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Wstęp

Temat odpowiedzialności społecznej projektanta przewija się coraz
intensywniej w literaturze dotyczącej dizajnu. Zdania w tej materii
są jednak nadal mocno podzielone, a samo pojęcie bywa różnie
definiowane.
W tym opracowaniu nie zajmiemy się rolą społeczną projektanta-aktywisty. Niewielu z nas, dizajnerów, zajmuje się takim typem działalności. Nie będziemy też analizować ogromnej odpowiedzialności
projektantów informacji. Znajdą Państwo mnóstwo opracowań na
ten temat, bo dla wszystkich jest jasne, że źle zaprojektowany system
informacji w szpitalu czy nieczytelny formularz podatkowy mogą
wyrządzić wiele szkód.
Większość z nas realizuje zlecenia dla mniejszych lub większych
klientów. Projektujemy szyldy, materiały drukowane, banery, opakowania i nieuchronnie układamy paski z logotypami na dole plakatów.
Czy taki – komercyjny – wymiar pracy oznacza, że nie możemy mieć
wpływu na nasze środowisko przyrodnicze i społeczne? Andrew
Blauvelt zauważa: Projektowanie graficzne pozbawione specyfiki
środków przekazu, jest identyfikowane częściej ze swoimi różnorodnymi
tworami niż z jakimkolwiek kształtem działalności społecznej. W związku
z tym projektowanie graficzne sprowadza się do postaci towaru – po prostu
wyboru nośników do przekazania komunikatu: ogłoszenia, billboardu,
książki, broszury, kroju pisma, strony internetowej itd. W tym uproszczonym rozumieniu zawarte jest odrzucenie projektowania graficznego

jako działalności społecznej, a tym samym możliwości autonomii tej
dyscypliny 1.
Dla projektantów grafiki użytkowej możliwość wyboru ścieżki odpowiedzialnej społecznie zawiera się najczęściej właśnie w detalach
wyboru nośników, decyzjach co do formy opakowania, rozmiaru ulotki.
Osobnym zagadnieniem jest to, jak wizualny efekt pracy projektanta
wpływa na otoczenie społeczne, samopoczucie ludzi. Jak kształtuje
światopoglądy, utrwala stereotypy lub zmienia punkt widzenia.
Jak chaos reklamowy, tak częsty w naszych miastach, wpływa na
poziom stresu okolicznych mieszkańców. Niestety, wiemy, że wpływa
negatywnie. Czy można więc być dobrym projektantem komercyjnym,
realizującym skutecznie cele wytyczone przez zleceniodawców i jednocześnie być zawsze zgodnym z własnymi zasadami? Czy do zadań
grafika należy edukowanie zleceniodawców? Na pewno do pewnego
stopnia tak, zwłaszcza że umieszczenie kolejnej reklamy w miejscu,
gdzie jest ich mnóstwo, nie będzie skuteczne i nie przyniesie efektu,
którego spodziewa się klient. Podobnie jest z ulotkami reklamowymi
wciskanymi nam na ulicach. Wpływają negatywnie na odbiór marki,
która się reklamuje w ten sposób, zaśmiecając nasze ulice. Marnuje
się mnóstwo papieru, a zyski reklamodawców są mizerne. Projektant,
który pracuje z małymi firmami, ma obowiązek edukować je w takich
kwestiach, bo pomimo ustawy krajobrazowej z 2014 roku nadal nasza
wspólna przestrzeń wygląda źle.
Duże firmy od wielu lat publikują raporty na temat CRS (corporate
social responsibility). Deklarując, że będą brać pod uwagę interes
społeczny, a nie jedynie zyski, kreują wizerunek odpowiedzialnych
społecznie korporacji i instytucji. Oczywiście pojawia się wiele zarzutów, że ta odpowiedzialność jest na pokaz, że cały czas chodzi tylko
o zjednanie sobie kolejnych klientów. Zarzuca się im najczęściej
greenwashing, czyli proceder polegający na udawaniu działań ekologicznych. Sztandarowym przykładem jest tu promocja samochodów
hybrydowych zamiast transportu zbiorowego. Oczywiście, straty dla
środowiska z powodu produkcji nowych samochodów przewyższają
zyski z ich „ekologiczności”. Często też jako jeden z objawów
greenwashingu podaje się przedstawianie oszczędności lub zysków
firmy jako działań proekologicznych. Przykładem może być wysyłanie
faktur mailem zamiast ich drukowania. Ten przypadek jest jednak dość
1

A. Blauvelt, „W stronę krytycznej autonomii, czyli czy projektowanie graficzne może się uratować”,
w: „Widzieć / Wiedzieć”, red. Przemek Dębowski, Jacek Mrowczyk, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2015, s. 265.

kontrowersyjny. Prawdą jest, że firmy oszczędzają pieniądze – ale też
faktycznie zużywają mniej papieru. Taka – dobrze rozumiana – oszczędność jest jednym z motorów projektowania w Ikei. Instrukcje składania mebli są drukowane jednym kolorem, na cienkim papierze – i pomimo niskiej ceny druku są to jedne z najlepszych instrukcji na świecie.
Oszczędność materiału powinna być też ważna dla każdego
odpowiedzialnego społecznie projektanta. Rozdział pierwszy naszego
poradnika pomoże zapoznać się z zagadnieniami związanymi z papierem i innymi podłożami do drukowania. Poza wiedzą na temat ich
wpływu na środowisko, atestów dotyczących ich pochodzenia i bezpieczeństwa projektant powinien też wiedzieć, jak wykorzystać materiał
przy jak najmniejszych odpadach. O tym opowie nasz kolejny rozdział.
Właściwy dobór formatu ulotki może pozwolić na minimalną produkcję
śmieci. Problem staje się jeszcze bardziej skomplikowany, gdy projektujemy opakowania. Przeważnie mamy wtedy do czynienia z konfliktem, bo zleceniodawca chciałby, by jego opakowanie wyglądało na
większe niż opakowania konkurencji. Znamy to wszyscy z opakowań
kremów i leków: duże pudełko kryje malutką zawartość. Jednak i tu są
możliwe kompromisy, bo optycznie większe pudełko nie musi wcale zabierać więcej miejsca na wykrojniku. Życie naszych projektów jednak
nie kończy się na samym druku. Kolejny etap, i nasz rozdział, to logistyka. Format nieodpowiednio dobrany do palet czy zbyt duże pudełka
będą sprawiać, że tiry na naszych drogach będą wozić powietrze.
Odpowiedzialny społecznie projektant powinien nie godzić się na to,
a szukać optymalnego rozwiązania, które pogodzi potrzeby klienta
oraz środowiska.
Do współpracy przy tworzeniu tego poradnika zaprosiliśmy specjalistów z różnych dziedzin: znawców papieru, optymalizacji wykrojników, logistyków i innych. Dzięki ich wiedzy powstał podręcznik, który
nie tylko pomoże projektantom podejmować bardziej świadome społecznie decyzje, ale też ułatwi im współpracę z partnerami będącymi
częścią łańcucha produkcji materiałów drukowanych.

Monika Pletnia

Papier – w ujęciu
odpowiedzialności
społecznej

W pracy projektanta graficznego, jak i w otaczającym
nas świecie, papier jest materiałem wszechobecnym. Choć rozwój komunikacji wirtualnej postawił
pod znakiem zapytania jego przyszłość, pozostaje on
nadal ważnym narzędziem dokumentowania wiedzy
i rozpowszechniania słowa pisanego. Dzieje się tak,
ponieważ właśnie ten materiał darzymy największym zaufaniem. Wiemy, że obraz cyfrowy łatwiej
zafałszować, a w świecie, w którym coraz trudniej
o wiarygodność, szukamy informacji i rzeczy pewnych. Słowo wydrukowane ma siłę dowodu na istnienie, choć niekoniecznie musi być to prawdą. Papier
jest dla nas również materiałem bardziej osobistym:
książki, które gromadzimy na półkach, są częścią
naszej tożsamości, wolimy dostawać zaproszenia
i życzenia listowe niż elektroniczne, a wspomnienia
i osiągnięcia utrwalone na papierze to cenne pamiątki,
które przechowujemy czasem przez całe życie. Materiał ten wywołuje w nas szereg emocji i oddziałuje na
nasze zmysły. Badania dowodzą nawet, że faktura
papieru jest odczuwana przez ludzi jako przyjemna,
a trzymanie go w dłoniach może podnieść nastrój,
podobnie jak oglądanie wizualnie przyjemnego

83%
OSÓB W WIEKU
18-24 LAT
UWAŻA CZYTANIE
Z KARTKI PAPIERU
ZA PRZYJEMNIEJSZE
NIŻ CZYTANIE
Z EKRANU
Źródło: RIT (11/2011), „Electronic
media vs. print. All generations
prefer paper”, Print in the Mix,
http://printinthemix.com/Fastfacts/
Show/513.

11

obrazu 1. To również materiał, którego skala zastosowań jest bardzo szeroka: od środków higieny, materiałów użytkowych przez przedmioty osobiste, dekoracyjne, zdjęcia, certyfikaty, akty prawne, dokumenty, książki,
gazety po opakowania, nośniki informacji czy reklamy.

ZUŻYCIE PAPIERU NA ŚWIECIE (2016)

OPAKOWANIA

57%

WORKI
TORBY
PUDEŁKA
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ZNACZKI
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GAZETY
CZASOPISMA
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PAPIERY DO DRUKOWANIA
PAPIERY DO PISANIA

8%

HIGIENA
HIGIENA OSOBISTA
CZYSTOŚĆ
ZAPOBIEGANIE
CHOROBOM

Źródło danych: Raport FAO „2016 Global Forest Products Facts and Figures”, 2017, s. 16,
http://www.fao.org/3/I7034EN/i7034en.pdf

Wszystkie te względy wpływają na to, że produkcja papieru nadal
wzrasta. Olbrzymie maszyny papiernicze, o długości dochodzącej do
sześciuset metrów i szerokości sita niemal dwunastu metrów, potrafią
pracować z prędkością 1700 m wstęgi papieru na minutę 2. Roczna produkcja papieru na świecie wynosi 409 milionów ton i nic nie wskazuje na
to, aby ten wiekowy wynalazek, mimo ekspansji komunikacji wirtualnej
i popularności tworzyw sztucznych, miał stracić na znaczeniu.
Materiał tak wszechobecny w naszym życiu, na który istnieje tak znaczące zapotrzebowanie, ma też niebagatelne znaczenie i wpływ na naszą
planetę, równowagę jej ekosystemów oraz na stosunki społeczno-gospodarcze w obszarach oddziaływania przemysłu papierniczego. Warto, aby
każdy projektant był tych oddziaływań świadomy.

12

1

Mail Media Center, 2008.

2

Stefan Jakucewicz, „Wstęp do papiernictwa”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2014, s. 28.

Jak powstaje papier?
Skromna kartka papieru daje małe wyobrażnie o tym,
jak skomplikowany proces produkcyjny potrzebny
jest dla jej powstania – wieloetapowy, powiązany czasem z bardzo odległymi trasami transportu, zaawansowany technologicznie i różnorodny.

PRODUKCJA
PRODUKCJA
Z PAPIERU I TEKTURY
Z PAPIERU I TEKTURY
ZMIANY W
ZMIANY
W LATACH
LATACH
2012-2016
420
360

Milliony ton

Do niedawna można było powiedzieć, w dużym
uproszczeniu, że papier powstaje z drzew. W języku
bardziej profesjonalnym: papier produkuje się
z włókien pierwotnych drzew iglastych i liściastych,
a w niewielkim procencie z włókien pierwotnych
roślin niedrzewnych 3. Od 10 lat jednak głównym
materiałem używanym do produkcji papieru jest
papier zużyty, odzyskany w procesie recyklingu, czyli
włókna wtórne. Produkcja papieru z makulatury jest
nie tylko ekologiczna, ale też tańsza. Niemniej nie
byłoby żadnych włókien wtórnych, gdyby cykl życia
produktu nie rozpoczął się od drzewa, a możliwość
wykorzystania makulatury jest ograniczona i trzeba
ją uzupełniać pochodzącymi z drzew włóknami pierwotnymi. Skojarzenie jest zatem nadal aktualne:
papier to drzewo.
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gazety – spadek o 22%
papiery graﬁczne – spadek o 6%
papiery sanitarne – wzrost o 10%
opakowania – wzrost o 10%
papiery specjalne
Źródło:
RaportFAO
FAO„2016
„2016Global
Global
Forest
Źródło: Raport
Forest
Products Facts
s. 14.
Products
Factsand
andFigures”,
Figures”,2017,
2017,
str. 14.

Drzewa buduje niezwykle trwała struktura kompozytowa, która zapewnia im wyjątkową wytrzymałość i trwałość przez setki lat: cieniutkie
włókna celulozy spojone organicznym klejem – ligniną 4. Wytrzymałość
tej struktury znajduje odzwierciedlenie w odpowiedniej wytrzymałości papieru, który ujawnia swoją włóknistą budowę pod mikroskopem.
Dodatkowymi atutami drewna w produkcji papieru są: jego wysoka
wydajność 5 w porównaniu z innymi surowcami (nawet 43 m3/ha dla
szybko rosnącego eukaliptusa) i odnawialność (w miejsce ściętego drzewa
można posadzić nowe).

3

Aby uściślić: papier można produkować zarówno z włókien roślinnych, jak i zwierzęcych (wełna, jedwab).
Choć obecnie nie produkuje się papierów ze szmat ze względu na duży udział w nich włókien syntetycznych,
to przez długi czas właśnie szmaty były podstawowym materiałem w papiernictwie.

4

Mike Miodownik, „W rzeczy samej”, wyd. Karakter, Kraków 2016.

5

Parametrem wydajności określa się procent wykorzystania materiału.
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Aby z drewna powstał papier, najpierw trzeba je przetworzyć na wodną
zawiesinę wypełnioną porozdzielanymi włóknami. Ten początkowy
etap, zwany roztwarzaniem, może przebiec w różnych procesach, w których otrzymuje się półprodukty – masy włókniste (in. pulpy) o nieco
odmiennych właściwościach. Są to metody: chemiczna, mechaniczna
i półchemiczna.

PRODUKCJA MAS WŁÓKNISTYCH
DLA PAPIERNICTWA W 2016

415
mln ton

56%

33%

6%

3%

2%

MASY WTÓRNE

MASY PIERWOTNE
CHEMICZNE

MASY PIERWOTNE
MECHANICZNE

MASY PIERWOTNE
Z SUROWCÓW
NIEDRZEWNYCH

MASY PIERWOTNE
PÓŁCHEMICZNE

Źródło danych: Raport FAO „2016 Global Forest Products Facts and Figures”, 2017, s. 13,
http://www.fao.org/3/I7034EN/i7034en.pdf

Masy otrzymywane metodą chemiczną
Metoda chemiczna zdominowała przemysł papierniczy. Obecnie prawie
80% wszystkich mas pierwotnych pochodzenia drzewnego (chemicznych, mechanicznych i półchemicznych) wytwarzanych jest w jednej
z jej odmian: metodzie siarczanowej (Sa), z czego niemal ¾ stanowią
masy siarczanowe bielone (Sa Bl). Drugi rodzaj produkcji, metoda siarczynowa (Sy), traci na znaczeniu i stanowi już niewielki procent wytwarzania (1,5% mas chemicznych) 6.
W metodzie chemicznej siarczanowej, przez gotowanie drewna w obecności chemikaliów, usuwa się z niego ligninę. Ściślej: drewniane zrębki
(ok. dwucentymetrowe kawałki drewna) ubija się w potężnym pionowym
kotle zwanym warnikiem i zanurza w ługu sodowym (wodny roztwór
wodorotlenku sodu) z dodatkiem siarczku sodu. Zrębki są impregnowane poprzez stopniowe podgrzewanie ługu, przy czym odprowadzane
6
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Na podstawie statystyk dostępnych na stronie: www.fao.org/faostat/en/#data/FO.

są lotne części żywiczne (terpeny; związki nadające
drewnu zapach). Następnie w temperaturze warzenia następuje proces delignifikacji, czyli oddzielenia
ligniny od włókien celulozy, rozpuszczenia jej i usunięcia. Zachodzące reakcje nie uszkadzają celulozy,
dzięki czemu z mas Sa otrzymuje się papier o bardzo
wysokim stopniu wytrzymałości („kraft”).

Chociaż naturalny klej drewna –
lignina, nie musi zostać usunięty,
zazwyczaj jest on eliminowany
z powodów praktyczno-estetycznych.
Lignina reaguje z tlenem w obecności
światła, co powoduje żółknięcie
papieru.

Produkcji masy siarczanowej towarzyszy proces regeneracji chemikaliów i wytwarzania energii z substancji organicznej usuniętej z drewna.
Jest to bardzo ważne, ponieważ znacznie ogranicza wpływ procesu
na środowisko naturalne i zapotrzebowanie na energię ze źródeł
zewnętrznych.
Główne zastosowanie mas siarczanowych niebielonych (Sa Nb) –
mocne papiery pakowe.
Uzyskany w procesie delignifikacji surowy produkt jest szorstki i brązowy. Jasność masy siarczanowej po procesie warzenia to niecałe 30%
ISO. Aby uzyskać papier do pisania i drukowania, stosuje się bielenie.

MASA PO WARZENIU

MASA PO BIELENIU

Źródło zdjęć: SCA, „Produkcja papieru”, autor: Per-Anders Sjöquist.

Dawniej bielenie (zwłaszcza niemal zaniechanych dziś mas siarczynowych) odbywało się przy użyciu chloru. Obecnie, ze względów ekologicznych i zdrowotnych, z metody tej prawie całkowicie zrezygnowano.
Związki chloru nie mogą być całkowicie zneutralizowane w oczyszczalniach ścieków, przez co w śladowych ilościach przedostawały się do środowiska chlorowe pochodne dioksyn i furanów – bardzo silne i odporne
na biodegradację toksyny. Zanieczyszczały one wody lądowe, do których
odprowadzano ścieki po bieleniu, i naruszały równowagę biologiczną
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Metoda siarczanowa jest udoskonaleniem wcześniejszej technologii
z użyciem węglanu sodu, która była
pierwszym krokiem w kierunku wyeliminowania tzw. papieru kwaśnego,
produkowanego od początku XIX
wieku. Odbywa się ona w środowisku
zasadowym, w przeciwieństwie do
wcześniejszych metod, przeprowadzanych w środowisku kwaśnym. Przez
ostatnie dwa stulecia powszechnie
stosowano zaklejanie papieru z użyciem siarczanu glinu w celu poprawienia jego wodoodporności, co powodowało zwiększenie kwasowości i reakcję
włókien celulozy z jonami wodoru.
Proces ten skutkował nie tylko żółknięciem kartek („kwaśny papier” można
łatwo rozpoznać w antykwariatach po
jasnobrązowym zabarwieniu stron),
ale przede wszystkim zmniejszeniem
ich wytrzymałości. Dodatkowo starsze papiery zawierały ligninę, która
przyspieszała degradację materiału.
Problem pierwsi zauważyli i nagłośnili archiwiści i bibliotekarze, przyczyniając się do wydania norm 7, które
nakazują użycie bezkwasowej technologii i bielonej celulozy jako półproduktu w produkcji papierów trwałych
do gromadzenia informacji.
7

ANSI/NISO Z 3.48 z 1992 r. oraz ISO 9706
z 1994 r.

ekosystemów. Substancje te wykrywano także w wyrobach papierowych. W reakcjach z resztkami ligniny
powstawał również chloroform, który pod wpływem
światła i tlenu mógł przejść w silnie trujący fosgen.
Opracowano więc i wdrożono:
•

•

technikę bielenia, w której w ogóle nie używa się
chloru (TCF – totally chlorine free) – z użyciem
tlenu, ozonu i nadtlenku wodoru
oraz technikę bez użycia chloru elementarnego
(ECF – elementary chlorine free) – w której chlor
zastąpiono bezpieczniejszym ditlenkiem chloru.

Obecnie technologia ECF przeważa w produkcji mas
chemicznych bielonych. Podczas bielenia usuwane
są resztki ligniny, zatem przebiega dodatkowy proces delignifikacji. Otrzymana masa jest praktycznie
czystą celulozą o jasności nie mniejszej niż 90%.
Jeżeli ścieki powstałe w wyniku stosowania bielenia
ECF przechodzą przez oczyszczalnię biologiczną, to
nie wykrywa się w nich mierzalnych ilości dioksyn.
Obydwie technologie są zatem przyjazne środowisku, to znaczy minimalizują wpływ przemysłu na
ekosystem. W technologii TCF otrzymuje się jednak
masy słabsze, mniej jasne, przy mniejszej wydajności
z drewna 8.
Główne zastosowanie mas siarczanowych bielonych
(Sa Bl) – papiery ozdobne, papiery drukowe, papiery
do pisania.

Masy otrzymywane metodą mechaniczną
W tej metodzie masa włóknista otrzymywana jest
przez działania mechaniczne bez zmiany składu chemicznego drewna. Chronologicznie jest ona starsza
on innych metod. Inspiracją do jej powstania była
8
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Stefan Jakucewicz, „Wstęp do papiernictwa”, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2014, s. 84.

obserwacja amerykańskich os, które przy budowie gniazd używają włókienek drewna, formując z nich delikatny materiał podobny do papieru.
W metodzie mechanicznej odseparowane, pojedyncze włókna otrzymuje się przez ścieranie, czyli rozdrabnianie wałków drewnianych na ziarnistej powierzchni kamienia lub przez rozwłóknianie zrębków w młynach
tarczowych (rafinerach). Mimo że obydwa procesy wymagają dużego
zużycia energii elektrycznej, mas rozdrabnianych nie trzeba później
mielić na wstępnym etapie produkcji papieru (procesy mielenia są bardzo energochłonne). Do grupy tej zaliczane są też masy chemomechaniczne, które przed działaniem mechanicznym poddaje się działaniu
łagodnego bodźca chemicznego. Mimo mniejszej wydajności z drewna
mają one lepsze parametry od mas mechanicznych.
Najważniejsze typy mas mechanicznych:
•

SGW – tzw. ścier biały

•

PGW – ścier ciśnieniowy

•

•

TMP – masa termomechaniczna otrzymywana przez rozwłóknianie
zrębków w rafinerze. Choć proces produkcji masy TMP jest
szczególnie energochłonny, to otrzymuje się półprodukt
o długich włóknach i wysokiej jakości, doskonały do produkcji
papierów drukowych cienkich. W nowoczesnych zakładach stosuje
się systemy odzysku ciepła, starając się ograniczyć pobór energii
z zewnątrz.
CTMP – masa również otrzymywana przez rozwłóknienie
w rafinerach, ale wstępnie potraktowana łagodnymi chemikaliami
(produkowana np. w Kwidzynie, International Paper).

Główne zastosowanie mas mechanicznych niebielonych (Sa Nb) –
tektury opakowaniowe.
Ze względu na pożądaną zawartość ligniny, nadającej masie nieprzezroczystość, i dla zachowania wydajności z drewna masy mechaniczne nie
są bielone, a jedynie podbielane. Podbielanie polega na zneutralizowaniu
związków barwnych w ligninie przez ich utlenianie lub osłabianie przy
użyciu związków chemicznych (do produkcji papierów o wysokim stopniu
bieli najczęściej stosuje się nadtlenek wodoru). Efekt nie jest trwały i nie
tak silny, jak w przypadku mas chemicznych. Osiąga się wartości jasności
w granicach 80-88% ISO.
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Masy mechaniczne, zwłaszcza „ścier biały”, stosowano dawniej do produkcji papierów gorszej jakości (tańszych odmian papierów drukarskich,
a przede wszystkim w produkcji papieru gazetowego) – obecnie papiery
drzewne dobrej jakości mogą śmiało konkurować z bezdrzewnymi. Ich
zaletą jest duża nieprzezroczystość i dobra drukowność 9, dzięki czemu
w publikacjach i książkach można wykorzystywać papiery o niższej gramaturze, zużywając mniej materiału. Takie zastosowanie mają często
papiery z mas SGW i PGW.
Główne zastosowanie mas mechanicznych bielonych (Sa Bl) – papiery
masowe, papiery drukowe, powlekane, papier gazetowy.

Masy otrzymywane metodą półchemiczną
Masy te noszą również nazwę chemiczno-mechaniczne, która dobrze
oddaje charakter ich produkcji, łączący metodę chemiczną i mechaniczną. Ich udział w światowym tonażu mas włóknistych nie jest duży,
jedynie 2%. Taką linię produkcyjną znajdziemy m.in. w Polsce, w zakładach Mondi Świecie S.A. Masy półchemiczne nie są bielone, lecz podbielane, podobnie jak masy mechaniczne. Od mas mechanicznych odróżnia
je przede wszystkim niższe zużycie energii w procesie produkcyjnym
dzięki intensywniejszemu działaniu chemikaliów. Najczęściej stosowana
jest metoda obojętnego siarczynu sodowego, oznaczana akronimem od
nazwy angielskiej: NSSC. Jest ona szczególnie przydatna w produkcji
pofalowanej wewnętrznej warstwy tektury falistej.
W zależności od zastosowanej masy przyjęły się nazwy papierów z nich
produkowanych:

PAPIER DRZEWNY – wyprodukowany z włókien zdrewniałych,
tj. celulozy spojonej ligniną.

9
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PAPIER BEZDRZEWNY – wyprodukowany z włókien celulozy oczyszczonych z ligniny (całkowicie lub
zawartość ligniny nie przekracza 5%
lub 10%, w zależności od kraju UE).

Drukowność oznacza zespół cech papieru wpływających na jakość odbitki drukarskiej.

W tej metodzie wykorzystuje się
około 90-95% objętości drzewa.
Wytwarzany z mas mechanicznyc h , c h e m o m e c h a n i c z nyc h
i półchemicznych.

W tej metodzie wykorzystuje się
50-55% objętości drewna, którą
stanowią same włókna celulozy –
resztę masy papieru uzupełniają
składniki chemiczne.
Wytwarzany z mas chemicznych lub
długowłóknistych (np. z bawełny
przy produkcji banknotów).

Papier bezdrzewny jest bardziej wytrzymały i odporny na procesy starzenia. Dominuje w światowej produkcji i wśród papierów wysokiej jakości
do druku (najczęściej z mas siarczanowych bielonych). Natomiast papier
drzewny charakteryzuje się większą nieprzezroczystością.
W produkcji pierwotnych mas włóknistych drzewnych wykorzystywane
są głównie drzewa iglaste (ze względu na dłuższe i mocniejsze włókna),
np. świerk, jodła, sosna, a wśród drzew liściastych przykładowo: topola,
buk, osika, eukaliptus.

Pochodzenie drewna
Drzewo to cudowny mechanizm – zwłaszcza z punktu widzenia człowieka: naprawia jego błędy i dba o to, by miał czym oddychać. Nie sposób przecenić znaczenia drzew i lasów – ekosystemów, które powinny
być chronione w całości. Z najważniejszych ich ról wymieńmy tylko: przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, regulowanie obiegów wodnych,
zapobieganie erozji gleby i ochronę bioróżnorodności, w tym zagrożonych gatunków. Lasy są jednymi z naszych naturalnych powerbanków
– magazynami tlenu, węgla i wody. Badaczom dostarczają rozwiązań problemów z obszarów medycyny, genetyki i inżynierii, poetom natchnienia, a zwykłym śmiertelnikom ukojenia. Mimo że drewno jest surowcem
doskonałym, wykorzystywanym w wielu branżach przemysłu, nieprodukcyjna wartość lasów jest oceniana jeszcze wyżej.
Powierzchnia lasów na świecie niestety stale maleje, ale udało się obniżyć tempo deforestacji mimo wzrostu ludności. Najbardziej alarmujący
stan rzeczy miał miejsce w latach ’90. ubiegłego wieku, kiedy to upo-
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wszechniło się określenie „rabunkowo niszczonej planety” 10. W niekontrolowanym zakresie dochodziło wtedy do wycinek w rejonach puszcz
tropikalnych, np. w Brazylii, ale również w Rosji i Kanadzie, gdzie rośnie
wilgotny las iglasty – i tu szczególną winę ponosiła branża papiernicza.
Początek XXI wieku to ogromne nadużycia w Indonezji, które do tej pory
nie zostały całkowicie wyeliminowane, czego smutnym symbolem są
zagrożone wymarciem orangutany. Nielegalna wycinka to także działania
na mniejszą skalę, trudne do wychwycenia i oszacowania.
Największe zagrożenie deforestacją (szacuje się, że w 80%) pochodzi ze
strony rolnictwa. Przemysł papierniczy zużywa ok. 15% drewna ściętego
na świecie11 i może pozyskiwać surowiec w sposób przejrzysty i odpowiedzialny lub odgrywać negatywną rolę. Monokulturowe plantacje szybko
rosnących gatunków (przykładowo wspomnianego wcześniej eukaliptusa)
całkowicie wyjaławiają ziemię i zaburzają obieg wody. Produkty z takiego
drewna są tańsze, ale straty w środowisku nieodwracalne. Działanie jest
szczególnie szkodliwe, gdy na ich potrzeby wycina się zdrowy, zróżnicowany las. Terenu, na którym usunięto wszystkie drzewa, nie da się przywrócić do stanu pierwotnego – sadzone drzewa są podatne na choroby
i insekty. Natomiast plantacja założona na terenie nieużytkowanym, składająca się co najmniej z dwóch gatunków, chroni cenniejsze obszary przed
wycinką, a przemyślane działania w istniejącym lesie mogą doprowadzić
do poprawy jego struktury. W takich lasach występują drzewa stare
i młode, drzewo obumarłe rozkłada się naturalnie, a w miejsce drzew
wyciętych sadzone są nowe. Co więcej, racjonalne gospodarowanie może
doprowadzić do takiego odrodzenia lasów i powiększenia ich obszarów,
że można mówić o reforestacji, tak jak stało się to w lasach europejskich.
Rabunkowe lata ’90. przyniosły nie tylko problemy, ale też pomysły ich
rozwiązania, inicjatywy służące uregulowaniu sytuacji i ochronie obszarów leśnych. Szczególne znaczenie zyskały międzynarodowe systemy
certyfikacji kontrolujące źródło pochodzenia drewna. Najważniejsze
z nich to: FSC® (Forest Stewardship Council – Rada Odpowiedzialnej
Gospodarki Leśnej, założona w 1993 roku) i PEFC™ (The Programme for
Endorsement of Forest Certification – Program Zatwierdzania Systemów
Certyfikacji Leśnej, istniejący od 1999 roku).
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10

Określenie to upowszechniło się po Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju
w Rio de Janeiro w 1992 roku.

11

European Commission Green Public Procurement (GPP) Trainig Toolkit, European Commission,
„Copying and Graphic Paper. Background Product Report”, Barcelona 2008, s. 5.

Działania, które kontroluje FSC®,
dotyczą ochrony lasów (m.in. przez
objęcie ich planami odnawialnymi
i chroniącymi starodrzew, zakaz
nielegalnego pozyskania drewna
i ograniczone użycie pestycydów),
roślin i zwierząt w nich występujących, prawa ludności rdzennej do użytkowania lasu i ochrony prawnej pracowników wszystkich etapów związanych
z łańcuchem pochodzenia produktu. Certyfikowany jest każdy etap tego łańcucha, związany ze
zmianą własności: od miejsca wycinki w lesie lub,
w przypadku włókien wtórnych, pozyskania w miejscu odzysku przez transport, produkcję, pakowanie,
magazynowanie, dystrybucję aż do momentu sprzedaży, i dopiero pozytywna ocena każdego z tych
etapów – certyfikat FSC CoC® (Chain of Custody) –
umożliwia umieszczenie etykiety FSC® na finalnym
produkcie. Oznacza to, że certyfikat jest przyznawany każdemu rodzajowi papieru czy opakowania
danej firmy osobno i może się zdarzyć, że część jej
produktów spełni wymagania, a część nie. Również
masy włókniste, będące przedmiotem światowego
handlu, są znakowane etykietami. W całym łańcuchu
przestrzegane są dobre praktyki dotyczące zarządzania i rejestracji. Taki system ciągłej kontroli daje gwarancję, że materiał certyfikowany nie został zmieszany
z niecertyfikowanym. Etykieta potwierdzająca certyfikat FSC® jest zawsze widoczna na opakowaniu produktu. Informacje o przyznanych certyfikatach można
też znaleźć na stronach internetowych producentów
i dystrybutorów.

Od 2015 roku katalog IKEA,
dystrybuowany na całym świecie
w ilości 217 milionów egzemplarzy,
drukowany jest na papierze certyfikowanym FSC®. Oznacza to użycie
ponad 100 000 ton papieru, wyprodukowanego w sposób niezubożający
zasobów leśnych. Ze względu na
skomplikowany łańcuch dostaw
i skalę dystrybucji zadanie wydawało
się trudne, ale cel osiągnięto w ciągu
zaledwie dwóch lat, a obawy dotyczące
dostępności certyfikowanego drewna
i koszów certyfikacji okazały się przesadzone. Katalog jest dowodem na
to, że chociaż jest to duże wyzwanie
logistyczne, można drukować na
materiale w 100% certyfikowanym,
niezależnie od skali przedsięwzięcia.
Na podstawie: https://www.nepcon.org/
newsroom/how-orchestrate-worlds-largestfsc-print-run, zdjęcie autorki.

Rodzaje etykiet FSC®:
ETYKIETA FSC 100%
Informuje, ze drewno, z którego
wykonano produkt, pochodzi
wyłącznie z lasów certyfikowanych
w systemie FSC®.
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ETYKIETA FSC RECYCLED
Oznacza, że całość drewna lub papieru, z którego wykonano produkt, pochodzi z materiałów
odzyskanych.

ETYKIETA FSC MIX (MIESZANY)
Oznacza, że drewno lub papier w ramach produktu
pochodzi z materiałów z certyfikatem FSC®, z recyklingu lub z drewna kontrolowanego.
Drewno kontrolowane, obecne w tym zestawieniu,
nie spełnia wszystkich warunków certyfikacji FSC®,
ale przy jego pozyskaniu zachowane zostały poniższe
standardy:
•

drewno nie zostało pozyskane niezgodnie z prawem,

•

nie naruszono praw zwyczajowych i obywatelskich,

•

drewno nie pochodzi z lasów, gdzie zagrożone są szczególne
walory przyrodnicze, z lasów przekształconych w plantacje lub
nieleśne formy użytkowania ani z lasów, gdzie uprawiane są drzewa
modyfikowane genetycznie.

Informacja o certyfikowanym
pochodzeniu papieru w tygodniku
„The Economist”.
Żródło: http://www.upm.com/Responsibility/
forests/forest-certification/Pages/default.aspx
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PEFC™ to organizacja pozarządowa powołana w celu weryfikowania państwowych systemów
leśnych według standardów krajowych. Podobnie jak FSC®, znak
PEFC™ gwarantuje, że pochodzenie
surowca drzewnego jest znane aż do miejsca jego ścięcia w lesie, a sposób zarządzania zasobami jest odpowiedzialny ekologicznie, społecznie i ekonomicznie.
Oceny dokonują niezależni eksperci, zgodnie z osiągnięciami nauki, standardami organizacji międzynarodowych i oczekiwaniami społecznymi. Surowiec jest
śledzony w całym łańcuchu dostaw, a produkt musi
zawierać co najmniej 70% certyfikowanego materiału.

Obecnie planami zarządzania FSC® i PEFC™ objętych jest 497 milionów
hektarów12, czyli w przybliżeniu 12% wszystkich lasów na świecie13. Dobrą
wiadomością jest, że procent pulpy drzewnej pochodzącej z lasów objętych
certyfikacją systematycznie wzrasta i w 2013 roku wynosił już 74,7%14.
Warto również wspomnieć o certyfikacie dedykowanym ochronie najcenniejszych obszarów Ziemi, czyli lasów deszczowych: Rainforest
Alliance™. A także o istnieniu innych systemów, dedykowanych konkretnym obszarom leśnym, np.: Sustainable Forestry Initiative® w Stanach
Zjednoczonych.
Na obszarze europejskim kontrolę surowca wzmacniają regulacje Unii
Europejskiej. Ponad 92% europejskich lasów, z których pozyskiwane jest
drewno, ma certyfikaty FSC® lub PEFC™ i według deklaracji Konfederacji
Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI) pochodzi z nich 82% 15
drewna wykorzystywanego przez europejskich producentów papieru.

Dlaczego jeszcze zrównoważona gospodarka leśna i ochrona
lasów są takie ważne?
Naukowcy szacują, że deforestacja na świecie przekłada się na 20% wielkości emisji dwutlenku węgla do atmosfery – to tyle samo, ile emitują
wszystkie środki transportu łącznie. Jak to rozumieć? Przede wszystkim
wielkość ta wynika ze zmniejszenia powierzchni absorbującej ten gaz;
lasy są przecież naturalnym filtrem Ziemi. Ponadto wypalanie terenów
po wyrębie drzew powoduje dodatkową emisję dwutlenku węgla zmagazynowanego np. w torfie. Jako jeden z gazów cieplarnianych dwutlenek
węgla przyczynia się do zmian klimatycznych na świecie.
Bezprawne przejmowanie terenów leśnych przez przemysł, a czasem
przez państwo uprzywilejowujące przemysł, prowadzi do grabieży prywatnych majątków, biedy, głodu i pozbawienia wartości niematerialnych (niektóre społeczności lokalne chowają w lasach swoich zmarłych,
12

United Nations, „Forest Products Annual Market Review 2016-2017”, Geneva 2017, s. 31.

13

Ogólna powierzchnia lasów świata wynosi ok. 4 033 060 000 ha.

14

„Papier i Druk. Mity i Fakty”, wyd. Sappi, Two Sides, 2016, s. 6, za: FAO, „Global Forest Resources
Assassment 2015. How are the World’s Forests Changing” (Ocena światowych zasobów leśnych 2015.
Jak zmieniają się lasy na świecie).

15

CEPI, „Resource Efficiency in the Pulp and Paper Industry. Making More From Our Natural Resources”, s. 3.
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z lasem wiążą się ich wierzenia, rytuały i sposób życia). Może również
wywoływać takie problemy jak nielegalne kłusownictwo czy korupcja.
Prowadzi do pogłębiania nierówności i niesprawiedliwości społecznych.

Södra – pozytywny przykład
Największy producent pulpy drzewnej w Europie pozyskuje swój materiał
z terenów należących do 50 000 prywatnych właścicieli. Jest to demokratyczny model współdecydowania, rodzaj spółdzielni z podziałem na
okręgi, w którym każdy ma prawo głosu. Södra w zamian za pozyskiwanie drewna z terenów prywatnych oferuje właścicielom lasów wsparcie
logistyczne i zyski. Lasy są chronione: wycinka odbywa się rotacyjnie na
określonych, niedużych obszarach, które są następnie odtwarzane.

Masy z roślin niedrzewnych
Celuloza jest związkiem występującym w przyrodzie bardzo powszechnie. Buduje ściany komórkowe roślin, a jej ilość i długość włókien jest
różna w zależności od rośliny. Włókna drzew, zwłaszcza iglastych, charakteryzują się dużą długością i wytrzymałością, ale to przede wszystkim
kwestia rozmiaru drzew i ich dostępności pod każdą szerokością geograficzną zadecydowała, że są głównym surowcem wykorzystywanym
w produkcji papieru. Włókna dłuższe i lepsze jakościowo, z których produkuje się bardzo wartościowe i kosztowne masy długowłókniste, można
znaleźć w m.in. w lnie, bawełnie i w łodygach wielu gatunków wysokich
traw, a we włoskach okrywających nasiona bawełny zawartość celulozy
wynosi aż 90%.
Wykorzystanie włókien niedrzewnych mogłoby być doskonałym rozwiązaniem chroniącym zasoby leśne i ich udział w masach włóknistych
jest pożądany, lecz niestety obecnie zbyt często procesy ich produkcji
opierają się na technologiach powodujących emisję szeregu zanieczyszczeń oraz pozbawionych instalacji regeneracji chemikaliów. Ponadto nie
sposób uzyskać wydajności z hektara np. słomy ryżowej, porównywalnej
z wydajnością produkcji z drzew 16. Obszar uprawy musiałby być w skali
przekraczającej racjonalne koszty transportu. Innym problemem jest
16
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Stefan Jakucewicz, „Wstęp do papiernictwa”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2014, s. 60.

sezonowość zbiorów, czyli ograniczona możliwość pozyskania surowca,
a później konieczność jego magazynowania, co stawia pod znakiem zapytania opłacalność takiej produkcji. Spotyka się jednak nieduże wytwórnie wykorzystujące rośliny niedrzewne, zwłaszcza w krajach azjatyckich
(głównie w Indiach i Chinach). A w niektórych dziedzinach, jak produkcja
banknotów, użycie mas długowłóknistych (bawełnianych) ma długą tradycję i na ogół odbywa się w wyspecjalizowanych, niewielkich zakładach umiejscowionych przy wytwórniach papierów wartościowych.
Masy długowłókniste wykorzystywane są również do produkcji papierów
ozdobnych i papierów wysokojakościowych, a także do wyrobu bibułek
papierosowych.
Wybrane rośliny używane do produkcji mas niedrzewnych to:
BAWEŁNA – doskonały materiał włókienniczy, bardzo wytrzymały. Służy
do produkcji mas długowłóknistych o przeznaczeniu specjalnym, głównie
dla wspomnianych papierów wartościowych. Odpad przemysłu bawełnianego: lintry bawełniane, wykorzystywany jest również do produkcji papierów drukowych, do pisania, archiwalnych oraz papierów dla artystów.
BAMBUS – roślina trawiasta wyjątkowa ze względu na rozmiary łodyg.
W produkcji mas celulozowych wykorzystywany jest ułamek procentu
jego zasobów; może służyć do produkcji wszystkich rodzajów papieru.
Bambus ścina się co trzy, cztery lata.
BAGASSA – stanowi pozostałość po odciśnięciu soku z trzciny cukrowej.
W przypadku bagassy produkt uboczny jednej branży przemysłu staje się
surowcem dla innej branży. Masy z bagassy są bardzo wytrzymałe.
ABAKA – inaczej bananowiec manilski. Wykorzystywane są włókna
z pochew liściowych tej rośliny, które są dłuższe i smuklejsze od włókien
drewna iglastego. Niebielone masy z abaki są często wykorzystywane
w produkcji torebek na herbatę; bielone mogą mieć szerokie zastosowanie, ponieważ są to włókna bardzo wytrzymałe (np. banknoty, cienkie
papiery drukowe).
TRAWA SABAI – roślina występująca głównie w Indiach, ma bardzo
smukłe i cenne włókna. Wykorzystywana do produkcji najwyższej jakości
papierów drukowych i średniej jakości papieru do pisania.
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ESPARTO – to rodzaj dziko rosnącej trawy z obszarów ciepłego klimatu:
Afryki, Hiszpanii, Meksyku. Masy z esparto charakteryzują się bardzo
dużą nieprzezroczystością, miękkością i chłonnością; właściwości te
wykorzystano, produkując pierwszy papier objętościowy w historii,
którym był tzw. papier piórkowy 17. Obecnie są rzadko stosowane ze
względu na koszt zbieranego ręcznie surowca.
SŁOMY ZBÓŻ – uzyskiwane z różnych roślin jednorocznych w okresie
żniw. Wartościowy półprodukt, używany np. na sztywną pofalowaną
warstwę tektury falistej oraz jako dodatek w produkcji papierów drukowych i do pisania 18.

Innowacje – poszukiwania nowych surowców
Oczywiście pierwszą motywacją do szukania alternatywnych rozwiązań
w dziedzinie mas włóknistych jest ochrona lasów. Ale równie istotna jest
narastająca krytyka tworzyw sztucznych. Plaże oceaniczne pełne plastikowych resztek, żółwie czy albatrosy okaleczone przez tanie, masowo
nadprodukowane plastikowe przedmioty to obrazy, które poruszają
sumienie. Konsumenci są coraz bardziej świadomi i nie chcą przyczyniać
się do zaśmiecania obszarów naturalnych, a branża papiernicza widzi
w tym nową szansę, podkreślając, że jej produkt jest bardziej przyjazny środowisku i zdrowszy. W roli włókien uzupełniających najchętniej
widziane są roślinne odpady przemysłowe innych branż, np.:
•

•

•

•

•
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skorupy orzechów (EcoºPaper, prod. Stora Enso),
resztki łupin kakaowca, pozostałe po produkcji czekolady
(COCOA Paper, prod. James Cropper PLC),
odpadki z przetwórstwa pomidorów (Tomato Paper, prod. Schut Papier),
włókna na bazie mleka oraz lintry bawełniane
(Papermilk, prod. Gruppo Cordenons),
zmieszane łupiny, skórki i trawa (cytrusów, orzechów, wiśni, oliwek,
kiwi, kukurydzy, winogron, migdałów, lawendy) (Crush, prod. Favini).

