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Je to téměř neuvěřitelné,
ale časopis Papír a celulóza
v letošním roce vstupuje již
do svého 75. ročníku. Začátky tohoto papírenského
periodika v roce 1946 nebyly lehké, ale z dvouměsíčníku se časopis již v průběhu padesátých let stal
měsíčníkem a tak tomu bylo
až do roku 2010. Postupem
času se měnili vydavatelé,
rozsah jednotlivých čísel
a četných příloh (slovníky,
odborné příručky, zpravodaj CFTA apod.), papír, použitá tisková technologie (cyklostyl, knihtisk, ofset, digitální
tisk) a barevnost, ale na prvním místě zůstávala odbornost
obsahu. Nyní časopis opět funguje jako dvouměsíčník a navíc nově především v elektronické verzi (mimo jiné i na webových stránkách ACPP).
Časopis Papír a celulóza letos nebude chybět také na tradičním obalovém veletrhu EmbaxPrint v dubnu v Brně, na obvyklém společném stánku členských ﬁrem ACPP. Embax 2020
se uskuteční ve svém 31. ročníku a z toho je tedy zřejmé,
že i časopis PaC stál u jeho zrodu v roce 1969, kdy o něm
obšírně informoval vlastně jako jediné odborné periodikum,
které bylo v té době na danou problematiku zaměřeno.
Rádi se s přáteli a příznivci papíru, časopisu Papír a celulóza a celého celulózo – papírenského oboru opět setkáme
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rovněž tradiční spojení) osobně na zmíněném stánku ACPP.
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Slovo prezidenta ACPP
Dobrý den,
dovolte mi v tomto prvním novoročním čísle časopisu PaC
zhodnotit vývoj na trhu papíru a lepenky v České republice
v loňském roce s krátkou predikcí pro rok letošní. Zatím nejsou ještě k dispozici kompletní statistická data za rok 2019,
nicméně na základě výsledků za první tři čtvrtletí lze dobře
odhadnout celý rok.
Předpokládané výsledky výroby a spotřeby papíru a lepenky za rok 2019 budou zhruba na úrovni roku 2018. Celková spotřeba bude kolem 1,5 mil tun a výrobu lze očekávat o více než 5 % vyšší tj. téměř 900 tisíc tun. V jednotlivých
typech papíru bude s velkou pravděpodobností výsledek
rozdílný. U výroby graﬁckých papírů dojde k výraznému
propadu, který očekáváme v rozsahu až 35 %, u spotřeby
předpokládáme propad cca o 15 %, což je podobný vývoj
jako ve většině evropských států v posledních 5 letech. Tento
negativní trend je způsoben stále vyšším využíváním elektroniky a digitalizace pro média a propagaci. Naopak se dařilo obalovému průmyslu, kde výroba i spotřeba roste, i když
ne takovým tempem jako v roce 2018, ve vazbě na zpomalení ekonomiky v roce 2019. Nicméně společně s částečných zvýšením výroby a spotřeby hygienických papírů bude
propad graﬁckého segmentu velmi pravděpodobně zcela
kompenzován.
Co se výrazně změnilo, je oblast surovin pro výrobu papíru a lepenky. Kůrovcová kalamita výrazně zasáhla do nabídky dřeva, což způsobilo postupný a výrazný pokles cen
vlákniny. Z dlouhodobého pohledu to ale není dobrá zpráva,
protože panují silné obavy, jak se bude měnit dlouholeté pozitivní hospodaření v lesích s každoročními přírůstky stromů,
zejména smrků.
Situace na trhu druhé stejně významné suroviny, sběrového papíru, se také v roce 2019 významně změnila ve vazbě
na globální změnu, resp. přístup asijských zemí a zejména
Číny k jeho importu. Od roku 2018 postupně omezovaly import sběrového papíru a významně zvýšily i nároky
na jeho kvalitu. Import Číny klesl z 28 mil. tun v roce 2017
na 8 mil. tun v roce 2019, přičemž z Evropy se dodalo do Číny
asi 4 mil. tun. Silný přebytek sběrového papíru v Evropě (ale
i v Americe) způsobil rapidní a radikální pokles cen s nedobrou predikcí dalšího vývoje. Jde zcela jistě o dlouhodobější
proces. Následnou očekávatelnou reakcí může být snižování
sběru použitého papíru, což z dlouhodobějšího pohledu nepovažují papírny za pozitivní vývoj.
Jak bude vypadat rok 2020? Situace na trhu surovin se výrazně nezmění, přestože lze uvažovat o mírné stabilizaci, zejména vzhledem ke vstupu nových kapacit na zpracování

4

papír a celulóza 75 (1) 2020

sběrového papíru na trh v druhé polovině roku. Asie a tedy
i Čína bude více kupovat zejména obalové papíry a obaly
a to i z Evropy, což posílí poptávku. Ekonomika poroste,
i když se stále hovoří o jejím zpomalení. Vypadá to, že i obchodní válka mezi Čínou a USA končí, což se také pozitivně
projeví na trhu výroby papíru a lepenky. Brexit nastal sice
k 1. 2. 2020, nicméně obchodní pravidla EU budou pro Británii platit až do konce tohoto roku. Ale je tady jiné ohrožení globálního trhu a to je aktuální problém s koronárním virem s nebezpečím pandemie. Jíž nyní je částečně omezen tok
zboží do a z Číny a je reálné nebezpečí úplného zastavení exportu. To by samozřejmě zasáhlo celý svět a tedy i papírenský
průmysl. V době vydání tohoto časopisu již budeme možná
všichni o trochu moudřejší.
Přeji papírenskému průmyslu dobrý rok 2020.
Jaroslav Tymich

CEPI
Ignazio Capuano started as the new Chairman of Cepi
As of January 2020, the new Cepi Chairman is Mr Ignazio
Capuano, CEO of the Italian ﬁrm Burgo Group Spa and Vice
President of the Italian paper manufacturers’ association
Assocarta.
Mr Capuano, who holds an Engineering degree and
a Master’s degree in Economy from the University of New
York, has been working for the paper industry since 1991 as
general manager of Saﬀa, CEO of Reno de Medici and presently, since 2016, as CEO of Burgo Group.
“I am proud to take over the presidency of the European
paper industry confederation with the recent announcement
of the Green New Deal. A great challenge that the paper industry has already welcomed by paving the way for an even
more competitive and sustainable production, indicating solutions based on innovation and circularity for a carbon neutral Europe by 2050”, stated Mr Capuano in relation to his
election as Chairman of Cepi
“As Cepi Chairman it will be my job to continue the work
already started towards the 2050 climate objectives, starting
from the environmental results already obtained by the sector, always paying attention to the eﬃcient use of our natural capital. The paper industry has a great environmental
history to tell as an example of circular economy and commitment to sustainable development for future generations”,
he continued.
Mr Capuano’s mandate will last two years, from 2020 to
the end of 2021.
“We wish Ignazio Capuano every success for his time as
Chairman and we look forward to working under his leadership to help the European paper industry continue its growth
path while staying sustainable and providing solutions for the
climate neutral society of 2050”, says Jori Ringman, Director
General of Cepi.

