
PAPÍRGYÁRTÁSRÓL
IRTA:
VANCSÓ
BÉLA

NX  ™ yersanyag szerint van: fatartalmú vagy famen
tes papíros; a kikészítés módja szerint van simított vagy 
gépsíma papíros; a csomagolás szerint: íves- vagy 
tekercspapírost különböztetünk meg; a nyomdai fel
dolgozás szerint külön tárgyalom a magasnyomás, 
mélynyomás vagy laposnyomás céljaira készítendő 
papírosok előállítását; a mechanikai technológia a 
papírosokat tartósságuk szerint osztályozza.

Néhai Rejtő Sándor, az anyag szerkezeti vizsgálatának 
elismert kiválósága, 1891-ben szerkesztette meg papír- 
vizsgáló készülékét és állami hivatalaink és hatóságaink 
ma is a Rejtő-féle minőségi előírásokat használják.

A különböző államok vámtarifáiban az egyes papír
fajták más csoportosításban szerepelnek, ezekre azonban 
nem térek ki, mert a vámtarifák összeállításánál sem a 
logika, sem a tudományos vagy gyakorlati szempontok 
nem játszanak szerepet, hanem kizárólag az illető ország 
iparának és kereskedelmének érdekei.

Az egyes papírcsoportok gyártásával nem foglalkoz
hatom külön, hanem kiindulok a fatartalmú nyomó
papírosok gyártásából és később ismertetni fogom, hogy 
a különböző nyomdai feldolgozás alá kerülő papírosok 
gyártása miben különbözik a fatartalmú nyomópapíros 
gyártásától.

A fatartalmú nyomópapírosok gyártásánál a követ
kező nyersanyagokra van szükségünk: faköszörület, más 
néven facsíszolat vagy faanyag, cellulóza, töltőanyagok, 
enyvező anyagok, festékek.

1. A facsíszolatot lucfenyőből (Fichte, pínus excelsa) 
gyártjuk. A gyártásra gömbölyű fa szolgál 10—24 cm. 
vastagságig. A fákat egy méter hosszú darabokra 
fűrészelik, kérgüktől gondosan megtisztítják, az ágak 
töveit fejszével vagy koronafuróval kifúrják és az így elő
készített fadarabokat a facsíszológépbe helyezik. Ez a gép 
lényegében egy természetes, vagy mesterséges kőből
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készült kb. I1/--’ méter átmérőjű kőhenger, amelynek kifúrt 
közepébe erős acéltengelyt helyezünk. A tengely két 
végén, vízzel hütött csapágyakban forog és gőzgép vagy 
elektromotor közvetlenül hajtja meg. Az előbb említett 
1 m hosszú fadarabokat különféle szerkezet segítségével 
a forgókőhöz nyomjuk, miközben a kőre bőséges 
mennyiségben tiszta vizet fecskendezünk. A kő durva 
szemcséi a fadarabokat finom elemi szálakra bontják, 
köszörülik szét. Ettől az eljárástól nyeri az anyag a 
faköszörület vagy facsíszolat nevet.

A fa ily módon tisztán mechanikai utón dolgoztatík 
fel. A továbbiakban az elemi szálacskákra bontott fa- 
köszörületnek az osztályozása következik. A vízzel 
erősen hígított faköszörület néhány tízed milliméter át
mérőjű lyukakkal bíró osztályozóhengerekbe kerül, 
amely osztályozóhengerek a finomabb szálakat, amelye
ket a papírgyáros már fel tud használni, átengedik, míg 
a durvább szálak egy finomító kőjáratra kerülnek. Ez a 
finomító kőjárat lényegében teljesen hasonlít a közönsé
ges malomkő-járathoz azzal a különbséggel, hogy a 
kőjárat tengelye nem függőleges, hanem vízszintes. A 
finomítóból az anyag újra visszafolyik az osztályozó
hengerekre.

Az osztályozóhengerekből kifolyó viz csak 1-2" o fa
anyagot tartalmaz. Ezt a sok vizet az anyagtól el kell 
vonnunk. Erre a célra sürítőhengereket használunk, 
amelyek olyképen működnek, hogy finom szitaszövettel 
bevont hengerek forognak olyan fakádakban, amelyekbe 
ezt a hig anyagot bevezettük. A szítaszövettel bevont 
henger tengelye lyukas és ezen keresztül a hengerbe 
betóduló vizet elvezetjük. A víznek a szítaszövettel 
bevont hengerpaláston kell keresztülfolyni, így a szita- 
szövet a vízben lévő elemi szálakat visszatartja. A 
hengerpalástról az odarakodott faanyagot egy végnélkül! 
nemezzel vagy alternatív mozgókéssel vesszük le aszerint, 
hogy tekercseket akarunk-e készíteni a faanyagból, vagy 
pedig azt gyüjtőkádakba vezetjük.