17

Papier objętościowy cechuje luźna struktura skutkująca wzrostem wolumenu, tj. stosunku grubości papieru do gramatury. Papier normalny (tj. niepulchny) ma z reguły grubość równą gramaturze (dla papierów
niepowlekanych – czyli wolumen 1,0) lub niższą od gramatury (dla papierów powlekanych – zwykle wolumen 0,8). Papier objętościowy przy niskiej gramaturze, rzędu na ogół 60-100 g/m2, ma wolumen wartości
większej niż 1,3; zwykle 1,5-2,2 cm3/g. Cechuje go wysoka nieprzezroczystość. Stosowany jest najczęściej
w publikacjach o małej liczbie stron, w celu powiększenia ich objętości.

18

Zestawienie opracowane na podstawie: Stefan Jakucewicz, „Wstęp do papiernictwa”, op. cit., s. 60-67, 99-103.

Trwają również nadal poszukiwania surowców naturalnych, które można
by pozyskiwać bez przerwy, bez szkody dla środowiska i bez dużych
nakładów własnych, np.:
•

•

świeża trawa (GreeNest, prod. Huhtamaki;
Graspapier, prod. Scheufelen),
algi – problem Laguny Weneckiej (Shiro, prod. Favini).
Tak prezentuje się ozdobny papier
Crush w druku. Odmiana zawierająca
15% kukurydzy została użyta
w limitowanej edycji książki
Elizy Mórawskiej „O chlebie”.

Źródło zdjęcia: http://zen.fpiec.pl/
post/2016/01/28/pappierowydesignww2015

A jeszcze innym spojrzeniem jest połączenie włókien celulozy z biopolimerem PLA (Durapulp, prod. Södra), umożliwiające dowolne formowanie.
Opakowanie z materiału Durapulp.
Źródło zdjęcia: https://www.sodra.com/en/
about-sodra/innovation/durapulp/aboutdurapulp/

Są to może tylko ciekawostki, ale dobrze wyrażają kierunek, w którym
dążą wszystkie branże związane z projektowaniem: biodegradowalność,
kompostowalność, bezpieczeństwo dla zdrowia, minimalizowanie ilości
i odnawialność odpadów. Sam proces produkcji mas drzewnych również
próbuje się przemyśleć na nowo, starając się znaleźć alternatywne sposoby
usuwania ligniny, zmniejszające potrzebę stosowania chemikaliów i energii.
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Masy wtórne
Dominująca obecnie produkcja mas z włókien wtórnych różni się całkowicie od opisanych wcześniej „tradycyjnych” procesów. Masy wtórne
uzyskiwane są przez ponowne rozwłóknienie odzyskanego papieru (po
użyciu lub z odpadowych wyrobów papierowych, np. z wydawnictw, drukarń), wymagają więc oczyszczenia. Są to masy niejednorodne i słabsze od
mas z włókien pierwotnych, ale ich użycie przynosi szereg korzyści:

MASA MAKULATUROWA JEST TAŃSZA
Jej produkcja wymaga mniejszych nakładów finansowych
niż wyprodukowanie masy z włókien pierwotnych.
ZMNIEJSZONE ZUŻYCIE DREWNA
MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII I WODY
Proces przerobu makulatury jest przyjaźniejszy dla środowiska.
Nie powoduje tak dużych emisji dwutlenku węgla.

W STOSUNKU
DO PRODUKCJI
PAPIERU Z WŁÓKIEN
PIERWOTNYCH
RECYKLING 1 TONY
MAKULATURY

OSZCZĘDZA

65%
ENERGII

REDUKUJE O

35%

ZANIECZYSZCZENIE
WODY

REDUKUJE O

74%

ZANIECZYSZCZENIE
POWIETRZA

MNIEJSZA ILOŚĆ MATERIAŁÓW NA WYSYPISKACH
Ma to nie tylko taką korzyść, że chroniony jest krajobraz,
a obszar wysypisk nie powiększa się tak szybko. Na wysypiskach
powstaje m.in. metan, który ulatuje do atmosfery i przyczynia
się do efektu cieplarnianego.
Na podstawie: „Pozwól materiałom żyć dalej”, Stena Recycling, 2016, s. 43 oraz: Marta Tarabuła-Fiertak,
Izabela Jaskuła, „Recykling papieru i metali”, dokument PDF, http://www.akademiaodpadowa.pl/5,a,dlanauczycieli.htm.

Papier wyprodukowany z mas wtórnych musi spełniać te same wymagania co papier z mas pierwotnych i być wobec niego konkurencyjny.
Stąd istotna jest selekcja makulatury i dbanie o to, by żaden niepożą-
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dany składnik nie znalazł się w składzie masy wtórnej. Przykładowo: w produkcji masy na papiery białe
niedopuszczalna jest obecność niebielonej masy siarczanowej, której ciemne pojedyncze włókienka (30%
ISO) byłyby widoczne w finalnym produkcie 19. Problematyczna jest również farba z nadruku; musi ona
zostać usunięta, chyba że makulatura ma posłużyć
do wyrobu papierów niższej kategorii, jak warstwa
pofalowana tektury falistej. W zależności od tego,
co ma być finalnym produktem, proces przerobu
papieru i tektury przebiega inaczej. W celu uzyskania
papierów opakowaniowych wystarczy oczyszczanie
mechaniczne. Gdy masa wtórna ma służyć produkcji
papierów graficznych i higienicznych, konieczne jest
dodatkowo odbarwianie.

Oczyszczanie mechaniczne, sortowanie
i produkcja masy wtórnej do wyrobu

1
tona
MAKULATURY
POWTÓRNIE
PRZETWORZONEJ
POZWALA
ZAOSZCZĘDZIĆ

17 DRZEW
4000 kWh

ENERGII

270

produktów opakowaniowych

LITRÓW PALIWA

Pierwszym etapem przygotowania masy wtórnej jest
rozwłóknianie w gorącej kąpieli. To co jest w tym
zadaniu najważniejsze, to rozdzielenie włókien celulozy i odseparowanie zanieczyszczeń: najpierw tych
największych, jak skrawki folii, zszywki introligatorskie, kawałki lin, potem pozostałych. Do oczyszczania
masy wykorzystuje się różnicę mas właściwych między włóknami a zanieczyszczeniami (cięższymi, jak np.
piasek, lub lżejszymi, jak tworzywa sztuczne), która
w kolejnych urządzeniach instalacji – hydrocyklonach
jest potęgowana dzięki działaniu siły odśrodkowej.
Następnie zawiesina przechodzi przez serię sortowników, wyłapujących zanieczyszczenia na sitach
o odpowiednio dopasowanych rozmiarach i kształtach otworów. Taka masa może być dodatkowo frakcjonowana, czyli podzielona na część o włóknach
długich, bardziej wytrzymałych i część o włóknach

26 000

19

LITRÓW WODY

3,5 m

2

POWIERZCHNI
SKŁADOWISKA

Stefan Jakucewicz, „Wstęp do papiernictwa”, op. cit., s. 105.
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krótkich. Rozdzielone frakcje służą potem do wyrobu odmiennych produktów. Dla produkcji materiałów opakowaniowych charakterystyczny
jest również etap dyspergowania, tj. rozdrabniania pozostałych w masie
zanieczyszczeń (np. cząstek farby, wosku) do wielkości cząstek niemożliwych do wyłapania przez ludzkie oko i rozproszenia ich w masie. Proces
dyspergowania jest bardzo energochłonny. Dzięki frakcjonowaniu stosuje się go tylko dla tej frakcji, która tego wymaga.

Odbarwianie – masa DIP (de-inked pulp)
W produkcji papierów graficznych i higienicznych przygotowanie do
odbarwiania zaczyna się już na etapie rozwłókniania. Do gorącej wody
dodane zostają chemikalia, przede wszystkim wodorotlenek sodu (NaOH),
który wytwarza środowisko lekko zasadowe i powoduje oddzielenie cząsteczek farb i tonerów od spęczniałych włókien celulozy. Krzemian sodowy
rozdrabnia te cząstki, a nadtlenek wodoru zapobiega żółknięciu masy
(w skutek działania NaOH). Uzupełnienie tego składu mydłami kwasów
tłuszczowych, które uwalniają spoiwa znajdujące się w farbie, powoduje,
że w wirującej zawiesinie zachodzą zjawiska analogiczne do procesu prania. W ich trakcie rozdrabniane są również aplikacje kleiste. Odpowiednio
dobrany środek powierzchniowo czynny umożliwia łączenie ich w większe
skupiska (tzw. stickies), zawierające także cząstki farb i tonerów. Wystarczająco duże skupiska kleiste mogą być później usunięte na etapie sortowania. Zawiesina z rozwłókniacza przechodzi oczyszczanie w urządzeniach
wirujących, przepływa przez sortownik i jest kolejny raz oczyszczana.
Właściwe odfarbianie następuje na etapie kolejnym, którym najczęściej
jest flotacja. W procesie flotacji wykorzystywane są odmienne właściwości składników rozcieńczonej masy: hydrofilowe, nasiąknięte wodą,
włókna celulozy przemieszczają się ku dołowi, a oddzielone hydrofobowe cząstki farb przyklejają się do pęcherzyków powietrza, wtłoczonych od spodu komory, i unoszą razem z nimi ku powierzchni, tworząc
na niej brudny kożuch. Taki kożuch, w którym znajdują się również
uszkodzone włókna i wypełniacze, może być łatwo usunięty. Aby uzyskać odpowiednią jasność masy, proces jest na ogół powtarzany w kilku
połączonych komorach flotacyjnych. Jeżeli jakość wyrobu nie jest zadowalająca, masa może być podbielana nadtlenkiem wodoru. W ten sposób
proces odbarwiania jest zakończony i rozpoczyna się produkcja papieru,
zazwyczaj w połączonym ciągu technologicznym.
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WODOROTLENEK SODU
KWAS OLEINOWY

OCZYSZCZANIE

OCZYSZCZANIE

PIASEK

PIASEK

SORTOWANIE

SORTOWANIE

FRAKCJONOWANIE

OCZYSZCZANIE

DYSPERGOWANIE

FLOTACJA WTÓRNA
NADTLENEK WODORU

WARSTWA
POFALOWANA
TEKTURY FALISTEJ

PODBIELANIE

PAPIER GAZETOWY
PAPIERY DRUKOWE I DO PISANIA
PAPIERY NA CZASOPISMA
ILUSTROWANE
TEKTURY POWLEKANE
Na podstawie: Magdalena Fietz, „Makulatura – pochodzenie, przerób, wykorzystanie”, schemat na s. 19 oraz „Wstęp do papiernictwa”,
Stefan Jakucewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
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Podobnie jak przy bieleniu mas chemicznych, w przypadku mas wtórnych
również istotna jest rezygnacja z użycia chloru.
Oznaczenie PCF (processed chlorine free) odnosi się do papierów z mas
wtórnych przetwarzanych bez użycia chloru (ich zawartość w masie
włóknistej musi wynosić co najmniej 30%; resztę, jeżeli jest potrzeba,
uzupełniają włókna pierwotne TCF).

Etap produkcji papieru
Sposób wytwarzania papieru bazuje na technice wynalezionej blisko dwa
tysiące lat temu w Chinach.

CZĘŚĆ SITOWA

CZĘŚĆ PRASOWA

CZĘŚĆ SUSZĄCA

KALANDER

MASA
PAPIERNICZA

usuwanie
wody przez:
orientacyjna
zawartość wody:

odciekanie

odsysanie

prasowanie

ciepło

99%

85%

65%

3-6%

Na podstawie: „Papier do drukowania – właściwości i rodzaje”, Stefan Jakucewicz, Michael Huber Polska, Warszawa 2010, s. 35.

Jeśli jest potrzeba, czyli dla mas chemicznych, rozpoczyna się mieleniem
w wodzie. Zanim masa włóknista trafi do maszyny papierniczej, jest silnie rozcieńczana, aby zapobiec zjawisku łączenia się włókien ze sobą
(flokulacji) i aby tym samym uzyskać gładką, jednorodną powierzchnię
produktu końcowego. Gotowa masa papiernicza zawiera aż 99% wody
i dodatków procesowych, a tylko 1% włókien. Przez wlew wprowadza
się ją do części sitowej maszyny, gdzie formowana jest wstęga mokrego
papieru. To przebieg tego etapu najmocniej wpływa na jakość uzyskanego produktu. Sito porusza się z regulowaną prędkością, determinującą ułożenie włókien. Aby właściwości spodniej i wierzchniej warstwy
papieru jak najmniej różniły się od siebie (tzw. dwustronność papieru),
w nowoczesnych maszynach dodatkowy system odwadniający pracuje
po górnej stronie wstęgi. (Powyższy uproszczony schemat obrazuje
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maszynę z sitem płaskim, ale sita mogą być też okrągłe, a masa wtryskiwana bezpośrednio pomiędzy nie). W procesach tych odfiltrowywana
jest już część wody, a odwadnianie wstęgi przybiera na sile w części
prasującej, gdzie przeprowadzana jest ona między licznymi walcami
metalowymi i filcami absorbującymi wodę. Jej wytrzymałość wzrasta,
a zawartość masy suchej wynosi już ok. 50%. Oczekiwaną wilgotność
papieru uzyskuje się w części suszącej – w najbardziej energochłonnym
etapie procesu, w którym wstęga jest suszona raz z jednej, raz z drugiej
strony na podgrzewanych walcach. W ten sposób duże ilości wody są
tracone poprzez jej odparowanie. Wstęga, a właściwie już papier, jest
następnie gładzona w kalandrze, tj. kolejnym zespole walców, nadających
jej lekki połysk. I voilà!
Produkcja może zakończyć się w tym momencie, np. w przypadku
papieru gazetowego, lub papier może być poddany dodatkowym zabiegom, nadającym mu konkretne cechy i poprawiającym jego właściwości,
jak: zaklejanie i barwienie powierzchniowe, powlekanie, metalizowanie,
kolejne gładzenie, satynowanie, wytłaczanie, impregnowanie. Uszlachetnianie może odbywać się w układach wbudowanych w część suszącą
maszyny papierniczej, która jest na ogół bardziej rozbudowana niż
w powyższym opisie, lub/i w osobnych, dedykowanych urządzeniach.

Dodatki
Papier jest materiałem bardzo różnorodnym. Metoda produkcji, zawartość ligniny, procesy zachodzące w maszynie papierniczej to już kwestie,
które regulują wiele z jego cech, ale repertuar możliwych do otrzymania
wariantów jest dużo większy i wiele z właściwości osiąga się dzięki zastosowaniu odpowiednich dodatków.
Substancje dodatkowe mogą zostać dodane podczas produkcji do masy
włóknistej jako tzw. dodatki masowe lub posłużyć do krycia powierzchni
papieru jako powłoki. Te same substancje mogą zostać użyte i w masie,
i w warstwie wierzchniej.
Dodatki masowe:
Wypełniacze – to białe pigmenty mineralne takie jak: kreda, strącony
węglan wapnia, kaolin, gips, talk. Są niezbędne do uzyskania dobrych
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jakościowo papierów drukowych i do pisania. Nadają papierom nieprzezroczystość, białość, miękkość, gładkość, stabilność wymiarową 20, ale ich
nadmiar powoduje pogorszenie właściwości mechanicznych papieru.
Kleje papiernicze – służą zaklejaniu papieru w masie, tj. uczynieniu go
bardziej odpornym na przenikanie cieczy. Proces zaklejania jest niezbędny, aby papier nie przepuszczał na drugą stronę farb ani tonerów.
Najpopularniejszy jest klej syntetyczny, a coraz rzadziej stosowane: kalafoniowy (stosowany z siarczanem glinu i nadający papierowi odczyn kwaśny), parafinowy i woskowy.
Rozjaśniacze optyczne – zwane też wybielaczami optycznymi, służą
podniesieniu wizualnego odczucia bieli. Ich cechą jest pochłanianie
promieniowania ultrafioletowego (czyli najmocniej działają przy świetle
dziennym) i oddawanie go w postaci światła widzialnego. Nadają papierom lekko niebieskawy odcień, przez co wydają się one bielsze.
Barwniki i pigmenty – barwniki stosuje się w postaci wodnego roztworu,
a pigmenty w formie zawiesiny; poprzez wprowadzenie któregoś z tych
składników do maszyny papierniczej odbywa się barwienie w masie.
Pomocnicze środki chemiczne – stosowane dla uzyskania odpowiednich
właściwości papieru, jak również dla zmniejszenia kosztów produkcji.
Zarówno kleje, jak i pigmenty mogą być stosowane w masie, jak również powierzchniowo.
Kleje służące do zaklejania powierzchniowego spełniają tę samą funkcję,
co kleje w masie; najczęściej stosuje się mieszanki na bazie skrobi.
Barwniki nanosi się na powierzchnię papieru w formie rozpuszczonej,
w dodatkowej warstwie. Otrzymuje się w ten sposób papier kolorowy.
Papiery powlekane
Powlekanie polega na naniesieniu na powierzchnię wstęgi papieru warstwy pigmentowo-klejowej 21. Powłoki zapobiegają zbyt głębokiemu
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Stefan Jakucewicz, „Wstęp do papiernictwa”, op. cit., s. 19.
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Ibidem, s. 25.

wnikaniu farb we włókna celulozy, co umożliwia uzyskanie wysokiego jakościowo, pozbawionego wad druku i zmniejsza zapotrzebowanie na farbę.
Równomierna absorpcja farby na ich powierzchni zapobiega zjawisku „mottlingu”, czyli nierównomiernego krycia farbą. Ponadto powłoki podnoszą
jakość papieru; nadają mu większą białość, gładkość, nieprzezroczystość,
pozwalają uzyskać powierzchnie o podwyższonym połysku, jedwabiste lub
matowe. Powlekać można zarówno papier bezdrzewny, jak i drzewny.
Wszystkie białe pigmenty wchodzące w skład powłok do powlekania
papieru i tektury są substancjami proszkowymi i wymagają użycia niewielkiego procentu substancji wiążących (klejów) i pomocniczych.
Najpowszechniej stosowanym pigmentem powłokowym jest zmielona
kreda – pigment, który potrzebuje najmniejszej ilości substancji wiążących, a przez to jest najbardziej wydajny (popularny papier kredowy).
Inne używane środki to: kaolin, ze względu na budowę płytkową stosowany w cienkich powłokach, zwłaszcza przy powlekaniu wielokrotnym;
strącony węglan wapnia, który wyróżnia się największą jasnością, ale
wymaga zastosowania specjalnych farb (znajduje zastosowanie na tekturach powlekanych do druku wielobarwnego), i talk, wykorzystywany
w powłokach papierów przeznaczonych do wklęsłodruku 22.
Podstawowe oznaczenia papierów powlekanych to:
LWC (lightweight coated) – niskogramaturowy (35-80 g/m2) papier jednokrotnie powlekany, stosowany w druku zwojowym: gazet, magazynów,
ulotek, zazwyczaj drzewny, może być spulchniany.
MWC (medium-weight coated) – średniogramaturowy papier dwukrotnie
powlekany (dwukrotnie dwustronnie powlekany to europejski standard papieru powlekanego), stosowany przede wszystkim w druku wielobarwnym
offsetowym. Może to być papier drzewny (w gramaturach 80-130 g/m2)
lub bezdrzewny (w gramaturach 100-170 g/m2) 23.
HWC (heavy-weight coated) – wysokogramaturowy papier wielokrotnie
powlekany. Stosowany w druku offsetowym arkuszowym. Produkowany
22

Stefan Jakucewicz, „Wstęp do papiernictwa”, op. cit., s. 158-159.

23

Ibidem, s. 73.
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tylko w odmianie bezdrzewnej (najczęściej w gramaturze 100-300 g/m2)24.
PAPIER KREDOWY – papier powlekany, bezdrzewny lub drzewny,
o wykończeniu błysk, mat lub półmat.
PAPIER OFFSETOWY – papier niepowlekany, zawierający więcej
wypełniaczy niż papier powlekany, mocno zaklejany, bezdrzewny lub
drzewny, o powierzchni maszynowo gładzonej: matowej lub satynowej.

Cechy papieru istotne przy projektowaniu
Jak widać, papier:
•

•

•

•

•

•

•

może być mniej lub bardziej przezroczysty,
może się charakteryzować różnymi cechami optycznymi:
stopniem białości, połysku i odcieniem,
może mieć różny ciężar, określony gramaturą, i różną grubość,
może mieć różną objętość, to znaczy zawierać mniej lub więcej
powietrza: cechować się wysokim wolumenem (jak papier
objętościowy) lub przeciwnie – zwartą strukturą, określaną
jako gęstość pozorna (największą dla papieru dokumentowego
i pergaminowego),
może mieć różną powierzchnię (szorstką, gładzoną maszynowo
lub gładką, kiedy mówimy o papierze satynowanym),
może być powlekany jednostronnie lub dwustronnie, jedną lub
wieloma warstwami powłoki,
może mieć różne cechy fizykochemiczne, decydujące o jego
wytrzymałości.

Cechy te są istotne w projektowaniu: mocno bielony papier przyćmiewa
pismo, jest natomiast konieczny dla wiernego wydruku zdjęć i ilustracji.
Barwa papieru wpływa na odbiór znajdujących się na nim kolorów. Papier
o błyszczącej powierzchni mocno odbija światło, matowy ułatwia czytanie.
Zbytnia przezroczystość może skutkować przeświecaniem druku po przeciwnej stronie. Duża sztywność utrudnia przewracanie kartek, a ułożenie
włókien, prostopadłe do grzbietu książki, prawdopodobnie skończy się
24
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falowaniem stron, związanym z higroskopijnością papieru. Również zginanie powinno być wykonane równolegle do włókien.
Nieprzezroczystość drukowa ściśle wiąże się z gramaturą papieru, ale też
jest niższa dla papierów o wysokim stopniu białości, gładkości, gęstości
pozornej, a rośnie wraz ze wzrostem wolumenu oraz w papierach drzewnych, powlekanych i barwionych w masie. Dla uniknięcia błędu przeświecania jej wartość powinna wynosić: dla tekstów min. 90% (zwykle 92,5%);
dla rysunków rastrowych wielobarwnych 95%, a dla apli 97%25. Poniższe
zestawienie określa gramatury zapewniające ten poziom dla poszczególnych papierów26.
RODZAJ PAPIERU

GRAMATURA (g/m2)

PAPIER NIEPOWLEKANY
Nieprzezroczystość 95% – ilustracja wielobarwna (rastrowa)
Bezdrzewny

120 g/m2

Drzewny

80 g/m2

PAPIER POWLEKANY
Nieprzezroczystość 97% – apla

MATOWY

Z POŁYSKIEM

Bezdrzewny

ok. 150 g/m2

ok. 200 g/m2

Drzewny

ok. 100 g/m2

ok. 115 g/m2

Dla papierów graficznych jasność, białość i odcień są podstawowymi
cechami je charakteryzującymi. W Polsce stosuje się tę samą nazwę
„białości” dla dwóch cech, które dotyczą odmiennych właściwości. Białość-jasność jest miarą równomiernego odbijania wszystkich kolorów
wchodzących w skład światła. Wyraża się ją w procentach (tak jak to
miało miejsce przy opisie mas włóknistych). Standardowe jej wartości
mieszczą się w zakresie 0-100% ISO. Dla najbielszych papierów, w których
zastosowano rozjaśniacze optyczne, nie przekracza wartości 105% ISO.
Natomiast białość CIE jest mierzona bardziej kompleksowo i w wierniejszy
sposób określa to, jak oko ludzkie widzi barwy. Dla naturalnej bieli ma ona
wartość 100, a dla papierów z rozjaśniaczami optycznymi nawet 170.
25

Stefan Jakucewicz, „Papier do drukowania. Właściwości i rodzaje”, Michael Huber Polska, Warszawa 2010,
s. 134.

26

Ibidem.
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Zbytnia białość papieru powoduje zmęczenie wzroku. Dla zapewnienia
komfortu czytania przy długich tekstach najkorzystniejszy jest papier
o odcieniu naturalnej lub kremowej bieli; innymi słowy: bez rozjaśniaczy optycznych lub z minimalnym ich udziałem, który nie przekracza
wartości 100% ISO/CIE 100 (dla papierów powlekanych wystarczy
80-90% ISO; dla offsetowych bezdrzewnych 65-85% ISO; offsetowych
drzewnych 50-60% ISO 27). Użycie takich papierów przynosi też korzyści środowisku naturalnemu, ponieważ rozjaśniacze optyczne nie są
biodegradowalne 28.

W trend minimalizmu wpisał się m.in.
światowy gigant – LEGO. 2013 roku
rozpoczął on proces przeprojektowywania swoich opakowań w celu zmniejszenia zużycia tektury i redukcji emisji
CO2. Opakowania „odchudzono” średnio
o 14%, co przełożyło się na oszczędność
7000 ton tektury w ciągu dwóch lat.
Zadbano też o certyfikowane pochodzenie włókien.
Źródło zdjęcia: https://www.lego.com/en-us/
aboutus/news-room/2013/february/smallerlego-boxes-easier-on-the-environment

Projektant graficzny może mieć swój wkład w odpowiedzialne użytkowanie papieru poprzez optymalizowanie druku. Może to dotyczyć chociażby
oszczędności przestrzeni druku, wybierania druku
dwustronnego, unikania wakatów w publikacjach,
stosowania formatów znormalizowanych czy maksymalnego wykorzystania arkusza drukarskiego. Wybór
grubości papieru również ma znaczenie. Wskazany
jest złoty środek, tak żeby z minimalizacją nie pójść
za daleko.
Na pewno warto sobie zadać pytanie, w których
wypadkach zastosowanie metod uszlachetniających i wykorzystanie pełnych możliwości druku
jest konieczne. Czy każdy produkt musi być w ten
sposób prezentowany? Czy przedmioty tymczasowe, jak ulotki, potrzebują papierów wielokrotnie
powlekanych?

Decyzje te są zawsze podejmowane w parze z tymi dotyczącymi kreacji, czytelności i doboru środków służących przekazaniu konkretnych
idei, wrażeń i treści. Osobistym wyborem jest, gdzie przebiegnie granica pomiędzy tymi celami. Mam nadzieję, że podane informacje uczynią
jasnymi szczegółowe dane w specyfikacjach papierów i ułatwią manewrowanie w bogatej ofercie.
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Stefan Jakucewicz, „Papier do drukowania. Właściwości i rodzaje”, op. cit., s. 127.
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European Commission Green Public Procurement (GPP) Trainig Toolkit, European Commission, „Copying
and Graphic Paper. Background Product Report”, Barcelona 2008, s. 9.

Krótko o ekologii
Często słyszy się o wyjątkowo negatywnym wpływie przemysłu celulozowo-papierniczego na środowisko naturalne. Powyższy opis procesu
produkcyjnego daje wyobrażenie o ilości zasobów naturalnych i chemikaliów, które są potrzebne do jego przeprowadzenia. Produkcja papieru
dotyka globalnych problemów, takich jak nadmierne zużycie wody oraz
zanieczyszczenie wody i powietrza, zwłaszcza na etapie wytwarzania
mas włóknistych. Jest uznawana za szkodliwą, ale może zostać przeprowadzona w sposób minimalizujący szkody. Również w tej tematyce sytuacja wygląda inaczej niż 25 lat temu. Branża już wprowadziła korzystne
rozwiązania i nadal pracuje nad zmniejszeniem swojego negatywnego
wpływu na środowisko naturalne: dotyczy to szczególnie zaniechania
wybielania z użyciem chloru gazowego, wprowadzenia rozwiązań cyrkulacyjnych zmniejszających zużycie wody świeżej, efektywnej utylizacji
ścieków, wykorzystania biomasy jako paliwa i redukcji emisji CO2.
Co wpływa na ocenę polityki ekologicznej firmy?
•

•

•

•

•

•

•

posiadanie certyfikatów potwierdzających pozyskiwanie
surowców z terenów objętych zrównoważonym zarządzaniem
i ochroną (np. FSC®, PEFC™),
korzystanie z lokalnych surowców lub możliwe skrócenie
łańcucha dostaw,
jak największe ponowne wykorzystywanie użytego materiału;
w tym, w idealnej sytuacji, pozyskanego z najbliższych okolic,
czyli włączenie się w lokalny system recyklingu,
wykorzystanie odpadów produkcyjnych (kory i drewna
odpadowego, osadów ściekowych, osadów z odbarwiania,
odpadów z przerobu makulatury),
minimalizowanie śladu węglowego, zużycia wody, ilości ścieków
i emisji zanieczyszczeń do powietrza podczas produkcji; stosowanie
BAT (Best Available Techniques – najlepszych dostępnych technik),
modernizacja fabryk; samowystarczalność energetyczna, użycie
paliw ekologicznych,
potwierdzenie przestrzegania limitów emisji i stosowania dobrych
praktyk produkcyjnych w postaci etykiet ecolabels (EU Ecolabel,
Nordic Swan, Austrian Ecolabel, German Blue Angel) oraz norm ISO
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(ISO 9001 – System zarządzania jakością, ISO 14001 – System
zarządzania środowiskiem, ISO 50001 – System zarządzania
energią),
•

•

wdrożenie dobrowolnego Europejskiego Systemu Ekozarządzania
i Audytu (EMAS),
otwarta i uczciwa prezentacja działań firmy.

71,5%
PAPIERU I TEKTURY

W EUROPIE
WRACA W RAMACH
RECYKLINGU
DO PRODUKCJI

56%
W SKALI
ŚWIATOWEJ
Dane na rok 2015 i 2016.
Źródło: statystyki FAO oraz European
Recovered Paper Council, Press Release,
20.10.2016.

Recykling papieru
Wybór papieru z recyklingu jest jedną z tych decyzji, którymi dysponuje projektant, jeżeli chce włączyć
się w odpowiedzialną politykę zarządzania zasobami
leśnymi i gospodarowania odpadami. Recykling to
jeden z filarów gospodarki cyrkularnej; modelu stworzonego w trosce o zachowanie równowagi pomiędzy ograniczoną ilością surowców naturalnych na
Ziemi a skalą ich eksploatacji, z zamiarem utrzymania lub polepszenia obecnych standardów życia dla
przyszłych pokoleń. Dążenie ku gospodarce o możliwie zamkniętym obiegu jest jednym z priorytetów
Unii Europejskiej i przynosi widoczne efekty. Procent
odzysku wyrobów z papieru i tektury jest w Europie
wyjątkowo wysoki – ostatnie statystyki z 2016 roku
podały liczbę 71,5% – i zbliża się do granicy uznawanej obecnie za nieprzekraczalną (ok. 20% produktów
papierowych, np. środki higieniczne, nie może zostać
poddanych recyklingowi). Jest to średnio o 15% więcej niż w pozostałych częściach świata, choć Ameryka
Północna osiąga zbliżony wynik. Znaczące zmiany
widać w skali całego globu. Niezmiennie wzrasta proporcja udziału włókien wtórnych w ogólnym tonażu
mas włóknistych w światowej produkcji: w roku 2000
było to 43%, w 2010 już 53% 29, sześć lat później 56%
i nadal istnieje potencjał do poprawy tego wyniku.
Wysuszone masy wtórne są przedmiotem handlu
29
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WWF, „Living Forest Report: Chapter 3”, 2012, s. 14.

i większość z nich importują Chiny. Wykorzystują je przede wszystkim
do produkcji opakowań, które później w znaczącej części są eksportowane do USA, gdzie po wykorzystaniu zostają włączone w system zbiórki
i recyklingu. Przetworzone na masy wtórne wracają do Azji i tak gospodarka obiegu zamkniętego domyka swoją bodaj największą pętlę.

WZROST WSKAŹNIKA RECYKLINGU W EUROPIE W LATACH 1991-2015
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Źródło: Dane CEPI 2018, www.cepi.org.

„7 żyć” włókien celulozy
Włókna celulozy nie mogą być ponownie wykorzystywane w nieskończoność. Za każdym razem,
gdy zostają poddane procesowi produkcji nowego
wyrobu, stają się krótsze, słabsze, a wiązania między
nimi mniej wytrzymałe. Im więcej cykli życia mają
za sobą, tym trudniej wyprodukować z nich papier
wysokojakościowy i ich przeznaczenie jest stopniowo
redukowane; od materiału reprezentacyjnego do
druku przez papier do pisania, gazetowy po materiał
na opakowania o coraz mniejszym stopniu dekoracyjności i wytrzymałości. Włókna, których nie da się już
wykorzystać, są spalane w celu uzyskania energii.
Poniższy schemat przedstawia idealny scenariusz
downcyklingu papieru. Natomiast wykorzystanie
włókien pierwotnych w produkcji jednorazowych

W EUROPIE
WŁÓKNA CELULOZY
SĄ PONOWNIE
UŻYWANE ŚREDNIO

3,5 razy
ŚREDNIA ŚWIATOWA
WYNOSI

2,4 razy
Dane na rok 2015.
Źródło: „Monitoring Report 2015”,
ERPC, 2015.
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materiałów higienicznych, np. chusteczek, można uznać za jego przeciwieństwo – ścięcie drzewa, koszty produkcji i utylizacji służą czynności,
która nie zajmuje zazwyczaj więcej niż minutę.

7 ŻYĆ WŁÓKIEN CELULOZY
1

PAPIER WYSOKOJAKOŚCIOWY

2

PAPIER MASOWY

3

PAPIER GAZETOWY

4

OPAKOWANIE KARTONOWE WYSOKIEJ JAKOŚCI

5

OPAKOWANIE KARTONOWE

6

OPAKOWANIE O NAJNIŻSZEJ
KLASIE JAKOŚCI, WYTŁOCZKI, SERWETKI

7

ENERGIA

Na podstawie: WWF, „Living Forest Report 2012” (Chapter 3), s. 7.

Widać zatem, że równie istotnym czynnikiem, jak ilość zebranej makulatury, jest jej jakość.
Podczas selektywnej zbiórki odpadów nie zbiera się zdjęć, papieru
mokrego i tłustego, woskowanego (m.in. kubków na napoje), papieru
pokrytego folią przezroczystą, tapet ani jednorazowych naczyń papierowych. Papier stary i zniszczony może również okazać się już nieprzydatnym materiałem.
Dokładny podział makulatury ze względu na jej jakość określa norma
PN-EN 643, w której określone są również rodzaje niedopuszczalnych
zanieczyszczeń. Norma ta wyszczególnia pięć klas papieru i tektury
z odzysku, obejmujących większość produktów z tych materiałów obecnych w użyciu. Wykaz jest bardzo precyzyjny, ale w ogólnym ujęciu są to:
1 – ODMIANY SŁABE, czyli odmiany różnych typów wytworów papierniczych (np. czasopism niesprzedanych z klejem lub bez kleju, zużytych
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opakowań z tektury falistej, papieru, gazet i czasopism z gospodarstw
domowych, książek telefonicznych), które mogą być zmieszane lub poddane sortowaniu.
2 – ODMIANY ŚREDNIE, np.: gazety (z ograniczeniami dotyczącymi
papierów barwionych w masie i gazet drukowanych metodą fleksograficzną), ścinki z papieru drzewnego, papier biurowy sortowany.
3 – ODMIANY LEPSZE, tzw. klasa biała; najbardziej wartościowy rodzaj
makulatury, jeśli chodzi o papiery i tektury białe, np.: akta i formularze
bezdrzewne sortowane, wydruki komputerowe z papieru bezdrzewnego,
ścinki papieru niezadrukowanego bezdrzewnego i drzewnego, tektura
biała siarczanowa, zapisane kartki papieru.
4 – ODMIANY MOCNE, szczególnie przydatne do produkcji mocnych
papierów dla celów opakowaniowych, np. tektura falista z odpadów
produkcyjnych.
5 – ODMIANY SPECJALNE, zawierające włókna bardzo wartościowe,
ale wymagające specjalnych instalacji przetwarzania, np.: opakowania
tekturowe do płynów, papiery wodoodporne.
Podział na odmiany wskazuje produkty, które mają trafić do ponownego
obiegu, ale też umożliwia producentom nabycie makulatury o określonej
jakości. Na przykład w Fabryce Papieru Dąbrowica, produkującej papier
i tekturę o zawartości 100% włókien wtórnych, wyszczególnione jest,
że w produkcji używane są dwa rodzaje makulatury: „1.04 makulatura
kartonowa z rynku”, „4.01 makulatura poprodukcyjna”; obie odmiany
o wilgotności maksymalnej 10%, bez dodatków obcych typu folie, metal,
papier nierozpuszczalny w wodzie i inne 30. Można się spodziewać, że
systemy określające sposób selekcji i segregacji makulatury w umowie
z przedsiębiorcami będą coraz precyzyjniejsze.

Efektywność procesu
Czy projektant może podjąć jakieś kroki, by ułatwić przygotowanie mas
wtórnych w myśl „projektowania dla recyklingu”?
30

http://www.fabryka-papieru.pl/makulatura
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Właściwie nie ma takiej potrzeby, ponieważ recykling papieru poradzi
sobie niemal z każdym wyzwaniem i prawie wszystkie wyroby papierowe
mogą zostać ponownie przetworzone. Produkcja mas wtórnych wiąże
się jednak z pewnymi preferencjami. Nie wszystkie nadruki odbarwiają
się równie łatwo, co wpływa na koszty procesu, zarówno ekonomiczne,
jak i środowiskowe. Są też wyroby na tyle problematyczne, że ich udział
w makulaturze przeznaczonej na masy DIP musi być ograniczony do niewielkiego procentu.
Wielomateriałowość
Największym wyzwaniem dla recyklingu jest wielomateriałowość,
np. klejenie papieru z tworzywem sztucznym. Materiały powinny być
dobrane tak, aby dało się je potem od siebie oddzielić. Znaczenie ma
powierzchnia klejenia; oczywiście im mniejsza, tym mniejszy problem.
Ponadto dodatki i kleje powinny rozpadać się na cząstki o wielkości
umożliwiającej odsortowanie, czyli odpowiednio duże.
Masa DIP
Proces flotacji zaprojektowany został z myślą o druku offsetowym – stąd
bardzo dobrze odbarwiają się farby o charakterze hydrofobowym: offsetowe i rotograwiurowe.
Problemy pojawiają się w przypadku: hydrofilowego charakteru barwnika, silnego przylegania farby do włókien oraz nieodpowiedniego
rozmiaru jej cząsteczek. Flotacja działa najefektywniej dla cząsteczek
wielkości 20-100 µm; nie usuwa natomiast cząstek mniejszych ani
większych 31.
Jak dotąd najwięcej trudności przysparzało usunięcie farb na bazie wodnej stosowanych w druku fleksograficznym, czyli w druku części gazet.
Spoiwa tych farb rozpuszczają się w alkalicznym środowisku flotacji,
a pozostałe cząsteczki pigmentów, mniejsze niż 1 µm 32, nie są w stanie przywrzeć do pęcherzyków powietrza. Ponadto cząsteczki te mają
hydrofilowy charakter, podobnie jak włókna celulozy, do których przylegają, i choć oko ludzkie nie jest w stanie ich dostrzec, przez wysoką
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European Recovered Paper Council, „Przewodnik dla Optymalnej Podatności na Recykling Zadrukowanych
Papierów Graficznych”, 2008, s. 3.

32

Ibidem.

zdolność pochłaniania światła powodują pociemnienie masy 33. Z tych
powodów udział gazet drukowanych metodą fleksograficzną w makulaturze przeznaczonej na masę DIP nie może być większy niż 5%. Tak
małe cząstki mogą być usunięte, rzadziej stosowaną w Europie, metodą
odfarbiania przez wymywanie, w urządzeniach działających na zasadzie
filtracji. Papiernie produkujące wysokiej jakości papiery graficzne z mas
wtórnych łączą obie te metody.
Natomiast cząstki za duże do usunięcia podczas flotacji pojawiają się
w przypadku współwystępowania ciągnących, połączonych warstw
drukarskich i grubych warstw papierów powlekanych, np. przy nadruku
farbami UV na papierach wielokrotnie powlekanych lub przy druku offsetowym arkuszowym na papierach powlekanych lakierami UV 34. Masę
z takimi cząstkami zawraca się do rozdrobnienia i powtórzenia procesu
flotacji, co zwiększa udział odrzutu i podnosi koszty.
Duże problemy sprawia też druk cyfrowy pigmentowymi tuszami wodnymi inkjet. Nawet niewielki udział papierów zadrukowywanych tą metodą
może skutkować wystąpieniem barwnych cętek na wstędze papieru.
Bardzo trudne do usunięcia są farby fluorescencyjne i metaliczne, ale
nie stanowią obecnie problemu w odfarbianiu, ze względu na ich bardzo
mały udział w makulaturze.
Podobne ograniczenie, jak dotyczące gazet zadrukowanych metodą fleksograficzną, stosuje się dla papierów barwionych w masie – ich udział
w makulaturze przeznaczonej do produkcji masy DIP również nie może
przekroczyć 5%. Papiery barwione w masie nie ulegają odfarbieniu. Zniwelować ich wpływ można jedynie poprzez podbielanie po flotacji, któremu poddają się częściowo.
Rodzaj papieru ma znaczenie dla siły wiązania farb z włóknami celulozy. Korzystną cechą papierów powlekanych jest brak kontaktu między
włóknami a farbą – podczas rozwłókniania powłoka ulega rozdrobnieniu,
a farba odłącza się razem z nią 35.

33

Stefan Jakucewicz, „Wstęp do papiernictwa”, op. cit., s. 108.

34

European Recovered Paper Council, „Przewodnik dla Optymalnej Podatności na Recykling Zadrukowanych
Papierów Graficznych”, 2008, s. 4.

35

Ibidem, s. 3.
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Przykład cętkowania.
Wystarczył mniej niż 3% udział
w masie makulaturowej materiału
zadrukowanego metodą druku
cyfrowego inkjetowego.

Źródło: http://www.ingede.de/ingindxe/press/
pr1003.html

Instalacje przetwarzania makulatury są zazwyczaj połączone z maszynami papierniczymi. Problemy, które
mogą się pojawić w wyniku występowania zbyt dużej
ilości materiałów niepożądanych, to przestoje w pracy
maszyn spowodowane zaklejeniem ich części lub
zanieczyszczenie wody obiegowej i w rezultacie wystąpienie odbarwień albo „cętkowania”, tj. widocznych
plam na wstędze papieru. Dlatego sortowanie makulatury musi być przeprowadzone bardzo dokładnie.
Choć większość producentów uznaje zanieczyszczenia za wadę, wytrącenia mogą być też efektem ozdobnym, np. w papierze recyklingowym Freelife Kendo
(prod. Fedrigoni) wykorzystano drobne włókna kolorowej makulatury dla uatrakcyjnienia powierzchni.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przemysłu Odbarwiania Makulatury
(INGEDE) opracowało metody umożliwiające przetestowanie odbarwialności i usuwalności klejów z wyrobów papierowych w procesie
oczyszczania z wykorzystaniem flotacji 36. Etykiety ecolabels, nadane
produktom, potwierdzają, że wynik takiej symulacji był pozytywny 37.
Jakie zatem wnioski dla projektantów?
Intuicyjnie każdy z nas wyczuwa, że im więcej substancji zostanie wprowadzonych na włókna celulozy, tym trudniej będzie takie włókna oczyścić. Wszystko to, co służyło podniesieniu jakości papieru i druku, na
etapie przetwarzania makulatury stanowi niepożądane zanieczyszczenie. Im bardziej złożona jest struktura papieru, im więcej zastosowano
dodatków, powłok, metod uszlachetniania; również im więcej kolorów
w druku, tym usunięcie zanieczyszczeń będzie trudniejsze. Niekorzystny
jest również gęsty druk na papierze o niskiej gramaturze. Oceniając
z punktu widzenia przydatności do recyklingu, można przyjąć, że najłatwiejszy do przetworzenia na masy DIP będzie druk offsetowy, na papierze niepowlekanym lub jednokrotnie, dwukrotnie powlekanym, a papier
bezdrzewny siarczanowy zasili masę mocnymi włóknami – czyli najmniej
problemów sprawi rozwiązanie standardowe.
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36

Dla oceny odbarwialności Metoda INGEDE 11; dla oceny usuwalności aplikacji kleistych Metoda INGEDE 12.

