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Produkce papírů a lepenek 
v ČR je v posledních letech 
na vzestupu. 

České země patřily v histo-
rii vždy k významným průmy-
slovým zemím. Před koncem 
existence Rakousko-Uherské 
monarchie tvořilo naše území 
jen 21 % její plochy, obyvatel 
tu žilo 24 %, ale zdejší průmysl 
zajišťoval až dvě třetiny pro-
dukce. Výchozí situace Česko-
slovenské republiky po roce 
2018 tedy byla v tomto směru 
příznivá, a to platilo i pro papírenský průmysl. Bohužel po druhé 
světové válce se do papírenského oboru investovalo velmi málo 
a až koncem 70. let byly zahájeny větší investiční akce: Paskov, 
Harmanec, Štúrovo, Ružomberok apod. Teprve po roce 1993 
a rozdělení ČR a SR se pak projevilo to, že celočeskoslovenské 
plánování nebylo zcela optimální. Zatímco Slovensko je silné 
v produkci tissue a také grafi ckých papírů, v ČR tyto komodity 
nejsou prakticky vyráběny a hlavně polygrafi cký průmysl je zde 
zcela závislý na dovozech (a to právě i ze SR).

Investice do produkce nových typů buničin (viskóza v Pas-
kově) a velké navýšení výrobní kapacity sulfátových buničin 
a balicích papírů ve Štětí přitom výše daný stav dále prohlu-
buje. Příznivou zprávou ovšem je, že se tím zvyšují možnosti 
exportu daných komodit (pytlový papír, bílé balicí a jedno-
stranně hlazené balicí papíry).

Naštěstí vzhledem k volnému pohybu zboží (díky členství 
ČR v EU) ani uživatelé grafi ckých papírů (tiskaři) a ani my 
všichni uživatelé hygienických papírů nouzí trpět nebudeme, 
otázka ovšem může být ve vývoji cen.

Miloš Lešikar

Inz 1/2
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původu dřeva 
a jeho zachování 
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 OBAL ROKU je jediná certifikovaná obalová soutěž
na našem trhu  a je určená pro české i zahraniční firmy, 
které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem 
soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší 
myšlenky, inovace a technologiev oblasti balení, které 
se na  trhu objevují. 

Součastně je dána možnost veřejně ocenit 
práci obalových konstruktérů , designérů 
a grafiků při slavnostním předání ocenění 
na galavečeru obalového kongresu 
PackSummit.

www.obalroku.cz
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Konference o recyklaci papíru

Za pořadatelství Asociace českého papírenského průmyslu 
(ACPP), člena Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR), ve spo-
lupráci se Zväzom celulózo-papierenského priemyslu na Slo-
vensku (ZCPP) se konal dne 18. 9. 2018 v Hotelu Kurdějov 
u Hustopečí odborný seminář s názvem Recyklace a trh pa-
píru pro recyklaci v ČR a na Slovensku 2018.

Jednalo se již o čtvrtý ročník této odborné akce zaměřené 
na sběrový papír (papír určený pro recyklaci) a jeho zpraco-
vání. Sběr použitého papíru v ČR dle statistik stále roste, ale 
současně se nedaří uvádět do provozu nové zpracovatelské 
kapacity a sebraný papír pro recyklaci je tedy z ČR masivně 
vyvážen.

Program odborného semináře, který zahájil prezident 
ACPP pan ing Jaroslav Tymich a působil i v průběhu jednání 
jako odborný expert a opět moderoval Miloš Lešikar z ACPP, 
zahrnoval zajímavé příspěvky. Trh sběrového papíru a recyk-
lace v ČR a na Slovensku, aktuální situace a očekávání dalšího 
vývoje bylo téma ing. Zdeňka Musila (EURO WASTE, s. r. o. 
Štětí) a o Recyklaci obalů se zaměřením na papír, aktuálním 
stavu a změnách vycházejících z nového balíčku OH hovořil 
pan Martin Fojtík (EKO-KOM, a. s.).

Příspěvek s názvem Oběhové hospodářství, nový balí-
ček EU a vliv na recyklaci papíru přednesl Ing. Bc. Jan Maršák, 
PhD., vedoucí oddělení koncepcí a technologií a zástupce ře-
ditele odpadů, MŽP.

Dále zazněl příspěvek ČAOH (Ing. Petr Havelka, výkonný 
ředitel ČAOH) a byla představena společnost STAVOSUR, 
člen skupiny Hamburger Recycling Group GmbH a plány 
jejího rozvoje (Aleš Mátl, STAVOSUR, spol. s r. o.). Nový 
stroj na výrobu obalových papírů v Mondi SCP Ružomberok 
a jeho potřebu sběrového papíru představil Ing. Lukáš Key-
znar (SlovPaper Recycling s. r. o.) a problematiku zpraco-
vání sběrového papíru na PS 1 v Mondi Štětí ing. Jaroslav Ty-
mich ml.

Papírenský průmysl na Slovensku a nové možnosti zpra-
cování papírenských vláken na bioethanol velmi zajímavě 
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prezentoval ing. Štefan Boháček Ph.D – viceprezident 
ZCPP a předseda představenstva a generální ředitel VUPC 
Bratislava.

Nejnovější trendy a možnosti při zpracování znečištěného 
sběrového papíru pak účastníkům obsáhle přiblížil poslední 
přednášející, ing. Ondřej Vlk (PAPCEL a. s. Litovel).

Po odborné diskuzi, která probíhala již přímo v návaznosti 
na jednotlivé přednášky semináře a pak také v závěru jed-
nání, byla akce završena společenským večerem.

Partnery letošního ročníku semináře byly společnosti 
EKO-KOM, EURO WASTE a LEO CZECH. -JML-

ACPP a Sněm SP ČR

Zástupci Asociace čského papírenského průmyslu, pánové 
Tymich, Ševčík, Musil a Lešikar se první den MSV v Brně 
(1. října 2018) zúčastnili na Sněmu SP ČR, který se konal jako 
tradičně v Rotundě brněnského výstaviště.

Letošní Sněm u příležitosti oslav 100 let založení Svazu 
průmyslu a 100 let od založení ČSR byl výjimečný. Zúčast-
nili se ho vedle prezidenta SP ČR p. Hanáka (a zástupců člen-
ských fi rem svazu), premiéra Babiše a členů vlády ČR také 
představitelé slovenské vlády, v čele s premiérem Pellegrinim. 
Mezi významné osobnosti SP byl na Sněmu jmenován pan 
T. Šabatka, bývalý prezident ACPP.

Firmy, sdružené v SP ČR, na sněmu v průběhu jednání 
apelovaly na českou vládu, aby se snažila omezit byrokracii, 
zrychlila budování digitální i fyzické infrastruktury, podporo-
vala vědu, výzkum a vzdělanost a pomáhala fi rmám při ex-
portu. Jen tak se ČR bude moci přiblížit ke skupině dvaceti 
nejvyspělejších zemí světa.

Česko stále ještě také zaostává v kvalitě institucí, in-
frastruktury či organizaci vzdělávacího systému, zejména 
v oblasti technického vzdělání. Rezervy má také v dostup-
nosti vědců a technických pracovníků či v praktické spolu-
práci fi rem a univerzit. Vláda by měla také zrychlit zavádění 
e-governmentu.

Mezinárodní strojírenský veletrh
Brněnské výstaviště žilo pět dní průmyslem a nejvyspělejšími 
technologiemi. Expozice 1651 vystavujících fi rem, z toho 800 
z 32 zemí světa obsadily plochu více než 45 tisíc metrů čtve-
rečních. Vysoký byl i zájem návštěvníků, kterých přišlo více 
než 80 tisíc.

MSV je vlajkovou lodí komplexu několika průmyslových 
veletrhů BVV a letos se společně s ním uskutečnilo dalších 
pět veletrhů, které se v Brně konají vždy v sudých letech: IMT, 
FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX.

MSV 2018 proběhl ve znamení významných jubileí. Sla-
vil se nejen šedesátý ročník nejvýznamnějšího průmyslového 
veletrhu střední a východní Evropy, ale také 90 let od zalo-
žení brněnského výstaviště a 100 let od vzniku Českosloven-
ska. Partnerskou zemí bylo Slovensko. Sto let společné prů-
myslové historie připomněla unikátní výstava 100RIES, která 
ukázala stovku průmyslových legend uplynulého století. Mezi 
45 exponáty výstavy bylo i 11 světových unikátů a replika so-
chy T. G. Masaryka frézovaná přímo před zraky návštěvníků 
robotem.

Naprostá většina exponátů letošního ročníku se neohlí-
žela do minulosti, ale naopak ukazovala budoucnost. Hlavní 
téma Průmysl 4.0 bylo hmatatelně přítomno v mnoha expo-
zicích, kde pracovaly roboty a stroje s plně automatizovaným 
autonomním řízením výrobního procesu. Ve stejném duchu 
byla tentokrát postavena a předváděna také linka moderního 
balení Packaging Live. -SP-
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SYBA PackSummit 2018 
a OBALOVÝ GALAVEČER
Během galavečera, který 4. října 2018 završil další ročník stře-
doevropského obalového kongresu PackSummit, který se již 
podruhé konal v sále Ústavu molekulární genetiky AV ČR 
v Praze, vyhlásil Obalový institut SYBA vítěze národního kola 
soutěže OBAL ROKU 2018.

Oceňování originálních obalových řešení proběhlo 
v 11 kategoriích a porota pod vedením Jany Žižkové udělila 
celkem 35 cen.

S laureáty udělených cen jsme se již seznámili v minulém 
čísle PaC. Přihlašovatelům exponátů, které uspěly, a získaly 
letos ocenění, se otevřela cesta do globální soutěže World-
Star Packaging Award (WS). V Jury WS bude Sybu zastu-
povat Ing. Kateřina Kolářová. Porota WS se sešla koncem 
října v čínském Jinanu v rámci podzimního jednání World 
Packaging Organisation (WPO).

The-best-of-the-best
Tradice udílení zvláštního ocenění zlatá, stříbrná a bronzová 
CENA PŘEDSEDKYNĚ POROTY napsala další pokračování. 
Tato výsada je plně v kompetenci paní Jany Žižkové, předsed-
kyně poroty soutěže OBAL ROKU 2018.

Zlatou cenu předsedkyně poroty získala společnost BOX-
MAKER s. r. o. za Reverzní zasilatelský obal.

Stříbrnou cenu pak získala společnost Smurfi t Kappa 
za obal Sardinky.

Bronzové ceny předsedkyně poroty získaly společnosti 
Moravia Cans a. s. za obal Dove 150 ml deo/apa, a současně 
také fi rma DS Smith Packaging Czech Republic, s. r. o. za ra-
mínko na vodítka Non-stop Dogwear.

WS na jaře 2019 v Praze
SYBA jako plnoprávný člen globální obalové rodiny World 
Packaging Organisation (WPO), která je organizátorem 
WorldStar Packaging Award (WS), se nejen v činnosti WPO 
stále intenzivněji angažuje, ale přísností požadavků klade-
ných na účast a hodnocení v národní otevřené soutěži OBAL 
ROKU dosáhla toho, že je jedinou WPO certifi kovanou oba-
lovou soutěží na trhu Česka a Slovenska. Jarní zasedání WPO 
v roce 2019 se uskuteční v Praze. Syba vedle organizace jed-
nání bude organizovat i ceremoniál předání cen WS 2019.

Další ročník obalové konference PackSummit se bude ko-
nat v Praze ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 a jeho součástí 
bude i galavečer s vyhlášením OBAL ROKU 2019.  -KK-

Model Young Package 2018

Letošní ročník mezinárodní soutěže mladých designérů Mo-
del Young Package už dekoroval vítěze. Stalo se tak dne 
24. 9. 2018 večer za hojné účasti zainteresovaného pub-
lika pod taktovkou agentury Czechdesign v areálu CAMP 
na Praze 2. Letošním tématem byla Coff ee Mania! a sou-
těž probíhala tradičně ve dvou kategoriích: vysokoškolské 
a středoškolské.

Nejvýraznějším designérským počinem soutěže byla vy-
hlášena sada kompostovatelných kávových kapslí od Vero-
niky Janečkové. Autorka přichází s řešením v podobě 100% 
recyklovatelných kapslí, které jsou vyrobeny z kuchyňského 
odpadu, přeměněného do nového materiálu, podobnému 
bioplastu. Základním stavebním prvkem je recyklovaná papí-
rovina, doplněná o různá pojidla jako je například kávová sed-
lina. Suroviny na výrobu kapsle jsou zvoleny tak, aby se daly 
bezpečně kompostovat. Porota udělila Veronice Janečkové 
hlavní cenu za „vizionářský ekologický přístup“ i za dotažený 
vzorník kapslí.

Druhé místo si odnesl Chia Chun Chuang (Taiwan) za ná-
vrh celopapírových kelímků na kávu. Reaguje tak na fakt, 
že stávající „papírové“ kelímky jsou často vybaveny nepro-
pustnou vrstvičkou plastu a plastovým víčkem, a předsta-
vují tudíž pro životní prostředí podobnou zátěž jako kelímky 
plastové. Chia Chun Chuang přišel s řešením, které porotu 
zaujalo až „fascinující jednoduchostí produktu“ a snadnou 
manipulací.

Bronz v kategorii vysokých škol vybojoval Karol Krčmár 
ze Slovenska. Navrhl další produkt, který se jinak vyrábí větši-
nou z plastu – tácek na kelímky na kávu.

Kategorie středních škol a VOŠ bez zlata
U této kategorie první místo letos nebylo uděleno s odůvod-
něním, že přihlášené práce svou kvalitou nedosáhly mimo-
řádné úrovně. To ale neznamená, že by se mezi přihlášenými 
pracemi neobjevily zajímavé nápady. Lucia Šuliková z ČR zís-
kala 2. místo za návrh dárkové sady pro kávu z různých koutů 
světa. Jde o šest krabiček v jednom balení, z nichž každá ob-
sahuje 250 g výběrových kávových zrn.

Třetí místo získala Alžbeta Putnokyová ze Slovenska 
za vtipné grafi cké řešení papírových sáčků na kávu.

Do soutěže se letos přihlásilo rekordních 948 soutěžících 
z 61 zemí a kromě jmenovaných hlavních cen ve vypsaných 
kategoriích bylo uděleno i několik zvláštních ocenění.  -JML-
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Papírové palety Cargo – Propal

Společnost Schumacher představila nové papírové přepravní 
palety Cargo-Propal. Jsou určené pro přepravu v jednorázo-
vých i ve vratných systémech. Inovací konstrukce je dutý pa-
pírový profi l nazvaný Cargo profi l.

Vzhledem k použitému konstrukčnímu materiálu je tato 
přepravní paleta velmi lehká, ale současně stejně zatížitelná 
a stabilní jako běžné dřevěné palety. Dosavadní euro-paleta 
má hmotnost 28 kg, nová paleta na papírové bázi váží pouze 
7 kg. Úspora hmotnosti podstatně zjednodušuje manipulaci 
pro pracovníky v logistice. Současně přitom povrch a okraj 
pohlcující nárazy u nové palety zajišťují minimální riziko po-
ranění při nakládání. Paleta je vhodná i pro přepravu potra-
vin, protože nový materiál usnadňuje dodržování hygienic-
kých předpisů. Na rozdíl od dřeva papírový profi l nevyžaduje 
předběžnou úpravu a je hygienicky nezávadný. Paleta může 
být k dispozici ve standardní velikosti 1 200 mm x 800 mm, 
ale i jiných. Po použití ji je možné likvidovat jako papírový 
odpad. Je plně recyklovatelná, a proto šetrná k životnímu 
prostředí.

