
13. tétel
Mondja el röviden, hogy milyen alapanyagokat használtak íráshordozóként a papír meg-

jelenése előtt! Vázolja fel a papírgyártás technológiáját és a papír történetét, a merített 

papír készítésének technológiáját! Mutassa be, hogy jelenleg milyen főbb papírtípusokat 

használunk, és mik a papírjellemzők, mire kell fi gyelni tervezéskor! Határozza meg a mű-

vészi grafi kákhoz, a hagyományos, a digitális és az otthoni nyomtatáshoz használandó 

papírfajtákat! Mutassa be a nyomdai papírméretszabványokat! Hogyan hasznosítja tudá-

sát a tervezéskor? Vázolja fel, hogy milyen, a papír tulajdonságait kihasználó, nyomtatás 

• Íráshordozók a papír megjelenése előtt.

• A papír és a papírgyártás története. 

• A papírgyártás technológiája. 

• A nyomdai papírok, művészpapírok fajtái. 

• A kreatív papíroknál alkalmazható nyomdai eljárások. 

• A papírok szabványrendszerei, minőségi követelmények.

• Nyomtatás utáni műveletek. 

• A magasnyomáshoz alkalmas papírfajták, tulajdonságaik. 

• A mélynyomáshoz alkalmas papírok, tulajdonságaik. 

• A litográfi ához alkalmas papírok, tulajdonságaik.

• A szitanyomáshoz alkalmas papírok, tulajdonságaik. 

• A merített papír készítése. 



Íráshordozók a papír megjelenése előtt



Első íráshordozók

Az emberiség körülbelül i. e. 3000 óta hasz-

nálja az írást. Az első íráshordozó alapanyag 

a kő és az agyag volt. Az emberek ezekbe 

vésték bele a gondolatközlő jeleket, majd 

betűket. Ezek tartós íráshordozók voltak, 

hiszen évezredeken át megőrizték a beléjük 

vésetteket, de méretük és súlyuk miatt szál-

lításuk nehéz volt.

Nabúnaid krónikája kr. e. 556

Agyagtábla



Papirusz

Az ókori egyiptomiak papiruszsásból ké-

szült papirusz íveket használtak, ami köny-

nyebben kezelhető volt, mint a kő vagy 

agyagtáblák.

A papiruszsás szárának beléből hosz-
szú vékony szeleteket vágtak, ame-
lyeket nedves deszkalapon egymás 
mellé fektettek, amire egy másik me-
rőleges réteg került. Fakalapáccsal ösz-

szeütögették a két réteget, majd a napon 

megszárították. Így kb. 19×25 cm-es lapo-

kat kaptak, amelyeket összeragasztottak 

és feltekerve tokban tároltak. Egy-egy pa-

pirusztekercs több méter hosszú is lehe-

tett. Ilyen papirusztekercseken tárolták pl. 

az alexandriai könyvtár kincseit.

A papiruszt több mint 3 ezer éven át hasz-

nálták írás céljára. A Kr. u. 4. századtól kez-

dett kiszorulni a papirusz a pergamennel 

szemben, és gyártása a 11-12. században 

szűnt meg.

Papiruszsás a Nílus partján



Papirusz

Amíg hegyesre vágott kákával írtak rá, ad-

dig mindegy volt, hogy melyik oldalára ír-

nak, de az i. e. III. században elkezdték 
használni a hasított hegyű nádtollat, 
amellyel már csak a színére írhattak, 
mert a visszáján a tinta szinte szét-
fröccsent. Jól lehetett rá írni, könnyen lehe-

tett szállítani, ezért az ókori népek szívesen 

használták. Egyetlen gyengéje volt csupán: 

nem állta az időt. A papiruszt tekercselték. 

Arra törekedtek az ókorban, hogy egy-egy 

nagyobb mű vagy szöveggyűjtemény egy 

papiruszra kerüljön, ezért negyven méter 

hosszú papiruszról is tudunk.

A papiruszt hajókon szállították Egyiptomból 

Rómába. Nem csupán készáru formájában 

vették, hanem nyersanyagként is. Mivel a 

papirusznövény szinte kizárólag csak Egyip-

tomban termett (a Nílus középső folyása 

mentén és annak deltájában), valamint Szí-

riában az Eufrátesz vidékén, az egyiptomiak 

valóságos világmonopóliumot hoztak létre. 

A papirusz elsőrendű áru volt, ezért 
alaposan meg is kérték az árát.

Kr.e. 332 papírusz darabka



papírusz struktúrája



Holtak könyvének részlete



Pergamen

Kiszorítva a papiruszt a 4. századtól a 
pergamen vált a legnépszerűbb írá-
salapanyaggá, egészen a 16. száza-
dig, amikor is a papír került előtérbe.
A pergament már az ókorban is ismerték. 

