
Skratky termínov – výber z tezauru   
 
anhydrid kyseliny malein. - anhydrid kyseliny maleinovej   
bielenie alkal. peroxidom – bielenie alkalickým peroxidom 
buničina Mg-bisulfit.  - bunična Mg – bisulfitová 
bielenie oxidom chloričit. -  bielenie oxidom chloričitým 
bielenie papiera fotochemické - bielenie pap. fotochemické 
buničina pre chem. sprac. - buničina pre chemické spracovanie 
BSK  -      spotreba kyslíka biologická 
chromatograf. plynová - chromatografia plynová 
CHSK - spotreba kyslíka chemická 
odolnosť  voči prien. vlhkosti   -  odolnosť voči prieniku vlhkosti 
odolnosť voči prien. tuku – odolnosť voči prieniku tuku 
papiere sanit.-hyg. – papiere sanitárno-hygienické 
ochrana život. prostr. – ochrana životného prostredia 
postup výr. vláknin natrón.  - postup výroby vláknin natrónový 
postup výroby vláknin sulfátový - výroba papiera, kartónu a lepenky 
procesy fyz. - chemické  -  procesy fyzikálne – chemické     
výroba papiera, kart. a lepenky – výroba papiera, kartónu a lepenky 

 

 
Používané skratky výrobných procesov a technologických postupov 
 
ASAM-  alkaline sulphite antraquinone methanol pulping proces – proces organosolv – postup výroby  
vláknin bezsírny  alkalicko sulfitový s prídavkom   antracinónu a metanolu                                                                                                          
MCC -  modified continuous cooking – várka modifikovaná kontinuálna  
EMCC – extended modified continuos cooking -  várka  s prehĺbenou delignifikáciou -  
ITC –   isothermal cooking  - várka izotermická 
LoLevel feed system  
LoSolids cooking system – proces Lo-Solids –  varný proces kontinuálny  s nízkou spotrebou energie, 
                                                                                  vláknina vysokovýťažková 
polobuničina NSSC  - postup výroby vlákniny neutrálne sulfitový 
polobuničina SAQ- postup výroby vlákniny bezsírny 
HSB proces – high boiling solvent – proces s rozpúšťadlami s vysokým bodom varu 
RDH proces – rapid displacement heating - proces vytesňovací   
SEP proces – proces explozívny parný 
systém TAD – through air drying – sušenie vzduchom 
TOX - obsah absorb. organ. halogénov 
TRS   (celkom redukovaná síra - total reduced sulphur) – ochrana ovzdušia 

Skratky sortimentov papierov 
LWC  - light weight coated  –  natierané drevité papiere s nízkym náterom 
ULWC- ultra light weight coated  –papiere natierané s veľmi nízkou plošnou hmotnosťou  
MWC-  medium weight coated - papiere natierané so stredným náterom 
HWC – high weight coated - papiere s vysokým náterom 
MFC -  machine finished coated - papiere strojne hladené 


