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Általános feladatok összefoglalása:
•

a)

alkalmassá

tenni

a

papíripari

rostokat

a

megnövekedett

szilárdsági,

nyomtathatósági követelményeknek, egységesebb lapszerkezet kialakítással
•

b) megnövelni ez által a gyártási kapacitást, költséghatékonyabbá tenni a termék
előállítást

•

c) csomagolóeszközként való felhasználás során rugalmasan reagálni a piac váltakozó
igényeire

•

A kutatómunka közvetlen célkitűzései a tervezett feladatok alapján:

•

a) a nano-rétegképzéses eljárás során a rostfelületek kötési potenciálja jelentős
mértékben növekedik, ami a késztermék szilárdsági és nyomtathatósági tulajdonságait
elősegíti, megnövelve a rostok életciklusát

•

b) a molekuláris adszorpció során a nedves szilárdság megnövekedik, gyorsabban
víztelenedik, ami a meglévő technikai berendezések gyorsabb üzemelését teszik
lehetővé, kisebb szárítási kapacitás mellett ezáltal termelékenyebb lehet a gyártósor

•

c) az irányított nanoméretű felületi módosítás több funkció-esztétika, fizikai-kémiai
tulajdonságok-egyidejű megjelenését teszi lehetővé, gyorsan reagálva a piac
igényeihez.
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Alkalmazott gépi eszközök:

Kísérleti papírgyártó gép CP 11-10

A/4-es méretű kutatás-fejlesztési mennyiségekre szánt papírgyártó gép
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Beszerzett és felhasznált adalékanyagok:

- POLY(DIALLYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE)
- POLY(SODIUM 4-STYRENESULFONATE)

Felhasznált alapanyagok és segédanyagok megnevezése:
o GC típusú fehér kartonpapír
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o Cellulóz papírgyártáshoz
o POLY(DIALLYLDIMETHYLAMMONIUM
adalékanyag

CHLORIDE)

papíripari

o POLY(SODIUM 4-STYRENESULFONATE) papíripari adalékanyag

Lapképzéshez szükséges átlagos idők (hetente):
Alapanyag előkészítés: 6,5 óra
Gép beindítása, előkészítése és beállítása: 5,5 óra
Papír gyártása: 12 óra (6-9 minta lap)
Gép és környezetének tisztítása: 1 óra

A kísérleti papírlapokon elvégzendő vizsgálatok
A mintalapok különböző paramétereinek vizsgálatához szükséges eszközöket és
azok paramétereit a 2. sz. táblázat tartalmazza.
Eszköz megnevezése

Gyártó

Vastagságmérő

Lorentzen & Wettre 51 D 2

µm

Precíziós táramérleg

Sartorius

BP 210 S

g

Taber

150 B

mNm / mN

Hajlítási merevség és hajlítási ellenállás
vizsgáló

Típus

Mértékegység

Hajtogatási ellenállás vizsgáló (KöhlerLorentzen & Wettre UEC-1007 A
Molin)

[log10 n]

Spektrofotométer

Hach

A/T

Schopper-Riegler őrlésfok mérő

Lorentzen & Wettre

DR 3000
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ml

TFa Digitális hőmérő a Burger King húspogácsa maghőmérsékletének mérésére
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Fejlesztési folyamatok az adott időszakban:

A zéta-potenciálnak jelentős szerepe van a papírgyártás következőkben felsorolt
alapfolyamataira:
- Anyagelőkészítésben: enyvezés, töltés, színezés, rost- és töltőanyagvisszatartás folyamataira.
- Lapképzésben: a szuszpenzió hidrodinamikai viselkedésére a pép felfuttatása
során, a lapképzés, a lapszerkezet kialakulása során, a lapszerkezet
víztelenedésénél.

A karboxil-csoportok hiánya viszont negatívan befolyásolja az elektrolitadszorpciót.
Azonban van lehetőség a karboxil-csoportok előállítására a pamut linteren a
rostfelület oxidációjával.
kísérleteket végeztek pamut linteren a karboxil-csoportok számának növelésére.
A kezdeti 0,019 mmol/g-os karboxil-csoport tartalmat

TEMPO-oxidációs

eljárással 1,590 mmol/g-osra növelték.