A feljegyzések szerint a Kr. e. 2. században 

készítették először pergament, ami az óko-
ri görög városról Pergamonról kapta 
a nevét. Történt ugyanis, hogy II. Eume-

nész, Pergamon királya könyvtárat alapított, 

de Egyiptom megtagadta a papiruszkivitelt 

Pergamonba. Ez a királyt és tudósait arra 

indította, hogy valamilyen helyettesítőanya-

got találjanak ki.

A pergamen cserzetlen, szőrtelenített 
állati – juh, kecske és borjú – bőrből 
készült fehér vagy sárgásfehér színű 
írásra alkalmas anyag volt. A vékony, 

fi nom tapintású és hajlékony lap mindkét 

oldalára lehetett írni, és emellett igen tartós 

anyag volt. Kódexek készültek belőle, 
és még az újkorban is előszeretettel 
használták hivatalos dokumentumok-
hoz és oklevelekhez. 

Pergamenkészítő, Nürnberger Hausbücher, 1425





pergamen kódex



Kínai papír
A papír feltalálásának körülményei bizo-

nyos mértékig tisztázatlanok. Sem az idő-

pont; sem a feltaláló személye nem isme-

retes. Mindezek ellenére a papírtörténészek 

kivétel nélkül megemlékeznek Caj-lunról, 
akinek munkássága nyomán a Han-dinasz-

tia akkori uralkodó tagja, Ho-ti császár 105-

ben elrendelte a papírkészítés általános el-

terjesztését.

Kínában a II. században már ismerték 
a papírzsebkendőt, és a IV. század 
közepén, 363-ban megjelent az első 
pekingi újság. A VII. században a kínaiak 

papírpénzt használtak, a X. században pa-

pírból játékkártya is készült.

A kínaiak, bár a papír előállításának titkát 

féltve őrizték, a terméket - a selyemhez ha-

sonlóan - más országokba is szállították.

A máig ismert legrégebbi kínai ős-
nyomtatványt, az ún. Gyémánt Szut-
rát Stein Aurél fedezte fel a kelet-tur-
kesztáni Tun-huangban. Ezt 868-ban 
nyomtatták fadúcról. Részlet a Gyémánt Szutrából



Bambusz papír
A papírkészítés nyersanyaga a bam-
busznád volt, amelyet késő tavasszal 

learattak, és félméteres vagy ennél rövi-

debb darabokra vágták. E szálakat dur-
va rostokká zúzták, a napon meg-
szárították, majd száz napig meszes 
oldatban áztatták. A teljesen szétázott 

rostokat nehéz kalapáccsal összezúzták, a 

bambusz héját és más - a papírkészítéshez 

használhatatlan - részeit ismételt mosással 

eltávolították.

A puhára ázott bambuszrostokat fafűtésű 

kemencére helyezett üstben lúgos közeg-
ben főzték. A fehérítést mosás és szárítás 

követte, majd az anyagot fahamu oldatában 

két napon át főzték. A kapott elegyből 
kisebb mennyiséget kézzel fakeret-
re erősített bambusz-szitára mertek, 
és a keretet rázogatva az anyagot 
egyenletesen eloszlatták.

Amikor a víz a szitáról lecsorgott, a ned-

ves papírlapot óvatosan lefejtették, és egy 

deszka alatt, kőnehezékekkel kipréselték 

őket. Sajtolás után a még mindig nedves 

papírlapokat fehérített, fi nom felületű tégla-

falakon szárították.

Bambusz vágása papírkészítéshez



Arab rongy papír
Az arabok a papírkészítés mesterségét „fe-

hér művészetnek” nevezik, melyet az arab 

mesterek sok újítással gazdagították. Szin-

te kizárólag rongyhulladékot használtak 

alapanyagként. A birodalom területéről hiá-

nyoznak azok a növények, amelyek a papír-

gyártáshoz szükségesek. Viszont a renge-

teg birka gyapjújából sok ruhát készítettek. 

Az arabok a papírkészítő műhelyekben 

használták először a vízkereket, amellyel a 

rongyzúzó berendezést hajtották. Merítő-

szitájuk szövetét bronzhuzalból készítették. 