ACPP

Nová odpadová legislativa ČR
Poslanecká sněmovna projednává balíček nové odpadové
legislativy (nový zákon o odpadech, o vybraných výrobcích
s ukončenou životností, novela zákona o obalech a tzv. změnový zákon), která má za úkol nastartovat transformaci českého odpadového hospodářství v cirkulární ekonomiku.
Svoji podporu návrhu nové legislativy vyjádřili zástupci
průmyslu i samosprávy – místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček, prezident Svazu
průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a místopředseda Svazu měst
a obcí ČR Pavel Drahovzal.
„Doba se změnila, odpady už nepředstavují něco, čeho
se společnost chce zbavit, ale jsou zdrojem, znovuvyužitelným produktem, materiálem, energií, jejichž využitím chceme
šetřit primární suroviny a životní prostředí, a získávat nová
pracovní místa v recyklačním a reuse průmyslu. Chceme, aby
nová legislativa začala platit od roku 2021,“ vysvětluje ministr
životního prostředí Richard Brabec.
Zásadním cílem je zvýšit třídění a recyklaci odpadů, odklonit nakládání s komunálním odpadem od skládkování a naplnit
povinné evropské cíle. Podle nich již v roce 2025, tzn. za 5 let,
musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad
z 55 %. Z dnešní perspektivy viděno se ČR musí zlepšit o celých
16 %. V roce 2030 pak musí být v ČR recyklováno 60 % komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více.
Nové i novelizované odpadové zákony se proto opírají
i o ve vyspělých evropských státech již osvědčené nástroje,
jakými jsou zákaz skládkování využitelných odpadů – pro ČR
od roku 2030, postupné zvyšování poplatku za ukládání recyklovatelných a využitelných odpadů na skládky, zavedení motivační třídicí slevy z tohoto poplatku pro obce, díky níž obec
schopná dostatečně třídit nebude za skládkování zbylých nevytříditelných odpadů platit navýšený poplatek za ukládání
odpadů na skládky. Obdobně budou moci ušetřit i občané,
a to díky uzákonění tzv. systému PAYT, tedy šetrnému modelu, kdy občané platí za svoz odpadu podle toho, kolik ho
do černé popelnice vyhodí.
Nový odpadový zákon také od roku 2025 zavede povinnost odděleného sběru textilu. I to je významná změna,
která ještě více usnadní občanům třídění jednotlivých složek
svých odpadů a průmyslu více využívat těchto zdrojů škály
materiálů.
Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností a novela zákona o obalech pak přináší zcela nový princip ekomodulace. Od ní se nově bude odvíjet poplatek výrobců a dodavatelů za uvedení vybraných výrobků na trh. Hůře opravitelný
nebo recyklovatelný výrobek bude zatížen vyšší cenou za jeho
využití či odstranění a naopak. Ekologicky balené nebo vyráběné výrobky se mohou zlevnit, za ty zatěžující životní prostředí zaplatí ﬁrmy více.
Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností zaručuje obcím více míst zpětného odběru pro výrobky, jako
jsou bílé zboží, elektronika a baterie a zavádí povinnost uvedení recyklačního poplatku na účtenkách a fakturách.
Balíček moderní odpadové legislativy je výsledkem kompromisních jednání, která probíhala intenzivně po několik let.
„Oběh výrobků a materiálů po ukončení životnosti, fakt,
že je dokážeme využívat znovu a znovu, ať už ke stejnému
nebo jinému účelu, na tom stojí základ cirkulární ekonomiky,
tedy značně i naší budoucnosti. Životní cyklus výrobků při respektování cirkulární ekonomiky má vliv na výrobu, trh s druhotnými surovinami, služby i chování spotřebitelů. A tedy
i pozitivní dopad na celou ekonomiku.

ACPP

Když máme novým balíčkem odpadové legislativy systém
nastavený na maximální třídění, vzniká jedinečný prostor pro
rozvoj recyklačního průmyslu. A proto pro jeho posílení a pro
vznik kvalitních výrobků z recyklovaných materiálů chce Ministerstvo průmyslu a obchodu více podporovat rozvoj inovativních technologií.” vysvětluje místopředseda vlády Karel
Havlíček.
„Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě podporuje přechod České republiky k oběhovému hospodářství. Nově nastavená odpadová legislativa je výsledkem řady kompromisů
i z naší strany. Podporujeme proto, aby celý odpadový balíček prošel parlamentem s minimem dalších zásahů.“ zdůrazňuje Jaroslav Hanák, prezident SP ČR.
„ČR má ambice stát jedním z lídrů v cirkulární ekonomice,
proto bylo teď klíčové k tomu legislativně nastavit i odpadové
hospodářství, dojít ke společnému řešení pro všechny zainteresované. Spolu s právními předpisy a nastartováním recyklačního průmyslu v ČR ale bude třeba dál měnit myšlení
a chování nás všech, ﬁrem, politiků. Pro samotný průmysl
se tu otevírá neohraničený prostor pro inovace, díky němuž
se daří propojovat obě roviny celé věci – ekonomickou a ekologickou,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Považuje za zásadní také to, že se Hospodářské
komoře v návrhu zákona podařilo pro podnikatele udržet
princip možnosti výběru, komu budou předávat svůj živnostenský odpad a odmítnout tak povinné začlenění živnostenského odpadu do komunálních systémů měst a obcí.
„Obce a města se musí připravit na třídění, musí vzniknout recyklační kapacity i nové kapacity pro energetické využití odpadů, musíme odzkoušet nové motivační nástroje pro
občany. Proto vítáme, že nám ministerstvo vyšlo vstříc a posunulo termín konce skládkování a společně jsme se dohodli
i na pomalejším navýšení ceny skládkovacího poplatku, což
znamená více času na přípravu," dodal místopředseda Svazu
měst a obcí Pavel Drahovzal.
-MŽP-

Evropský trh se sběrovým papírem
Situace na trhu sběrového papíru v České republice je podobná jako ve většině zemí Evropy. Postupně narůstá nabídka, která stále více převyšuje jen mírně rostoucí poptávku.
Příčinou je postupné omezování importu Čínou a to již
od konce roku 2017, které vrcholí v současné době. Export
z Evropy do Číny postupně klesl na třetinu a očekává se jeho
další omezení. V Evropě tak zůstává aktuálně ročně asi 5 mil.
tun sběrového papíru oproti roku 2016. Recyklace, tj. spotřeba sběrového papíru v Evropě obecně mírně roste, ačkoli
se snižuje výroba a spotřeba graﬁckých papírů, naopak pozitivně se vyvíjí výroba a spotřeba obalových papírů. Vyšší spotřeba sběrového papíru pro výrobu u obalových papírů ale
nepokrývá stávající přebytek z důvodů omezování exportu.
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Na rovinu je třeba říct, že nejen z Evropy, ale zejména
i z Ameriky, byla do Číny exportována nejhorší kvalita, až Číňané řekli „DOST“. Navyšování exportu do jiných asijských
států pomohlo jen částečně.
Do této chvíle se dalo hovořit pouze o negativních dopadech do proﬁtability sběru z důvodů snižování cen ve vazbě
na vývoj v Evropě. Nyní je již ale problém sběrový papír v některých kvalitách vůbec prodat. Papírenský průmysl zejména
v obalových papírech nesnižuje produkci, naopak – ta mírně
roste, ale zvyšující nabídku sběrového papíru nepokryje. ČR
má navíc dlouhodobě problém s nedostatkem recyklačních
kapacit a je tedy závislá na exportu. Sebere se zde asi 1 mil.
tun, ale recykluje zhruba jenom 220 tisíc tun. V době přebytku pak všechny zahraniční společnosti preferují domácí
zdroje a to i s ohledem na nižší přepravní náklady.
Nahradit export do Číny a Asie nebude jednoduché a očekávat nějaké zlepšení v letošním roce je téměř nemožné.
Situace se tedy zřejmě bude zhoršovat a lze očekávat problémy zejména v obecním sběru, který bude muset být dotován. Určité zlepšení poptávky přijde po najetí nových papírenských kapacit v Evropě ve druhé polovině roku 2020 a to
až o 3,5 mil. tun ročně. Dojde k jistému přeskupení poptávky
v rámci Evropy a přechodnému zlepšení situace. Pro ČR jde
o pozitivní informaci, protože z poptávaného množství asi
1 mil. tun bude v dosahu našeho exportu (Slovensko a východní část Německa).
Jak to ovlivní aktuálně obecně preferované oběhové hospodářství? Pozitivně jistě ne, ale stále věříme, že jde o přechodnou dobu a postupem času, neuvažujeme-li o recesi, dojde k vyrovnání nabídky s poptávkou a to nejpozději v roce
2021, kdy „přijdou“ další nové kapacity pro recyklaci. Úroveň sběru v České republice je na vysoké úrovni a např. cíl
EK pro recyklaci použitých papírových obalů pro rok 2025
ve výši 80 % plníme již nyní. Problémem však je, že jsme, jak
již bylo řečeno, výrazně závislí na exportu sběrového papíru.
Evropský papírenský průmysl, který se sdružuje v Evropské konfederaci (CEPI), kde i ACPP je aktivním členem,
se stále snaží navyšovat podíl sběrového papíru pro výrobu
nového papíru, což dokladují i čísla v porovnání s výrobou
z čerstvých vláken (dřevo – buničina). Od roku 2000 se zvýšil
podíl sběrového papíru pro výrobu z 45 % na 53 %. Papírenský průmysl bez ohledu na politiku EU již většinově plní základní principy a cíle oběhového hospodářství, jak z pohledu
minimalizace odpadů, recyklace a bio-ekonomického přístupu s výhradním používáním obnovitelných surovin. Také
již dlouhodobě plní prvky průmyslu 4.0 a digitalizace.
Sočasnou situací v oblasti problematiky sběrového papíru
a recyklace se bude zabývat, kromě jiných témat (výsledky
papírenského průmyslu za rok 2019, eko-design obalů, logistika), také speciální seminář ACPP, který se uskuteční v rámci
doprovodného programu veletrhu EmbaxPrint 2020, připravovaný na den 21. dubna v Brně. V září pak proběhne další
ročník pravidelné odborné konference o recyklaci na jižní
Moravě.
Jaroslav Tymich
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dřevo – lesy