37

„Przewodnik: przydatność do recyklingu produktów z papieru”, EPRC 2014.

A gdy popatrzymy z drugiej strony: czy papiery z recyklingu charakteryzują się odpowiednią jakością, również do druku zdjęć lub ilustracji?
Wszystko zależy od producenta. Obecnie dostępne są już wysokojakościowe papiery powlekane i niepowlekane, we wszystkich gramaturach,
wykonane w 100% z włókien wtórnych. Mogą być to również papiery
ozdobne, o różnych odcieniach lub barwione w masie. Przykładowe produkty, dostępne w ofercie polskich dystrybutorów, to: Mohawk Options,
seria papierów Circle Gloss, Diverso Offset, Cocoon Offset, Cyclus Offset, a także papier gazetowy Presso i inne, o częściowym udziale włókien
z odzysku.

Pozostałości substancji niepożądanych
Wydaje się, że recykling ma same zalety, ale jest jeden jego aspekt,
który niepokoi: jeżeli recyklingowi poddawane są materiały zawierające substancje toksyczne, dochodzi do kumulacji tych substancji
w nowych produktach.
Niektóre materiały, szczególnie szkodliwe dla zdrowia
Na marginesie warto wspomnieć,
że wpływ szkodliwych związków
ludzi, nie powinny być przetwarzane na przedmioty
chemicznych na zdrowie człowieka
ponownego użytku. Przykładem błędnego myślenia
i innych gatunków jest przedmiotem
w tej kwestii są popularne torby szyte ze zużytych
uwagi naukowców i ekologów od
kilku dekad. Duże znaczenie ma
plandek i banerów wielkopowierzchniowych – elezawartość określonych substancji
menty ubioru, przeznaczone do codziennego użycia
w innych materiałach projektowych –
i mające kontakt ze skórą. W zewnętrznej warstwie
tworzywach sztucznych.
zawierają one polichlorek winylu (PCW, PVC, oznaczenie materiałowe PC3), jeden z najbardziej toksycznych materiałów,
które nas otaczają, wpływający negatywnie na działanie układu hormonalnego i uznawany za substancję rakotwórczą. Właściwym podejściem
byłoby takie projektowanie, które eliminuje ten materiał z naszego otoczenia. Odpowiedzialność społeczna to także odpowiedzialność za zdrowie adresatów naszych projektów.
Również w branży papierniczej zwrócono uwagę na materiały, techniki i praktyki, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, m.in. na
pozostałości substancji szkodliwych w produktach z makulatury. Ma to
szczególne znaczenie przy wykorzystaniu mas wtórnych do produkcji
papierów higienicznych oraz opakowań służących do przechowywania
żywności. W żywności opakowanej w kartony z recyklingu wykrywano
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już niepożądane substancje, m.in.: nasycone oleje mineralne – MOSH
i aromatyczne oleje mineralne – MOAH, stosowane powszechnie w farbach drukarskich jako rozpuszczalniki, w lakierach UV oraz klejach (duży
ich udział w masie makulatorowej pochodzi z gazet zadrukowywanych
metodą offsetową), benzofenon, stosowany jako fotoinicjator, oraz bisfenol A (BPA), który pokrywa powierzchnię papierów używanych w druku
termicznym, czyli obecny jest na paragonach i wydrukach z bankomatów.
Warto pamiętać, że masy wtórne używane do produkcji opakowań nie
są odbarwiane.
Papier nie ma właściwości barierowych i mikrocząsteczki mogą przenikać
przez jago porowatą strukturę. Zjawisko migracji obrazuje schemat poniżej.

farba

podłoże

produkt

Na podstawie: „Druk opakowań żywności”, Michael Huber Polska, s. 7

Może ono zachodzić zarówno z etykiet, jak i z pochodzącego z recyklingu podłoża. W wyniku parowania wewnątrz opakowania mogą też
krążyć substancje lotne, które są absorbowane przez produkty spożywcze. Powodem skażenia mogą być także błędy produkcyjne, np. ułożenie
zadrukowanych arkuszy stroną wewnętrzną na powierzchni z nadrukiem,
a przez to doprowadzenie do niewidzialnego gołym okiem odbicia substancji. Taki przypadek miał miejsce w 2005 roku we Włoszech, kiedy
wycofano ze sprzedaży całą serię mleka dla niemowląt w kartonie, w którym wykryto fotoinicjator ITX 38.
Branża poligraficzna podjęła szereg kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowania kartonów opakowaniowych. Opracowano i wciąż
udoskonala się farby i lakiery niskomigracyjne, w których oleje mineralne zastąpiono składnikami pochodzenia roślinnego (na bazie soi, lnu).
A przypadek z Włoch zdopingował do opracowania dobrych praktyk
produkcyjnych (GMP), dotyczących wszystkich etapów produkcji, trans-

38
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Kazimiera Ćwiek-Ludwicka, „Zagrożenia dla zdrowia związane z migracją substancji z opakowań do żywności”, „Rocznik Państwowego Zakładu Higieny 2010”, Warszawa 2010, s. 343.

portu i magazynowania 39 (m.in. czyszczenia maszyn konserwowanych
przy użyciu olejów mineralnych).
Opakowanie żywności musi być produktem bezpiecznym. Rozwój chemii w ubiegłym stuleciu nastąpił bardzo szybko; konsekwencje naszego
ciągłego kontaktu z różnymi związkami chemicznymi dopiero badamy.
Szkodliwość wymienionych substancji jest trudna do oceny. Brakuje
wystarczających danych toksykologicznych rozstrzygających, jaka ich
ilość jest zagrażająca zdrowiu, a jaką organizm jest w stanie zmetabolizować. Są jednak liczne wskazówki, że systematyczne przyjmowanie małych
dawek prowadzi do bioakumulacji tych związków w organizmie, a aromatyczne oleje mineralne MOAH mają niekorzystny wpływ na wątrobę,
mogą uszkodzić DNA i spowodować zmiany kancerogenne. Na pewno
też kontaktu z substancjami ropopochodnymi lub naśladującymi działanie
hormonów, jak Bisfenol-A, nie powinien mieć organizm na początkowym
etapie rozwoju, od okresu ciąży do wykształcenia w pełni funkcjonalnego
układu odpornościowego. Analizy naukowców z laboratorium kantonalnego w Zurychu wykazały, że w temperaturze pokojowej po dwóch
miesiącach ok. 30% substancji migrujących z opakowań wnikało do
żywności 40, przy czym zawartość MOAH w kartonach z recyklingu przekraczała aktualnie akceptowalną granicę 0,6 μm/kg i wynosiła średnio
10 μg/kg 41. Analizy te dotyczyły produktów, których termin spożycia jest
kilkumiesięczny lub kilkuletni: kasz, makaronów, dań gotowych, mrożonek, w tym wielu dla dzieci, jak ciastka, czekoladki, płatki śniadaniowe.
Unia Europejska stosuje w kwestii opakowań dla żywności zasadę ostrożności: z jej przepisów 42 wynika, że z opakowania do artykułu spożywczego mogą przenikać tylko te substancje, dla których wykonano ocenę
toksykologiczną43 i określono wartości graniczne (limit migracji specyficznej SML). Substancje, co do których nie ma określonych limitów SML ani
wystarczających danych toksykologicznych, nie powinny być stosowane,
w tym nowe technologie, jak opakowania aktywne lub nanocząsteczki 44.
39

Rozporządzenie WE nr 2023/2006.

40

http://www.bfr.bund.de/en/questions_and_answers_on_the_migration_of_mineral_oil_from_packaging_materials_to_foodstuffs-60836.html

41

http://www.packaging-polska.pl/pg/pl/content/tworzywa_sztuczne__folie/problematyczni_emigranci_bezpieczne_folie.html

42

Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 i tzw. Ordynacja Szwajcarska 817.023.21.

43

Oceny ryzyka dokonuje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

44

Kazimiera Ćwiek-Ludwicka, „Zagrożenia dla zdrowia związane z migracją substancji z opakowań do żywności”, op. cit., s. 346.
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Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyeliminowanie problemu u źródła,
czyli zastąpienie szkodliwych substancji stosowanych w poligrafii składnikami bezpiecznymi, ale taki proces, o ile w ogóle zyska odpowiednią
dynamikę, będzie długotrwały. Resztek, które zostały we włóknach, nie
da się już usunąć. Na razie, aby zapobiec zjawisku migracji, opracowano
udoskonalone powłoki ochronne, stosowane wewnątrz opakowań. Są
one odpowiednio gęste, aby uniemożliwić przenikanie nawet bardzo
małych molekuł. Powłoki z aluminium cieńsze niż 7 μm, folie poliolefinowe i torebki PE nie są tak barierowe. Problem rozwiązuje się więc
poprzez izolowanie włókien z makulatury.

Na zakończenie...
Obecnie najlepszą decyzją, jaką może podjąć projektant, jest nadal wybór
papieru z włókien wtórnych lub oznakowanego certyfikatem zapewniającym jego pochodzenie ze zweryfikowanych źródeł. Obydwie decyzje podtrzymują płynne funkcjonowanie systemu recyklingu. Istotne
są informacje dotyczące metody wybielania. Do tego można dołączyć
pewien minimalizm, czy raczej racjonalizm w projektowaniu oraz odpowiedni dobór papieru w związku z przeznaczeniem.
Zaczynałam ten rozdział od konkluzji, że papier to drzewo. Ale może
w przyszłości nie będziemy drukować „na drzewach”? Takie rozwiązanie proponują rewolucjoniści w każdym calu; twórcy podejścia Cradle
to Cradle, czyli „od kołyski do kołyski” 45: architekt William McDonough
i chemik Michael Braungart. Ich propozycje polegają na naśladowaniu
cyklów natury, w których nic nie jest odpadem, a jedynie składnikiem
odżywczym czegoś nowego. Chcieliby, aby każdy produkt był projektowany z zaplanowaniem dwóch obiegów: biologicznego, przetwarzanego przez naturę i technologicznego, polegającego na ponownym
użyciu komponentów. Książka, w której przedstawili swój manifest, nie
jest drzewem. Wydrukowali ją na materiale syntetycznym, który można
recyklingować „w nieskończoność”, dającym się łatwo odbarwiać i zachowującym właściwości papieru dotyczące np. takiej sprzecznej kombinacji cech jak sztywność i giętkość, do tego wodoodpornym. Animacja ze
strony printthechange.com produkcji gugler* brand&digital wyjaśnia, jak
założenia Cradle to Cradle mogłyby usprawnić obieg materii/materiału
45
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Nazwa nawiązuje do charakterystycznego dla gospodarki linearnej określenia „from cradle to grave” –
„od kołyski po grób”. Autorzy rozwijają tę koncepcję.

w poligrafii. Certyfikat Cradle to Cradle to znaczący wyróżnik działania
proekologicznego, prozdrowotnego, a przy tym biznesowego i innowacyjnego, projektantom zaś na pewno spodoba się informacja, że w Cradle
to Cradle odpowiedzialność nie oznacza kompromisu między minimalizowaniem szkód a ekspresją twórczą. Autorzy przede wszystkim proponują nam przepis na zdrowszy świat, więc kończąc, gorąco zachęcam do
zapoznania się z ich punktem widzenia.
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Dariusz Haluch

Optymalizacja etykiet
pod kątem grafiki
oraz materiału bazowego
w celu optymalizacji
procesu produkcyjnego

W dzisiejszych czasach wszyscy oczekują, aby proces przygotowania
projektu, proces akceptacji, przygotowania w drukarni i w końcu proces
samego druku odbywał się w jak najkrótszym terminie.
Projekt powinien być ciekawy graficznie, niekonwencjonalny, przyciągający uwagę klienta, a w efekcie końcowym konsumenta.
Do tego zaprojektowane przez nas opakowanie nie powinno sprawiać kłopotów podczas druku oraz podczas procesu produkcyjnego
w samej fabryce i powinno być jak najtańsze. Druk powinien być powtarzalny, to znaczy, że po pierwszym druku i akceptacji kolorystycznej
następny druk odbywający się nawet za pół roku nie powinien powodować problemów z uzyskaniem takiego samego produktu finalnego.
Dlatego istotne jest, aby projektowanie odbywało się w określonej kolejności. Pomoże nam to uniknąć niepotrzebnego stresu i zapewni zadowolenie klienta.
Zagadnień, z którymi musi się zmierzyć projektant, jest wiele i każde
z nich jest bardzo istotne w procesie projektowym.
Powinien on mieć szeroką wiedzę techniczną. Znajomość specyfiki procesu produkcyjnego, możliwości i ograniczeń maszyn, na których będą
używane projektowane opakowania, jest niezwykle istotna. Kluczowe
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jest odpowiednie dobranie materiału bazowego, co umożliwi pracę
maszyny z optymalną prędkością, bez żadnych zacięć i niepotrzebnych
przestojów.
Wiedza związana z przygotowaniem do druku jest istotna z punktu
widzenia projektowego. Odpowiednie przygotowanie graficzne projektu umożliwi bezproblemowy druk i to, co jest najważniejsze, a o czym
wspomniałem już wcześniej – powtarzalność druku. Bardzo często właśnie ten element jest niezwykle istotny dla klienta, aby zarówno przy
pierwszym druku, jak i przy następnych otrzymać produkt o dokładnie
takich samych parametrach i kolorystyce zgodnej ze standardem kolorystycznym zaakceptowanym podczas pierwszego druku.
I w końcu ostatnia, ale nie mniej ważna wiedza związana z możliwościami i ograniczeniami różnych technik druku, a także sposobów uszlachetniania opakowań.

I. Projekt techniczny opakowania
Rozpoczynając pracę nad nowym projektem, powinniśmy zacząć od
przygotowania wykrojnika, czyli rysunku technicznego opakowania.
Bardzo często rysunek opakowania otrzymujemy od naszego klienta,
ponieważ jest on ściśle powiązany z maszynami pakującymi, jakie klient
posiada. Taki rysunek jest zazwyczaj sprawdzony i przetestowany, więc
nie powinien sprawiać kłopotów.
O wiele bardziej skomplikowana jest sytuacja w momencie, gdy to my
mamy zaprojektować nowe opakowanie. W procesie projektowym
musimy z jednej strony ściśle współpracować z klientem, a z drugiej
strony – z wykonawcą wykrojnika i drukarnią. Każdy szczegół techniczny, każdy element etykiety powinien być dopracowany w najmniejszym szczególe. Czasami elementy, które są niewidoczne po
złożeniu opakowania, mają duży wpływ na finalną jakość otrzymanego
produktu. Mam na myśli tutaj wszystkie klapki, które zawijane są do
środka opakowania, i również kąty, pod jakimi są one wycięte, mają
duży wpływ na formowanie, a w efekcie końcowym na kształt złożonego opakowania.
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W procesie projektowym musimy wziąć pod uwagę materiał, z jakiego
będzie wykonane opakowanie. Odpowiedni dobór materiału bazowego,
czyli kartonu, ma duży wpływa na wydajność pakowania, ale również na
jakość druku.
Ważne jest również wykonanie prototypu wykrojnika, aby w trakcie
testów u klienta sprawdzić, jak składa się opakowanie w procesie produkcyjnym. Produkt do testów powinien być w pełni funkcjonalny.
Oznacza to, że etykiety powinny być wycięte za pomocą wykrojnika.
Siły bigowania powinny być takie same, jakie byłyby w normalnym
procesie produkcyjnym. Etykiety należy polakierować takim lakierem,
jaki będzie użyty do finalnego produktu. Test powinien odbywać się
na maszynie pakującej minimum przez 30 minut z pełną prędkością
produkcyjną. W takim teście możemy wyłapać wszystkie błędy techniczne, które możemy usunąć na tym etapie projektowania. Możemy
ocenić dobór kartonu oraz sił bigowania zastosowanych do danego
produktu. Oceniamy opakowania pod kątem jakościowym, ale również oceniamy pracę maszyny, ilość przestojów, ile etykiet zostało
zniszczonych.
Do projektowania opakowań najlepiej jest użyć specjalistycznego oprogramowania, takiego jak np. Artios CAD. Sofware posiada bazę podstawowych elementów opakowania, co w znacznym stopniu upraszcza
i przyspiesza pracę nad nowym opakowaniem.
Biblioteka inteligentnych, skalowanych modeli zgodnych ze specyfikacjami US, ECMA i FEFCO oraz innymi standardami branżowymi wspomaga proces podejmowania decyzji.

II. Dobór materiału
Aby odpowiednio dobrać materiał bazowy, musimy poznać jego podstawowe i najważniejsze parametry fizyczne. Musimy wiedzieć, które
parametry mają wpływ na końcowy efekt wizualny, a które parametry
mają wpływ na druk czy składanie opakowania na maszynie pakującej. Dlatego poniżej przedstawiam parametry, które moim zdaniem są
najistotniejsze.
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1. Gramatura (g/m²): ciężar 1 m2 tektury wyrażony w gramach.

1g/m2

1m

1m

2. Grubość (µm): odległość między dwiema powierzchniami papieru.

μm
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3. Sztywność (mNm): odporność tektury na siły łamiące, działające prostopadle do jej powierzchni.

F

δ
l

4. MD (kierunek podłużny): przepływ lub ruch materiału przez maszynę
papierniczą. Włókna celulozowe papieru są położone prawie równolegle
do kierunku przepływu przez maszynę papierniczą.
5. CD (kierunek poprzeczny): kierunek lub wymiar pod kątem prostym do
kierunku przepływu przez maszynę papierniczą.

Długie włókno (LG)

Krótkie włókno (SG)

Arkusze papieru są wycinane
z roli papieru wzdłuż, zaś włókna
biegną równoległe do dłuższego
boku arkusza.

Arkusze papieru są wycinane
z roli papieru w poprzek,
zaś włókna biegną równolegle
do krótszego boku arkusza.

Oznaczenie:
70 x 100 cm (LG)

Oznaczenie:
100 x 70 cm (SG)
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Aby sprawdzić, jaki jest kierunek włókien w zastosowanym przez nas
kartonie, możemy użyć dwóch metod:
•

•

test wilgoci – zwilż pasek kartonu, a będzie on zawsze zwijał się
lub unosił wzdłuż kierunku włókien.
test pary – przybliż pasek kartonu do gotującej się wody, najlepiej
w czajniku. Karton zacznie się zwijać wzdłuż kierunku włókien.

6. Jasność (%): zdolność tektury do odbijania światła względem 100%
jasności, stanowiącej punkt odniesienia. Należy zwrócić uwagę,
że jasność nie zawsze odpowiada subiektywnie postrzeganej białości.
7. Gładkość: im gładsza powierzchnia tektury, tym lepsza jakość zadruku.
Gładkość tektury określana jest za pomocą szorstkości Bendtsena
(ml/min) lub szorstkości oznaczanej aparatem Parker Print Surf (µm).

Struktura
powierzchniowa

8. Połysk (%): miara ilości światła odbitego bezpośrednio od powierzchni
tektury. Standardowy kąt pomiarowy wynosi 75°. Jest to optyczne wrażenie, jakiego doznajemy, spoglądając na powierzchnię kartonu. Karton jest bardziej połyskliwy, gdy znaczna część światła odbija się od
jego powierzchni. Najbardziej popularną metodą pomiaru jest metoda
Lehmanna. Jest to bardzo ważny parametr pozwalający określić jakość
wydruku obrazu na powierzchni papieru.
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KLASA

POŁYSK DLA KĄTA 75°

Niepowlekany papier drukowy

4–6

Matowy powlekany

10–30

Jedwabisty powlekany

25–50

Kredowy powlekany

65–86

9. Odporność na rozwarstwianie (Scott Bond – J/m2): zdolność warstw
tektury do wzajemnego przylegania. Ta właściwość jest istotna dla
wytrzymałości mechanicznej tektury podczas przetwarzania.
10. Mottling: zadruk cętkowany spowodowany nierównomierną absorpcją
i rozszczepianiem mokrej farby offsetowej, gdy powlekana tektura przechodzi przez wielobarwną maszynę drukującą.
Powodem występowania tego zjawiska może być:
•

•

•

•

nierównomierne przyjmowanie farby przez podłoże
(np. z powodu wad podłoża drukowego),
nadmierne emulgowanie farby,
niewłaściwe przyjmowanie farby przez farbę na kolejnych
zespołach drukujących, czyli trapping,
wady w maszynie, rozregulowany układ farbowy lub nawilżający,
uszkodzone wałki farbowe,

•

niewłaściwy docisk,

•

niewłaściwy lub zużyty obciąg.

11. DPI (punkty na cal): metoda określająca rozdzielczość obrazu. Im większa
wartość, tym wyższa rozdzielczość, większa ostrość obrazu, gładsze krawędzie itd. Dla druku w formacie A4 minimalna wartość dpi dla obrazów
rastrowych wynosi 300 dpi.
12. Przyrost punktu rastrowego (wzrost wartości barw achromatycznych):
fizyczny i/lub optyczny pomiar oraz teoretyczne obliczenie obserwowanego wzrostu ilości punktów na danym obszarze. Przyrost punktu
rastrowego jest spowodowany zwiększeniem ilości punktów na kliszy
siatkowej na obszarze pomiędzy pierwotnie zadrukowaną folią a warstwą, która została ostatecznie zadrukowana. Na przykład jeśli w projekcie mamy szarość (C:0, M:0, Y:0, K:60), to po wydrukowaniu szarość
może być ciemniejsza nawet o 30% (C:0, M:0, Y:0, K:78), co widać na
poniższej ilustracji.
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13. Trapping (farby): zdolność nadrukowanej farby do przyjęcia kolejnej
farby w porównaniu do poziomu przyjęcia tej farby przez papier.
Poniżej przedstawione jest zestawienie, jakie parametry kartonu mają
wpływ na określone parametry druku.
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PARAMETR FIZYCZNY

PARAMETRY DRUKU

Połysk
Gładkość

Połysk
Przyrost punktu rastrowego
Kontrast
Równowaga szarości
Ostrość
Gama kolorów

Poziom chłonności
Regularność
Chłonność

Jakość zadruku
Przyrost punktu rastrowego
Kontrast
Trapping
Gama półtonów
Ostrość

Białość
Odcień

Kontrast
Równowaga szarości
Gama kolorów

Płaskość
Stateczność wymiarowa

Przyrost punktu rastrowego
Pasowanie kolorów
Murzenie
Ostrość

Kierunek zadruku
Odpowiednie dobranie kierunku zadruku do kierunku włókien w kartonie ma istotne znaczenie z punktu widzenia procesu zadruku, ale również ma bardzo duże znaczenie w procesie użycia gotowego produktu na
maszynach pakujących.
Sztywność tektury w kierunku podłużnym (MD) jest niemal dwa razy
taka jak jej sztywność w kierunku poprzecznym (CD). Duży wpływ na
wydłużenie włókien ma również wilgotność. Przy ok. 10% zmianie wilgotności wydłużenie włókien w kierunku poprzecznym (CD) wynosi
ok. 1 mm, a w kierunku podłużnym (MD) ok. 0,3 mm na długości 1 m.

Z
maszyny
papierniczej

Pocztówka

MD – kierunek podłużny

Kartonik
Oprawa miękka

Broszura A4

Broszura A3

Do
maszyny
drukarskiej

CD – kierunek poprzeczny
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Bigowanie
Bardzo często zdarza się, że zachodzi konieczność składania zaproszeń,
opakowań, ulotek, okładek książek, teczek kartonowych i innych produktów po idealnej linii prostej w określonym i zamierzonym miejscu.
Takie zagięcie papieru nie stanowi większego problemu, natomiast jeżeli
mówimy o kartonach i tekturach, to bez bigowania nie jesteśmy w stanie
tego wykonać. Bigowanie polega na zmianie geometrii materiału poprzez
wykonanie rowka w określonym miejscu i o określonych parametrach.
Bigowanie kartonów i kartonów wielowarstwowych odbywa się za
pomocą noży bigujących. Jest to specjalna taśma stalowa, o profilu
zaokrąglonego ostrza.
Poniżej znajduje się przykładowe zdjęcie takiego wykrojnika.
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Na rysunku przedstawione są poszczególne parametry bigowania.
Szerokość rowka (antybigi) możemy określić za pomocą wzoru:
B = 1,5c + d
Uzyskane dane umożliwiają wykonanie bigi o odpowiednich parametrach
dla danego kartonu.
Producenci kartonów zazwyczaj podają w specyfikacji dla danego kartonu, jakie parametry powinny mieć bigi i jakie siły bigowania powinny
zostać zastosowane.
Przykładowo dla kartonu ARKTIKA producent International Paper podaje
następujące parametry:

Gramatura
g/m2

Grubość
μm

Szerokość noża
przegniatającego
mm/Pt.

Wysokość
noża
mm

Głębokość
rowka
mm

Szerokość rowka
MD

CD

200

282

0,71/2

23,50

0,3

1,1

1,2

215

308

0,71/2

23,50

0,3

1,1

1,2

230

336

0,71/2

23,50

0,3

1,1

1,2

250

378

0,71/2

23,40

0,4

1,1

1,2

275

428

0,71/2

23,40

0,4

1,2

1,3

300

474

0,71/2

23,40

0,4

1,3

1,4

325

520

0,71/2

23,30

0,5

1,4

1,5

350

568

0,71/2

23,30

0,5

1,4

1,5
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III. Wizja artystyczna, czyli projekt graficzny
Jak dobrze wiemy, wizja artystyczna projektu zależy tylko i wyłącznie od
zdolności kreatywnych projektanta. Niemniej jednak nawet w momencie
procesu kreacji należy mieć na uwadze możliwości i ograniczenia wynikające z technik druku.
Szczególną uwagę należy zwrócić na takie elementy jak:
•

•

•

•

•
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Dopasowanie elementów graficznych do wykrojnika – nie można
zaprojektować etykiety w taki sposób, aby elementy graficzne
kończyły się dokładnie na linii wykrojnika. Jest to związane
z tolerancją samego druku, jak i z tolerancją wykrawania etykiet.
Aple powinny zawsze być wypuszczone poza obrys wykrojnika
przynajmniej na 2–3 mm, co zapewni bezpieczeństwo w momencie
przesunięcia się wykrojnika w stosunku do grafiki. Również
elementy graficzne, które dochodzą do linii wykrojnika, powinny
być przeciągnięte poza jego obrys.
Z drugiej strony newralgiczne elementy graficzne takie jak:
teksty, logo itp. powinny być oddalone od wykrojnika o minimum
3–4 mm, aby nie zostały obcięte w momencie sztancowania.
Jeżeli w naszej etykiecie znajdują się elementy tłoczone,
tzw. embossing, powinny się one znajdować w bezpiecznej
odległości od bigowania.
W innym przypadku proces formowania etykiety w maszynie
pakującej może zostać zakłócony, ponieważ zginanie nie będzie
przeprowadzone dokładnie na linii bigowania.
Dostosowanie do jednej linii cięcia – zaprojektowanie grafiki tak,
aby dwa sąsiadujące z sobą użytki mogły na wykrojniku stykać
się bokami, umożliwia nam lepsze wykorzystanie powierzchni
na arkuszu, a co za tym idzie – zmniejszenie ilości odpadów
i obniżenie kosztów etykiety jednostkowej.
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Sebastian Kozicki, Łukasz Leszczyński

Logistyka
w projektowaniu
społecznie
odpowiedzialnym

Kusi, żeby rozdział ten rozpocząć od parafrazy sławnego stwierdzenia Benedykta Chmielowskiego, tj.
logistyka jaka jest, każdy widzi. My jednak oprzemy
się tej pokusie z szacunku dla czytelnika-projektanta,
szczególnie tego, który dotychczas cenił sobie swoją
niewiedzę w zakresie logistyki w poligrafii i przemyśle
papierniczym.
Logistyka jest na tyle złożonym procesem, czy wręcz
procesem procesów, że można w niej spotkać dziesiątki oczywistych i drugie tyle nieoczywistych
punktów, w których skutecznie może się odnaleźć
projektant, wykonujący swoją pracę w sposób społecznie odpowiedzialny. Warunkiem koniecznym jest
oczywiście świadomość, że takie punkty są. Dlatego
o logistyce opowiemy jednak bardziej szczegółowo.
Również o jej zakresie definicyjnym.

Istota logistyki
Świat akademicki długo jeszcze będzie się spierał
o najpełniejszą definicję logistyki, ale my na potrzeby

KLIKNIJ
TUTAJ

Czego dowiesz się z tego rozdziału?
Perfekcyjna znajomość arkanów logistyki nie jest projektantowi do niczego
potrzebna. Natomiast podstawową
znajomość logistyki przez projektanta
społecznie odpowiedzialnego należy
uznać za oczywistą, integralną część
jego kompetencji zawodowych. W tym
rozdziale można poznać podstawowe
zagadnienia dotyczące logistyki
w branży poligraficznej i papierniczej.
Dzięki tej wiedzy możliwe będzie
optymalizowanie przez designera
nowych projektów pod kątem społecznej odpowiedzialności.
W tekście zamieszczono kody QR,
za pomocą których proponujemy
dodatkowe zagadnienia, nieco luźniej
związane z przedmiotem tego rozdziału,
ale interesujące. Życzymy miłego
skanowania, klikania i czytania.
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Różne podejścia
do definicji logistyki
S. Abt
Logistyka – zintegrowane systemy
planowania, organizowania, kierowania
i kontrolowania procesów fizycznych
obiegu towarów i ich informacyjnych
uwarunkowań w aspekcie optymalizacji
realizowanych działań i celów.
S. Abt i H. Woźniak
Logistyka – dziedzina wiedzy, która na
bazie systemów informatycznych zmierza ponad podziałami organizacyjnymi
przedsiębiorstw ku ich interpretacji, by
zapewnić optymalne kształtowanie łańcuchów zaopatrzeniowych od momentu
pozyskiwania surowców poprzez ich
przerób, dystrybucję w różnych ogniwach
handlu aż do ostatecznego odbiorcy.
P. Blaik
Logistyka – zintegrowany system zarządzania strukturą fizycznego obiegu towarów i jego informacyjnych uwarunkowań
w skali przedsiębiorstwa i całego układu
rynkowego – w aspekcie optymalizacji
realizowanych działań i celów.
R. Jiineman
Logistyka to naukowa teoria planowania,
sterowania i kontroli przepływu materiałów, środków zaopatrzenia – E.N.J, osób,
energii i informacji w systemach.
H.Ch. Pfohl
Logistyka to suma wszystkich działań,
dzięki którym dokonuje się kształtowanie, sterowanie i kontrola procesów
ruchowych i procesów magazynowania
w określonej sieci, w taki sposób, aby
przestrzeń i czas mogły zostać efektywnie wykorzystane.

niniejszego rozdziału posłużmy się propozycją amerykańskiej Rady Zarządzania Logistycznego, zgodnie
z którą logistyka to proces planowania, realizacji i kontroli wydajnego i oszczędnego przepływu
i magazynowania surowców, półfabrykatów i gotowych wyrobów oraz związanych z tym informacji,
od punktu początkowego do punktu konsumpcji
odpowiednio do wymagań klienta.
Dla porządku warto podkreślić, że zarówno skala
rozwoju logistyki, jak i szczegółowości procesów,
które logistyka obejmuje, spowodowała, że zaczęto
wyodrębniać logistykę poszczególnych części łańcucha dostaw. Pojawiły się więc takie podsystemy, jak
np. logistyka zaopatrzenia, logistyka magazynowania,
logistyka zapasów, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji, logistyka obsługi (rozumiana jako logistyka
obsługi klienta), logistyka obsługi odpadów.
Żeby sprawę uprościć, można istotę logistyki opisać
za pomocą tzw. reguły 7R. Oto ona:
•
•
•
•
•
•
•

lub w wersji polskiej reguła 7W:
•
•
•
•
•
•
•
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Right product
Right quantity
Right value
Right place
Right time
Right customer
Right price,

Właściwy produkt
Właściwa ilość
Właściwy stan
Właściwe miejsce
Właściwy czas
Właściwy klient
Właściwa cena.

Oznacza to, że klient otrzyma produkt, który zamówił, na adres, który
wskazał, zgodnie ze specyfikacją, jaką przekazał, o jakości i wartości,
jakiej się spodziewa, w terminie, który uzgodnił wspólnie ze zleceniobiorcą, oraz oczywiście za cenę, jaka widnieje na umowie.
Oto ramy, które projektant społecznie odpowiedzialny powinien
wziąć pod uwagę w czasie projektowania nowego produktu lub usługi.
Prawda, że proste?
Wszystkie opisane wyżej zjawiska, procesy, podmioty i aktywności
związane z logistyką zachodzą w czymś, co fachowo nazywa się łańcuchem dostaw. Łańcuch dostaw to grupa przedsiębiorstw realizujących
wspólnie działania niezbędne do zaspokojenia popytu w całym łańcuchu
przepływu dóbr od pozyskiwania surowców po dostawy produktów do
ostatecznego odbiorcy, czyli klienta 1.
Żeby dokładniej opisać łańcuch dostaw, posłużmy się przykładem. Nasz
łańcuch dostaw to projektant, który przygotował design do doypacków
z pillingiem kawowym, dostawcy doypacków, drukarnia, która zadrukuje zaprojektowane opakowania na pilling, oraz operator logistyczny
(np. kurier), który zapewni dostarczenie finalnego, pięknego doypacka
do klienta. Oto łańcuch dostaw w całej okazałości. Dla porządku można
jeszcze wspomnieć, że gdyby w tym przypadku klientem był np. producent pillingu, to projektant byłby zapewne jednym z wielu dostawców
I stopnia.

Logistyka a CSR
CSR jest co prawda powszechnie rozpoznawalnym akronimem, ale
dla porządku przypomnijmy, czym jest. Chodzi o społeczną odpowiedzialność biznesu, zwaną także społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw. To rodzaj podejścia do działalności biznesowej, które na
wszystkich poziomach aktywności i rozwoju przedsiębiorstwa uwzględnia zrównoważony rozwój: ochronę środowiska, współpracę z różnymi
grupami interesariuszy etc. Krótko mówiąc, chodzi o etyczne podejście
do rzeczywistości otaczającej firmę.

1

„Podstawy logistyki”, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.
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CSR w praktyce
Raporty badawcze, w szczególności
„Menedżerowie CSR” Forum Odpowiedzialnego Biznesu (ale także inne, przygotowane przez Deloitte czy PARP),
nie pozostawiają żadnych złudzeń.
Polskie firmy znają pojęcie społecznej
odpowiedzialności, wiedzą, że ma ona
wpływ na funkcjonowanie biznesu
(81% badanych), że przyczyniła się do
rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych (65% badanych) i że
jest ważna i potrzebna…
…ale faktyczna, implementowana
w DNA firmy oraz wdrażana w codziennej działalności społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jest rzadkością.
W dodatku dość często rozumiana jest
jako część instrumentarium PR-owca.
Jako główną barierę rozwoju CSR-u
wskazuje się (46% badanych) brak
zrozumienia idei przez management
i traktowanie CSR eventowo i/lub jako
margines działalności firmy. Innymi
istotnymi barierami są konieczność
ponoszenia dodatkowych kosztów,
brak czasu, złożoność tematyki czy
po prostu deficyt kompetencji.
Ale wszyscy patrzą z nadzieją w przyszłość: 76% badanych przewiduje rozwój CSR w najbliższych latach; 40%
uważa, że polski CSR wejdzie w fazę
dojrzałości, stając się integralną częścią
modelu biznesowego firmy. Tyle samo
osób uważa, że nastąpi renesans CSR-u
i kolejne przedsiębiorstwa implementują to podejście u siebie. Generalna
refleksja: rozwój CSR znajdzie swoje
odzwierciedlenie we wpływie firm na
rozwój społeczno-gospodarczy Polski.

Z ciekawostek: w większości firm
właścicielami zadań z obszaru CSR
są struktury zajmujące się PR-em
i marketingiem, a 4/5 menadżerów CSR
to kobiety.
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Założenia CSR powinny być implementowane we
wszystkich strategicznych dokumentach firmy
oraz – co nie zawsze jest oczywiste – wdrażane
w bieżącej działalności operacyjnej. Wsparciem
dla zarządzania społeczną odpowiedzialnością
w przedsiębiorstwach mogą być przygotowane
do tego celu międzynarodowe normy i standardy,
np. standard SA 8000 (Social Accountability 8000),
norma AA 1000 (Account Ability 1000), norma ISO
26000, zbiór norm serii ISO 14000. W przypadku
firm z branży poligraficznej i papierniczej jest też
kilka certyfikatów i norm dedykowanych – napiszemy o nich w dalszej części rozdziału.
Kompleksowa CSR w logistyce to dziś nie tylko
wyzwanie, ze względu na skalę i złożoność, ale
także konieczność, i to nie tylko ze względu na
zubożenie misji firmy, lecz również ze względu na
bardziej namacalne konsekwencje. Potraktowanie
CSR po macoszemu lub wręcz pominięcie zrównoważonego rozwoju w biznesie to proszenie się
przez firmę o kłopoty na poziomie operacyjnym
i strategicznym.
CSR w logistyce wpisuje się w każdy dobrze zaprojektowany łańcuch dostaw. W logistyce, w tym
logistyce branży poligraficznej i papierniczej, można
wskazać przykładowe obszary w zakresie odpowiedzialności społecznej:
•

•

•

•

Kontrolowana wycinka lasów.
Awaryjność floty transportowej lub innych
urządzeń/pojazdów.
Nowe technologie sektora automotive:
pojazdy hybrydowe lub elektryczne we flocie.
Efektywność energetyczna procesów
i infrastruktury (w tym budynków),
odnawialne źródła energii.

•

Zarządzanie skutkami natężenia ruchu.

Industry 4.0

•

Zarządzanie hałasem.

Przemysł 4.0. Rozwiązania technologiczne, procesowe oraz zarządcze
związane z produkcją przemysłową,
bazujące na systemach cyberfizycznych, Internecie Rzeczy, chmurze
obliczeniowej. Celem jest stworzenie
inteligentnej fabryki.

•

•

Optymalizacja w oparciu o rozwiązania IT
z sektora Industry 4.0 oraz Internet of Things.
Polityka kadrowa.

CSR jest często, niesłusznie, kojarzony wyłącznie
z ekologią. Rolą ekologii w logistycznym CSR-ze jest
zapobieganie ujemnym skutkom działań związanych
z funkcjonowaniem systemów logistycznych głównie
w zakresie produkcji, transportu i magazynowania
dóbr fizycznych. Ale CSR to również ludzie – pracownicy, klienci, lokalne społeczności etc.

Internet of Things
Internet Rzeczy. Opis zjawiska według
CISCO wydaje się najbardziej optymalny: IoT to sieć ludzi, procesów,
danych i rzeczy podłączonych do
internetu. Szacunkowe dane mówią,
że w 2020 roku do sieci podłączonych
będzie 20–25 mld urządzeń zdolnych
ze sobą współpracować w różnej formie.

Rys. 1. Obszary CSR (S. Kozicki)

OBSZARY CSR

Last but not least wspomnijmy jeszcze dla porządku o ekologistyce.
Termin ten nie oznacza ekologicznego/zrównoważonego podejścia do
wszystkich procesów logistycznych. Są to działania odnoszące się do
ostatniego ogniwa łańcucha logistycznego. Jak tłumaczy m.in. serwis
logistykawpolsce.pl ekologistyka to wszystkie działania związane z gromadzeniem i usuwaniem w sposób nieuciążliwy dla środowiska naturalnego
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odpadów. Opiera się ona na koncepcji zarządzania przepływami materiałów
odpadowych oraz unieszkodliwianiu oraz recyklingu tych materiałów negatywnie oddziaływających na środowisko.

Łańcuch dostaw. Zrównoważony łańcuch dostaw
Skoro mamy już jasność, czym jest CSR, czym logistyka i jakie miejsce zajmuje
w niej łańcuch dostaw, przyjrzyjmy się temu ostatniemu nieco bliżej. Jego strukturę oraz zachodzące w nim procesy zilustrowaliśmy pokazaną obok infografiką.
Przedstawiony schemat ma oczywiście charakter uproszczonego modelu:
wszak drukarnia czy dystrybutor mogą korzystać z więcej niż jednego producenta, a producent z więcej niż trzech dostawców. Również użytkownik/
konsument finalny może pominąć agencje i biura projektowe, korzystając
bezpośrednio z usług dystrybutora/drukarni czy nawet samego producenta.
Przyjrzyjmy się teraz procesom zachodzącym w obrębie łańcucha dostaw.
Jest pięć zasadniczych procesów, które odpowiadają za to, że pomiędzy kolejnymi ogniwami łańcucha dzieje się tak, jak dziać się powinno.
Przedstawiamy je niżej za pomocą opisów bazujących na Referencyjnym
Modelu (Procesów) Łańcucha Dostaw, zdefiniowanym przez Radę Łańcucha Dostaw (tak, tak… jesteśmy pewni, że istnienie takiego opiniotwórczego ciała kolegialnego jest niespodzianką; dla nas także):
•

•

•

•

•

2
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planowanie (procesy umożliwiające zrównoważenie zagregowanego
popytu i podaży poprzez działania, które najlepiej zaspokoją
wymagania zakupów, wytwarzania i dostawy),
zakupy (procesy nabycia towarów lub usług w celu zaspokojenia
planowanego lub aktualnego popytu),
wytwarzanie (procesy przekształcające surowce i półwyroby w wyroby
zbywalne w celu zaspokojenia planowanego lub aktualnego popytu),
dostawa (procesy dostarczania wyrobów zbywalnych lub usług w celu
zaspokojenia planowanego lub aktualnego popytu; standardowo
zawierają one zarządzanie zamówieniami, transportem i dystrybucją),
posprzedażowa obsługa klienta (m.in. zwroty towarów) 2.
„Supply-Chain Operations Reference-Model – Version 9.0: Overview”, www.supply-chain.org, dostęp:
13.02.2018

Rys. 2. Łańcuch dostaw i powiązane z nim procesy na przykładzie branży poligraficznej (S. Kozicki)
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3 wymiary równoważonego
łańcucha dostaw
Wymiar ekonomiczny uwzględnia:
•

kondycję finansową dostawców,

•

wiarygodność dostawców,

•

poziom uzależnienia dostawców,

•

uczciwe warunki kontraktów,

•

różnorodność dostawców,

•

zapobieganie korupcji.

Dobrze zaprojektowany łańcuch dostaw, do którego
projektant może świadomie dołączyć, daje wymierne
korzyści. Są to:
•

•

•

Wymiar społeczny zawiera:
•

•

zakaz pracy przymusowej,

•

zakaz pracy dzieci,

•

przeciwdziałanie dyskryminacji,

•

•

godziwe płace, przestrzeganie
godzin pracy i płatne nadgodziny,

•

•

dobre warunki pracy,
zabezpieczenie socjalne,

•

minimalizowanie niekorzystnego
wpływu na społeczność lokalną
oraz wspieranie jej rozwoju.

Wymiar ekologiczny opiera się na:
•

zarządzaniu całym cyklem
życia produktu,

•

minimalizowaniu emisji
zanieczyszczeń (incydentalne),

•

racjonalnym zużyciu wody i innych
surowców,

•

efektywności energetycznej,

•

gospodarce odpadami.