A fémszita annyira bevált, hogy a mai napig 

ezt használják legelterjedtebben. A papírla-

pokat a szitával végzett víztelenítés, a ned-

vesség kisajtolása valamint a szárítás után, 

irhatóvá kellett tenni. A kínaiak egy növényi 

eredetű keményítőt kevertek a pépbe még 

a merítés előtt. A növény arábiai hiánya mi-

att az arabok a kész papírt kenték be vé-

konyan, állatok bőréből és csontjából főzött 

enyvvel. A papír felülete az enyv hatására 

zártabbá vált, így a tinta nem tudott szétfut-

ni írás közben. Az arabok ferdén metszett, 

behasított tollal írtak, és nem tust, hanem 

tintát használtak

Az első Magyarországon nyomtatott bélyeg. 1854-ig fi nomított rongy-

papírra nyomtatták a bélyegeket.



Merített papír
A bambusz mellett a selyemhernyó gubó 

maradékát, kendert, és textilt is használtak 

papírkészítésre.  A pépből a papírkészí-
tő mester egy farámával meregetett, 
amelyre rézdrótból készített szita volt 
feszítve. A rámának fedele is volt. Amikor 

a mester a rámát kihúzta a folyadékból és 

ráhajtotta a fedelet, a szita alján kicsurgott 

a felesleges víz. Az így nyert papirost lepré-

selte, hogy nedvességét teljesen eltávolítsa, 

majd kiteregette száradásra. Száradás után 

enyvvel vagy keményítővel kezelte, hogy 

csökkentse a papír szívóképességét. A ké-
szített papiros nagysága az alkalma-
zott ráma nagyságától függött. Álta-
lában kétféle méretű papiros készült: 
az egyik méret 50 × 70 cm, a másik 
30 × 50 cm. Figyelemre méltó, hogy az 

első méret mai napig is használatban van s 

pontosan megfelel a B/2 szabványnak. Az 

elkészített papirost rizsmákba csomagol-

ták. Egy rizsma 450 ívet foglalt magában. (A 

mai ún. újrizsma fogalma alatt 1000 ív papi-

rost értünk). 

Merített papír





Európa

Sok idő eltelt, amíg Kína nagy jelentőségű 

találmányáról más népek is tudomást sze-

reztek. A mongolok a kínaiak szomszédai 

voltak, s háborúskodásaik során leshették 

el a kínaiaktól a papírgyártás titkát. Közben 

jó néhány évszázad megint eltelt. 1200-ban 

Fezben, Marokkó fővárosában már 400 mű-

hely dolgozott. A papírkészítés titka Afrika 

északi partvidékeiről eljutott a mórok lakta 

Pireneusi-félszigetre, majd pedig a félsziget 

északi felét lakó spanyolokhoz. 

1272-ben kezdtek Európában papirt készí-

teni. Olaszországot viszont csak a XIV. szá-

zadban követte ezen az úton Franciaország, 

Németország és a többi nyugati állam. 



Magyar papírmalmok

LŐCSE Első papírmalmunk Lőcse váro-

sától északra, a Lőcse-patak mellett épült. 

Alapítási időpontját jelenleg nem ismerjük, 

valószínűleg 1515 előtt kezdhette meg mű-

ködését. Papírkészítője Tamás mester volt, 

aki német-szilézia irányából érkezhetett Lő-

csére. 

 

TALMÁCS A papírmalom építkezése 1573 

szeptemberének végén indult meg a tal-

mácsi határban, a Cód-patakon BERGER 

György papírkészítőmester irányításával. A 

papírmerítést 1574 második felében kezd-

ték meg. Vízjelként Nagyszeben város cí-

merét használták. Író-nyomó és csomagoló 

papírt készítettek. 

KOLOZSVÁR A papírmalmot HELTAI Gás-

pár kolozsvári literátor és nyomdatulajdo-

nos alapította 1564-ben a Szamos-folyó 

partján. Vízjele 1564-1567 között a pajzsba 

helyezett Tudás fája volt, törzsére tekeredő 

kígyóval.

Kolozsmonostori papírmalom ma



Magyar papírmalmok

KÖRMÖC A papírmalom a Garam-folyó 

egyik mellékvizén működött. Első évtizede-

inek történetéről csak vízjelei tanúskodnak, 

papírkészítőiről keveset tudunk. Róluk a 

első adatok a XVIII. század elejéről ismer-

tek. A papírmalom korai vízjelei Körmöcbá-

nya város címerének különféle változatait 

ábrázolják.

LIPTÓSZENTMIHÁLY A papírmalom a 

németlipcsei járásban, a Lipcse-folyón mű-

ködött. Kétkerekes, 30 kalapácsos, egyká-

das, hollandival felszerelt vízimalom volt. 

Papírkészítői közül a Zima, a Sztampor és a 

Pánik család tagjai ismertek. A papírmalom 

vízjeleiben a főmotívum két keresztbe tett 

kaszapenge.

