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PLA 

 

Előállítás 

A politejsav egy biológiailag lebomló műanyag melynek alapját azaz monomerjét a 
tejsav és a diészter-laktid képezi. A leggyakoribb a gyűrű felnyitásos polimerizáció 
valamilyen katalizátor jelenlétében általában ón-oktoát. A fém-katalizátor a politejsav 
racemizációját okozza, amely csökkenti annak térbeli rendezettségét a kiindulási 
anyaghoz képest. 

A tejsav monomerek közvetlen kondenzációjával is lehet politejsavat előállítani. 200 
°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten lépésben végzik. Első lépésben PLA 
oligomereket hoznak létre. Az oligomer azt jelenti hogy kisebb molekulatömegű 8-10 
monomert tartalmazó molekulákat képeznek. Második lépésként ezeket az 
oligomereket kapcsolják össze és így keletkeznek a makro molekulák. 

 

PLA tulajdonságok 

A PLA tulajdonságait tekintve nagyon hasonlít a PET és PS szintetikus polimerre. 
Átlátszó, természetes csillogású, viszonylag jó olajállóságú, nedvességálló, 
megfelelően ellenáll az UV sugárzásnak. Élelmiszeriparai szempontból jó az 
összeférhetősége, jó aromazáró anyag. Meleg állósága gyenge, nem tölthető bele 
forró termék, viszont annál jobb a hidegállósága. A politejsav gáz és 
vízgőzáteresztése magasabb, mint a hagyományos műanyagoké. A csomagolni 
kívánt terméktől függően ez a tulajdonság egyszerre lehet hátrányos, de előnyös is. 
PLA jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, azonban viszonylag alacsony 
ütőszilárdságú. Az anyag keménysége, ridegsége, ütőszilárdsága és rugalmassága 
befolyásolja annak alkalmazási területeit. 

 

Megmunkálás, felhasználás 

A PLA a kedvező tulajdonságainak köszönhetően széles körben felhasználható. 
Nagy előnyei közé tartozik, hogy feldolgozható a ma már jelen lévő polimer 
feldolgozási technológiákkal, azaz fröccsöntéssel, extrúdálással, fúvásos 
fröccsöntéssel és egyéb hőformázással. 

A politejsav széles körűen felhasználható meglehetősen sok iparágban. Azon 
tulajdonságának köszönhetően, hogy biológiailag lebomlik, elterjedt az orvosi 
eszközök körében mint implantátumok. Attól függően, hogy melyik fajtát használjuk 6 
hónap és 2 év között bomlik le az emberi testben. Ez a fokozatos degradáció 
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kiválóan megfelel a csontszerkezet támogatásához, mivel ahogy a csont és szövetek 
gyógyulnak, úgy fokozatosan helyezi át a terhet a támasztótestről. 

Gyakran használják a PLA-t komposztálható csomagolóanyagként is. Poharakat, 
szatyrokat és zsákokat, valamint különböző egyszer használatos étel és ital 
csomagolószereket már gyártanak belőle szerte a világban. 

 

Kolloid rendszerek 

Az olyan anyagokat melyeknek a közegben lévő részecskéinek mérete nagyobb mint 
a molekulák vagy atomok mérete de szabad szemmel még nem teljesen 
megkülönböztethetőek, nevezzük kolloidoknak. Folyadékban szilárd részecskék 
vannak elkeverve, diszpergálva, szétszórva. A kolloid rendszerek részecskéinek 
mérete a homogén és heterogén rendszerek részecskéinek méretei közé esik. Így a 
rendszer megjelenése is e két rendszer közötti átmenetet tükröz. A kolloid 
rendszerek részecskéi olyan nagyok, hogy a gravitáció (lefelé húzza őket) nagysága 
összemérhető a részecskéket felfelé hajtó hő mozgás erejével. Így a kolloid 
részecskék a kolloid rendszerben mindenhol (fent és lent is) megtalálhatók, de eltérő 
számban. Fent kevesebb részecske van, ez már 20 cm magasságban észlelhető. 