ALDP v roce 2020
Předsednictvo Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) s účinností od 5. 12. 2019 zvolilo na další dvouleté období předsedou Tomáše Paříka. Místopředsedou
se stal Luděk Szórád, dalšími členy předsednictva jsou Petr
Jelínek, Ivo Klimša a Ivan Ševčík. ALDP bude s novým vedením pokračovat v dosavadní činnosti, tedy prosazovat oprávněné zájmy svých členů a přispívat ke kultivaci a pozitivnímu
rozvoji podnikatelského prostředí v lesnicko-dřevařském sektoru. Prostředkem dosažení svých cílů je konstruktivní jednání a spolupráce s ostatními složkami občanské společnosti,
jakož i se všemi orgány správy státu a Evropské unie.
Mezi významné partnery, s nimiž bude i nadále ALDP vést
diskuzi, patří zejména Lesy ČR, Vojenské lesy a statky ČR,
Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR.
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP)
sdružuje významné lesnické společnosti a největší zpracovatele dřeva v České republice. Firmy sdružené v ALDP obsluhují více než 80 % komplexních lesnických zakázek státního
podniku Lesy ČR a zpracují přes polovinu dříví vytěženého
v České republice.
Asociace vyvíjí činnost na celém území České republiky.
Spolupracuje přitom s ostatními profesními svazy (především s ACPP) a dalšími občanskými sdruženími lesnicko-dřevařského sektoru, stejně tak i se všemi orgány státní správy
ČR a EU s cílem prosazování oprávněných zájmů svých členů.
Ivan Ševčík

Už 15 let více dřeva do života
„Nadace dřevo pro život letos v květnu oslaví 15. narozeniny.
Velice si proto vážím každého z Vás, kdo si nyní čte tyto řádky.
Bez Vašeho zájmu a podpory bychom se tak daleko až k pomyslné „občance“ nedostali. Děkuji Vám.“ To sděluje čtenářům Neewsleteru Zprávy dřevěného koníka pan Stanislav Polák, ředitel Nadace.
Motto Nadace dřevo pro život zní: Dřevo je naše budoucnost. O lese a dřevě toho zde vědí hodně. Rádi zodpovídají
otázky v souvislosti s těmito tématy a ukazují zákazníkům či
čtenářům, že využíváním dřeva zpracovatelé chrání životní
prostředí. Dodávají dřevozpracujícím ﬁrmám potřebné materiály, připravují akce na míru (např. i v lese), dávají prostor
pro odborné prezentace.
„Po tom, co si starostové okolních obcí prošli les v rámci
projektu „Ukážeme vám les, jak ho neznáte“, začali naši práci
vnímat úplně jinak. Pochopili, že péče o les je vysoce odbornou činností, která díky nám, lesníkům, přináší naší společnosti nejen dřevo, naši obnovitelnou surovinu, ale i další
beneﬁty, bez kterých si svůj život nedokážeme představit!“
konstatuje Ing. Michal Pernica, Ph.D, Colloredo-Mannsfeld
spol. s r.o.
V logu Nadace je dřevěný houpací koník, který je zároveň i maskotem. Spolu s ním se pracovníci i příznivci Nadace
snaží udržet „balanc“ mezi prací a osobním životem.

Revízia dokumentov národného
systému certiﬁkácie lesov SR
Slovensko otvorilo revíziu dokumentov národného systému
certiﬁkácie lesov. Cieľom v poradí tretej revízie Slovenského
systému certiﬁkácie lesov (SFCS) je implementácia nových
vedeckých poznatkov, záverov medzinárodných dohovorov
vzťahujúcich sa k obhospodarovaniu lesov, zmien vyplývajúcich z požiadaviek medzinárodnej Rady PEFC a národnej legislatívy, ako i praktických skúseností z doterajšieho využívania národného certiﬁkačného systému.
Na základe požiadaviek medzinárodnej Rady PEFC je potrebné normatívne dokumenty národných lesných certiﬁkačných schém preskúmať v pravidelných intervaloch. Aktuálna verzia SFCS bola uznaná medzinárodnou Radou PEFC
ešte 14. januára 2016 na obdobie piatich rokov. Rozsah a časový harmonogram revízie je rozpracovaný v Obsahovom zámere revízie dokumentov SFCS, ktorý schválila Rada PEFC
Slovensko.
„Proces revízie dokumentov SFCS je otvorený pre všetky
záujmové skupiny prostredníctvom nominovania zástupcov za členov technickej komisie, pripomienkovania rozsahu
a procesu revízie, ako i pripomienkovania vytvoreného návrhu technických dokumentov v procese verejných konzultácií,“ ozrejmila organizácia PEFC Slovensko. Informácie
o revízii SFCS a jej postupy sú dostupné odbornej verejnosti na www.pefc.sk/dokumenty-sfcs/tvorbadokumentov/
revizia-sfcs-2019-2021.
PEFC Slovensko je nezávislá organizácia, ktorej cieľom je
podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, spotreby dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov
z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. V súčasnosti je celosvetovo v schéme PEFC certiﬁkovaných viac ako 300 mil. ha lesov a viac ako 20 000 spracovateľských a obchodných spoločností je držiteľmi certiﬁkátov
spotrebiteľského reťazca. Na Slovensku je v schéme PEFC
certiﬁkovaných viac ako 60 % výmery lesov a takmer 130 spoločností.
-TI-
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Konferencia
Wood, Pulp and Paper a Polygraﬁa Academica 2020 Bratislava
Spojená konferencia Wood, Pulp and Paper a Polygraﬁa Academica 2020 je organizovaná pri príležitosti 80. výročia založenia Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a 46. výročia založenia
Oddelenia polygraﬁe a aplikovanej fotochémie.
Odborná konferencia sa uskutoční pod záštitou prof.
Ing. Antona Gatiala, DrSc. — dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Na organizácii konferencie sa podieľajú: Ústav prírodných a syntetických polymérov FCHPT STU, Zväz polygraﬁe na Slovensku, Výskumný
ústav papiera a celulózy, Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR, Zväz spracovateľov dreva SR a Slovenská chemická spoločnosť pri SAV.
Konferenčná akcia bude pozostávať zo spoločnej plenárnej časti a dvoch samostatných sekcií Wood, Pulp and Paper 2020 a Polygraﬁa Academica 2020. Rokovacími jazykmi
budú slovenčina, čeština a angličtina, bude zabezpečený preklad zo slovenčiny/češtiny do angličtiny a z angličtiny do slovenčiny. Na záver prvého dňa konferencií sa uskutoční spoločenský večer.
Wood, Pulp and Paper 2020
Tématom bude výskum, inovácie a technologický rozvoj –
kľúčový faktor udržateľnosti a konkurencieschopnosti lignocelulózového bio-priemyslu. Európsky priemysel založený
na lignocelulózových zdrojoch je tradičný priemysel, ktorého atribúty sú „obnoviteľnosť“ a „recyklovateľnosť“. Preto
má jedinečné miesto a potenciál na vytvorenie nových trvalo udržateľných príležitostí pre európske obehové hospodárstvo. Zachovanie konkurencieschopnosti a zníženie
vplyvu na životné prostredie je hybnou silou výskumu, inovácií a zvýšenia technologickej účinnosti lignocelulózového
biopriemyslu.
Európsky drevospracujúci a papierenský priemysel je
v prvej línii pri vytváraní nízko uhlíkovej ekonomiky, v ktorej obnoviteľné surovinové zdroje nahradzujú fosílne zdroje,
zlepšujú životné prostredie ako aj kvalitu života.
Hlavné tézy konferencie:
• Udržateľnosť a konkurencieschopnosť lignocelulózového
biopriemyslu (ekonomické, technologické, sociálne a ekologické aspekty)
• Súčasné produkty, ich rozvojové trendy, výskumná a vzdelávacia podpora (buničiny, papier, recyklácia, atď.)
• Nové produkty a aplikácie v budúcnosti, trendy, výzvy,
výskumná a vzdelávacia podpora (NFC, NCC, bioplasty
a biokompozity)
• Inovácie procesov (nové zdroje surovín, efektivita a znižovanie spotreby energie)
• Recyklácia papiera – neodmysliteľná súčasť európskeho
obehového hospodárstva
• Zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva na báze
lignocelulózovej biomasy
Konferencia pokrýva svojím zameraním tieto oblasti: Udržateľnosť a konkurencieschopnosť lignocelulózového biopriemyslu; Budúcnosť a trendy v produkcii buničín, výrobe papiera, obaloch a spracovaní dreva; Efektívne využívanie
surovín a energie v celulózovom a papierenskom priemysle;
Inovácie materiálov a technológií; Potenciál lignocelulózových materiálov pre bioplasty a biokompozity; Celulózové
mikro a nanovlákna, nanokryštály, nanočastice a nanokompozity; Zníženie negativného vplyvu na životné prostredie;
Ochrana kultúrneho dedičstva na báze biomasy.