Papírový Cargo profi l je světově unikátní. Tento dutý pro-
fi l je velmi stabilní a je vyrobený ze surového papíru na vlni-
tou lepenku. Základní konstrukce palety se skládá z jmeno-
vaných vinutých papírových profi lů, které jsou stabilizovány 
vlepenými bloky z vlnité lepenky. V profi lu palety jsou vysek-
nuté otvory, takže lze s paletou manipulovat jako s běžnou 
euro paletou. -TZ-

Zpracovatelské stroje BOBST

Významná evropská nadnárodní společnost CPC, zabývající 
se výrobou obalů a balením, koncem srpna oznámila, že in-
vestuje do čtyř špičkových strojů od společnosti BOBST, 
která je jedním z předních světových dodavatelů těchto zaří-
zení ale i vybavení a dalších služeb pro výrobce obalů a etiket.

Společnost CPC Packaging byla založena v roce 1986 a má 
650 zaměstnanců v devíti závodech ve Francii a Německu. Její 
obrat dosahuje v rámci Evropy výše 140 mil. EUR. Svým par-
terům dodává především obaly na bázi skládačkových lepe-
nek , fl exibilní obaly a etikety.

„Pomáháme rovněž našim zákazníkům předvídat klíčové 
trendy a změny v obalovém průmyslu – ať už se jedná o po-
třeby spotřebitelů nebo klíčový technologický vývoj oboru – 
a pomáhat jim přizpůsobovat se i novým specifi kacím obalů 
a případným přechodům z jednoho typu balení na jiné,“ říká 
Jonathan Schor, generální ředitel společnosti CPC Packaging. 
Společnost potřebovala nové výsekové stroje a stroj pro po-
tisk rotačním hlubotiskem. Po vyhodnocení nabídek a mož-
ností potenciálních dodavatelů se CPC fi nálně obrátila 
na společnost BOBST.

„Věděli jsme, že by bylo třeba pořídit vzhledem k plánova-
nému rozvoji tři stroje na vysekávání od jedné fi rmy, zejména 
kvůli zaškolování obsluh, údržbě a servisu strojů, ale také po-
kud jde o zálohování mezi našimi produkčními linkami,“ vy-
světluje Schor. „Po rozsáhlém průzkumu trhu a technickém 
posouzení různých strojů bylo jasné, že BOBST bude jedi-
ným dodavatelem spolehlivého vysokorychlostního výse-
kového stroje a šířce 145 cm pro naše velké tiskové stroje. 
MASTERCUT 145 PER s produkční rychlostí 9 500 archů 
za hodinu tuto potřebu splňuje a alternativně ho doplní za-
řízení EXPERTCUT 145 PER pro běžnější zakázky. I když pro 
menší výsekový formát bylo v nabídce několik zařízení od ji-
ných dodavatelů, byl vybrán stroj NOVACUT 106 ER, neboť 
nemá smysl kupovat tento formát od konkurence. Bylo jasné, 
že společnost BOBST má nejrozsáhlejší škálu strojů, které 
vyhovují našim potřebám, stejně jako nás přesvědčily pra-
covní výsledky ve srovnání s dalšími účastníky na trhu s tě-
mito zařízeními.“

CPC tedy pořizuje čtyři stroje, z nichž tři jsou ploché vý-
seky NOVACUT 106 ER, EXPERTCUT 145 PER a MASTER-
CUT 145 PER pro kartonážní výrobu (obaly ze skládačkových 
lepenek). Všechny tyto stroje jsou vybaveny nejmodernější 
technologií vysekávání BOBST, zahrnující technické inovace 
a chytré funkce, jako jsou nejmodernější registrové systémy, 
inteligentní podavače a rychlá výměna nástrojů, vše dopl-
něné o nejnovější automatizaci při vynikající ergonomii.

Součástí investice je dále také vysokorychlostní hlubotis-
kový stroj RS 6003C HS. Toto tiskové zařízení je vybaveno 
několika špičkovými technologiemi, včetně jedinečného sys-
tému BOBST TAPS (Total Automatic Pre-register Setting), 
který sleduje předběžnou registraci všech tiskových jednotek 
v několika minutách stisknutím tlačítka, bez ohledu na to, zda 
jsou produkovány nové nebo opakované úlohy. Stroj má vy-
nikající tiskový výkon a korekce registru několikrát rychlejší 
než běžné systémy, zejména v kritických fázích změn rychlosti 
stroje. Během tisku jsou možné přípravné operace na dal-
ších jednotkách a rychlé přepínání a automatické změny pře-
chodu, které lze provádět při maximální výrobní rychlosti.

Společnost koupila již dříve tiskový stroj ROTOMEC 2009 
těsně poté, co společnost BOBST převzala tohoto Italského 
výrobce a nyní vyhodnotila, že nejlepším řešením nyní bude 
nový BOBST RS 6003C HS a modernizace stávajícího stroje, 
což byla velmi relevantní a atraktivní nabídka týmu Bobst Ita-
lia v San Giorgio Monferrato v Itálii.

Všechny zmiňované stroje budou instalovány v různých 
výrobních závodech CPC již do konce roku 2018.

Jean-Pascal Bobst, výkonný ředitel společnosti Bobst 
Group SA. K tomu uvedl: „Obě naše společnosti sdí-
lejí podobné hodnoty tím, že klademe velký důraz na kva-
litu a požadavky našich zákazníků v první řadě. Těšíme 
se na dlouhodobé a inspirující partnerství.“ -WPO-
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Rebuild for PM9 Burgo Group 
in Verzuolo Mill
Valmet will supply an extensive paper 
machine grade conversion rebuild and 
a wide scope of automation for Burgo 
Group S.p.A. at its Verzuolo Mill in Italy. 
In the project, originally Valmet-sup-
plied paper machine PM 9 and related 
stock preparation systems currently 
producing lightweight coated (LWC) 
paper grades, will be rebuilt to produce 
recycled containerboard grades. The 
order is included in Valmet’s third quar-
ter of 2018 orders received. The value 
of the order will not be disclosed. The 
total value of an order of this type is 
typically around EUR 60 million.

PM 9 will be producing recycled 
liner and fl uting grades at a trim width 
of 9,800 mm and with a basis weight 
range of 70-160 g/m2. The annual ca-
pacity will be 600,000 tonnes.

Burgo Group is one of Europe’s 
leading producers of graphic and spe-
cialty paper. The Group is developed 
around the world of paper: pulp and 
paper production, distribution, pro-
cessing of forestry products, factoring 
and energy. The Group employs 3,663 
people and has 11 plants in Italy and 
1 in Belgium, and in total 16 continu-
ous machines. In 2017, Burgo Group 
produced 2,057,000 tons of paper and 
had a consolidated turnover of EUR 
2,008 million. Jari Vähäpesola

New production technologies for the 
extension of SCA von ANDRITZ
ANDRITZ supplied the following 
equipment for the SCA Östrand mill, 
Sweden:
• a complete debarking plant with two 

parallel debarking and chipping lines 
each consisting of a PowerFeed de-
icing conveyor, a hydrostatically sup-
ported debarking drum for a capac-
ity of 425 m3 sob/h and measuring 
5.5 x 39 meters, and a horizontally 
fed, XL-size HHQ-Chipper operating 
with a TK-IV knife system. The de-
livery also includes two new-genera-
tion HQ-Press bark presses resulting 
in excellent bark dry content, as well 
as modernization of the existing chip 
handling system;

• the new innovative EvoDry pulp dry-
ing system with its energy-saving 
technologies that substantially re-
duce the mill’s operating costs, in-
cluding a boiler exhaust energy re-
covery system, fi ne screening, a twin 
wire dewatering system with a fully 
automatic tail threading system to 
meet strictest health, safety, and en-
vironmental regulations, a new-gen-
eration sheet dryer for lowest down-
time and fast start up, as well as 
a cutter and two baling lines;

• new recausticizing machinery includ-
ing a LimeGreen green liquor fi lter 
enabling effi  cient green liquor fi ltra-
tion with a minimum of waste going 
to landfi ll, two LimeFree centrifuges 
for dregs, LimeSlake technology, 
LimeWhite white liquor disc fi l-
ter to optimize white liquor qual-
ity, and LimeDry lime mud disc fi lter 
upgrade;

• ANDRITZ LimeFlash technology, 
enabling a substantial increase in 
the capacity of the existing lime kiln 
without the need to invest in a new 
lime kiln. – substantial increase in 
the recovery boiler capacity from 
3,300 to 5,000 tds/d.
The mill expansion was one of the 

largest industrial investments in Swe-
den and the largest ever in north-
ern Sweden. SCA Östrand is doubling 
its annual production capacity from 
430,000 to 900,000 tons, thereby be-
coming the largest mill in the world for 
softwood kraft pulp.  -PPN-

Stora Enso the fi rst in the forest indus-
try to utilise augmented reality and 5G 
technology in mill maintenance
Stora Enso has been developing aug-
mented reality (AR) and 5G technology 
solutions together with Telia. The uti-
lisation of augmented reality was fi rst 
tested at Stora Enso’s Oulu mill where 
real-time information is being used in 
mill maintenance.

The application of augmented real-
ity and virtual models will in the future 
enable the more rapid use of, for exam-
ple, maintenance information at Stora 
Enso mills. Using a virtual model of 
a machine and real-time data concern-

ing information points, can improve the 
operational reliability of the mills.

Through the new technology, all 
necessary information is easily and vis-
ually at the disposal of experts in real-
time, regardless of physical location. 
The nearing introduction of fast 5G 
technology together with AR- and VR 
technology and 360° views will enable 
real-time and rapid utilisation by ex-
perts between diff erent units, irrespec-
tive of geographical distance.

”With our pilots in Oulu, we have 
explored the area where IoT (Internet 
of Things) and 5G solutions will most 
likely produce the fi rst breakthroughs 
in introducing new, more eff ective pro-
cesses. Solutions based on the collec-
tion, transfer and analysis of real-time 
data are the key to renewing industrial 
processes”, says Janne Koistinen, Head 
of 5G program at Telia Finland.”

 Satu Härkönen

Progroup builds a new corrugated 
sheet board plant in Germany
Prowell, a company belonging to Pro-
group AG based in Landau, is expand-
ing with another corrugated sheet 
board plant in Germany. In order to be 
able to successfully cater for the con-
tinuing growth in the market and cus-
tomer demands for reliable deliver-
ies and quality products, what is now 
the eleventh corrugated sheet board 
plant is being constructed in Eisfeld / 
Thuringia.

Thanks to this new, state-of-the-art 
production site with an annual capac-
ity of 140,000 tonnes of corrugated 
sheet board, Progroup’s total capac-
ity will increase to 1.5 million tonnes. 
The total level of investment for the 
project is around Euro 50 million. Op-
erating in four shifts, the plant will cre-
ate a total of 52 new jobs and three 
apprenticeships.

It was only at the start of August that 
Progroup broke the ground to herald 
the start of the project for another pa-
per factory with a total investment of 
Euro 375 million. The eleven corru-
gated sheet board plants that will ex-
ist in the future in Germany, France, 
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the Czech Republic, Poland, Great Brit-
ain and Italy will process 85% of the 
containerboard manufactured in the 
company’s own paper factories.

The new corrugated sheet board 
plant is being constructed on a plot of 
land covering around 87,000 square 
metres in Eisfeld (Thuringia). Produc-
tion is scheduled to start in the 4Q 
2019. The plant will be equipped with 
the same technical innovations that will 
already have been deployed from No-
vember 2018 at the new corrugated 
sheet board mega plant in Ellesmere 
Port (Great Britain). -PPN-

Valmet Advantage DCT tissue 
production line at Velvet CARE’s mill 
in Poland
Velvet CARE’s Klucze mill in Poland 
has successfully started up a Valmet-
supplied Advantage DCT 200HS tis-
sue production line. As one of the 
largest and most modern tissue lines 
in Eastern Europe, it will help Velvet 
CARE to strengthen their position as 
a leader in tissue production in Po-
land, and Central and Eastern Euro-
pean markets.

Valmet’s Advantage solutions are de-
signed to meet tissue producers’ chal-
lenges of today as well as of tomor-
row. Valmet has until today delivered 
80 Advantage DCT production lines. 
The concept is well-known for its high 
effi  ciency and ability to manufacture 
most types of conventional tissue with 
the highest quality – making it a pop-
ular choice for tissue professionals 
worldwide. Valmet’s scope of delivery 
includes a complete Advantage DCT 
200HS tissue production line with a de-
sign speed of 2,200 m/min. The ma-
chine is 5.6 m wide.

Stock preparation systems and aux-
iliary equipment were also included, 
and the machine is equipped with an 
OptiFlo headbox and a cast alloy Yan-
kee cylinder. Furthermore, it features 
an Advantage ViscoNip, AirCap hood 
with Air system, WetDust system and 
a SoftReel. Valmet has also delivered 
basic and detailed mill engineering. 
An automation package including DCS 
(distributed control) and QCS (quality 
control) systems, was also a part of the 
delivery.

Velvet CARE is one of the largest 
manufacturers of hygiene products in 
Poland. The company was founded in 
2013, but its roots go back to 1897. For 
the last over 20 years the Velvet brand 
has been a leader in the paper industry 
in Poland and is present in the homes 
of millions of Poles. Hans Englund

Zanders: Investor Process Started 
Succesfuly
Zanders insolvency administrator Marc 
d’Avoine draws a positive interim as-
sessment of the current investor pro-
cess for the traditional paper manufac-
turer: “We are making good progress 
with the exploratory talks with inter-
ested parties, and a large number of 
contacts have already resulted in sev-
eral concrete discussions. So we remain 
optimistic that we will have a conclu-
sion by the end of this year.”

The insolvency team around 
Dr. d’Avoine, with support from KPMG, 
had addressed both fi nancial and stra-
tegic investors worldwide in the last 
weeks. According to d’Avoine, the due 
diligence phase already started with 
selected interested parties from both 
groups, management meetings and site 
visits are currently conducted.

At the same time, the restructuring 
of Zanders is being driven forward: ef-
fi ciency enhancements have already 
been achieved in production; the sales 
department was able to keep all impor-
tant customers, in some cases even ex-
panding the order volumes and addi-
tionally gaining new customers.

