMDÁSZAT- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETE 1705–1849
(KIADTA: KT KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ KFT., KOMÁROM, 2010. 240. P.)

Bándi László 

Komárom nyomdászat- és sajtótörténete 1705–
1849 cím� bölcsészdoktori disszertáció (1982)
közel tízéves kutatómunka eredménye, és 2010-
ben jelent meg nyomtatásban. Komárom kilenc
nyomdája tevékenységét ismerteti, és kiemeli
a kiadványok f�bb tartalmi és formai jellemz�it.
Az els� fejezetben rövid áttekintést ad az író-
szerkeszt� a hazai nyomdászat fejl�désér�l a 18. és
19. században. Közelítve Komáromhoz rögzíti,
hogy feltételezhet�en már a 16.
században Huszár Gál, a magyar
reformáció és a könyvnyomta-
tás egyik jellegzetes személyisé-
ge, m�ködtetett itt nyomdát. 

Töltési István (1686–1721), a
volt debreceni nyomdász, rövid-
del a török ki�zése után, az ellen-
reformáció idején kezdte meg a
protestáns Komáromban mun-
káját. 1686-ban telepedett le Ko-
máromban, ahol meggazdago-
dott, híres ember, f�kurátor lett.
A Hollandiában is tanult Töltési
István volt 1665 óta az els� olyan
debreceni könyvnyomtató, aki
ha elfogyott valamelyik bet�tí-
pusa, el tudta készíteni. Feltehe-
t�en ezeket a bet�ket vitte magával Komáromba.
Töltési nevéhez f�z�dik az els� hazai szabada-
lom és a kés�bbi évszázadokban is híres komá-
romi kalendáriumok. Az els� komáromi kalen-
dáriumok ma már rendkívül nagy ritkaságnak
számítanak. Az egykori tulajdonosoktól szár-
mazó bejegyzések fontos adalékai a családtörté-
net-kutatóknak, melyek néprajzi, társadalom- és
kortörténeti források. 1705-t�l 1721-ig a kalen-
dáriumok folyamatosan megjelentek, mellettük
csak két terjedelmes imádságos- és énekeskönyv
hagyta el a nyomdáját 1713-ban és 1718-ban.
A korszak azon kevés nyomdászainak egyike,
akinek m�helyét a 18. század els� évtizedeiben
csak magyar nyelv� munkák hagyták el. Töltési
István 1737-ben hunyt el.

A nyomdászok neveib�l is kiderül, hogy a ko-
máromi nyomdászok is szinte valamennyien
német származásúak voltak. 

Turótzi Mihály (1721–1737) könyvköt� és
nyomdász nevét az 1721-ben megjelent „Ujj
imád ságos könyv” impresszumában találjuk. Ti-
zenhat év alatt mindössze öt kötet jelent itt meg:
egy 1721-ben, egy 1734-ben, egy 1736-ban és két
kötet 1737-ben. Az „Istenben boldogult lelkek-

nek reggeli és estvéli áldozat-té-
telek” cím� imádságos könyv a
nyomda záró kiadványa.

Schmied Miklós János (1740)
Sopronból tette át Komáromba
a székhelyét. Nyomdászm�he-
lye csak rövid ideig m�ködött.
Ekkor adta ki Paxy Lajos (1713–
1751) pálos szerzetes „Florile-
gium sponsalitium” cím� egy-
házi ismeretterjeszt� latin nyel-
v� könyvét. A b�rkötésben
kiadott, piros lapszélekkel ellá-
tott szép könyv Schmied Mik-
lós egyetlen terméke jól felsze-
relt m�helyr�l és a nyomdász
szakértelmér�l tanúskodik.

Wéber Simon Péter Nagysze-
benben született, apja könyvköt� volt. Komá-
romi fióknyomdájának alapítása (1788) II. József
reformjainak következménye. A nyomdászatot
feltehet�en anyai rokonsága, a Barth család m�-
helyében tanulta. Wéber komáromi nyomdá-
jának felszereltségér�l, munkásainak számáról
nincsenek adataink. 1790-ben két könyvsajtót
hozott át pozsonyi m�helyéb�l. 1783-ban, a
pozsonyi nyomdája indulási évében adott ki egy
bet�mintakönyvet, melyet részletesen elemez
a tanulmány. Wéber jól felkészült komáromi
m�helyéb�l kikerült könyvek és szerz�ik repre-
zentálják a felvilágosodás korának jellemz�it; a
magyar nyelv és irodalom fejlesztésére alakult,
a korban divatos írói csoportosulás, a Komáromi
Tudós Társaság tevékenységét; a Péczeli József
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által szerkesztett Mindenes Gy�jtemény, az
els� hazai, magyar nyelv� ismeretterjeszt� fo-
lyóirat az 1780-as években induló magyar id�-
szaki sajtó egyik jelent�s képvisel�je.

Kiadványai között kevés az alkalmi jelleg�
nyomtatvány. Wéber keresett, érdekl�désre szá-
mot tartó könyveket adott ki. 1814-t�l t�nik fel
a „Wéber Simon Péter és fia” cégjelzés. 1820 körül
vette át fia, Wéber Simon Lajos a nyomda vezeté-
sét, mely 1852-ben sz�nt meg. A könyv részle-
tesen ismerteti a Wéber-nyomda kiadványait,
a Mindenes Gy�jtemény megjelenésének kö-
rülményeit, jellegét és munkatársait.