Hő hatására inkoherens kolloid rendszerek esetén a szuszpenzió szilárd részecskéi 
összekapcsolódnak így könnyen kiülepednek, extrém magas hőmérsékleten 
feloldódnak. Koherens kolloidoknál a gélek, kocsonyák elfolynak, a habokban a 
buborékok elpattannak mert a rendszer alkotó folyadék közeg elfolyik. 

 

PLA folyadék készítés 

Az alapfeladat az volt hogy a papírt társítani tudjuk PLA vagy más környezetbarát 
anyagokkal. Ennek egyik módja, hogy agyába keverve tesszük ezt. 

A laboratóriumban a feladat az volt, hogy papír pépbe juttatható megfelelő állagú  
PLA-t állítsunk elő. Ennek valamilyen folyadéknak kellett lennie, vagy oldat vagy 
diszperzió, vagy szuszpenzió. Ennek feltétele hogy a PLA megfelelő szemcseméretű 
legyen (kisebb mint 0,01 mm). 

Előzetes kísérletek történtek mechanikai őrlésre, mely nem vezetett megfelelő 
eredményre. Nem volt megfelelő finomságú az anyag és szemcse méret is túl nagy 
volt, ezt szitálni és szelektálni majd további folyamatok alá kellett volna vetni, emellett 
nagy volt a szórás a szemcse méretben. A mechanikai őrlés sikertelenségét 
követően száraz jéggel és folyékony nitrogénnel hűtöttük le a granulátumot, de ez se 
hozta meg a várt eredményt. 
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A PLA, papír péppel történő keverésétől az elvárás az, hogy a végtermék szilárdsága 
javul, vízfelvevő képessége romlik. A papírpép szárítása során alkalmazott magas 
hőmérsékleten (120-150 °C) a PLA megömlik, meglágyul és a cellulóz rostokat 
összeragasztja összetartja. 

Első körben két fajta anyagot használtunk fel, melyek PLA-nak mondhatóak de 
ezekből az egyik csak egy gyűrűs szerkezetű dimer volt. 

A dimer vizes oldatának a pH-ja 3-as volt melyet 1normálos NaOH oldattal titráltunk 
meg  és kiszámoltuk a moltömegét, ami 165 g/mol-nak adódott, mely dimerre utaló 
moltömeg, ugyanis a szakirodalmakban megadott dimer moltömege 162 g/mol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez arra utalt hogy a mérésünk pontosnak mondható. Ez egy gyűrűs dimer melyből 
hiányzik 1 molekula víz. 1 mol tejsav 90 g, mivel ez ciklikus ezért a dimer 180 g és a 
mínusz 1 mol víz (18 g/mol). 

A másik használt minta egy finomabb szemcsés anyag volt, melynek (vízben áztatva) 
a pH-ja 5-ös (enyhén savasnak mondható). Ezért feltételeztük, hogy egy oligomer. 
Körülbelül 10 db molekula tejsav kondenzációjával jöhetett létre mely 750-800 g/mol 
moltömeget eredményez. Az oligomert próbáltuk oldatba vinni megfelelő oldószerrel 
és ebből az oldatból majd víz segítségével kicsapatni az oligomert. Így szuszpenzió 
keletkezik. 

A laboratóriumban végzett kísérletek célja a megfelelő oldószerben feloldani a 
polimert melyet vízben való kicsapatása után egy olyan szuszpenziót kapunk mely 
alkalmas  a papírpéppel való keverésre. 
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A megfelelő oldószer a PEG 300 volt (polietilén glikol 300, ez 6 etilén glikol egységet 
jelent), ebben oldottuk fel a PLA granulátumot, illetve a durva szemcséjű (kb. 1 mm 
szemcseméretű) PLA-t. 