Körmöci papírmalom vízjele



Vízjel

Már a 13. század óta használják a papíra-

nyagba pép állapotában sajtolással bevitt 

ábrákat, amelyek helyén a papírt elvé-
konyítják. A legkorábbi fennmaradt vízjel 

1282-ből Bolognából származik. Eredetileg 

mesterjel volt. Egyes államokban mintegy 

márkajelzésként tették kötelezővé a hasz-

nálatát. Magyarországon 1900-ban kötele-

zővé tették a papírgyáraknak a védjegyként 

bejegyzett vízjel használatát. Ma gyári víz-

jelnek nevezzük, ilyen például a Diósgyőri 

Papírgyár makkos védjegye, amely kivéte-

lesen magyar postabélyegeken is feltűnik. 



Fa papír

A papírszükséglet rohamos emelkedése 

mind nagyobb gondot okozott a gyártók-

nak, mert nem tudták a megnagyobbodott 

szükséglet számára a kellő mennyiségű 

hulladékrongyot biztosítani. Szőlővenyigé-

ből, komlóból, csalánból és turfából készí-

tett papir is akadt. 1840-ben eljutottak 
a fa köszörüléséhez, amelynek ered-
ménye a faköszörület volt. Ez az anyag 

azonban egymagában csupán silányabb 

minőségű papiros céljára felelt meg. Csak 
amikor a faköszörületből tiszta cellu-
lózt állítottak elő, vált a fa a papirleg-
fontosabb nyersanyagává. 



Gépi gyártás

A XVIII. század nagy jelentőségű termé-

szettudományos felfedezései, a kapitalizá-

lódás, a világkereskedelem megélénkülése 

és egyéb tényezők a különböző iparágakat 

a gépesítésre ösztönözték.

A gépesítést nagymértékben elősegítette 

az acélöntés technológiájának és a gőzgé-
peknek az elterjedése.

A papírgép feltalálója a francia Louis Robert 

volt, aki Párizsban született 1761-ben.

A találmány lényege a végtelenített szita 

volt, amely két, egyirányban forgó henger 

között kifeszítve haladt. A rostpép a szita 

egyik „végén”, vagyis az egyik henger fe-

lett ömlött be, a szitán szétterült, a víz egy 

része a szita lyukain az alatta levő kádba 

folyt, a rostokból pedig az előrehaladó szi-

tapályán kialakult a nedves papírlap. A szita 

másik „végén” préshengerek további jelen-

tős mennyiségű vizet sajtoltak ki a nedves 

papírlapból, amely ezáltal annyira össze-

függővé vált, hogy a szitáról le tudták vá-

lasztani.

 Nicolas-Louis Robert  Az első síkszitás papírgyártó gép 

létrehozója



A modern papírgyártás 
nagyüzemi műveletei



Alapanyagok

A papír növényi rostok vizes szusz-
penziójából a rostok összekuszálásá-
val és a víz eltávolításával kialakított 
vékony, hajlékony lap. Milyennek kell 

e rostoknak lenniük? Hajlékonynak és vi-

szonylag hosszúnak, hogy „összekuszáló-

dásra” és fi zikai kötődés kialakítására alkal-

masak legyenek. A fi zikai kötődésen kívül 

másod- és harmadlagos kémiai kötések is 

létrejönnek a rostok között a papír készíté-

sekor.

Az említett kívánalmaknak a cellulózros-
tok felelnek meg leginkább, tehát a pa-

pírkészítéshez elsősorban olyan növényi 

anyagokat kerestek, amelyek nagyobb 

mennyiségű rostsejtet, kémiai összetétel 

szempontjából pedig sok cellulózt tar-
talmaznak. E tulajdonságok főként a 
tűlevelű és a lombos fákra, a gabona-

félékre és más egynyári vagy évelő növé-

nyekre jellemzőek. A növényi anyagok mel-

lett továbbra is papíripari nyersanyag még a 

rongy, és egyre nagyobb mértékben hasz-

nosítják a papírhulladékot is.



Fordulópont

1840 – Anselme Payen francia kémikusnak 

először sikerül nyers fából cellulózt nyer-

nie. Payen a fa vegyi feltárásával előállítja a 

nyers rostot, amely 99%-ban cellulózból áll. 

A fából salétromsav segítségével 125-145 

fokon kioldja a lignint, egy a fényre sárguló 

anyagot, mely a fa szilárdságát biztosítja. A 

fennmaradó lignint klórral kifehéríti.

A cellulóz, mint féltermék rövidesen nagy 

jelentőségre tesz szert a papíriparban.