A Weinmüller család (1794–1848) tevékeny-
ségén keresztül a jellegzetes nyomdászdinasz-
tiák életét figyelhetjük meg, ahol a m�hely az
apáról gyermekre szállt.

Weinmüller Bálint feltételezhet�en Wéber Si-
mon Péter komáromi nyomdájának a m�veze-
t�je volt, és 1794-ben vásárolta meg a m�helyt,
amely 1848-ig a család birtokában maradt, mint
a város egyetlen nyomdája. Ötvenkilenc nyom-
datermék impresszuma jelzi a nevét. A 34 világi
és 25 egyházi témájú kiadvány közül 43 magyar
és 16 latin nyelven jelent meg. A világi témájú-
ak közül 18 ismeretterjeszt�, 3 irodalmi, 13 al-
kalmi, az egyháziak közül 22 ismeretterjeszt� és
3 alkalmi jelleg�. Formailag 45 a könyvek (ebb�l
6 tankönyv, 3 naptár) és 14 a kisnyomtatványok
száma. Hatalmas vállalkozás volt Ladvocat:
„Historiai Dictionárium”-ának Mindszenti Sá-
muel (1751–1806) fordításában történt kiadása.
A közérdekl�désre számítható könyvek közül ki-
emelend� Enessey György (1752–1801) Gy�r
megyei földbirtokos és táblabíró „Antiquita-
tes…” címkezdet� történeti, honismereti mun-
kája és a „Tzigán Nemzetnek eredete, nyelve és
történetei” cím� könyvecskéje. Tapolcainé Sá-
ray Szabó Éva szerkeszt� részletezi a nyomda ál-
tal megjelentetett kiadványokat.

Weinmüller Bálint 1800-ban bekövetkezett
halálakor özvegye vette át a nyomda vezetését.
Weinmüllerné tevékenysége 26 éve alatt 160
kiadványa jelent meg. (118 magyar, 34 latin és
8 német nyelven. 104 a könyv, 56 a kisnyomtat-
vány és 25 a naptár.) 1801-t�l kezdve állandó
terméke a nyomdának a komáromi kalendári-
um. Özv. Weinmüller Bálintnétól 1826-ban ve-
szi át a nyomda irányítását Weinmüller Imre
Bálint. 1831-ig 27 kiadvány jelzi tevékenységét.
1831-ben Weinmüller Franciska megvette fivé-
rét�l szülei m�helyét. A nyomda fejlesztésére

az új tulajdonos nem sokat fordított, az nagyon
elhanyagolt állapotba került. Weinmüller Fran-
ciska a reformkori Komárom egyik jelent�s sze-
mélyisége volt. Tevékenységének 15 éve alatt
63 kiadvány hagyta el nyomdáját, melyekb�l
40 könyv és 23 kisnyomtatvány. A naptárkiadás
volt Weinmüller Franciska nyomdájának f� pro-
filja és vele fejez�dött be a Weinmüller-dinasz-
tia nyomdáinak m�ködése.

A Siegler testvérek (Antal és Mihály) 1848
májusában vásárolták meg Weinmüller Francis-
ka nyomdáját. Siegler Antal komáromi könyv-
köt�mester könyvkereskedéssel is foglalkozott.
Sieglerék felújították az elhanyagolt állapotú
nyomda bet�készletét, az addigi fasajtó helyett
vassajtót is beszereztek. 1849 novemberében
tudták beüzemelni a Bécsben gyártott gyorssaj-
tót. A szépen induló fejl�dést az 1848. szep -
tember 17-én kitört hatalmas t�zvész vetette
vissza. Elhamvadt a papírraktár, a bet�készlet
összeolvadt és a sajtó is nagyon megsérült. 1849
márciusától a nyomda állandó veszélynek volt
kitéve a megismétl�d� ostromok miatt. A kilenc
nyomdai munkásból két szed� és két nyomó
volt. A Siegler-nyomda tevékenységében tük-
röz�dik az 1848/49-es szabadságharc mozgal-
mas napjainak nyomdai vetülete. A napilapok,
röplapok és szükségpénzek a kor jellegzetes
nyomdai kiadványai. A szabadságharc idején
a nyomdában csak magyar nyelv� munkák je-
lentek meg. Itt jelentek meg az els� komáromi
napilapok 1849. január 9. és október 1. között,
a Komáromi Értesít� és a Komáromi Napok.
Feltételezhet�en a nyomda egyik utolsó szabad-
ságharci terméke a híres Geleitschen, a „komáro-
mi menlevél”. Tanúi lehetünk a nyomdász-ár-
szabály megjelenése után a szerkeszt�ségek és
a nyomdászok közötti vitának, a kauciós lap-
alapításnak, az utólagos cenzúrának és a sajtó-
vétségnek.

Tanulságos olvasmányok a „Komáromi Értesí-
t�” (1849. január 9. – július 6.), a „Komáromi La-
pok” (1849. július 11. – október 1.), „A komáro-
mi újságok szerkesztése, munkatársai, terjesztése
és olvasói” és a „A komáromi pénzek” írások.

A kiváló tanulmány összegzésében találjuk,
hogy az adott id�ben Komárom nyomdáiban
457 kiadvány jelent meg. 