Ha a faanyagot nem dolgozzuk fel a gyártás helyén, 
akkor lemezeket készítünk belőle és azokat szárító- 
hengereken szárítószekrényben, vagy levegőn meg
szárítjuk.

A nyomópapirgyárak nagyobb része a faanyagot 
maga állítja elő és így nincs szükség annak meg-
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szárítására. A szárítás egyébként az anyag használ
hatóságát csökkenti.

A kész faköszörület sárgásszínü, csomó- és piszok- 
mentes, teljesen egyneműnek látszó anyag. A fehér 
falemez tiszta faköszörületből áll.

A papírgyártáshoz szükséges egyik nyersanyagunk, 
a facsíszolat, ily módon elkészült és kádakban vagy 
tekercsekben várja a további feldolgozást.

2. A cellulóza főként ugyancsak lucfenyőből készül. 
Használnak ugyan jegenyefenyőt (abíes pectínata, Tanne),
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használnak továbbá különböző lombos fákat: nyárfa, 
bükkfa, továbbá szalmás anyagokat: buzaszalma, rozs
szalma és füveket: esparto, ramie stb., a felhasznált nyers
anyagoknak azonban több mint háromnegyedrésze luc
fenyő.

A cellulozagyártás céljára a fát ugyancsak méteres 
hosszakra vágjuk és kérgétől gondosan megtisztítjuk. A 
cellulozagyártásnál a fa átmérője tekintetében nincsen 
semmiféle korlátozás. A csomók, ágtövek eltávolítása 
még fontosabb, mint a faanyaggyártásnál. A farönköket 
aprítógépeken dolgozzuk fel olyképen, hogy a fából 
apró forgácsot kapjunk. Az így nyert faforgácsot 600 m:! 
nagyságig előállított gömb- vagy hengeralaku főzőkbe 
visszük be és ott erősen ledöngöljük. A főzök belülről 
ólombéléssel vannak ellátva. A faforgáccsal megtöltött 
főzőkbe kénessavas lúgot vezetünk be, melyet olyképen 
állítunk elő, hogy a közönségesen ismert sárga ként el
égetjük és az égésnél keletkező fojtószagu kéndíoxydot 
vízzel elnyeletjük. A kéndíoxydot előállíthatjuk kén- 
kovand pörkölése révén is. A lúggal megtöltött főzőket 
most gőzzel kezdjük melegíteni olyképen, hogy a gőzt 
dírekt bevezetjük a főzőkbe, vagy pedig a gőzt a főzők 
belsejében elhelyezett csőspírálísba vezetjük. Az u. n. 
sulfítcellulozagyártásnak ez a két főrendszere van, a 
dírekt vagy índírekt főzési rendszer. A gőzbevezetéssel 
először az anyagot és lúgot felmelegítjük, ezután a 
nyomást 6 Atm-ra fokozva, 150 —160“-nál több órán 
keresztül főzzük az anyagot és egy próbacsapon keresztül 
időnként mintát veszünk, hogy a főzés eredményéről 
meggyőződést szerezhessünk.

A főzésnek az a célja, hogy a fát kémiai utón bontsuk 
elemi alkotórészére, a cellulózára és a cellulóza mellett 
a fában még előforduló anyagokat, úgymint: a lignint 
és a gyantát, valamint egyéb szurkos anyagokat 
elroncsoljuk.

Ki keli térnem itt egynéhány szóval a ligninre. 
Tapasztalatból tudjuk, hogy a fatartalmú papírosok a 
levegőn állva, de különösen napfénynek kitéve, meg
sárgulnak. Ezt a sárgulást a papírban lévő lignin 
oxydácíója, lassú korhadása idézi elő. Azért lényeges, 
hogy olyan papíroshoz, amelyet hosszú időn át meg 
akarunk őrizni, lígnínmentes, azaz faanyagmentes papírt 
használjunk fel. A tiszta cellulózából gyártott papíros
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hosszú időn keresztül nem mutat semmiféle változást 
és igy alkalmas arra, hogy belőle megőrzésre szánt 
nyomtatványokat és könyveket készítsünk. A lignin- 
tartalom felismerésére két általánosan elterjedt kémiai 
reagens szolgál. Az egyik a phloroglucin, a másik pedig 
az anilínsulfát, mindkettőt vizes oldatban használjuk. 
A phloroglucin hatására a papírban lévő lignin meg- 
vörösödík és így a vörösödés mértékéből következtethe
tünk arra, hogy a papíros hány százalék lignint tartalmaz. 
Az anilínsulfát vizes oldata sárgára festi a lignint. Mindkét 
eljárás gyakorlati alkalmazását készen kapható színskála 
könnyíti meg.