Realna współpraca pomiędzy uczestnikami
łańcucha, z wymianą zasobów i informacji
włącznie,
Niższy poziom zapasów,
Eliminacja działań niedodających wartości
i pochłaniających czas,
Poprawa jakości usług/produktów dzięki
dokładniejszym prognozom, lepszemu planowaniu,
Poprawa przepływu materiałów,
Lepsza obsługa klienta z krótszym
terminem realizacji zamówień, szybszym
czasem dostawy,

•

Większa elastyczność w zmieniającym się otoczeniu,

•

Standaryzacja procedur, powtarzalność,

…co daje finalnie wyższą efektywność, a zatem i konkurencyjność.
Łańcuch dostaw może być również zrównoważony
i projektant może mieć na to wpływ poprzez nie tylko
bycie zrównoważonym ogniwem takiego łańcucha.
Możesz wymagać podobnych postaw od pozostałych
ogniw łańcucha lub tworzyć nowe łańcuchy zoptymalizowane pod kątem społecznej odpowiedzialności
biznesu. Projektowane produkty mogą być nie tylko
estetyczne i funkcjonalne, ale przygotowane i dostarczone do klienta w sposób odpowiedzialny.
Co warto uwzględnić, budując zrównoważony łańcuch dostaw? Jest siedem obszarów, które należy
wziąć pod uwagę. Są to: społeczność lokalna,
różnorodność, środowisko przyrodnicze, etyka,
odpowiedzialność finansowa, prawa człowieka
i bezpieczeństwo. Co więcej każdy z tych obszarów
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powinien być zrównoważony w trzech wymiarach: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym 3.
Tyle tytułem wstępu i porządkowania wiedzy. Przyjrzyjmy się teraz trzem
bodaj najważniejszym komponentom łańcucha dostaw. Świadomość ich
specyfiki to szansa na tworzenie projektów zoptymalizowanych, społecznie odpowiedzialnych. Zapraszamy na krótką wycieczkę po logistyce
produkcji, logistyce magazynowania oraz logistyce dystrybucji.

Logistyka produkcji
Projektant zawsze ma szansę doboru takich rozwiązań, które zadośćuczynią społecznej odpowiedzialności, nawet jeśli nie pracuje w firmie
produkującej papier. Może realnie zagłosować rękami i nogami i wybierać
partnerów biznesowych świadomie implementujących w swoich organizacjach zasady zrównoważonego rozwoju. W takim przypadku powinien
zwracać uwagę na pięć aspektów działalności firmy:
1.
2.
3.
4.
5.

Park techniczny i zaplecze technologiczne,
Zdolności recyklingowe,
Metody zarządzania produkcją,
Podejście do utylizacji odpadków poprodukcyjnych,
Certyfikaty i normy, w szczególności jakości i środowiskowe.

To one pokazują, w jakim stopniu przedsiębiorstwo podchodzi na serio
do spraw zrównoważonego rozwoju.
Nowoczesny park techniczny i zaplecze technologiczne to sprawa podstawowa, jeśli mówimy o zrównoważonej działalności producenta papieru,
firmy poligraficznej lub innej firmy z branży. Nowe, regularnie serwisowane, zoptymalizowane pod kątem zużywanych zasobów urządzenia to
ważna wskazówka dla projektanta poszukującego odpowiedzialnego producenta. Pochodną dobrego stanu urządzeń będą m.in.: większa efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, ograniczone zużycie wody, większe
bezpieczeństwo pracowników, a w przypadku firmy papierniczej również
większe możliwości w zakresie przetwarzania makulatury na nowy papier.
3

E. Jastrzębska, „Zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw jako element wdrażania koncepcji rozwoju
zrównoważonego”, [w:] „Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci”, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH” nr 32, Warszawa 2011, s. 221.
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Przyjrzyjmy się sprawom recyklingowym, w szczególności recyklingowi
makulatury. Poziom odzysku makulatury w Polsce wynosi 46,5%, w porównaniu do 71,7% dla Europy – jest więc pewien dystans do nadrobienia.
Każdy papier może być poddawany procesowi recyklingu maksymalnie
siedem razy; później musi być zmieszany ze świeżą makulaturą z pełnowartościowymi włóknami papierowymi. Recykling makulatury to nie tylko
korzyść dla środowiska, ale także dla budżetu firmy papierniczej (a finalnie –
jej klientów). Wytwarzanie papieru z surowców wtórnych to – w porównaniu z produkcją z włókien pierwotnych – redukcja kosztów energii (o 65%)
oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza (o 74%) i wody (o 35%). Recykling
jest jednym z kluczowych ogniw gospodarki recyrkulacji.
Rys. 3. Schemat gospodarki recyrkulacyjnej (S. Kozicki)
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CIRCULAR
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Jeśli interesują Cię szczegóły tych
procesów, możesz im się przyjrzeć
dzięki filmom dostępnym na stronie
www firmy Mondi:
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TUTAJ
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Jako polski przykład dobrej praktyki w tym zakresie
można wskazać firmę Mondi Świecie – producenta
papieru. Firma posiada laboratorium, plac biopaliw,
oczyszczalnię, makulaturownię, elektrociepłownię
i pełną linię technologiczną pozwalającą przerobić
makulaturę i kartony na włókna wtórne wykorzystywane w produkcji papieru. Wszystko to oparte jest
na nowoczesnym sprzęcie i zaawansowanych technologiach. Firmie udaje się przetwarzać i odzyskiwać większą część makulatury (wykres na podstawie
danych Mondi).

Rys. 4. Stopień odzyskiwania włókna z makulatury w firmie Mondi (S. Kozicki na podstawie danych Mondi)
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Innym ciekawym przykładem tego, jak nowoczesny park technologiczny
może wpływać na produkcję papieru, aby ta była nie tylko konkurencyjna
i efektywna ekonomicznie, ale także zrównoważona, jest firma SCA.
SCA wytwarza papier gazetowy w 100% pochodzący z przetworzonej
makulatury. Nie tylko to świadczy o mocnej determinacji SCA, ale także
inne elementy logistyki produkcji. Na przykład systematycznie zmniejszane jest zużycie wody w procesach produkcyjnych i transportowych:

Zdj. 1. Produkcja papieru w firmie SCA w Wielkiej Brytanii (źródło: www.sca.com)
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nie tylko poprzez zwykłą redukcję zużycia, ale także poprzez trójstopniowe (mechaniczne, biologiczne i chemiczne) oczyszczanie wody, pozostającej w obiegu zamkniętym. W zakresie gospodarki energetycznej
tego przedsiębiorstwa dużą rolę odgrywają biopaliwa takie jak resztki
drzewne (szczególnie korzenie i korony drzew) czy gazy naturalne,
a także produkty uboczne innych procesów produkcyjnych; np. para
wodna generowana w jednym miejscu linii produkcyjnej używana jest
w innej części linii do suszenia gotowego już papieru. Zrównoważany
rozwój to nie tylko środowisko naturalne, ale również ludzie. SCA udało
się zmniejszyć u swojego personelu ryzyko wystąpienia chorób zawodowych, takich jak pylica, uszkodzenia słuchu czy kontuzje kończyn
górnych, poprzez m.in. zamknięcie procesów produkcyjnych w hermetycznych obudowach.
Metody zarządzania produkcją to trzeci poziom funkcjonowania logistyki produkcji w firmie, na podstawie którego można określić skalę
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Zarządzanie przez
chaos lub inne improwizowane metody niekoniecznie świadczą
o firmie dobrze.
Korzenie lean
Przyjmuje się, że pionierem zarządzania wg filozofii lean była Toyota
Motor Company w okresie powojennym. Sytuacja ekonomiczna i materiałowa kazała szukać rozwiązań,
które zagwarantują wysoką jakość,
elastyczność, niskie marnotrawstwo
oraz nieustające doskonalenie. Podejście lean było modyfikowane, uszczegóławiane i definiowane w kolejnych
latach; aktualna wykładnia bazuje na
pracy pt. „The Machine That Changed
the World” opublikowanej w 1990
roku, autorstwa trzech naukowców
rodem z MIT.

Lean management to metoda zarządzania, której filozofią jest takie zarządzanie firmą, aby produkować
coraz więcej, wykorzystując coraz mniej (wysiłku,
urządzeń, czasu i miejsca) przy jednoczesnym dostarczaniu klientom dokładnie tego, czego chcą. Podstawę lean stanowią dwa założenia:
•

•

jidoka (autonomizacja) – zaprojektowanie
systemów produkcyjnych w sposób,
który umożliwia wykrywanie i eliminowanie
błędów oraz odstępstw od przyjętych
standardów,
just in time – system dostaw dokładnie
na czas, czyli produkcja tego, co akurat jest
potrzebne, przy wykorzystaniu systemu
ssącego (Pull).

System Pull, o którym mowa powyżej, polega na
„ciągnięciu” produktu/usługi przez klienta, kiedy
potrzebuje danego produktu lub usługi. Niezbęd-
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nym elementem systemu jest mocna relacja klient ‒
dostawca, bez tego system dostaw przypomina bardziej tradycyjny system (Push/pchanie), ponieważ
wypycha się pracę, która została wykonana. System Pull jest obarczony mniejszą ilością strat, przez
co staje się o wiele bardziej elastyczny i odporny na
zakłócenia zewnętrzne.
Alternatywny wobec niego system Push polega na
wytwarzaniu produktów, a następnie na ich sprzedaży, czyli „wypychaniu” ich do klienta lub magazynu. W systemach Push gromadzi się duże zapasy,
często zbędne, co z kolei wpływa na wyższe koszty
firmy. Produkcja opiera się na prognozowaniu, a nie
na realnym zapotrzebowaniu. W sytuacji, gdy szacowany poziom produkcji nie jest trafiony, firma
zostaje z większą ilością towarów. A zatem w syntetycznym skrócie:

7 strat (7 Wastes)
Jednym z podejść do identyfikacji
strat jest posortowanie ich według
7 kryteriów:
•

Nadmierne oczekiwanie pomiędzy
etapami procesu,

•

Nadprodukcja wynikająca ze złego
planowania,

•

Niepotrzebny transport – brak
właściwego przepływu materiału,

•

Nadmierne zapasy,

•

Błędy jakościowe,

•

Złe lub zbyt wiele metod pracy,

•

Zbędny ruch (wynikający ze złej
organizacji stanowiska pracy).

Niektórzy dodają jeszcze dwie straty:
nadmierną biurokrację oraz zbyt dużo
spotkań.

SYSTEM PULL

SYSTEM PUSH

niski poziom zapasów

wysoki poziom zapasów

niskie partie produkcyjne

wysokie partie produkcyjne

rzadsze problemy z jakością

częstsze problemy z jakością

sprecyzowany poziom produkcji

prognozowany poziom produkcji

Podejście lean określa także trzy podstawowe nieefektywne działania.
Zgodnie z japońskimi korzeniami podejścia noszą one japońskie nazwy;
są to: Muri (przeciążenie), Mura (nierównomierność) i Muda (strata, bezużyteczność, daremność, zbędność). Powodują one błędy jakościowe,
zmniejszoną efektywność, a w rezultacie obniżoną produktywność,
częstsze awarie maszyn, niezadowolenie pracowników 4.
4

Lean Management, www.lean-management.pl, dostęp: 13.02.2018.
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Rys. 5. Muri, Mura i Muda – czym są w praktyce (S. Kozicki na podstawie http://lean-management.pl/wcm/
muda-muri-mura/)
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strata
strata
strata
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Lean management może działać skutecznie, jeśli w przedsiębiorstwie
implementowane są adekwatne systemy takie jak 5S, TPM, TQM, JiT
oraz narzędzia do ich obsługi, np. Kaizen, Kanban, Zarządzanie wzrokowe, SMED, problem solving, teamwork, kreatywność, gniazda produkcyjne etc. Oto krótka charakterystyka najważniejszych z nich:
5S – akronim pochodzący od pięciu słów kluczy: Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina. Zasadę funkcjonowania
dobrze pokazuje poniższy schemat (rys. 6).
JiT – akronim pochodzący od słów Just in Time. Filozofia zakładająca, że
zapas jest marnotrawstwem, a zatem świetnie koresponduje z koncepcją
Kanban (patrz niżej). Fundamentem podejścia jest założenie, że odpowiedni materiał trafia w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu,
w dokładnej ilości. Nie są generowane zapasy.
Kaizen to koncepcja nieustannego doskonalenia – nie tylko w biznesie,
ale też w kulturze japońskiej w ogóle. Polega na angażowaniu wszystkich
osób organizacji, niezależnie od szczebla i miejsca w strukturze, w stałe
poszukiwanie metod udoskonalenia poszczególnych obszarów organi-
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Rys. 6. Struktura 5S (S. Kozicki)

SORTOWANIE

SYSTEMATYKA

Usunięcie ze stanowiska pracy
wszyskiego, co zbędne
w danym momencie

Oznakowanie wyposażenia
i umieszczenie
w wyznaczonym
miejscu

SAMODYSCYPLINA
Wyrobienie nawyku
przestrzegania czterech S

STANDARYZACJA

SPRZĄTANIE

Określenie standardów
rozmieszczenia dla
wyposażenia
stanowiska

Porządkowanie
stanowiska pracy

zacji. Ma to na celu eliminowanie bieżących problemów, zapobieganie ich występowaniu w przyszłości,
a także powstawanie innowacyjnych rozwiązań 5.
Kanban to koncepcja redukowania zapasów, a tym
samym zmniejszenia zaangażowania kapitałowego
i zwiększenia elastyczności produkcji w odniesieniu
do zmienionych wymogów ilościowych. Koncepcja
oparta jest na systemie kart; każda karta jest zleceniem produkcyjnym oznaczającym potrzebę zaopatrzenia stanowiska roboczego bądź potrzeby klienta.
W Kanban wyróżnia się dwie kategorie kart, jedna
z tych kart zawsze musi być przypięta do pojemnika,
w którym przechowuje się materiały o ustalonej wielkości partii produktów:
•

5

Rys. 7. Struktura Kaizen (S. Kozicki)

ACT
KAI ZE N

Cykl
Deminga

CHECK

DO

Dowiedz się więcej, jak działa Kanban:

KLIKNIJ
TUTAJ

Karta produkcji – zlecenie produkcji (KAN) –
służy do zlecania wykonania określonej liczby
Encyklopedia Zarządzania, www.mfiles.pl, dostęp: 13.02.2018.
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przedmiotów. Karta ta zezwala na wytworzenie produktu
na stanowisku roboczym w celu przekazania produktu
do innego stanowiska na podstawie karty zapotrzebowania.
•

Karta zapotrzebowania – zlecenie przepływu (BAN) – stanowi
dokument pobrania produktu z poprzedniego stanowiska.
Karta ta umożliwia transfer jednego standardowego pojemnika
ze stanowiska, w którym produkt był wytworzony, do stanowiska,
gdzie będzie on zużyty 6.

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie te i podobne podejścia w zakresie
nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem zakładają optymalizację
i oszczędzanie, ale nie na pracownikach czy materiałach, lecz za pomocą
optymalizacji procesów, kultury organizacyjnej, metod działania na różnych
szczeblach. Dlatego warto zwracać uwagę na metody zarządzania u swoich
partnerów biznesowych, bo pokazują wartości, jakie są w ich firmie ważne.
Przeanalizowaliśmy logistykę produkcji przez pryzmat parku technicznego, zaplecza technologicznego, możliwości recyklingu i metod zarządzania produkcją, czas przyjrzeć się kwestiom utylizacji odpadków
poprodukcyjnych. W przemyśle celulozowo-papierniczym powstaje
znaczna ilość odpadów biomasowych, które zamiast wyrzucać na wysypisko, można spożytkować jako źródło energii. Biomasa tego typu ma
właściwości energetyczne podobne do węgla brunatnego i kamiennego.
Jedynym mankamentem jest stosunkowo duża zawartość wody. Wada
ta może zostać jednak wyeliminowana po dopracowaniu alternatywnych
dla spopielania technik odzysku energii. Techniki te dostępne dla innych
rodzajów odpadów są obecnie w fazie dostosowania do potrzeb przetwarzania odpadów papierniczych.
International Paper w Kwidzynie poszedł o krok dalej z utylizacją odpadów. Zainstalował na terenie fabryki nowoczesne kotły, gdzie spalane są
paliwa o obniżonej zawartości siarki wraz z wszelkimi odpadkami z przerobu makulatury. Pozwoliło to wyeliminować uciążliwe dla mieszkańców
zapachy. Jest to na tyle wydajny system, że elektrociepłownia przedsiębiorstwa ogrzewa również budynki mieszkalne Kwidzyna, co z kolei
pozwoliło na zlikwidowanie małych, przestarzałych kotłowni osiedlowych. Ponieważ w procesie wytwarzania papieru zużywa się hektolitry
6
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System Kanban, www.system-kanban.pl, dostęp: 13.02.2018.

wody, IP zainwestował w nowoczesną biologiczną oczyszczalnię ścieków,
która przyjmuje również ścieki komunalne z miasta. International Paper
zainwestował także w wysokosprawne filtry, aby redukować pyły wytwarzane w procesie spalania.
Innym przykładem może być Mondi Świecie, producent tektury falistej.
Oprócz tego, że wyroby Mondi są w min. 50% produkowane z makulatury, to zakład przeprowadził wiele inwestycji i modernizacji zmniejszających swoją uciążliwość dla środowiska, wprowadzając m.in. urządzenia
służące ochronie powietrza (elektrofiltry, płuczki, instalacje do odpędzania i spalania gazów złowonnych), technologie bezściekowe z minimalną
ilością odpadów, urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń powietrza
i wód podziemnych. Zmodernizowano również biologiczną oczyszczalnię
ścieków, przeprowadzono rekultywację terenu, zadrzewiono tzw. strefy
ochronne, zmniejszono zużycie energii elektrycznej, wody i chemikaliów
oraz obniżono poziom hałasu. Jednym z odczuwalnych efektów tych
redukcji jest ograniczenie specyficznego zapachu w mieście. Mondi udostępnia miastu nowoczesną oczyszczalnię uzdatniającą ścieki komunalne,
finansuje funkcjonowanie wysypiska odpadów, organizuje odzysk makulatury z przedsiębiorstw, punktów handlowych, gospodarstw domowych
i wysypisk. Kora drzewna nie ma właściwości papierotwórczych i jako
odpad po korowaniu jest sprzedawana do celów ogrodniczych. Mondi
planuje również zakup specjalnych kotłów, które będą w stanie przetwarzać korę na energię.
Certyfikaty i normy, w szczególności jakości i środowiskowe to ostatni,
choć nie najmniej istotny element oceny przedsiębiorstwa pod kątem
jego społecznej odpowiedzialności. Dobrze jest rozumieć, co komunikują
znaki i symbole norm i certyfikatów. Dobrze jest też zachować dystans
wobec autorskich, nieuznawanych powszechnie znaków i symboli czy
też np. wobec tytułów lub znaków jakości, które się kupuje w celu uwiarygodnienia działania przedsiębiorstwa. Oto przykładowe certyfikaty/
normy/tytuły/etykiety, na które warto zwracać uwagę:
•
•
•
•
•
•

Forest Stewardship Council (FSC)
Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC)
ISO 14001 Environmental Management System
zbiór norm serii ISO 14000
ISO 50001 Energy Management System
Social Accountability 8000
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•
•
•
•
•
•
•
•

Account Ability 1000
ISO 26000
UE Ecolabel
Nordic Swan
Carbon Neutral Product
Blue Angel
Green-e
Windpower.

Podsumujmy: jest pięć obszarów aktywności firmy na poziomie logistyki
produkcji, które możesz rozpoznać, ocenić i finalnie oszacować, jaki
poziom odpowiedzialności społecznej funkcjonuje w firmie. I czy chcesz
z nią współpracować.

Logistyka magazynowania
A co, jeśli na siłę przyspieszymy proces
adaptacji materiału?
Uprzedźmy fakty – na poniższym
zdjęciu widać tego efekty:

Zdj. 2. Efekt zbytniego pośpiechu
(S. Kozicki)

Starożytna maksyma spiesz się
powoli jest tu wybitnie adekwatnym
stwierdzeniem. Przekonał się o tym
na własnej skórze zespół jednej
z firm poligraficznych, gdy po raz
kolejny wykonywał torby papierowe
dla swojego klienta. Te same torby,
które oblepiano w lecie papierowymi
naklejkami, w grudniu ukazały nowe,
nieznane dotychczas oblicze.
verte
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Na poprzednich stronach przyglądaliśmy się logistyce
produkcji. Drugim w kolejności rodzajem logistyki,
o którym należy porozmawiać, jest logistyka magazynowa. Magazyn magazynowi nierówny, dlatego nasze
rozważania podzieliśmy tutaj na dwie części: w pierwszej przyjrzymy się małym magazynom, typowym dla
większości agencji reklamowych czy biur projektowych, w drugiej – dużym magazynom, charakterystycznym dla producentów i dystrybutorów papieru.
W treści pojawi się mnóstwo operacyjnych detali, ale
to właśnie jeden z tych przypadków, gdy diabeł tkwi
w szczegółach. Gospodarka w obrębie logistyki magazynowej to suma mnóstwa detali. Zawsze zagadką
będzie, czy zadbanie o jeden z nich lub zaniedbanie
jednego nie będzie języczkiem u wagi, który spowoduje straty lub pozwoli spokojnie pracować i spać po
nocach zespołowi obsługującemu magazyn.
Małe magazyny
Stanowią zaplecze mniejszych firm, służąc do przechowywania papieru i innych materiałów produkcyjnych. W większości przypadków magazynowane

surowce będą materiałem szybko rotującym –
w takich firmach jest zamawiany, aby zrealizować
konkretne zlecenie. Niemniej jednak przy całej swojej szybkości rotacji materiał ten musi mieć czas na
spokojne odleżenie i adaptację w środowisku, w którym będzie przetwarzany: drukowany, sztancowany,
bigowany, klejony etc. Szacując czas wykonania zlecenia, ale także czas na opisaną wyżej adaptację, zarządzający magazynem musi wziąć pod uwagę nie tylko
rodzaj materiału (gramatura papieru, uszlachetnienia
etc.), ale również inne czynniki, np. porę roku, ponieważ proces adaptacji w zimie trwa nieco dłużej niż
w lecie.

Jak się okazało, torby przyjechały
minimalnie wilgotne. Odpoczywały
co prawda w pracowni, ale za krótko
(czas! czas!). W konsekwencji
spowodowało to odklejanie się
naklejek. I to już po upływie godziny!
Operację należało powtórzyć.
Dopiero po 48 h leżakowania
w magazynie torby nadawały się
do ponownego oklejania.

W magazynie powinny być też utrzymywane optymalne warunki, tj.:
•

temperatura: 18-22˚C,

•

wilgotność: 40-55% wilgotności względnej.

Warunki te nie są aż tak restrykcyjne, jak w przypadku dużych magazynów, gdzie bywa, że papier
leży tygodniami. Mimo to staranność w tej materii wiele mówi o firmie zarządzającej magazynem.
Utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności
jest ściśle powiązane z cyrkulacją powietrza. Jeśli
pozwalają na to zainstalowane klimakonwektory –
sprawa jest prosta. Jeśli jednak pomieszczenie nie
ma bezpośredniego dostępu do zaprojektowanych
przepływów powietrza, należy koniecznie wzbogacić przestrzeń magazynową o dedykowaną klimatyzację z możliwością sterowania wilgotnością albo
zapewnić przepływ powietrza wraz z chłodzeniem/
ogrzewaniem za pomocą urządzenia jak na zdjęciu
poniżej (zdj. 3.).
Utrzymanie parametrów temperaturowych i wilgotnościowych oraz cyrkulacja powietrza to podstawy dobrej kondycji składowanych materiałów

Zdj. 3. Klimatyzator przenośny z opcją jonizacji
powietrza (S. Kozicki)
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papierowych. Co jednak, jeśli zespół magazynu zaniedba podstawy
albo dopiero rozpoczyna pracę w nowej lokalizacji? Jeśli ceni sobie
wewnętrzny spokój oraz jakość produktów, będzie musiał zapewne
wyrzucić kilka wypaczonych materiałów, a następnie szybko korygować braki w instalacji klimatyzacyjnej. Za ilustrację tematu niech
posłuży magazyn jednej z pracowni projektowych pokazany na zdjęciu poniżej (zdj. 4.).
Jak widać na liczniku, umieszczonym w prawy górnym rogu fotografii,
temperatura powietrza w pomieszczeniu jest na granicy dopuszczalnego zakresu, zaś wartość wilgotności – radykalnie poniżej obowiązujących standardów. Co się dzieje z papierem w zimie, kiedy wykonano
to zdjęcie? Magazynowany papier szybko wysycha i robi się kruchy.
Najlepiej widać to w maszynie drukującej, kiedy arkusz pozostawia po
sobie ślady w postaci drobnych włókienek i pyłu. Z kolei w lecie, kiedy
wilgotność przekracza w tym pomieszczeniu normy, tym razem powyżej
górnej granicy dopuszczalnego zakresu, na zadrukowanych arkuszach
pojawiają się bąble.

Zdj. 4. Warunki w małym magazynie (S. Kozicki)
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Poza odpowiednim mikroklimatem w magazynie konieczna jest również rozsądna przestrzeń magazynowa do składowania arkuszy. Dla
mniejszych formatów w zupełności wystarczą półki jak np. na zdjęciu
powyżej. Powierzchnia półki powinna być na tyle duża, żeby arkusze
nie zwisały z niej i nie wypaczały się. Jeśli na jednej półce znajdują
się arkusze w różnych rozmiarach ułożone jeden na drugim, arkusze największe powinny być najniżej, najmniejsze – najwyżej. Papier
nie powinien piętrzyć się w niewyobrażalnych stertach – dostęp do
poszczególnych arkuszy powinien być maksymalnie ergonomiczny.
Regał nie może mieć pleców i nie powinien być całkiem dosunięty do
ściany, aby nie utrudniać cyrkulacji powietrza. W przypadku większych
arkuszy, tj. B1, potrzebne są już duże regały magazynowe. Jak wielkie?
To zależy wyłącznie od realizowanych przez magazyn przyjęć i wydań
materiału – branża wyposażenia magazynów zaspokoi nawet najbardziej wyszukane potrzeby, niekoniecznie drogo. Na zdjęciu poniżej
widzimy standardowe regały, dopasowane do europalet typu EUR1
(800 x 1200 mm), wykorzystywane w biurze projektowym z własnym
zapleczem produkcyjnym.

Zdj. 5. Regały w małym magazynie (S. Kozicki)
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Jeśli instalowane są regały magazynowe tej wielkości, to znaczy, że
magazyn będzie przyjmował od swoich dostawców materiały na paletach. Warto więc uwzględnić w ustawieniu nie tylko drogę dostępu dla
wózka paletowego lub wózka podnośnikowego, ale także dobrze przygotować dolne poziomy jako najbardziej naturalne do bezpiecznego
składowania palet. Że nie jest bezpiecznie, będzie na 100% wiadomo,
kiedy ktoś zahaczy goleniem o wystającą paletę. Ale skoro można to
przewidzieć, lepiej zawczasu zaplanować ustawienie regałów w sposób
bezpieczny i wygodny.
Dostępne na rynku aplikacje do zarządzania małym magazynem,
zarówno mobilne, jak i desktopowe, pozwalają każdemu znaleźć coś
dobrego dla siebie. Jeśli jednak nie spełniają oczekiwań funkcjonalnych
lub (zapewne nawet częściej) kosztowych, warto zadbać o narzędzie IT,
które pozwoli zachować porządek, ale też ciągłość zarządzania zasobami
i przestrzenią, w przypadku nieobecności kogoś z zespołu magazynowego. Minimum minimorum w tym przypadku to arkusz kalkulacyjny,
np. MS Excel lub – jeśli radykalnie tniemy koszty – LibreOffice Calc,
ewentualnie Arkusz Google. Dzięki temu możemy zaplanować i utrzymać schemat rozmieszczenia poszczególnych materiałów, a także przyspieszyć tempo szukania potrzebnych arkuszy. Poniżej przykład takiego
niskobudżetowego, a jednocześnie funkcjonalnego rozwiązania, stosowanego w jednej z agencji reklamowych.

Zdj. 6. Arkusz kalkulacyjny do zarządzania małym magazynem (S. Kozicki)
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To podstawowe kwestie, jeśli chodzi o zarządzanie logistyką małego
magazynu. Dopilnowanie ich to nie tylko ciężka praca, ale przede wszystkim gwarancja dobrej jakości produktów składowanych w magazynie,
bezpiecznej, komfortowej i efektywnej pracy zespołu obsługi magazynu
oraz – last but not least – minimalnej dbałości o środowisko. Przyjrzyjmy
się teraz pracy dużych magazynów.
Duże magazyny
Duże magazyny są typowym zapleczem logistycznym dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych i drukarń. Podobnie jak w przypadku
małych magazynów, kluczową rolę w przechowywaniu papieru odgrywa w nich mikroklimat.
Najlepsze warunki magazynowania papieru to:
temperatura 21˚C i wilgotność względna 40%
oraz pełna cyrkulacja powietrza (ta ostatnia nieco
łatwiejsza do osiągnięcia ze względu na gabaryty
hal magazynowych). Jak widać, są one bardziej restrykcyjne od standardów małych magazynów czy
też transportu. O przyczynie pisaliśmy już wyżej –
duże magazyny to często długi okres przechowywania arkuszy czy roli papieru, a zatem i warunki
leżakowania muszą daleko bardziej minimalizować prawdopodobieństwo zniszczenia lub deformacji papieru.

Magazyn bez magazynierów
Jak wspomnieliśmy wyżej, technologie informacyjno-komunikacyjne
(ICT) spod znaku Industry 4.0 oraz
Internet of Things już od kilku lat
zmieniają oblicze tak mało, wydawać
by się mogło, spektakularnej branży
jak logistyka. Najbardziej inspirujący
jest model magazynu, który w całości
obsługiwany jest przez zaawansowane
technologicznie systemy, roboty
i czujniki. Rola człowieka kończy
się, gdy kierowca wózka widłowego
dostarcza przed taki magazyn paletę
z materiałem. Polecamy ciekawy film
pokazujący, jak to działa.

KLIKNIJ
TUTAJ

W przypadku dużych powierzchni i hal magazynowych trudno mówić o małych półkach i półeczkach;
tu podstawową strukturą jest regał, i to raczej większy niż mniejszy. Z punktu widzenia wysokości składowania można wyszczególnić regały:
•
•
•

niskiego składowania – do 4,2 metra,
średniego składowania – od 4,2 do 7 metrów,
wysokiego składowania (wielokondygnacyjne) –
od 7 do 25 metrów i wyżej.
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Ze względu na sposób składowania palet można też regały usystematyzować w ten sposób:
•
•
•
•

do składowania statycznego,
do składowania dynamicznego,
do składowania drobnych części statycznie/dynamicznie,
specjalistyczne do składowania dłużyc.

Duże magazyny przedsiębiorstw branży papierniczej i poligraficznej to
olbrzymie ściany metalowych regałów załadowane paletami lub rolami
papieru. Poniższe zdjęcie dobrze pokazuje skalę.

Zdj. 6. Regały w dużym magazynie (źródło: reillyinternationalgroup.com)

Zwracają uwagę wielkie role papieru. Role można przechowywać też
w taki, bardziej widowiskowy, sposób.
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Zdj. 7. Suwnice i bele papieru w dużym magazynie (źródło: www.demagcranes.es)

Robi wrażenie, prawda?
To, ile roli papieru można na siebie nałożyć, zależy od
ciężaru jednostkowego i rodzaju tego papieru i od tego,
czy rola ma ochronną belę czy też nie. Ilość papieru składowanego na paletach jest ograniczona nośnością półki
regału oraz rodzajem papieru. Zaletą regału jest to, że
mieści jedną paletę na wysokość; nie ma więc ryzyka,
że papier się pogniecie pod ciężarem innej palety.
Z głębokością natomiast bywa różnie. Oprócz zwykłych
regałów są szeroko wykorzystywane również tzw. systemy przepływowe. Rozwiązanie to polega na tym, że
regał jest wyposażony w rolki, a kolejne palety układa
się w taki sposób, że każda nowa paleta popycha dalej
swoją poprzedniczkę. Z kolei z drugiej strony regału
można palety odbierać – w takiej kolejności, w jakiej je
tam umieszczono. To metoda FIFO w pełnym zakresie.

FIFO
Akronim od angielskiego First In
First Out – pierwsze weszło, pierwsze
wyszło. To sposób zarządzania
zapasami w magazynie na podstawie
kolejności przyjęcia produktu przez
magazyn. Oznacza to, że zasoby,
które zostały wprowadzone do
magazynu jako pierwsze, zostaną też
wydane zeń w pierwszej kolejności.

Duże magazyny to nie tylko wielka skala przechowywanych materiałów, ale także duża skala mechaniza-
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cji i automatyzacji w zakresie intralogistyki. Nie ma
na świecie szanującego się, poważnego producenta
papieru, który pozwoliłby sobie na li tylko manualne
i analogowe rozwiązania w zakresie gospodarki magazynowej. Minimalny zakres to przenośniki taśmowe
lub rolkowe, przemysłowe suwnice (jak ta na wcześniejszym zdjęciu), wózki widłowe, czytniki kodów
kreskowych lub QR.

Intralogistyka
to tworzenie i optymalizacja
wewnętrznych przepływów materiałów oraz strumieni logistycznych
wewnątrz przedsiębiorstwa.

Kody QR i kreskowe już dawno wyeliminowały manualne zarządzanie
zasobami magazynowymi. Mają bowiem dwie istotne zalety: stosunkowo
niski koszt i łatwość wdrożenia i obsługi. Kody integrują fizyczną lokalizację przechowywanych zasobów, ich szczegółowe parametry, przestrzeń
magazynową, zewnętrznych interesariuszy, konkretnych pracowników
oraz procesy wewnątrzmagazynowe w jeden spójny system, działający
w czasie rzeczywistym. Ogólną zasadę działania systemów magazynowych opartych na kodach ilustruje ten uproszczony schemat.
Rys. 8. System zarządzania magazynem oparty na kodach (S. Kozicki)

KODY KRESKOWE
W MAGAZYNIE

przyjęcie palety
na magazyn

nowy kod dla
nowego gniazda
i palety

SYSTEM
RFID

wprowadzenie
danych
RFID

skanowanie
kodu palety

RFID

informacja na skanerze
gdzie jest paleta

ściągnięcie
palety ze stanu

magazynier odszukuje
gniazdo i daną paletę

Dobrze funkcjonujący system oparty na kodach to terminowe realizacje
zamówień, mniejsze braki na magazynie i dobrze zaplanowane zapasy.
Wkrótce kody QR i kreskowe zostaną uzupełnione przez beacony, aktualnie wdrażane już w centrach logistycznych, choć w branżach innych
niż papiernicza. Również wpuszczenie transmisji danych w postaci Blue-
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tooth czy Wi-Fi do hal magazynowych umożliwiło
rozwój usług poprawiających zarządzanie logistyką
magazynową. Już dziś dostępne są aplikacje umożliwiające szybsze i bardziej dokładne zarządzanie
zasobami magazynowymi, tworzenie heatmap obrazujących ruch pracowników i pojazdów w hali (co daje
możliwość optymalizacji ruchu), lokalizacji pracowników w obrębie magazynów, czy też wielowymiarowe
arkusze kalkulacyjne w postaci kostek OLAP, które
mogą agregować i prezentować dane w sposób nieporównywalnie bardziej złożony niż zwykły arkusz
kalkulacyjny. Te i inne rozwiązania technologiczne to
znakomite wsparcie zrównoważonego rozwoju firmy:
redukują zanieczyszczenia, zmniejszają ryzyko chorób
zawodowych i/lub wypadków pracowników, redukują
zużycie zasobów naturalnych.

Industry 4.0, IoT i inne gadżety
W myśleniu o rozwoju logistyki magazynowej jeszcze warto wziąć pod
uwagę takie nurty rozwoju nowych
technologii jak:
•

Big Data – przetwarzanie
olbrzymich ilości danych,

•

Artifical Intelligence – sztuczna
inteligencja,

•

Virtual Reality – rzeczywistość
wirtualna,

•

Augmented Reality – rzeczywistość
rozszerzona,

•

Unmanned vehicles – pojazdy
bezzałogowe,

•

Smart – rozwiązania inteligentne.

Oto przykład, jak można wykorzystać AR
w magazynie.

Pisząc o nowych technologiach w logistyce magazynowej w Polsce, nie sposób nie wspomnieć o odnawialnych źródłach energii. Najlepiej w taki sposób: nie
ma, nie funkcjonują na szerszą skalę, śladowe ilości.
Na tym polu Polska może się pochwalić tylko montażem paneli solarowych (w bardzo małych ilościach),
korzystaniem z wózków widłowych napędzanych
gazem i polityką energooszczędnych żarówek led. Nie byliśmy w stanie
zidentyfikować ani jednej firmy, która chwaliłaby się pasywnymi magazynami, wiatrowymi elektrowniami przyzakładowymi lub zastosowaniem
OZE na podobną skalę. Nawet wykorzystanie biomasy do dywersyfikowania źródeł energii nie imponuje, bo to tylko kropla w morzu realnych
potrzeb. Przypomnijmy za serwisem logistyka.net.pl, że biomasa stanowi
trzecie w świecie i drugie w Polsce naturalne źródło energii. W 2010 roku
w bilansie energii odnawialnej biomasa stała stanowiła w naszym kraju
85,36% źródeł. Kolejnymi, pod względem udziału w OZE, były: biopaliwa
ciekłe – 6,65%, woda – 3,65%, wiatr – 2,08%, biogazy – 1,67%, pompy
ciepła – 0,31 %, energia geotermalna – 0,20 %, odpady komunalne –
0,04 %, promieniowanie słoneczne – 0,03 % 7. Znamienna jest tu odpowiedź Marka Krzykowskiego, prezesa International Paper – Kwidzyn, dla

7
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Logistyka.net.pl, https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/logistyka/item/85068-organizacja-systemulogistycznego-w-produkcji-i-wykorzystaniu-biomasy-energetycznej, dostęp: 13.02.2018.
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„Dziennika Gazety Prawnej” 8, której udzielił na pytanie o powody zainwestowania przez przedsiębiorstwo w plantację biomasy w Kwidzynie.
Oto co odpowiedział:
– Produkcja biomasy w Polsce wciąż nie zaspokaja potrzeb przemysłu
zobowiązanego do realizowania polityki energetycznej UE. Zapewnienie
stabilnej podaży w rozsądnej cenie wymaga stworzenia nowych, zrównoważonych źródeł biomasy. Produkcja biomasy to krok ku wypełnieniu unijnych celów, ale i alternatywny sposób pozyskiwania surowca dla przemysłu
celulozowo-papierniczego.
Krótko mówiąc, czasy OZE na serio w polskiej logistyce magazynowej,
w szczególności w przemyśle papierniczym i poligraficznym, to melodia
przyszłości. Trudno tylko prognozować jak odległej. Na pewno jednak
należy uważnie obserwować te firmy, które czynią zdecydowane kroki
ku OZE – wiedzą, co robią. Przestrzeń magazynowa dużych hal to nie
tylko automatyzacja czy nowe technologie, ale również interesujący zbiór
rozwiązań designerskich, które nie tylko optymalizują ruch, ale przede
wszystkim dbają o bezpieczeństwo materiałów i zespołu obsługującego
magazyn. Przykładami mogą być: odbojniki na regałach (na zdj. 6 – żółte
nasadki zamontowane u podnóża belki nośnej regału, tuż przy podłodze),
które chronią regał przed zawaleniem w przypadku uderzenia wózkiem
widłowym, metalowe profile na słupach nośnych magazynu (zdj. 8 – czerwone profile) i oczywiście wyznaczone ścieżki dla pracowników pieszych
oraz pracujących na wózkach.
Oprócz podstawowych procesów, zadań i funkcji logistyki magazynowej warto pamiętać też o VAS, czyli Value Added Services – wszystkich
najdrobniejszych operacjach, jakie są wykonywane poza klasycznym
drukiem i pracami introligatorskimi. Oto przykłady: przylepianie próbek
w magazynach, pakowanie próbek kosmetyków czy nawet składanie
paczek z różnych elementów i wysłanie do setki odbiorców. W zależności od potencjału magazynu można takimi usługami zajmować się
samodzielnie albo je outsource’ować, jeśli nie są one core of business
przedsiębiorstwa, które zarządza magazynem. Wielu operatorów logistycznych już od dawna oferuje takie usługi ze względu na rosnącą
potrzebę oddania tego typu prac na zewnątrz. Również niektóre największe firmy z branży poligraficznej, jak np. R.R. Donnelley Europe,
8
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„Dziennik Gazeta Prawna”, http://www.pigeor.pl/media/js/kcfinder/upload/files/media/DGP_ODNAWIALNE_ZRODLA_%20ENERGII.pdf, dostęp: 13.02.2018.

Zdj. 8. Wózki widłowe w dużym magazynie (źródło: www.logistyczny.com)

posiadają podobne rozwiązania
w swojej ofercie.
Wszystko, co napisaliśmy o logistyce magazynowej, sprowadza się
do prostej i poniekąd oczywistej
konstatacji, że funkcją magazynu
jest optymalizacja zapasów tak, aby
nie było ich za dużo ani za mało.
I to niezależnie od tego, czy właściciel magazynu hołduje raczej
systemowi Pull czy Push, które opisaliśmy wyżej przy okazji tematyki
lean management. Są różne metody
obliczania wielkości zapasów (np.
system przeglądu okresowego
czy punkt ponownego zamówienia), jak również wskaźniki oceny
zapasu. My skupimy się na zaletach
i wadach utrzymania zapasów9.
9

Pochwała outsourcingu VAS – wspomnienia
z agencji reklamowej
Zaprojektowaliśmy piękne plakaty, ulotki, woblery, standy, które
dla naszego klienta mamy rozesłać do 200 punktów, w różnej ilości
i kompilacji. Krótko mówiąc: żadna paczka nie jest taka sama.
Nasza agencja dysponuje: dwoma pracownikami na produkcji,
drukarzem, kierowcą, dwoma grafikami i dwoma handlowcami.
Termin na wysłanie tego wszystkiego: tylko niecałe 24 h, ponieważ
papier z drukarni offsetowej się spóźnił, a równocześnie na produkcji
kończy się realizacja ważnego zlecenia ekspresowego. I co teraz?
Pracownicy prawie nocowali w pracy, każdy pakiet zapakowali
w specjalnie dedykowaną paczkę i zdążyli dzięki nieporozumieniu
z kurierem, które kupiło im trochę czasu. Dłuższe godziny pracy,
większe zużycie prądu i innych mediów oraz dodatkowe nerwy
związane z odmową kuriera, aby zabrać wszystkie przesyłki, to
tylko najważniejsze koszty, o których warto wspomnieć.
Koszty prawdopodobnie równe albo nawet większe, niż gdybyśmy
to zlecili podwykonawcy. Wystarczyło zaadresować przesyłkę
z drukarni na adres jednej z firm logistycznych, dostarczyć listy
przewozowe i… zapomnieć. Skupić się na kolejnym zleceniu.
Firmy logistyczne mają odpowiednią przestrzeń do takich operacji,
transport i oczywiście ludzi, którzy nie zajmują się niczym innym.
W przeciwieństwie do małej agencji reklamowej.
Never again.

M. Kozicka-Czerwiec, „Produkcja, zapasy, ekologistyka, projektowanie”, skrypt dla studentów
Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie.
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ZALETY

WADY

Stanowią bufory między różnymi
częściami łańcucha dostaw.

Zajmują przestrzeń –
konieczność utrzymywania
magazynów.

Zaspokajają popyt, gdy jest większy
niż oczekiwany lub nieoczekiwany
w czasie.

Kosztują – miejsce, straty,
zamrożony kapitał. W skali roku
wartość zapasów stanowi około
20% wartości dóbr.

Zabezpieczają dostępność
materiałów w przypadku opóźnień
dostaw lub małych dostaw.
Pozwalają skorzystać z rabatów
przy dużych zamówieniach,
umożliwiają zakup, gdy cena na
rynku jest niska i przewidywany
jest jej wzrost.
Pozwalają na zakup materiałów
wychodzących z produkcji.
Tworzą załadunki całopojazdowe
i redukują koszty transportu.
Stanowią zabezpieczenie w nagłych
przypadkach.