Az eljárást 1866-ban Benjamin Tilghman 

amerikai tudós továbbfejleszti, a fát fölhe-

vített állapotban nyomás alatt kénessavval 

és kénessavas sókkal (kalcium-biszulfi t) 

kezelve. Az eljárással tiszta, fehér cellulózt 

nyernek, az ún. szulfi t-facellulózt, amely ki-

válóan alkalmas papírgyártásra.

Anselme Payen



Cellulóz

A cellulózgyártás az a műveletsor, 
amelynek során a papírgyártás céljai-
ra megfelelő cellulózrostokat a növé-
nyi alapanyagokból vegyszerek és hő 
segítségével elkülönítik oly módon, 
hogy a kísérő - ún. inkrusztáló - anya-
gokat feloldják, és a cellulózrostok 
mellől mosással eltávolítják.

A cellulóz a Földön előforduló leggyakoribb 

szerves anyag, mert a növények vázanya-

gának nagy része cellulóz. Pontosabban a 

fa 40%-a, a gyapot 50%-a, a len és a ken-

der 80%-a. A vatta és a papír szinte 100%-

ban cellulózmolekulákból áll.

A tiszta cellulóz fehér színű, szobahőmér-

sékleten szilárd anyag. Vízben, híg savban, 

híg lúgban és szerves oldószerekben nem 

oldódik, ezért kiváló vázépítő.

Cellulóz szigetelőanyag



cellulóz papír mikroszkópikus képe



Előkészítés

A fából készülő papír gyártásának első mű-

velete a nyersanyag előkészítése. A kivágott 

és földarabolt fát az erdőgazdaságokból a 

papírgyár területére szállítják és ott tárolják. 

Innen indul a technológia. Az előkészítés 
műveletei között szerepel a fa ázta-
tása és hántolása. A hántolásra azért 

van szükség, mert a kéreg anyaga elszíne-

zi a papírt barnássá. Kérgező és hántoló 

gépekkel hántják le a farönkökről a kérget. 

Ezután hatalmas facsiszoló és aprító 
gépeken aprítják föl a rönköket. Ez a 

második fontos művelet.

A következő műveletben vízzel pépesí-
tik a fölaprított faforgácsot, majd ké-
miai oldásra viszik az elegyet. Ennek 

a vegyi oldásnak a során választják szét a 

fa rostjait fi nomabb szálakra. A fa rostja-
it ugyanis egy lignin nevű kötőanyag 
tartja együtt nagyobb rostokat alkot-
va az elemi szálakból. A cellulózzá fő-

zés művelete során nátrium szulfi dot adnak 

az elegyhez adalékanyagként

Fa hántolása



Őrlés

A vegyi oldás után átmossák a fi nomabb 

szálakra bontott rostokból álló pépet, majd 

újabb őrlés következik. Ez az őrlés már 

az apró rostszálak falát bontja meg, szála-

sítja (fi brálja). Ez a művelet megnöveli a ka-

pott rostok felszínét és segíti összetapadá-

sukat. A rostok hosszúsága ez után az őrlés 

után 0,05--0,3 mm.

A másodszor is megőrölt pép a me-
rítő-vagy szűrőszitán készülő papír 
alapanyaga. Mielőtt a szitára adagolnák a 

pépet, különböző adalékanyagokat ad-

nak hozzá. Ezek a papír különleges minő-

ségi jellemzőit adják. A papír átlátszat-
lanságát töltőanyagokkal fokozzák. 
Ilyen töltőanyag a kalcium-karbonát. A klórt 

a papír fehérítéséhez használják. Enyvet a 

víztaszítóság eléréséhez adagolnak hozzá. 

Nedvességtartóvá szerves alkoholfajták 

adagolásával teszik a papírt. 

Fa hántolása

facsiszolat



Gyártás

A papírpép szitára helyezése a papírgyártás 

egyik látványos művelete. A szita-szakasz 

a papírgyártó gépsor eleje. A szitaszövet 

hengersoron gördül tova, rajta a papírpép 

szikkad, szárad. Folytonos szalag for-
málódik belőle, mely több méter szé-
les hengersoron halad. A laza, a szitán 

megszikkadt papírlemez hengerek közé ke-

rül: ez a papírgyártó hengersor prés-szaka-

sza. A préshengerek a kívánt vastagságúra 

nyomják össze a közöttük áthaladó papír-

péplemezt. Az összetömörödött papírhen-

ger már kellő szilárdságú ahhoz, hogy a 

következő hengerszakaszon, a feszítőhen-

gereken tovahaladva hosszú ideig szárad-

jon. A megszáradt papírszalagot végül 
föltekercselik.

A hengersor alkalmas arra, hogy sajátos 

műveleteket végezzenek a készülő papíron. 