A cellulóza főzése közben is ezekkel a reagensekkel 
vizsgálhatjuk, hogy a lignin teljesen szét van-e roncsolva. 
Rosszfőzésü cellulóza ugyanis íígnínreakcíót mutat.

A cellulóza főzése aszerint, hogy lágy avagy kemé
nyebb cellulózát akarunk-e kapni, hosszabb, rövídebb 
időig tart és a főzés időtartama 6—18 óráig terjedhet. 
A dírekt főzés általában gyorsabb, mintha a főzést 
índírekt utón, gőzcsöveken keresztül végezzük.

A főzés befejeztével a lúgot a főzőbői kiengedjük és 
utána kiöntjük a cellulózát. A cellulóza további elő
készítése abból áll, hogy a cellulózához tapadt lúgot sok 
vízzel kimossuk, azután a cellulózát osztályozzuk, kissé 
megőröljük és besűrítjük. Az őrléshez hasonló készüléket 
használunk, mint amelyről az alábbiakban szólanifogunk; 
ezeknek a készülékeknek a neve: hollandímalom, vagy 
röviden: hollandi.

Ha a cellulózát messzefekvő gyárakba kell szállíta
nunk, úgy azt a papírgéphez hasonló gépen megszáritjuk 
és vastag kartonszerü ívekre vágjuk, míg ha a celluloza- 
gyár papírgyárral van összeépítve, a feldolgozás ned
vesen történik. A szárítással a cellulozaszálak szilárdsága 
csökken, ezért nagy szilárdságot csak nedves cellulózából 
készített papíroknál lehet elérni.

A cellulóza fehérszinü, finom szálakból álló egynemű 
anyag. Ez tehát a faanyaggal együtt a két legfontosabb 
alapanyaga a papírosnak.

Úgy a faanyagot, mint a cellulózát fehéríteni is szokás, 
hogy fehérebb színezésű papírokat gyárthassunk. A fa
anyag fehérítése nátrium bísulfítoldattal, vagy celluloza- 
gyártásra már felhasznált kénsavas lúggal, míg a cellu
lóza fehérítése klórmésszel vagy klórgázzal történik.
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A Balaton vagy Glória nyomónál rosszabb minőségű 
nyomópapírok fehérítetlen faanyagból és fehérítetlen 
cellulózából készülnek. Amint a papír minősége javul, 
kevesbedik a papír faanyagtartalma.

A rotációs újságpapír 20 ‘7o fehérítetlen cellulózát és 
80“/o fehérítetlen faanyagot, a félfamentes kb. 50"/o 
fehérített cellulózát és 50"U fehérített faanyagot tartalmaz.

A továbbiakban a többi anyagot vegyük elő és így 
elsősorban a különféle töltőanyagokról essék néhány szó.

Njerspapir és Fedellemezgyár Réssv.-Társ. pesterzsébeti gyára

3. A töltőanyagok arra szolgálnak, hogy a papírban 
a cellulóza és a faköszörület apró szálai között elhelyez
kedve, a kis üregeket kítöltsék, a papír áttetszőségét 
csökkentsék és szívóképességét emeljék. A töltőanyagok 
adják a papíros hamutartalmát, mert a tiszta cellulózából 
vagy cellulózából és faanyagból készült papíros hamu- 
tartalma alig 1/-’°/o, míg a töltőanyagok segítségével 
2 0 —30°/o hamutartalmat is elérhetünk. A töltőanyagok 
ásványi anyagok és a következő főbb fajtáit használjuk: 
a carbonatok közül a szénsavas mész, vagy kréta, továbbá 
a szénsavas barit.
A sulfátok közül a kénsavas mész, a kénsavas barit 

vagy sulypát, a sílíkátok közül pedig a porcellán-föld, 
vagy kaolin, továbbá a kovasavas magnézía vagy talkum.
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Ezek az anyagok a természetben mint ásványok for
dulnak elő és egész előkészítésük abból áll, hogy porrá 
őrlik és a földes anyagoktól íszapolással megtisztítják őket, 
A származási helyek szerint igen sokféle töltőanyagot 
ismerünk, ezek színben, minőségben és árban külön
böznek egymástól.

A töltőanyagoknál említem meg, hogy a tiszta papír
hulladékot újból felhasználjuk papírgyártásra. A nyom
dákból és könyvkötészetekből, valamint egyéb kon
fekcionáló üzemekből a papírhulladékot összegyűjtik és

Da n u b i u s  Resxv. -Társ.  n a g y m a r o s i  g y á r á n a k  l á t képe

szortírozzák. Természetesen csak azt a papírhulladékot 
lehet tovább felhasználni nyomópapírosok gyártásához, 
amely még megnyomva nincsen. A nyomdafestéket 
ugyanis a papírról eltávolítani nem lehet és a megnyomott 
papiros csupán csomagolópapíros gyártásához használ
ható fel. A papírhulladék előkészítése a papírgyártás 
céljaira görgő járatokon történik, amelyek alkalmasak 
arra, hogy a papírhulladékot elemi szálaira bontsák szét 
anélkül, hogy ezek az elemi szálak elszakadnának, meg
rövidülnének.