A PEG 300-ból és az AL1011 PLA granulátumból készítettünk 33%-os PLA tartalmú 
oldatot. Ez az oldódás 160°C-on volt optimális . Az így kapott termék visszahűtve egy 
paszta állagú anyag, mely azonos mennyiségű vízzel összekeverve egy stabil vizes 
szuszpenziót eredményez melynek pH értéke 6.  

Ugyanakkor készítettünk egy másik típusú politejsav granulátumból (IM1010) egy 
27%-os PLA tartalmú oldatot. Az oldódás hőmérséklete magasabb, 200 °C. Majd ezt 
is visszahűtve 80 °C-ra és azonos mennyiségű vízzel hígítva állandó keverés mellett, 
stabil finomszemcsés szuszpenziót kapunk. Ennek pH értéke 4-5 között volt 
(savasabb mint az előző minta). 

Mindkét szuszpenzió használható a papírpépbe való bekeverésre mivel a szemcse 
mérte jó és nem történik semmilyen kiválás vagy ülepedés. 

A PLA szuszpenzió azaz folyadék közegben PLA részecskék diszpergálva 
előállítható PLA oligomerből és polimerből egyaránt. Ezek az anyagok por és 
granulátum formában beszerezhetőek. 

A PLA szuszpenzió, laborban, a kísérletekhez elegendő mennyiség előállítható. Az 
oligomer por és polimer granulátumból egyaránt elvégezhető a folyamat. Magas 
hőmérsékleten PEG-ben (polietilén glikol) fel lehet oldani a PLA-t és eredményként 
egy kézkrém szerű anyagot kapunk. Ez egy oldat. Azért kell melegíteni körülbelül 
140°C-ra hogy a politejsav felolvadjon és ez az olvadék oldódik a PEG-ben. 

Ehhez az oldathoz vizet keverve a PEG-et oldja a víz és az oldott PLA-t kicsapja. A 
végeredmény egy olyan kolloid rendszer amelyben a folyadék fázis a PEG-víz oldat 
és a szilárd fázis pedig a PLA részecskék. 

A papírgyártásban ez a PEG nem kívánt anyag ezért valahogy el kell távolítani. 
Többszörös öblítéssel, ülepítéssel, fölözéssel "kimosható" a PEG és egy víz PLA 
szuszpenziót kapunk. Ez a folyadék nyit meg új lehetőségeket a papírgyártásban a 
töltőanyagok és felületkezelő, felületnemesítő anyagok terén. 

A mérések azt mutatják, hogy nincs komoly szilárdság növekedés és vízfelvevő 
képesség inkább megváltozott de nem romlott. Tovább vizsgálva az okokat arra a 
konklúzióra jutottunk, hogy a PEG 300 túl jól oldja a PLA-t. A vizes fázis a tiszta PEG 
és PLA oldata, a szűrlemény pedig PEG és PLA oldata. 

A továbbiakban kémiailag próbáltuk módosítani ezeket az anyagokat, így a 
pentaeritrit-poliglicidil étert használtuk amelyet a gyártó papír ipari felhasználásra 
mint reaktív térhálósítót javasol. 
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Az epoxi, gyűrűt tartalmazó vegyület, amely minden aktív, mozgékony hidrogénnel 
reakcióba lép, így alkoholokkal és savakkal is. Ezek mind megtalálható mind a PLA-
ban  mind a PEG-ben is. A viszkozitás méréssel ugyanúgy ellenőriztük a kémiai 
reakció meglétét, azonban 95°C-ig nem tapasztaltunk változást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezután a politejsavat, a polietilén glikolt, karbamiddal próbáltunk reagáltatni. Ezt 
kétféle képen reagáltattuk. 