A kötet beszerezhet� a határon túli kiadók
könyveinek hazai forgalmazásával foglalkozó
Xantusz Könyv Kereskedelmi Kft.-nél.
xantusz @hdsnet.hu
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Szerz�: Aesthetic Movement
Méret: 229 × 229 mm
Terjedelem: 320 színes oldal
Kivitel: cérnaf�zött, flexibilis fedél
Bolti ára: 6995 Ft
Internetes ár: 5600 Ft

Az 1000-es sorozat kötetei a világ más tájain dol-
gozó tervez�k keze alól kikerül� munkák be-
mutatásával kitekintést nyújtanak a design ak-
tuális nemzetközi trendjeire, friss ötleteket,
inspirációt adva alkotóknak és megbízóknak
egyaránt.

AZ ÉRTESÍTÉS M�VÉSZETE

Az 1000 üdvözl�lap és meghívó cím� kötet a gra-
fikai tervezés egyik legkötetlenebb, a kreativi-
tásnak leginkább teret adó „m�faját” mutatja be
1000 képben. Az itt látható anyagokkal sokszor
találkozhatunk mindennapjaink során, szólja-
nak akár egy új családtag érkezésér�l vagy új
lakcím bejelentésér�l. De találunk a könyvben
galériamegnyitóra és esküv�re szóló meghívót,
különféle eseményekr�l informáló posztere-
ket, ünnepi üdvözletet és születésnapi jókíván-
ságokat, ajándékkísér� kártyákat és megannyi
más remek ötletet.

PAPÍRON AZ IGAZI

A tömeges e-mailek és elektronikus meghívók
korában egyre ritkábbak, és egyúttal egyre kü-
lönlegesebbek is a kézbe vehet� üdvözl�lapok.
A könyv szerkeszt�ihez beérkez� mintákat lát-
va az a döntés született, hogy a kötetb�l kima-
radnak a digitális kommunikáció megjelenési
formái, és kizárólag a nyomtatott üzenetekre
összpontosítanak.

Hiszen a nyomtatott kártyák nem csupán üze-
netet közvetítenek, hanem sokszor egy adott ese-
mény, különleges alkalom tárgyi emlékévé is
válnak. Ahogyan a társadalom vizuális érzékeny-

sége egyre n�, a designerek mindinkább töre-
kednek arra, hogy alkotásaik kiemelkedjenek
a többi közül, és megragadják a szemlél� figyel-
mét. Ehhez eszközök egész tárháza áll a rendel-
kezésükre, az egyedi ábrázolásmódtól kezdve az
ötletes szövegezésen és a szokatlan anyagfelhasz-
náláson át a különleges nyomdatechnikákig.

KÉZM�VES MEGOLDÁSOK ÉS 
DEMOKRATIZÁLÓDÁS

Az utóbbi években jelent�sen eltolódott a hang-
súly a kézm�ves alapanyagok és az egyedi nyom-
datechnikák felé, és a tervez�k mindezeket haté-
konyan, harmonikus kapcsolatban ötvözik a profi
grafikával és tipográfiával. Végül pedig fontos
megemlíteni, hogy a könyvben bemutatott mun-
kák nagy hányada használt környezetbarát, újra-
feldolgozott papírt, ezzel is tükrözve a designer-
társadalom téma iránti érzékenységét.

A válogatás tanúságot tesz a design demokra-
tizálódásáról is, hiszen a könyv oldalain egy-
más mellett láthatunk tömegesen gyártott és
korlátozott példányszámú, kézzel rajzolt és szá-
mítógépes grafikával készült, hagyományos vagy
éppen igen szokatlan nyomdatechnikai meg-
oldásokat felhasználó munkákat. 

1000 üdvözl�lap és meghívó
KREATÍV LEVELEZÉSI FORMÁK MINDEN ALKALOMRA

www.scolar.hu
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Ma már kevesen emlékeznek arra a korszak-
ra, amikor még nem voltak számítógépek,
nyomtatók és fénymásoló gépek. 
Az irodai sokszorosítás oroszlánrészét egy
mára már feledésbe merült gép végezte,
nevezetesen a stencilgép. Ezek a gépek az
1980-as évek elejéig meghatározó szerepet
töltöttek be a legtöbb hivatalban, irodá-
ban. Megszokhattuk már, hogy a magya-
roknak a legtöbb találmányhoz van valami
közük. A stencilgép esetében is ez 
a helyzet.

1854. március 20-án, Csornán született Gestet-
ner Dávid. Elemi iskolái után nagybátyja üzle-
tében dolgozott, mint hentesinas. Ez a munka
azonban nem igazán kötötte le a jó m�szaki
érzékkel megáldott fiatalembert, így fiatalon,
17 éves korában elhagyta Magyarországot, és
Bécsben, a t�zsdén kezdett dolgozni. Feladatai
közé tartozott, hogy a t�zsdei nap végén kimu-
tatásokat és szerz�déseket másoljon. Ez egy
nagyon id�igényes és frusztráló feladat volt,
hiszen minden példányt egyesével kellett meg-
írni, majd összehasonlítani az eredeti példány-
nyal, hogy a szöveg teljesen azonos legyen.
Ekkor kezdett el azon gondolkodni, hogy kell
lennie egy jobb és gyorsabb módszernek a do-
kumentumok sokszorosítására. A jellemz�en
50–100 példányban készül� szerz�dések, meg-
állapodások, levelek nyomdai sokszorosítása
igen költséges lett volna. Gestetner 1880-ban
érkezik Londonba, itt kap szabadalmat els� ta-
lálmányára, a „kerekes toll”-ra (cyclostyle pen).