Cieľom konferencie je stretnutie a diskusia domácich a zahraničných expertov o uvedených témach, rozvoj vzájomnej
spolupráce vo výskume, vývoji, výrobe a vzdelávaní.
Hlavné prednášky konferencie budú prezentovat generálny
riaditeľ CEPI Jori Ringman (Trendy a výzvy: znovuobjavovanie
papierenského priemyslu) a prezident ZCPP SR Miroslav Vajs
(Konkurencieschpnosť a trendy rozvoja celulózo – pierenského
priemyslu v SR). Dalej budú prednášať Ladislav Miko, zástupce
EK v SR (Európsky ekologický dohovor), Katariina Torvinen z VTT Technical Research Centre of Finland (Udržateĺné
a uskutočniteĺné riešenia pre materiály na báze dreva s vyššiou
pridanou hodnotou), Marianna Matajová (Ekologické aspekty
výroby celulózy a papiera), Andrej Pažitný z VÚPC (Bioetanol
II. Generácie na báze dendromasy), z FCHTP STU Štefan Šutý
(Využitie frakcií LC bioreﬁnery pre bioplasty) a Martin Rebroš
(Enzymatické spracovanie lignínov), Vladimír Krajči z Mondi
(Rozvojom k udržateĺnosti a konkurencieschopnosti v Mondi
SCP), Iveta Čabalová z TU Zvolen (Tepelná a hydrotermálna
modiﬁkácia dreva z hĺadiska chemických, mechanických a fyzikálnych vlastností) a mnohí další.

Kontakty: Oddelenie dreva, celulózy a papiera, ÚPSP,
FCHPT STU v Bratislave (stefan.suty@stuba.sk, e-mail:
wpp@educell.sk, web: wpppa.educell.sk).
V programovom výbore konferencie sú Michal Čeppan,
Katarína Vizárová, Ivan Hudec a Svetozár Katuščák (FCHPT
STU), František Kačík a Anton Geﬀert (TU Zvolen), Igor
Majnarić (University of Zagreb), Miroslav Milichovský a Tomáš Syrový (Univerzita Pardubice), Konrad Olejnik (Institute of Papermaking and Printing, TU Lodz), Štefan Boháček
(VÚPC), Michal Veselý (Fakulta chemická, VUT Brno), Milan
Mikula, Michal Jablonský, Radko Tiňo a Štefan Šutý (FCHPT
STU) a Ladislav Záhumenský (konzultant v polygraﬁi). Organizačný výbor konferencie tvorí Vladimír Dvonka, Igor Šurina,
Lukáš Gál, Aleš Ház, Viera Jančovičová, Katarína Čížová, Pavol
Gemeiner, Soňa Malečková, Michal Hatala a Ida Skotnicová.
Polygraﬁa Academica
Cieĺom konferencie Polygraﬁa Academica je výmena poznatkov o stave, aktuálních problémech a prognózách polygraﬁckého priemyslu, obalového priemyslu a polygraﬁckého školstva, informovanie o novinkách z oblasti materiálov, strojov
a zariadení a nových technológií pre polygraﬁcký a obalový
priemysel. Po úvodnom slove prezidenta Zväzu polygraﬁe
na Slovensku Petera Blubly (Prehĺad polygraﬁe na Slovensku) zaznie aj rad prezentácií výsledkov výskumu akademických a iných polygraﬁcky orientovaných pracovísk. Obsahové
zamerenie konferencie bude polytematické. Konferencia je
určená pracovníkom polygraﬁckého a obalového priemyslu,
dodávateĺom materiálov a zariadení, pre pracovníkov z reklamných agentúr, polygraﬁckého školstva a výskumu, jako aj
všetkým záujemcom o polygraﬁu.
Kontakt je na Oddelenie polygraﬁe a aplikovanej fotochemie ÚPSP, FCHPT STU v Bratislave (web:wpppa.educel.sk).
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Paper News
Walki Group strengthens the Zero
Waste Future Platform and licenses
Earth Coating technology
Walki Group has entered into a license
agreement with Smart Planet Technologies, for the use of Earth Coating™ in
a number of next generation environmental packaging applications. Earth
Coating™ is a plastic reduction technology providing superior performance
and improved recyclability for all types
of plastic, paper, and paperboard packaging applications.
With this technology Walki takes
a big step towards a zero-waste future.
Today above 80% of our products are
made out of renewable or recyclable
materials. Our goal is to reach 100 %
by the year 2030.
“The technology agreement will contribute to accelerating some of the developments Walki is working on and
further expanding our versatile Zero
Waste Future Platform providing sustainable barrier solutions for our customers”, says Annika Sundell, Executive
Vice President, Innovation.
The license agreement is valid for
the European markets and covers seven
product application verticals, spanning
from board packaging to ﬂexible packaging.
Leif Frilund
Koehler Paper’s New PM 8 produces
ﬁrst roll of paper at Kehl Mill located
in Germany
The new Paper Machine 8 has in Ocober 2019 produced the ﬁrst tambour.
This brings a long construction and
planning phase to a close, which began
with in-house pilot studies back in February 2017.

It is an extraordinary day for COO
Stefan Karrer, too. He led the planning
and implementation of this construction project with an investment volume
of EUR 300 million and knows how
much work has been put into it. It’s not
every day that a mid-sized family company can build a paper and coating
machine that responds to technological challenges of the future on a green
ﬁeld site. The 150-meter-long machine
has a working width of 4.2 meters and

Paper News
top speed of 1,500 meters per minute. Its centerpiece is the world’s biggest Yankee cylinder with a diameter of
7.3 meters. It lends the paper its unique
smoothness, which is very important
for further processing.
Koehler will use the paper machine
to produce paper for ﬂexible packaging. Koehler will produce standard
products in the area of coated and uncoated paper, which are used in composites for bags, sachets and other applications. In addition, Koehler will
begin producing barrier paper, which
will replace plastic in packaging wherever this is possible and sensible.
Koehler has thus not only build
a new paper machine but also a new
coating machine. “We have ideal conditions to supply the market with innovative and sustainable products,” says
Karrer, who notes that R&D is being
pushed both in house and with the TU
Darmstadt. “The Green Coating Collaboration, our laboratory at the Darmstadt campus, is already delivering ﬁrst
results.”
-PN-

Paper-based packaging solution with
integrated sealing functionality
Sappi was the ﬁrst manufacturer to
launch an innovative packaging paper
with integrated sealing functionality.
This innovative and sustainable packaging solution generated a great deal of
interest in the market and has gradually been developed further. Now Sappi
is introducing Sappi Seal to the market,
the second generation of this ﬂexible
packaging solution with improved sealing properties, which is also recyclable.
It is designed to replace hot seal laminates made from plastic with materials
containing a high proportion of renewable raw materials. Sappi Seal is single
side coated and has been ﬁnished with
a dispersion coating on the reverse
side, which achieves good results with
hot sealing.
Sappi Seal was developed for use as
ﬂexible standard packaging in the food
and non-food sectors, where hot sealing properties are required. This includes primary packaging, such as sachets, but also secondary packaging,
such as ﬂow-wraps for sweets, toys or
DIY goods. In addition to its excellent

hot sealing properties, Sappi Seal also
provides a decent barrier against water vapour. The new speciality paper is
also recyclable within the paper waste
stream.
Sappi put great emphasis on userfriendliness when developing this paper. As a result, Sappi Seal can be
opened easily and smoothly, without
uncontrolled tearing. Its homogeneous
and light surface provides good printability and ﬁnishing properties with all
common ﬁnishing techniques. Its natural appearance and pleasant feel ensure
an eye-catching brand presence. Sappi
Seal is available with FSC or PEFC
certiﬁcation.
Sappi Seal is available with a grammage of 67 g/m².
Ingo Kaiser
Toscotec to be acquired by Voith
Group
Toscotec has reached an agreement
with Voith Group on the acquisition of
90% of its shares by Voith. Alessandro
Mennucci, CEO of Toscotec, will retain
a 10% ownership. The agreement was
signed on December 20th, 2019.
Established in 1948, Toscotec specializes in the design and manufacture
of machinery and equipment for the
production of tissue, paper, and board.
Headquartered in Lucca Italy, and with
subsidiaries in China and the USA,
Toscotec provides its customers with
state-of-the-art technologies and customized solutions from complete production
lines to rebuilds and single components.
Following its acquisition by Voith,
Toscotec will continue to provide its
range of products and services and to
operate at its existing locations.
The Voith Group is a global technology company. With its broad portfolio
of systems, products, services and digital applications, Voith sets standards in
the markets of energy, oil & gas, paper,
raw materials and transport & automotive. Founded in 1867, the company
today has more than 19,000 employees, sales of € 4.3 billion and locations
in over 60 countries worldwide, and is
thus one of the largest family-owned
companies in Europe.
The acquisition is expected to be
completed in the ﬁrst half of 2020, subject to all regulatory approvals and to
the meeting of closing conditions. -PN-
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The ﬁrst 4evergreen alliance members include Nestlé, Danone, Mars,
Stora Enso, Smurﬁt Kappa, Sappi,
Metsä Board, UPM, Mayr-Melnhof
Group, Reno de Medici, Mondi, Burgo,
Kotkamills, DS Smith, Heinzel Group,
Ahlstrom Munksjö, International Paper,
BillerudKorsnäs, Huhtamäki, SEDA,
SIG Combibloc, Tetra Pak, Elopak,
Walki, Schur Group, Cardbox Packaging, Firstan Ltd., Westrock, Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG, Graphic
Packaging International, AR Packaging,
Baumer hhs GmbH, Van Genechten
Packaging Group, Sonoco, VTT. The alliance is welcoming more organisations
to join the collaboration.
-PR4evergreen: a unique industry
alliance to boost the contribution
of ﬁbre-based packaging in a circular
economy
Cepi, the European association representing the paper industry, announced
today a new alliance called 4evergreen.
The aim of the alliance is to boost the
contribution of ﬁbre-based packaging
in a circular and sustainable economy
that minimises climate and environmental impact.
The alliance will increase awareness
about the beneﬁts of ﬁbre-based packaging materials, advocate for EU legislation supporting product design for
recyclability and call for the development of optimised collection systems
and appropriate recycling infrastructures. The rise of environmental awareness and consumer concerns, as well as
the increase of packaging focused regulation, such as the Single Use Plastics
Directive, have helped companies to
accelerate the development of alternative packaging materials including ﬁbrebased packaging with a view to helping
consumers make more climate-friendly
choices.
4evergreen was created as a forum
to engage and connect industry members from across the ﬁbre-based packaging value chain, from paper and
board producers to packaging converters, brand-owners and retailers, technology and material suppliers, waste
sorters and collectors.
“The time to act is now!” says Jori
Ringman, Director General at Cepi.
“Our industry already has a strong
track record in environmental performance and recycling, but our ambition
is higher. We are driving a system-wide
shift to transition to the next level of circularity and climate resilience. 4evergreen will be the place for the whole
industry value chain to co-create and
collaborate for a change.”

