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A Kaposvári Nyomda volt a há-
zigazdája az egyesületünk nyom-
daipari szakosztályának szerve-
zésében megtartott könyvkötő
szimpóziumnak.

Szikszay Olivér nyitóbeszéde
után a vendéglátó Kaposvári
Nyomda képviseletében Pogány
Zoltán köszöntötte a résztvevő-
ket.

A szakmai előadások sorát Bod-
rogi István könyvrestaurátor, a
Könyvkötő Ipartestület elnöke
kezdte. Második előadóként Far-
kas Csilla, az OSZK restaurátora
tartott beszámolót Ragasztó-
anyagok a restaurálás folyama-
tában, gyakorlati tapasztalatok
a régi és új anyagokról címmel.

Pogány László a Kaposvári
Nyomda könyvkötészeti fejlesz-

téseit ismertette, visszatekintve
a nyomda történetének tükré-
ben. Bemutatta a nemrégiben
üzembe helyezett Acoro 5000
berendezést, mely a kötészeti

beruházásokat koronázta meg
a Kaposvári Nyomdában. A kö-
vetkező előadást a berendezés -
szállító Müller-Martini képvisele-
tében megjelent Horeczki Ernő
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tartotta, Perspektivikus ragasz-
tás címmel. A PUR-technológia
térhódítására hívta fel a figyel-
met. Lényegesen nagyobb kö-
tésszilárdságot biztosít a disz-
perziós és még inkább a hotmelt
ragasztókkal szemben. A nem-
zetközi trendek azt mutatják,
hogy a PUR – hátrányai ellené-
re – lényeges teret hódít a cér-
nafűzéssel készülő minőségi ter-
mékek területén. Az iparilag
megvalósítható brosúra-előál-
lítási technológiákra is felhívta
a figyelmet: ugróhátas, svájci kö-
téses brosúrák, angolbrosúra.

Az első előadásblokk záró elő-
adását Faragó Istvántól, a Ke-
ményfém Kft. ügyvezetőjétől hal-
lottuk Tévedni emberi dolog,
de megelőzhető címmel.

A WST elektronikai ellenőrző
rendszerei közül a kötészeti hi-
bákat megelőző megoldásait
ismertette. OSC összehordó, drót-
fűző és cérnafűző berendezések-
re szerelhető optikai érzékelők
kerültek a fókuszba. Az egyetlen
100%-os megoldás a vonalkó-
dos ellenőrzés. A könyvkötésze-
ti berendezések csaknem teljes
palettáján alkalmazható a hibák
megelőzésére.

A második blokkot Papp Lajos,
a Gyomai Kner Nyomda vezér-
igazgatója indította A könyvkö-
tő hagyományokra épülő kor-
szerűség című előadásával, mely
nagyon sok értékes gyakorlati
tapasztalatot osztott meg a hall-
gatósággal.

Anton Bauer Avar Judit Berzéki Marcell

Papp Lajos Ifj. Rigó Péter
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Szikszay Olivéra Szó-Kép Nyom-
da képviseletében Hotmelt és/
vagy PUR címmel megtartott
előadásában beszámolt a témá-
ban szerzett gyakorlati tapasz-
talatairól és a technológia mel-
letti döntésük okairól, és nem
utolsósorban a gépen dolgozók
véleményéről és tapasztalatairól.

Berzéki Marcell, a Henkel Ma-
gyarország képviseletében, Po-
liuretán napjaink kötészetében
című prezentációjában a PUR
fejlesztésében szerzett több mint
két évtizedes kutatási tapaszta-
latokat osztotta meg a hallga-
tósággal, ráirányítva a techno-
lógia előnyeire a figyelmet,
különös tekintettel az időálló-
ságra, a különböző típusú nyo-
mathordozók egy könyvtestben
történő rögzítésére, rendkívül
erős kötési szilárdság megvaló-
sítására.

Könyvkötő- és vágógépek ha-
zai gyártása címmel ifjabb Rigó
Péter, a Rigó Kft. képviseletében,
ismertette cégük berendezése-
it és tevékenységét. A drupán
kiállítóként is találkozhatunk a
céggel, ahol az újfajta oldalke-
néssel dolgozó Megabind 420
típusú berendezéssel is megis-
merkedhetnek a látogatók.

A rendezvény záró előadását
Avar Judittól, a Plastdurker Kft.
ügyvezetőjétől hallhattuk, Ra-
gaszkodó kapcsolatok… a sike-
rért címmel.

Zsukk László és Papp Lajos A „kleiszter” ma