Ilyen például a vízjelbenyomás, amely a szi-

taszakasz után történik. A hengersor végén 

a kész papírlemez felületére - esetleg csak 

egyik oldalára - felületvédő vagy felületfor-

máló anyagot is föl lehet vinni (pl. egyik ol-

dal fényezése, festése stb.). 

papírtekercsek



Papírgyártó gépsor vázlata



ÖSSZEFOGLALVA

1. nyersanyagok előkészítése (különféle szárazanyagok rostosítása).

 

2. pépkészítés, melynek során a rostokat elemi rostokra bontják és őrléssel alkal-

massá teszik a papírlap előállítására. Cél a csomómentes pép előállítása.

3. papír enyvezése és töltése. 

Az eljárás során a cellulózrostok közötti részt különféle anyagokkal kitöltik, majd 

enyvezik, hogy hogy javuljon az írási képesség illetve apapír ellenálló legyen a ra-

dírozással szemben.

4. papírlapok képzése.
A papírlapot nagyteljesítményű, folyamatos üzemű, síkszitás papírgyártó géppel 

végzik. Ennek elülső részén, az ún. szitaszakaszon, a hígan folyó papírpép elterül 

és a benne lévő víz a szita rázó mozgása miatt átfolyik a szitán, egyúttal a pépben 

lévő rostok is egyenletesebben terülnek szét.  A sajtolószakaszon nyomóhengerek 

préselik ki a maradék vizet. Az utolsó szakaszon, a szárítószakaszon gőzfűtésű 

hengerek víztelenítik és simítják a papírt, melynek következtében sima, fényes felü-

letűvé válik. Az eljárás végén a kész papírt lehűtik, majd feltekercselik.



Papírméretek



ISO 216

Ma a nemzetközi szabvány szerinti papír-

méreteket használják minden országban, 

kivéve az Egyesült Államokat, Kanadát, Me-

xikót, a Dominikai Köztársaságot és Kolum-

biát. Ezt a nemzetközi szabványt ISO 216-

nak hívják. Az ISO-féle papírméretek 
mind közös oldalarányon alapulnak: 
1:√2,, vagyis kb. az 1  :  1,4142 ará-
nyon. Ennek az aránynak az előnye 
az, hogy az eredeti ívet akárhányszor 
is hajtják félbe, az megőrzi oldalai-
nak eredeti arányát. Bevezetése a XVIII. 

században élt Georg Lichtenberg nevéhez 

köthető. Ez az arány az átméretezést is le-

hetővé teszi anélkül, hogy a lap tartalma 

sérülne. Az A4-es lap például A3-asra na-

gyítható, mialatt az eredeti anyag arányait 

pontosan megőrzi. 

A Magyarországon használatos méretek is 

a német DIN, illetve a nemzetközi ISO szab-

vány elvét követik. Jelölése egy nyomtatott 

nagybetűből (fő méretsorozat jele) és egy 

számból (az alapméret felezésének a szá-

ma) áll.



ISO 216

A szabványosítás úgy történt, hogy vettek 

egy 1 méterszer 1 méteres papírt, ennek az 

átlója a √2, tehát a rövidebbik oldal 1 mé-

ter, a hosszabbik, pedig 1,412, azaz √2, ezt 

nevezték el B/0-nak. A másik alapméretet 

úgy alakították ki, hogy a területe pontosan 

1 négyzetméteres legyen, ennek a neve lett 

az A/0, a papírméretek kiinduló alapja.

A sorozat: Az A0-s papírív mérete 

841×1189 mm. Területe 1 m². A közhaszná-

latban elterjedt A4-es méretet az A0-s 
méret négyszeri felezésével kapjuk.

B sorozat: A kiindulási méret (B0) 

1000×1414 mm. A hosszabbik oldalt álta-

lában lekerekítik 1400  mm-re. Régebben 

ezt BB-ként jelölték. Ma már a köznapi szó-

használatban a kerekített méretet hívjuk 

„B”-nek.

C sorozat: A ritkábban használt „C” méret-

sorozat nagyjából középarányosa az előbbi 

kettőnek, kiindulási mérete 917×1297  mm. 

Általában borítékok méretezésére használják.











Papírtípusok



Vastagság

A papír vastagságát 1 négyzetméterének 
grammsúlya határozza meg. Ez a papír 

alaptulajdonsága, ami meghatározza a to-

vábbfelhasználási területet is. E szerint más 

grammsúlyú papír alkalmas levélpapírnak, és 

más névjegykártyának.