4. Enyvező anyagok. Az enyvezésre növényi, állati 
vagy ásványi anyagot használhatunk. Az enyvezés célja 
az, hogy a papíron a festék szétfolyását megakadályozzuk. 
Az enyvezetlen cellulóza és faanyag ugyanis hígro-
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skopíkus vízszívó anyag és a festék azon szétfolyik, ha 
tehát a nyomásnál éles kontúrokat akarunk kapni, úgy 
ezt a szétfolyást meg kell akadályozni. Természetesen a 
festék sűrűségétől, tapadási képességétől és száradásának 
gyorsaságától is sok függ; a nyomdász, aki a papirost 
arra a célra előkészítve akarja kapni, amilyen célra azt 
fel fogja dolgozni, tehát az enyvezést is ennek megfelelően 
kell a papíron előkészítenünk.

A közönséges ujságnyomópapíros, amelyet általában 
enyvezetlennek szoktunk nevezni, többnyire ásványi 
anyaggal, vízüveggel van enyvezve.

A legáltalánosabban használt enyvezőanyag a fenyő
gyanta, amelyet szódával főzve elszappanosítunk és a 
papíranyaghoz keverve, tímsóval lekötünk.

Állati eredetű enyvezőanyag a csontból főzött csont- 
enyv, amelyet azonban nyomópapírosnál ritkán hasz
nálunk, mert jóval drágább, mint a gyanta.

5. Festékek. A tiszta faanyag, mint említettük, sárgás, 
a tiszta cellulóza fehér. A nyomópapír színe azonban a 
fehértől kezdve a legkülönbözőbb kékesés sárgás árnya
latú lehet. Ezt a színárnyalatot anílínfestékek hozzá
adásával érjük el. A színes nyomópapírokat szintén 
anílínfestékkel színezzük, természetesen ezek sokkal több 
festéket kívánnak és ezért előállításuk emiatt is drágább.

így röviden átmentünk a papírgyártás nyersanyagain, 
nézzük meg, hogy lehet ezekből az anyagokból papír
lapot készíteni.

Vannak 1-2 mm hosszú és néhány század milliméter 
átmérőjű elemi szálaink faanyagból és cellulózából. 
Vannak envvezőanyagaínk, vannak töltőanyagaink és 
van festékünk. Ezekből az anyagokból kell egy sima 
papírlapotkészítenünk ívben, vagy tekercsben, ugv ahogy 
a rendelő azt megkívánja, pl. mélynyomás vagy offset- 
nvomás céljaira, plakát, vagy népszámlálási nyomtatvány 
elkészítéséhez.

A rongypapírosgyártás rövid leírásából fogjuk meg
tudni, hogy milyen műveletből alakult ki a mai papír- 
gyártás.

A rongypapírgyártáshoz lenből és pamutból készült 
rongyokat használtak és a rongyokat zuzómalomban 
kezelték, hogy a rongyok elemi szálaikra oszoljanak. 
Ezek az apró rostszálak megfelelő előkészítés után egy 
kádba kerültek és itt vízzel felhígítva várták a feldolgozást.
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A papirkészitő már most egy széles keretre feszített szitát 
vett elő és azt belementette abba a kádba, amelyben a ron
gyok elemi szálai voltak. Ezt a keretet a vízből lassan 
kiemelte, miközben a szítán keresztül a felesleges víz 
kicsurgott. A szítát eközben vízszintesen tartotta és ide- 
oda mozgatta, hogy az elemi szálak minél jobban össze- 
kuszálódjanak. Ha a víz egészen leesurgott a szálakról, 
egy vékony lap maradt vissza a szítán, a papírlap, amelyet 
a szitáról rá lehetett fordítani egy nemezre és ha itt kellő
képen megszikkadt, már ki lehetett akasztani a levegőre 
száradni. Látjuk tehát, hogy tisztán a kis elemi szálak össze- 
kuszálódása segítségével alakult meg a papírlap.

Ezt a műveletet utánozzák a mai modern papírgyártó 
gépek is.

Mielőtt a papírgép leírására térnénk át, röviden az 
előbb említett anyagok előkészítését is tárgyalnunk kell.