PLA és PEG-es vizes oldatához kiszámolt mennyiségű ekvimoláris karbamidot 
adagoltunk és beforraltuk (100°C-105°C) majd annyi számolt mennyiségű 
formaldehidet adagoltunk (1 mol karbamidra 0,8 mol formaldehiddel számolva) Az 
így használt karbamid formaldehid mol arány egy vízben nagyon rosszul oldódó 
nyújtott hatású műtrágyának használatos terméket eredményezett. Feltételezéseink 
szerint első lépésként a karbamid és a PLA sav végcsoporton keresztül reagál majd 
ezt formaldehiddel tovább polimerizájuk. A termék pH értéke savasságra utalt, ami 
azt jelenti, hogy a sav végcsoportok lekötése nem következett be. A karbamid 
formaldehid kondenzátum és a PLA nem reagált egymással. Fehér színű csapadék  

keletkezett. Ezt a reakció terméket, a továbbiakban nem használtuk fel a papír pép 
összekeverésére. 

Régi tapasztalat hogy a karbamid mikrohullám hatására igen aktívvá válik mely 
megegyezik a víz saját frekvenciájával. Ennek mentén próbáltuk a karbamidot a PLA-
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val illetve a PEG-el reagáltatni. A PLA és a PEG oldata a mikrohullám hatására nem 
melegszik fel. Megpróbáltuk a karbamid vizes oldatát a PLA-val reagáltatni. 
Kezdetben erőteljes forrásnak indult az oldat, majd a víz eltávoztával 155°C-on egy 
tiszta sárga oldatot eredményezett, mely visszahűtve egy tiszta viszkózus oldattá 
alakult, melynek viszkozitása 2500 mPas. Ezt az oldatot számolt mennyiségű 
formaldehiddel kezeltük és ugyanúgy mint a hővel kezelt oldat fehér finom 
csapadékot eredményezett. A csapadékot leszűrtük a szilárd fázist visszamértük és 
az elméleti mennyiségnek csak a 45%-át kaptuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakorlatilag a PEG a készterméket, ugyan úgy mint az eddigi kísérletekben, a vizes 
fázisba is beoldotta, illetve a vízzel kicsapott termékben oldva maradt. A karbamid a 
mikrohullám hatására aktívvá válik és a reakció meggyorsul. Tiszta sárga homogén 
viszkózus oldatot eredményez , melyhez formaldehid hozzáadása után további 
mikrohullám egy fehér csapadék keletkezett. A formaldehid és a karbamid  között a 
reakció lejátszódott. 
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A PEG mennyiségét csökkenteni kell a rendszerben, mivel: 

 vizes fázisban a polimert, 

 szilárd fázisban beoldva marad és rontja annak tulajdonságait, 

 a papírpép tulajdonságait se javítja. 

 

Ezen tapasztalatok birtokában tovább lépve az eddig használt PLA-PEG oldatot 
karbamiddal összekeverve mikrohullám segítségével felhevítettük 120°C-ra és ehhez 
a forró oldathoz tiszta PLA és karbamid por keveréket adagoltunk. Ez a por keverék 
150-180°C-ig melegítettük és ekkor egy tiszta, sárga színű folyadék keletkezett mely 
hűtés után se változtatta meg a halmazállapotát. 

A továbbiakban a visszahűtött anyagot enyhe melegítés után ekvimoláris 
formaldehiddel reagáltattuk. Egy sűrű, sötét sárga paszta szerű anyag keletkezett, 
mely vízben rosszul oldódik. Megítélésünk szerint a papírgyártáshoz nem alkalmas a 
péphez való bekeverésre. 

Az irodalmi adatok alapján papír pépbe karbamid formaldehid kondenzátumot is 
lehet adagolni a szilárdsági és egyéb tulajdonságok javítása céljából.  

Ezek után próbálkoztunk olyan karbamid formaldehid keverékkel, melyet tejsavval 
kondenzáltunk. Ezért 80%-os tejsav oldatban enyhe melegítéssel karbamidot 
oldottunk majd számolt mennyiségű formaldehiddel reagáltattuk, szinte azonnal egy 
finom szemcsés fehér csapadék vált ki. Az oldat pH-ja nem változott, savas maradt. 