Zanders is a German manufacturer 
of high-quality special papers and car-
tons for labels, packaging and graphic 
applications. Founded in 1829 by Jo-
hann Wilhelm Zanders in Bergisch 
Gladbach, the company still operates 
the Gohrsmühle paper mill thanks to 
around 500 loyal employees. The port-
folio includes high-gloss label papers 
and premium board qualities of the 
traditional brand Chromolux, one of 
the world’s leading paper brands, as 
well as high quality variants with ex-

tra smooth or naturally napped sur-
faces. These include Zanlabel label pa-
pers and Zanpack packaging board 
qualities. Especially designed for digital 
printing, Zanders off ers the premium 
range of Chromolux digital and Silver 
digital brands as well as Zanjet, a dou-
ble-sided coated paper for commercial 
high-speed inkjet printing. The portfolio 
is rounded off  by Zanbarrier, the bar-
rier paper for fl exible food  packaging.
 Tobias Müller

Solenis Introduces New imPress™ ID 
Paper Additives
Solenis, a leading global producer of 
specialty chemicals, has introduced 
a new line of imPress™ ID paper addi-
tives designed exclusively for HP Indigo 
digital presses. The new imPress™ ID 
chemistries are up to eight times more 
effi  cient at generating Indigo print ad-
hesion. With these new additives, pa-
per mills can effi  ciently and cost-eff ec-
tively produce papers with a three-star 
rating for HP Indigo digital presses.

A main benefi t is improved runnabil-
ity. With imPress™ ID paper additives, 
no changes are required to the size 
press or machine settings. The chem-
istry is non-charged, so it doesn’t form 
deposits, agglomerate or cause stickies-
related issues.  Gillian Davies

Papierfabrik Palm invests 
in its Aalen-Neukochen site
Papierfabrik Palm, Germany’s largest 
family owned business in the paper in-
dustry, invests EUR 500 million at its 
head offi  ce in Aalen-Neukochen to se-
cure the long term future of this site.

A new paper machine with a ca-
pacity of 750,000 tons per year will re-
place three existing smaller machines. 
The investment will provide for a new 
raw material and fi nished goods ware-
house, a CHP power plant and an effl  u-
ent treatment plant.

The investment will compliment 
the environmental, logistics and infra-
structure projects of the whole region. 
The implementation period will be be-
tween 2019 and 2022. -PPN-
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Úvod
Výroba papierov odolných proti olejom a tukom je založená 
na minimalizácii pórov v štruktúre papiera a uzatvorení pó-
rov na povrchu papiera s cieľom zabrániť penetrácii oleja 
a tuku z povrchu do štruktúry papiera. Odolnosť proti ole-
jom a tukom sa dosahuje vysokým stupňom mletia buničiny, 
čím sa však zvyšuje spotreba elektrickej energie. Súčasne sa 
mletím znižuje rýchlosť odvodnenia, v dôsledku čoho sa zvy-
šuje vlhkosť a tým spotreba energie pri sušení papiera. Tým 
sa zníži produktivita výroby papiera a zvyšujú sa požiadavky 
na kapacitu sušiacej časti papierenského stroja. Papiere vy-
robené z buničiny s vysokým stupňom mletia obsahujú póry 
malých rozmerov s úzkym rozsahom distribúcie veľkosti 
pórov.

Extrúzne nanášanie a laminovanie pomocou roztave-
ných polyolefínov je jednou z hlavných techník pre vytvore-
nie bariéry proti olejom a tukom. Papiere odolné proti olejom 
a tukom pripravené laminovaním, extrudovaním alebo natie-
raním majú zároveň aj dobré bariérové vlastnosti proti prie-
pustnosti kyslíka a pre zachovanie arómy baleného výrobku. 
Extrudované a laminované papiere polyetylénom, polypro-
pylénom a podobne nie sú biologicky odbúrateľné a ich re-
cyklácia je obtiažna.

Z technických a ekonomických dôvodov výroby papiera 
odolného proti olejom a tukom sa využíva proces povrcho-
vého nanášania rôznych kompozícií. V technikách nanáša-
nia vodných disperzií vytvárajúcich fi lmy sa používajú sty-
rén-akrylátové kopolyméry, polyvinylalkohol alebo biologicky 
odbúrateľné polyméry ako modifi kovaná celulóza, škrob, chi-
tosan, pektín, polystyrén-butadiénové alebo polyakrylátové 
disperzie plnené anorganickým pigmentom.

Fluórované zlúčeniny predstavujú skupinu organických 
zlúčenín, v ktorých je nahradené vyššie percento atómov vo-
díka atómami fl uóru, čo má za následok vznik molekuly s níz-
kou povrchovou energiou. V molekule fl uórovanej zlúčeniny 
sa môžu nachádzať rozličné funkčné skupiny. Aniónové, ka-
tiónové, amfotérne alebo neiónové skupiny sú všeobecne via-
zané cez uhľovodíkovú skupinu. Polyméry a kopolyméry vy-
tvorené polymerizujúcimi monomérmi s funkčnou skupinou 
pridanou k reťazcu fl uórovanej zlúčeniny sa vyznačujú širo-
kým spektrom vlastností akými sú hydrofóbnosť, hydrofi l-
nosť, odolnosť proti olejom a tukom, stabilita roztokov, kom-
patibilita pigmentov, tepelná odolnosť, stabilita pH a iónová 
kompatibilita.

Papiere zušľachtené fl uórovanými zlúčeninami majú nízku 
povrchovú energiu a preto existuje veľký kontaktný uhol me-
dzi povrchom papiera a kvapkou oleja. Silné adhézne sily 
zväčšujú kontaktnú plochu medzi olejom a povrchom pa-
piera vo všetkých prípadoch okrem fl uórochemicky zušľach-
teného papiera. Fosfáty a karboxyláty fl uórovaných zlúčenín 
sa využívajú pri výrobe papierových a lepenkových obalov 
na zabezpečenie odolnosti proti olejom a tukom. Sú ľahko 
aplikovateľné do papieroviny v papierenskom stroji alebo 
na povrch papiera v nanášacom zariadení. Fluórované zlúče-
niny na povrchu papiera nevytvárajú fyzickú bariéru nakoľko 
nevzniká fi lm, neovplyvňujú pórovitosť ani priepustnosť vod-
ných pár alebo fl exibilitu papiera. Na povrchu papiera vy-
tvárajú neviditeľné chemické bariéry, ktoré sú odolné proti 
tukom a olejom bez ovplyvnenia porozity papiera tak, ako 
sa dosiahne vysokým stupňom mletia buničiny, extrúziou 
a lamináciou polyolefínmi alebo pri zušľachťovaní vodnými 
disperziami polymérov vytvárajúcich povrchový fi lm. Takéto 

Vplyv fl uórovaných polymérov a nanočastíc striebra 
na odolnosť papiera proti olejom a tukom

The increase of a fl uorinated polymer and silver 
nanoparticles of oil and crease resistance of paper

Juraj Gigac, Monika Stankovská, Mária Fišerová
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava, Slovenská republika

Abstrakt
Zvýšenie odolnosti papiera proti olejom a tukom sa dosiahlo po povrchovom glejení vodnými disperziami zloženými z fi l-
motvorného polyvinylalkoholu s prídavkom fl uórovaného polyméru. Filmotvorný polymér vytvoril fyzickú bariéru proti olejom 
a tukom, zatiaľ čo jeho kombináciou s fl uórovaným polymérom vznikla fyzická a chemická bariéra. Najvyššia odolnosť proti ole-
jom a tukom sa dosiahla pri glejení s vodnými disperziami zloženými zo zmesi fi lmotvorného a fl uórovaného polyméru s prí-
davkom nanočastíc striebra, ktoré umožnili znížiť spotrebu fl uórovaného polyméru a vytvorili antimikrobiálny povrch. Odol-
nosť papiera proti olejom a tukom sa regulovala zmenou zloženia vodných disperzií a druhu papiera, a hodnotila sa obsahom 
malých povrchových pórov, kontaktným uhlom oleja na povrchu papiera, nasiakavosťou oleja, odolnosťou proti tukom a odpu-
divosťou oleja na šikmom povrchu. Poréznejší papier dosiahol požadovanú odolnosť proti olejom a tukom pri vyššom príjme 
polymérov.

Abstract
The increase of oil and crease resistance of paper was achieved by surface sizing with aqueous dispersion composed of fi lm 
forming polyvinyl alcohol with the addition of a fl uorinated polymer. The fi lm forming polymer has created a physical barrier 
against oil and grease, while combination with the fl uorinated polymer developed a physical and chemical barrier. The high-
est oil and grease resistance was achieved by surface sizing with aqueous dispersions composed of a mixture of fi lm forming 
and fl uorinated polymer with the addition of silver nanoparticles, which allowed to reduce the consumption of fl uorinated poly-
mer and created an antimicrobial surface. The oil and grease resistance of paper was regulated by changing the composition of 
aqueous dispersions and paper grade, and it was evaluated by the content of fi ne surface pores, contact angle of oil on the sur-
face of the paper, absorptiveness of oil, grease resistance and oil repellency on the inclined surface. The more porous paper has 
achieved the required oil and grease resistance at higher polymers intake.
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papiere sa vyznačujú dobrou rozvlákniteľnosťou a recyklova-
teľnosťou. Fosfáty a karboxyláty fl uórovaných zlúčenín môžu 
byť aplikované na papier spolu s ďalšími zložkami ako sú al-
kylketén dimér, anhydrid kyseliny alkyljantárovej, kopolymér 
styrénu s anhydridom kyseliny maleínovej za účelom zvýše-
nia jeho odolnosti proti oleju aj vode.

Fluórované zlúčeniny môžu byť inkorporované ako aditíva 
do náterových kompozícií koloidného kaolínu1 na získanie 
odolnosti proti oleju, ktorá sa môže líšiť v závislosti od druhu 
a množstva aditíva, zloženia a hmotnosti náteru a spôsobu 
aplikácie. Vlákna, jemné podiely, plnivá a chemické aditíva 
ovplyvňujú fl uórochemické zušľachťovanie chemickým alebo 
fyzikálnym spôsobom. Fyzikálne faktory zahrňujú charakter 
povrchu určeného typom vlákien, mletím, druhom a množ-
stvom plnív. Papier vyrobený z bielenej buničiny sa ľahšie 
zušľachťuje ako papier z nebielenej buničiny. Podobne papier 
z ihličnanovej buničiny sa ľahšie zušľachťuje ako z listnáčovej.

K významným výrobcom vodných disperzií fl uórovaných 
zlúčenín, určených pre papier a lepenku patrí spoločnosť Du-
Pont (USA) s výrobkami Capstone P-620 a P-640, spoločnosť 
AGC Chemicals (Japonsko) s výrobkami série AsahiGuard 
E ako sú AG-E060, AG-070, AG-080 a spoločnosť Archroma 
(Švajčiarsko) s výrobkami radu Cartaguard. Capstone P-620 
je katiónový fl uórovaný akrylátový kopolymér a Capstone 
P-640 je aniónový fl uórovaný polyuretán. AG-060 a AG-E070 
sú slabo katiónové fl uórované polyméry a AG-E080 je anió-
nový fl uórovaný polymér, určené pre aplikáciu v glejacom 
lise. Všetky typy produktov sú určené pre papiere a lepenky, 
vhodné pre kontakt s potravinami. Cartaguard KST liquid 
je katiónový fl uórovaný polymér s obsahom perfl uóroktá-
novej kyseliny pod detekčným limitom. Podľa odporučenia 
BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) je Cartaguard KST 
liquid vhodný v aplikáciách pre kontakt s potravinami, pričom 
maximálna koncentrácia komerčného produktu v papieri a le-
penke je 22 mg dm-2. Fosfáty fl uórovaných zlúčenín sú naj-
používanejšie druhy aditív pre kaolínové kompozície s odol-
nosťou proti oleju. Fluórované zlúčeniny na báze teloméru 
C8 vyžadujú konverziu na C6 telomér a perfl uórpolyéter fl uó-
rovaných zlúčenín, pri ktorých sa predpokladá menšie riziko 
degradácie na produkty škodlivé pre životné prostredie. Tieto 
fl uórované zlúčeniny sú o niečo menej účinné z hľadiska odol-
nosti proti olejom a samotný proces konverzie je nákladný 
a časovo náročný1. Preto je stále potrebné zlepšovať metódy 
nanášania a hľadať vhodné kompozície na dosiahnutie vyššej 
odolnosti papierov a papierových výrobkov proti olejom s cie-
ľom znížiť spotrebu fl uórovaných zlúčenín, nákladov a nega-
tívnych dopadov na životné prostredie.

Fluórované zlúčeniny sa používajú v pigmentových náte-
roch vonkajšej strany krabíc alebo vriec za účelom zabráne-
nia znečistenia a udržania vzhľadu obalu. Papierové výrobky 
odolné proti olejom a tukom sa najčastejšie používajú tam, 
kde sa jedná o krátku kontaktnú dobu medzi tukovými lát-
kami a papierom, ako napríklad v baliacich papieroch pre 
rýchle občerstvenie. Papiere odolné proti olejom a tukom sú 
často používané aj pre dlhodobejšie skladovanie výrobkov, 
ako sú maslo a margaríny.

Cieľom práce bolo zlepšenie odolnosti papiera proti ole-
jom a tukom povrchovým glejením vodnými disperziami zlo-
ženými zo zmesi polyvinylalkoholu s fl uórovaným polymé-
rom bez a s prídavkom nanočastíc striebra.

Experimentálna časť
Materiály
• Papier H – tesliner z recyklovaných vlákien, plošná hmot-

nosť 127 g m-2 (Rondo Ganahl).

• Papier E – testliner, dvojvrstvový z recyklovaných vlá-
kien a nebielenej buničiny, plošná hmotnosť 90 g m-2 
(Hamburger).

• Filmotvorný polymér P, polyvinylalkohol 28–99 s dynamic-
kou viskozitou 4% roztoku 28 mPa s a stupňom hydro-
lýzy 99%.

• Filmotvorný polymér PN, polyvinylalkohol 10–98 s dyna-
mickou viskozitou 4% roztoku 10 mPa s a stupňom hydro-
lýzy 98%.

• Fluórovaný polymér F, aniónová vodná disperzia fosfátu 
fl uórovaného polyuretánu.

• Koloidný roztok striebra S, s priemernou veľkosťou častíc 
80 nm.

• Ricínový olej, povrchová energia 34,5 mJ m-2 a dynamická 
viskozita 840 mPa s pri 25°C.

• Sada 12 roztokov pre Kit test odpudivosti tukov a olejov. 
Roztoky obsahujú ricínový olej, toluén a n-heptán, vzá-
jomné pomery týchto zložiek a povrchové energie rozto-
kov uvádza2.

• 16% vodný roztok izopropylalkoholu (IPA) s povrchovou 
energiou 44,2 mJ m-2 a dynamickou viskozitou 0,9 mPa s.

Metódy
Obsah malých povrchových pórov
Obsah malých pórov (T95) na povrchu papiera bol sta-
novený ultrazvukovým prístrojom PDA-C.02 (Emtec, Rad-
nor, PA, USA) ako doba penetrácie 16% vodného roztoku 
izopropylalkoholu, za ktorú intenzita ultrazvukového sig-
nálu preneseného v papieri poklesne zo 100% na 95%. Dlh-
šej dobe penetrácie odpovedá väčší obsah malých povrcho-
vých pórov.

Kontaktný uhol ricínového oleja na povrchu papiera
Kontaktný uhol zmáčania povrchu papiera ricínovým olejom 
bol meraný pomocou tenziometra OCA 35 (Dataphysics In-
struments, Nemecko) a zaznamenaný pri sekvencii 20 sním-
kov za sekundu v čase od 0,5 ms do 30 minút. Hodnoty kon-
taktných uhlov v čase 0,5 ms sú označené ako SCA0, v čase 
5 s ako DCA5 a v čase 30 minút ako DCA1800.