Ez a toll egy olyan szerkezet, melynek a he-
gyén egy apró fogakkal ellátott kerék található.
Írás közben a papírt a kis fogak perforálták, ez-
zel, mint egy nyomó formát létrehozva. Ez a toll
volt az alapja következ� találmányának, a sok-
szorosítógépnek (stencilgép). A perforált papírt
eleinte egy faládába helyezte. Egy szöveten ke-
resztül festékezve a perforált íven keresztülhatolt
a festék, így a formára egy tiszta ívet helyezve,

enyhe nyomás hatására megkapta a perforált
ívvel azonos nyomatot.  Ezt a fadobozt tekinthet-
jük az els� stencilgépnek. A sokszorosítás azon-
ban nem volt igazán tökéletes az akkoriban for-
galmazott papírok min�sége miatt. Gestetner
rájött, hogy ehhez a technológiához leginkább
a hosszúszálú rostokból készült, viasszal be-
vont, úgynevezett „kite”papír a legmegfelel�bb.
Ezt a fajta papírt keleten sárkányok készítésére
használták. Az ilyen típusú papírra készült for-

A Gestetner stencilgép története
Szili József
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mákról már 1200 másolatot tudnak el�állítani
óránként, ahogy egy az 1890-es években meg-
jelent hirdetésben olvashatjuk. A maximum
példányszám akár a 10 000 darabot is elérhette
egyetlen formáról. Mindezt bármiféle nyomdai
el�készítés nélkül. Gestetner 1881-ben London-
ban megalapítja a Ricoh Company Cyclograph
céget. Találmányát folyamatosan tökéletesítve

1906-ban London északi részén, Tottenhamban
megalapítja a stencilgépek, festékek, hengerek
és a kerekes toll gyártására szakosodott üzemét.
A sokszorosítógép egyre sikeresebb lesz, a gyár
gyors ütemben fejl�dik. Hamarosan nemzetközi
fiókhálózatot hoz létre gépeinek forgalmazására.
Gestetner gépe ekkor már közel sem hasonlít
egykori fadobozos el�djére. Két dobhengeren
körbeforgó, alulról festékezett selyemanyagra ke-
rül a stencilforma. A forma alatt a festékezést már
oldaldörzsöléssel ellátott hengerek is segítik,
így a stencilforma festékezése még egyenlete-
sebb lesz. A gép egyik védjegye a forma befogá-
sára alkalmazott, apró fémtüskékb�l kialakított
rögzít� rendszer. A tüskék az „A Gestetner” nevet
formázzák. Értelemszer�en a stencilpapíron is
ez a perforálás jelent meg, hogy a formát rögzíteni

lehessen a dobokra. Ez a rögzítési mód az utol-
só stencilgépek gyártásáig megmaradt.  A kézi
hajtású gépbe félautomata ívadagoló szerkezet
is kerül. Így egy rendkívül kompakt, gyors és jól
használható sokszorosítógép jön létre. Az elekt-
romosság és a villanymotorok megjelenésével
a kézi meghajtású gép opcionálisan már elekt-
romos meghajtással is megrendelhet� lett. Keze-

léséhez nem volt szükség különösebb nyomdai
el�képzettségre, hiszen a formakészítéshez is
elég volt akár egy írógép vagy kerekes toll. Író-
géppel úgy készültek a nyomóformák, hogy az
írógépb�l eltávolították a festékszalagot. Így
minden egyes leütésnél a leütött bet� kistan-
colta a nyomóformát, amelyr�l ezután több
száz nyomatot is el� lehetett állítani. Az 1930-
as évekre a gyár területe eléri a 11 hektárt, fény-
korában pedig 6000 embert is foglalkoztatott.
Gestetner szabadalmával majdnem egy id�ben,
Amerikában Edison is bejegyeztette az Autog-
raphic Nyomtatás szabadalmát. Ezt a találmányt
továbbfejlesztve,1887-ben Albert Blake Dick véd-
jegyeztette le Roneograph gépét. A f� különb-
ség a két gép között az, hogy a Roneograph egy
hengert használt a forma festékezésére, Gestet-
ner gépe ezzel szemben két dobot és festékez�
dörzshengereket is, így jobb festékezést elérve.
A két gép m�ködése els� pillantásra nagyon ha-
sonlított, ezért a két cég között a világháborúk
közötti id�ben megállapodás jött létre. Ennek
értelmében az AB Dick gépek forgalmazása ki-
zárólag az USA-ban történt, míg a Ricoh Euró-
pában és a világ többi részén forgalmazta a gé-
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peit. Volt olyan ország, ahol a Gestetner gépek
piaci részesedése akár a 90%-ot is elérte.