Zamrożenie kapitału w postaci utrzymywania zapasów to ryzykowne
działanie, ale mądre zapewnienie niezbędnego, bezpiecznego ich
poziomu to dobra polityka.
Kończąc rozważania nad logistyką magazynową, warto jeszcze powiedzieć kilka słów o magazynowej reutylizacji opakowań transportowych.
Magazyn to wielkie składowisko opakowań transportowych: palet,
pudełek, folii bąbelkowych, narożników kartonowych itd. Dobrą, przyjazną środowisku i budżetowi firmy praktyką jest ponowne wykorzysty-
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wanie opakowań, pozyskanych z przesłanych na magazyn materiałów,
do zapakowania innych materiałów lub gotowych produktów, które
wysyłane są do klienta. Palety można przesłać dalej; nieznacznie uszkodzone palety – również, tylko z nieco mniejszą ilością załadowanych
produktów. Folię bąbelkową, nawet potarganą czy częściowo wypstrykaną przez zestresowanego magazyniera, można ponownie wykorzystać do zabezpieczenia produktów wysyłanych klientowi. Podobnie
z opakowaniami kartonowymi, które można albo dalej wykorzystywać
w całości, albo w przypadku uszkodzenia – pociąć na kawałki i zrobić
z nich narożniki do paczki, w ostateczności potraktować jako wypełniacz do innego pudełka. Te lub podobne rozwiązania zagwarantują
nam, że magazyn zawsze będzie miał komponenty do bezpiecznego
pakowania i wysyłania paczek, liczba śmieci zredukowana zostanie
do tych opakowań, które zdecydowanie nie nadają się już do niczego,
a budżet przedsiębiorstwa w częściach dotyczących wywozu śmieci,
utylizacji oraz zakupu opakowań mile zaskoczy zespół zarządzający
magazynem. I jego przełożonych.
Oto najważniejsze myśli, jakimi chcieliśmy się z Tobą podzielić w zakresie tematu logistyki magazynowej. Wierzymy, że wraz z lekturą fragmentu poświęconego logistyce produkcji widzisz już coraz większą
część obrazu pt. logistyka. Całość zobaczysz i zrozumiesz po zapoznaniu się z ostatnią składową, tj. logistyką dystrybucji. Zapraszamy do
dalszej lektury.

Logistyka dystrybucji
Logistyka dystrybucji zaczyna się w momencie, gdy któreś z ogniw łańcucha dostaw przystępuje do złożenia zamówienia. Jeśli zrównoważony
rozwój ma zostać uwzględniony w realizacji zamówienia, na pewno
należy rozważyć takie zagadnienia jak:
•
•
•
•

•
•

produkt maksymalnie ekologiczny i ekonomiczny,
cena jednostkowa nie może być zbyt wysoka,
zachowana funkcja reprezentatywna produktu,
produkt powinien być wykonany na podstawie materiałów
atrakcyjnych wizualnie i plastycznie,
dostawca powinien być wiarygodny,
dostawca powinien być społecznie odpowiedzialny.
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W podobnych sytuacjach warto przyjrzeć się takim kwestiom jak:
•
•
•
•
•

system zamówień,
rodzaj środków transportowych,
warunki transportowe dla papieru oraz produktów finalnych,
opakowania transportowe (FEFCO),
outsourcing usług operacji magazynowych VAS
(Value Added Service).

Przyjrzyjmy się systemom zamówień w branży papierniczej i poligraficznej. Aktualnie dominują trzy modele w zakresie zamawiania materiałów: zamówienie internetowe (np. Zing), platforma zakupowa, czyli
marketplace, często dostępna tylko dla zarejestrowanych klientów wraz
ze zintegrowanymi systemami informatycznymi (np. Europapier), oraz
dedykowany przedstawiciel handlowy (np. IGEPA Polska).
Osadzenie systemu na platformie elektronicznej, jak w dwóch pierwszych przypadkach, to olbrzymia redukcja kosztów po stronie firmy
obsługującej taki system oraz minimalizowanie liczby pomyłek. Integracja
z systemem magazynowym, CRM lub nawet ERP pozwala przyspieszyć
wystawianie listów przewozowych, innych dokumentów transportowych, skrócić ścieżkę przepływu informacji, wspierać kompletację
zamówienia itp. A wszystko to na danych zadanych własnoręcznie przez
klienta. Wpływa to oczywiście na redukcję kosztów również po stronie
zamawiającego.
Dedykowany przedstawiciel handlowy to również interesujące rozwiązanie, szczególnie jeśli wagi nabierają rozwiązania niestandardowe: inny
(najczęściej bardzo krótki) termin, niestandardowy materiał wymagający
dopiero sprowadzenia, szczegółowe informacje na temat specyfikacji,
negocjacje rabatu. To kwestie, które na razie nie zostały zadowalająco
rozwiązane, chociaż rozwój usług IT opartych na sztucznej inteligencji
oraz botów daje duże nadzieje.
Optymalne, póki co, rozwiązanie to systemy e-commerce przy standardowych zamówieniach (np. zwykły papier offsetowy, papier kredowany),
a sprzedawca/konsultant – w przypadku zamówień niestandardowych,
droższych materiałów, skomplikowanych procesów.
Jeśli chodzi o opcje transportowe w logistyce dystrybucji, to w branży
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papierniczej i poligraficznej dostępna jest cała paleta rozwiązań:
•

•

•

kurierzy (rowerowi lub z samochodami dostawczymi)
do przewozu drobnych paczek,
w przypadku większych przesyłek: transport wielkopojazdowy,
tj. tiry (z naczepami standardowymi, niskopodłogowymi
lub modułowymi),
zaś w przypadku prowadzenia większej lub na większe odległości
akcji dystrybucyjnej: transport kolejowy, morski, lotniczy lub
mieszany (bimodalny).

Większość producentów i dystrybutorów papieru, ale także drukarń outsource’uje usługi transportowe. Wiedza o tym, kto obsługuje przedsiębiorstwo w tym zakresie, pokazuje też skalę jego odpowiedzialności społecznej:
niektóre z firm kurierskich dysponują flotą samochodową w całości spełniającą standard emisji Euro5/Euro6, inne – za każdą przesłaną paczkę fundują
posiłek dla bezdomnego dziecka, a jeszcze inne – kupują jednostki emisji
dwutlenku węgla, przyczyniając się do redukcji zanieczyszczenia w skali
globalnej. Warto zwracać uwagę na takie rzeczy jak operator logistyczny:
czasem w tej samej cenie można wybrać kogoś, kto robi coś sensownego
dla środowiska. A czasem nawet przy większej cenie warto wybrać kogoś,
kto swój biznes buduje mądrze i fair wobec otoczenia.
Warunki transportu papieru to szczegółowa, ale ważna kompetencja
dystrybutora lub jego podwykonawcy w zakresie transportu. Podatność
papieru na wchłanianie wilgoci lub nawet wiązanie się z wodą powoduje,
że utrzymywanie odpowiednich warunków w transporcie jest zasadnicze
dla szczęśliwego dowiezienia papieru. Podobnie jak wcześniej pokazaliśmy
to przy okazji rozważań o magazynach. Druga rzecz to zabezpieczenie
przed uszkodzeniami mechanicznymi (kompresja, uderzenia, ciśnienie,
tarcie, zgryzienie), zabrudzeniem, zakurzeniem, zmianą koloru pod wpływem światła. Papier należy do bardzo ciężkich i jednocześnie delikatnych
ładunków. Bele ochronne, w które pakowane są zwoje papieru, zbudowane są zazwyczaj z laminatu papier-PE-papier (PE – polietylen). Taka
budowa zapewnia ochronę przed niewielkim deszczem i śniegiem podczas przeładunku, a przy tym nadaje się do ponownego użytku. Takie bele
z zawartością można układać jedna na drugiej w trakcie transportu; ich
wytrzymałość określa producent. Należy pamiętać, że niezależnie od tego,
czy bele leżą czy stoją, powinny być zabezpieczone pasami oraz matami
antypoślizgowymi, jak zdjęciu nr 9.
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Zdj. 9. Bele zabezpieczone pasami i matami (źródło: int.krone-trailer.com)

Zdj. 10. Wózek do przeładunku bel papieru (źródło: www.dawsonmhe.com)

100

W czasie wyładunku takiej beli używa się specjalnego
wózka z chwytakami jak na zdjęciu nr 10.
Ten typ wózka ma jednak ograniczony udźwig
i wysokość podnoszenia. Należy zatem ładunek tak
przygotować, aby na rampie rozładowczej lub placu
operator nie miał problemu z przeprowadzeniem
operacji rozładunku/załadunku. Można też zastosować specjalne naczepy z szynami, takie jak pokazano niżej, w które również może wjeżdżać zwykły
wózek widłowy. Do szyn zamontowane zostały
kliny, aby rolki z papierem nie mogły się przemieszczać wewnątrz pojazdu.
Zdarza się, że operator logistyczny ma obowiązek odebrać ochronne bele po rozładunku – w ramach obrotu
opakowaniami logistycznymi. W takim wypadku dalsza manipulacja zwojami papieru będzie odbywać się
już bez dodatkowych zabezpieczeń. Wtedy liczy się
doświadczenie operatora wózka (co można zobaczyć
na poniższym zdjęciu), który ani nie ściśnie za bardzo
zwoju, ani go nie upuści.

Zdj. 11. Szyny do przeładunku bel papieru
(źródło: www.dawsonmhe.com)

Tak zapakowany papier potrzebuje specjalnych
warunków klimatycznych. Minimalne wskazanie to
4˚C i max. 60% wilgotności.
Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku transportu palet z papierem do zadruku. Transport papieru
na paletach to bardzo powszechna praktyka w poligrafii. Taki papier jest już przycięty na mniejsze formaty (zazwyczaj B1 – 707 x 1000 mm), dzięki czemu
leży płasko na palecie i nie wystaje poza jej granice.
Powszechnie stosowanymi są palety euro, w wymiarach jak na rysunku.

Zdj. 12. Podnoszenie bel papieru
(źródło: www.drewno.pl)
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Rys. 9. Wymiary palet standardu euro (S. Kozicki)
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Palety tekturowe
A jeśli ktoś lubi rozwiązania radykalnie
przyjazne środowisku, to warto
wiedzieć, że dostępne są również
palety tekturowe o wysokim potencjale
recyklingowym. Taka paleta waży 3–6 kg
i ma wytrzymałość dynamiczną ponad
1000 kg.

Parametry ładunkowe dla typowej palety EUR 1 10:
•

•

•

•

•

Zdj. 13. Paleta tekturowa (źródło: www.logispak.pl)

•

Nośność palety przy dowolnie rozłożonym
ładunku – 1000 kg.
Nośność palety przy równomiernie
rozłożonym ładunku – 1500 kg.
Maksymalne obciążenie palety przy piętrzeniu
palet – 4000 kg.
Maksymalne wymiary ładunku
na palecie – 840 x 1240 mm.
Wysokość ładunku z paletą – 970 mm.
Maksymalna wysokość ładunku na palecie
w przypadku ładunków objętościowych –
1800 mm.

Oczywiście są też inne rodzaje palet (np. tekturowe),
ale europalety zapewniają najlepszy współczynnik
wypełnienia naczepy. A przecież optymalizacja kosztów finansowych, organizacyjnych oraz środowiskowych jest tu ważna.
10
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E-Logistyka.pl, http://e-logistyka.pl/, dostęp: 13.02.2018.

Skoro o ładowaniu palet mowa, poniżej przedstawiamy schemat dobrze
zapakowanej palety z papierem. Tak zabezpieczone arkusze na pewno
nie ulegną zniszczeniu.
Rys. 10. Schemat pakowania i zabezpieczania palety z arkuszami papieru (S. Kozicki)

tektura lita

tekturowe narożniki

arkusze papieru

tektura lita

paleta

mocna folia ochronna

w 100% z makulatury

w 100% z makulatury
na tyle wytrzymałe, że nadają się
do ponownego użytku

nie zniszczoną użyjmy ponownie

jeszcze bardzo długo będzie
sprawne więc nie wyrzucajmy
jej na śmietnik

zwiń do ponownego użycia
użyj jako wypełniacza do paczek

Przypomnijmy, że nie powinno się stawiać takich ładunków jeden
na drugim. Papier wprawdzie ma dużą wytrzymałość na obciążenia,
ale wierzchnie arkusze zawsze w jakimś stopniu ulegną uszkodzeniu.
Warto też podkreślić optymalne warunki klimatyczne dla transportu
papieru na paletach: temperatura 10–30°C i 45% wilgotności względnej 11. Papier nie powinien być zbyt wilgotny ani zbyt suchy (o czym
wspominaliśmy przy rozważaniach na temat małych magazynów),
ponieważ może to prowadzić m.in. do pojawienia się ładunków elektrostatycznych. Te z kolei mogą spowodować sklejanie się arkuszy oraz
znaczący wzrost kosztów przestoju i zniszczonego materiału. Należy
też pamiętać o tym, by produkty papiernicze nie były układane bezpośrednio na palecie, ale w opakowaniach logistycznych, np. w pudeł11

Test-therm, https://www.test-therm.pl/katalog-produktow/wilgotnosc/wilgotnosc-papieru/wilgotnosc-papieru, dostęp: 13.02.2018.
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FEFCO
European Federation of Corrugated
Board Manufacturers – organizacja
branżowa przemysłu tektury falistej.
FEFCO stworzyła uniwersalny, powszechnie uznawany system wymiarowania i projektowania pudełek.
System ma dwie fundamentalne
zalety: wymiary są zoptymalizowane
pod kątem transportu na paletach
(zarówno pojedynczo, jak i w większych
pakietach), a konstrukcja pudełek jest
zaprojektowana pod kątem wysokiej
wytrzymałości opakowania i solidnego
zabezpieczenia jego zawartości. Zamiast
trudzić się nad projektowaniem autorskiego opakowania, które być może
wcale nie okaże się tak innowacyjne,
jak by się chciało, warto skorzystać
z udostępnionego przez FEFCO katalogu pudełek.

KLIKNIJ
TUTAJ

kach tekturowych. Dobrym rozwiązaniem jest
stosowanie pudełek standardowych, aby w pełni
wykorzystać powierzchnię i możliwości ładunkowe
pojedynczej palety.
Dzisiejsze modele biznesowe często dążą do łączenia funkcjonalności i integrowania rozwiązań, aby
kompleksowo odpowiedzieć na potrzeby klientów. Dobrym przykładem jest firma RR Donnelley –
przedsiębiorstwo kojarzone głównie z branżą
poligraficzną. Mniej znaną, bo już mocno specjalistyczną, częścią oferty jest logistyka druku. Oferowana przez firmę logistyka kontraktowa 4PL jest
niczym innym jak integracją zasobów, technologii
i doświadczenia poligraficznego w ramach oferty
zawierającej:
•

•
•
•

4PL & 3PL
4PL – fourth party logistics – operator
logistyczny zarządzający łańcuchem
dostaw (planowanie, utrzymywanie
bezpiecznych zapasów magazynowych,
kontrola i monitoring) oraz produkcją;
3PL – third party logistics – operator
logistyczny łańcucha dostaw, ale
niezajmujący się produkcją.

pakowanie, konfekcjonowanie
i inne operacje (VAS),
magazynowanie,
usługi transportowe – dystrybucja,
i oczywiście druk.

Również inny duży gracz z branży ma podobną ofertę.
To austriacki Europapier, który w Polsce jest jednym
z największych producentów i dystrybutorów papieru.
W jego ofercie można znaleźć:
•

•

•

usługę magazynowania i transportu,
z opcją cross-docking,
możliwość docięcia wybranego papieru
pod wymiar,
sprzedaż niepełnych opakowań papierów
ozdobnych (przyjazne rozwiązanie
w przypadku krótkich, ale wysokiej jakości,
serii opakowań).

Wszystko to, podobnie jak zasadnicze usługi Europapieru, zarządzane jest z poziomu SAP – zaawansowanego systemu ERP klasy Enterprise.
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Te oraz im podobne rozwiązania dostępne na rynku
stanowią bardzo korzystną z punktu widzenia zarządzania firmową logistyką ofertę, wartą rozważenia
z punktu widzenia rzeczywistych (a nie tylko finansowych, widzianych przez pryzmat faktury od firmy
podwykonawcy) zysków i strat.
Zasadnicza część materiału poświęconego logistyce w ogóle, a w branży papierniczej i poligraficznej w szczególności dobiegła końca. To jednak nie
wszystko. W dalszej części tekstu zapraszamy na
krótką wycieczkę po bliższych i dalszych peryferiach
tematu. Peryferiach ciekawych i inspirujących.

Cross-docking
polega na przywiezieniu przesyłki do
magazynu przeładunkowego, przepakowaniu jej i rozdzieleniu do pojazdów,
które poszczególne komponenty rozwiozą dalej. Nie ma tu mowy o długotrwałym przechowywaniu towarów
w magazynie – są one na bieżąco ładowane do odpowiednich pojazdów.
Połączenie cross-dockingu z dobrym
planowaniem tras pozwala spalać mniej
paliwa, emitować mniej CO2, do minimum ograniczyć czas magazynowania.

Przegląd producentów i dystrybutorów
papieru działających w Polsce
Wpływ projektanta na zrównoważony rozwój to również dobór papieru
lub innych materiałów, które powstały w zrównoważonym procesie produkcyjnym. Oto subiektywny przegląd tego, co proponują w tej kwestii
największe firmy działające na terenie Polski:
Antalis – wdrożona certyfikacja FSC, PEFC, PCF oraz etykieta Ecolabel. Szeroka oferta produktów ekologicznych. Zrównoważony łańcuch
dostaw. Nacisk na zrównoważony rozwój nie tylko w obrębie firmy, ale
także wobec podwykonawców, w tym dostawców surowca.
Arctic Paper – papiernie, a zatem i produkty, posiadają certyfikaty FSC
i PEFC. Do produkcji używane są wyłącznie celulozy certyfikowane (również FSC/PEFC) lub pochodzące z kontrolowanych źródeł. Sprawny system recyklingu. W kostrzyńskiej papierni – elektrociepłownia opalana
gazem. Zużycie energii czy wody zgodne z normami UE, w tym BAT.
Produkty ekologiczne w ofercie. Współpraca z firmami odpowiedzialnymi
społecznie.
International Paper – systematyczna redukcja gazów cieplarnianych
i innych zanieczyszczeń/odpadów. Największa plantacja biomasy drzewnej jako metoda zastąpienia części energii węglowej. Laureaci nagrody za
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WWF EPCI
WWF Environmental Paper Company
Index 2017 to narzędzie, do którego
możesz sięgnąć, jeśli chciałbyś sprawdzić, jak bardzo zrównoważoną politykę produkcyjną prowadzi producent
papieru, z którego materiałów chciałbyś skorzystać. Szczegóły na:

KLIKNIJ
TUTAJ

proekologiczną działalność przyznaną fabryce w Kwidzynie oraz nagrody Fair Play w Biznesie z wyróżnieniem za ochronę środowiska. Firma wdrożyła wiele
norm, certyfikatów i standardów: od Ecolabel przez
FSC, PEFC, a na CERFLOR czy ISO 4001 kończąc.
Produkty eko dostępne w ofercie firmy. Partnerzy
biznesowi – społecznie odpowiedzialni.
Mondi Group – rozbudowana polityka zrównoważonego rozwoju – od zarządu do szeregowego pracownika. Systematyczna redukcja zanieczyszczeń.
Wysoki procent surowców z certyfikatami FSC
i PEFC. Zrównoważona działalność badawczo-rozwojowa. W ofercie dostępne produkty ekologiczne.
Promowanie podwykonawców odpowiedzialnych
społecznie.
A tu subiektywny przegląd dystrybutorów papieru
działających w Polsce:
Europapier – część Grupy Heinzel. Wdrożony system
kontroli jakości, certyfikowany zgodnie z ISO 9001.
Wdrożony standard zarządzania środowiskowego
jest certyfikowany zgodnie z ISO 14001. Certyfikaty
FSC i PEFC. Produkty oznakowane etykietami: UE
Ecolabel, Nordic Swan, Carbon Neutral Product, Blue
Angel, Green-e, Windpower. Rozbudowana polityka
zrównoważonego rozwoju i CSR. Współpraca z podwykonawcami o podobnych wartościach.
IGEPA – dostępne w ofercie zarówno papiery certyfikowane FSC i PEFC, jak i papiery pochodzące w 100%
z recyklingu. Prowadzi aktywną politykę CSR-ową.
Wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Osób
Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.
Firma otrzymała tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play.
Partnerzy biznesowi – społecznie odpowiedzialni.
Papyrus – certyfikaty, wdrożone standardy i normy:
FSC i PEFC, Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, ISO
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14001, EMAS. Wszystkie działania ekologiczne koordynuje Corporate
Enviromental Manager. Szeroka oferta dodatkowego wsparcia logistycznego. Społecznie odpowiedzialni podwykonawcy.
Zing – certyfikaty FSC i PEFC. Większość papierów i kartonów w ofercie
spełnia wymogi norm ISO 14001, ISO 9001, EMAS, OHSAS 18001
(dbałość o ekologię i optymalny system zarządzania). Największy polski dystrybutor papieru. Współpraca ze zrównoważonymi
przedsiębiorstwami.

Okiem praktyka, czyli krótki wywiad z Bartoszem Kuplińskim,
przedstawicielem IGEPA
Aby pokazać branżowe spojrzenie na rozwiązania logistyczne, przeprowadziliśmy specjalnie dla Was wywiad, dzięki któremu lepiej poznacie
codzienność i specyfikę tej branży. Zapraszamy do lektury.
Sebastian Kozicki: Jakimi kryteriami kierowali się Państwo przy wyborze
operatora logistycznego realizującego usługi transportowe – zaopatrzenie magazynu oraz dystrybucję produktów do klientów? Czy jest
to jeden operator czy może kilku, a może mają Państwo własne środki
transportu?
Bartosz Kupliński: Na terenie naszych stref logistycznych, a jest ich
pięć w Polsce, korzystamy z własnych samochodów ciężarowych.
Służą one do codziennych dostaw do klientów. W momencie zamówienia towar jest przygotowany i później ładowany zgodnie z destynacją. Decyzja o posiadaniu własnej floty ciężarowej wynika z dużych
ilości wysyłanych dóbr, lepszej obsługi klienta oraz czynników ekonomicznych. Dla przykładu nasz oddział krakowski posiada pięć tras
logistycznych, obsługiwanych codziennie: krakowska (trzy tury dziennie), śląska, bielska, nowosądecka, kielecka. Dla stref dostaw poza ww.
obszary korzystamy z dwóch firm kurierskich, które wybrane zostały
ze względu na: ilość centrów logistycznych w kraju (możliwość szybkich
i terminowych dostaw w najodleglejsze rejony w kraju), koszty frachtu
za miejsce paletowe/paczkę, możliwość odbioru towarów przez
kuriera do późniejszych godzin popołudniowych.
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SK: W jakich warunkach transportowane są do Państwa materiały
od producenta – sposób pakowania, warunki fizyczne?
BK: Papier w procesie produkcyjnym przy określonej wilgotności
i temperaturze jest pakowany w grubą folię termokurczliwą z każdej
strony (również od spodu), przez co utrzymuje swoje parametry.
Wysokość stosu różni się w zależności od rodzaju papieru, ale ze
względów na wymogi transportowe nie przekracza 1,7 m.
SK: W jakich warunkach magazynowane są u Państwa materiały –
sposób składowania, warunki fizyczne?
BK: Papier w arkuszach, jak i w roli przechowywany jest na paletach
w magazynach z i bez wysokiego składowania (standardowe regały
bez automatyki). Dla utrzymania optymalnych warunków temperatura
wynosi od 18 do 23 stopni, a wilgotność oscyluje w granicach 47–55%.
SK: Od czego zależy czas realizacji zamówienia?
BK: Dla materiałów standardowych – w zależności od godziny
złożenia zamówienia. Z kolei dla materiałów specjalnych lub pod
zamówienie – od mocy produkcyjnych fabryk.
SK: Jakie korzyści dla klientów płyną z posiadania przez Państwa
certyfikatów FSC® i PEFC™?
BK: Przy certyfikatach FSC® i PEFC™ klient: ma pewność, że towar
wyprodukowany został z surowców zarządzanych w sposób kontrolowany; może oznakować swoje produkty certyfikatem FSC® lub PEFC™,
przez co zwiększa wiarygodność; może zdobyć nowe rynki/klientów,
bardziej świadomych w zakresie ekologii; może spełnić coraz bardziej
rygorystyczne kryteria w produkcji towarów. Przy czym należy
pamiętać, że w całym cyklu od produkcji surowca poprzez hurtownię
i dalej drukarnię łańcuch certyfikacji musi zostać zachowany. Innymi
słowy, każde ogniwo łańcucha dostaw musi posiadać certyfikację
FSC® i PEFC™, w innym przypadku użycie certyfikatu przez klienta
końcowego (zamawiającego) jest nielegalne.
SK: Czy Państwa system informatyczny integruje ze sobą zamówienia
klientów oraz stany magazynowe, czy może są to osobne systemy?
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BK: Jest to jeden system.
SK: Czy generują Państwo odpadki związane z przechowywanymi
materiałami – jeśli tak, to jak są utylizowane (recykling, zwrot do
producenta, sprzedaż na makulaturę, inne działania)?
BK: Recykling.
SK: Jaka jest Państwa polityka dotycząca palet oraz obrotu innymi
opakowaniami transportowymi – czy są zwracane, recyklingowane
czy może ponownie używane?
BK: Wszelkie opakowania są ponownie wykorzystywane, o ile pozwala
na to ich stan, reszta jest recyklingowana.

Trzy najczęstsze błędy w logistyce
Oto trzy naszym zdaniem najczęściej popełniane błędy w projektowaniu
procesów logistycznych.
Wąskie gardła to miejsca w łańcuchu dostaw, w których materiał przechodzi z jednego obszaru do kolejnego, np. magazyn – wąskie gardło –
transport – wąskie gardło – klient. Każdy z tych subsystemów jest przygotowany do obsługi materiału w obrębie swojej jurysdykcji, ale rzadko
myśli systemowo i uwzględnia potencjał i ograniczenia innych ogniw łańcucha dostaw. Często przybiera to formę braku przepływu informacji lub
nieprecyzyjnego przekazywania informacji. Wynikiem tego mogą być:
•

•

niedoszacowanie czasu realizacji zlecenia – należy wziąć pod
uwagę każdy etap realizacji zlecenia, np. czy papier jest na stanie
(dział sprzedaży), pakować po kolei czy są zlecenia priorytetowe
(magazyn), czy jest to regularna trasa czy też nie (transport);
koszty – przerzucanie kosztów z jednego podsystemu logistycznego
do innego, np.: zamówienie dociera do klienta opóźnione,
co wiąże się z karami. Kierowca twierdzi, że magazyn za późno
wydał mu towar, magazyn upiera się, że kierowca spóźnił się
z podstawieniem auta;
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obniżona jakość – przerzucenie odpowiedzialności za złe parametry
jakościowe na inne podsystemy, brak rejestrowania poziomu jakości
(service level) na każdym etapie w łańcuchu dostaw, niedoszacowanie
miejsca na środkach transportowych.

•

Drugim obszarem, w którym błędy mogą generować niepotrzebne trudności, jest kontrakt kupno–sprzedaż, a konkretnie paragrafy odnoszące się do
obsługi logistycznej. Co do zasady funkcjonują w branży dwa warianty obsługi:
•

EXW (Ex Works) – strona kupująca ponosi koszty transportu
i wszelkie ryzyka od dostawcy do miejsca przeznaczenia
materiału; składowe finalnego kosztu wyglądają następująco:
cena towaru + transport + manipulacja + należności
administracyjne = cena końcowa.

•

DDU (Delivery Duty Unpaid) – strona sprzedająca ponosi
koszty transportu, wszystkich opłat manipulacyjnych, bez kosztów
cła do miejsca dostarczenia materiał; w tym przypadku składowe
finalnego kosztu wyglądają następująco:
cena towaru + transport + manipulacja + należności
administracyjne + marża (na logistykę) = cena końcowa.

Niekoniecznie DDU będzie droższym rozwiązaniem niż EXW. Może się
okazać, że kontrahentowi zależy, aby skorzystać z jego środków transportowych, i wtedy jest skłonny obniżyć cenę np. produktu. W czasie
negocjacji warunków kontraktu warto sprawdzić obydwie opcje, przeliczyć i wybrać świadomie.
Trzecim obszarem potencjalnych trudności jest wybór operatora transportowego obsługującego firmę. Taki wybór rzadko należy do kompetencji projektanta, ale bywa, że ma on doradczy wpływ na ostateczną
decyzję. Jeśli nadejdzie moment wyboru, dobrze jest nie tylko rozpoznać
potencjał firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale także porównać cenniki kilku przewoźników oraz sprawdzić dostępne rodzaje ubezpieczeń przesyłek. Jeżeli chodzi o cenniki, to mogą one być:
•
•
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kilometrowe (cena zależna od ilości przejechanych kilometrów),
kilogramowe (cena zależna od ilości przewiezionych kilogramów),

•
•

po kodach pocztowych (cena zależna od lokalizacji),
multiparcel/monoparcel (multiparcel – wiele paczek
na jeden adres = jedno zlecenie; monoparcel – kilka paczek
na jeden adres = tyle zleceń, ile jest paczek).

Ubezpieczenia przesyłek uregulowane są w trzech aktach legislacyjnych:
prawo pocztowe, prawo przewozowe i konwencja CMR. Przewoźnicy mogą
konstruować umowy na podstawie jednego z tych trzech praw. Tu kluczowa
wątpliwość: deklarować wartość paczki czy nie? Bez zadeklarowanej wartości paczki będzie bardzo trudno odzyskać choćby część wartości przesyłki,
dlatego warto rozpatrzeć możliwość zadeklarowania wartości. Z kolei w przypadku konwencji CMR zaginioną paczkę, a raczej jej wagę przelicza się na
tzw. szwajcarskie franki ciągnione (SDR; w przybliżeniu = 1 frank szwajcarski).
Przelicznik też jest zdumiewający, bo 1 kg towaru = 8 SDR. Warto zatem rozpatrzeć zdeklarowanie wartości towaru. Generalna refleksja: należy spokojnie
i dokładnie dobierać przewoźników – dobrych i solidnych.

Narzędziownia
Tutaj zebraliśmy kilka interesujących narzędzi online, mogących się przydać osobom, których spektrum zainteresowania obejmuje projektowanie, zrównoważony rozwój i logistykę.
Paper Calculator
http://c.environmentalpaper.org/home

Environmental Calculator Mohawk
https://www.mohawkconnects.com/calculator/environmental

Formuły przeliczeniowe by Europapier
https://www.europapier-online.pl/formuly_przeliczeniowe

Poradnik IGEPA
https://www.igepa.pl/baza-wiedzy/faq-poradnik

Ekokalkulator
https://new.ecocalculator.arjowigginsgraphic.com/front/intro.php?id=22

Kalkulator indywidualnego śladu węglowego WWF
http://footprint.wwf.org.uk/

Kalkulator indywidualnego śladu węglowego the Nature Conservancy
https://www.nature.org/greenliving/carboncalculator/?redirect=https-301

Kalkulator śladu węglowego dla firm (częściowo płatny)
https://www.carbonfootprint.com/small_business_calculator.html
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Podsumowanie

Fakty i mity
„Powszechnie znane fakty” bywają
nierzadko mitami, często zakorzenionymi dość głęboko. Podobnie jest
z branżą papierniczą i poligraficzną i jej
wpływem na środowisko. O tym, jak
naprawdę wpływa produkcja papieru
i druk na otoczenie, można przeczytać
w krótkiej, konkretnej i (co nie musi
być oczywiste) ciekawej broszurze pt.
„Papier i druk. Fakty i mity”.

KLIKNIJ
TUTAJ

Designerzy pracują w firmach o bardzo różnej wielkości, strukturze i kulturze organizacyjnej, ale każda
z nich część swoich procesów musi alokować w logistyce. O tym, jak bardzo te procesy logistyczne przedsiębiorstwa są zrównoważone, decyduje oczywiście
jego właściciel lub zarząd. Projektant ma jednak możliwość pośredniego (a w mniejszych firmach – bezpośredniego) wpływu na społeczną odpowiedzialność
macierzystej firmy poprzez:
•
•

•

•

•

odpowiedzialne projektowanie,
rekomendowanie materiałów przyjaznych
środowisku,
inspirowanie do współpracy
z podwykonawcami prowadzącymi politykę
zrównoważonego rozwoju,
inspirowanie zmian uzasadnionych
ekonomicznie i ekologicznie,
a w czasie wykonywania swojej pracy –
poprzez myślenie systemowe i holistyczne
o całym łańcuchu dostaw.

Podstawą jednak jest szersza niż tylko projektowa
perspektywa w spojrzeniu na branżę poligraficzną
i papierniczą, w szczególności na procesy logistyczne.
W zupełności wystarczy designerowi wiedza na podstawowym poziomie. Daje absolutnie adekwatne
zrozumienie tego, jak ogromne jest pole do projektowania w sposób zrównoważony i społecznie odpowiedzialny. Czemu, mamy nadzieję, przysłużył się
również powyższy rozdział. Trzymamy kciuki za więcej
projektów społecznie odpowiedzialnych.
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Introduction

The subject of social responsibility of the designer is more and more
popular in the literature on design. Opinions in this matter, however,
are still strongly divided, and the concept itself is variously defined.
In this study, we will not deal with the social role of the designer-activist. Few of us, designers, deal with this type of activity. We also
will not analyze the great responsibility of information designers.
You will find a lot of studies on this subject, because it is clear to everyone that a poorly designed information system in the hospital or an
illegible tax form can do a lot of harm.
Most of us carry out orders for smaller or larger clients. We design
signs, printed materials, banners, packaging and inevitably arrange
stripes with logos at the bottom of posters. Does such a – commercial –
dimension of work mean that we cannot influence our natural and
social environment? Andrew Blauvelt notes: Graphic design deprived
of the media character is more often identified with its various creations
than with any form of social activity. Therefore, graphic design comes
down to the form of a product – simply the selection of media to convey
the message: advertisement, billboard, book, booklet, typeface, website, etc. This simplified approach includes the rejection of graphic design
as a social activity, and at the same time the possibility of autonomy of
this discipline 1.
1

A. Blauvelt, „W stronę krytycznej autonomii, czyli czy projektowanie graficzne może się uratować”,
in: „Widzieć / Wiedzieć”, ed. Przemek Dębowski, Jacek Mrowczyk, publ. Karakter, Kraków 2015, p. 265.

For graphic designers, the option of choosing a socially responsible path is usually found in the details of the choice of medium,
decisions on the form of packaging and the size of the leaflet.
Another issue is how the visual effect of the designer's work affects
the social environment, the well-being of people. How does it shape
worldviews, embed stereotypes or change points of view. How does
advertising chaos, so common in our cities, affect the level of stress
of local residents. Unfortunately, we know that it has a negative influence. Is it possible to be a good commercial designer that effectively
achieves the goals set by the clients and be at the same time consistent with own rules? Is it the task of the graphic designer to educate
the clients? Certainly, to some extent, especially since placing another
advertisement where there are plenty of them will not be efficient
and will not bring the effect that is expected by the client. It also refers
to the leaflets given to us on the streets. They negatively affect the
perception of the brand, which advertises in this way, as they litter
our streets. A lot of paper is wasted and the advertiser's profits are
none. A designer who works with small companies has the responsibility to educate them on such issues, because despite the landscape
law of 2014, our common space still doesn't look good.
Large companies have been publishing reports on CRS (corporate
social responsibility) for many years. By declaring that they will take
into account the social interest, not just profits, they create the image
of socially responsible corporations and institutions. Of course,
there are many objections that this responsibility is only to show off,
that all the time it is all about winning new clients. They are accused
of greenwashing, the practice of faking ecological activities. The best
example here is the promotion of hybrid cars instead of public transport. Of course, environmental harm due to the production of new
cars outweighs the gains from them being "ecological". Often one of
the symptoms of greenwashing is presenting the company's savings
or profits as pro-ecological activities.
An example is sending invoices via e-mail instead of printing
them. However, this case is quite controversial. It is true that companies save money – but they also actually use less paper. Such – well
understood saving – is one of the design engines in Ikea. Furniture
assembly instructions are printed in one color on thin paper – and
despite the low print price, these are some of the best instructions
in the world.

Saving material should also be important for every socially responsible designer. The first chapter of our guide will help you to learn
about issues related to paper and other printing media. Apart from
the knowledge about their environmental impact, certificates of their
origin and safety, the designer should also know how to use the material with the smallest waste. Our next chapter will tell you about it.
Proper selection of the leaflet format can allow minimal waste production. The problem becomes even more complicated when we
design packaging. Usually we deal with a conflict because the client
would like his packaging to look larger than the packaging of the
competition. We all know this looking at the packaging of creams and
medicines: a large box holds tiny contents. However, there are also
possible compromises, because the optically larger box does not have
to take more space on the punch. The life of our projects, however,
does not end with the printing itself. The next stage, and our chapter,
is logistics. Incorrectly chosen size for pallets or too large boxes,
will result in half empty trucks on our roads. A socially responsible
designer should not accept that, and look for the optimal solution
that will reconcile the needs of the customer and the environment.
To cooperate in the creation of this guide, we invited specialists
from various fields: paper and optimization of blanking dies experts,
logisticians and others. Thanks to their knowledge, a handbook was
created that will not only help designers to make more socially aware
decisions, but also facilitate their cooperation with partners that are
part of the production chain of printed materials.

Monika Pletnia

Paper – in terms
of social responsibility

In the work of a graphic designer, as well as in the
world around us, paper is ubiquitous. Although the
development of virtual communication has questioned its future usefulness, it remains an important tool
for documenting knowledge and spreading the written word. The reason is that paper is the material we
trust the most. We know that a digital image is easier
to distort, and in a world where it is increasingly difficult to find credibility, we are looking for information
and things that are reliable. The printed word has the
strength of proof for existence, although it does not
necessarily have to be true. The paper is also for us
a more personal material: books we collect on the
shelves are part of our identity, we prefer to get the
invitation and wishes on the paper not in the electronic form, and achievements and memories documented on paper are valuable memories that we store
for lifetime. This material evokes a lot of emotions
in us and affects our senses. Research shows even
the texture of the paper is perceived by people as
nice, and holding it in your hands can lift the mood,

83%
PEOPLE AGED
18-24 THINK THAT
READING FROM A SHEET
OF PAPER IS MUCH NICER
THAN READING FROM
THE SCREEN
Source: RIT (11/2011). „Electronic media vs.
print. All generations prefer paper”, Print in
the Mix, http://printinthemix.com/Fastfacts/
Show/513.
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like watching a visually pleasant image 1. It is also the material of which
the scale of uses is very wide: from the cleaning supplies, consumables,
through personal items, decorative, photos, certificates, instruments,
documents, books, newspapers, to the packaging, advertising and media
information.

CONSUMPTION OF PAPER IN THE WORLD (2016)
PACKAGES

57%

4%

SPECIAL USAGE

SACKS

BANKNOTES

BAGS

STAMPS

BOXES
CORRUGATED CARDBOARD
BOXES
PACKAGES MADE OF
WRAPPING PAPER

INFORMATION

409

FILTERS
BAKING PAPER

million tons

31%

8%

HYGIENE

NEWSPAPERS

PERSONAL HYGIENE

MAGAZINES

CLEANLINESS

BOOKS

DISEASE PROTECTION

PRINTING PAPER
PAPER FOR WRITING
Source: Raport FAO „2016 Global Forest Products Facts and Figures”, 2017, p. 16, http://www.fao.org/3/I7034EN/i7034en.pdf.

All these factors affect the fact that paper production continues to
increase. Huge paper machines, up to six hundred meters in length and
in width of almost twelve meters, can work at 1700 m of paper band
per minute 2. Annual paper production in the world is 409 million tons,
and there is no indication that this old invention, despite the expansion
of virtual communication and the popularity of plastics, is to lose its
importance.
The material so ubiquitous in our life, for which there is such a significant demand, also has a significant meaning and impact on our planet,
the balance of its ecosystems and socio-economic relations in the areas
where the paper industry operates. It's worth making sure that each
designer is aware of these influences.
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1

Mail Media Center, 2008

2

„Wstęp do papiernictwa”, Stefan Jakucewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2014, p. 28.

How paper is made?
A single piece of paper gives a limited idea of how
complicated production process is needed for its
creation – a multi-stage, sometimes related to very
distant transport routes, technologically advanced
and diverse.

ITEMS
MANUFACTURED OF
PAPER AND CARDBOARD
IN 2012-2016
420
360

Million tons

Until recently it has been possible to say, in a big
simplification, that paper is made of wood. In
a more professional language: paper is made from the
primary fibers of coniferous and deciduous trees, and
in a small percentage of the original fibers of woodfree
plants 3. For 10 years, however, the main material used
for the production of paper is waste paper, recycled
in the recycling process, i.e. secondary fibers. The
production of paper from recycled paper is not only
ecological, but also cheaper. However, there would
be no secondary fibers if the life cycle of the product
did not start with the tree, and the possibility of using
recycled paper is limited and needs to be supplemented with primary fibers from the wood. The association is still valid: paper is wood.

300
240
180
120
60
0

2012

2016

newspapers – decrease by 22%
graphic papers – decrease by 6%
hygiene papers – increase by 10%
packaging – increase by 10%
special papers
Source: Raport FAO „2016 Global Forest
Products Facts and Figures”, 2017, p. 14.

The trees are built of an extremely durable composite structure that provides them with exceptional
strength and durability for hundreds of years: thin
cellulose fibers bonded with organic glue – lignin 4.
The durability of this structure is reflected in the
appropriate strength of the paper, which reveals its
fibrous structure under the microscope. Additional
advantages of wood in the production of paper are:
its high yield 5 compared to other raw materials (even
43 m3/ha for fast-growing eucalyptus) and renewal (in
place of the cut tree you can plant new ones).
3

To be precise, paper can be produced from both vegetable and animal fibers
(wool, silk). Although paper is not currently made of rags due to the high
proportion of synthetic fibers in them, for a long time just rags were the basic
material in papermaking.

4

Mike Miodownik, „W rzeczy samej”, Kraków 2016, publ. Karakter.

5

The yield parameter is the percentage of material use.
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If paper is to be made of wood, it must first be processed into an aqueous
suspension filled with fiber splits. This initial stage, called dissolution, can
take place in various processes in which intermediates are obtained –
fibrous pulp with slightly different parameters. These are: chemical,
mechanical and semi-chemical methods.

FIBER PULP PRODUCTION
FOR PRINTING INDUSTRY IN 2016

415
million tons

56%

33%

6%

3%

2%

SECONDARY
PULP

PRIMARY
CHEMICAL PULP

PRIMARY
MECHANICAL PULP

WOODFREE
RAW MATERIAL
PRIMARY PULP

SEMI-CHEMICAL
PRIMARY PULP

Source: Raport FAO „2016 Global Forest Products Facts and Figures”, 2017, p. 13, http://www.fao.org/3/I7034EN/i7034en.pdf.

Pulps derived from chemical methods
The chemical method has dominated the paper industry. Currently,
almost 80% of all primary woodpulp (chemical, mechanical and semi-chemical) is produced in one of its varieties: the sulphate method, almost
¾ of which is bleached sulphate pulp. The second type of production,
sulphite method, loses its importance and is already a small percentage
of production (1.5% of chemical pulp) 6.
In the chemical sulphate method, by boiling wood in the presence of
chemicals, lignin is removed from it. More precisely: wooden chips (about
two-centimeter pieces of wood) are compacted in a powerful vertical
boiler called a digester and immersed in caustic soda (aqueous sodium
hydroxide solution) with the addition of sodium sulphide. Wood chips
are impregnated by gradually heating the lye, whereby volatile resin parts
(terpenes, compounds giving the wood aroma) are discharged. Then,
6
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Based on statistics available on: www.fao.org/faostat/en/#data/FO

at the brewing temperature, the delignification process takes place, i.e. the separation of the lignin from
the cellulose fibers, dissolving it and removing it. The
reactions occurring do not damage cellulose, thanks
to which the paper obtained from the sulphate pulp
("kraft") has a very high strength.

Although natural wood glue – lignin
does not have to be removed, it is
usually eliminated for practical and
aesthetic reasons. Lignin reacts with
oxygen in the presence of light, which
causes yellowing of the paper.

The production of sulphate pulp is accompanied by the process of chemicals regeneration and energy production from organic matter removed
from wood. This is very important because it significantly reduces the
impact of the process on the natural environment and the demand for
energy from external sources.
The main use of unbleached kraft pulp – strong packaging papers.
The raw product obtained in the delignification process is rough and
brown. The brightness of the kraft pulp, after the brewing process, is
less than 30% of ISO. To obtain writing and printing paper, bleaching
is used.

PULP AFTER BREWING

PULP AFTER BLEACHING

Source: SCA, „Produkcja papieru”, autor: Per-Anders Sjöquist.