Nasiakavosť ricínového oleja
Nasiakavosť oleja sa stanovila metódou Cobb podľa ISO 
535. Hodnoty nasiakavosti ricínového oleja Cobb120 vyjad-
rujú absorbované množstvo oleja na jednotku plochy papiera 
v g m-2 za 120 sekúnd.

Obr. 1 – Vplyv povrchového glejenia vodnými disperziami 
polyvinylalkoholov P a PN na obsah malých povrchových 
pórov lícovej L a rubovej R strany papierov H a E (po jednom 
až štyroch prechodoch glejacim lisom).
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Odolnosť proti tukom (Kit test)
Odolnosť proti tukom pre papier a lepenku sa stanovila 
podľa ISO 16532–2. Kit test pozostáva z aplikácie roztokov 
č. 1 až 12, kde roztok č. 1 je najmenej agresívny, s najvyš-
šou povrchovou energiou, viskozitou a kontaktným uhlom 
na testovanom papieri a roztok č. 12 je najagresívnejší, má 
najnižšiu povrchovú energiu (22,0 mJ m-2), viskozitu a kon-
taktný uhol. Rôzne Kit roztoky padajú na papier z výšky 4 cm, 
po 15 sekundách sú rýchlo z povrchu papiera odstránené. Kit 
hodnota zodpovedá najvyššiemu číslu roztoku, kedy ešte ne-
zostáva na povrchu papiera alebo lepenky fľak.

Odpudivosť oleja na šikmom povrchu
Odpudivosť oleja sa stanovila modifi kovanou Kórejskou 
metódou KS M 7057, ktorou sa stanovuje odpudivosť pa-
piera a lepenky proti vode. Metóda3 je založená na vypus-
tení kvapky testovacej kvapaliny z výšky 1 cm na papier, ktorý 
je umiestnený pod 45° uhlom a na následnom vyhodnotení 
kvapalnej stopy zodpovedajúcej stupňu odpudivosti od R0 
po R10.

Vodné disperzie a povrchové glejenie
Pre povrchové glejenie sa použilo 5 nasledovných vodných 
disperzií:
• P, ktorá obsahovala 4% hmotn. polyvinylalkoholu 28–99,
• PN, ktorá obsahovala 7% hmotn. polyvinylalkoholu 10–98,
• P+F, ktorá obsahovala 7,2% hmotn. zmesi polymérov zlo-

ženej z 55% polyvinylalkoholu 28–99 a 45% fosfátu fl uó-
rovaného polyuretánu,

• PN+F, ktorá obsahovala 10,2% hmotn. zmesi zloženej zo 
70% polyvinylalkoholu 10–98 a 30% fosfátu fl uórovaného 
polyuretánu,

• P+F+S, ktorá obsahovala 3,9% hmotn. zmesi zloženej 
z 55% polyvinylalkoholu 28–99, 45% fosfátu fl uórovaného 
polyuretánu a 200 ppm nanočastíc striebra,

Vodné disperzie sa aplikovali na povrch papierov H a E 
v laboratórnom glejacom lise Werner Mathis AG pri kon-
štantnej rýchlosti papiera (5 m min-1) a tlaku (980 kPa) me-
dzi valcami. Následne sa glejený papier sušil na fotoleštičke 
pri teplote 105 °C po dobu 3 minút a sintroval jednu minútu 
z každej strany pri teplote 140 °C. Označenie glejených pa-
pierov obsahuje druh papiera H alebo E, lícovú stranu pa-
piera L alebo rubovú stranu R, ďalej počet prechodov v gle-
jacom lise 1 až 4 a typ použitej vodnej disperzie (P, PN, P+F, 
PN+F, P+F+S). Napr. EL_2 (PN+F) je označenie glejeného pa-
piera E z lícovej strany s dvoma prechodmi glejacim lisom 
s použitím vodnej disperzie zmesi polymérov PN+F.

Výsledky a diskusia
Pri výbere testu na stanovenie efektívnosti glejenia papiera 
vodnými disperziami sú dôležité vlastnosti, ktoré sa budú tes-
tovať, výber testovacej kvapaliny, zvolenie podmienok a limi-
tov testov vzhľadom na konečné použitie. Pohyb testovacej 
kvapaliny sa môže uskutočniť po povrchu (rozostretie a roz-
píjanie) alebo kvapalina môže penetrovať dovnútra a cez há-
rok papiera. Papierové podložky H a E a povrchovo glejené 
papiere sa charakterizovali obsahom malých povrchových 
pórov, nasiakavosťou a kontaktným uhlom ricínového oleja 
na povrchu papiera a odolnosťou proti tukom (Kit test).

Polyvinylalkohol je vo vode rozpustný polymér s apliká-
ciami pri povrchovej úprave papiera. Je to jediný polyvinylový 
typ syntetického polyméru, ktorý je biologicky odbúrateľný. 
Tento polymér zaplňuje póry v papieri a vytvára na papiero-
vej ploche fi lm s vysokou kohéznou energiou a dobrými barié-

rovými vlastnosťami proti plynom, ktoré závisia od vlhkosti. 
Jeho bariérové vlastnosti proti vodnej pare nie sú dobré. So 
zvyšovaním vlhkosti, vodíkové väzby medzi polárnymi skupi-
nami polyvinylalkoholu sa rušia, dôsledkom čoho je zhorše-
nie jeho bariérových vlastností proti plynom. Jeho priemerná 
molekulová hmotnosť sa pohybuje od 13 do 124 kDa a stu-
peň hydrolýzy od 80% do 99,9%. Modifi kácia polyvinylalko-
holu organickými zlúčeninami, ako sú akryláty, alebo anhyd-
ridy karboxylových kyselín môžu zlepšiť bariérové vlastnosti 
náterov a umožňuje ich aplikáciu v potravinárskom priemysle.

Obr. 1 ukazuje vplyv povrchového glejenia vodnými 
disperziami polyvinylalkoholu P a PN na obsah malých po-
vrchových pórov glejených papierov H a E. Príjem polyvi-
nylalkoholu sa zvyšoval s počtom prechodov papiera (1–4) 
glejacim lisom. Papier H mal na strane R vysoký obsah ma-
lých pórov 5,43 s, ktorý sa po štvornásobnom prechode zvý-
šil na 14,2 s. V prípade papiera E bol obsah malých povrcho-
vých pórov významne nižší. Pri 2,5 násobne vyššom príjme 
polyvinylalkoholu bol obsah malých povrchových pórov me-
dzi 5,2 s až 5,4 s v závislosti od hodnotenej strany glejeného 
papiera E. Glejené papiere mali vyšší obsah malých povrcho-
vých pórov ako neglejené, čo indikuje vznik fyzickej bariéry 
pre kvapaliny.

Papier E bol v porovnaní s papierom H viac porézny, na-
koľko obsahoval menej malých povrchových pórov. To je 
hlavnou príčinou, že nasiakavosť ricínového oleja Cobb120 
lícovej a rubovej strany papiera E v porovnaní s papierom H 

Obr. 2 – Vplyv povrchového glejenia vodnými disperziami 
polyvinylalkoholov P a PN na nasiakavosť ricínového oleja 
lícovej L a rubovej R strany papierov H a E (po jednom 
až štyroch prechodoch glejacim lisom).

Obr. 3 – Vplyv povrchového glejenia vodnými disperziami 
polyvinylalkoholov P a PN na odolnosť proti tukom lícovej 
L a rubovej R strany papierov H a E (po jednom až štyroch 
prechodoch glejacim lisom).
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bola pri rovnakom príjme polyvinylalkoholu významne vyššia 
(Obr. 2). Glejený papier E mal pri príjme polyvinylakoholu 
1 g m-2 nasiakavosť ricínového oleja 40 g m-2, zatiaľ čo glejený 
papier H len 5,5 g m-2. Pri príjme 2,7 g m-2 mal glejený papier 
E nasiakavosť ricínového oleja 7,7 g m-2.

Papier H bol odolnejší proti tukom (Kit test) v porovnaní 
s papierom E (Obr. 3). Príjem polyvinylalkoholu, potrebný 
pre dosiahnutie hodnoty Kit 5 sa znižoval v poradí glejených 
papierov ER = EL > HL > HR, čo súvisí so zvyšovaním obsahu 
malých povrchových pórov (Obr. 1).

Významné zlepšenie účinnosti fi lmotvorných polyvinylal-
koholov P a PN z hľadiska nasiakavosti ricínového oleja 
a odolnosti proti tukom sa dosiahlo prídavkom fl uórovaného 
polyméru F do vodných disperzií. Na Obr. 4 sa porovnáva 
účinok prídavku fl uórovaného polyméru F k fi lmotvornému 
polyméru P na vlastnosti oboch strán papiera H s vyš-
ším obsahom malých pórov. Príjem polymérov na L strane 
0,95 g m-2 sa dosiahol so zmesou polymérov P+F jedným pre-
chodom v glejacom lise, zatiaľ čo so samotným fi lmotvorným 
polymérom P troma prechodmi (Obr. 4a). Nasiakavosť ricí-
nového oleja (Cobb120) bola na rovnakej hodnote 9,3 g m-2 
resp. 9,7 g m-2. Prídavkom fl uórovaného polyméru F sa zvý-
šila odolnosť proti tukom z hodnoty Kit 3 na Kit 7 a obsah 
malých povrchových pórov z hodnoty 5,8 s na 7,6 s. Príjem 
polymérov na R strane 0,95 g m-2 sa dosiahol so zmesou poly-
mérov P+F dvoma prechodmi v glejacom lise, zatiaľ čo so sa-
motným fi lmotvorným polymérom P boli potrebné štyri pre-
chody (Obr. 4b). Nasiakavosť ricínového oleja (Cobb120) 
bola 5,9 g m-2 resp. 6,1 g m-2. Prídavkom fl uórovaného poly-
méru F sa zvýšila odolnosť proti tukom z hodnoty Kit 8 na Kit 
12. Obsah malých povrchových pórov po štyroch precho-
doch s polyvinylalkoholom P sa zvýšil na 14,2 s a so zme-
sou polymérov P+F po dvoch prechodoch dosiahol len hod-
notu 7,7 s.

Na Obr. 5 sa porovnáva účinok prídavku fl uórovaného 
polyméru F k fi lmotvornému polyvinylalkoholu P na vlast-

nosti oboch strán papiera E s nižším obsahom malých povr-
chových pórov. Príjem polymérov na stranách L a R 1,7 g m-2 
sa dosiahol so zmesou polymérov PN+F jedným prechodom 
v glejacom lise, zatiaľ čo so samotným fi lmotvorným poly-
mérom PN dvoma prechodmi. Na L strane papiera E (Obr. 
5a) bola nasiakavosť ricínového oleja (Cobb120) 18,6 g m-2 
v prípade samotného fi lmotvorného polyméru PN a v prí-
pade zmesi polymérov PN+F bola 17,9 g m-2. Prídavkom fl uó-
rovaného polyméru F sa zvýšila odolnosť proti tukom z hod-
noty Kit 2 na Kit 6 a obsah malých povrchových pórov (T95) 
z 1,2 s na 5,4 s. Papier E glejený na strane R s fi lmotvor-
ným polymérom PN (Obr. 5b) mal nasiakavosť ricínového 
oleja (Cobb120) 16,3 g m-2 a glejený so zmesou polymérov 
PN+F mal 15,3 g m-2. Prídavkom fl uórovaného polyméru F 
sa zvýšila odolnosť proti tukom z hodnoty Kit 2 na Kit 6, ob-
dobne ako na strane L. Obsah malých povrchových pórov 
po glejení fi lmotvorným polymérom PN zodpovedal hodnote 
1,4 s a zmesou polymérov PN+F hodnote 8,6 s.

Účinok prídavku fl uórovaného polyméru F k fi lmotvor-
nému polyméru P na vlastnosti oboch strán papiera E je 
porovnaný na Obr. 6. Príjem polymérov na stranách L a R 
2,8 g m-2 sa dosiahol so zmesou polymérov PN+F dvoma pre-
chodmi glejacim lisom, zatiaľ čo so samotným fi lmotvorným 
polymérom PN štyrmi prechodmi. Na L strane papiera E 
(Obr. 6a) bola nasiakavosť ricínového oleja (Cobb120) 7,7 g 
m-2 pri glejení fi lmotvorným polymérom PN a zmesou poly-
mérov PN+F len 5,5 g m-2. Prídavkom fl uórovaného polyméru 
F sa zvýšila odolnosť proti tukom z hodnoty Kit 9 na Kit 12 
a obsah malých povrchových pórov sa zvýšil z 5,2 s na 5,8 
s. Na R strane papiera E (Obr. 6b) bola v prípade fi lmotvor-
ného polyméru PN nasiakavosť ricínového oleja (Cobb120) 
7,7 g m-2 a zmesi polymérov PN+F bola 6,6 g m-2. Prídavkom 
fl uórovaného polyméru F sa zvýšila odolnosť proti tukom 
z hodnoty Kit 9 na Kit 12, obdobne ako na strane L. Obsah 
malých povrchových pórov po glejení fi lmotvorným poly-

Obr. 4 – Porovnanie nasiakavosti 
ricínového oleja (Cobb120), odolnosti 
proti tukom (Kit test) a obsahu 
malých povrchových pórov (T95) 
a) lícovej L a b) rubovej R strany 
papiera H po povrchovom glejení 
s polyvinylalkoholom P, zmesou 55% 
polyvinylalkoholu P a 45% fl uórovaného 
polyméru F pri príjme 0,95 g m-2.

Obr. 5 – Porovnanie nasiakavosti 
ricínového oleja (Cobb120), odolnosti 
proti tukom (Kit test) a obsahu 
malých povrchových pórov (T95) 
a) lícovej L a b) rubovej R strany 
papiera E po povrchovom glejení 
s polyvinylalkoholom PN, zmesou 
70% polyvinylalkoholu PN a 30% 
fl uórovaného polyméru F pri príjme 
1,7 g m-2.

Obr. 6 – Porovnanie nasiakavosti 
ricínového oleja (Cobb120), odolnosti 
proti tukom (Kit test) a obsahu 
malých povrchových pórov (T95) 
a) lícovej L a b) rubovej R strany 
papiera E po povrchovom glejení 
s polyvinylalkoholom PN, zmesou 
70% polyvinylalkoholu PN a 30% 
fl uórovaného polyméru F pri príjme 
2,8 g m-2.



výzkum papír a celulóza 73 (5) 2018 77

mérom PN zodpovedal hodnote 5,4 s a zmesou polymérov 
PN+F hodnote 6,1 s.

Antimikrobiálne účinky nanočastíc striebra s veľkosťou 
10–60 nm boli študované pri povrchovej úprave papierových 
obalov v kombináciách s nanovláknami celulózy4, s chitosa-
nom5 a kurkumínom5,6. Prídavok nanočastíc striebra do vod-
ných disperzií zložených zo zmesi fi lmotvorných a fl uórova-
ných polymérov vykazoval okrem antimikrobiálnych účinkov 
tiež priaznivý vplyv na odolnosť papiera a lepenky proti ole-
jom a tukom, čo je predmetom patentovej prihlášky8.