1929-ben Gestetner felkéri Raymond Loewy
formatervez�t, hogy tervezzen egy sokszorosító-
gépet a „szépség, funkció és egyszer�ség” je-
gyében. Az ekkor 36 éves Loewy egy elegáns, fe-
kete kagyló formájú gépet tervezett. Ez volt az
els� próbálkozás, hogy egy ipari gépet a formá-
jával is vonzóbbá tegyenek. Ez annyira jól sike-
rült, hogy beindította a fiatal tervez� karrierjét is,
aki ezek után olyan tárgyakat, formákat tervezett,
mint a híressé vált Coca-Cola-palack, Exxon- és
Shell-logók, Lucky Strike, Frigidaire h�t�szek-
rények, Skylab �rállomás.

Az 1970-es években egyre er�teljesebben jelen-
nek meg a piacon a fénymásoló gépek. 1973-ban
kezdi forgalmazni a cég az els� szeléndobos, ha-
gyományos papírral m�köd� fénymásoló gépet.
Innent�l számíthatjuk a stencilgépek fokozatos
elt�nését. A cég méretére jellemz�, hogy ebben
az id�szakban 52 leányvállalata volt világszerte,
és 153 országban látta el a gépek forgalmazását
és szervizelését. Mára a cég egy nagy cégcsoport
(NRG) tagjaként m�ködik tovább. F� tevékeny-
ségük jelenleg a digitális irodai sokszorosítógé-
pek és rendszerek forgalmazása.

A stencilgépeket végül is tekinthetjük az inter-
net el�djének is. Hiszen kis méretüknél fogva
és egyszer� kezelhet�ségük miatt könnyen vál-

tak az átlagpolgár számára is elérhet�vé. Ennél
fogva pedig a drága és körülményes nyomdai
el�állítást megkerülve váltak terjeszthet�vé az
egyéni gondolatok. Ezt a mindenkori hatalom
is felismerte, így például a kommunizmusban
minden stencilgép szigorú nyilvántartásba volt
véve, használatukat er�sen szabályozták és csak
a kijelölt emberek kezelhették, nehogy rend-
szerellenes röplapok, felforgató irományok ké-
szüljenek rajtuk. Ma már tudjuk, hogy ennek
ellenére a legtöbb szamizdat kiadvány, röplap
mégis ezeken a könnyen hordozható és elrejt-
het� gépeken készült. Ezért aztán a stencilgépek
b�ven kivették részüket a más politikai nézetek
terjesztéséb�l is. A világ nyugati felén el�sze-
retettel használták a m�vészek és képregény-
rajzolók saját kis példányszámú munkáik készí-
tésére. Az ilyen fanzineok és képregények ma
a gy�jt�k féltett kincsei közé tartoznak.

Gestetner Dávid tipikusan egy olyan magyar
híresség, aki sokkal ismertebb nyugaton, mint
egykori hazájában. A stencilgépeket ma gy�j-
t�k vásárolják fel. Létezik egy nagy gy�jtemény
Hollandiában. Itt szinte csak Gestetner-gépekkel
foglalkoznak, ezeket gy�jtik és újítják fel szinte
gyári állapotba. Talán egyszer megélhetjük,
hogy lesz egy magyar nyomdamúzeum, ahol az
egyik sarokban Gestetner Dávid képe alatt áll-
hat majd az �általa megalkotott stencilgép is.

Linkek:
� A holland gy�jtemény: http://www.flickr.com/

photos/westparkroad/page1/
� youtube: http://www.youtube.com/

watch?v=JBUkgfL9MG4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=E5klsvE
TCAs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=o4aott
QUGB8&feature=related

� Egy film a Gestetner-gyárról 1927-b�l 
(kb. 20 perc): http://www.britishpathe.com/ 
record.php?id=75166
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Az utóbbi években hazánk-
ban is megélénkült a „vizuális
kultúra” vagy „pictural turn”2

kifejezésekkel fémjelzett szel-
lemtudományos érdekl�dés.
A képek jelentése, értelmezé-
se, tipológiája szorosan össze-
függ az adott m� funkciójá-
val, az egyes területeknek,
m�fajoknak megvannak 
a maguk specifikus ikonográ-
fiai jellemz�i, problémái, 
szabályai. A kisgrafika, ezen
belül az ex libris m�fajának
ikonográfiai szempontú meg-
közelítése során érdemes 
– H.-G. Gadamer nyomán –
az irodalmi m� és a képz�m�-
vészeti alkotások között léte-
z� analógiákat hasznosíta-
nunk, s ilyen értelemben
tekinthetjük az ex librist 
„grafikai epigrammának”, azaz
mondanivalóját s�rítve meg-
jelenít�, egy-egy ötletre épít�,
emblémaszer� alkotásnak. 
Az ex librisek értékét ugyan-
akkor nemcsak a képz�m�vé-
szet kifejez� eszközei határoz-
zák meg, bennük összegz�dik
több humán tudomány – eze-
ken belül is kiemelten a m�-
vel�dés-, a társadalomtörté-
net, a kommunikációelmélet,
a könyvtártudomány – szá-
mos ismeretanyaga; az ex 
librisek kutatása tehát inter-
diszciplináris és multidiszcip-
lináris jelleg�, bemutatása 
pedig gazdag adalékokkal
szolgál kulturális és tudomá-
nyos életünk megannyi terü-
letéhez. 