A titán-dioxidnak három különböző kristályformáját különböztetjük meg:
rutil egy tetragonális kristályszerkezetű ásvány (prizmatikus)
anatáz vagy oktaedrit egy tetragonális kristályszerkezetű ásvány dipiramidális
habitussal brookit ortorombikus kristályszerkezetű ásvány.
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A vizsgálatokhoz két, a szemcse méreteiben eltérő TiO2 port használtunk az egyik
nanoméretű a másik mikroméretű őrlemény. A titán-dioxid porok a SigmaAldrich Co. termékei.
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A pamut linter felületének módosítása különböző töltésű nanobevonatokkal, a
rétegképzéses nanotechnológia alkalmazásával, a rostok feldolgozhatóságának
növelése érdekében.
- pamut linter rostok kezelése „layer-by-layer” technikával a polielektrolitok
adszorbeálására
- nano-méretű titán-dioxid adszorbeálása a linter rostok felületén
- mikro-méretű titán-dioxid retenciójának vizsgálata a kezelt rostokon
- lapképzés kezelt és kezeletlen rostok különböző arányú elegyéből
- papírlapok vizsgálata szilárdsági szempontok alapján
- nano-polielektrolitok és ásványőrlemények abszorpciójának vizsgálata UV-VIS
molekulaspektroszkópiával.

Különböző rosttátöltésű alappapírok készítese a Celltech Kft által végzett
vizsgálatokhoz.

- a nano-polielektrolitok és a nanoméretű titán-dioxid adszorpciójának vizsgálata
és azok hatása a lap fizikai tulajdonságaira
- a nanobevonatok hatása a különböző méretűre őrölt ásványanyagok
retenciójára, illetve ezek milyen változásokat okoznak a lapszerkezet szilárdsági
tulajdonságaiban
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Kísérleti papírgép felfutó szakaszának állítása
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A Celltech-paper Kft. által javasolt és definiált kezelés kivitelezése:

Pontosan 20 g száraz rostot kezeltünk az alábbi lépések szerint:
1.

A pozitív réteg képzéséhez 100ml 4 mg/ml-es kationos oldatot

készítettünk. A pozitív töltésű oldat készítéséhez PAH vagy PDDA polielektrolitot
vagy n-titán-dioxidot használtunk, a tervezett sorozattól függően.
2.

2 liter desztilláltvízben szuszpendáltattuk az előre meghatározott 20 g

szárazanyag-tartalmú rost mennyiséget, majd hozzáadtuk a polimeroldatot.
3.

Mintát vettünk a kezdeti elektrolit koncentráció UV-VIS spektroszkópiás

vizsgálatához.
4.

Megmértük a szuszpenzió pH értékét. A vizsgálathoz, irodalmi adatok

alapján, legjobb a pH 6.5 alatti tartomány. Ennél magasabb pH esetén, 0,5 n NaCl
oldattal beállítottuk a megfelelő értéket.
5.

10 percig kezeltuk a rostokat, állandó keverés mellett.

6.

A kezelési idő leteltével szűréssel távolítottuk el a polimeroldatot.

7.

A szűrletből mintát vettünk az adszorbancia vizsgálatához.

8.

A rostokat kétszer átmostuk desztillált vízzel, hogy az esetleg fennmaradt

exponálatlan elektrolitokat eltávolítsuk.
9.

Mértük a rostok zéta-potenciálját.

10.

A negatív réteg képzéséhez 100 ml 4 mg/ml-es PSS oldatot készítettünk.

11.

A pozitív kezelt rostokat 2 liter desztilláltvízben szuszpendáltattuk és

hozzáadtuk a negatív polimeroldatot.
12.

Mértük, és ha szükséges volt beállítottuk a pH értéket.
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13.

10 percig kezeltük a rostokat, állandó keverés mellett.

14.

Leszűrtük a rostokat és mintát vettünk az oldatból.

15.

Kétszer átmostuk desztilláltvízzel, majd mértük a rostok zéta-potenciálját.

16.

A fenti lépéseket, a tervezett rétegszám függvényében váltogattuk.

17.

A megfelelő számú réteggel ellátott rostokat PE zacskóba tettük és

hűtőszekrényben tároltuk a lapképzésig.

Lapképzési folyamat a prototípushoz

A próbalapokat 80 g/m2-es négyzetméter-tömegűre képeztük és különböző
összetételben és mennyiségben használtuk fel kezelt és kezeletlen rostokat.
Próbalapok elrendezése

Sorozat száma
1-4.

Próbalap
száma

Pozitív rost [%]

Negatív
[%]

1

50

50

2

40

60

3

30

70

4

20

80

5

10

90

5-6.

1

100

-

7-9.