In the past, bleaching (especially of the kraft pulp that was almost abandoned today) was carried out using chlorine. Currently, due to ecological and health reasons, this method has been almost completely
abandoned. Chlorine compounds cannot be completely neutralized in
wastewater treatment plants, which let the trace amounts of chlorine
derivatives of dioxins and furans – very strong and biodegradable toxins
– get into the environment. They contaminated terrestrial waters to
which sewage was drained after bleaching and disturbed the biological
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The sulphate method is an improvement of the earlier technology with
the use of sodium carbonate, which
was the first step towards eliminating
the so-called "acidic paper", produced
since the beginning of the 19th century.
It takes place in an alkaline environment, in contrast to earlier methods,
carried out in an acidic environment.
Over the past two centuries paper
gluing was made with the usage of aluminium sulfate, to improve its water
resistance, which resulted in increased
acidity and reaction of cellulose fibers
with hydrogen ions. This process resulted not only in the yellowing of sheets
("sour paper" can be easily recognized
in antiquarian shops after light-brown
coloring of the pages), but above all
in the reduction of their strength.
In addition, older papers contained
lignin, which accelerated the degradation of the material. The problem was
first noticed and publicized by archivists and librarians, contributing to the
issue of standards7 that require the use
of acid-free technology and bleached
cellulose as an intermediate in the production of solid paper used to collect
information.
7

ANSI/NISO Z 3.48 from 1992 and ISO
9706 from 1994.

balance of ecosystems. These substances were also
detected in paper products. In reactions with residual lignin, chloroform was also formed, which under
the influence of light and oxygen could go into highly
poisonous phosgene. Therefore, the following were
developed and implemented:
•

•

bleaching technique, in which no chlorine is
used at all (TCF – totally chlorine free) – using
oxygen, ozone and hydrogen peroxide
and a technique without using elemental chlorine
(ECF – elementary chlorine free) – in which
chlorine was replaced by safer chlorine dioxide.

As of today, ECF technology prevails in the production of bleached chemical pulp. During the bleaching
the remains of lignin are removed, thus an additional
delignification process takes place. The obtained pulp
is practically pure cellulose with a brightness of not
less than 90%. If sewage resulting from the application of ECF bleaching passes through a biological treatment plant, no measurable amounts of dioxins are
detected in them. Both technologies are therefore
environmentally friendly, meaning they minimize the
impact of industry on the ecosystem. The TCF technology, however, produces weaker, less light pulp, with
lower wood yield 8.
The main use of bleached sulphate pulp – decorative
papers, printing papers, writing papers.

Pulp derived from mechanical methods
In this method, the pulp is obtained by mechanical
action without changing the chemical composition
of the wood. Chronologically, it is older than other
methods. The inspiration for its creation was the
8

128

„Wstęp do papiernictwa”, Stefan Jakucewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2014, p. 84.

observation of American wasps which use fibrils in the construction
of nests, forming a delicate material similar to paper. In the mechanical method of separation, individual fibers are obtained by abrasion,
i.e. grinding of wooden rollers on the granular surface of the stone or
by defibrating chips in disc mills (refiners). Although both processes
require a high consumption of electricity, the pulp does not have to be
milled at the initial stage of paper production (grinding processes are
very energy-consuming). This group also includes chemomechanical
pulp, which are exposed to a mild chemical stimulus before mechanical
action. Despite the lower yields of wood, they have better parameters
than mechanical pulp.
The most important types of mechanical pulp:
•

SGW – „white pulp”

•

PGW – pressure pulp

•

•

TMP – Thermomechanical pulp obtained by refining wood
chips in a refiner. Although the TMP pulp production process
is particularly energy-consuming, an intermediate with long
fibers and high quality, perfect for the production of thin
printing papers is obtained. In modern plants, heat recovery
systems are used, trying to limit energy consumption from
the outside.
CTMP – pulp also obtained by fiberizing in refiners, but
pre-treated with mild chemicals (manufactured eg in Kwidzyn,
International Paper)

The main use of unbleached mechanical pulp – packaging cardboard.
Due to the desired content of lignin, which gives the pulp opacity and for
keeping the wood yield, the mechanical pulp is not bleached, but only
semi-bleached. Semi-bleaching is the neutralization of color compounds
in lignin by their oxidation or weakening, using chemical compounds
(for the production of papers with a high degree of whiteness, hydrogen
peroxide is most often used). The effect is not permanent and not as
strong as in the case of chemical pulp. Brightness values of 80-88% of
ISO are achieved.
Mechanical pulps, especially "white pulp", were formerly used for the
production of lower quality papers (lower-cost varieties of printing
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papers, and above all in the production of newsprint) – nowadays
good quality wood paper can easily compete with woodfree one. Its
advantage is high opacity and good printability 9, owing to this in
papers and books one can use paper of lower basis weight, using
less material. Most often this applies to paper made of SGW and
PGW pulps .
The main use of bleached mechanical pulp – bulk papers, printed papers,
coated papers, newsprint.

Pulps obtained by the semi-chemical method
These pulps also bear the chemical-mechanical name, which well reflects
the nature of their production, combining the chemical and mechanical
method. Their share in the global tonnage of pulp is not large, only 2%.
Such a production line can be found, among others in Poland, in Mondi
Świecie S.A. Semi-chemical pulps are not bleached but deinked, just
like mechanical pulps. The mechanical pulps are distinguished, above
all, by the lower energy consumption in the production process due to
the more intensive action of chemicals. The most common method is
neutral sodium sulphite, an acronym for the English name: NSSC. It is
particularly useful in the production of corrugated inner layer of corrugated board.
Depending on the weight used, the names of the paper they were
made of:

WOOD PAPER – made of wood
fibers, i.e., cellulose bonded with
lignin.

9
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WOODFREE PAPER – made of
cellulose fibers purified of lignin (completely or lignin content
does not exceed 5% or 10%,
depending on the EU country).

Printability means a set of paper parametres affecting the quality of a print.

In this method about 90-95% of
the wood volume is used.
Manufactured from mechanical, chemomechanical and semichemical pulps.

In this method, 50-55% of the
volume of wood is used, which
is made up of cellulose fibers –
the rest of the paper is supplemented with chemical components.
Produced from chemical or long-fiber pulps (eg from cotton in
the production of banknotes).

Woodfree paper is more durable and resistant to aging processes.
It dominates in world production and among high quality papers for printing (mostly from bleached sulphate pulps). Wood paper, on the other
hand, is characterized by greater opacity.
The production of primary wood pulp is mainly used for coniferous trees
(due to longer and stronger fibers), eg spruce, fir, pine, and among deciduous trees, for example: poplar, beech, aspen, eucalyptus.

The origin of wood
A tree is a wonderful mechanism – especially from the point of view of
a human being: it fixes a human being mistakes and makes sure that he
has air to breathe. One cannot overestimate the importance of trees and
forests – ecosystems that should be protected in their entirety. Among
the most important of their roles, we mention only: counteracting climate
change, regulating water flows, preventing soil erosion and protecting
biodiversity, including endangered species. Forests are one of our natural
power banks – stores of oxygen, coal and water. They provide researchers with solutions to problems in the areas of medicine, genetics and
engineering, and poets with inspiration, and ordinary human beings with
relief. Although wood is a perfect material used in many industries, the
non-productive value of forests is assessed even higher.
Unfortunately, the area of forests in the world is constantly decreasing,
but the rate of deforestation has been reduced despite the population
growth. The most alarming situation took place in the 1990s, when the
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term "environmental degradation of a planet" became popular 10. There
were the cases of uncontrolled deforestation eg in the regions of tropical
forests, in Brazil, but also in Russia and Canada, where the moist coniferous forest grows – and here the paper industry was particularly guilty.
The beginning of the 21st century is a huge overexploitation in Indonesia,
which has not been completely eliminated so far, which sadly results in
the threat of orangutans extinction. Illegal deforestation is being also
done on a smaller scale, difficult to capture and estimate.
The greatest threat of deforestation (estimated at 80%) comes from the
agriculture side. The paper industry uses approx. 15% 11 of cut wood in
the world and can acquire raw material in a transparent and responsible
manner or play a negative role. Monocultural plantations of fast-growing species (for example the aforementioned eucalyptus) completely
sterilize the soil and disrupt the water cycle. Products from such wood
are cheaper, but losses in the environment are irreversible. The action is
particularly harmful when a healthy, diversified forest is cut out for their
needs. The area where all trees have been removed cannot be restored to its original state – planted trees are susceptible to diseases and
insects. However, a plantation established on unused land, consisting of
at least two species, protects the more valuable areas before felling, and
thoughtful activities in the existing forest can lead to improvement of
its structure. In such forests there are old and young trees, the dead tree
decomposes naturally and new ones are planted in place of the cut trees.
What's more, rational management can lead to such a rebirth of forests
and the expansion of their areas, that you can talk about reforestation,
as it happened in European forests.
Enviromental; degradation in the '90s caused not only problems, but
also ideas for solving them; initiatives to regulate the situation and protect forest areas. The international certification systems controlling the
source of wood have gained particular importance. The most important
of them are: FSC® (Forest Stewardship Council – The Council of Responsible Forest Management, founded in 1993) and PEFC™ (The Program
for Endorsement of Forest Certification, existing since 1999).
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10

This term became popular after the The United Nations Conference on Environment and Development
(UNCED) in Rio de Janeiro in 1992.

11

„Copying and Graphic Paper. Background Product Report”, European Commision Green Public Procurement
(GPP) Trainig Toolkit, European Commision, Barcelona, 2008, p. 5.

Operations controled by FSC®
relate to the protection of forests (including by implementing plans to renew and protect
old-growth forest, to ban illegal
logging and to limit the use of
pesticides), plants and animals
living in them, indigenous people's right to use the
forest and legal protection of employees of all stages related to the product's chain of origin. Every
stage of this chain is certified, related to the change
of ownership: from the felling site in the forest or,
in the case of secondary fibers, obtaining at the
recovery site, through transport, production, packaging, storage, distribution, until the sale and only
then a positive evaluation of each these stages –
FSC CoC® certificate (Chain of Custody) – allows
to place the FSC® label on the final product. This
means that the certificate is granted to each type
of paper or packaging of a given company separately and it may happen that some of its products
meet the requirements and some do not. Also pulp,
being the object of world trade, is labeled. Good
management and registration practices are followed
throughout the chain. This system of continuous
control guarantees that the certified material has
not been mixed with uncertified material. The label
confirming the FSC® certificate is always visible on
the packaging of the product. Information on the
certificates granted can also be found on the websites of producers and distributors.

Since 2015, the IKEA catalog, distributed worldwide in the amount of
217 million copies, is printed on FSC®
certified paper. This means using over
100,000 tons of paper, produced in
a way that does not deplete forest
resources. Due to the complex supply
chain and scale of distribution, the task
seemed difficult, but the goal was
achieved in just two years, and concerns about the availability of certified timber and certification baskets
were exaggerated. The catalog proves
that, although it is a big logistic challenge, you can print on 100% certified
material, regardless of the scale of
the project.

Based on: https://www.nepcon.org/
newsroom/how-orchestrate-worlds-largestfsc-print-run, the author’s picture.

Types of FSC® labels:
LABEL FSC 100%
informs that the wood from which
the product was made comes exclusively from forests certified in
the FSC® system.
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LABEL FSC RECYCLED
informs that wood or paper the product is made of
comes from recycled materials.

L ABEL FSC MIX
informs that wood or paper within the product comes
from FSC® certified materials, recycled or controlled
wood.
Controlled wood, present in this set, does not meet all
the conditions of FSC® certification, but the following
standards have been preserved:
•

wood was not obtained illegally,

•

custom and civil rights have not been infringed,

•

wood does not come from forests where particular natural values
are endangered; from forests transformed into plantations or
non-forest forms of use; or from forests where genetically modified
trees are grown.

Information on the certified origin
of paper in the weekly newspaper
The Economist.
Source: http://www.upm.com/Responsibility/
forests/forest-certification/Pages/default.aspx
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PEFC™ is a non-governmental organization established to verify state
forest systems according to national
standards. Like FSC®, the PEFC™
mark guarantees that the origin of
the wood raw material is known up
to the place where it has been felled in the forest, and
the way resources are managed is ecologically, socially
and economically responsible. The ratings are made
by independent experts, in accordance with scientific
achievements, international organization standards
and social expectations. The raw material is tracked
throughout the supply chain and the product must
contain at least 70% certified material.

Currently, 497 million hectares 12 are covered by FSC® and PEFC™
management plans, or approximately 12% of all forests in the world 13.
The good news is that the percentage of wood pulp from certified forests
has been systematically growing and in 2013 it was already 74.7% 14.
It is also worth mentioning the certificate dedicated to the protection
of the most valuable areas of the Earth, namely rainforests: Rainforest
Alliance™. And also about the existence of other systems, dedicated to
specific forest areas, for example: Sustainable Forestry Initiative® in the
United States.
The control of the raw material in the European area is strengthened by
European Union regulations. Over 92% of European forests from which
wood is harvested are FSC® or PEFC™ certified and according to the
Declaration of the European Confederation of Paper Industry (CEPI),
82% 15 of wood used by European paper producers comes from them.

Why is sustainable forest management
and forest protection so important?
Researchers estimate that deforestation in the world translates into
20% of the volume of carbon dioxide emissions to the atmosphere – the
same amount as all transport means emit together. How we can understand that? First of all, this quantity results from the reduction of the surface absorbing this gas; forests are after all a natural filter of the Earth.
In addition, burning the land after felling trees causes additional
carbon dioxide emission stored, for example, in peat. As one of the
greenhouse gases, carbon dioxide contributes to climate change in
the world.
Unlawful taking over forest areas by industry, and sometimes by the state
privileged industry, leads to the plunder of private property, poverty,
hunger and deprivation of intangible assets (some local communities
hide in the forests of their dead, their beliefs, rituals and way of life is
12

„Forest Products Annual Market Review 2016-2017”, p.31, United Nations, Geneva, 2017.

13

The total area of the world's forests is app. 4 033 060 000 ha.

14

„Paper and Print. Myths and Facts”, pub. Sappi, Two Sides, 2016, p. 6, FAO, Global Forest Resources
Assessment 2015. How are the World’s Forests Changing.

15

„Resource Efficiency in the Pulp and Paper Industry. Making More From Our Natural Resources”, CEPI, p. 3.
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deeply connected with the forest). It can also cause problems such as
illegal poaching or corruption. It leads to deepening inequalities and
social injustices.

Södra – positive example
The largest producer of wood pulp in Europe acquires its material from
land belonging to 50,000 private owners. It is a democratic model of
co-decision, a kind of cooperative divided into districts in which everyone has the right to vote. Södra offers logistical support and profits to
forest owners in exchange for logging timber from private areas. The
forests are protected: the logging takes place in specific, small areas,
which are then recultivated.

Pulps from woodfree plants
Cellulose is a compound that is very common in nature. It builds cell
walls of plants, and its number and length of fibers varies depending
on the plant. Fibers of trees, especially coniferous trees, are characterized by high length and durability, but it is first of all the size of
trees and their availability in all latitudes that made them the main
raw material used in the production of paper. Longer and better
quality fibers, which produce very valuable and expensive long-fiber
pulps, can be found in flax, cotton and in the stems of many species
of tall grasses, and in the hairs covering cotton seeds the cellulose
content is 90%.
The use of woodfree fibers could be a great solution to protect forest
resources and their percentage in the pulp is desirable, but unfortunately as for today, too often their production processes are based
on technologies that emit a number of pollutants and do not have
chemical regeneration installations. Besides, it is impossible to obtain
yields per hectare, for example rice straw, comparable to the production capacity of trees 16. The growing area would have to be on a
scale exceeding reasonable transport costs. Another problem is the
seasonality of the harvest, ie the limited possibility of obtaining the
16
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„Wstęp do papiernictwa”, Stefan Jakucewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2014, p. 60.

raw material, and later the necessity of its storage, which puts into
question the profitability of such production. There are, however,
small factories using woodfree plants, especially in Asian countries
(mainly in India and China). And in some areas, such as the production
of banknotes, the use of long-fiber (cotton) pulps has a long tradition
and generally takes place in specialized, small plants located at the
securities factories. Long grains are also used for the production of
decorative papers and high quality papers, as well as for the production of cigarette papers.
Some plants used to produce woodfree pulps are:
COTTON – excellent textile material, very durable. It is used for the
production of long-fibred pulp for special purpose, mainly for securities.
Cotton industry waste: cotton lintry, it is also used for the production
of printing papers, writing, archives and papers for artists.
BAMBOO – a unique grass plant due to the size of the stems. In the
production of cellulose pulp a fraction of a percentage of its resources
is used; can be used for the production of all types of paper. Bamboo
is cut every 3-4 years.
BAGASSA – is the residue after imprinting sugar cane juice. In the case
of bagasse, the by-product of one industry sector becomes a raw material for another industry. Bagasse pulp is very durable.
MANILA HEMP – or MUSA TEXTILIS a relative of edible bananas.
Fibers from the leaf sheaths of this plant are used, which are longer and thinner than softwood fibers. Unbleached pulp from manila
hemp is often used in the production of tea bags; bleached can have
a wide range of uses, as they are very durable fibers (eg banknotes,
thin papers).
SABAI GRASS – a plant occurring mainly in India, has very slender and
valuable fibers. Used for the production of the highest quality printing
papers and medium quality writing paper.
ESPARTO – is a kind of wild growing grass from areas of warm climate: Africa, Spain, Mexico. Esparto pulp is characterized with very
high opacity, softness and absorbency; these parameters were used to
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produce the first volume paper in history, which was the so-called pen
paper 17. Currently, they are rarely used due to the cost of the hand-picked material.
STRAW PADS – obtained from various annual plants during the harvest
season. A valuable semi-finished product, for example used for a rigid
undulated corrugated board layer and as an addition in the production
of printing and writing papers 18.

Innovation – searching for new raw materials
Of course, the first motivation to look for alternative solutions in the
field of pulp is forest protection. But the growing criticism of plastics
is equally important. Oceanic beaches full of plastic wastes, turtles or
albatrosses crippled by cheap, massively overproduced plastic objects
are images that move conscience. Consumers are more and more aware
and do not want to contribute to littering of natural areas, and the paper
industry sees a new opportunity in this, stressing that its product is more
environmentally friendly. In the role of supplementary fibers, plant industrial waste of other industries is most often seen, eg:
•

•

•

•

•
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nut shells (EcoºPaper, producer: Stora Enso)
remains of cocoa shells left over from chocolate production
(COCOA Paper, produced by James Cropper PLC)
tomato processing waste
(Tomato Paper, produced by Schut Papier)
milk-based fibers and cotton linters
(Papermilk, produced by Gruppo Cordenons)
mixed hulls, peel and grass (citrus, nuts, grapes, cherries,
kiwis, corn, olives, almonds, lavender)
(Crush, produced by Favini)

17

Volume paper has a loose structure resulting in an increase of the volume, i.e. the ratio of paper thickness
to basis weight. Normal (ie, non-plump) paper usually has a thickness equal to the basis weight (for uncoated papers – i.e. volume 1.0) or lower than the basis weight (for coated papers – usually a volume of 0.8).
Volume paper at a low basis weight, in the order of generally 60-100 g/m2, has a volume value greater
than 1.3; usually 1.5-2.2 cm3/g. It is characterized by high opacity. It is most often used in publications
with a small number of pages, in order to enlarge their volume.

18

Based on: „Wstęp do papiernictwa”, Stefan Jakucewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2014, pp. 60-67, 99-103.

Also, there is an ongoing search for natural resources which could be
obtained on regular basis, without harm to the environment and without
large own input, eg:
•

•

fresh grass (GreeNest, produced by Huhtamaki,
Graspapier, by Scheufelen)
algae – the problem of the Venetian Lagoon
(Shiro, prod. Favini)
This is how decorative crush paper
looks like in print. The variety containing 15% of maize was used in the
limited edition of Eliza Mórawska's
book "On Bread”.
Source, picture: http://zen.fpiec.pl/
post/2016/01/28/pappierowydesignww2015

And another approach is the combination of cellulose fibers with a PLA
biopolymer (Durapulp, produced by Södra), allowing any molding.
Packaging made of Durapulp material.
Source, picture: https://www.sodra.com/en/
about-sodra/innovation/durapulp/aboutdurapulp/

These are perhaps only curiosities, but they express well the direction
in which all industries related to design are aiming: biodegradability,
compostability, health safety, minimization of quantity and renewal of
waste. The process of producing wood pulp is also being tried to be
reconsidered, trying to find alternative ways to remove lignin, reducing
the need for chemicals and energy.
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Secondary pulps
The dominant production of secondary fiber pulps differs completely
from the previously described "traditional" processes. Secondary pulps
are obtained by re-fibrating the recovered paper (after being used or
from waste paper products, eg from publishing houses, printers), so
they require purification. They are mixed and weaker pulps than primary
fibers, but their use brings a number of benefits:

THE RECYCLED PULP IS CHEAPER
Its production requires less financial effort than production
of pulp from primary fibers.
LOWER WOOD USAGE
THE SMALLER USE OF ENERGY AND WATER
The processing of recycled paper is more environmentally
friendly. It does not cause such large emissions of carbon dioxide.

COMPARED TO
THE PRODUCTION
OF PRIMARY PAPER,
RECYCLING OF 1 TON
OF RECYCLED PAPER

SAVES

65%
OF ENERGY

REDUCES BY

35%
WATER
POLLUTION

REDUCES BY

74%

AIR POLLUTION

LESS WASTE ON LANDFILLS
This not only the adds to protecting the landscape and not onle
means that the area of landfills does not grow so fast.
On landfills, methane is released that goes into the atmosphere
and contributes to the greenhouse effect.
Based on: „Pozwól materiałom żyć dalej”, Stena Recycling, 2016, p. 43 and: Marta Tarabuła-Fiertak, Izabela
Jaskuła, „Recykling papieru i metali”, PDF file, http://www.akademiaodpadowa.pl/5,a,dla-nauczycieli.htm.

Paper made from recycled materials must meet the same requirements
as primary paper and be competitive with it. Therefore, it is important
to select waste paper and ensure that no undesirable component is included in the secondary pulp composition. For example: in the pulp pro-
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duction for white papers, the unbleached sulphate
pulp which dark single filaments (30% ISO) would be
visible in the final product 19 is unacceptable. Printing
ink is also problematic; it must be removed, unless
the waste paper is to be used for the manufacture
of lower category papers, such as corrugated cardboard. Depending on what is to be the final product, the way of processing paper and cardboard is
different. In order to obtain packaging papers, it is
enough to purify it mechanically. When the secondary pulp is to be used for the production of graphic
and hygiene papers, it is necessary to decolourise it.

Mechanical purification, sorting
and production of secondary pulp for
the production of packaging products
The first step in preparing the secondary pulp is
defibrating in a hot bath. What is most important
in this task is the separation of cellulose fibers and
the separation of impurities: from the largest, such
as foil scraps, bookbinding staples, pieces of ropes,
then others. For pulp purification, specific weight difference between fibers and impurities (heavier ones
such as sand or lighter ones, such as plastics) is used,
which in hydrocyclones is further intensified due to
the centrifugal force. Then, the suspension passes
through a series of sorters, catching impurities on
sieves of appropriately matched sizes and shapes
of holes. Such pulp can be additionally fractionated, i.e. divided into a part with long, more durable
fibers and a part with short fibers. Separated fractions then serve to produce different products. The
dispersing step is also characteristic for the production of packaging materials, i.e. the disintegration
of the remaining impurities (eg printt particles, wax)
to the size of particles that cannot be caught by the
19

1
ton
OF RECYCLED
WASTE PAPER
SAVES

17 TREES
4000 kWh

OF ENERGY

270

LITERS OF FUEL

26 000

LITERS OF WATER

3,5

SQUARE METERS
OF LANDFILL

„Wstęp do papiernictwa”, Stefan Jakucewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2014, p. 105.
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human eye and dissipated in bulk. The dispersing process is very energy-consuming. Thanks to fractionation, it is used only for the fraction
that requires it.

Decolorization – DIP (de-inked pulp)
In the production of graphic and hygiene papers, preparation for decolourisation starts already at the defibrating stage. Chemicals are added
to the hot water, primarily sodium hydroxide (NaOH), which produces
a slightly alkaline environment and separates ink and toner molecules
from swollen cellulose fibers. Sodium silicate pulverizes these particles,
and hydrogen peroxide prevents the yellowing of the pulp (due to the
action of NaOH). Supplementing this composition with fatty acid soaps,
which release binders in the ink, causes that the process in the rotating
suspension is similar to the washing process.. During the process sticky
applications are also crushed. Properly selected surfactant makes it
possible to combine them into larger clusters (so-called stickies), also
containing particles of ink and toners. Sufficiently large clusters can
be later removed at the sorting stage. Suspension from the defibrator,
undergoes purification in rotating equipment, flows through the sorter
and is purified once more.
Proper decolorization takes place at the next stage, which is most often
flotation. The flotation process uses different parameters of the diluted
pulp components: hydrophilic, water-saturated, cellulose fibers move
downwards, and the separated hydrophobic ink particles stick to air
bubbles, pressed in from the bottom of the chamber, and float with them
towards the surface, forming on it dirty skin. Such a skin, in which there
are also damaged fibers and fillers, can be easily removed. To obtain the
proper pulp brightness, the process is generally repeated in several connected flotation chambers. If the product quality is not satisfactory, the
pulp may be deinked with hydrogen peroxide. In this way, the deinking
process is completed and paper production starts, usually in a combined
technological flow.
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BROWN CLASS
PACKAGING PRODUCTION

WHITE CLASS
GRAPHIC PAPERS
AND HYGIENE PAPERS PRODUCTION
SODIUM HYDROXIDE
OLEIC ACID

DEFIBRATING

DEFIBRATING

PIECES OF FOIL,
WIRE AND ROPES

PIECES OF FOIL,
WIRE AND ROPES

PURIFICATION

PURIFICATION

SAND

SAND

SORTING

SORTING

FRACTIONATION

PURIFICATION
FLOTATION FACTORS

DISPERSING

PRELIMINARY FLOTATION
FLOTATION FACTORS

SECONDARY
LONG FIBER PUL P

SECONDARY
SHORT FIBER PUL P

INK PARTICLES

SECONADRY FLOTATION
HYDROGEN PEROXIDE

FLAT LAYER
OF CORRUGATED
CARDBOARD
UNCOATED
CARDBOARD
BOX CARDBOARD

CORRUGATED LAYER
OF CORRUGATED
CARDBOARD

INK PARTICLES

DEINKING

SECONDARY PULP
(DIP)

NEWSPRINT
PRINTING AND WRITING PAPERS
MAGAZINE PAPER
COATED CARDBOARD

Based on: Magdalena Fietz, „Makulatura – pochodzenie, przerób, wykorzystanie”, scheme on p. 19 and „Wstęp do papiernictwa”, Stefan
Jakucewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
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Similarly as in the bleaching of chemical pulps, in the case of secondary
pulps, resignation from the use of chlorine is also essential.
PCF (processed chlorine free) – refers to recycled paper recycled
without chlorine (their content in the pulp must be at least 30%, the rest,
if necessary, is completed with the TCF primary fibers).

Paper production stage
The method of producing paper is based on a technique invented almost
two thousand years ago in China.

FORMING SECTION
(WET END)

PRESS SECTION

DRYING SECTION

CALENDER
SECTION

PAPER PULP

removing
water by:
approximate
amount of water:

vacuuming

suction

pressing

heat

99%

85%

65%

3-6%

Based on: „Papier do drukowania – właściwości i rodzaje”, Stefan Jakucewicz, Michael Huber Polska, Warszawa 2010, p. 35.

If there is a need, for chemical pulps, it starts with grinding in water.
Before the pulp reaches the paper machine, it is strongly diluted to prevent the fiber from sticking together (flocculation), and thus to obtain a
smooth, homogeneous surface of the final product. The finished paper
pulp contains as much as 99% of water and process additives, and only
1% of fibers. It is entered through the inlet into the sieve part of the
machine, where the ribbon of wet paper is formed. This course of this
stage has the greatest impact on the quality of the product obtained.
The sieve moves at an adjustable speed, determining the position of
the fibers. In order to make the parameters of bottom and top layer
of paper as similar as possible (the so-called double-sided paper), in
modern machines an additional drainage system works on the upper
side of the strip of paper. (The above, simplified scheme illustrates the
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machine with a flat screen, but the sieves can also be round, and the
pulp injected directly between them). In these processes, a part of the
water is now filtered out, and the dewatering of the strip of paper increases in the pressing part, where it is carried out between a number of
metal rollers and water absorbing fillers. Its strength increases and the
dry matter content is already around 50%. The expected humidity of
the paper is obtained in the drying part – in the most energy-intensive
stage of the process in which the web is dried once from one side of
the heated rollers on the other. In this way, large amount of water is lost
through its evaporation. The strip of paper, or rather the paper itsel, is
then smoothed in the calender, i.e. another set of rollers, giving it a light
gloss. And voilà!
Production can end at this point, eg in the case of newsprint or paper
can be subjected to additional treatments, giving it specific characteristics and improving its parameters, such as: surface sizing and
dyeing, coating, metallization, subsequent glazing, satin finishing,
extrusion, impregnation. Refining can take place in systems embedded in the drying part of the paper machine, which is generally more
extensive than in the above description or / and in separate, dedicated devices.

Additives
Paper is a very diverse material. The production method, lignin content,
processes occurring in the paper machine are issues that regulate many
of its features, but the repertoire of possible variants is much larger and
many of the parameters are achieved through the use of appropriate
additives.
Additives may be added during production to pulp, as so-called pulp
additives or used to cover the paper surface as a coating. The same substances can be used in pulp and in the top layer.
Additives:
Fillers – white mineral pigments such as chalk, precipitated calcium carbonate, kaolin, gypsum, talc. They are necessary to obtain high-quality
printing and writing papers. They give the paper opacity, whiteness,
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softness, smoothness, dimensional stability 20, but their excess causes
deterioration of the mechanical parameters of the paper.
Paper glues – they are used to stick paper in pulp, ie to make it more
resistant to liquid penetration. The sizing process is necessary so that the
paper does not pass onto the other side of ink or toners. The most popular is synthetic glue, and less frequently used: rosin (used with aluminum
sulphate and acidic for the paper), paraffin and wax.
Optical brighteners – also called optical brighteners are used to increase
the visual sense of whiteness. Their feature is the absorption of ultraviolet radiation (i.e. they work most strongly in daylight) and rendering it
in the form of visible light. They give the papers a slightly bluish shade,
which makes them look whiter.
Dyes and pigments – dyes are used in the form of an aqueous solution,
and pigments in the form of a suspension; by introducing any of these
components into the paper machine, bulk dyeing takes place.
Auxiliary chemicals – used to obtain the appropriate parameters of
paper, as well as to reduce production costs.
Both glues and pigments can be used in bulk as well as on the surface.
Adhesives for surface sizing fulfill the same function as pulp adhesives;
Starch-based mixtures are most often used.
The dyes are applied to the paper surface in dissolved form, in an additional layer. In this way, colored paper is obtained.
Coated paper
Coating involves applying a pigment-glue layer to the surface of the strip
of paper 21. The coatings prevent the ink from penetrating too deeply
into the cellulose fibers, which makes it possible to obtain a high quality,
print free of faults and reduce the need for ink. The even absorption of
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20

„Wstęp do papiernictwa”, Stefan Jakucewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2014, p 19.

21

„Wstęp do papiernictwa”, Stefan Jakucewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2014, p. 25.

ink on their surface prevents the phenomenon of "mottling" or uneven
coverage with ink. In addition, coatings improve the quality of paper;
they give it a greater whiteness, smoothness, opacity, allow to obtain
surfaces with high gloss, silky or matt. Both woodfree and wood-based
paper can be coated.
All white pigments in coatings for paper and board are powder substances and require the use of a small percentage of binding agents (adhesives) and excipients.
The most commonly used coating pigment is ground chalk – a pigment
that needs the least amount of binders, and therefore the most efficient
(popular chalk overlay paper).
Other materials used are: kaolin, due to the lamellar structure used in
thin coatings, especially for multiple coating; precipitated calcium carbonate, which is distinguished by the highest brightness, but requires the
use of special inks (found on coated boards for multi-colored printing)
and talc, used in coatings for intaglio printing 22.
The basic designations for coated papers are:
LWC (lightweight coated) – low-density (35-80 g/m2) single-coated
paper, used in web-fed printing: newspapers, magazines, leaflets, usually
wood paper, can be scarified.
MWC (medium-weight coated) – medium-weight double-coated paper
(twice coated on both sides is the European standard for coated paper),
mainly used in offset multi-color printing. It can be wood paper (in weights
80-130 g/m2) or woodfree (in weights of 100-170 g/m2) 23.
HWC (heavy-weight coated) – multi-coated multi-coated paper. Used in
sheet offset printing. Produced only in the wood-free variety, most often
in a grammage of 100-300 g/m2 24.

22

„Wstęp do papiernictwa”, Stefan Jakucewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2014, pp. 158-159.

23

„Wstęp do papiernictwa”, Stefan Jakucewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2014, p. 73.

24

Ibidem.

147

CHALK OVERLAY PAPER – Coated, woodfree or wood coated paper
with flashing, mat or semi-matte finish.
OFFSET PAPER – uncoated paper, containing more fillers than coated
paper, firmly glued, woodfree or wood, with a machine-smooth surface:
matte or satin.

Features of the paper relevant to the design
As you can see, paper:
•

•

•

•

•

•

•

can be more or less transparent,
can be characterized by different optical features:
degree of whiteness, gloss and shade,
can have a different weight, determined by grammage
and thickness,
it may have a different volume, i.e. contain more or less air:
it has a high volume (like volumetric paper) or an otherwise
compact structure, referred to as apparent density
(the largest for paper and parchment paper),
it may have a different surface (rough, machine smooth
or smooth when we talk about satin paper),
it can be coated on one or both sides with one or more
coating layers,
it may have different physicochemical characteristics that
determine its strength.

These features are important in design: heavily bleached paper obscures the writing, but it is necessary for accurate printing of photos and
illustrations. The colour of the paper affects the reception of colours
on it. Paper with a gloss surface strongly reflects light, matte makes
reading easier. Excessive transparency may result in a translucent
print on the opposite side. High stiffness makes it difficult to turn over
the pages, and the arrangement of the fibers, perpendicular to the
back of the book, will probably end up waving the pages, related to
the hygroscopicity of the paper. Also bending should be done parallel
to the fibers.
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The opacity of printing is closely related to the paper's weight, but it
is also lower for papers with a high degree of whiteness, smoothness,
apparent density, and grows with the increase in volume and in wood,
coated and colored in weight papers. To avoid a translucent error, its
value should be: for texts min. 90% (usually 92.5%); for multi-colored
raster drawings 95%, and for applications 97% 25. The following table
defines the basis weights for this level for individual papers 26.
PAPER

GRAMMAGE (g/m2)

UNCOATED PAPER
95% opacity – multicolored (raster) illustration
Woodfree

120 g/m2

Wood

80 g/m2

COATED PAPER
97% opacity – apla

MATTE

GLOSS

Woodfree

app. 150 g/m2

app. 200 g/m2

Wood

app. 100 g/m2

app. 115 g/m2

For graphical papers, brightness, whiteness and shade are their basic
characteristic features. In Poland, the same name for "whiteness" is used
for two characteristics that refer to different parameters. Whiteness-brightness is a measure of the uniform reflection of all colours included
in the composition of light. It is expressed as a percentage (as it was
the case when describing fiber pulps). Its standard values range from
0-100% ISO. For the whitest papers in which optical brighteners are
used, it does not exceed 105% of ISO. CIE whiteness, on the other hand,
is measured more comprehensively and more accurately defines how
the human eye sees colours. For natural white it has a value of 100, and
for papers with optical brighteners it is even 170.
25

„Papier do drukowania. Właściwości i rodzaje”, Stefan Jakucewicz, Michael Huber Polska,
Warszawa 2010, p. 134.

26

Ibidem.
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Excessive whiteness of paper causes eye strain. For the comfort of
reading with long texts, paper with a natural shade or cream white is
the most preferred; in other words, without optical brighteners or with
their minimum content, which does not exceed 100% ISO/CIE 100
(80-90% ISO is enough for coated papers, 65-85% wood-free offsets,
50-60% 27 ISO offset wood-based offsets). The use of such papers is
also beneficial for the environment because optical brighteners are not
biodegradable 28.

The trend of minimalism is represented
among others by the world giant – LEGO.
In 2013, it began the process of redesigning its packaging in order to reduce
cardboard consumption and reduce CO2
emissions. Packaging "slimmed down"
by an average of 14%, which resulted
in saving of 7,000 tons of cardboard in
2 years. Certified fiber origin was also
taken into consideration.
Source, photos: https://www.lego.com/en-us/
aboutus/news-room/2013/february/smallerlego-boxes-easier-on-the-environment

The graphic designer can contribute to the responsible use of paper by optimizing printing. This may
concern, for example, saving printing space, choosing duplex printing, avoiding vacancies in publications, using standardized formats, or maximizing
the use of a printing sheet. The choice of paper
thickness also matters. It is advisable to use the
golden mean so that you do not go too far with
minimization.
It is definitely worth asking a question in which cases
the use of refinement methods and the use of full
printing capabilities is necessary. Does every product have to be presented in this way? Do temporary
items, like leaflets, need repeatedly coated papers?
These decisions are always made together with
those regarding creation, readability and selection
of means to convey specific ideas, impressions and
content. The personal choice is where the boundary between these goals will go. I hope that the
information provided will make clear details in the
paper specifications and will facilitate maneuvering
in a rich offer.
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„Papier do drukowania. Właściwości i rodzaje”, Stefan Jakucewicz, Michael Huber Polska,
Warszawa 2010, p. 127.

28

„Copying and Graphic Paper. Background Product Report”, European Commision Green Public Procurement (GPP) Trainig Toolkit, European Commision, Barcelona, 2008, p. 9.

Briefly about ecology
Often you can hear about the extremely negative impact of the pulp and
paper industry on the natural environment. The above description of the
production process gives you an idea of the amount of natural resources
and chemicals that are needed to carry it out. Paper production affects
global problems such as excessive water consumption and water and
air pollution, especially at the stage of pulp production. It is considered
harmful, but it can be carried out in a way that minimizes damage. Also in
this area the situation looks different than 25 years ago. The industry has
already introduced advantageous solutions and has been still working on
reducing its negative impact on the environment: this is particularly the
case of gas bleaching, introduction of circulatory solutions that reduce
fresh water consumption, effective wastewater treatment, use of biomass as fuel and reduction of CO2 emissions.
What affects the assessment of the company's environmental policy?
•

•

•

•

•

•

•

certificates confirming the acquisition of raw materials from areas
under sustainable management and protection (eg FSC®, PEFC™),
use of local raw materials or possible shortening
of the supply chain,
the greatest possible re-use of the material used; in an ideal
situation, obtained from the nearest neighborhoods, i.e. joining
the local recycling system,
use of production waste (bark and waste wood, sewage sludge,
de-inking sludge, waste from recycled paper),
minimizing carbon footprint, water consumption, amount of
sewage and emission of pollutants into the air during production;
the use of BAT (Best Available Techniques),
modernization of factories; energy self-sufficiency, the use of
ecological fuels,
confirmation of compliance with emission limits and application
of good production practices in the form of eco-labels
(EU Ecolabel, Nordic Swan, Austrian Ecolabel, German Blue Angel)
and ISO standards (ISO 9001 – Quality management system,
ISO 14001 – Environmental management system, ISO 50001 –
Energy management system),
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•

•

implementation of the voluntary European Eco-Management and
Audit Scheme (EMAS),
an open and honest presentation of the company's activities.

Paper recycling

71,5%
PAPER AND CARDBOARD

IN EUROPE

IS REUSED IN
PRODUCTION DUE TO
BEING RECYCLED

56%
ON GLOBAL SCALE
Data for 2015 and 2016.
Source: FAO statistics and European
Recovered Paper Council, Press Release,
20.10.2016.

The selection of recycled paper is one of designer's
decisions if he wants to get involved in a responsible forest management and waste management
policy. Recycling is one of the pillars of the circular
economy; a model created for the sake of maintaining a balance between the limited amount of
natural resources on Earth and the scale of their
exploitation, with the intention of maintaining or
improving current living standards for future generations. Striving for an economy with a possibly
closed circulation is one of the European Union's
priorities and brings visible effects. The percentage
of recovery of paper and cardboard products in
Europe is exceptionally high – the last statistics
from 2016 reported the number of 71.5% – and
is approaching the limit considered today as not
strictly possible (about 20% of paper products, e.g.
hygiene products, can not be recycled). It is on average 15% more than in other parts of the world,
although North America achieves a similar result.
Significant changes can be seen on the scale of the
whole globe. The proportion of secondary fibers
in the total tonnage of pulp in global production is
constantly increasing: in 2000 it was 43%, in 2010
it was 53% 29, six years later 56% and there is still
potential to improve this result. Dried recovered
pulps are traded and most of them imported by
China. They use them primarily for the production
of packaging, which later in a significant part are
exported to the USA, where after use, they are
included in the collecting and recycling system.
29
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WWF, „Living Forest Report: Chapter 3”, 2012, p. 14.

Processed into secondary pulps, they return back to Asia, and so the
circuit economy closes its probably largest loop.

THE INCREASE OF RECYCLING INDICATOR IN EUROPE IN 1991-2015
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Source: Data CEPI 2018, www.cepi.org.

„7 lives” of celulose fibers
Cellulose fibers cannot be reused indefinitely. Each
time they are subjected to the production process of
a new product, they become shorter, weaker, and the
bonds between them less durable. The more cycles
of life they have, the harder it is to produce high-quality paper and their use is gradually reduced; from
the representational printing material, through writing
paper, newsprint, to the packaging material with less
and less decorativeness and strength. Fibers that can
no longer be used are burned in order to obtain energy.
The diagram below shows the ideal paper downcycling scenario. However, the use of primary fibers in
the production of disposable hygienic materials, such
as tissues, can be considered as its opposite - tree cutting, production and utilization costs are performed to
create material for activities that usually do not take
more than a minute.

IN EUROPE
THE CELLULOSE
FIBERS ARE REUSED
ON THE AVERAGE

3,5 times
THE WORLD AVERAGE IS

2,4 times
Data for 2015.
Source: „Monitoring Report 2015”,
ERPC, 2015.
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7 LIVES OF CELULOSE FIBERS

1

HIGH QUALITY PAPER

2

STANDARD PAPER

3

NEWSPRINT

4

HIGH QUALITY CARDBOARD PACKAGING

5

CARDBOARD PACKAGING

6

LOW QUALITY PACKAGING (NAPKINS, EGG BOXES)

7

ENERGY

Based on: WWF, „Living Forest Report 2012” (Chapter 3), p. 7.

It can be seen, therefore, that an equally important factor, such as the
amount of waste paper collected, is its quality.
During selective waste collection, no photographs are collected, wet
and greasy paper, waxed (including beverage cups), paper covered with
transparent foil, wallpaper or disposable paper dishes. Old and damaged
paper can also turn out to be useless material.The exact breakdown of
waste paper due to its quality is defined in the PN-EN 643 standard,
which also specifies types of impermeable contaminants. This standard
lists five grades of recycled paper and cardboard, covering most of the
products in these materials present in use. The list is very precise, but in
general terms these are:
1 – WEAK VARIATION, i.e. varieties of different types of paper products
(e.g., magazines unsold with or without glue, used corrugated board packaging, paper, newspapers and magazines from households, telephone
books), which can be mixed or sorted.
2 – MEDIUM VARIATION, eg: newspapers (with restrictions on paper
dyed in bulk and newspapers printed with the flexographic method),
paper wood cuttings, sorted office paper.

154

3 – HIGHER VARIATION so-called "White class"; the most valuable type
of recycled paper in terms of white paper and cardboard, eg files and
wood-free sorted forms, computer printouts of wood-free paper, unprinted wood-free paper, white kraft paper, stored pieces of paper.
4 – STRONG VARIATION, especially useful for the production of strong
papers for packaging purposes, eg corrugated board from production
waste.
5 – SPECIAL VARIATION containing very valuable fibers, but requiring
special processing installations, eg cardboard packaging for liquids,
waterproof papers.
Division into variations indicates products that are going to be recycled,
but also allows producers to purchase waste paper of a certain quality.
For example, in the Dąbrowica Paper Factory, producing paper and cardboard with a content of 100% recycled fibers, it is specified that in
production two types of recycled paper are used: "1.04 cardboard waste
paper from the market", "4.01 post-production waste"; both varieties
with a maximum moisture of 10%, no foreign additives such as foils,
metal, paper insoluble in water etc 30. It can be expected that the systems
determining the method of selection and segregation of waste paper in
the contract with entrepreneurs will be more and more precise.