Na Obr. 7 je prezentovaný účinok prídavku nanočastíc 
striebra S k zmesi polymérov P+F na vlastnosti L strany pa-
piera H. Po glejení vodnou disperziou zmesi polymérov 
s prídavkom nanočastíc striebra P+F+S sa s nižším príjmom 
(o 5%) ako v prípade zmesi polymérov P+F znížila nasiaka-
vosť ricínového oleja z hodnoty 9,7 na 7,3 g m-2 (o 25%), 
odolnosť proti tukom sa zvýšila z hodnoty Kit 7 na Kit 8,5, 
pričom obsah malých povrchových pórov sa znížil z hodnoty 
7,6 s na 7 s. Z uvedeného vyplýva, že prídavok nanočastíc 
striebra do vodných disperzií zmesi polyvinylalkoholu a fl uó-
rovaného polyméru umožňuje znížiť ich spotrebu a súčasne 
zlepšiť odolnosť papiera proti olejom a tukom. Prídavok na-
nočastíc striebra je výhodné použiť na zníženie obsahu fl uó-
rovaného polyméru vo vodnej disperzii, čo má pozitívny 
vplyv na životné prostredie.

Na Obr. 8 sú snímky stopy ricínového oleja na šikmom po-
vrchu papierov E a H a glejeného papiera E z lícovej L a ru-
bovej R strany po 1 hodine od kontaktu. Olejová stopa gle-
jeného papiera na Obr. 8b je široká, avšak odpudivosť oleja 
na šikmom povrchu bola vyššia (stupeň odpudivosti R2–R4) 
v porovnaní s neglejeným papierom na Obr. 8a (R0). V prí-

pade neglejeného papiera sa olej rozpíjal do strán a okam-
žite penetroval na opačnú stranu papiera, čomu zodpovedá 
najnižší stupeň odpudivosti oleja. Olejová stopa na papieri 
s príjmom 0,6–1,0 g m-2 zmesi polymérov P+F na Obr. 8c 
bola významne užšia (R7). Na Obr. 8d bola už olejová stopa 
prerušovaná (R9–10), nakoľko papier glejený zmesami poly-
mérov P+F s vyšším príjmom 1,1–1,8 g m-2 olej odpudzoval 
najviac.

V Tab. 1 je zmena kontaktného uhla ricínového oleja 
na povrchoch neglejených a glejených papierov H a E v ča-
soch 0,5 ms (SCA0), 5s (DCA5) a 30 minút (DCA1800).

Kontaktné uhly ricínového oleja a ich časová zmena 
na neglejených papieroch a papieroch glejených vodnou 
disperziou polyvinylalkoholu P a PN boli dosť podobné. Po-
vrchy papierov s kontaktným uhlom medzi 10° a 90° sú ole-
jofi lné a pod 10° superolejofi lné. Voľná povrchová energia 
týchto papierov (36–42 mJ m-2) bola vyššia ako povrchová 
energia ricínového oleja (34,5 mJ m-2). Olej okamžite zmá-
čal povrch papierov, rozpíjal sa na povrchu a penetroval 
do papiera. Glejením papiera so zmesami polyvinylalkoholu 
a fl uórovaného polyméru sa kontaktné uhly ricínového oleja 
významne zvýšili a ich časová zmena bola pomerne malá. Po-
vrchy papierov s kontaktnými uhlami medzi 90° a 150° sú 
označované ako olejofóbne. V závislosti od obsahu fl uórova-
ného polyméru F na povrchu papiera sa znížila voľná povr-
chová energia glejených papierov na 21–30 mJ m-2 a intenzita 
rozpíjania a penetrácie oleja boli potlačené (Obr. 8).

Záver
Glejené papiere s odolnosťou proti tukom v rozsahu Kit 7–9 
sa pripravili s vodnou disperziou fi lmotvorného polyvinylal-
koholu, ktorého aplikované množstvo potrebné na dosiahnu-
tie tohto stupňa odolnosti proti tukom záviselo od pórovitosti 
papiera. Pre glejenie papiera s vyšším obsahom malých povr-
chových pórov (0,7–5,4 s) bol potrebný príjem polyvinylalko-
holu medzi 0,8–1,2 g m-2. Pri tomto príjme mal glejený papier 
nasiakavosť ricínového oleja Cobb120 4,5–6 g m-2. Rovnaká 
odolnosť proti tukom sa dosiahla aj na poréznejšom papieri 
(s nižším obsahom malých povrchových pórov 0,2–0,25 s pri 
významne vyššom príjme polyvinylalkoholu 2,5–2,7 g m-2, pri-
čom nasiakavosť ricínového oleja Cobb120 bola 7,5–8 g m-2.

Glejené papiere s vyššou odolnosťou proti tukom s hod-
notou Kit 12 sa pripravili s vodnou disperziou zmesi polyvi-
nylalkoholu s fl uórovaným polymérom. Pre dosiahnutie tejto 
hodnoty Kit bol pri papieri s vyšším obsahom malých po-
vrchových pórov (5,4 s) potrebný príjem zmesi polymérov 
okolo 1 g m-2. Pri tomto príjme zmesi polymérov mal glejený 
papier nasiakavosť ricínového oleja Cobb120 2,4–4 g m-2. 
Rovnaká odolnosť proti tukom sa dosiahla aj na poréznej-
šom papieri pri významne vyššom príjme zmesi polymérov 
2,7 g m-2, pričom nasiakavosť ricínového oleja Cobb120 bola 
5,5–6,5 g m-2.

Obr. 7 – Porovnanie nasiakavosti ricínového oleja (Cobb120), 
odolnosti proti tukom (Kit test), obsahu malých povrchových 
pórov (T95) a príjmu polymérov na lícovej L strane papiera 
H po povrchovom glejení s polyvinylalkoholom P, zmesou 
55% polyvinylalkoholu P a 45% fl uórovaného polyméru bez 
prídavku a s prídavkom 200 ppm nanočastíc striebra S.

Obr. 8 – Snímky stopy ricínového oleja na povrchoch neglejeného a glejeného papiera E jednu hodinu od kontaktu: a) neglejený; 
b) glejený fi lmotvorným polymérom PN s príjmom 2,3–2,4 g m-2; c) glejený zmesou polymérov P+F s príjmom 0,6–1,0 g m-2; 
d) glejený zmesou polymérov P+F s príjmom 1,1–1,8 g m-2.

(a) EL & ER (b) EL & ER_3PN (c) EL & ER_1(P+F) (d) EL & ER_2(P+F)
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Společnost Valmet obdržela objednávku na Valmet Pulp Ana-
lyzer (Valmet MAP) od společnosti UPM v Číně. Valmet MAP 
s freedom modulem a volitelným modulem Fiber Image bude 
instalován se šesti vzorkovacími zařízeními v závodě UPM 
v Changshu.

„Již deset let využíváme analyzátory předchozí generace 
Valmet na PM 2. Díky technologické modernizaci a inovacím, 
které výrobce provedl, jsme vybrali nejnovější analyzátor Val-
met Pulp pro rychlé a přesné optické měření 
vlákna a měřící přístroje pro zlepšení život-
ního prostředí a zvýšení produktivity,“ říká 
pan Zhou Long , vedoucí výroby PM 2. In-
stalace zařízení a uvedení do provozu je na-
plánováno na třetí čtvrtletí roku 2018.

Valmet Pulp Analyzer poskytuje výrob-
cům papírů a lepenek rychlé a přesné on-
-line aktualizace klíčových vlastností vláken 
a papírenského zařízení. Představuje nejno-
vější stav v on-line analýze vláken, který je 
postaven na pokračujícím vývoji společnosti 
Valmet za posledních třicet let. Stávající ne-
pravidelné a časově zpožděné laboratorní 
testy, lze nahradit rychlými a relevantními kontrolními opat-
řeními, aby bylo možné operativně řídit nastavení pro zlep-
šení kvality papíru a zlepšení ve výrobě.

„Přístroj Valmet MAP je ideálním nástrojem PM 2 pro ří-
zení, skenování a vylepšování operací rafi nace a současně po-
skytuje úspory energie“, říká Jackson Sui , manažer prodeje 
společnosti Senior Automation for Valmet v Číně.

Informace o společnostech UPM a Valmet
UPM je společnost zabývající se výrobou bioproduků na bázi 
dřeva, která poskytuje udržitelné a bezpečné řešení ros-
toucí poptávky po papírenských produktech na celosvěto-
vém trhu. Produkty jsou vyráběny z obnovitelných materiálů 
a jsou snadno recyklovatelné. Nabízejí alternativy, které na-
hrazují neobnovitelné materiály na bázi fosilních paliv, pře-
devším plasty.

Valmet je předním světovým 
dodavatelem technologických pro-
cesů, automatizace a služeb pro 
celulózo – papírenský a energe-
tický průmysl. Jeho cílem je stát 
se globálním šampiónem v posky-
tování služeb zákazníkům. Mezi 
hlavní technologie zaměření spo-
lečnosti Valmet patří orientace 
na buničiny, papíry a lepenky, tka-
niny, desky a také na elektrárny 
pro výrobu bioenergie. Pokro-

čilé služby a automatizační řešení zlepšují 
spolehlivost a výkon procesů všech zákazníků a zvyšují 

efektivní využití surovin a energie.
Hodnota čistých prodejů společnosti Valmet v roce 2017 

činila přibližně 3,1 miliardy EUR. Více než 12 000 profesi-
onálů fi rmy po celém světě spolupracuje se zákazníky a tak 
posouvá jejich výkonnost vpřed. Sídlo společnosti Valmet je 
v Espoo ve Finsku a její akcie jsou uvedeny na burze Nasdaq 
Helsinki. Jackson Sui

Prídavkom nanočastíc striebra v množstve 200 ppm 
k zmesi polyvinylalkoholu a fl uórovaného polyméru sa pri 
glejení porézneho papiera dosiahla odolnosť proti tukom 
Kit 8,5 a nasiakavosť oleja Cobb120 7,3 g m-2 už pri príjme 
0,90 g m-2. Bez prídavku nanočastíc striebra aj pri vyššom 
príjme fi lmotvorného polyvinylalkoholu alebo jeho zmesi 
s fl uórovaným polymérom (0,95 g m-2) boli bariérové vlast-
nosti podstatne horšie (Kit 3 alebo Kit 7, Cobb120 9,3 alebo 
9,7 g m-2). Prídavok nanočastíc striebra umožnil znížiť spot-
rebu polymérov a súčasne zlepšiť odolnosť porézneho pa-
piera proti olejom a tukom. Použitím nanočastíc striebra je 
možné znížiť obsah fl uórovaného polyméru vo vodnej disper-
zii, čo má pozitívny vplyv na životné prostredie.

Poďakovanie
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu vý-
skumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV 15–0178.
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Tab. 1 – Kontaktný uhol ricínového oleja a jeho časová zmena

Papiere Neglejené Glejené  
polyvinyl-
alkoholom

Glejené zmesami
polyvinylalkoholu

a polyméru F

SCA0 (°) 67–80 69–79 91–112

DCA5 (°) 45–51 41–45 89–112

DCA1800 (°) 12–30 6–25 77–112

Analyzátor celulózy Valmet pro společnost UPM v Číně



FachPack papír a celulóza 73 (5) 2018 79

Novinka ve zvlňování 
na veletrhu FachPack
Vlnitá lepenka dnes patří k již tradičním obalovým materiá-
lům. Její využití k výrobě obalů a fi xací hraje historicky neza-
stupitelnou roli a dvouvrstvé varianty jsou rozšířené i v pří-
mém a ručním balení. Základní parametry různých druhů 
a typů vlnitých lepenek jsou dnes standardizovány a defi no-
vány v katalogu FEFCO, který nabízí rovněž řadu dalších tra-
dičních i méně běžných variant kombinací vrstev a tvarů a ve-
likosti vln.

Vynález vlnité lepenky je datován již do roku 1871 (pa-
tent pro Alberta Jonese v USA na zvlněný papír), další va-
rianty od dvouvrstvé až po sedmivrstvou a další poddruhy 
pak následovaly velmi rychle. Tento typ obalového materiálu 
se stal v podstatě dominantním především v přepravním ba-
lení. Také v ČR je z celkové spotřeby 1,58 mil. tun papírů a le-
penek kolem 700 tis. tun spotřebováváno právě na výrobu 
vlnitých lepenek a v tomto množství ještě není započten ob-
jem skládačkových lepenek, používaných na kašírování dvou-
vrstvé VL.

Naprostou novinkou současnosti je v daném oboru balení 
vlnitá lepenka cArtù ® od italské společnosti Grifal, která byla 
představena nejširší odborné veřejnosti na veletrhu FachPack 
2018 v Norimberku. Z obrázků a základních informací ne-
bylo zatím zcela zřejmé, jak je ve skutečnosti tento nový oba-
lový materiál výrazně odlišný od typů vlnitých lepenek, které 
jsou běžně používané, a hlavně zarazí v rozporu se součas-
ným trendem zmenšování vln a stále tenčích VL její ohromu-
jící tloušťka až cca 2 cm.

Společnost Grifal postupuje při vývoji nových obalových 
materiálů nevyšlapanými cestami a již před pár lety na trh 
uvedla pěnový PE v podobě zvlněné lepenky. Tento materiál 
se pod názvem Mondaplen rychle na trhu uuplatnil a dnes 
se s ním můžeme setkávat v podobě některých fi xačních 
řešení.

Novým druhem vlnité lepenky se však nyní společnost Gri-
fal v rámci svého inovačního vývoje vrátila opět ke zpracování 
lignocelulózového materiálu – papíru.

Vlnitá lepenka cArtù® se představuje
Inovativní vylepšování a vývoj nového technického řešení vl-
nité lepenky cArtù® spočívá v tom, že je u ní každá vlna ohra-
ničena hlubokým záhybem, který zároveň může sloužit jako 
jakési výztužné žebro. Toho je dosaženo novým technologic-
kým řešením průmyslového procesu výroby, který produkuje 
vlny s obloukovitým parabolickým profi lem namísto sinuso-
vých profi lů, jak je dnes běžné. Tím se ve srovnání s tradič-
ními vlnitými lepenkami zcela mění počet vln v dané délce 
výsledného materiál cArtù®. Díky výztužné funkci je rovněž 

možné tvarovat vlny podstatně vyšší než jsou i u těch nej-
hrubších vlnitých lepenek v profi lech A a K.

Využití lepenky cArtù®
Jak již bylo zmíněno, výška vlny se může u tohoto nového 
druhu obalového materiálu snadno pohybovat kolem 15 či 
20 mm, což znamená, že třívrstvá lepenka tohoto typu může 
být vhodnou alternativou stávajících klasických lepenek pěti 
a sedmivrstvých. Je to samozřejmě možné jen v některých 
případech, neboť celková pevnost a nosnost fi nálního obalu 
bude zřejmě nižší, tlumicí schopnosti a odolnost proti otře-
sům a v ochraně baleného zboží však podstatně vyšší.

Vedle využití v obalovém průmyslu, hlavně v oblasti pře-
pravních obalů, bude nová vlnitá lepenka cArtù® díky svému 
vzhledu a dekorativnosti (vystaveny byly různé barevné va-
rianty) dobře využitelná i v oblasti dárkového balení či 
v reklamě.