Valmet receives order for an
Advantage ThruAir tissue
production line
This is a repeat order of the Advantage ThruAir machine from Irving Consumer Products (USA) that was started
up recently in 2019. The new machine
is planned to start-up in 2022 and will
continue to support Irving’s commitment to provide ultra-premium products to the North American market.
Valmet and Irving share a long history of partnership and this will be their
ﬁfth tissue project together. Previously
Valmet has delivered one ThruAir machine to Macon, Fort Edward, Toronto,
and major rebuilds of tissue machines
TM1 and TM2 to Saint John. Irving recently announced they are doubling
their capacity of ultra-premium household paper products at their Macon
plant and are immediately initiating an
expansion of the plant.
Valmet’s delivery will comprise of
a complete tissue production line with
stock preparation equipment. The new
line will include an Advantage ThruAir
tissue machine including an OptiFlo II
TIS headbox, ThruAir Dryers and Air
system and an Advantage SoftReel reel.
The scope also includes mist and dust
systems, automation systems, basic mill
engineering and advisory services. The
production line will add a capacity of
75,000 annual tonnes of tissue to Irving’s current production.
Irving Consumer Products is one of
North America’s leading manufacturers of household paper and baby dia-

per products. Irving Consumer Product
companies include Irving Tissue and Irving Personal Care. Irving Tissue produces premium household store brand
paper products for many of North
America’s top retailers. Irving Personal
Care is the only manufacturer of baby
diapers and training pants in Canada.
-PNMetso plans to centralize its
warehouse operations in Europe
As part of its global distribution and logistics footprint development, Metso is
initiating consultations to evaluate the
potential centralization of its warehousing operations in Europe.
“Our target is to enable world-class
logistics with easy scalability of operations. Flexible, state-of-the-art warehouse operations would allow orders to
be collected and dispatched to customers directly from central warehouses. It
would also enable considerable savings
in end-to-end freight costs and reduced
CO2 emissions,” says Jarkko Aro, SVP
for Customer Logistics at Metso.
During the consultations, Metso
will evaluate the diﬀerent options related to the continuation of its current warehouse operations in nine locations in Norway, Sweden, the UK,
France, Spain, Czech Republic, Turkey,
and Russia. The consultations aﬀect approximately 40 employees and are related only to the warehouse operations.

Metso is a world-leading industrial
company oﬀering equipment and services for the sustainable processing and
ﬂow of natural resources in the mining,
aggregates, recycling and process industries. With our unique knowledge
and innovative solutions, we help our
customers improve their operational efﬁciency, reduce risks and increase profitability. Metso employs over 14,000
people in more than 50 countries.
Helena Marjaranta
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Paper News
globally leading businesses: Electriﬁcation, Industrial Automation, Motion,
and Robotics & Discrete Automation,
supported by its common ABB Ability™
digital platform. ABB operates in more
than 100 countries with about 147,000
employees.
Laura Patrick

ABB wins drives order for two
diﬀerent Sun Paper projects
International pulp and paper producer
Sun Paper has selected technology
leader ABB to fulﬁl two orders for its facilities in Laos and Shandong, China.
The ﬁrst order forms part of the second phase of Sun Paper’s Laos project
that includes two advanced packaging paper production lines (PM1 and
PM2) with annual production capacity of 800,000 tons. ABB will provide
its highly-eﬃcient, distributed PMC800
multi-drive control system with total
installed capacity of 41,000KW and
more than 120 drive points for both paper machines, which are 7.3m and designed for speeds of 1200 m/minute.
For the chemical pulp project in
Shandong, ABB will provide two sets of
14 MW synchronous motors, medium
voltage motors and a drive system.
For both projects, ABB’s scope of
supply includes its most advanced
PMC800 drive system and ABB Ability™ System 800xA distributed control system (DCS), featuring stable and
easy operation, abundant information
access and low maintenance requirements. ABB’s drives incorporate unique
Direct Torque Control (DTC) technology, ensuring eﬃcient production of
high torque at low speeds.
Sun Paper invested in the Laos Project in response to the Belt and Road
initiative promoted by the Chinese government, which encourages development along a former trade route
that links China with other economies
across Asia, Europe and Africa. Phase
1 of the project had a massive undertaking—a 400K ton chemical pulp project that covers the complete process of
pulp production, alkaline recovery, pulp
board machines, biomass furnaces,
and chemicals. Phase 2 will continue
to enrich Sun Paper’s product types,
increase product grade, promote the
product structure upgrading, greatly
improve the comprehensive strength
and core competitiveness to further
consolidate its leading position in the
paper making industry of China.
ABB is today a leader in digital industries with four customer-focused,

Heinzel Group to expand pulp
capacity in Pöls
Heinzel Group will invest roughly 42
mil. EUR in further expanding the pulp
production at its Styrian location in Pöls
(Austria). By the end of 2021, this investment will enable the production of
up to 100,000 t of brown (unbleached)
pulp, which can be used as the basis
for brown kraft paper, in addition to the
production of white (NBSK) pulp in the
future.
The packaging paper market continues to record strong growth. With
its diversiﬁed product range, Zellstoﬀ
Pöls underlines the great importance of
sustainable packaging made of paper,
sending a clear signal as a responsible
and eco-friendly industrial company.
“In the future we will be able to produce more than 500,000 metric tons
of white and brown pulp in Pöls. We
thus continue to pursue our ambitious
growth course in the area of sustainable packaging paper and create the
basis for the construction of another
paper machine,” explains Kurt Maier,
CEO of Heinzel Group.
-PN-

The SOLENIS Solution OPTIX™
Applied Intelligence
OPTIX Applied Intelligence is a novel
adaptive analytics platform built with
the latest artiﬁcial intelligence (AI) and
machine learning capabilities available
today. OPTIX was developed to provide an advanced digital service for the
mill of the future. It incorporates Solenis’ customer- and quality-ﬁrst philosophy, which means it can be tailored
to every mill’s unique processes. Using
process data, laboratory measurements
and papermaking process knowledge,
Solenis applies robust data science to
provide an adaptive soft sensor. Unlike
other data analytic tools, OPTIX does
not require time-consuming data interpretation but rather provides a realtime, calculated value for critical quality
parameters.