Process efficiency
Can the designer take any steps to make the preparation of secondary
pulps easier and in line with "design for recycling"?
In fact, there is no need, because paper recycling can handle almost any
challenge and almost all paper products can be recycled. The production of secondary pulps, however, is associated with some preferences.
Not all prints are discolored equally easy, which affects the cost of the
process; both economic and environmental. There are also products so
problematic that their share in waste paper intended for DIP pulp must
be limited to a small percentage.

30

http://www.fabryka-papieru.pl/makulatura
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Multi-material product
The biggest challenge for recycling is multi-material product, for example
gluing paper with plastics. The materials should be chosen in such a way
so that they can then be separated from each other. The gluing surface
is important; Of course, the smaller, the smaller the problem. In addition,
additives and adhesives should disintegrate into particles capable of
sorting, i.e. particles large enough.
DIP pulp
The flotation process was designed for offset printing – hence the offset
and rotogravure prints (of hydrophobic nature) can be discoloured easily.
Problems arise in the case of: the hydrophilic character of the dye, the
strong adherence of ink to the fibers and the inadequate size of its particles. Flotation works most effectively for 20-100 μm particles; it does
not, however, remove smaller or larger particles 31.
So far, the removal of water-based ink used in flexographic printing has
turned out to be most difficult, i.e. in the printing of newspaper parts. Binders of these inks dissolve in the alkaline flotation environment, and the
remaining pigment particles, less than 1 μm 32, are not able to adhere to
air bubbles. In addition, these molecules have a hydrophilic character, like
cellulose fibers to which they adhere, and although the human eye is unable to see them, due to the high absorption capacity of light, they cause
pulp darkenin33. For these reasons, the amount of newspapers printed
with the flexographic method in waste paper intended for the DIP mass
can not be greater than 5%. Such small particles can be removed, less
commonly used in Europe, by the method of dyeing by leaching, in devices
operating on the principle of filtration. Paper mills producing high-quality
graphic papers from secondary pulps combine these two methods.
On the other hand, particles too large to be removed during flotation
occur in the case of co-existence of drawing, combined printing layers and
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„Przewodnik dla Optymalnej Podatności na Recykling Zadrukowanych Papierów Graficznych”. European
Recovered Paper Council, 2008, p. 3.

32

Ibidem.

33

„Wstęp do papiernictwa”, Stefan Jakucewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2014,p. 108.

thick layers of coated papers, for example when printing with UV inks on
multi-coated papers or in sheet-fed offset printing coated with UV varnishes34. The pulp with such particles is turned to refining and repeating
the flotation process, which increases the recoil and increases costs.
Digital printing with pigment inkjet ink is also a big problem. Even a small
proportion of papers printed with this method may result in coloured
spots on the strip of paper.
Fluorescent and metallic inks are very difficult to remove, but they are
not currently a problem in decolorisation, due to their very small amount
in the waste paper.
A similar restriction as for newspapers printed with the flexographic
method is used for coloured paper in bulk – their amount in waste paper
intended for the production of DIP pulp also cannot exceed 5%. Papers
stained in pulp cannot be discoloured. It can only be sorted out by deinking after the flotation, which works only partially.
The type of paper is important for the binding strength of ink with cellulose fibers. The preferred feature of coated papers is the lack of contact
between fibers and ink – when the coating is dispersed, the coating is
fragmented and the ink detaches with it 35.
Waste paper processing installations are usually
combined with paper machines. Problems that may
occur as a result of too many undesirable materials
are machine downtimes caused by sticking parts or
contamination of circulating water and as a result the
occurrence of discolouration or "mottling", i.e. visible
stains on the paper strip. Therefore, the sorting of
waste paper must be carried out very accurately.
Although most manufacturers consider pollution as
a disadvantage; precipitation can also be a decorative effect, for example in Freelife Kendo (Fedrigoni)

The example of mottling.
Less than 3% in recycled pulp printed
with inkjet digital print was enough.
Source: http://www.ingede.de/ingindxe/press/
pr1003.html

34

„Przewodnik dla Optymalnej Podatności na Recykling Zadrukowanych Papierów Graficznych”. European
Recovered Paper Council, 2008, p 4.

35

„Przewodnik dla Optymalnej Podatności na Recykling Zadrukowanych Papierów Graficznych”. European
Recovered Paper Council, 2008, p. 3.
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recycling paper, fine fibers of coloured waste paper have been used to
make the surface more attractive.
The International Association of the Waste Paper De-inking Industry
(INGEDE) has developed methods to test the bleachability and removability of adhesives from paper products in the flotation purification
process 36. Eco-labels, given to products, confirm that the result of such
simulation was positive 37.
The conclusions for the designers?
Intuitively, each of us senses that the more substance is introduced into
cellulose fibers, the harder it will be to purify the fibers. Everything that
has been used to improve the quality of paper and printing is undesirable
contamination at the stage of recycled paper processing. The more complex the paper structure is, the more additives, coatings and refinement
methods have been used; also, the more colours in print, the more difficult it will be to remove impurities. Dense printing on low weight paper
is also unfavorable. Assessing from the point of view of recyclability, it
can be assumed that the easiest to process into DIP will be offset printing, uncoated paper or once or twice coated, and sulphate wood pulp
will strenghten the pulp with strong fibers – the least problems will be
solved by a standard solution.
And on the other hand: are recycled papers of adequate quality, also for
printing photos or illustrations? Everything depends on the producer.
High-quality coated and uncoated papers are now available in all weights,
made of 100% recycled fibers. They can also be decorative papers, of
various shades or coloured in pulp. Examples of products available in
the offer of Polish distributors are: Mohawk Options, Circle Gloss papers
series, Diverso Offset, Cocoon Offset, Cyclus Offset, as well as Presso
newsprint and other, with a partial amount of recycled fibers.

The residue of the unwanted substances
Recycling seems to have only the advantages, but there is one aspect
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For estimating discolouration INGEDE Method 11; for estimating removability of stcky aplications INGEDE
method 12.

37

„Przewodnik: przydatność do recyklingu produktów z papieru”, EPRC 2014.

that might be worrying: if materials containing toxic
substances are recycled, these substances accumulate in new products.

By the way it is worth mentioning
that the influence of harmful
chemical compounds on human
health and other species has been
the focus of attention of scientists
and ecologists for several decades.
The content of certain substances
in other design materials – plastics
is of great importance.

Some materials, especially harmful to human health,
should not be processed into reusable items. An example of wrong thinking in this matter are popular bags
sewn from used tarpaulins and large-surface banners
– items of clothing, intended for everyday use and in
contact with the skin. In the outer layer they contain polyvinyl chloride
(PVC, with material designation of PC3); one of the most toxic materials
in our enviroment, negatively affecting the hormonal system and recognized as a carcinogen. An appropriate approach would be a design that
eliminates this material from our environment. Social responsibility is also
the responsibility for the health of the addressees of our projects.

Also in the paper industry attention has been paid to materials, techniques and practices that may pose a health risk, for example to residues
of harmful substances in recycled products. This is of particular importance when using secondary pulps for the production of hygiene paper
and packaging for food. There have been already some undesirable substances detected in food packed in recycled cardboards, for example:
saturated mineral oils – MOSH and aromatic mineral oils – MOAH, commonly used in printing inks as solvents, in UV varnishes and adhesives
(their high amount in the recycled pulp comes from newspapers printed
with the offset method), benzophenone, used as a photoinitiator and
bisphenol A (BPA), which covers the surface of papers used in thermal
printing, i.e. is present on receipts and printouts from ATMs. It is worth
remembering that secondary pulp used for the production of packaging
is not discoloured.
The paper has no barrier parameters and the microparticles can penetrate through the porous structure. The phenomenon of migration is
illustrated in the diagram below.

paint

cardboard

product

Based on: „Druk opakowań
żywności”, Michael Huber
Polska, p. 7
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It can both derive from the labels and from the recycled substrate. As
a result of evaporation, volatile substances that are absorbed by food
products can also circulate inside the package. The reason for contamination may also be production errors, for example the arrangement of
the printed sheets with the inside on the surface with the imprint, and
thus, causing the reflection of the substance invisible to the human eye.
This was the case in 2005 in Italy, when the entire series of infant milk
in cartons was withdrawn from the shop as they discovered the ITX
photoinitiator in it 38.
The printing industry has taken a number of steps to ensure the safe
use of packaging cartons. Low-migration inks and varnishes have been
developed and have been still being perfected, in which mineral oils
have been replaced with ingredients of plant origin (based on soybeans, flax). And the case from Italy has encouraged the development
of good manufacturing practices (GMP) for all stages of production,
transport and storage 39 (including cleaning of machines conserved
using mineral oils).
Food packaging must be a safe product. The development of chemistry
in the last century occurred very quickly; the consequences of our continuous contact with various chemical compounds have been researched.
The harmfulness of these substances is difficult to assess. There is a lack
of sufficient toxicological data to determine what amount of them put
our health into risk and which the body is able to metabolize. There are,
however, many indications that the systematic intake of small doses leads
to bioaccumulation of these compounds in the body, and the MOAH
mineral mineral oils have an adverse effect on the liver, can damage the
DNA and cause carcinogenic changes. Certainly, contact with petroleum-derived substances or mimicking the effects of hormones, such as
Bisphenol-A, should not have the body at an early stage of development,
from the period of pregnancy to the development of a fully functional
immune system. Analyzes of scientists from the Cantonal laboratory in
Zurich showed that at room temperature, after two months, about 30%
of migrant substances from packaging went into the food 40, with the
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„Zagrożenia dla zdrowia związane z migracją substancji z opakowań do żywności”, Kazimiera Ćwiek-Ludwicka,
in: „Rocznik Państwowego Zakładu Higieny 2010”, Warszawa 2010, p 343.

39

WE regulation nr 2023/2006.

40

http://www.bfr.bund.de/en/questions_and_answers_on_the_migration_of_mineral_oil_from_packaging_
materials_to_foodstuffs-60836.html

contents of MOAH in recycled cartons, exceeding the currently accepted
limit of 0.6 μm/kg and was on average 10 μg/kg 41. And they reffered to
the products which expiry date is several months or several years: groats,
pasta, ready meals, frozen foods, including many for children, like cookies,
chocolates, breakfast cereals.
The European Union applies the precautionary principle to food packaging: its provisions 42 indicate that only those substances for which
a toxicological evaluation has been carried out 43 and only limit values
(specific migration limit SML) can pass from the packaging to the foodstuff. Substances for which there are no specific SML limits or sufficient
toxicological data should not be used, including new technologies such
as active packaging or nanoparticles 44.
The best solution would be to eliminate the problem at the source, that
is replacing the harmful substances used in polygraphy with safe components, but such a process, if it gains appropriate dynamics at all, will be
long-lasting. The residue that has remained in the fibers can no longer be
removed. Until now, to improve the phenomenon of migration, improved
protective coatings have been developed, used inside packaging. They
are dense enough to prevent the penetration of even very small molecules. The barrier parameters of aluminum coatings thinner than 7 μm,
polyolefin films and PE bags are not an obstacle. The problem is solved
by isolating fibers from recycled paper.

Conclusion...
At the moment, the best decision a designer can make is to choose either
recycled paper or the one from verified/certified sources. Both decisions
support the smooth operation of the recycling system. The information
on the whitening method is valid. This can be accompanied by a certain
minimalism, or rather rationalism in designing and proper selection of
paper relevant to the purpose.

41

http://www.packaging-polska.pl/pg/pl/content/tworzywa_sztuczne__folie/problematyczni_emigranci_
bezpieczne_folie.html

42

WE regulation no 1935/2004 in Swiss Regulations 817.023.21.

43

Risk Assesment done by European Food Safety Authority (EFSA).

44

Kazimiera Ćwiek-Ludwicka, „Zagrożenia dla zdrowia związane z migracją substancji z opakowań do żywności”
(Health threats related to the migration of substances from food packaging ) op. cit., p. 346.
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I started this chapter with the conclusion that paper is made of wood.
But maybe in the future we will not print "on trees"? Such a solution
is proposed by revolutionaries; the creators of the Cradle to Cradle 45
approach: architect William McDonough and chemist Michael Braungart. Their proposals consist of imitating the cycles of nature, in which
nothing is waste, but only a nutrient of something new. They would like
every product to be designed with two cycles to be planned: biological,
processed by nature and technology, involving the reuse of components.
The book in which they presented their manifesto is not made of wood.
They printed it on a synthetic material that can be recycled "infinitely",
easily discolored and retaining the parameters of paper, for example, such
a contradictory combination of features as stiffness and flexibility, and
waterproof. The following animation from http://printthechange.com/
made by gugler * brand & digital explains how the assumptions of Cradle
to Cradle could improve the material flow in the printing industry. The
Cradle to Cradle certificate is a significant distinguishing feature of pro-ecological, pro-healthy, and at the same time business and innovative
activities, and the designers will love the information that in Cradle to
Cradle, responsibility does not mean a compromise between minimizing
damage and creative expression. The authors primarily propose a recipe
for a healthier world, so concluding, I strongly encourage you to goe to
know their point of view.

45
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The name refers to the characteristic for the linear economy saying  „from cradle to grave”. The authors
develop this concept.
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Dariusz Haluch

Optimizing labels
regarding graphics and
base material to optimize
the production process

Nowadays, everyone expects the process of project preparation, acceptance process, preparation in the printing house and finally the printing
process itself to be as short as possible.
The project should be graphically interesting, unconventional, attracting
the attention of the customer and, ultimately, the consumer.
Apart from this the packaging we designed should not cause any problems during printing process and during the production process in the
factory itself and be as cheap as possible. The print should be repeatable,
that means that after the first printing and color acceptance, the next
print, even after 6 months, should not cause problems with obtaining the
same final product. Therefore, it is important that the design takes place
in a specific order. This will help us avoid unnecessary stress and ensure
customer satisfaction.
The designer needs to face a lot of issues and every one of them is very
important in the design process.
He should have extensive technical knowledge. Knowledge of the
production process, the possibilities and limitations of machines on
which the designed packaging will be used is extremely important.
It is crucial to choose the right base material that will enable the
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machine to run at the optimum speed, without any jams and unnecessary downtime.
Knowledge regarding the preparation for printing is important from the
design point of view. Proper graphic design of the project will enable
trouble-free printing and what is the most important, and what I have
mentioned before, the repetitiveness of the print. Most often this
element is extremely important for the customer, so that at the first
print and the following, get a product with exactly the same parameters and colors in accordance with the color standard accepted during
the first printing.
And finally, the last, but not least important knowledge related to the
possibilities and limitations of various printing techniques as well as to
ways of improving packaging.

I. Technical design of the packaging
Commencing work on a new project, we should start with preparing a die
cutter drawing, which is a technical drawing of the packaging.
Very often we receive the packaging drawing from our customer,
because it is closely related to packaging machines owned by him.
Such a drawing is usually checked and tested so it should not cause
any problems.
The situation is much more complicated when we are to design a new
packaging. In the design process, on one hand, we have to work closely
with the client and on the other hand with the person who prepares the
die cutter and with the printing house. Each technical detail, each element of the label should be polished in the smallest detail. Sometimes
elements that seem invisible after the packaging has been done have a
significant impact on the final quality of the product obtained. I refer here
to all the flaps that are wrapped inside the packaging and also the angles
at which they are cut have a great impact on the forming and in the final
effect on the shape of a package.
In the design process, we must take into account the material from which
the packaging will be made. Proper selection of the base material, card-
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board, has a large impact on the efficiency of packaging but also on the
quality of printing.
It is also important to make a die cutter prototype to check how a
package is being made in the production process during the testing at
the customer's. By the moment of testing the product should be fully
functional. This means that the labels should be cut using a die cutter.
The strength of creasing should be the same as they would be in the
normal production process. Labels should be covered with the varnish
that will be used for the final product. The test should be carried out
on a packaging machine for a minimum of 30 minutes at full production speed. In this test we can observe all the technical mistakes that
we can eliminate at this stage of design. We can evaluate the choice
of cardboard and creasing strength applied to a given product. We
evaluate the packaging in terms of quality, but also evaluate the work
of the machine, the amount of downtime and how many labels have
been destroyed.
For packaging design, it is best to use specialized software such as Artios
CAD. Sofware has a base of basic packaging elements, which greatly
simplifies and speeds up the work on the new packaging.
A library of intelligent, scalable models that comply with US, ECMA and
FEFCO specifications and other industry standards supports decision
making.

II. Choice of the material
To select the base material properly we need to find out its basic
and most important physical parameters. We need to know which
parameters affect the final visual effect, and which parameters affect
the printing or folding of the packaging on the packaging machine.
Therefore, below I present the parameters that in my opinion are the
most important.
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1. Weight (g/m²): weight of 1 m2 of cardboard, expressed in grams.

1g/m2

1m

1m

2. Thickness (μm): the distance between two paper surfaces.

μm
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3. Stiffness (mNm): the resistance of cardboard to breaking strengths, functioning perpendicular to its surface.

F

δ
l

4. MD (longitudinal direction): material flow or movement through a paper
machine. Paper fibers are located almost parallel to the direction of flow
through the paper machine.
5. CD (transverse direction): direction or dimension at right angles to the
direction of flow through the paper machine

Long fiber/grain (LG)

Short fiber/grain (SG)

The sheets of paper are cut from
the role of paper along, and fibers
run parallel to the long oneside of
the sheet.

The sheets of paper are cut
from the role of paper across,
while the fibers run in parallel
to the short side of the sheet.

Mark:
70 x 100 cm (LG)

Mark:
100 x 70 cm (SG)
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To check what is the direction of fibers in the cardboard we use, we can
use two methods:
•

•

Moisture test – moisten the strip of the carton, and it will always
curl or float along the direction of the fibers.
Steam test – bring close the carton strip to boiling water, preferably in
a kettle. The carton will start to curl along the direction of the fibers.

6. Brightness (%): the ability of the board to reflect light with respect to
100% brightness, which is a reference point. It should be noted that brightness does not always correspond to subjectively perceived whiteness.
7. Smoothness: the smoother the surface of the cardboard, the better the
quality of the print. The smoothness of the cardboard is determined by
the Bendtsen roughness (ml / min) or the roughness determined by the
Parker Print Surf (μm).

Surface
structure

8. Gloss (%): a measure of the amount of light reflected directly from the
surface of the cardboard. The standard measuring angle is 75°. It is an
optical impression that we experience by looking at the surfaces of the
cardboard. The carton is more shiny when a significant part of the light is
reflected from its surface. Lehmann's method is the most popular method
of measurement. This is a very important parameter to determine the
quality of the image print on the surface of the paper.
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CLASS

GLOSS FOR THE ANGLE 75°

Uncoated printing paper

4–6

Matt coated

10–30

Gloss coated

25–50

Chalk coated

65–86

9. Resistance to delamination (Scott Bond – J/m2): the ability of cardboard
layers to adhere to each other. This property is important for the mechanical strength of the board during processing.
10. Mottling: mottled print caused by uneven absorption and splitting of wet
offset ink when the coated cardboard passes through a multi-colored
printing machine.
The reason for the occurrence of this phenomenon may be:
•

•

•

•

uneven paint reception through the substrate (eg due to defects
in the printing substrate)
excessive emulsification of paint
improper acceptance of paint by paint on subsequent printing
units, i.e. trapping
defects in the machine, upset inking or moistening system,
damaged ink rollers

•

wrong pressure

•

wrong or worn offset blanket

11. DPI (dots per inch): method for determining the image resolution.
The higher the value, the higher the resolution, sharpness of the image,
smoother edges, etc. For A4 printing, the minimum dpi value for raster
images is 300 dpi.
12. Raster point increase (increase in achromatic color values): physical and/or optical measurement and theoretical calculation of the
observed increase in the number of points in a given area. The increase
in the raster point is caused by the increase of the number of points
on the net film in the area between the originally printed film and the
layer that has finally been printed. For example, if the project has gray
(C:0, M:0, Y:0, K:60), after printing the gray can be even darker by 30%
(C:0, M:0, Y:0, K:78), as shown in the following illustration.
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13. Trapping (paint): the ability of the printed ink to accept the next layer
of paint compared to the level of its acceptance by the paper.
Below you may find a summary of cardboard's parameters influencing
the specific printing parameters.
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PHYSICAL PARAMETER

PRINTING PARAMETER

Gloss
Smoothness

Gloss
Raster point increase
Contrast
Balance of gray
Clearness
Colour range

Level of absorbency
Regularity
Absorptivity

The quality of the print
Raster point increase
Contrast
Trapping
The half tone range
Clearness

Whiteness
Hue

Contrast
Balance of gray
Colour range

Flatness
Dimensional stability

Raster point increase
Matching colors
Slurring
Clearness

Direction of printing
Proper selection of the direction of printing to the direction of grains in
the carton is important considering the printing process, but is also vital
in the process of using the finished product on packaging machines. Cardboard stiffness in parallel direction (MD – machine direction) is almost
twice as high as its stiffness in the perpendicular direction (CD – cross-machine direction). Moisture also has a big influence on the elongation
of grains. At approx. 10% change in humidity, the grain extension in the
perpendicular direction (CD) is approx. 1 mm, and in the parallel direction
(MD) approx. 0.3 mm in the length of 1 m.

From
the printing
press

Postcard

MD – machine direction

Cardboard
Paperback

Leaﬂet A4

Leaﬂet A3

To the
printing
press

CD – cross machine direction
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Creasing
It happens often that there is a need to fold invitations, packages, leaflets,
book covers, cardboard files and other products on the perfect straight
line in a specific and chosen place. Such a bending if it comes to paper is
not a problem, but if we talk about cardboard, we cannot do it without
creasing. Creasing is used to change the geometry of the material by
making a groove in a specific location and with specific parameters.
Creasing of cartons and multilayer boxes is done with the use of creasing
knives. It is a special steel tape with a rounded blade profile.

Height of the
creasing rule

See below an example picture of such a die.

Width of the
creasing rule

Paper thickness

Depth of the groove
Width of the groove
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Depth of the groove

Proper creasing

Cutting through
splitting
Insufficient creasing
splitting
Irregular creasing

Width of the groove

The figure shows the individual creasing parameters. The width of the
groove (anti-crease) can be determined by means of a pattern
B = 1.5c + d
The obtained data allows to make a crease with appropriate parameters
for a given carton.
Cardboard manufacturers usually give in the specification for a given
carton what parameters should have a crease and what creasing forces
should be used.
For example, for the cardboard ARKTIKA, the manufacturer International
Paper gives the following parameters:

Basis
weight
g/m2

Thickness
μm

The depth of
The height of
The width of
the creasing rule the creasing rule the groove
mm
mm
mm/Pt.

The width of
the groove
MD

CD

200

282

0,71/2

23,50

0,3

1,1

1,2

215

308

0,71/2

23,50

0,3

1,1

1,2

230

336

0,71/2

23,50

0,3

1,1

1,2

250

378

0,71/2

23,40

0,4

1,1

1,2

275

428

0,71/2

23,40

0,4

1,2

1,3

300

474

0,71/2

23,40

0,4

1,3

1,4

325

520

0,71/2

23,30

0,5

1,4

1,5

350

568

0,71/2

23,30

0,5

1,4

1,5
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III. Artistic vision – graphic design
As we know, the artistic vision of the project depends only on the creative abilities of the designer. Nevertheless, even at the time of the creation process one should bear in mind the possibilities and limitations
resulting from printing techniques.
Particular attention should be paid to such elements as:
•

•

•

•
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Adjustment of graphic elements to the die – you mustn't design
a label in such a way that graphic elements end exactly on the line
of a die. This is related to the margin of the printing itself as well as
the margin of punching labels. Uniform-colour background should
always go beyond the contour of the die at least 2-3 mm, which
will ensure staying on the safe side when the die moves in relation
to the graphic. Also graphic elements that reach the line of the die
should be dragged beyond its outline.
On the other hand, sensitive graphic elements such as texts, logos,
etc. should be separated from the die by a minimum of 3-4 mm
so that they are not cut at the time of die cutting
If in our label there are embossed elements they should be at a safe
distance from the creasing. Otherwise, the process of forming the
label in the packaging machine can be disturbed because bending
will not be performed accurately on the creasing line.
Adaptation to one cut line – designing graphics so that two
neighboring text fields can touch the die on the sides allows us to
use better the surface on the sheet, and thus reduce the amount of
waste and reduce the cost of unit label.
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Sebastian Kozicki, Łukasz Leszczyński

Logistics in socially
responsible design

I am tempted to start this chapter paraphrasing
Benedykt Chmielowski's famous statement, that is,
"logistics is what everyone can see". However, we will
resist this temptation out of respect for the reader-designer, especially the one who, so far, valued his
ignorance about logistics in the printing and paper
industry.
Logistics is a complex process, or even a process of
processes, that you can encounter dozens of obvious
and twice as many not so obvious points, where a
designer who works in a socially responsible way can
successfully find his/her way. Obviously you need to
be aware that all these points exist. That is why we will
tell you more about logistics. Also about its definition.

The essence of logistics
The academic world will keep arguing about the most
complete definition of logistics, but for the purposes
of this chapter let us use the proposal of the American
Logistics Management Council, according to which

CLICK
HERE

What will you learn
from this chapter?
Perfect knowledge of logistics is not
necessary for the designer. On the
other hand, the basic knowledge of
logistics for a socially responsible
designer should be regarded as
obvious, integral part of professional
competences. In this chapter you can
learn the basic logistics issues in the
printing and paper industry. Thanks to
this knowledge, it will be possible for
the designer to optimize new projects
in terms of social responsibility
The text includes QR codes, through
which we propose additional issues,
slightly more loosely related to the
subject of this chapter, but interesting.
We wish you pleasant scanning,
clicking and reading.
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Different approaches
to the definition of logistics
S. Abt
Logistics – integrated systems of planning, organizing, directing and controlling
physical processes of the circulation of
goods and their informational conditions
in the aspect of optimizing the actions
and objectives implemented.
S. Abt and H. Woźniak
Logistics – a field of knowledge that,
based on information systems, aims at
organizational divisions of enterprises to
their interpretation, to ensure optimal
shaping of supply chains from the moment of obtaining raw materials, through
their processing, distribution in various
parts of the trade, to the final recipient.
P. Blaik
Logistics – an integrated system of
managing the structure of the physical
circulation of goods and its informational
conditions on the scale of the enterprise
and the entire market system – in the
aspect of optimizing the actions and
objectives implemented.
R. Jiineman
Logistics is a scientific theory of planning,
controlling and controlling the flow of
materials, means of supply – E.N.J, people, energy and information in systems.
H.Ch. Pfohl
Logistics is the sum of all activities that
help to shape, control and control the movement processes and storage processes
in a specific network in such a way that
space and time can be effectively used.

logistics is the process of planning, implementing
and controlling the efficient and economical flow
and storage of raw materials, semi-finished products
and finished products as well as related information,
from the starting point to the consumption point
according to the customer's requirements.
We should emphasize that both the scale of logistics
development and the details of processes that logistics includes resulted in the separation of logistics of
individual parts of the supply chain. So there are such
subsystems as supply logistics, warehousing logistics,
inventory logistics, production logistics, distribution
logistics, service logistics (understood as customer
service logistics), waste handling logistics.To simplify
the matter, you can describe the essence of logistics
using the so-called 7R rules. Here it is:
•
•
•
•
•
•
•

Right product
Right quantity
Right value
Right place
Right time
Right customer
Right price,

This means that the customer will receive the product
which he ordered to the address which he indicated,
in accordance with the specification he provided, of
the quality and value expected, on a date which he
agreed with the contractor and, of course, at the price
shown on the contract.
This is the framework that a socially responsible designer should consider when designing a new product
or service. Simple as that, right?
All the phenomena, processes, entities and activities
related to logistics described above take place in what
is technically called the supply chain. The supply chain
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is a group of companies that jointly implement the
activities necessary to meet demand in the entire flow
of goods from obtaining raw materials to delivering
products to the final recipient, ie the customer 1.
To describe the supply chain in a more detailed way, let
us use an example. Our supply chain is a designer who
has prepared a design for doypacks with coffee pilling, doypack suppliers, a printing house that will print
designed pilling and a logistics operator (eg courier)
that will provide the final, beautiful doypack to the
customer. Here is the supply chain in all its glory. For
the sake of clarity, it can be mentioned that if in this
case the client was, for example, a pilling producer,
then the designer would probably be one of many 1st
level suppliers.

Logistics vs CSR
Although CSR is a widely recognized acronym, just in
case let's remind what it is. It is about corporate social
responsibility. This is a kind of approach to business
activities that at all levels of activity and development
of the company includes sustainable development:
environmental protection, cooperation with various
stakeholder groups, etc. In short, it's about the ethical
approach to the reality surrounding the company.
CSR rules should be implemented in all strategic
documents of the company and – which is not always
obvious – implemented in current operations. As a support for corporate social responsibility management
in enterprises there may be prepared for this purpose
international standards, eg SA 8000 (Social Accountability 8000) standard, AA 1000 standard (Account
Ability 1000), ISO 26000 standard, ISO 14000 series
of standards. For companies there are also several
1

CSR in practice
Research reports, in particular
"CSR Managers" of the Responsible
Business Forum (but also others
prepared by Deloitte or PARP), leave
no illusions. Polish companies know
the concept of social responsibility,
know that it has an impact on the
functioning of business (81% of
respondents), that it has contributed
to solving socio-economic problems
(65% of respondents) and that it is
important and needed...
...but the actual corporate social responsibility implemented in the company's DNA and implemented in everyday activities is rare. In addition, it is
quite often understood as part of the
instrumentation of the PR officer.
The main barrier to CSR development
is (46% of respondents) lack of understanding of the idea by management
and treatment of CSR as events and/or
as a margin of the company's activity.
Other important barriers are the necessity of incurring additional costs, lack of
time, complexity of subject matter or
simply deficit of competence.
But everyone looks with hope in the
future. 76% of respondents predicted
CSR development in the coming years.
40% think that Polish CSR will enter
the phase of maturity, becoming
an integral part of the company's
business model. The same number of
people believe that a CSR renaissance
will take place and more companies
implement this approach. General
reflection: the development of CSR
will be reflected in the impact of companies on the socio-economic development of Poland.
Interesting facts: in the majority of
companies, the owners dealing with
CSR tasks are structures dealing with
PR and marketing, and 4/5 CSR managers are women.

„Podstawy logistyki”, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.
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certificates and dedicated standards from the printing
and paper industry – we will write about them later
in the chapter.
CSR in logistics is not only a challenge today, because of
its scale and complexity, but also the necessity, not only
because of the impoverishment of the company's mission, but also because of more tangible consequences.
Taking CSR after neglecting or even omitting sustainable development in business is getting by the company
problems at the operational and strategic level.
CSR in logistics fits into every well-designed supply
chain. In logistics, including logistics of the printing
and paper industry, one can indicate the examples of
areas of social responsibility:
•

•

•

•

Controlled deforestation.
Failure rate of the transport fleet or other
devices/vehicles.
New technologies for the automotive sector:
hybrid or electric vehicles in the fleet.
Energy efficiency of processes and infrastructure
(including buildings), sustainable energy sources.

Industry 4.0

•

Managing the effects of traffic.

Technological, process and management solutions related to industrial
production, based on cyber-physical
systems, the Internet of Things and
cloud computing. The goal is to create
an intelligent factory.

•

Noise management.
•

•

Optimization based on IT solutions
in the Industry 4.0 and Internet of Things
sectors.

Human resource policy.

Internet of Things
The description of the phenomenon
according to CISCO seems to be the
most optimal: IoT is a network of
people, processes, data and things
connected to the Internet. Estimated
data say that in 2020 there will be
20-25 billion devices connected to the
network that will be able to cooperate
in different forms.
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CSR is often, wrongly, associated only with ecology.
The role of ecology in the logistics CSR is to prevent
negative effects of activities related to the operation of logistics systems, mainly in the field of production, transport and storage of physical goods.
But CSR is also people – employees, clients, local
communities etc.

Ill. 1. CSR areas (S. Kozicki)

CSR AREAS

Last but not least do not forget about the ecologistics. This term does
not mean an ecological / sustainable approach to all logistics processes.
These are activities related to the last link of the logistics chain. As it is
explained eg on logistykawpolsce.pl. ecologistics includes all activities
related to the collection and disposal of waste in a way that is not harmful
to the natural environment. It is based on the concept of managing the flow
of waste materials and neutralizing and recycling these materials that have
a negative impact on the environment.

Supply chain. A sustainable supply chain
As it is clear what CSR is, what logistics is and what place the supply chain
takes in it, let's look at the latter a bit closer. Its structure and processes
occurring in it were illustrated by the infographics shown below.
The scheme is of course a simplified model: after all, a print shop or a
distributor can use more than one producer and a producer can cooperate with more than three suppliers. The user/final consumer can also
skip agencies and design offices using directly the services of the distributor/print shop or even the manufacturer himself.
Let's now look at the processes taking place within the supply chain.
There are 5 basic processes that are responsible for the fact that wha-
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Ill. 2. Supply chain and its processes illustrated by the printing industry (S. Kozicki)

SUPPLY CHAIN

Recycling

Recycling

RAW
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Waste
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PRODUCTION 2
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PRODUCTION 2
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REVERSE
LOGISTICS
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LOGISTICS

warehouse

warehouse

PRODUCTION 1
MANUFACTURER

PRODUCTION 1
MANUFACTURER

warehouse

warehouse

PRODUCTION 3
DESIGNE OFFICE

PRODUCTION 3
DESIGNE OFFICE

CUSTOMER

CUSTOMER

ﬁnished
goods
ﬁnished
warehouse
goods
warehouse

SUPPLY CHAIN PROCESSES

LOGISTIC ENVIRONMENT OF THE DESIGNER

SUPPLY CHAIN PROCESSES

LOGISTIC ENVIRONMENT OF THE DESIGNER

Planing process

warehouse

Production

Production

Delivery process

Delivery process

After-sales customer service

After-sales customer service
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AVAILABILITY
AVAILABILITY

Purchasing & Procurement
process
Purchasing & Procurement
process

QUALITY / DELIVERY TIME / COSTS / DEMAND-SUPPLY / INCOME
QUALITY / DELIVERY TIME / COSTS / DEMAND-SUPPLY / INCOME

Planing process

warehouse

warehouse

warehouse

ﬁnished
goods
ﬁnished
warehouse
goods
warehouse

tever happens between the subsequent links of the chain works as it
should work. We present the processes below with descriptions based on
the Reference Model (of Processes) of the Supply Chain, defined by the
Supply Chain Council (yes, yes... we are sure that the existence of such
an opinion-forming collegial body is a surprise, also for us):
•

•

•

•

•

planning (processes enabling balancing of aggregate demand
and supply through activities that best meet the requirements
of purchase, production and delivery),
purchases (processes of purchasing goods or services to meet
planned or current demand),
production (processes transforming raw materials and semi-finished
products into marketable products to meet planned or current demand),
delivery (processes of delivering marketable products or services
to meet planned or current demand, as standard they include order
management, transport and distribution),
after-sales customer service (including returns of goods) 2.

A well-designed supply chain, to which the designer can consciously join,
gives measurable benefits:
•

Real cooperation between the chain's participants,
including the exchange of resources and information

•

Lower inventory level

•

Elimination of non value added activities that are time consuming

•

•

•

Improving the quality of services / products owing to more
accurate prognosis and better planning
Improvement of material flow
Better customer service with shorter time of order realization,
faster delivery time

•

More flexibility in a changing environment

•

Standardization of procedures, repeatability

...which ultimately gives you higher efficiency and therefore
competitiveness.
2

„Supply-Chain Operations Reference-Model – Version 9.0: Overview”, www.supply-chain.org, access: 13.02.2018
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3 dimensions of an sustainable
supply chain
The economic dimension includes:
•

financial condition of suppliers,

•

the reliability of suppliers,

•

the level of dependence
of suppliers,

•

fair terms of contracts,

•

diversity of suppliers,

•

prevention of corruption.

The social dimension includes:
•

prohibition of forced labor,

•

a ban on child labor,

•

counteracting discrimination,

•

fair pay, observance of working
hours and paid overtime,

•

good working conditions, social
security,

•

minimizing adverse impact on the
local community and supporting
its development.

The ecological dimension is based on:
•

managing the entire product
life cycle,

•

minimizing pollutant emissions
(incidental),

•

rational use of water and other
raw materials,

•

energy efficiency,

•

waste management.

The supply chain can also be sustainable and the
designer can have an impact by not only being a
balanced link in such a chain. You can require similar
attitudes from the rest of the chain or create new
chains optimized for corporate social responsibility.
The designed products can be not only aesthetic and
functional, but prepared and delivered to the customer in a responsible way.
What should you consider when building a sustainable
supply chain? There are 7 areas to consider. These are:
local community, diversity, natural environment, ethics,
financial responsibility, human rights and security.
What's more, each of these areas should be balanced
in three dimensions: economic, social and ecological3.
So much for the introduction and organizing of knowledge. Let's now look at three of the most important
components of the supply chain. Awareness of their
specific is a chance to create optimized, socially
responsible projects. We invite you for a short tour of
production logistics, warehousing logistics and distribution logistics.

Logistics of production
The designer has always the chance to choose such
solutions to satisfy social responsibility, even if he
does not work in a paper production company. he
can actively vote and choose business partners who
consciously implement sustainable development principles in their organizations. In this case, he should pay
attention to 5 aspects of the company's operations:
1. Technical park and technological facilities,
2. Recycling capacity
3
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E. Jastrzębska, „Zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw jako element
wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego”, [in:] „Współpraca w łańcuchach
dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci”, „Zeszyty
Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH” nr 32, Warszawa 2011, p. 221.

3. Methods of production management,
4. Approach to utilization of post-production waste,
5. Certificates and standards, in particular quality and environmental
standards.
They show the extent to which an enterprise is serious about sustainable
development.
A modern technical park and technological facilities are a basic matter
if we talk about the sustainable activity of a paper producer, a printing
company or another company from the industry. New, regularly serviced,
optimized when it comes to resources used, machinery is an important
tip for a designer looking for a responsible producer. The equipment in
a good condiotion results in better energy efficiency of the company,
reduced water consumption, better safety of the employee, and in the
case of a paper company also greater opportunities in the processing of
waste paper for new paper.
Let's take a look at recycling issues,
in particular at paper recycling. The
level of recovery of waste paper
in Poland is 46.5 %, compared to
71.7 % for Europe – so there is
some space for improvement. Each
piece of paper can be recycled up
to 7 times; later it must be mixed
with fresh waste paper with full-value paper fibers. Recycling of
waste paper is not only an advantage for the environment, but also
for the paper company's budget
(and ultimately its customers). The
production of paper from secondary raw materials is – in comparison to the production from primary
fibers – a reduction of energy costs
(by 65%) and a reduction of air pollution (by 74%) and water (by 35%).
Recycling is one of the key links in
the recirculation economy.

Ill. 3. The scheme of the circular economy (S. Kozicki)

RAW MATERIALS

CIRCULAR
ECONOMY
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As a Polish example of good practice in this area, we
should look up to the company Mondi Świecie – a paper
producer. The company has a laboratory, biofuel storage yards , a waste treatment plant, a waste-paper
plant, power plant and a full technological line that
allows you to convert waste paper and cardboard into
secondary fibers used in the production of paper. All
this is based on modern equipment and advanced
technologies. The company manages to process and
recover most of the paper (chart based on Mondi data).

If you are interested in the details
of these processes, you can watch the
videos available on the Mondi website:

CLICK
HERE

Ill. 4. The degree of fiber recovery from recycled paper at Mondi (S. Kozicki based on Mondi data)
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Another interesting example of how a modern technology park can affect
the production of paper, so that it is not only competitive and economically effective, but also sustainable, is the company SCA. SCA produces
100% newsprint from recycled waste paper. Not only does this testify
to the strong determination of SCA, but also other elements of production logistics. For example, water consumption in production and
transport processes is systematically reduced: not only through simple
consumption reduction, but also through three-stage (mechanical, biological and chemical) treatment of water remaining in a closed cycle. In
the field of energy management of this company, biofuels such as wood
residues (especially roots and tree crowns) or natural gases as well as
by-products of other production processes play an important role; for
example, steam generated in one place in a production line is used in
another part of the line for drying finished paper. Sustainable development is not only the natural environment, but also people. SCA managed
to reduce in its staff the risk of occupational diseases such as silicosis,
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hearing loss or upper limb injuries, through, among others, closure of
production processes in hermetic enclosures.

Photo. 1. Paper manufacturing in SCA Company in Great Britain (source: www.sca.com)

Production management methods is the third level
of production logistics in the company, based on
which the scale of corporate social responsibility can
be determined. Management through chaos or other
improvised methods does not necessarily prove the
company well.
Lean management is a management method which
philosophy is to manage a company to produce more
and more, using less and less (effort, devices, time and
space) while providing customers with exactly what
they want. The Lean management is based on two
assumptions:
•

Lean origin
It is assumed that the pioneer of
lean management was Toyota Motor
Company in the post-war period.
The economic and material situation
made them look for solutions that would
guarantee high quality, flexibility, low
waste and continuous improvement.
The lean approach was modified, refined and defined in subsequent years;
current interpretation is based on the
work The Machine That Changed the
World published in 1990 by three
scientists from MIT.

yidoka (autonomy) – designing production
systems in a way that allows detecting
and eliminating errors and deviations from
accepted standards
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•

7 Wastes
One of the approaches to identify
losses is sorting them according to
7 criteria:
•

Excessive waiting between process
stages,

•

Overproduction due to poor
planning,

•

Unnecessary transport – lack of proper
material flow,

•

Excessive stocks,

•

Quality errors,

•

Poor, or too many methods of work,

•

Unnecessary movement
(resulting from poor organization
of the workplace).

Some add two more losses: excessive
bureaucracy and too many meetings.

just in time – a system of deliveries exactly
on time, that is, production of what is needed,
using the suction system (Pull).

The Pull system which we refer to above means "pulling"
the product/service by the customer when he needs
a given product or service. An essential part of the system is a strong customer-supplier relationship, without
which the delivery system resembles a more traditional
system (Push) because the work that has been done is
pushed out. The Pull system is burdened with fewer losses, making it much more flexible and resistant to external interference.
The alternative "push" system means manufacturing
products and then selling them, or "pushing" them to
the customer or store. Large stocks are stored in Push
systems, often unnecessary, which in turn affects the
company's higher costs. Production is based on forecasting, not on real demand. In a situation where the
estimated level of production is not hit, the company
stays with more goods. So in a synthetic way:

SYSTEM PULL

SYSTEM PUSH

low level of stock

high level of stock

low production batches

high production batches

fewer problems with quality

more problems with quality

specified level of production

forecasted level of production

The lean approach also defines three basic ineffective activities. According to the Japanese roots of the approach, they bear Japanese names;
these are: Muri (overload), Mura (unevenness) and Muda (loss, uselessness, futility, superfluity). They cause quality errors, reduced efficiency
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and, as a result, reduced productivity, more frequent machine failures,
employee dissatisfaction 4.
Ill. 5. Muri, Mura i Muda – what are they? (S. Kozicki na podstawie http://lean-management.pl/wcm/mudamuri-mura/)

MURI
MURI
MURI
MURI

overburdened
overburdened
overburdened
overburdened

MURA
MURA
MURA
MURA

unevenness
unevenness
ﬂuctuation
unevenness
ﬂuctuation
variation
ﬂuctuation
variation
unevenness
variation
ﬂuctuation
variation

MUDA
MUDA
MUDA
MUDA

MURI
MURI
MURA
MURA
MURI
MUDA
MUDA
MURA
MURI
MUDA
MURA
MUDA

waste
waste
waste
waste

perfect
perfect
perfect
perfect

Lean management can work effectively if the company implements
adequate systems such as 5S, TPM, TQM, JiT and tools to support them,
eg Kaizen, Kanban, Visual management, SMED, problem solving, teamwork, creativity, production sockets, etc. Here is a brief description of the
most important ones:
5S – acronym from five key words: Sorting, Systematics, Sweeping, Standardization, Self-discipline. The principle of operation is well illustrated
in the following scheme (Ill. 6).
JiT – an acronym from the words Just in Time. Philosophy assuming
that the stock is a waste, and therefore perfectly corresponds with the
concept of Kanban (see below). The foundation of the approach is the
assumption that the right material arrives at the right time, in the right
place, in the right amount. Stocks are not generated.