Az előkészítésre használt gép neve: „hollandi*'. Ez 
egy ovális kád, a hossztengely irányában egy végig nem 
érő elvállasztófallal. A válaszfal és kádfal között egy 
dob forog. Adobkerületén acél- vagy bronzkések vannak 
elhelyezve, a kád fenekén pedig a forgódobtól néhány 
míllíméternyíre egy 20-50 késből álló késrendszer áll. A 
hollandit megtöltjük vízzel, azután beletesszük a fa- 
köszörületet és a cellulózát. A dobot forgásba hozzuk és 
most az összes faköszörület- és cellulozaszálak az álló
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és forgó késrendszer között, az ovális kádban körbe 
mozognak. A forgódobot lassan közelítjük az álló kés
rendszerhez és mind kisebbre vesszük a köztük lévő 
távolságot, a gép vagy motor mind nagyobb erőt fejt ki 
jeléül annak, hogy ezeknek a kis elemi szálaknak át- 
csusztatása a két késrendszer között igen nagy munkát 
igényel.

Az anyagnak ez az előkészítése a foszlatás. A faanyagot 
és a cellulózát ezen művelettel elemi szálaiban jól össze
keverjük, de a főcél, hogy az elemi szálakat egymáson 
való csúsztatás segítségével tovább bontsuk. Az őrlés 
az anyagelőkészítés legfontosabb művelete és a hollandi
ban dől el, hogy milyen lesz a papír. Az őrlési munka 
több óráig tart és külön készülékek szolgálnak az anyag 
őrlési fokának meghatározására. Ezeknél a készülékeknél 
is többet ér azonban a jó hollandímolnár több éves 
tapasztalata, aki készülék nélkül, az anyag megtapíntása 
által megmondja azt, hogy az őrlés megfelelő-e ahhoz a 
papírhoz, amelyet gyártani kell.

Ha az őrlés be van fejezve, hozzáadjuk a töltőanya
gokat, pl.: kaolint vagy sulypátot, melyeket a lehetőség 
szerint előzőleg vízben péppé készítettünk elő. Ezután a 
szódával elszappanosított gyantát eresztjük a hollandiba, 
majd megfelelő mennyiségű timsóoldatot vezetünk be. 
Egy kellően még ma sem ismert kémiai folyamat játszódik 
le most a hollandiban, mikor a tímsó hatására az el- 
szappanositott gyanta a cellulóza- és faanyagszálakhoz 
tapad. Most már csak a festés van hátra, hogy a gyártáshoz 
készen legyen az anyagunk. Az előre elkészített kék, zöld, 
sárga stb. festékoldatokból néhány deciliter elég ahhoz, 
hogy a hollandímolnár a papíranyagnak az előírt színt 
megadja. Hogy ellenőrizni is tudja a festési munkát, egy 
kevés anyagot kivesz a hollandiból és két kis nemezdarab 
között kipréselve azt megszárítja. Ez a kis papírlapocska 
mutatja azután, hogy a festés helyesen történt-e.

A papírgyárakban egymás mellett egy sor hollandi áll, 
amelyek folytonosan végzik az anyagelőkészítést. Több 
hollandi elkészített anyagát keverőkádakba engedjük, 
mert a legtökéletesebb munka mellett is az egyes hollandík 
anyaga különböző. Ürítés közben vízzel felhígítjuk az 
anyagot. A hollandiban 8- 10°/o anyagtartalma van a víznek, 
azaz 100 liter vízben 8-10 kg. papíranyag van. A keverő
kádakban ezasürüség már4-5 "/o-ra lecsökken. A keverő
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kádakból szivattyúval, vagy perselyes paternoster-szer- 
kezettel egy lapos szekrénybe emeljük az anyagot és 
három-négyszer annyi vizet vezetünk hozzá. A lapos 
szekrény feneke enyhén lejtős és az anyag folyásával 
keresztben négyszög keresztmetszetű falécek vannak el
helyezve. Ez a homokfogó, mely arra szolgál, hogy az 
anyaghoz keveredett, de nem odatartozó nagyobb szem
csék földes anyagok, vagy idegen anyagrészek megakad
janak és csak a papírlap készítéséhez szükséges anyag 
menjen tovább.

A homokfogó után a csomófogóra kerül az anyag, 
amely lényegében szíta és lapos vagy hengeres alakú. A 
csomófogó célja az, hogy összegubancolódott elemi 
szálakat, melyek apró csomókat alkotnak, visszatartsa. A 
csomófogó elhagyásával az anyag a papírgépbe kerül.

A használatban lévő papírgépek közül nyomópapírok 
előállítására csak a hosszítás nyitott papírgépet használ
juk. Ennek a papírgépnek lényegében két részét külön
böztetjük meg. Az egyik a szíta a hozzátartozó présekkel, 
a másik rész a szárítóhengerek és a papír feltekercselésére 
szolgáló berendezés.