Solenis’ data scientists carefully evaluate mill process data using sophisticated data collection, cleaning and mining techniques. Advanced data mining
practices, such as multiple regression
and causal networks, reveal multi-dimensional relationships between the
response variable and predictors that
are not easily identiﬁed other ways. Solenis employs a proprietary screening
methodology that allows OPTIX to focus on the most important tags needed
to drive the machine-learning, predictive platform.
-PRdrupa Cube 2020: Eleven days of vision and inspiration
Drupa (Düsseldorf 16.-26. 6. 2020) is
much more than just a global trade exhibition for the print and paper industry – drupa ranks as a top international
fair that identiﬁes important trends, offers insights into future developments
and drives inspiration.
To provide participants with the best
possible visitor experience, drupa invests in top-class knowledge transfer through its ﬁve special forums, the
drupa Cube being one of them. “educate – engage – entertain” has once
again been chosen as the slogan of the
drupa Cube 2020, designed to provide
a broad spectrum of highly relevant
content that is motivating, highly stimulating and interactive for visitors thanks
to the various talk formats.
Over 40 sessions – keynotes, C-level
sessions, workshops, brand stories
and best practice examples, the drupa
Cube serves as a source of inspiration
and expertise on new digital business
models. The content will bring participants up to speed with the global
megatrends that have already left their
mark and are on course to shape the
future. In this respect, digital transformation continues to play a signiﬁcant
role.
Michelle Pietsch
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Porovnanie komunikačnej kvality pasívnych UHF RFID tagov
na papieri a plastovej fólii
Comparison of communication quality of passive UHF RFID tags
on paper and plastic foil
Juraj Gigac, Mária Fišerová, Maroš Kováč, Svetozár Hegyi
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava, Slovenská republika
Abstrakt
Natieraním a hladením boli pripravené papiere pre termotransferovú tlač UHF RFID antén. Reálna a imaginárna zložka impedancie UHF RFID antén záviseli od ich dizajnu, zloženia náteru a podmienok hladenia papiera. Pasívne UHF RFID tagy boli zhotovené z čipov a antén, ktorých reálna a imaginárna zložka impedancie vo frekvenčnom pásme 860–960 MHz bola na približne
rovnakej úrovni. Komunikačná kvalita pasívnych UHF RFID tagov sa hodnotila meraním čítacieho dosahu pomocou zhotovenej
UHF RFID čítacej jednotky. Čítacie dosahy experimentálnych UHF RFID tagov s tlačenými anténami na papieri a komerčných
UHF RFID tagov s chemicky leptanými anténami na PET fólii boli identické.
Abstract
Paper for thermal transfer printing of UHF RFID antennas was prepared by coating and calendering. Real and imaginary components of impedance of the UHF RFID antennas depended on their design, coating composition and conditions of paper calendaring. Passive UHF RFID tags were constructed from chips and antennas whose real and imaginary components of impedance in the 860-960 MHz frequency band were at approximately the same level. The communication quality of passive UHF
RFID tags was evaluated by measuring the reading range using the designed UHF RFID reading unit. The reading range of experimental UHF RFID tags with printed antennas on paper and commercial UHF RFID tags with chemically etched antennas on
PET foil were identical.

Úvod
Rádiofrekvenčná identiﬁkačná (RFID) technológia umožňuje
identiﬁkáciu predmetov na diaľku a na rozdiel od stále používaných technológií (napríklad optickej technológie čiarových kódov) nevyžaduje priamu viditeľnosť medzi čítacím
zariadením a sledovaným objektom. RFID technológia je bezkontaktná, pracuje na princípe identiﬁkácie pomocou elektromagnetických vĺn. Aplikácie tejto technológie umožňujú
rýchlejšie a precíznejšie spravovanie, kontrolu pozície a prítomnosti rôznych predmetov, prípadne osôb a zvierat.
Existuje množstvo rôznych typov RFID systémov, ale
všeobecne obsahujú RFID čítačku s anténou čítačky a aktívny
alebo pasívny RFID tag. Pasívne tagy sú omnoho zaujímavejšie z pohľadu ich využitia, pretože nevyžadujú externý zdroj
ani údržbu, majú neobmedzený interval použitia a sú lacnejšie. RFID tagy sú nositeľmi identiﬁkácie rôznych objektov. Pasívny RFID tag je zložený z antény tagu, polovodičového čipu
a vhodnej formy ochrany – krytu čipu a antény. Pasívny RFID
tag je aktivovaný časovo závislým elektromagnetickým poľom, ktoré v mieste jeho antény generuje RFID čítačka.
Vzdialenosť RFID tagu od antény RFID čítačky, pri ktorej je
RFID tag schopný spoľahlivo komunikovať s RFID čítačkou sa
nazýva čítací dosah. Táto vzdialenosť závisí od citlivosti čipu
tagu, dizajnu antény tagu, frekvencie nosnej vlny vyžarovanej
anténou čítačky, frekvencie prenosu údajov medzi čítačkou
a tagom. Typická nosná frekvencia RFID čítačky je dnes vo
väčšine aplikácii v rozsahu od 125 kHz po 2,4 GHz.
V súčasnosti sa RFID anténa tagu vyrába chemickým leptaním alebo tlačou na plastových substrátoch. Výroba RFID
antén chemickým leptaním je nákladná a nepriaznivá z hľadiska životného prostredia, preto je snaha vyrábať tlačené
RFID antény. K tomu sa používajú rôzne technológie, najmä:
sieťotlač, ﬂexograﬁcká tlač, hĺbkotlač, inkjetová tlač a termotransferová tlač. Pre tlač antén sa zvyčajne používajú rôzne
plastové fólie1–3 alebo zriedkavejšie, papierové substráty4–12.
S rastúcim trendom integrácie RFID tagov do systému výrobno-dodávateľských reťazcov, sa spoločnosti začínajú obra-

cať k tlačeným RFID anténam na papierových etiketách alebo
priamo na papierových obaloch. Papierové substráty môžu nahradiť plastové fólie používané pre tlač RFID antén, pretože sú
ekologicky a ekonomicky výhodnejšie, avšak aby boli vytlačené
antény vodivé, vyžadujú výrazné zníženie povrchovej drsnosti.
Preto sa povrch papiera upravuje natieraním a hladením. Drsnosť povrchu papiera závisí od zloženia náterov, od množstva
náterových vrstiev a od podmienok hladenia. V závislosti od zloženia náterov možno dosiahnuť zmenu vlastností ako sú hladkosť, pórovitosť, povrchová energia a absorpčná schopnosť.
Termotransferová tlač pomocou vodivej pásky Metallograph® je jednoduchá, rýchla a hospodárna metóda digitálnej tlače pre elektronické obvody, senzory a RFID antény.
Páska Metallograph®, ktorá je produktom spoločností IIMAK
a SPF-Inc., pozostáva z tepelne odolného náteru, nosnej
polyetylén tereftalátovej (PET) fólie, vodivej uvoľňovacej vrstvy, vákuovo metalizovanej kontinuálnej vrstvy (fólie) a termoplastickej spojovacej vrstvy, ktorá viaže metalizovanú vrstvu na substrát pri zahrievaní aby sa vytvoril obraz.
Výhodou termotransferovej tlače je tiež nízka spotreba
hliníka, pretože sa aplikuje v hrúbke 260 nm. Hliníkové antény vyrábané technikou chemického leptania majú hrúbku
9–16 μm. V porovnaní s tlačovými technikami ako sú sieťotlač, ﬂexotlač, hĺbkotlač a inkjetová tlač, ktoré používajú
pasty a atramenty s obsahom nanočastíc striebra, v termotransferovej tlači sa používa 150 krát lacnejší hliník oproti
striebru a odpadá proces sintrácie nanočastíc striebra.
Vyššie využívanie UHF RFID technológie v papierenskom
priemysle, ktorá pracuje v oblasti frekvencie 860–960 MHz,
bolo zaznamenané s vývojom smart (inteligentných) etikiet
a obalov. Výhodou aplikácie smart etikiet a obalov je dramatické zlepšenie presnosti zásob až o takmer 100%, zníženie stavu zásob, pomoc pri autentiﬁkácii produktu, oživenie
skúseností zákazníkov, zníženie manuálnej práce, nákladov
a chýb v dôsledku nepresností a neefektívnosti.
Hlavnými výzvami sú rozvoj globálne použiteľných návrhov
antén tagov a integrácia čítačky s čítacou anténou na stroje
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pre manipuláciu s papierom13. Pre automatickú identiﬁkáciu
je potrebný identiﬁkačný kód na špeciﬁkovanom kotúči počas celého životného cyklu a dodávateľského reťazca papiera
a lepenky. Najbezpečnejšie miesto pre tag je na povrchu dutinky kotúča medzi dutinkou a papierom. Týmto spôsobom
zostáva identiﬁkačný kód chránený a zachovaný počas celého životného cyklu kotúča z papierne alebo kartonážky pre
konečného používateľa, napríklad v tlačiarenských spoločnostiach14,15. V súčasnosti, keď sa na identiﬁkáciu používajú
systémy čiarových kódov, identiﬁkačný kód a tým aj informácie o konkrétnom kotúči zmiznú, keď sa obal rozbalí a čiarový
kód sa odstráni. UHF RFID systémy budú pre papierenský
priemysel prínosom, nakoľko poskytujú informácie o pôvode
kotúča, manipulácii s ním a umiestnení kotúča počas celého
životného cyklu14–16. Pre efektívne použitie pasívnych UHF
RFID systémov na identiﬁkáciu papierových a lepenkových
kotúčov bolo potrebné vyvinúť nový typ tagu, anténu čítačky,
čítacie jednotky, ktoré je možné integrovať do strojov na manipuláciu s papierom a integrovať systémy RFID do existujúcich databáz. Čítacie testy overili, že identiﬁkácia môže byť
spoľahlivo vykonaná na dopravnom páse v papierni a na náklade papiera v kamióne s prívesom13.
Systém sledovania kotúčov papiera založený na RFID
technológii využíva už viac ako rok spoločnosť Kabel Premium Pulp & Paper17. Spoločnosť Stora Enso, uviedla koncom roku 2018 na trh technológiu ECO RFID tagov spolu so
softvérom a službami navrhnutými na vytvorenie kompletného, udržateľného riešenia RFID identiﬁkácie pre maloobchodníkov a výrobcov. Výrobný proces je ekologický a tagy
sú úplne recyklovateľné18.
Cieľom práce bola príprava papierov pre termotransferovú tlač hliníkových UHF RFID antén, výber dizajnu antény
a čipu pre zhotovenie výkonného pasívneho UHF RFID tagu.
Experimentálna časť
Materiály
• Hladený natieraný bezdrevný papier – experimentálny papier EXP1.
• Hladený natieraný bezdrevný termotransferový papier –
experimentálny papier EXP3.
• Smart papier, typ 1 – komerčný papier SP.
• Polyetylén tereftalátová fólia – PET fólia.
• Tlačové predlohy UHF RFID antén – DogBone, A2, ALN
9640 a ALN 9654 (Obr. 1).
Testovacie UHF RFID tagy – ALN 9640 a ALN 9654 s chemicky leptanými anténami na PET fólii s čipom Alien Higgs 3.
UHF RFID čipy – NXP UCODE G2iL (bez užívateľskej pamäte) a Alien Higgs 3 (s užívateľskou pamäťou).