1

100

-
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rost

Tapasztalataink alapján a legjobb eredményeket egy gyengébb polikation réteg,
majd egy erősebb polianion réteggel kezelt roston lehet elérni.
Lehetőségét

látjuk

a

töltőanyag-retenció

tovább

növelésének

olyan

elrendezésekkel, amelyben a szemcseméreteket kombináljuk, a következő
módon: [PAH / PSS / n-TiO2 / PSS / m-TiO2].
A polielektrolitok paraméterei (Sigma-Aldrich)
PSS

PAH

PDDA

Szerkezeti
képlet

Moláris

400.000-500.000
~70.000 Mw

~70.000 Mw

tömeg

Mw

Izoelektromo
s

pH 1.0

pH 8.2

pH 12.0

Koncentráció -

-

20 wt% (H2O)

Sűrűség

0,745 g/ml

1.04 g/ml

pont

0,801 g/ml
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Ezen módosított paraméterű prototípus papírok nyomtatása Burger King grafikai
anyagával és azok összehasonlítás a Burger King jelenlegi műanyag bevonatos
papírjaival.

A

benne

tárolandó

terméket

egy

azonos

hőmérsékletű

húspogácsának maghőmérsékleti méréseinek összehasonlításával.

Konica-Minolta digitális nyomdagéppel történő Burger King grafika
nyomtatása

Burger King nyomattal ellátott [PDDA/PSS]1 + n-n-TiO2 kezelt papírok
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Burger King nyomattal ellátott GC-2 kartonpapír

15

Burger King nyomattal ellátott „lila” prototípus papír és a Burger King által
használt pergamenpótló „zsírpapír”

16

Mérési eredmények

A Burger king nyomatos PDDA/PSS]1 + n-n-TiO2 kezelt papírok (prototípus)
teszteléséhez és felhasználása során történő viselkedéséhez maghőmérő
segítségével teszteltük a Burger King hamburger termékben található hús
hőmérséklet változását. Becsomagolt állapotban, az idő előrehaladtával
vizsgáltuk a hőmérséklet csökkenést. (Mennyire hűlt ki a termék). A 3 különböző
mintát azonos körülmények között vizsgáltuk.

A szoba hőmérséklete 23,5 °C volt.

1. minta
Burger King whopper GC-2 kartonpapír doboz
Optimális hőmérséklet Mért hőmérsékelt (°C)

Idő (s)

(°C)
48

46

60

48

45

90

48

43

120

48

39

240

48

34

300

48

28

600
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2. minta
Burger king nyomatos PDDA/PSS]1 + n-n-TiO2 kezelt papírok
(prototípus)
Optimális hőmérséklet Mért hőmérsékelt (°C)

Idő (s)

(°C)
48

47

60

48

46

90

48

42

120

48

38

240

48

32

300

48

27

600

3. minta
Burger King által használt pergamenpótló „zsírpapír”
Optimális hőmérséklet Mért hőmérsékelt (°C)

Idő (s)

(°C)
48

46

60

48

45

90

48

40

120

48

36

240

48

31

300

48

25

600
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Összegzés, megállapítások

A papír előállítási folyamatok során mindig az ár/érték és merevség/vastagság
kellően optimális arányaira törekedtünk. Az adalékanyagok felhasználása is
költséghatékonyan történt és megállapítást nyert, hogy nem feltétlenül a
magasabb százalékos adagolás, hanem a töltőanyagok egymáshoz viszonyított
aránya volt a meghatározó. A hőmérséklet mérésből megállapítható, hogy a
vastagabb GC-2 kartonból készült doboz az idő jelentősebb előrehaladásával
jobban tartotta a hőmérsékletet, mint a két vékonyabb papír csomagolás. Ez
várható eredmény hiszen régebben a Burger King ilyen kartondobozokat
használt, viszont költsége közel 3-szor akkora, mint a jelenlegi papírcsomagolásé.
A kétféle papírcsomagolás között nem volt jelentős hőmérsékletbeli eltérés rövid
időtávban, de a 6 és 10 perc elteltével nőtt a különbség a Burger king nyomatos

PDDA/PSS]1 + n-n-TiO2 kezelt papírok (prototípus) javára. Az enyhén szilikonos
pergamenpótló papírcsomagoláshoz képest a prototípus csomagolópapír
19

környezetre gyakorolt hatása alacsonyabb, kicsit vastagabb mégis nem sokkal
nehezebb négyzetmétertömegű termék lett. Lazább rostszerkezete és Lbl
technológiájú rétegződése miatt kevesebb cellulóz felhasználásával készült.
100 %-ban újrahasznosítható és költségeit tekintve minimálisan, de kedvezőbb
jelenleg használtnál. Különböző, akár melegétel csomagolására alkalmas és
„zöldebb” környezetbarát megoldás lesz a közeljövőben a „zsírpapírok”
alternatívájaként.

Budapest 2020. augusztus 31.

….........................................................
Dobronyi Tamás, MBA
Címzetes egyetemi docens
Projektvezető (Könnyűipari mérnök)
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