Ezt a szabad savat CaCO3-al lekötöttük. A keletkező kálcium laktát egy vízben 
oldhatatlan fehér csapadék. Ebből a szuszpenzióból papírgyártáshoz adtunk 
kipróbálásra terméket. 
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Papírgyártás 

A papírgyártás lényegi folyamat nem változott semmit azóta hogy feltalálták. 
Leegyszerűsítve az alapanyagok többségét növényi rostok alkotják, de ezt valahogy 
ki kell nyerni a növényből, ezt hívjuk alapanyag gyártásnak. A rostokat jellemzően 
vegyi és mechanikai úton nyerik ki viszonylag magas hőmérsékleten. Ezután a 
rostokat szuszpenzióba viszik és szitával lapokat képeznek amiket préselnek és 
szárítanak. Ez a lényegi folyamat mára olyan szintre fejlődött a klasszikus 
papírmerítésből kiindulva hogy óránként több tonna papír hagyja el a papírgépet, 
ezért a "papír készítés" átalakul "papír gyártás"-sá. A gyártási volumen mellett a 
papírok fajtájának skálája is szélesedett. Az a papír amit írásra és nyomtatásra 
szántak csak egy nagyon kis szegmensét alkotja a papírgyártásnak. Elkezdtek 
célpapírokat meghatározni amely célokra specifikusan gyártják a papírokat. 

A mostani papírok döntő többsége (98%) fa cellulózból készül, azon belül is inkább 
fenyőcellulóz, a lombos fák rostjai rövidebbek és a vékonyabbak. A fa mellett 
különböző ipari növényekből is nyernek ki cellulózt de azt inkább az élelmiszeripar, 
vegyipar, gyógyászat és egyéb más terület használja fel. 

A rostkinyerés az erdőgazdálkodással kezdőik, jellemzően a tiszta új cellulózt az 
északi országokban fenntartott erdőkből nyerik. Kivágják a fákat, gallyazzák, 
háncsolják, szállítják a cellulóz gyárba. A fák kérge nagyon sok lignint tartalmaz ami 
nem tesz jót a kész papírnak (ezt a későbbiekben kifejtjük), emiatt a gallyak rossz 
fa/kéreg aránya miatt nem kívánatosak a papírgyártásban. 

A kivágott farönkökből facsiszolatot vagy aprítékot készítenek mechanikai 
megmunkálással, majd vegyszeres főzéssel kioldják a lignint a rostok közül. A lignin 
egy termoplasztikus természetes polimer ami a rostokat összeköti egymással. A kész 
papírban is benne maradna ha nem vonják ki és ez okozza a papír sárgulását idővel 
mert oxidálódik. Mivel termoplasztikus anyag ezért hőre lágyul így viszonylag 
könnyen reagáltatható a vegyszerekkel. Emiatt lehet falapokat meghajlítani, gőzzel 
felhevítik, meghajlítják, kihűtik és úgy is marad. Ezt az anyagot magas 
hőmérsékleten főzve vegyszerekkel együtt ki lehet oldani azonban ezek az erős 
vegyszerek a rostokat is károsítják. Olyan esetekben ahol nem fontos a lignint nagy 
százalékban kivonni a rostok közül csak mechanikai módszerrel dolgozzák fel így a 
rostkinyerés 90-95%-os. Lehet csak vegyi úton elvégezni a folyamatot, de a rost 
károsodás miatt a rostkinyerés körülbelül 50-60%-os de jobb minőségű papír lesz 
belőle. Ezért alkalmazzák előszeretettel a vegyes módszert mely ötvözi a mechanikai 
és a vegyi technológiákat, így 70-75%-os kinyerés lehetséges. 