 

Nyomtatványtípus   Vastagság

Levélpapírok, űrlapok,   80 gr -  

Névjegykártyák     250 gr – 

Szórólapok     45 gr –200 gr

Brochúrák      90 gr- 

Dossziék      250 gr-

Papír - 180 gr alatt
Karton - 180-400 gr között
Lemez - 400 gr-on felül



Típusok

Mázolatlan papír: Legismertebb fajtája az 

ofszet papír.  Jellemzője, hogy felületi bevo-

natot nem kap, mindössze simítják. Egy vagy 

több szín nyomására alkalmas: könyvekhez, 

mappákhoz, magazinokhoz, brosúrákhoz, 

naptárakhoz. Magasabb grammsúlyokban elő-

zékpapír, levelezőlap, borító és minden egyéb 

olyan célra használható, ahol natúr (mázolás-

mentes) papír szükséges.

Mázolt papír: Például a műnyomó vagy 
címkepapír. Mivel felületi kezelést kap, ezért 

felülete rendkívül egyenletes. Ez a papír a ter-

mészetes és tökéletes választás előkelő, mű-

vészien megtervezett könyvekhez, promóciós 

anyagokhoz, katalógusokhoz, brosúrákhoz 

és egyéb kiadványokhoz. Alkalmas továbbá 

poszterek, mappák, üdvözlőkártyák nyomta-

tására. A fényes papírok kiválóan alkal-
masak minőségi képvisszaadásra. Ha 

nagy felületen kizárólag szöveget tervezünk 

nyomtatni, használjunk félfényes vagy matt 

papírt, mivel az jobb olvashatóságot biztosít.
Offszet papír jegyzettömb



Típusok
Kreatív papír: A papírt különböző eljárások-

kal kezelik, színezik, ezáltal bordázott, vízjeles, 

kalapácsolt, merített hatást érnek el, így kiváló 

alapanyag exkluzív és klasszikus meghívókhoz, 

levélpapírokhoz, brosúrákhoz, művészeti kiad-

ványokhoz, naptárakhoz, üdvözlő kártyákhoz, 

étlapokhoz, luxuscsomagolásokhoz, papírtás-

kához valamint kreatív borítóanyagokhoz.

Dobozkartonok és kötészeti lemezek: A 

dobozkartonok egyik oldala mázolt, másik si-

mított. Általában 200 g/m² felett gyártják. Fel-

használásuk: könyvborítók, doboz, iratgyűjtők, 

spirálfüzet borítók, képeslapok. A kötészeti 

lemezeket elsősorban könyvborítókhoz, albu-

mokhoz, display-ekhez és játék táblákhoz fej-

lesztették ki. 

Csomagoló papírok (nátron): Nátronhul-

ladékból előállított simított csomagoló papír 

általános csomagolásra. Kis és közepes nyo-

matlan és nyomott zacskókhoz, tasakokhoz, 

áruházi leszakítókhoz.

Napjaink fejlesztése a volumenizált papír. 
Itt a gyártáskor levegővel dúsítják az anyag-

szerkezetét annak érdekében, hogy kevesebb 

rostanyagot kelljen benne fölhasználni.





Művészpapírok

Vázlatpapírok szinte végtelen változatossá-

gú kínálat áll rendelkezésre. Figyelembe kell 

venni azt, hogy a vázlatok milyen célból ké-

szülnek, továbbfelhasználásra (fotózásra, szk-

enelésre, darabolásra, ragasztásra, pauszmá-

solásra) kerülnek-e? Fontos szempont lehet, 

hogy a vázlatokat megrendelőnek be szeret-

nénk-e mutatni. Ebben az esetben a vázlat-

papírnak olyan minőséget kell mutatnia, mint 

amilyet a végleges kivitelezéskor is be tudunk 

mutatni. Pl. remek vázlatokat készíthetünk 

különböző csomagoló, vagy dekorpapírokra, 

de ugyanezt nem biztos, hogy meg tudjuk is-

mételni nemes alapanyagokon is. A csoma-

golóanyagok legtöbbje fatartalmú, vagy már 

a vásárlás pillanatában savas kémhatásúak, 

vagy később válnak azzá. Nagyon meglepőd-

hetünk, ha egy kedves vázlatunkat eltesszük, 

majd néhány év múlva elővéve nem ismerünk 

rá az egykori munkánkra. A papír megsárgult, 

töredezik, a festék foltos lett, a színek megvál-

toztak. 