Jedinou komplikaci výrobce Grifal uživatelům svého no-
vého produktu předložil zřejmě jen jeho názvem.

FachPack 2018
Letošní ročník významného obalového veletrhu FachPack 
v Norimberku (25.–27. 9. 2018) byl opět trochu jiný, nežli 
jeho předcházející ročníky.

Co zůstalo stejné, je velký zájem vystavovatelských fi rem 
(bylo jich letos 1 644) a návštěvníků, kterých dorazilo přes 
40 tisíc. Co se změnilo, je složení a zaměření vystavovatelů. 
Oproti roku 2016 zde chyběly velké expozice výrobců vlni-
tých lepenek a obalů z nich, bylo zde méně tiskových tech-
nologií ale naopak více balicí techniky. Nechyběli světoví 
papírenští giganti (Mondi, Sappi, Metsä Board) a bylo zde 
i 43 vystavovatelů z ČR ( jmenujme KRPA Paper, Bauch+Na-
vrátil, Ballsac Papermill, Novák-papír, ORPA, Servisbal Obaly, 
HIT Offi  ce a další). -JML-
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150 let společnosti Laakirchen Papier

Pod heslem „Shaping the future“ společnost Laakirchen Pa-
pier letos v červnu oslavila 150. výročí založení. Akce v La-
akirchenu nabídla zhruba 200 hostům program zaměřený 
na témata budoucnosti.

Společnost Traunthaler Holzstoff fabrik založil v roce 1867 
Franz Schuppler a položil tím základ pro dnešní Laakirchen 
Papier AG. Během uplynulých stopadesáti let se Laakirchen 
Papier vyvinul z papírenského mlýna na řece Traun na jed-
noho z předních evropských výrobců papíru se specializací 
na výrobu superkalandrovaného papíru (SC paper) a suro-
vin na vlnité lepenky.

Společnost s dlouhou historií a s budoucností
Alfred Heinzel provedl hosty minulostí a ve svém projevu ne-
zapoměl na svůj osobní vztah s Laakirchenem. Připomněl, 
že tu začal jako stážista, když jeho strýc Wilfried Heinzel 
zde byl majitelem. V roce 1988 převzala papírnu Laakirchen 
švédská společnost SCA, ale v roce 2013 ji Alfred Heinzel od-
koupil a vrátil do rodinného vlastnictví.

Generální ředitel Heinzel Group Kurt Maier pak poskytl 
zúčastněným přehled o strategii a vývoji koncernu a Sven 
Gabor Jansky se zaměřil na budoucnost. Investiční projekty 
společnosti Laakirchen Papier v roce 2017, které zahrnovaly 
přestavbu PM10 a rozšíření PM11 se pak staly centrem po-
zornosti prostřednictvím působivých videí. Celkově společ-
nost Laakirchen Papier investovala do modernizace více než 
100 milionů EUR.

Laakirchen Papier pak otevřel své dveře všem zákazníkům, 
dodavatelům a partnerům a nabídl prohlídky po celé papírně 
i skladech provozovaných plně automaticky.

Společnost Laakirchen Papier AG, která se nachází v Laa-
kirchenu (Horní Rakousko), se specializuje na výrobu kalan-
drovaných nenatíraných papírů (SC papers) a papíru na VL. 
V roce 2017 společnost dosáhla tržeb ve výši 211,7 milionů 
EUR a zaměstnávala 461 pracovníků.

Společnost Heinzel Group, která je součástí Heinzel Hol-
ding, zahrnuje průmyslové společnosti Zellstoff  Pöls AG, 
Laakirchen Papier AG (Rakousko), Raubling Papier GmbH 
(Německo) a AS Estonian Cell (Estonsko). Obchodní oblast 
obhospodařuje Wilfried Heinzel AG, celosvětový velkoob-
chod s papírenským a tabákovým zbožím a Europapier Inter-
national AG, přední velkoobchod s papírem ve střední a vý-
chodní Evropě. Bunzl & Biach GmbH je největší společností 
zabývající se zpracováním odpadů v Rakousku a největším 
velkoobchodníkem ve střední a východní Evropě. Skupina 
Heinzel v roce 2017 dosahovala tržby ve výši 1 817 milionů 
EUR a zaměstnávala 2 409 pracovníků. Barbara Lamb
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  Zahraniční ceny vláknin, papírů, lepenek a sběrového papíru v tis. Kč/t

Měsíc září 2018 srpen 2018 září 2017

Buničiny

jehličnanová sulfát. bělená severská 27,0 26,9 19,9

břízová bělená 23,0 22,9 19,7

eukalyptová bělená 23,1 22,9 19,7

Novinový papír

plošná hmotnost 45 g/m² 12,7 - 13,3 12,6–13,3 10,9–11,2

Grafi cké papíry přírodní

bezdřevý ofset 80 g/m², formáty 21,5–22,5 21,5–22,5 19,4–20,5

rozmnožovací A4, 80 g/m² 20,9–21,7 20,9–21,7 18,7– 20,3

SC ofset dřevitý 56 g/m² 14,2–15,0 14,2–14,9 12,8–13,3

Grafi cké papíry natírané

bezdřevý 100 g/m², formáty 18,7–19,7 18,7–19,7 17,4–18,4

LWC hlubotiskové 60 g/m² 15,8–16,8 15,8–16,7 15,0–15,4

LWC ofset 60 g/m² 15,6–16,6 15,6–16,6 14,5–15,2

Obalové papíry a lepenky

krycí karton sulfát. 175 g/m² 19,4–21,0 19,4–21,0 18,7–19,9

fl uting z polobuničiny 127 g/m² 15,5–16,5 15,5–16,5 14,8–15,6

Testliner II 16,6–21,0 16,6–21,0 15,1–19,9

fl uting ze sekundárních vláken 14,7–15,8 14,7–15,7 14,1–14,8

šedák 14,0–15,0 14,0–15,0 13,3–14,1

šedá lepenka 13,4–14,6 13,4–14,6 13,0–14,6

bílo-šedá lepenka natíraná GD 2 16,9–21,8 16,9–21,8 16,9–21,8

chromonáhrada natíraná GC 2 26,1–31,5 26,1–31,5 24,9–30,3

Prezentované ceny vybraných papírenských surovin a produktů jsou přepočtené na Kč podle v dané době (září 2018) ofi ciál-
ního platného průměrného kurzu ČNB 1 EUR = 25,57 Kč. Představují rozpětí cen dosahovaných v daném časovém období na 
německém trhu, ten však objektivně odráží situaci v celé Evropě. Vzhledem k tomu, že Německo je největším obchodním partne-
rem ČR, tamnější ceny významně ovlivňují vývoj cenové situace v oboru také u nás. U většiny sledovaných druhů papírenských 
produktů je stále zřejmý trend zvyšování aktuálních cen oproti roku 2017 (nejvíce pak u buničin).
Ceny buničin jsou uváděny CIF (vyplaceně na palubu lodi v přístavu určení + pojistné + dopravné). Rozpětí cen papírů a lepenek 
je pak cenou s dodávkou na místo. Jedná se však pouze o orientační hodnoty, které vedle kvalitativních znaků odrážejí například 
i vliv odebraného množství výrobku (min. 20 tun). V případě papírenských buničin se jedná o ceny při devadesátiprocentním ob-
sahu sušiny. -JML-
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75. narozeniny J. Zbořila

Významné životní jubileum oslaví 7. 11. Ing. Josef Zbořil. 
Narodil se v roce 1943 v Boršově u Kyjova, VŠCHT v Par-
dubicích zakončil v roce 1966 a v letech 1972–75 absolvo-
val postgraduální studium na VŠCHT v Praze. V papírenském 
průmyslu působí od roku 1968, kdy nastoupil do n. p. Jiho-
české papírny Větřní jako pracovník technického rozvoje. 
V průběhu práce v JIP zastával funkce od technologa přes 
technického ředitele až po generálního ředitele společnosti 
v letech 1990–1997.

Počátkem roku 1997 se Josef Zbořil začal věnovat pora-
denské činnosti zaměřené na strategické plánování, restruk-
turalizaci podniků a problematiku životního prostředí a udr-
žitelného rozvoje. Tyto aktivity nevyvíjel pouze na úrovni ČR, 
ale také v mezinárodním měřítku.

Jubilant byl od založení SPPaC (nyní ACPP) členem před-
stavenstva, v letech 1993–1997 pak prezidentem svazu. 
Řadu let byl také členem představenstva Svazu průmyslu 
a dopravy ČR.

Z jeho zahraničních aktivit uveďme alespoň odbornou 
práci ve výborech pro životní prostředí CEPI v Bruselu, BIAC 
v Paříži a v unii zaměstnavatelských svazů BusinessEurope 
v Bruselu. Také zastupoval ČR v Evropském hospodářském 
a sociálním výboru (EESC) EU.

Jménem ACPP, bývalých spolupracovníků a dalších přá-
tel přejeme jubilantovi pevné zdraví, neutuchající vitalitu 
a mnoho úspěchů v další práci.   Redakce PaC

Zemřel Prof. Lothar Götsching

Odešla jedna z největších osobností papírenského oboru svě-
tového významu doby nedávno minulé. Nezapomenutelně 
se Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Lothar Götsching vryl do mysli kaž-
dého, kdo s ním přišel do styku, zejména pro jeho pracovní 
elán, široký záběr činností a aktivitu. Podílel se na vzdělávání 
řady osobností papírenského oboru nejen v Německu, ale 
i za jeho hranicemi. Ovlivnil řadu osobností světového for-
mátu, zejména výsledky své vědecké a odborné činnosti. Ne-
zapomenutelná jsou i jeho osobitá vystoupení na různých 
sympóziích a konferencích.

Svou výraznou stopu zanechal i u nás, kde spolupracoval 
s katerdrou dřeva, celulózy a papíru na Univerzitě Pardubice. 
Podílel se zde na odborném růstu současných i minulých 
pracovníků a absolventů, i přímo na papírenském institutu, 
TH Darmstadt, ve svém hlavním působišti.

Navždy zůstane v našich myslích zejména jeho vřelá, přá-
telská a komunikativní povaha plná pracovního entusiasmu. 
Čest jeho památce.

Prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc

Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Lothar Göttsching
7.8. 1936 – 26.9. 2018
Ein besonderer Mensch, eine außergewöhnliche Persönlich-
keit, ein großer Forscher und Lehrer und ein guter Freund ist 
von uns gegangen.

Lothar Göttsching wurde 1936 während der Olympischen 
Sommerspiele in Berlin geboren, ist als Sohn einer Musikerfa-
milie in Bad Soden/Taunus aufgewachsen und hat nach dem 
Abitur an der Technischen Hochschule Darmstadt Papierin-
genieurwesen studiert. Er hat fünf Jahre am fi nnischen For-
schungsinstitut KCL und danach ebenfalls fünf Jahre als For-
schungsleiter bei der Vereinigten Verpackungsgesellschaft 
in Monheim gearbeitet und 1969 an der TH Darmstadt pro-

moviert. 1971 wurde Lothar Göttsching als Nachfolger von 
Professor Brecht an das Institut für Papierfabrikation (IfP) 
berufen. Er widmete sich dort bis 2002 der akademischen 
Ausbildung von Papieringenieuren sowie angewandter und 
Grundlagenforschung auf den Gebieten der Papiertechno-
logie, der Papierphysik und des Umweltschutzes. Die Nach-
folge von Herrn Prof. Brecht anzutreten war keine leichte 
Aufgabe. Es waren hohe Maßstäbe gesetzt, es gab Phasen 
der berufl ichen und persönlichen Standortbestimmung, de-
ren Auswirkungen auf den Menschen Lothar Göttsching ein-
fl ussreich waren. Es ist ihm in dieser Zeit gelungen, dem 
Institut eine neue Prägung zu geben. Dazu hat seine ihm per-
sönlich eigene Art und besonders seine Weltoff enheit beige-
tragen. Er hat diese Aufgabe ausgezeichnet gemeistert, das 
Institut erlangte einen hervorragenden Ruf und wurde natio-
nal und international beispielhaft positioniert.

Besondere Arbeitsschwerpunkte waren der Ausbau der 
Abwasser-und Umweltforschungsstelle mit grundlegenden 
Arbeiten zu Reinigung von Prozesswasser der Papierindus-
trie und die sehr breite Beschäftigung mit dem Thema Alt-
papier, das in seiner Berufszeit zum wesentlichen Rohstoff  
der Papierindustrie wurde. Dabei sind fast 500 Veröff entli-

chungen entstanden, über 250 Dip-
lomabschlüsse und 29 Promotionen. 
Gleich nach Abschluss seines Studi-
ums wurde Lothar Göttsching Mit-
glied im Verein ZELLCHEMING und 
dann in zahlreichen weiteren Ver-
bänden und Organisationen. Die 
Netzwerkbildung, der Aufbau und 
die Pfl ege von Kontakten lagen ihm 
sehr am Herzen, wobei er sich inten-
siv um Beziehungen nach Osteuropa 
kümmerte und natürlich gute Kon-
takte zu Finnland aufrechterhielt. Da-

von konnten auch seine Studenten und Mitarbeiter im Rah-
men von zahlreichen Exkursionen und Tagungsteilnahmen 
profi tieren. Er hat von der Konzeptionsphase bis lange nach 
seiner Emeritierung am Aufbau und der Durchführung des 
Studienganges Papiertechnik an der Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg mitgewirkt.

Lothar Göttsching erhielt für sein ehrenamtliches Engage-
ment zahlreiche Anerkennungen, unter denen die Ehren-
mitgliedschaften im ZELLCHEMING, im APV Darmstadt, im 
fi nnischen Papieringenieurverein, die Aufnahme in die „Pa-
per International Hall of Fame“ in den USA sowie die Aus-
zeichnungen als Ritter 1. Klasse des Ordens der weißen 
Rose der Republik Finnland, wobei die Verleihung der Eh-
rendoktorwürde durch die Universität Grenoble und das 
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland besonders hervorzuheben sind. Leider 
kam aufgrund nahezu fortdauernder Arbeitstätigkeit die pri-
vate Sphäre einschließlich musikalischer, kultureller und ge-
schichtlicher Neigungen oft zu kurz.

Durch sein profundes Fachwissen, seine Weltoff enheit 
und sehr breites und tiefes Allgemeinwissen war er in vielen 
Kreisen ein geschätzter Gesprächspartner und Ratgeber, der 
weitsichtig und klar Ereignisse einordnen und seine Positio-
nen vertreten konnte und viele Entwicklungen beeinfl usst hat.

Es war uns allen ein großer Gewinn, mit Lothar Gött-
sching über viele Jahre in einem sympathischen und fachlich 
immer hochklassigen Austausch zu stehen und Wegstrecken 
gemeinsam und freundschaftlich zu bestreiten. Sein Vorbild 
wird noch lange weiterwirken.