A kinyert rostot lapra szerelve, vagy ha közel van a papírgyár, akkor szuszpenzióban 
csővezetékekkel szállítják a cellulóz gyárból. 
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A papírgyártás fő szakaszai: 

 szitaszakasz, 

 prés szakasz, 

 szárítószakasz, 

 befejező szakasz, 

 kiszerelés. 

 

Szitaszakasz 

A felfutó szekrényben fölmegy a papírpép és kilövi a szitára. Nem mindegy a kilövés 
sebessége, szöge mert örvények alakulhatnak ki a szitán és csomós lehet a kész 
papír. A felfutó szekrényben még hígítják a pépet. A szitáról lecsöpögő vizet elvezetik 
a folyamat elejére. A vízzel lecsöpögő rostok is a folyamat elejére kerülnek. 

A szita egy végtelenített szövött szita, nincs rajta illesztés. A lecsöpögő vizet 
siklókaparók regiszterhengerek és szívószekrények távolítják el. A szita szakaszon 
múlik hogy milyen lesz a papír. 

 

Prés szakasz 

A papírgép ezen szakaszán a papírral párhuzamosan megy egy végtelenített filc 
szalag ami a préselésnél segít a vizet elvezetni. Ezt a filcet folyamatosan szárítani 
kell hogy a papírból el tudja vonni a papírból kipréselődő vizet. Az egyszeres prés 
nem olyan hatékony mert sok helyet foglal, helyette általában többszörös préseket 
használnak (egy hengeren több henger présel). A préselésnél a papír egyes 
tulajdonságai megváltoznak, tömörebb lesz, nagyobb lesz a szilárdsága, csökken a 
lég és víz áteresztése, áttetszőbb lesz. A szitán és a préselésnél csak a rostok 
közötti vizet lehet eltávolítani, a roston belülit csak szárítással. 

 

Szárítószakasz 

A szárítás zárt rendszerben történik mert, ha szabadon történne, akkor a nagy pára 
tartalom miatt az üzem plafonján kicsapódna a víz és lecsöpögne. Nagyon meleg 
lenne az üzemben, nem beszélve a hő veszteségről. Ebben a zárt rendszerben 
szellőztető üzemel hogy ne dunsztosodjon be. 
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Befejező szakasz 

Kiszárítás után lehetséges utókezelések: 

 enyvezés, 

 mázolás, 

 keményítő hozzáadása, 

 színezés. 

 

Nagy sebességnél úgynevezett filmpréssel lehet a megfelelő anyagokat felvinni a 
papírra. 45 fokban érkezik a papír a két henger közé és nem a papírhoz öntik az 
anyagot hanem a hengerekre viszik fel és az préseli be a papírba. Lassabb 
sebességnél alkalmazható az a megoldás hogy az anyagot a két henger közé 
fecskendezik a papír mellé egy vagy két oldalról. 

A papír segédanyaggal történő felületkezelése mellett itt van lehetőség egyéb 
kezelésre: simítás, kalanderezés, stb. 

 

Kiszerelés 

Majd ez egész folyamatot követi a kiszerelés ahol egy fémhengerre, a tambúrra 
érkezik a papír. Ennek a hengernek fontos hogy a kerületi sebessége legyen 
megegyező a papírgép sebességével. Ha ez feltekercselő henger kerületi sebessége 
nem egyezik meg a gép sebességével akkor a papír elszakadhat vagy gyűrődhet. 
Ezt megelőzve egy egyenletesen a gép sebességével forgó hengert nyomnak hozzá 
a papírtekercshez, ez a henger a poperoller. Ezt követi a tekercsvágó ahol kisebb 
hengerekre tekercselik át a papírt. 