A szíta 25-30 méter hosszú és a papírgép szélessége 
szerint2-6 méterig terjedő szélességű bronz-szövet, amely 
két henger között van kífeszitve. A felső része a szítának 
közel vizszíntes,azalsó része pedig több vezető-és feszítő 
henger között halad. A vízszintes rész 15-20 cm. átmérőjű 
hengerekkel alá van támasztva, hogy a reáfolyó víz súlya 
alatt be ne horpadjon. A szíta felső pályáját határoló két 
henger közül azt a hengert, amely a csomófogóhoz esik 
közel, mellhengernek hívjuk, míg a másik végén lévő 
henger a „Gautsch“-henger. A „Gautseh“-henger előtt 
faléccel fedett vasszekrények vannak elhelyezve, melyek 
felül nyitottak és a szitát alulról érintik, oldalt és alul 
zártak és fenékrészükből egy szívócső szivattyúkhoz 
vezet. A szíta működése a következő: a csomófogó után 
a vízzel erősen hígított papíranyagot a mozgásba hozott 
szítára engedjük. A szíta a vizes anyagot tovább viszi mint 
egy transportszalag és a kis hengerekkel alátámasztott 
részen a víz a szítán keresztül csurog, míg a papíranyag 
a szíta felső felületén visszamarad. Az anyag közben az 
előbb említett lapos szekrények fölé jut, amelyekből a 
vizet a szivattyúk kiszívják. Itt vacuum támad és az 
atmoszférikus légnyomás a vizet fokozottabb mértékben
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kiszorítja a papíranyagból a szítán keresztül. A „Gautsch"- 
henger felett szokásos egy nemezzel borított hengert 
alkalmazni, amely a szítán lévő papíranyagot megnyomja 
és a szítáról való leválasztást megkönnyíti.

Az egész szítarendszer a „Gautsch“-hengerről nyeri 
a meghajtását és egy excenter segítségével vízszintes 
alternatív mozgást is végez. Ez megfelel annak a rázó
mozdulatnak, amelyet a kézi merítésnél említettünk.

A papírlap készítését tulajdonképen ez a szíta végzi. 
A vízben lévő elemi szálacskák a hosszirányú továbbítás 
és a keresztirányú rázás következtében összekuszálód- 
nak és nemezelődnek. A szitára folyó víz 1% papíranyagot 
tartalmaz és a „Gautsch“-hengernél a szitáról leemelt 
nedves papírpálya 100 kilogrammjában már 18 — 20 kg. 
papíranyag van.

A szítán képződő papírpálya vastagságát az szabja 
meg, hogy a mozgó szita egy felületegységére, mondjuk 
egy négyzetméterére mennyi anyag jut. A papírpálya 
vastagságát tehát vagy úgy szabályozhatjuk, hogy állandó 
szítasebesség mellett több vagy kevesebb vizes anyagot 
engedünk a szítára, vagy pedig állandó anyagmennyiség 
mellett a szíta sebességét növeljük vagy csökkentjük. 
A papírosgyártó mindkét szabályozási rendszert kombi
nálva használja.

A „Gautsch"-henger után a nedves papírpálya már 
kézzel leemelhető és nemezek között továbbvezethető. 
A nemezek között vezetett nedves papírpályát még 2 —5 
u. n. „nedves" prés között vezetjük keresztül, amely 
prések a nedves papírpályában lévő vizet kipréselik. Az 
utolsó prés után a papírpálya ICO kilogrammjában már 
közel 40 kg. szárazanyag van.

A papírgépnek eddig leírt része a nedves rész.
Meg kell még említenem, hogy a szíta felett a papír- 

pályára ráhelyezve szokásos egy finom szítaszövettel 
bevont hengert helyezni, amely henger kerületi sebessége 
a szíta sebességével egyenlő. Ez a henger arra szolgál, 
hogy a papírpálya felületén levő elemi szálakat kissé 
lenyomtassa, különösen azokat a szálacskákat, amelyek 
egyik végükkel felfelé állanak. Ennek a hengernek a neve: 
„Yelin-egoutteur". Ha a „Yelín-egoutteur" felületére 
vékony drótból készült figurákat forrasztunk, ezek a 
figurák a papírpályába benyomódnak és adják a vízjelet. 
A figurákkal ellátott egoutteur neve: vízjel-egoutteur.

9 2



A présekről levezetett nedves papírpályát préselés 
segítségével már nem lehet tovább vízteleníteni. A papír
ban lévő vizet tehát el kell gőzölögtetnünk.

Erre a célra gőzzel fűtött és fényesre csiszolt felületű 
vashengerek szolgálnak, amelyek száma nyomópapír
gépeknél 12 és 48 között mozog.

A szárítás helyes szabályozása igen fontos. Az első 
hengereket csak gyengén szabad fűteni, hogy a vízgőz 
képződése lassú legyen, mert gyors gőzképződés a papír
pályán hólyagokat okozhat és a papírt hasznavehetet
lenné teszí.