S. Schabel, E. Beuleke, U. Hamm, H.-J. Putz
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• Divize Automotive Aftermarket spo-
lečnosti Schaeffl  er postupně dodává 
zákazníkům náhradní díly v nově navr-
žených obalech, jejichž design má zdů-
razňovat kvalitu výrobků. Změny se tý-
kají všech tří výrobních řad společnosti. 
Nový design tvoří velké, kvalitní a realis-
tické snímky jednotlivých produktů. Nej-
větší pozornost je věnována zastřešující 
značce Schaeffl  er, která je zobrazena lo-
gem přímo nad fotografi í produktu. Ka-
ždá krabice má na sobě vytištěný ba-
revný pás, který ulehčí distribučním 
partnerům a servisům snazší identi-
fi kaci jednotlivých značek. Například 
značka LuK bude ve své typické žluté 
barvě, značka INA bude v zelené a vý-
robky FAG budou označeny červeným 
pruhem. Název produktu na každém 
balení bude uveden v deseti jazykových 
mutacích.
• Německý hrubý domácí produkt 
(HDP) ve druhém čtvrtletí roku 2018 
stoupnul o 0,5 procenta proti předcho-
zím třem měsícům. Meziročně výkon 
největší evropské ekonomiky očištěný 
o cenové a kalendářní vlivy rostl o 2 pro-
centa, oznámil spolkový statistický úřad. 
„Vývoj v Německu je pozitivním a důleži-
tým signálem i pro českou ekonomiku,“ 
míní výkonný člen představenstva 
ČNOPK Bernard Bauer a dodává: „Za-
tímco příspěvek čistého vývozu k růstu 
HDP poněkud vynechává, domácí po-

Přehled vybraných konferencí, veletrhů 
a výstav v závěru roku 2018 a v dalších letech

14.–17. 10. 18 PACK EXPO International Chicago, USA

16.–17. 10. 18 PAPER & BEYOND Brusel, Belgie

18. 10. 18 OBALKO6, Packstar 2018 Čestlice, CZ

18.–20. 10. 18 SGIA Expo Las Vegas, USA

23.–26. 10. 18 SCANPACK Göteborg, Švédsko

7. 11. 19 Fundamental of Color and Apperance 
(FOCA) Praha, CZ

7.–8. 11. 18 SpeedChain International Praha, CZ

7.–8. 11. 18 Konference SPPC – Tissue 365 Bořetice, CZ

14.–15. 11. 18 Konference CFTA – Flexotisk od A do Z II. Bořetice, CZ

20.–22. 11. 18 InPrint Italy 2018 Milán, Itálie

21.–22. 11. 18 Packaging 360o Frankfurt, D

26.–29. 11. 18 ALL4PACK 2018 Paříž, Francie

3.–6. 12. 18 Plastics & Paper Packaging Vídeň, Rakousko

2019

21.–25. 1. 19 Základní seminární kurz fl exotisku CFTA Pardubice.cz

26.–29. 1. 19 Paperworld 2019 Frankfurt, D

28.–30. 1. 19 PAPER ONE SHOW Bejrút, Libanon

13.–14. 2. 19 LIGNOFUELS 2019 PÖYRY Oslo, Norsko

21. 2. 19 FTA Packaging Conference 2019 Brusel, Belgie

25.–26. 2. 19 Hunkeler Innovationdays Lucern, Švýcarsko

12.–14. 3. 19 ICE Europe – 4th CCE International 
2019 Mnichov, D

25.–27. 3. 19 Tissue World Milán, Itálie

26.–29. 3. 19 Xeikon Cafe Europe Belgie

3.–4. 4. 19 Packaging Summit Mnichov, D

9.–11. 4. 19 ICE USA Louisville, USA

9.–11. 4. 19 Reklama Polygraf Obaly Praha, CZ

15.–16.5. 19 Konference CFTA Mikulov, CZ

19.–20.6. 19 Biobased Coatings Europe 2019 Düsseldorf, G

24.–27. 9. 19 Labelexpo Brusel, Belgie

24.–26. 9. 19 FachPack Norimberk, D

17. 10. 19 OBALKO7 Čestlice, CZ

23.–24. 10. 19 Flexotisk od A do Z (konference CFTA) Bořetice, CZ

31.10.–1.11. 19 PackSummit - OBAL ROKU 2019 Praha, CZ

2020

leden Paperworld 2020 Frankfurt, D

20.–23. 4. 20 EmbaxPrint - SALIMA Brno, CZ

7.–13. 5. 20 Interpack Düsseldorf, D

16.–26. 6. 20 Drupa 2020 Düsseldorf, D

Obr. 1 – Nově sjednocené obaly 
na výrobky společnosti Schaeffl  er

Obr. 2 – ČNOPK má své sídlo v centu 
Prahy v paláci LIGNA
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ptávka poháněná růstem mezd vý-
konu dodává na dynamice. Opět se tak 
ukazuje příbuznost obou ekonomik.“ 
Česko-německá obchodní a průmyslová 
komora letos slaví 25 let své existence. 
Je součástí celosvětové sítě německých 
bilaterálních zahraničních hospodář-
ských komor a jejím posláním je podpo-
rovat česko-německý byznys a ekono-
mickou spolupráci obou zemí.
• Dne 16. září se v Michelském lese 
v Praze konal Den dřevorádů. Společně 
sázeli stromy, vyráběli lavičky pro dob-
rou věc (ve spolupráci se společností 
Stora Enso), povídali si a poslouchali 
dobrou hudbu. Třešničkou na dortu bylo 
vytvoření republikového rekordu v po-
čtu dřevorádů na jednom místě! Každý 
registrovaný dřevorád, který se na místě 
podepsal do prezenční listiny, dostal 
placku „Jsem dřevorád“. Všichni se pak 
společně vyfotili a tím vytvořili rekord, 
který potvrdil komisař, který na akci při-
jel z Pelhřimova. Součástí zajímavé akce, 
pořádané Nadací Dřevo pro život, bylo 
i setkání nositelů značky Dřevo je cesta.
• Velmi dobře odborným publikem na-
vštívená jednodenní konference Plat-

formy polygrafi e v rámci projektu „Spo-
lečným postupem sociálních partnerů 
k přípravě odvětví na změny důchodo-
vého systému – etapa II“, pořádaná Sva-
zem polygrafi ckých podnikatelů a Spo-
lečností tisku při ČS VTS, se konala dne 
10. 10. 2018 v konferenčním sále PVA 
EXPO Praha v Letňanech.
• The Paper Book Antalis byla nazvána 
prezentace nového vzorníku kompletní 
nabídky kreativních papírů společnosti 
Arjowiggins, kterou organizoval vel-
koobchod Antalis dne 11. října 2018 
v restauraci SOHO (Praha 4). Kromě 
předmětného vzorníku, ze kterého jed-
notlivé druhy papíru zákazníkům do-
dává právě společnost Antalis zde byly 
účastníkům akce představeny i zají-
mavé kreativní obaly z produkce Studia 
Činčera.
• Dne 12. října pořádal Lenzing Biocel 
Paskov v multifunkční hale Gong v Os-
travě slavnostní akci k výročí 35. naro-
zenin této společnosti. Tento výjimečný 
industriální prostor, zcela zaplněný slav-
nostně naladěnými zaměstnanci v rámci 
Galavečera představil program, konci-
povaný jako cesta kolem světa.

• Již 6. ročník českého a slovenského 
obalového kongresu OBALKO se le-
tos konal v termínu 18. října 2018, opět 
v prostorách hotelu Aquapace v Čestli-
cích. Dopolední část programu se sou-
středila na téma Ekologie a ekonomika, 
odpoledne pak následovaly marketin-
gová a technologické (A a B) sekce jed-
nání. Součástí konference byl i BizPACK, 
Ceremonie předávání ocenění nejlep-
ším obalům soutěže PACKSTAR 2018 
a na závěr Obalový Bussines Mixer.
• Příští ročník obalového veletrhu 
EmbaxPrint se uskuteční na Výstavišti 
v Brně jako obvykle v posledních letech 
spolu s potravinářskými veletrhy SA-
LIMA, tentokrát ovšem v jarním termínu 
20.–23. dubna 2020.
• Největšího světový veletrh tisku 
a papíru Drupa (Druck und Papier) 
se uskuteční v Düsseldorfu v termínu 
16.–26. 6. 2020. Očekává se, že veletrh 
bude opět rekordní a překoná prezen-
taci 2 400 vystavovatelů a účast kolem 
300 tis. návštěvníků z roku 2016. Do ko-
nání veletrhu měl být zcela přebudován 
jižní vchod výstaviště, kongresové cen-
trum a haly 1 a 2.

Obr. 3 – Setkání dřevorádů pořádala Nadace Dřevo pro život v Michelském lese v Praze

Obr. 5 – Na slavnostním večeru při konfrenci OBALKO byli 
vyhlášeni i vítězové soutěže Packstar 2018

Obr. 4 – Konference Platformy polygrafi e byla pořádána SPP 
a Společností tisku při ČSVTS v sále PVA Letňany
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CO P ESN  JE INICIATIVA 

BETTER PLANET PACKAGING?

Je to cesta, jak u init obaly ješt  vice udrži-

telnými. Základními aspekty by mela byt re-

cyklovatelnost, obnovitelnost a odbouratel-

nost. Nesta í materiál recyklovatelný pouze 

za ur itých velmi speci  ckých podmínek, ale 

d ležité je, aby byl reálné recyklován.

Opravdu udržitelný obal by nem l v žád-

ném p ípad  zne is ovat, nebo jakkoliv ni it 

planetu. A to p edevším na konci své život-

nosti, a  už je kolikrát chce recyklován, nebo 

prošel industrial upcyclingem. Udržitelný 

obal by se spíše, než odpadem m l stát re-

cyklovanou surovinou. Pokud už se ale od-

padem stane, pak má být snadno biologicky 

odbouratelný.

PLASTY JSOU ALE LECKDY 

NEJLEPŠÍM EŠENÍM.

Samoz ejm  víme, že ur ité vlastnosti plas-

tu jako materiálu jsou nenahraditelné. Plast 

je odolný, lehký, nekone n  tvarovatelný, 

má bariérové vlastnosti pro tekutiny i plyny 

a je v podstat  levný. Na druhou stranu je 

neobnovitelný, není biologicky odbouratel-

ný, recyklovatelnost je diskutabilní a reálná 

míra recyklace je nízká. Rozkládá se na mik-

roplasty a p i jeho spalovaní vznikají toxiny.

PLAST JE TEDY ZLO?

Není zlo, ale z environmentálního hlediska 

je zbyte ný p edevším jednorázový obal 

z plastu, který je nahraditelný jinou materi-

álovou alternativou. N kdy je to sklo, jindy 

kov a také samoz ejm  papír. V mo i se na-

p íklad papír rozloží v ádu týdn .

NENÍ UŽ OBAL P EŽITEK?

Obal chrání 10x vice zdroj , než sám spot e-

buje, takže obal jako takový je dobry a po-

t ebný. Chyt e navržená konstrukce doká-

že ušet it náklady, as i zživotni prost edí, 

a proto volba správného obalu je klí ová.

PRO  VÝROBCE PAPÍROVÝCH OBAL , 

TEDY Z UDRŽITELNÉHO ZDROJE, 

BIJE NA POPLACH?

Protože vidíme, že je stále prostor pro snižo-

vaní dopadu obalu na zživotni prost edí. Stále 

je mnoho p íležitosti nahradit plast, p nové 

výpln , bublinkové fólie ešením na bázi pa-

píru. Roste po et reálných p ípad , kdy jsme 

dokázali eliminovat nebo redukovat množství 

použitých plast . P íkladem jsou naše šetr-

n jší obaly, kdy separace jednotlivých ma-

teriál  byla mnohem snazší. Firmy si ím dál 

více uv domují spole enskou zodpov dnost 

a jsou otev en jší diskusím.

Bojujme spole n  proti odpadu 

jako takovému, p edimenzovaným 

obal m a zbyte ným plast m. 

Mysleme na budoucnost.

www.smur  tkappa.cz

Smur  t Kappa FOR Better Planet Packaging

Lidstvo zaplavuje planetu odpadky, o tom bohužel není 

sporu. Leckte í by sou asný stav dokonce nazvali ce-

loplanetární krizí. Jako takový lakmusový papírek fun-

gují sv tové oceány a míra jejich zne išt ní. A  chceme 

nebo ne, v tšinu odpadu v mo ích a oceánech dnes 

tvo í plasty.

Nejv tší ást (39,9 %) z toho p edstavují plastové 

obaly. V mo ích a oceánech sv ta kon í mnoho odpadk  

z r zných materiál , ale plasty (až na výjimky) bohužel 

vydrží stovky let než se ve vod  rozloží. Speciální sku-

pinou plast , kterou je relativn  snadné odbourat, jsou 

plastové produkty a obaly na jedno použití. 

SMURFIT KAPPA P ICHÁZÍ S INICIATIVOU 

BETTER PLANET PACKAGING

A ZÁVAZKEM JEŠT  VÍCE P ISPÍVAT

K UDRŽITELNÉMU ZP SOBU BALENI A OCHRANY PLANETY.

„Konstrukční dokonalosti 

není dosaženo tehdy, 

když už není co p
řidat, ale tehdy, 

když už nemůžete 
nic odebrat.“

Antoine de Saint Exupéry

V PLASTU ALTERNATIVA V PLASTU ALTERNATIVA
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Jaké si je uděláte, 
takové je budete mít. 
Zkuste dřevěné!

www.drevenevanoce.cz

Myšlenka Českých dřevěných Vánoc vznikla v hlavách lidí - lesníků 
a zpracovatelů dřeva, kteří jsou držiteli certifikátu PEFC.

5 pravidel Českých dřevěných Vánoc:
Vánoce nevznikly a nekonají se v obchodních centrech• 
Procházka po lese s dětmi je lepší než předvánoční úklid• 
Nejlepší dárek je zážitek• 
Santa je vetřelec, my máme Ježíška• 
Pod český stromek patří dřevěné dárky• 

PEFC je celosvětově nejrozšířenější systém certifi kace trvale udržitelného hospodaření 
v lesích. V České republice je certifi kováno více než 70% lesů. Lepší péče o les má značku 
PEFC. Více informací na www.pefc.cz
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Flexotisková odborná skupina 
pro českou a slovenskou 
republiku Společnosti tisku

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA ČASOPISU PAPÍR A CELULÓZA
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Historie a současnost CFTA

Tradiční jarní výroční fl exotisková konference se letos uskuteč-
nila opět v Mikulově v Hotelu Zámeček v termínu 18. a 19. 
dubna 2018. Tentokrát tématem konference bylo připome-
nutí toho, co se významného událo ve fl exotisku za uplynulých 
25 let z pohledu zakládajících členských fi rem a samozřejmě 
v programu nechyběla ani problematika dalšího směrování vý-
voje této progresivní tiskové technologie.

Historie a současnost CFTA
První impulzy a podněty k založení specializované odborné 
skupiny pro fl exotisk se u nás počaly objevovaly již v počátku 
devadesátých letech minulého století v návaznosti činnost or-
ganizací FTA a DFTA.

Odborné skupiny v tiskových technologiích a v obalové 
technice působily v té době v rámci Společnosti tisku (odborné 
skupiny pro hlubotisk, ofset a sítotisk), i v rámci Společnosti 
průmyslu papíru a celulózy (odborné skupiny pro zpracování 
papíru a lepenky na obaly) při ČS VTS. Na společné valné hro-
madě těchto společností dne 29. 4. 1993 byl schválen návrh 
na zřízení samostané odborné skupiny pro fl exotisk a po řadě 
jednání ing. Macháně a Dr. Peřinky se pak 17. 11. 1993 konala 
ustavující schůze, na které byla odborná skupina fl exotisku ofi -
ciálně ustavena.