Munkahelyem, az Országos
Széchényi Könyvtár ex libris-
állománya jelent�s helyet
foglal el a hazai nagyobb ex
libris gy�jtemények sorában.
Az OSZK kb. 35 ezres pél-
dányszámú ex libris anyagá-
ból az 1900 el�tti, kb. 1000 
ex librist a Régi Nyomtatvá-
nyok Tára, az 1900 utáni kb.
34 ezres anyagot a Plakát- 
és Kisnyomtatványtár �rzi.
Utóbbi anyagrész folyamatos
feldolgozása mellett 2010-
ben egy külföldön végzett fel-
táró munkával is hozzájárul-
tam az ex libris kutatások
kiterjesztéséhez: a moszkvai
Rudomino Összorosz Állami
Idegennyelv� Könyvtár Ritka
Könyvek Osztályán folytat-
tam hungarika ex libris kuta-
tást. Célom – kapcsolódva az
Országos Széchényi Könyv-
tárban folyó széles kör� hun-
garológiai tevékenységhez, 
a külföldi hungarika könyvtá-
ri gy�jtemények3 feltárását
célzó kutatásokhoz – a ma-
gyar vonatkozású ex librisek
feltérképezése volt. Hungari-
ka könyvjegynek tekintettem
azt a kisgrafikát, mely 
magyar grafikus alkotása,
vagy/és magyar tulajdonos
számára készített, vagy/és
magyar nyelv�, vagy/és tar-
talmában Magyarországra
utaló. Azaz területi, nyelvi,
személyi, tartalmi hungariku-
mokat egyaránt kutattam. 
A 4585 kisgrafika közül 784 db
min�sült hungarikának, 

mely a teljes állomány 
kb. 17%-a, jelent�s arány. 
A gy�jtemény id�beli határa 
a 19. század végét�l az 1970-es
évek elejéig jelölhet� meg, 
jórészt témás (szimbolikus)
könyvjegyeket tartalmaz.
Összességében elmondható,
hogy a gy�jtemény rendezett-
sége egy nemzetközi szint�
gy�jt�t állít elénk, aki az 
ex librissel megvalósította 
a nemzetek és kultúrák közti
párbeszédet. 

A kutatás során fény derült
a gy�jt� személyére: az orosz
nemzetiség� Jevgenyij Nyiko-
lajevics Minajev, a tudomá-
nyok doktora, m�vészettörté-
nész, ismert m�gy�jt�,
szakíró. Az 1970-es minszki
magyar kisgrafika- és ex libris-
kiállításon jelen volt a ma-
gyar Kisgrafika Barátok Köre
vezet�ségéb�l Réthy István,

Beszédes ex librisek: 
a kultúra nemzetközi hírnökei1
V. Tóth Kornélia

1. sz. ábra
Graf. J. Ny. Tyihanovics, X3
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Semsey Andor. Erre az alka-
lomra készült J. Ny. Tyihano-
vics linómetszete, Réthy 
István nevére. (1. sz. ábra)
A magyar vezet�k ekkor sze-
mélyesen is találkoztak Mina-
jevvel, a moszkvai Ex libris
Klub tagjával.4

A moszkvai gy�jtemény-
ben összesen 80, nemzetközi-
leg elismert magyar grafikus ex
librisei szerepelnek, köztük a
legnagyobb példányszámban:
Fery Antal, Drahos István,
Stettner Béla, Bordás Ferenc,
Kertes-Kollmann Jen�, Meny-
hárt József, Nagy László Lázár,
Takács Dezs�, Nagy Arisztid5

stb. alkotásai. 

A világhír� Fery Antal
(1908–1994) ex libriseire 
a klasszicizáló, realista stílus
jellemz�. Könyvjegyei ikono-
gráfiáját, tematikáját éppúgy
jellemzi a természeti értékek,
fák, virágok, ill. állatok
(N19/68) ábrázolása, mint 
a m�emlékek bemutatása, 
a híres emberekr�l készített
portrék (Gutenberg profilja,
N19/42), in memoriam és
hommáge lapok, újévi, kará-
csonyi, húsvéti üdvözl�k.
Több ipse fecit (azaz saját
névre szóló) lapot is készített,
ezek közül kiemelném 

a 60. születésnapjáról meg-
emlékez�, saját portréját áb-
rázolót: „Hatvan éves lettem
én… Ifjúságom kezdetén. Fery
Antal, 1968” (N19/76). A szö-
veg felidézi József Attila „Har-
minckét éves lettem én…”
kezdet�, Születésnapomra c.
versét. (2. sz. ábra).

A közel ezer ex librist és al-
kalmi grafikát készít� Drahos
István (1895–1968) grafikus 
a csereforgalom révén nagy
nemzetközi elismertségre tett
szert. Témavilágát a könyvek,
a történelmi jelenetek, a népi
motívumok megjelenítése
mellett a szerelem, az erotika
jellemzik, de nem hiányoz-
nak a gunyoros hangvétel�,
ironikus ábrák sem. A Gom-
bos László jászberényi bíró
számára az 1968-as mexikói
olimpiai évre alkotott ex libri-
sen dobogókon álló sportolók
láthatók, olimpiai lánggal, 
az olimpiai jelszóval: Altius,
citius, fortius! (Gyorsabban,
magasabbra, er�sebben!,
N21/60). (3. sz. ábra)

Stettner Béla (1928–1984)
grafikus, szobrász, 1959–1984
között a Kisgrafika Barátok