Apapírpályát két, három vagy négy sorban elhelyezett 
szárítóhengerek felületéhez nemezekkel szorítjuk hozzá, 
amely nemezek a papírpályából elpárologtatott vízgőz 
egy részét magukba szívják. Három, négy szárítóhenger 
külön szárítónemezt kap és minden szárítónemeznek 
van egy külön gőzzel fütött hengere, amelyet a papír
pálya nem érint és amely csak arra szolgál, hogy a nemez 
által felszívott vízgőzt a nemezből elpárologtassa, azaz 
a nemezt szárítsa és alkalmassá tegye arra, hogy újból 
vízgőzt vehessen fel a papírpályából.

A papírszárítás művelete azt jelenti, hogy kb. 55 kg. 
vizet kell elpárologtatnunk, hogy 45 kg. papírost kaphas
sunk. Ez a szárítási művelet tekintélyes gőzmennyíséget 
igényel és a szárítási költség a gyártási költségek között 
igen jelentékeny. A szárításra használt gőz 1‘3 —1'4 
atmoszférás és előnyösen lehet felhasználni gőzgépek, 
vagy gőzturbinák fáradt gőzét.

Áz utolsó szárítóhengert elhagyó papírpálya a gép 
helyes méretezése mellett már teljesen száraz, ami azt 
jelenti, hogy legfeljebb l°/o vizet tartalmaz.

A használatban levő papírosok víztartalma azonban 
4 —5°/o, úgyhogy a szárítás után a papírost újból nedvesí
teni szoktuk. A nedvesítés előtt a száraz, de meleg papír
pályát egy vízzel hütött vashenger segítségével lehűtik.

A megszárított papirpálva felületének egyenletesebbé 
tételére, az u. n. gépsímaság elérésére, 4-8 acélhengerből 
álló, pontosan egymásra illő, egymásfelett elhelyezett 
hengerthasználunk, amelyek közötta papírost átvezetjük. 
Ezek a hengerek már oly simaságot adnak a papírosnak, 
hogy az nyomdai célokra már felhasználható.

A továbbiakban még a papírpályát fel kell tekercsel
nünk, hogy azt további feldolgozásnak vethessük alá.
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A nyomdai célokra szolgáló tekercseket nem lehet 
a papírgéppel összeépített tekercselőgépeken készíteni, 
mert a 2—6 m. szélességű papírgép folytonosan üzemben 
van, a ragasztási helyek elkészítése céljából tehát a gépet 
meg kellene állítani.

A kisebb szélességű tekercsek készítésére tehát külön 
gépeket kell használnunk.

A rendes eljárás az, hogy a papírgép végén a papírt 
teljes gyártási szélességében feltekercseljük és ezeket az 
u. n. géptekercseket átvisszük áttekercselő- és tekercs
vágógépekre és azokon elkészítjük a megrendelő által 
előirt szélességű és átmérőjű tekercseket.

Ha a gépsíma papírost nem tekercsben, hanem ívek
ben akarjuk szállítani, 8 — 12 géptekercset az u.n. kereszt
vágóra viszünk és azon a kívánt nagyságú íveket el
készítjük.

Ha simított papírost akarunk gyártani, akkoregy külön 
gépre van szükségünk. Ennek a neve: „kalander" vagy 
simítógép és 8-16 darab papír- és acélhengerből áll.

A papír- és ac élhengerek váltakozva vannak elhelyezve 
egymás felett, az acélhengerek közül az alulról számított 
harmadik hengert szoktuk meghajtani és a többi henger 
csak a súrlódással van meghajtva. Már most ha ebbe a 
hengersorba a papírpályát bevezetjük és a hengerek 
csapját, a mozgatható csapágyak segítségével megterhel
jük, a papírpálya keresztülmegy a hengerek között, de a 
hengerek forgatásához szükséges erő súrlódást okoz és 
ez a súrlódás simítja fényessé a papír felületét.

Meg kell jegyeznem, hogy az u. n. „papírhengerek" 
olyképen készülnek, hogy egy tengelyre köralaku vékony 
papírlemezeket füzünk fel és azokat igen erős nyomással 
összepréseljük.

Száraz papírost nem lehet simítani, simítás előtt tehát a 
papírost áttekercseljük és áttekercselés közben lehetőleg 
mindkét oldalon vízzel megpermetezzük. A permetezés 
után a papirostekercseket pihentetjük, hogy a reáper
metezett víz egyenletesen oszoljék el a papírban.

A simított papírokat azután ívekre vagy tekercsekre 
vágjuk a rendelők kívánsága szerint.