Művészpapírok

Rajzpapírok: rajzoláshoz legtöbbször a sima 

felületű, fehér papírokat használjuk. Ezek a 

papírok tömör rostszerkezetűek, finom, 
de nem fényes felülettel rendelkeznek. 
A rostszerkezet és a felület fi nomsága megha-

tározza a rajz vonalainak és tónusainak minő-

ségét. Egy simított felületű, tömör rajzpapírra 

fi nom vonalszerkezetet, érzékeny tónusátme-

neteket rajzolhatunk. A grafi ttal hamar elérhe-

tő a legsötétebb tónus, a papír rostszerkezete 

hamar telítődik. Az érdesebb felületű papí-
rokat főként kréták és festékfajták hor-
dozóanyagaként gyártják, de ez nem zárja 

ki, hogy ne lehessen igényes grafi trajzokat is 

készíteni ezekre a papírokra. A krétákhoz és 
szenekhez sokkal alkalmasabbak az ér-
des felületű papírok. Erre a célra álta-
lánosságban az Ingres („engr”) használ-
juk. Ezeknek a rostszerkezetét és a felületét 

úgy alakítják ki, hogy a szénpor és a porfes-

ték beülhessen a rostok közé, ne peregjen le 

a felületről. Másrészről a tónusokat is több 

rétegben tudjuk felhordani, felületi kialakításá-

nak köszönhetően a papír lassabban telítődik 

szén- és festékporral, a legmélyebb tónusokat 

fokozatosan tudjuk kialakítani.



Művészpapírok

Festőpapírok: legismertebb fajta együtte-

sei az akvarellpapírok. Az akvarellpapírokat 

sajátos felületi struktúrájuk, és magas enyv-

tartalmuk jellemzi. A papír enyvtartalma hatá-

rozza meg, hogy festés közben milyen lesz a 

papír szívóhatása és hogyan terül rajta a fes-

ték. A papír felületi struktúrája tovább árnyalja 

a festék terülését és száradás utáni faktúráját. 

Nagyban függ az illusztrációs feladattól, hogy 

milyen karakterű festékhez milyen papírt vá-

lasztunk.  

Speciális papírok: A gyártók különböző 

speciális alapanyagú, felületű és színezetű 

rajz- és festőpapírokat is kínálnak. A pasztell, 

vagy velúrpapírok nagyon fi nom, tükörbár-

sonyhoz hasonló felülete a csekély kötőanyag-

gal készülő kréták, pasztellek hordozóanyaga. 

A távol-keleti kultúrákban kifejlesztett papírok 

sajátos alapanyag összetételük miatt lehetnek 

vonzóak, mint pl. a rizspapírok, bambuszpapí-

rok. Ezen kívül a dekorpapírok széles válasz-

tékával is találkozhatunk, ezek alkalmazásakor 

azonban nagyon fi gyeljünk oda az alapanyag- 

és a színtartósságra.



Nyomtatás utáni eljárások



Eljárások

dombornyomás: lehet vele kiemelkedést 

vagy besüllyedést készíteni a papír felületén. 

Díszítő elemként funkciónál, klisé segítségével 

történik az elkészítése. Általában puha, vas-

tagpapír szükséges hozzá

lakkozás: forma, szita vagy UV lakk

aranyfóliázás: Hő és fóliázással történő be-

avatkozás. Vékony, műanyag fóliaréteg kerül a 

felületre. (erezetes



Eljárások

laminálás: Egy másik elterjedt felület keze-

lési eljárás. Díszítő és védő funkciója van(pl. 

elegáns, vastagság érzetetad, növeli a szakí-

tószilárdságot.) Két fajta fólia van előregyártott 

méret és méretre vágandó.

stancolás: egy stancformával mintát vágnak 

a felületbe

riccelés: matrica vágás, az alap sértetlen 

marad

perforálás: Ez egy tépést elősegítő eljárás, 

perforálógéppel felszerelt síknyomógép vagy 

stanclénia készíti

6. nyomtatás utáni eljárások



Sokszorosító grafikai eljárásokhoz 
alkalmas papírok



Eljárások

Linómetszet: sima felületű pl. offszet  vagy 

Akadémia papír a legjobb, de nyomtam már 

akvarell papírra is, az  is működik

Rézkarc: vastag, nedszívó papír a legjobb, 

akvarell papír, vagy direkt erre kitalált rézkarc 

nyomó papír

Szita: szitázni bármilyen papírra lehet, még 

wc papírra is. Nyilván a legjobb valamilyen 

plakátnyomó vagy offszet papír

Litográfia: Sima felületű papír a legjobb



http://www.azirastukreben.hu/irashordozok-akkor-es-most-a-kotablak-

tol-a-papirig

https://library.duke.edu/rubenstein/scriptorium/papyrus/records/800.html

http://mek.oszk.hu/01600/01650/html/fejez8.htm

http://mnl.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/kozmuvelodes/kiallitasok/virtualis_ki-

allitasok/leveltari_vizjeltitkok/papirmalmok_magyarorszagon.html

http://mek.oszk.hu/01200/01208/01208.htm#5