Köre m�vészeti vezet�je,
többségében fa- és linómetsze-
teket alkotott. Saját bevallása
szerint „m�vészi grafikájának
vázlatává, folyamattanulmá-
nyává vált az ex libris”6.
Mondanivalóját gyakran 
expresszív stílusjegyekkel je-
lenítette meg. Különös, meg-
nyújtott test�, aszkétikus 
figuráival, vonalas kompozí-
cióival sokoldalú érzelmi ha-
tást tud kifejezni. Életképszer�
helyzetek megjelenítése mel-
lett számos kisgrafikát készí-
tett nevezetes eseményekhez
kapcsolódóan. A régmúlt 
történelmébe vezet vissza 
a görög mitológia hírhedtté
vált jelenete: Párisz a három
– a legszebbnek járó aranyal-
máért – veteked� istenn�vel,
Héra, Aphrodité és Pallasz
Athéné alakjával (N22/96).
(4. sz. ábra) Portréi közül ki-
emelkedik Ady Endre ábrázo-
lása (N22/93), Semsey Andor
profilképe (N22/77). 

Bordás Ferenc (1911–1982)
népi realista fest�- és grafikus-
m�vész képi világában a szür-
realisztikus (id�nként 
expresszionista) vonások 
ötvöz�dnek egyfajta sajáto-
san dekoratív, meseszer�, 
idealizált látásmóddal, finom
vonalvezetéssel. A motívum-
kincs gyakran ismétl�d� ele-

2. sz. ábra
Graf. Fery Antal, X2

3. sz. ábra
Graf. Drahos István, X2 

4. sz. ábra
Graf. Stettner Béla, X3
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mei: madár- és virágábrázolá-
sok, csendéletek, portrék. 
(5. sz. ábra).

Menyhárt József (1901–1976)
„Debrecen krónikása”, szám-
talan, a város utcáit, tereit
megjelenít� m�vet készített.
Grafikáinak színkultúrája 
a fény-árnyék gazdag átmene-
tén alapul. Különleges, népies-

realista világot elevenít meg
lapjain, pl. a Réthy István szá-
mára készített újévi grafiká-
kon a szerencsét, b�séget 
jelképez� motívumokkal. 
(6. sz. ábra)

Nagy László Lázár (1935-)
ceglédi grafikus alkotásai kö-
zül kiemelném a Bartók Béla
és Beethoven nevére szóló, 
a zeneszerz�k portréit ábrázo-
ló in memoriam lapokat. 
Az egyik legsikerültebb, saját
nevére készített könyvjegye
az egyiptomi írnok szobrát
idézi fel (N38/13). (7. sz. ábra)

Tempinszky István (1907–
1979) térképész, alezredes és
grafikusm�vész. „M�vészeti
tevékenysége igen változatos
volt. Mint térképész, m�vész
volt a javából, de mint m�-
vész sem tudott h�tlen lenni
a térképészethez.”7 Rézmet-
szet� alkotásai amellett, hogy
mértani szerkesztettség�
kompozíciók, dekorativitá-
sukkal t�nnek ki. Gyakori té-
mája a várábrázolás, az udvari
élet, a katonaság, a harc meg-

jelenítése. Számos portré ex
librist alkotott, a Rosanna 
Betocchi részére készített
könyvjegyen pl. Mátyás és
Beatrix profilja szerepel címer-
rel, a Budai Várral (N38/21). 

A Minajev-gy�jtemény
hungarikáinak sorát folytat-
hatnám még Kertes-Koll-
mann Jen�, Takács Dezs�,
Nagy Árpád, Nagy Arisztid,
Diskay Lenke, László Gyula stb.
alkotásaival. (9-12. sz. ábra)

A Rudomino Könyvtárban
talált hungarika ex librisek
nemcsak a hazai, hanem a
külföldi ex libris kutatások
számára is jelent�séggel bír-
nak, új adatokkal szolgálnak.
E kisgrafikák, a kultúra e nem-

5. sz. ábra
Graf. Bordás Ferenc, X2

6. sz. ábra
Graf. Menyhárt József, X2

8. sz. ábra
Graf. Tempinszky István, C2

7. sz. ábra
Graf. Nagy László Lázár, X2

9. sz. ábra
Graf. Takács Dezs�, X3
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zetközi követei – a m�vészet
világnyelvén megszólalva –
nemcsak a magyar grafika-
életr�l, a m�vészekr�l, ha-
nem az ex librisek készíttet�i-
r�l, a megrendel�kr�l is hírt
visznek a világ minden tájára:
„…a jó ex libris nemcsak jó
grafika, hanem a lap tulajdo-
nosának egyéniségér�l, foglal-
kozásáról, kedvteléseir�l is
vall, az egyéniséget közvetlen

vagy közvetett eszközökkel, 
realitásokkal vagy szimbólu-
mokkal, egyszer�en vagy átté-
telesen úgy ragadja meg, hogy
a perszonifikáció egyedi és
utánozhatatlan legyen. A jó
ex libris Janus-arcú m�alkotás:
a tulajdonos és a m�vész leg-
bels�bb énjét egyaránt a világ
elé tárja…”8 A múltat a jelen-
nel összekötve, határainkon
is átívelve üzen a jöv�nek. 