Az ívekre vágott papíros közül a hibás íveket ki kell 
selejteznünk és ebből a célból a papíríveket az osztályo- 
zóknak adjuk át, majd bizonyos mennyiségű ívet (250 v. 
500) a számolók leszámolnak, a csomagolok csomagba
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ragasztanak és végül a bálázók az előirt ívmennyíségből 
álló bálákat elkészítik. Természetesen elszállítás előtt a 
tekercsek is megfelelő módon becsomagoltatnak.

így röviden végigmentünk a nyomópapirgyártás 
minden műveletén és nézzük most már, hogy az egyes 
nyomópapírfajták gyártási módja miben fog egymástól 
különbözni.

A papírgyártónak mindig tudnia kell, hogy milyen 
nyomási eljárás szerint fogják a nyomópapírt feldolgozni. 
A rendelésnél tehát nem szabad elmulasztani a nyomási 
eljárás megjelölését. A gyakorlatban ezt tényleg mindig 
meg is teszik azzal a különbséggel, hogy a közönséges 
könyvnyomdái feldolgozásról külön nem szólanak, de 
megemlítik, hogy a papíros mélynyomás, illusztrációs 
nyomás vagy offsetnyomás utján lesz feldolgozva.

A magasnyomásnál — engedelmet kérek, hogy a 
„Hochdruck“-ot így nevezem el — négytípusu papirost 
különböztetünk meg. Ezek: újságnyomó, regénynyomó, 
akcídens-nyomó, illusztrációs nyomópapírok.

Az újságnyomó papírosnál főkövetelmény, hogy ne 
porozza be a formát és erősen szivóképes legyen. Ha 
tekercsben van, erős hibátlan pálya, jó ragasztási helyek, 
jó gépsímítás a fontos.

A regénynyomó jól zárt, egyenletes felületű legyen, 
akár simított, vagy gépsíma, fél vagy háromnegyed 
enyvezéssel, ne porozzék, jól legyen osztályozva.

Az akcídens-nyomó főkövetelménye a jó envvezés és 
simítás, mert írásra is használják.

Az íllusztrációsnyomónál az elképzelhető legjobb sima 
felületet kívánjuk meg. Enyvezése többnyire három
negyed.

A mélynyomó papírok közülafatartalmuak többnyire 
tekercsben kerülnek feldolgozásra, míg a famentes mély
nyomópapírok inkább ívben nyomatnak meg. A papír
nak szívóképesnek kell lenni, hogy a rézlemez mélye
déseiben fekvő festéket könnyen magába vegye, enyvezni 
tehát csak kevéssé szabad. A papíros szívóképességét 
még azzal is elősegítjük, hogy nagyobb mennyiségű töltő
anyagot adunk a papirosba és ezzel elérjük, hogy a papír 
a megfelelő puhaságu és mégis zárt felületű legyen.

A finom famentes réznyomópapírok puha len- és 
pamutrongyból készülnek és igy erősen szívóképesek.

Ha a litográfiái célra használt papíros nagyon szívó
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képes, a forma festékezésével van nehézségünk, mert a 
forma helyenként nagyon száraz lesz. Nagyobb nedve
sítésnél viszont veszélyes, hogy a papír az erős nyomástól 
kinyúlik és különösen többszínnyomásnál nem kapunk 
regisztert. Ha a papír felülete durva, egyenetlen vagy 
csomós, a lapos formáról nem tudja egyenletesen levenni 
a festéket.

Kőnyomdaí célra készített papíroknál tehát a kifogás
talan, síma felület, lh vagy 3A enyvezés a fontos, ne 
legyen kemény és nyomás közben ne nyúljon meg.

Offsetnyomásra mindazok a papirosok alkalmasak, 
amelyek megfelelő enyvezésnél olyan zárt felületet adnak, 
hogy a nyomás igénybevételét kibírják. Felületük zárt 
legyen, de nem kell okvetlenül simának lenni, szép 
művészi hatásokat érhetünk el felhős és durva szemcsés 
felülettel is.

Az illusztrációs nyomópapírokhoz tartoznak az u. n. 
mázolt vagy műnyomó papírosok. Ha a raszter igen sok 
apró pontból áll, a papírgépen nem tudunk előállítani 
még a legjobb simítással sem olyan papirost, amelyen 
szép illusztrációt tudnánk nyomni. Erre a célra elképzel
hető legsímább felületre van szükség, amit csak úgy 
tudunk elérni, ha a papírosra finom töltőanyagból és 
ragasztóanyagból egy réteget viszünk fel.

Az igazi münyomópapíros úgy készül, hogy a henger
ben gyártott papirost egyik vagy mindkét felületén ke
ményítővel és enyvvel péppé dörzsölt finomszemcséjű 
krétával vonjuk be és az így nyert mázolt papirost levegőn 
megszáritjuk és e célra szolgáló simítógépen kisimítjuk.
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