Obr. 1 – Dizajn symetrických dipólových UHF RFID antén.

porovnání kvality UHF RFID
Metódy
Natieranie papierov sa uskutočnilo pomocou laboratórnej
nožovej natieračky Dow Chemicals (systém Trailing Blade).
Hladenie papierov sa uskutočnilo v laboratórnom kalandri Kleinewefers dvoma prechodmi kovovým valcom pri tlaku
260 kPa a teplote 80 °C.
Povrchová drsnosť papiera sa vyhodnotila fotoklinometrickou metódou19.
Tlač UHF RFID antén na papieroch s povrchovou drsnosťou v rozsahu 5,3–6,1% a PET fólii sa uskutočnila v termotransferovej tlačiarni SATO CL4NX s páskou Metallograph® obsahujúcou hliníkovú fóliu hrúbky 260 nm. Antény
DogBone a A2 boli vytlačené na experimentálnych papieroch
EXP1 a EXP3, komerčnom papieri SP a PET fólii. Antény ALN
9640 a ALN 9654 boli vytlačené len na experimentálnom papieri EXP1 a PET fólii.
Impedancia antény je zdanlivý odpor antény pri prechode
harmonického striedavého elektrického prúdu pri danej frekvencii. Impedancia je komplexné číslo, ktoré má svoju reálnu
aj imaginárnu zložku:
Z = ZRE + jZIM

(1)

Hrúbka tlačených a chemicky leptaných hliníkových antén
bola meraná SEM/EDS mikroskopiou priečnych rezov.
Experimentálne UHF RFID tagy boli pripravené prilepením čipov ku koncom antén pomocou anizotropného vodivého lepidla.
Komunikačná kvalita pasívnych UHF RFID tagov bola
hodnotená meraním čítacieho dosahu. Čítací dosah je maximálna vzdialenosť, z ktorej je čítačka schopná spoľahlivo prečítať odpoveď od tagu. UHF RFID čítačka s anténou čítačky
boli zhotovené vo VÚPC.
Výsledky a diskusia
Impedancia hliníkových antén
UHF RFID anténa musí byť navrhnutá a vytlačená na substráte tak, aby sa dala spojiť s UHF RFID čipom a aby spĺňala
požiadavky na prenášaný výkon pri použití tagu. Väčšina tagových antén na trhu sú dipólové antény, ktoré umožňujú komunikáciu medzi čítačkou a tagom na veľké vzdialenosti. Dipólový tvar antény poskytuje najlepšie šírenie UHF signálu vo
frekvenčnom pásme 860 až 960 MHz. Pre realizáciu optimálneho prenosu energie sa musí impedancia antény tagu Zant
prispôsobiť impedancii čipu Zchip podľa rovnice (2):
Zant= ZantRE + jZantIM = ZchipRE– jZchipIM = Zchip

(2)
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Frekvencia
Regionálna prevádzka
Impedancia (Ω)
PET fólia
Papier EXP1
Papier EXP3
Papier SP

864 MHz
Európa

915 MHz
USA
ZIM
+j136
+j140
+j127
+j132

ZRE
35
54
47
44

ZRE
35
45
43,5
38

953 MHz
Ázia

ZIM
+j144
+j146
+j136
+j156

ZRE
35
40
36
35

ZIM
+j151
+j154
+j145
+j145

Tab. 1 – Hodnoty reálnej a imaginárnej zložky impedancie hliníkovej antény DogBone vytlačenej na papieroch a PET fólii.
Frekvencia
Regionálna prevádzka
Impedancia (Ω)
PET fólia
Papier EXP1
Papier EXP3
Papier SP

864 MHz
Európa
ZRE
18
23
22
23

915 MHz
USA
ZIM
+j104
+j115
+j101
+j103

ZRE
20,3
21,5
20,3
21,5

953 MHz
Ázia
ZIM
+j122
+j125
+j119
+j122

ZRE
20,5
21,5
19,7
21,5

ZIM
+j129
+j134
+j126
+j131

Tab. 2 – Hodnoty reálnej a imaginárnej zložky impedancie hliníkovej antény A2 vytlačenej na papieroch a PET fólii.
V Tab. 1 sú uvedené hodnoty reálnej zložky ZantRE a imaginárnej zložky ZantIM impedancie hliníkovej antény DogBone
vytlačenej termotransferovou metódou na papierových substrátoch a PET fólii pre frekvenciu 864 MHz používanú v Európe, 915 MHz v USA a 953 MHz v Ázii. Reálna zložka impedancie antény DogBone pri frekvencii 864 MHz bola
na papieroch v rozsahu 44–54 Ω a na PET fólii 35 Ω.
V Tab. 2 sú uvedené hodnoty reálnej zložky ZantRE a imaginárnej zložky ZantIM impedancie hliníkovej antény A2 vytlačenej termotransferovou metódou na papieroch a PET fólii pre
frekvencie používané v Európe, USA a Ázii. Reálna zložka impedancie antény A2 pri frekvencii 864 MHz bola na papieroch 22–23 Ω a na PET fólii 18 Ω.
Výsledky merania impedancie hliníkových UHF RFID antén DogBone a A2 vytlačených na experimentálnych papieroch EXP1 a EXP3, komerčnom papieri SP a PET fólii ukázali,
že vplyv dizajnu antény a druh substrátu na reálnu a imaginárnu zložku impedancie bol významný.
Komunikačná kvalita experimentálnych pasívnych UHF
RFID tagov
Komunikačná kvalita experimentálnych pasívnych tagov
s anténou tlačenou na papieri a chemicky leptanou anténou
na PET fólii sa posudzovala meraním vzdialenosti UHF RFID
tagu od antény čítačky potrebnej pre identiﬁkáciu elektronického kódu produktu EPC (Electronic Product Code) a čítanie pevných dát v čipe. Pre porovnanie výsledkov bol použitý
v oboch prípadoch rovnaký čip a rovnaká anténa. Experimentálny pasívny UHF RFID tag 1 bol zložený z antény DogBone vytlačenej na experimentálnom papieri EXP1, ktorá
bola spojená s čipom NXP UCODE G2iL. Experimentálny pasívny UHF RFID tag 2 pozostával z chemicky leptanej antény
Pasívny UHF RFID tag
Substrát
Druh antény
Zhotovenie antény
Hrúbka antény (μm)
Druh čipu
Dosah identiﬁkácie EPC (m)
Dosah čítania pevných dát (m)