11. sz. ábra
Graf. László Gyula, P1

12. sz. ábra
Graf. Nagy Árpád, X2

10. sz. ábra
Graf. Diskay Lenke, X1

Jegyzetek
1 A cikk a „Közép-Európa a változó id�ben” c. konferencián, az ELTE-n 2010.

december 10-én elhangzott el�adás rövidített változata. Az el�adás alapján 
készült tanulmány teljes szövege a www.mgonline.hu oldalon érhet� el.

2 W. T. J. Mitchell: Picture Theory. Essay on Verbal and Visual Representation.
Chicago, 1994. The Chicago University Press, 11–35. p.

3 Külföldi hungarika könyvtári gy�jtemények, www.oszk.hu/ 
hungarik/index.html

4 Hírek, In. Kisgrafika Értesít� 1970. augusztus, 712. p., Réthy István: Magyar
kisgrafika és ex libris tárlat a Szovjetunióban. In. Kisgrafika Értesít� 1970. 
augusztus, 700–701. p.

5 Fery Antal (107), Drahos István (90), Stettner Béla (58), Bordás Ferenc (46), 
Kertes-Kollmann Jen� (40), Menyhárt József (31), Nagy László Lázár (26), 
Takács Dezs� (17), Nagy Arisztid (13).

6 A Kisgrafika Barátok Köre Grafikagy�jt� és M�vel�dési Egyesület jubileumi 
évkönyve 1959–2009. (Budapest, 2009), 44. p.

7 Galambos Ferenc: Tempinszky István, In. A Kisgrafika Barátok Köre Grafika-
gy�jt� és M�vel�dési Egyesület jubileumi évkönyve, 1959–2009. 
(Budapest, 2009), 48. p.

8 Galambos Ferenc: Drahos István, In. A Kisgrafika Barátok Köre jubileumi 
évkönyve, 1959–1969 (szerk. Galambos Ferenc, Budapest, 1969), 50. p.
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2011-ben utoljára rendezi meg a www.magyarnyomdasz.hu
„Ki a legjobb Magyar Nyomdász” online szakmai verse-
nyét.

Jelentkezzen Ön is, és vigye el a f�díjat, ha pedig csapatban
próbálnak szerencsét, akkor még nagyobb az esély a megtisz-
tel� címre.

Megújult feltételekkel, még több nyereménnyel várjuk a jelent-
kezéseket.

www.magyarnyomdasz.hu/szakmai-verseny-jelentkezes
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A Magyar Grafika e száma – hasonlóan az
el�z�ekhez – remek szakemberek jól össze-
hangolt, együttes munkájának eredménye.
Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy
együtt dolgozhattunk! A Grafika e számá-
nak létrehozásában részt vev� legaktívabb
kollégák:

Bándi László, Csaba László, dr. Koltai László,
dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália, Eiler Emil, Eiler
Olga, Endzsel Erzsi, Hornek Ica, Hujder Zoltán,
Huszár Zsolt, Kapusi József, Kelemen Zoltán,
Kemecsei Sándor, Kiss Gerg�, Klepács István,
Kmetty Tamás, Kovács Sándor, László Norbert,
Maczó Péter, Majer István, Mattyasovszky
Hédi, Medvei Ottó, Molnár Pál, Németh 
Nikoletta, Noll Boglárka, Oroszlány Gabriella,
Péter István, Péterfi Sándor, Petrény Zoltán,
Precskó Lili, Ratkovics Péter, Risto Ritkönnen,
Sári István, Szabadics László, Szenti Ern�,
Szili József, Szirmai Endre, Tari Éva,Topa Dénes,
V. Tóth Kornélia, Varga Dénes, Varga Endre,
Vetési Viktor, Vincze István, Zsiga Róbert.

Kövesse figyelemmel lapunk el�állításának 
folyamatát honlapunkon: www.mgonline.hu

A Magyar Grafika követke-
z� száma a digitális témá-
val foglalkozik. E számunk
exkluzív, digitális nyom-
tatással készül� prémium
melléklete mindössze 500
példányban készül. E kiad-
vány a Magyar Grafika
szakmatörténeti füzetei-
nek els� része, aminek
névre szóló példányát la-
punk el�fizet�i és egyesületünk tagjai igényelhe-
tik a jelentkezés sorrendjében 2011. április 14-éig.
On-line regisztrációval jelezhetik igényüket hon-
lapunkon: www.mgonline.hu

Az els� szám V. Ecsedy Judit: A könyvm�vészet
múltjából címmel A5 méretben, 16 oldal terjede-
lemben 2+2 színben jelenik meg.
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Az UniDrum gép drótfűzött termékek előállításakor teljesen új módsze-

reket alkalmaz. Korunk követelményének megfelelően üzemel, mert az 

előállítási költségek kis és közepes példányszámok esetén is alacsonyak 

lesznek, valamint az UniServer berendezés alkalmazásával a beigazítási 

idők lerövidülnek. Különlegessége a rotációs csúcstechnológia a magas 

nettóteljesítmények elérésének érdekében. Sokoldalú, mert teljesítmény-

csökkenés nélkül képes áruminták, levelezőlapok és Post IT-k behúzására. 

Egyszerűen kezelhető, mivel termelési és gyakorlati tapasztalatok alapján 

került kifejlesztésre. Összhangban van a következő technológiai lépéssel, 

hiszen kiváló vágási minőség biztosítható általa, mert az SNT-U kompakt 

vágógépen egyenként történik a termékek vágása.
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