4

Lean Management, www.lean-management.pl, access: 13.02.2018.
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Ill. 6. 5S Structure (S. Kozicki)

SORT

SET IN ORDER

Keep only necessary items
in the workplace

Arrange items to promote
eﬃcient workﬂow

SYSTEMATIZE
Make 5S a habit by
integrating into your
daily work routines

STANDARIZED

SHINE

Set standards for a consistently
organized workplace

Clean the work area
so it is neat and tidy

Ill. 7. Kaizen’s Structure (S. Kozicki)

ACT
KA I Z E N
Deming
Cycle

CHECK

DO

Find out how Kaban works:

CLICK
HERE

Kaizen is a concept of continuous improvement – not
only in business, but in Japanese culture in general.
It involves the involvement of all people in the organization, regardless of the level and place in the structure, in the constant search for methods to improve
individual areas of the organization. This is to eliminate current problems, prevent their occurrence in
the future, as well as to create innovative solutions 5.
Kanban is the concept of avoid overcapacity, and thus
reducing capital engagement and increasing production flexibility in relation to changed quantitative
requirements. The concept is based on a card system;
each card is a manufacturing order signifying the need
to supply a work station or customer's needs. There
are two categories of cards in Kanban, one of these
cards must always be clipped to a container in which
materials with a fixed batch size are stored:
5
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Encyklopedia Zarządzania, www.mfiles.pl, access: 13.02.2018.

•

•

Manufacturing card – production order (KAN) – is used to order
a specified number of items. This card allows the manufacturing
of a product at a workstation in order to transfer it to another
position based on a demand card.
Demand card – flow order (BAN) – is a document for taking over
a product from a previous position. This card allows the transfer of
one standard container from the position where the product was
made to the station where it will be used 6.

It is worth pointing out that all these and similar approaches in the field
of modern enterprise management assume optimization and cost cutting, but not on employees or materials, but through the optimization of
processes, organizational culture, methods of operation at various levels.
That is why it is worth paying attention to management methods at your
business partners, because they show the values that are important in
their company.
We have analyzed manufacturing logistics based on a technical park,
technological facilities, recycling possibilities and production management methods, it is time to look at the post-production waste management issues. In the pulp and paper industry, a significant amount of
biomass waste is generated, which instead of being dumped into a landfill can be used as a source of energy. This type of biomass has energetic properties similar to lignite and hard coal. The only drawback is
the relatively high water content. This disadvantage can be eliminated
after refining the alternative energy recovery techniques for incineration.
These techniques available for other types of waste are currently in the
adaptation phase to the needs of paper waste processing.
International Paper in Kwidzyń went a step further with the utilization
of the waste. There were modern boilers installed on the premises of the
factory, where fuels with a reduced sulfur content are burned together
with all waste from the processing of waste paper. This allowed to eliminate odours annoying for the residents. The system is so efficient that
the company's heat and power plant heats Kwidzyn's residential buildings, which in turn allowed to get rid of small, outdated boiler houses.
Since hectoliters of water are used in the paper making process, IP has
invested in a modern biological wastewater treatment plant, which also
6

System Kanban, www.system-kanban.pl, access: 13.02.2018.
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accepts municipal wastewater from the city. International Paper has
also invested in high efficiency filters to reduce dust generated in the
incineration process.
Another example is Mondi Świecie, a corrugated board manufacturer.
In addition to the fact that Mondi products are in at least 50% manufactured from recycled paper, the plant has carried out many investments
and modernizations that reduce its nuisance to the environment, introducing eg. devices for air protection (electrostatic precipitators, scrubbers,
installations for stripping and burning of odorous gases), waste-free technologies with minimal waste, devices for monitoring air and groundwater pollution. The biological wastewater treatment plant has also been
modernized, land reclamation has been carried out, so-called protection
zones have been afforested, the consumption of electricity, water and
chemicals has been decreased, and noise level has been lowered. One
of the perceptible effects of these reductions is cutting down on of the
specific smell in the city. Mondi provides the city with a modern treatment
plant treating municipal sewage, finances the operation of a landfill, organizes the recovery of waste paper from enterprises, commercial outlets,
households and landfills. Wood bark does not have papermaking properties and is sold as a cobalt waste for gardening purposes. Mondi also plans
to buy special boilers that will be able to process the bark for energy.
Certificates and standards, in particular quality and environmental standards, are the last but not the least important element of the company's
assessment in terms of its social responsibility. It is valid to understand
what characters and symbols of standards and certificates communicate.
It is also good to keep distance from original, unrecognized signs and
symbols or, for example, against titles or quality marks that are bought in
order to make the company's operations more credible. Here are examples of certifications/standards/titles/labels worth attention:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Forest Stewardship Council (FSC)
Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC)
ISO 14001 Environmental Management System
International Standards ISO 14000
ISO 50001 Energy Management System
Social Accountability 8000
Account Ability 1000
ISO 26000

•
•
•
•
•
•

UE Ecolabel
Nordic Swan
Carbon Neutral Product
Blue Angel
Green-e
Windpower.

Let us summarize: there are five areas of the company's activity at the level of manufacture logistics,
which you can recognize, assess and finally estimate
what level of social responsibility functions in the
company. And if you want to work with it.

What if we accelerate the material
adaptation process by force?
In the picture below you can see
the effects:

Storehouse logistics
On the previous pages, we were looking at production logistics. Storehouse logistics is the second type
of logistics that should be talked about. There are
various storehouses, that's why we have divided our
consideration here into two parts: in the first we will
look at small warehouses, typical for most advertising agencies or design offices, in the second – large
storehouses, characteristic for paper producers and
distributors.
There will be a lot of operational details in the content, but this is one of those cases where the devil is
in the detail. The economy within the storehouse logistics is the sum of a lot of details. You will never know
whether taking care or neglecting of one of them will
not cause losses or allow the storehouse team to work
and sleep peacefully.
Small storehouses
They facilitate smaller companies serving to store paper
and other production materials. In most cases, the
stored raw materials will be a fast-moving material –
in such companies it is ordered to carry out a specific

Photo. 2. The effect of hurrying up too much
(S. Kozicki)

The ancient proverb "make haste
slowly" is here an extremely adequate
statement. The team of one of the
printing companies has experienced
it themselves when they were, not
for the first time,making paper bags
for their client. The same bags they
put paper labels on in summer with
paper, in December showed a new,
previously unknown face.
As it turned out, the bags arrived
minimally moist. They rested in
the studio, but too short (time!)!
As a consequence, this caused the
stickers to peel off. And after an hour!
The operation had to be repeated.
Only after 48 hours of storage in the
warehouse, the bags were suitable
for being labelled again.
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order. Nevertheless, despite the rotation speed, this material must have
time for a calm deposition and adaptation in the environment in which it
will be processed: printed, die-cut, creased, glued, etc. When estimating
the time of order execution, but also time for the above-mentioned adaptation, the storehouse manager has to take into account not only the
type of material (paper weight, refinement, etc.), but also other factors
such as the time of year, because the adaptation process in winter lasts
a bit longer, than in summer.
Optimal conditions should also be maintained in the
warehouse, i.e.
•

temperature: 18-22˚C

•

humidity: 40-55% relative humidity

These conditions are not as restrictive as in the case
of large warehouses, where paper happens to be for
weeks. Nevertheless, diligence in this matter speaks
for a company that manages the warehouse. Maintaining proper temperature and humidity is closely
related to air circulation. If fan coil units allow it – the
matter is simple. However, if the room does not have
direct access to the designed air flows, it is necessary to enrich the storage space with dedicated air
conditioning with the option of humidity control or
provide air flow with cooling/heating using the device
as in the picture below (photo. 3).

Photo. 3. A portable air conditioner with an air
ionization option (S. Kozicki)

196

Maintenance of temperature and humidity parameters as well as air circulation are the basis for the good
condition of stored paper materials. But what if the
storehouse team neglects the basics or just starts
working in a new location? If they value internal peace
and quality of products, they will probably have to
throw away a few wasted materials and then quickly
correct deficiencies in the air-conditioning system.
For illustration of the subject, please use the storehouse of one of the design studios shown in the picture
below (photo. 4).

As you can see on the meter, placed in the upper right corner of the
photo, the air temperature in the room is at the limit of the acceptable
range, while the humidity – radically below the applicable standards.
What happens to the paper in winter when this picture was taken? The
stored paper dries quickly and becomes brittle. This can be easily noticed
in the printing machine, when the sheet leaves traces in the form of fine
filaments and dust. while, in the summer, when the humidity exceeds
the norm in this room, this time above the upper limit of the acceptable
range, bubbles appear on the printed sheets.
Apart from the appropriate microclimate in the storehouse, a reasonable
storage space for storing sheets is also necessary. For smaller formats,
shelves are sufficient, such as in the picture above. The surface of the
shelf should be large enough so that the sheets do not hang over the shelf
and do not warp. If on one shelf there are sheets in different sizes stacked
one on top of the other, the largest sheets should be on the bottom, the
smallest – on the top. Paper should not pile up in huge heaps – access
to individual sheets should be maximally ergonomic. The shelves cannot
have a back and should not lean against the wall, so as not to obstruct the

Photo. 4. Conditions in a small storehouse (S. Kozicki)
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air circulation. In the case of larger sheets, ie B1, large storage shelves are
already needed. How big? It depends solely on the material receipts and
editions carried out by the storehouse – the warehouse equipment industry will satisfy even the most sophisticated needs, and is not necessarily
expensive. In the picture below, we can see standard shelves, adjusted
to euro pallets type EUR1 (800 x 1200 mm), used in a design office with
its own production facilities.
If storage racks of this size are installed, it means that the storehouse will
receive from its suppliers on pallets. It is worth taking into account not
only the access path for the pallet truck or forklift truck, but also to prepare the lower levels, as the most natural ones, for safe storage of pallets.
It will be known in 100% taht it is not safe when someone hurts his shin
on a protruding palette. But as you can predict it, it is better to plan the
shelves in a safe and comfortable way.
Available on the market applications for managing a small storehouse,
both mobile and desktop, allow everyone to find something sufficient
for themselves. However, if they do not meet functional expectations or

Photo. 5. Shelves in a small storehouse (S. Kozicki)
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(probably even more often) costs, it is worth taking care of an IT tool that
will keep order, but also continuity of resource and space management, in
the absence of someone from the storehouse team. The minimum minimorum in this case is a spreadsheet eg MS Excel or – if we radically cut
costs – LibreOffice Calc, or Google Sheet. Thanks to this, we can plan and
maintain the layout of individual materials, as well as speed up the search
for needed sheets. Below is an example of such a low-budget and at the
same time functional solution, used in one of the advertising agencies.

Photo. 6. Excel sheet for managing a small storehouse (S. Kozicki)

These are the basic issues when it comes to managing small storehouse
logistics. Maintaining them is not only hard work, but above all a guarantee of good quality products stored in the warehouse, safe, comfortable
and efficient work of the storehouse service team and – last but not
least – minimal care for the environment. Let's now look at the work of
large warehouses.
Large storehouses
Large warehouses are a typical logistics base for large production, distribution and printing companies. As in the case of small storehouses,
a microclimate plays a key role in the storage of paper.
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Storehouse without a storeman
As it has been mentioned above
information and communication
technologies (ICT) under the logo
of Industry 4.0 and Internet of Things
have been changing the face of not
so spectacular industry like logistics,
for several years. The most inspiring is
the model of the warehouse, which is
entirely supported by technologically
advanced systems, robots and sensors.
The human role ends when the forklift
truck driver delivers a pallet with
the material to such a warehouse.
We recommend an interesting movie
showing how it works:.

CLICK
HERE

The best paper storage conditions are: 21° C temperature and 40% relative humidity, and full air circulation (the latter is easier to achieve due to the
dimensions of the storage halls). As you can see, they
are more restrictive than the standards of small storehouses or transport. We have already mentioned
the reason for this – large storehouses often mean
a long period of storing sheets or the role of paper,
and therefore the aging conditions must far more
minimize the probability of paper destruction or
deformation.
In the case of large spaces and storehouse halls, it is
difficult to talk about small shelves; here the basic
structure is the bookcase and it is rather large than the
small one. From the point of view of storage height,
you can specify the following shelves:
•
•
•

low storage – up to 4.2 meters,
medium storage – from 4.2 to 7 meters,
high storage (multi-storey) –
from 7 to 25 meters and higher.

From the point of view of the method of storing pallets, you can also systematize the racks in this way:
•
•
•
•

for static storage,
for dynamic storage,
for storing small parts statically/dynamically,
specific for storage of logs.

Large storehouses of the paper and printing industry
consist of huge walls of metal shelves loaded with
pallets or paper rolls. The following picture shows the
scale well:

200

Photo. 6. Shelves in the large storehouse (source: reillyinternationalgroup.com)

The great roles of paper are noteworthy. Roles can also be stored in a more
spectacular way:

Photo. 7. Overhead cranes and rolls of paper in a large storehouse (source: www.demagcranes.es)
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FIFO
First In First Out – the first to come
in, the first to come out. This is a way
to manage inventory in a warehouse
based on the order of receipt of the
product by the warehouse. This means
that the resources that were first
entered into the warehouse will also
be issued first.

Intralogistics
is the creation and optimization
of internal material flows and logistic
streams within the enterpris.

Impressive. Isn’t it?
How many rolls of paper can be piled depends on
the individual weight and type of this paper and
on whether the roll has a protective bale or not.
The amount of paper stored on pallets is limited
by the shelf capacity of the rack and the type of
paper. The advantage of the rack is that it holds
one pallet in height; so there is no risk that the
paper will crumble under the weight of another pallet. With depth, however, it is different. In addition
to the usual shelves, so-called flow rack systems.
The system contains the rack equipped with rollers,
and subsequent pallets are arranged in such a way
that each new pallet pushes further its predecessor. At the same time, on the other side of the rack
the pallets can be collected – in the order in which
they were placed. This is the FIFO method to its
full extent.
Large storehouses do not only mean a large scale of
stored materials, but also a large scale of mechanization and automation in the field of intralogistics. There
is no respected, serious paper producer in the world
that would allow only manual and analog solutions in
the field of warehouse management. The minimum
range is conveyor belts or roller conveyors, industrial
overhead cranes (like the one in the previous picture),
forklifts, barcode readers or QR.
QR and bar codes have eliminated the manual management of storage resources long time ago. They have
two vital advantages: relatively low cost and ease of
implementation and service. The codes integrate the
physical location of the stored resources, their detailed parameters, storage space, external stakeholders,
specific employees and intra-warehouse processes
into one coherent system, operating in real time. The
general principle of operation of code-based storage
systems illustrates this simplified scheme:

202

Ill. 8. Warehouse management system based on the bar codes (S. Kozicki)
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A well-functioning system based on codes, is timely
implementation of orders, smaller shortages in the
storehouse and well-planned stocks.
Soon QR and bar codes will be supplemented by
beacons, currently being implemented in logistics
centers, although in non-paper industries. Also, allowing the transmission of data in the form of Bluetooth
or Wi-Fi to storage halls has enabled the development
of services improving the management of warehouse
logistics. Currently there are applications available
which enable faster and more accurate management
of storehouse resources by creating heatmaps illustrating the movement of employees and vehicles in the
hall (which gives the opportunity to optimize traffic),
employee location within warehouses, or multidimensional spreadsheets in the form of OLAP cubes that
can aggregate and present data in an incomparably
more complex way than a normal spreadsheet. These
and other technological solutions are excellent support for sustainable development of the company:
they reduce pollution, reduce the risk of occupational diseases and / or employee accidents, reduce the
consumption of natural resources.

Industry 4.0, IoT and other gadgets
While thinking about the storehouse
logistics development we should take
into consideration such trends in the
development of new technologies as:
•

Big Data – processing of huge
amounts of data,

•

Artifical Intelligence

•

Virtual Reality

•

Augmented Realtity

•

Unmanned vehicles

•

Smart – smart solutions.

Here is an example of how you can use
AR in the warehouse:

CLICK
HERE
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Writing about new technologies in storehouse logistics in Poland, it is
necessary to mention Renewable Energy Sources. the best way to do
so is to say: there are none, they do not exist on the larger scale. In this
field, Poland can only boast about assembling solar panels (in very small
quantities), using of gas operating forklifts and the policy of energy-saving
led bulbs. We haven't been able to identify a single company that would
boast of passive warehouses, wind farm power plants or the use of RES on
a similar scale. Even the use of biomass to diversify energy sources is not
impressive, because it is just a drop in the sea of real needs. Let's remind
after the logistyka.net.pl service that biomass is the third natural source
of energy in the world and the second one in Poland. In 2010, in the
balance of renewable energy, constant biomass constituted 85.36% of
sources in our country. The following, in terms of share in RES, were: liquid
biofuels – 6.65%, water – 3.65%, wind – 2.08%, biogas – 1.67%, heat
pumps – 0.31%, geothermal energy – 0.20%, municipal waste – 0.04%,
solar radiation – 0.03%7. Mark Krzykowski, the President of International
Paper – Kwidzyń, when asked by Dziennik Gazeta Prawna 8 about the
reasons for investing in biomass plantation in Kwidzyn, replied as follows:
Biomass production in Poland still does not meet the needs of the industry
obliged to implement EU energy policy. Ensuring stable supply at a reasonable
price requires the creation of new, sustainable sources of biomass. Biomass
production is a step towards fulfilling EU objectives, but also an alternative
way of obtaining raw material for the pulp and paper industry.
In short, the realistic RES time in Polish storehouse logistics, in particular
in the paper and printing industry reaches far into the future. It is difficult
to predict how far away it is. For sure, however, one should carefully
observe those companies that make decisive steps towards renewable
energy – they know what they are doing. The storage space of large
halls is not only automation or new technologies, but also an interesting
collection of design solutions that not only optimize traffic but, above all,
ensure the safety of materials and the storehouse support team. There
are such examples as: bumpers on racks (in photo. 6 – yellow caps mounted at the foot of the rack carrier beam, right next to the floor), which
protect the rack against collapsing in case it is hit by the forklift, metal
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Logistyka.net.pl, https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/logistyka/item/85068-organizacja-systemulogistycznego-w-produkcji-i-wykorzystaniu-biomasy-energetycznej, access: 13.02.2018.

8

„Dziennik Gazeta Prawna”, http://www.pigeor.pl/media/js/kcfinder/upload/files/media/DGP_ODNAWIALNE_ZRODLA_%20ENERGII.pdf, access: 13.02.2018.

profiles on the load-bearing pillars (photo. 8 – red profiles) and of course
designated paths for pedestrians and forklift operators.

Photo. 8. Forklifts in a large storehouse (source: www.logistyczny.com)

Apart from the basic processes,
tasks and functions of storehouse
logistics, it is worth mentioning
also VAS, or Value Added Services – all the smallest operations
that are performed outside of
classic printing and bookbinding.
Examples include: gluing samples
in magazines, packaging cosmetics samples or even assembling
parcels from various elements and
sending to hundreds of recipients.
Depending on the potential of the
storehouse, you can do such services yourself or outsource them if
they are not the core of business of
the company that manages the storehouse. Many logistics operators
have been offering such services
for a long time due to the growing
need to outsource this type of

Praise of VAS outsourcing – memories from
an advertising agency
We have designed beautiful posters, leaflets, wobblers, stands,
which we have to deliver to our client to 200 locations, in various
quantities and compilations. In short: no package is the same.
Our agency has: two employees on production, a printer, driver, two
graphics and two salesmen. The deadline to send all this: less than
24 hours, because the paper from the offset printing house was late,
and at the same time the production of a valid express order ends.
And what now?
The employees were almost overnight at work, they packaged every
parcel in a specially dedicated package and they managed due to
mistake with the courier which bought them some time. Longer working hours, higher consumption of electricity and other utilities, and
additional nerves associated with the courier's refusal to collect all
parcels are just the most important costs to be mentioned.
Costs probably equal or even greater than if we had subcontractors.
It was enough to address the shipment from the printing house to the
address of one of the logistics companies, provide waybills and ... forget. Focus on the next job. Logistics companies have adequate space
for such operations, transport and of course people who deal only
with this. In contrast to a small advertising agency.
Never again.
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work. Also some of the largest companies in the printing industry, such
as R.R. Donnelley Europe have similar solutions in their offer.
Everything we have written about storehouse logistics comes down to
a simple and obvious statement that the storehouse's function is to optimize
stocks so that there are not too many or too few. And regardless of whether
the owner of the storehouse prefers Pull or Push system, which we described above on the occasion of lean management. There are various methods
for calculating the amount of inventory (eg a periodic review system or
a re-ordering point) as well as stock assessment indicators. We will focus
on the advantages and disadvantages of keeping stocks9.
ADVANTAGES

DISADVANTAGES

They form bumpers between
different parts of the supply chain.

They take space – the need
to keep storehouses.

They fulfil demand when it
is larger than expected or
unexpected in time.

They generate cost – space,
losses, frozen capital.
On a yearly basis, the value of
inventory is about 20% of the
value of goods.

They secure the availability of
materials in case of delivery delays
or small deliveries.
They make it possible to use
discounts on large orders,
to buy when the market price is low
and is expected to increase.
They allow the purchase of materials
leaving production.
They make full truck loads
and reduce transport costs.
They provide backup in case of
emergency.

9
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M. Kozicka-Czerwiec, „Produkcja, zapasy, ekologistyka, projektowanie”, script for students of the Tischner
European University in Kraków.

Freezing capital in the form of maintaining inventories is a risky operation, but on the other hand it is a good policy to keep them on a needed
and safe level.
Concluding our consideration on storehouse logistics, it is worth saying
a few words about the storehouse reutilisation of transport packaging.
The storehouse is a large repository of transport packaging: pallets,
boxes, bubble foils, cardboard corners, etc. A good practice for the
environment and budget of the company is the re-use of packaging
obtained from materials sent to the storehouse in order to pack other
materials or finished products that are sent to the customer. The pallets
can be sent further; slightly damaged pallets as well, only with a slightly
smaller number of loaded products. A bubble foil, even if torn or partially
popped up by a stressed storeman, can be re-used to secure products
sent to the customer. Similarly with cardboard packaging, which can
be further used, or in the case of damage – cut into pieces and used as
corners for other parcels or ultimately as a filler for another box. These
or similar solutions will ensure that the storehouse will always have components for safe packaging and sending parcels, the number of garbage
will be reduced to those packages that are definitely no longer suitable
for anything, and the company's budget for waste disposal, utilization
and packaging purchase will surprise the storehouse management team.
And their superiors.
Here are the most important thoughts that we wanted to share with you
in the field of storehouse logistics. We believe that with the reading of
the piece devoted to production logistics, you will see a bigger part of the
picture entitled logistics. You will see everything and understand it after
reading the last component, ie distribution logistics. So keep on reading.

Distribution logistics
Distribution logistics begins when one of the links in the supply chain
proceeds to place an order. If sustainability is to be taken into account
in realization of the order one should certainly consider such issues as:
•
•
•

product as ecological and economical as possible
unit price can not be too high
the representative function of the product is preserved
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•

•
•

the product should be made of materials attractive from visual
point of view
the supplier should be reliable
the supplier should be socially responsible

In similar situations, it is worth looking at such issues as:
•
•
•
•
•

order system
type of transport means,
transport conditions for paper and final products,
transport packaging (FEFCO),
outsourcing of storehouse operations – VAS (Value Added Service).

Let's take a look at procurement systems in the paper and printing industry. Currently, three models dominate in ordering materials: internet
order (eg Zing), a shopping platform, or marketplace, often available only
to registered customers with integrated IT systems (eg Europapier) and
a dedicated sales representative (eg IGEPA Polska).
Embedding the system on an electronic platform, as in the first two cases, is
a huge cost reduction on the side of a company that supports such a system
and reduction of the number of mistakes. Integration with a warehouse
system, CRM or even ERP enables to speed up the issue of consignment
notes, other transport documents, shorten the flow of information, support
the completion of orders, etc. And all this on the data set by the customer.
This, of course, also reduces the cost on the side of the ordering party.
A dedicated sales representative is also an interesting solution, especially
if the non-standard solutions matter: different (usually very short) time,
non-standard material that needs to be ordered, detailed information on
the specifications, discount negotiations. These are issues that have not
been satisfactorily solved yet, although the development of IT services
based on artificial intelligence and bots gives high hopes.
Optimal, so far, is e-commerce systems solution with standard orders
(eg plain offset paper, chalked paper), and the seller/consultant – for non-standard orders, more expensive materials, and complex processes.
When it comes to transport options in distribution logistics, a whole
range of solutions is available in the paper and printing industry:
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•
•

•

couriers (bicycle or vans) for transporting small packages,
in the case of larger shipments: large truck transport, ie trucks
(with standard, low-floor or modular semi-trailers),
in the case of a larger or longer distance distribution: railway,
sea, air or mixed (bimodal) transport.

Most paper producers and distributors, but also printers outsource transport services. The knowledge of who serves the company in this respect
also shows the scale of its social responsibility: some courier companies
have a car fleet that meets the Euro5/Euro6 emissions standard, others –
for each package sent they buy a meal for a homeless child, and others –
buy carbon dioxide emission units, contributing to the reduction of pollution on a global scale. It is worth paying attention to such things as the
logistics operator: sometimes at the same price you can choose someone
who is doing something sensible to the environment. And sometimes
even at a higher price it is worth choosing someone who builds his business wisely and fairly for the environment.
Paper transport conditions is a detailed, but important competence
of the distributor or its subcontractors in the field of transport. The
susceptibility of the paper to moisture absorption or even to water bonding means that maintaining the right conditions in transport is essential for a successful delivery of paper. As we have proved before while
speaking about the storehouses. The second thing is protection against
mechanical damage (compression, impact, pressure, friction, cracking),
dirt, dust, color change under the influence of light. Paper belongs to
very heavy and at the same time delicate loads. The protective bales in
which the rolls of paper are packed are usually made of paper-PE-paper laminate (PE - polyethylene). This construction provides protection
against slight rain and snow during reloading and is also suitable for
re-use. Such bales with contents can be stacked on top of each other
during transport; their resistance is determined by the manufacturer.
It should be remembered that regardless of whether the bales are lying
or standing, they should be secured with straps and non-slip mats, as
shown in photo. 9.
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Photo. 9. The bales secured with the straps and non slip mats (source: int.krone-trailer.com)

During the unloading of such a roll, a special forklift with grippers is used
as in photo. 10.

Photo. 10. A forklift with grippers for transporting paper rolls (source: www.dawsonmhe.com)
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This type of forklift, however, has a limited lifting
capacity and lift height. Therefore, the load should
be prepared in such a way that the operator has no
problem with unloading/loading operations on the
unloading ramp or square. You can also use special
semi-trailers with rails as shown below, which can also
be entered by a normal forklift. Wedges have been
mounted to the rails so that the paper rolls cannot
move inside the vehicle.
Sometimes, the logistics operator is obliged to collect
protective bales after unloading – this is included in
logistic packaging trading operation. In this case, further dealing with paper rolls will take place without
additional security. Then the experience of the forklift
operator counts (which can be seen in the picture
below), who neither squeezes a roll too much nor
drops it.

Photo. 11. Rails for reloading the paper rolls
(source: www.dawsonmhe.com)

Paper packed in this way needs special climatic conditions. The minimum indication is 4 degrees C and
max. 60% humidity.
The situation is slightly different in case of transporting pallets with paper for printing. Paper transport
on pallets is a very common practice in printing. Such
paper is already cut into smaller formats (usually B1 –
707x1000 mm), this is why it lies flat on the pallet and
does not protrude beyond its edges. Euro pallets are
commonly used, in dimensions as in the picture:
Photo. 12. Lifting the paper rolls
(source: www.drewno.pl)
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Ill. 9. Euro pallet standard sizes (S. Kozicki)
EUR2/3

EUR1

EUR6

1200 mm

1200 mm

800 mm
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PL
00-013
H17KD

EUR

144 mm

euro pallet labeling

phytosanitary mark

Cardboard pallets
And if someone likes radically environmentally friendly solutions, it is worth
knowing that there are also cardboard
pallets with high recycling potential.
This pallet weighs from 3-6 kg and has
a dynamic strength of over 1000 kg.

Cargo parameters for a typical euro pallet EUR 1 10:
•

•

•

•

•

Photo. 13. Cardboard pallet
(source: www.logispak.pl)

•

Load capacity of the pallet with load
distributed freely – 1000 kg.
Load capacity of the pallet with
an evenly distributed load – 1500 kg.
Maximum pallet load when stacking
pallets – 4000 kg.
Maximum dimensions of the load on
the pallet – 840 x 1240 mm.
Height of the load with pallet – 970 mm.
Maximum load height on a pallet
for volume loads – 1800 mm.

Of course there are also other types of pallets (eg
cardboard), but euro pallets provide the best load factor for the semi-trailer. And yet the optimization of
financial, organizational and environmental costs is
important here.

10
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E-Logistyka.pl, http://e-logistyka.pl/, access: 13.02.2018.

Speaking about loading pallets, we present below a diagram of a well-packed palette with paper. Sheets secured this way will not be destroyed.
Ill. 10. The scheme of packing and securing the pallet with the use of paper sheets (S. Kozicki)

solid cardboard

cardboard corners

paper

solid cardboard

pallet

stretch - strong ﬁlm

100% wastepaper

100% wastepaper
very durable, it can be
use again

if undamaged, use it again

it will be usable for a long time
so don’t throw it away

fold to reuse
use it as a box ﬁller

Let us remind you that you should not place such loads on top of each other.
Although the paper has a high load capacity, but the top sheets will always
be damaged to some extent. It is also worth emphasizing the optimal climatic
conditions for transporting paper on pallets: 10-30 ° C temperature and 45%
relative humidity11. Paper should not be too damp or too dry (as mentioned
in the chapter on small storehouses), because it can lead, among others, to to
the appearance of electrostatic charges. These, in turn, can cause sheets to
stick together and significantly increase the costs of downtime and damaged
material. It should also be remembered that paper products should not be
placed directly on the pallet, but in logistic packages, eg in cardboard boxes.
A good solution is to use standard boxes to take full advantage of the space
and load capacity of a single pallet.

11

Test-therm, https://www.test-therm.pl/katalog-produktow/wilgotnosc/wilgotnosc-papieru/wilgotnosc-papieru, access: 13.02.2018.
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FEFCO
European Federation of Corrugated
Board Manufacturers – branch
organization of the corrugated
board industry. FEFCO has created
a universal, widely recognized system
for dimensioning and designing boxes.
The system has two fundamental
advantages: the dimensions are
optimized for pallet transport (both
individually and in larger packages),
and the construction of the boxes
is designed for high strength of the
packaging and solid protection of its
contents. Instead of wasting time for
designing the original packaging, which
may not be as innovative as you would
like, it is worth using the catalog of
boxes made available by FEFCO.

Today's business models often aim at combining functionality and integrating solutions to comprehensively respond to customer needs. A good example is
RR Donnelley – an enterprise associated mainly with
the printing industry. The print logistics is their less
known field, because it is already a highly specialized
part of the offer. The 4PL contract logistics offered by
the company is nothing else than the integration of
resources, technology and printing experience within
the offer containing:
•

•
•
•

CLICK
HERE

Also another big player in the industry has a similar
offer. This is the Austrian Europapier, which in Poland
is one of the largest producers and distributors of
paper. Their offer includes:
•

•

4PL & 3PL
4PL – fourth party logistics – a logistics
operator managing the supply chain
(planning, maintaining safe inventory,
control and monitoring) and production;
3PL – third party logistics – a supply
chain logistics operator that is not
involved in production.

packaging, confectioning
and other operations (VAS),
storage,
transport services – distribution,
and of course printing.

•

storage and transport service, with the option
of cross-docking,
the possibility of cutting the selected
paper to size,
sale of incomplete decorative paper packaging
(a friendly solution for short but high quality
packaging series).

All of this, as well as the core services of Europapier, is
managed from the level of SAP – an advanced enterprise-class ERP system.
These and similar solutions available on the market
constitute a very advantageous offer from the point of
view of managing the company logistics, worth considering from the point of view of real (and not only
financial, seen from the perspective of the subcontractor invoice) profits and losses.
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The main part of the document devoted to logistics
in general and in the paper and printing industry in
particular has come to an end. However, this is not all.
In the further part of the text, we invite you for a short
tour of the closer and further peripheries of the topic.
Peripheries interesting and inspiring.

An overview of paper producers and
distributors operating in Poland

Cross-docking
it consists of bringing the parcel
to the trans-shipment storehouse,
repackaging it and separating it to the
vehicles that will distribute further the
individual components. The long-term
storage of goods in the storehouse is
out of question – they are loaded into
appropriate vehicles on regular basis.
The combination of cross-docking with
good route planning allows you to burn
less fuel, emit less CO2, reduce storage
time to a minimum.

The designer's influence on sustainable development
is also the selection of paper or other materials that
were created in a sustainable production process.
Here is a subjective review of what the biggest companies operating in Poland propose in this question:
Antalis – Implemented FSC, PEFC, PCF certification and Ecolabel.
A wide range of ecological products. A balanced supply chain. Emphasis
on sustainable development not only within the company, but also to
subcontractors, including suppliers of raw material.
Arctic Paper – paper mills, and therefore also products, have FSC and
PEFC certificates. Only certified cellulose (also FSC/PEFC) or originating
from controlled sources are used for production. An efficient recycling system. In the paper mill in Kostrzyn – a gas-fired cogeneration plant. Energy
or water consumption, in line with EU standards, including BAT. Organic
products on offer. Cooperation with socially responsible companies.
International Papier – systematic reduction of greenhouse gases and
other pollutants/wastes. The largest wood biomass plantation as a method
of replacing part of the coal energy. Winners of the prize for pro-ecological activity granted to the Kwidzyn factory and the Fair Play award in
Business with distinction for environmental protection. The company has
implemented many standards, certificates and standards: from Ecolabel,
through FSC, PEFC, and CERFLOR, and ISO 4001. Eco products available
in the company's offer. Business partners – socially responsible.
Mondi Group – a developed policy of sustainable development – from
the board of directors to a private employee. Systematic reduction of
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WWF EPCI
WWF Environmental Paper Company
Index 2017 is a tool that you can use, if
you would like to check how much
a sustainable production policy is
being pursued by a paper producer
whose material you would like to use.
Details on:

CLICK
HERE

pollution. A high percentage of raw materials with
FSC and PEFC certificates. Sustainable research and
development. Ecological products available on offer.
Promotion of socially responsible subcontractors.
And here is a subjective review of paper distributors
operating in Poland:
Europapier – part of the Heinzel Group. Implemented
quality control system, certified in accordance with
ISO 9001. The implemented environmental management standard is certified in accordance with ISO
14001. FSC and PEFC certificates. Products labeled
with: EU Ecolabel, Nordic Swan, Carbon Neutral Product, Blue Angel, Green-e, Windpower. A comprehensive policy of sustainable development and CSR.
Cooperation with subcontractors with similar values.
IGEPA – available on offer both FSC and PEFC certified papers as well as 100% recycled papers. He runs
an active CSR policy. Long-term cooperation with the
Association of Persons with Disabilities, Their Families
and Friends "Ognisko". It has the title Fair Play Company. Business partners – socially responsible.
Papyrus – Certificates, implemented standards and
standards: FSC and PEFC, Ecolabel, Nordic Swan,
Blue Angel, ISO 14001, EMAS. all environmental activities are coordinated by the Corporate Enviromental
Manager. A wide offer of additional logistic support.
Socially responsible subcontractors.
Zing – FSC and PEFC certificates. Most of the papers
and cartons on offer meet the requirements of
ISO14001, ISO9001, EMAS, OHSAS 18001, (care for
ecology and optimal management system). The largest
Polish distributor of paper. Cooperation with sustainable enterprises.
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In an eye of an expert, or a short interview with Bartosz Kuplinski
a representative of IGEPA
To show the industry perspective on logistics solutions, we have conducted an interview for you, thanks to which you will get to know the
everyday life and specifics of this industry better. .
Sebastian Kozicki: What criteria did you follow when choosing a logistics operator that provides transport services, the warehouse supply
and distributing products to customers. Is it one or several operators,
or do you have your own means of transport?
Bartosz Kupliński: In our logistics zones, and there are 5 of them in
Poland, we use our own trucks. They are used for daily deliveries to
customers. At the time of order, the goods are prepared and later
loaded according to the destination. The decision to have an own
truck fleet results from large quantities of goods sent, better customer
service and economic factors. For example, our Krakow branch has
5 logistic routes served daily: Krakow (3 rounds a day), Silesia, Bielsko,
Nowy Sacz, Kielce. For the supply zones outside the above mentioned
areas, we use two courier companies, which were chosen due to: number of logistic centers in the country (the possibility of fast and timely
deliveries to the most distant regions in the country), freight costs per
pallet place/parcel, pickup goods by courier until late hours in
the afternoon.
SK: In what conditions are the materials from the manufacturer transported to you – the packaging method, physical conditions?
BK: Paper in the production process at a certain humidity and temperature is packed in a thick heat-shrinkable foil on each side (also from
the bottom), thus maintaining its parameters. The height of the stack
varies depending on the type of paper, but due to transport requirements it does not exceed 1.7 m.
SK: Under what conditions are your materials stored – the method of
storage, physical conditions?
BK: Paper in sheets and in the roll is stored on pallets in warehouses
with and without high storage (standard racks without automation).
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To maintain optimal conditions, the temperature is from 18 to 23
degrees, and the humidity fluctuates within 47-55%.
SK: What determines the time of realization of the order?
BK: For standard materials, it depends on the time of placing the order.
However for special materials or tailor made order, from the production capacity of factories.
SK: What are the benefits for customers from having your FSC®
and PEFC™ Certificates?
BK: With FSC® and PEFC™ certificates, the client can be sure that the
product has been produced from raw materials managed in a controlled manner; it can label its products with FSC® or PEFC™ certificate,
which increases its credibility; can get new markets/clients more aware
of ecology; it can meet increasingly rigorous criteria in the production
of goods. At the same time, it should be remembered that throughout
the cycle from raw material production through wholesale and further
printing, the certification chain must be kept. In other words, each link
in the supply chain must have FSC® and PEFC™ certification, otherwise
the use of a certificate by the end customer (ordering party) is illegal.
SK: Does your IT system integrate customer orders and inventory,
or are they separate systems?
BK: This is one system.
SK: Do you generate waste related to stored materials – if so, how are
they disposed of (recycling, return to the producer, sale to waste paper,
other activities)?
BK: Recycling.
SK: What is your policy regarding pallets and trading in other transport
packaging – are they returned, recycled or re-used?
BK: All packages are re-used as long as their condition allows, the rest
is recycled.
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3 most common mistakes in logistics
Here are 3 in our opinion the most common mistakes in the design of
logistics processes.
Bottlenecks are places in the supply chain in which the material passes
from one area to another, eg storehouse – bottleneck – transport – bottleneck – client. Each of these subsystems is prepared to handle material
within its jurisdiction, but rarely thinks systematically and takes into
account the potential and limitations of other links in the supply chain.
This often takes the form of a lack of information flow or imprecise communication of information. The result can be:
•

•

•

underestimating the order execution time – every stage of order
implementation should be taken into account, eg whether
the paper is in stock (sales department), packing in turn whether
there are priority orders (warehouse), whether it is a regular route
or not (transport),
costs – transferring costs from one logistics subsystem to another,
eg: the order reaches the customer delayed, which involves
penalties. The driver claims that the warehouse has given him
the goods too late, the storehouse insists that the driver was late
reduced quality – transferring responsibility for bad quality
parameters to other subsystems, lack of registering the
quality level (service level) at every stage in the supply chain,
underestimating the space on transport means.

The second area, errors which can generate unnecessary difficulties is
the purchase-sale contract, specifically the paragraphs relating to logistic
service. As a rule, there are two options of service operating in the industry:
•

EXW (Ex Works) – the buyer bears the transport costs and all
risks starting from the supplier to the destination of the material;
components of the final cost are as follows:
the price of the goods + transport + manipulation + administrative
receivables = final price

•

DDU (Delivery Duty Unpaid) – the selling party bears the transport
costs, all handling fees, no customs costs to the place of delivery of
the material; in this case, the final cost components are as follows:
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the price of the goods + transport + handling + administrative
receivables + margin (for logistics) = final price
DDU doesn't have to be a more expensive solution than EXW. It may turn
out that the contractor wants to use his means of transport and is then
willing to lower the price of, for example, the product. When negotiating
the terms of the contract, it is worth checking both options, recalculating
and choosing consciously.
The third area of potential difficulties is the selection of the transport
operator that supports the company. Such a choice is rarely the designer's competence, but sometimes he has an advisory influence on the
final decision. When it comes to make a choice, it is good not only to
recognize the company's potential in terms of sustainability, but also to
compare the price lists of several carriers and check the available types
of package insurance. When it comes to price lists, they can be:
•
•
•
•

kilometer (price depends on the number of kilometers driven),
kilogram (price depends on the number of kilograms),
by postal codes (the price depends on the location),
multiparcel/monoparcel (multiparcel – many parcels per address =
one order, monoparcel – several parcels per address = as many
orders as there are parcels).

Shipment insurance is regulated in three legislative acts: postal law,
transport law and the CMR convention. Carriers may construct contracts
based on one of these three rights. Here is the key doubt: declare the
value of the package or not? Without the declared value of the parcel,
it will be very difficult to regain even a part of the value of the parcel, so
it is worth considering the possibility of declaring values. On the other
hand, in the case of the CMR convention, the lost parcel, or rather its
weight, is converted into so-called Swiss drawn francs (SDR, approximately = 1 Swiss Franc). The converter is also amazing, because 1kg of
goods = 8SDR. It is worth considering the declaring of the value of the
commodity. General reflection: calmly and carefully choose carriers –
good and solid.
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Tools
Here we have collected several interesting online tools that can be useful
for people whose spectrum of interest includes design, sustainability and
logistics.
Paper Calculator
http://c.environmentalpaper.org/home

Environmental Calculator Mohawk
https://www.mohawkconnects.com/calculator/environmental

Conversion formulas by Europapier
https://www.europapier-online.pl/formuly_przeliczeniowe

IGEPA handbook
https://www.igepa.pl/baza-wiedzy/faq-poradnik

Eko-calculator
https://new.ecocalculator.arjowigginsgraphic.com/front/intro.php?id=22

Individual carbon footprint calculator WWF
http://footprint.wwf.org.uk/

Individual carbon footprint calculator the Nature Conservancy
https://www.nature.org/greenliving/carboncalculator/?redirect=https-301

Individual carbon footprint calculator for the companies (partially paid)
https://www.carbonfootprint.com/small_business_calculator.html

Conclusion
Designers work in companies of very different size, structure and organizational culture, but each of them must allocate part of their processes
in logistics. The owner or management of the company obviously determines how much these logistic processes are sustainable. However, the
designer has the possibility of indirect (and in smaller companies - direct)
impact on the social responsibility of the parent company through:
•

responsible design,

•

recommending environmentally friendly materials,

•

•

•

inspiring to cooperate with subcontractors who conduct
a sustainable development policy,
inspiring changes that are economically and ecologically justified,
and while doing your job – through systemic and holistic thinking
about the entire supply chain.
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Facts and myths
"Commonly known facts" are more
often myths, often rooted quite deeply. Similarly with the paper and
printing industry and its impact on
the environment. You can read about
how the paper production and printing
affects the environment in a short,
concrete and (which does not have to
be obvious) interesting brochure titled.
"Paper and printing. Facts and myths".

CLICK
HERE
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The basis, however, is a wider than just a project perspective in the look at the printing and paper industry, in particular on logistics processes. It's enough
for a designer to learn basic knowledge. It gives an
absolutely adequate understanding of how vast the
field for design is in a sustainable and socially responsible way. For which, we hope, has also served the
above chapter. We keep our fingers crossed for more
socially responsible projects.

http://stayintouch.design/pl/
http://stayintouch.design/en/