Program činnosti odborné skupiny od počátku zahrno-
val úzké napojení na evropskou organizaci fl exotisku EFTA 
a společnost pro německy hovořící země DFTA, organizování 
odborných konferencí s konkrétním tématickým zaměřením, 
pořádání krátkodobých odborných kurzů v oboru fl exotisku 
a příipravu podmíneky pro duální systém výuky fl exotisku. 
Tímto nosným programem se CFTA řídí dodnes a úspěšně ho 
také realizuje, bohužel s výjimkou posledního bodu.

Dne 4. 11. 1996 na shromáždění evropských FTA ve Stutt-
gartu byla naše CFTA přijata jako první z postsocialistických 
zemí a tím se zařadila na úroveň ostatních evropských asoci-
ací fl exotisku.

Výroční konference v Mikulově
Úvod vlastního jednání konference patřil tradičně předsedovi 
odborné skupiny CFTA ing. Vladimíru Bourkovi, který shrnul 
stručně historii a činnost asociace za minulé období a před-
stavil plán činnosti na rok 2018. Úvodní proslovy doplnil 

předseda Společnosti tisku Vladimír Lukeš, který informoval 
o dobře fungující stávající spolupráci a řadě chystaných akcí 
v roce 2018.

V zahájení přednáškového programu nejprve prezentoval 
pan Petr Peřinka vzpomínku na Ing. Josefa Macháně. V sále 
byly také vystaveny grafi cké práce J. Macháně a kalendář 
CFTA, zpracovaný podle jeho kreseb.

Na téma DFTA a fl exotisk v Evropě pak promluvila gene-
rální ředitelka DFTA, paní Nicola Kopp a o 27 letech budování 
fl exotisku (nejen) v Čechách a na Slovensku pan Zdeněk Un-
grád (Panfl ex).

O vývoji tiskových forem pro fl exotisk poté hovořil Jaro-
slav Pluhař (LIGUM) a prezentaci s názvem Flexo printed high 
performance packaging přednesl pan Colin Smith (Sun Che-
mical). Následovala přednáška Flexotlač v minulom storočí 
a fl exotlač v tomto storočí v Chemosvit Fólie a. s (Dávid Ša-
riský, CHF a. s., Svit) a informaci Flexoservis – 20 let na trhu 
prezentovali pánové Luboš Svoboda a Petr Kazda.

Odpolední program zahájila přednáška pana Martina Kva-
pila na téma Samolepicí fl exotiskové návleky Twinlock. Poté 
následovaly prezentace SOMA – ambasador fl exotisku v Če-
chách (Petr Blaško), Mark Andy – 70 let v etiketovém a oba-
lovém průmyslu (Radim Krutiš), Od Macbetha v ofsetu 
až po X-Rite Pantone ve fl exotisku, aneb padesát odstínů šedi 
pokaždé jinak (Malgorzata Lososová, X-Rite), 3M – věda apli-
kovaná ve fl exotisku (Eva Országhová, 3 M Česko) a na zá-
věr pak přednáška Koenig & Bauer – Flexotecnica: minulost, 
přítomnost, a budoucnost přednesená paní Marií Constantino 
(Flexotecnica, Itálie).

Po přednáškovém programu následovala odborná diskuze 
k danému tématu konference a den uzavřel společenský ve-
čer ve vinném sklípku. Druhý den této tradiční výroční akce 
CFTA byl věnován individuálním konzultacím s přednášejícími 
a se zástupci prezentujících se fi rem.

Konference Platformy polygrafi e
V rámci projektu Společným postupem sociálních partnerů 
k přípravě polygrafi ckého odvětví na změny v důchodovém sys-
tému – etapa II se uskutečnila dne 10. 10. 2018 na Výstavšti PVA 
v Praze – Letňanech konference Platformy polygrafi e, na které 
vstoupil také předseda Společnosti tisku při ČSVTS pan Vladi-
mír Lukeš a prezentaci, připomínající více než 500letou histo-
rii tisku v Čechách a informaci o 25. výročí založení CFTA zde 
přednesl pan Miloš Lešikar (člen výboru CFTA). -JML-
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Flexotisk od A do Z

Pravidelná podzimní mezinárodní konference CFTA se tento-
krát bude konat v pozdějším termínu, než je obvyklé. Flexo-
tiskaře bude hostit hotel Kraví hora v Bořeticích ve dnech 
14. a 15. listopadu 2018.

Garantem odborného programu, který připravoval celý vý-
bor CFTA, je pan Martin Shejbal, konferenci bude moderovat 
Miloš Lešikar (ACPP, Vydavatelství Svět tisku – PaC).

Zahajovacích proslovů konference se ujmou pánové Vladi-
mír Bourek, předseda odborné skupiny CFTA, a Vladimír Lu-
keš, předseda Společnosti tisku.
Odborný přednáškový program bude následující:

Innovation Anilox
Vývoj Aniloxu
Michael Franz, Sandon Global GmbH, Runcorn, Cheshire
The presentation describes the basic development from stan-
dard engraving to today’s optimized engraving form and its 
advantages for the printing process. It deals with the physical 
properties of the original engraving and the further developed 
engraving form. Furthermore, the necessity of maintaining the 
qualitative characteristics of the ceramic layer is demonstra-
ted, which also has an infl uence on the printing quality of the 
anilox roller.

The six challenges of Flexo printing – A challenge or a hid-
den opportunity?
Šest výzev fl exotisku – výzva nebo skrytá příležitost?
Patrick Luedecke, Flint Group, Ahaus, Německo
We are looking at six of the main challenges for today’s fl exo 
printers. Cost, Productivity, Quality, Health and Safety, Job 
length, job changes, while separating the scope between the 
two main resources human and machine.

At rotec we kept focus on these challenges and devel-
oped products that can help to overcome the challenge and 
turn it into an opportunity to diversify from your competition 
through an easier process.

We will look at diff erent innovations from rotec and corre-
late them to the challenges to understand what product can 
help with which challenge.

10 let na trhu – Kodak Flexcel NX
Ing. Alexandr Kobranov, AMOS CZ a. s.
U příležitosti výročí 10 let od uvedení na trh bude prezentován 
systém pro přípravu nejkvalitnějších tiskových forem pro fl exo-
tisk, jeho vývoj, postavení na trhu, poslední novinky a perspek-
tivy uplatnění.

Ještě stále umýváte nebo už tisknete?
Do you still wash or do you print already?
Markus Pfl ügl, 3 – P – Services GmbH, Pyhra
Za názvom prednášky sa skrývajú dve témy:
• Zariadenie na účinné automatizované umývanie rastrových 

valcov – predstavenie technického riešenia, ako funguje, čo 
je u neho inak ako u podobných zariadení na trhu.

• Digitálna potlač z dielne UTECO – predstavenie nového in-
kjet-ového zariadenia „GAIA“ z produkcie tohto talianskeho 
výrobcu známeho predovšetkým výrobou fl exotlačových 
strojov.

Je digitální či hybridní tisk i Vaše budoucnost?
Radim Krutiš, Ing. Radim Krutiš – enginne

Věk automatizace
Karsten Boye Nielsen, Jakob Landberg, Nilpeter A/S, Dánsko
Short introduction to Nilpeter …your printing partner:
• Founded in 1919
• 100% privately owned – 4th generation
• Corporate revenue of 100 million Euro
• AAA fi nancial rating
• 500 employees worldwide
Automation in general:
A clear, consistent trend towards “more and more automa-
tion”: Workfl ow & Operations, On a global scale, Through-
out all industries
Automation trends within the printing industry
Automation trends and features by Nilpeter:
The all new FA-line is the: most sophisticated, most innovative, 
AND FOREMOST – THE MOST AUTOMATED press that Nil-
peter has ever build
Show you some of the new, unique automation features on 
this press that address the “new age of automation in narrow 
web printing”.

Možnosti ochrany etiket a rozšíření reality v digitálním tisku
Martin Bělík, Dataline Technology a. s., Praha
S rostoucím tlakem na ochranu výrobků proti jejich falšování 
rostou i nároky na ochranné prvky na etiketách. V přednášce 
se dozvíte, jaké možnosti v tomto směru přinášejí digitální 
technologie. Součástí přednášky budou i praktické ukázky 
ochrany etiket a dále ukázky možností snadného použití roz-
šířené reality.

Nová generace stíracích raklí
Bernat Ferrete, Flexo Concepts, Barcelona

During my presentation I will talk about the diff erences be-
tween metallic blades and plastic blades, present the new de-
velopments of plastic blades for the corrugated and narrow/
wide web markets and share best practices on how to use and 
install plastic blades.

V průběhu konference budou opět k dispozici také 
prezentační stoly pro zainteresované fi rmy. Součástí jed-
nání bude rovněž odborná diskuze mezi přednášejícícmi 
a účastníky konference. Závěr prvního dne pak bude patřit 
společenskému večeru.

Druhý den budou probíhat dvoustranná odborná jednání 
a bude také zasedat výbor CFTA, který připravuje lednový 
základní kurz fl exotisku do Pardubic (UP 21.–25. 1. 2019) 
a také jarní výroční konferenci CFTA, která se uskuteční ten-
tokrát ve dnech 15.–16. května 2019, opět v Mikulově. Rezer-
vován je již předběžně také termín podzimní konference CFTA 
na dny 23.–24. 10. 2019. -JML-
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KODAK FLEXCEL NX – 10 let 
na trhu a další nové řešení
Společnost Kodak oznámila rozšíření skupiny produktů 
FLEXCEL NX novým integrovaným řešením pro výrobu 
fl exotiskových forem, které neobsahuje rozpouštědla a VOC, 
a umožňuje tak tiskovou formu připravit k tisku za méně než 
hodinu.

V průběhu uplynulého desetiletí systém KODAK FLEX-
CEL NX přinesl revoluci v fl exo průmyslu, důslednou aplikací 
extrémně přesné expozice z jeho standardní ofsetové tech-
nologie a v kombinaci s jednoduchým a stabilním systémem 
výroby tak dosáhl bezprecedentní úrovně kvality a výkonu 
fl exotiskové produkce, ze které dosnes těží maximum jak za-
davatelé, tak i výrobci a uživatelé obalů v široké škále. Nyní 
společnost Kodak oznamuje další revoluční inovaci – řešení 
KODAK FLEXCEL NX Ultra. Toto nové řešení je výsledkem 
pokračující investice společnosti Kodak do výzkumu a vývoje 
v oblasti fl exotisku, která v posledních letech opakovaně za-
znamenává výrazný pokrok.

FLEXCEL NX Ultra
Řešení FLEXCEL NX Ultra Solution umožňuje přenést dosud 
dosahovanou vynikající kvalitu tisku, pro kterou jsou tiskové 
formy FLEXCEL NX dobře známé, do nového segmentu – 
do ekologicky štetrné výroby tiskové formy bez rozpouště-
del, bez VOC, se zpracovávaním ve vodní lázni. Aplikace vo-
dou vymývatelných tiskových forem na bázi FLEXCEL NX 
Ultra tak umožňuje rychlé dodání tiskových forem připrave-
ných pro tisk a udržovat je čisté a konzistentní i ve velkokapa-
citním výrobním prostředí.

Technologie FLEXCEL NX Ultra Solution je nová, inova-
tivní a patentovaná technologie KODAK Ultra Clean, která 
pracuje s vodným roztokem a poskytuje konzistentní a vy-
soce výkonnou produkci fl exotiskových forem v prostředí 
s vysokým objemem produkce a nízkou údržbou. Systém ex-
trémně přesné expozice, přenosu motivu 1:1, opakovatel-
nost, stabilita, jakož i zachování možností aplikace nejjem-
nějších mikrorastrů (Kodak Digicap) zůstává ve výrobním 
postupu zachována.

„Společnost Kodak vytvořila zkušenosti s technickou ino-
vací v oblasti fl exo technologií, které řídí růst a obchodní 
úspěchy našich zákazníků. Zaměřujeme se na řešení složi-
tých technických problémů. Technologie KODAK Ultra Clean 
vyřešila základní výzvu „nekonzistence“, která se tradičně pojí 
s vodou zpracovanými fl exotiskovými deskami a umožní tis-
kárnám využívat výhod našich špičkových technologií bez 
potíží s rozpouštědlovým zpracováním,“ řekl Chris Payne, 

prezident KodakFlexographic Packaging Division a vicepre-
zident společnosti Kodak. „Řešení FLEXCEL NX Ultra 35 je 
první komerčně dostupný produkt, po základní demonstraci 
technologií Ultra NX, kterou jsme před dvěma lety předvedli 
na veletrhu Drupa a podrobili následně rozsáhlým testům 
u „beta“ zákazníků v náročných výrobních prostředích. Jsme 
rádi, že můžeme přinášet nové technologie na trh a že jsou 
extrémně podporovány pozitivními zkušenostmi našich prv-
ních uživatelů.“

FLEXCEL NX Ultra Plates v plné produkci
Matt Gauthier je manažer předtiskovéhoého a zákaznického 
servisu pro divizi etiket společnosti G3 Enterprises, spolupra-
cující s vinařskou značkou v Kalifornii, která před mnoha lety 
přešla z termo desek na desky KODAK FLEXCEL NX ke zvý-
šení kvality. „Je skvělé mít NX Ultra na místě, kde posky-
tují stejnou úroveň kvality, ale vyžadují mnohem méně času 
na výrobu. Můžeme provádět změny a rychle posílat nové za-
kázky do tisku, což zajistí, že časové limity zákazníků jsou spl-
něny. Jsme velmi spokojeni s výsledky NX Ultra.“

Kompletní řešení
KODAK FLEXCEL NX Ultra Solution obsahuje osvědčený 
a celosvětově rozšířený systém FLEXCEL NX pro produkci 
tiskových forem FLEXCEL NX Ultra, doplněný o nový sys-
tém zpracování FLEXCEL NX Ultra, který je kompletním ře-
šením pro výrobu desek od fi rmy Kodak. Systém zpracování 
„vše v jednom“ slučuje kombinaci expozice, vymývání, sušení 

a dokončení v kombi-
naci s automatickými čis-
ticími cykly, a je snadno 
použitelný.

Desky FLEXCEL NX 
Ultra využívají osvědče-
nou strukturu plochých 
bodů společnosti Ko-
dak a jsou plně kompatibilní s technologií společnosti Kodak 
NX Advantage a patentovanou zdokonalenou defi nicí okrajů 
pro bezprecedentní úroveň kontroly přenosu barvy při tisku, 
které přináší vynikající kvalitu a efektivitu výroby. Desky bu-
dou dostupné prozatím v tloušťkách 1,14 a 1,70 mm a jsou 
ideální pro použití ve výrobě etiket, lepenek i fl exibilních 
obalů.

Prvním komerčně dostupným produktem bude řešení KO-
DAK FLEXCEL NX Ultra 35, které dokáže vyrábět fl exotis-
kové fromy o rozměrech do 889 x 1 219,2 mm. S prvními 
prodeji na americkém trhu se počítá již v prvním čtvrtletí 
roku 2019. Gill Beard