 

Kapcsolódási pontok a papírgyártás folyamatában 

A fentebb említett szuszpenziót  a papírpéphez öntve és elkeverve is lehet adagolni. 
A papírgép felfutó szakaszában a hígított rost szuszpenzió, töltőanyag- és enyvező 
anyag szuszpenzió keveréke, mely inkoherens kolloid, szilárd-folyadék 
határfelülettel, víz a közeg. Makromolekulás- és diszperziós kolloidok keveréke, 
melyben a rostok átmérője már nm-es nagyságrendű (valódi kolloid), míg a 
töltőanyag és enyvező anyag részecskéi mikrométeresek (kvázi kolloid). Az egyéb 
segédanyagok, mint pl. makromolekulás retenciószer makromolekulás oldatot (valódi 
kolloid) alkotnak. Ebben az esetben a kísérletek alatt a rostok mellet csak a PLA 
szuszpenzió van jelen a rendszerben, hogy meg lehessen vizsgálni a hatását. 
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A papírgépen a szárítószakasz után van egy enyvező prés ami azt hivatott szolgálni 
hogy a folyékony enyvező és felületnemesítő anyagot felvigye a papír felületére. Ez a 
PLA szuszpenzió alkalmas erre. 

 

Lézervágó gép 

A projekt keretein belül beszereztünk egy lézervágó és bemintázó gépet. 

A gép típusa: PMC 1290 100 W  
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A gép műszaki paraméterei: 

Lézer teljesítmény: 100 W 

Lézer típusa: CO2   

Gravírozási és vágási terület: 1200 x 900 mm 

Gép méretei: 1 820 x 1 300 x 1 070 mm 

Gravírozási sebesség: 0-60 000 mm/min 

Vágási sebesség 0-24 000 mm/min 

Visszaállási pontosság: +/- 0,1 mm 

Üzemi feszültség: AC 110-220V +- 10%,  50-60  Hz 

Teljes energiafogyasztás: <1000   W 

Működési hőmérséklet: 0-45 Celsius fok 

Működési páratartalom: 5-95 % 

Legkisebb rajzolható betűméret: english 1x1 mm 

Támogatott grafikai állományok: BMP, PLT, DST, DXF, AI   

Vezérlő szoftver: DSP control system   

Kompatibilis szoftverek: 
CorelDraw, AutoCAD, 

Photoshop 
  

Bruttó tömeg: 380 kg 

Nettó tömeg: 280 kg 
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Az alapgép tartozékai: 

 kompresszoros levegő befúvó rendszer  

 elszívó ventillátor egység 

 karbantartáshoz szükséges szerszámok 

 PC adatkábel 

 hardware kulcs 
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Kísérleti papírgyártó gép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gép alapadatai 

 Típus: CP 11-10 kísérleti papírgép 

 Gyártási sebesség: 0,5 – 2,5 m/perc 

 Gyártási szélesség: 210 mm 

 Gép kapacitása: kb. 0,5 – 1 kg/óra 

 Felületsúly: 50 – 150 gr/m2 

 Villamos energia igény: 3 X 400 V 50 Hz 17 kW 

 Levegőigény: 600 kPa 100 l/perc 

 Vízigény: maximum 100 l/óra 
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A gép rendeltetése 

A kísérleti papírgép alkalmas különféle rostanyagokból, töltő és segédanyagokból 
síkszitán 1 rétegben papír készítésére. A papír felülete a beépített enyvező prés 
segítségével kezelhető különféle enyvező és felületnemesítő anyagokkal. A gép 
működtetésével kísérletek végezhetők a változó összetételű és rendeltetésű papírok 
gyártására, ipari méretű termelés előkészítésére. 
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Az előállított papírminták tulajdonságai 

 

Szakítóvizsgálat eredmények 

 

 

Tépővizsgálat eredmények 
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Szívómagasság vizsgálat eredmények 

 

 
Tépésvizsgálat eredmények gyártás irányban 

 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9



 

 
 

20 
 

 
Tépésvizsgálat eredmények kereszt irányban 

 

 

 
Szakítóvizsgálat eredmények kereszt irányban 
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Szakítóvizsgálat eredmények gyártás irányban 
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