DogBone na PET fólii spojenej s čipom NXP UCODE G2iL.
Čítacie dosahy oboch pasívnych UHF RFID tagov sú uvedené
v Tab. 3.
Čítací dosah je závislý od prahovej citlivosti RFID čipov,
ktorý sa udáva v jednotkách dBm. Táto jednotka indikuje
pomer výkonu v decibeloch na 1 mW výkonu. Dnešné pasívne RFID čipy majú citlivosť okolo –20 dBm, čo v optimálnych podmienkach umožňuje čítací dosah UHF RFID tagov
okolo 20 m. Čítací dosah pasívnych UHF RFID tagov 1 a 2 bol
3,5 m, resp. 3,6 m (Tab. 3).
V Tab. 4 sú uvedené hodnoty reálnej a imaginárnej zložky
impedancie a citlivosť niektorých UHF RFID čipov, ktoré sú
dostupné na trhu. So znižovaním reálnej zložky impedancie
čipu sa znižuje spotreba energie vysielanej čítačkou a zvyšuje sa citlivosť čipu. Čipy NXP UCODE 7 a UCODE 8, Impinj Monza 6 a Alien Higgs-EC majú najväčšiu citlivosť pre čítanie a zápis.
Pre realizáciu optimálneho prenosu energie sa musí impedancia antény tagu Zant prispôsobiť impedancii čipu Zchip
podľa rovnice (2). Pre zväčšenie čítacieho dosahu tagu
s anténou DogBone bude vhodnejšie namiesto čipu NXP
UCODE G2iL použiť čip Impinj Monza 2 (Zchip = 58–j166),
ktorý má podobné hodnoty reálnej a imaginárnej zložky impedancie (Tab. 4) ako anténa DogBone na papieri EXP1
(Zant = 54 +j140), ako je uvedené v Tab. 1.
Predpokladáme, že pre anténu A2 by bol vhodný čip NXP
UCODE G2iL (Zchip = 25–j237) alebo Alien Higgs 4 (Zchip =
20,5–j191), pretože majú impedancie pri frekvencii 864 MHz
blízke tejto anténe (Tab. 4) vytlačenej na papieroch (Zant =
[22–23]+j [101–115]) ako je uvedené v Tab. 2.
Pre realizáciu optimálneho prenosu energie a dosiahnutie čítacieho dosahu UHF RFID tagu, vhodného pre kon-

1
Papier EXP1
DogBone
Termotransferová tlač
0,26
NXP UCODE G2iL
4,1
3,5

Tab. 3 – Porovnanie komunikačnej kvality experimentálnych pasívnych UHF RFID tagov.

2
PET fólia
DogBone
Chemické leptanie
13
NXP UCODE G2iL
4,0
3,6
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Frekvencia

864 MHz

915 MHz

953 MHz

Európa

USA

Ázia

Regionálna prevádzka
Impedancia (Ω)
NXP UCODE G2iL

ZRE

ZIM

ZRE

ZIM

Citlivosť čipu (dBm)
čítanie

ZRE

ZIM

zápis

25

–j237

23

–j224

21

–j216

–18

NXP UCODE 7

14,5

–j293

12,5

–j277

12,5

–j267

–21

–16

NXP UCODE 8

15

–j265

14

–j252

13

–j234

–23

–18

Impinj Monza 2

58

–j166

52

–j158

48

–j233

–17

–12

Impin jMonza 3

32

–j228

32

–j216

32

–j207

Impinj Monza 6
Alien Higgs 320

30,5

–j211

Alien Higgs 421

20,5

–j191

–15

–11

–21

–16

–14

–11

–19

Alien Higgs–EC

–22,5

–19

Tab. 4 – Hodnoty reálnej a imaginárnej zložky impedancie a citlivosť UHF RFID čipov.
krétnu aplikáciu sa v praxi postupuje tak, že sa najprv vyberie čip tagu a k nemu sa navrhne a meraním overí dizajn
antény tagu, ktorá bude impedančne prispôsobená čipu tagu
na špeciﬁkovanej frekvencii.

pasívnymi UHF RFID tagmi s tlačenými anténami na papieri
a tagmi s chemicky leptanými anténami na PET fólii, pričom
tlačené antény boli 50 násobne tenšie.

Porovnanie experimentálnych pasívnych UHF RFID tagov
s testovacími PET tagmi
V tejto časti sa vyhodnotili čítacie dosahy experimentálnych
tagov s tlačenými anténami ALN 9640 a ALN 9654 na experimentálnom papieri EXP1 a komerčných testovacích tagov
s chemicky leptanými anténami na PET fólii, ktoré obsahovali
rovnaký čip Alien Higgs 3. Nakoľko tento čip má na rozdiel
od čipu NXP UCODE G2iL aj užívateľskú pamäť, tak okrem
dosahu pre identiﬁkáciu EPC a čítanie pevných dát bolo
možné zapisovať a prepisovať vlastný text.
Na Obr. 2 a 3 sú výsledky merania dosahu identiﬁkácie
EPC, čítania a zápisu do pamäte čipu UHF RFID experimentálnych a testovacích tagov ALN 9640 a ALN 9654. Experimentálne tagy sú označené symbolom „Papier“ a testovacie
symbolom „PET“. Dosah identiﬁkácie EPC bol 4,5 a 3,6 m
pri experimentálnych, 4,8 a 4,0 m pri testovacích tagoch. Čítací dosah bol 4,6 a 3,3 m pri experimentálnych tagoch, 4,6
a 3,6 m pri testovacích tagoch. Zapisovací dosah bol ešte
o niečo nižší 3,1 m pri experimentálnych, 3,5 a 3,1 m pri testovacích tagoch. Rozdiely v dosahoch medzi experimentálnymi
a testovacími tagmi boli z praktického hľadiska nevýznamné.
Z hľadiska čítacieho dosahu uvedeného v Tab. 3
a na Obr. 2 a 3 neboli pozorované významné rozdiely medzi

Záver
Experimentálne papiere EXP1 a EXP3 pripravené natieraním a hladením splnili požiadavky pre termotransferovú tlač
hliníkových UHF RFID antén. Impedanciu antén významne
ovplyvňoval dizajn, zloženie náteru a podmienky hladenia
papiera.
Na základe súladu reálnej a imaginárnej zložky impedancie čipov a tlačených antén boli vytvorené výkonné pasívne
UHF RFID tagy s dobrou komunikačnou kvalitou. Experimentálne tagy s vytlačenou anténou na papieri mali rovnaký čítací dosah ako komerčné tagy s chemicky leptanou anténou
na PET fólii.
Vytlačené hliníkové antény termotransferovou technikou
mali 50 násobne nižšiu hrúbku ako chemicky leptané, z čoho
jednoznačne vyplývajú ekonomické výhody tlačených UHF
RFID antén.
Výhodou pasívnych UHF RFID tagov s tlačenými anténami
na papierových substrátoch v porovnaní s plastovými je ich
recyklovateľnosť a kompostovateľnosť.
Riešená problematika je v súlade so stratégiou štvrtej priemyselnej revolúcie „Priemysel 4.0“, nakoľko využitie rádiofrekvenčnej identiﬁkačnej technológie zvýši mieru
inovatívnosti a konkurencieschopnosť papierenských
spoločností.

Obr. 2 – Identiﬁkačný, čítací a zapisovací dosah pasívnych
UHF RFID tagov ALN 9640 (zelená plocha: experimentálny
tag s tlačenou anténou na papieri, červená plocha: testovací
tag s chemicky leptanou anténou na PET fólii).

Obr. 3 – Identiﬁkačný, čítací a zapisovací dosah pasívnych
UHF RFID tagov ALN 9654 (zelená plocha: experimentálny
tag s tlačenou anténou na papieri, červená plocha: testovací
tag s chemicky leptanou anténou na PET fólii).
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Papír – problémy s jeho
výrobou a užitím
Papír nutno chápat jako typický produkt lidské důmyslné činnosti a bio-hmoty a to nejen v jeho 2D ale i 3D podobě.
Předkládaná kniha M. Milichovského, která se věnuje
jednomu z nejstarších a nejrozšířenějších biomateriálů sestává ze tří částí (I. PRAKTICKÉ PROBLÉMY PAPÍRENSKÉ
VÝROBY, II. PRINCIPY PAPÍRENSKÉ TECHNOLOGIE a III.
VLASTNOSTI PAPÍRU) a z 22-ti kapitol doplněných obvykle
příslušnou literaturou. Shrnuje nejdůležitější praktické zkušenosti a poznatky z technologie papíru a jeho vlastností. Uvedené je pak ve stručnosti doplněno o nejnovější vědění a teoretické vědomosti.
Kniha je určena nejen studentům všech forem studia celulózo-papírenského oboru, zejména licenčního studia, ale
měla by také sloužit jako příručka všem pracovníkům zabývajícím se výzkumem, výrobou, zpracováním a vlastnostmi papíru a papírenských výrobků, tj. i obchodem a použitím papíru ve všech sférách společnosti.
Knihu o předpokládané ceně 385 Kč/výtisk je možno dostat v e-shopu Univerzity Pardubice https://e-shop.upce.cz,
více informací na https://www.upce.cz/vydavatelstvi.

16

papír a celulóza 75 (1) 2020

statistiky / informace

Statistika výroby za rok 2019
Souhrnně lze konstatovat, že za rok 2019 v průmyslu papíru
a celulózy v ČR došlo ke zvýšení celkového produkčního ukazatele a to především díky najíždění nových a nově rekonstruovaných výrobních kapacit po masivních investicích v minulých letech.
Předpokládáno je za rok 2019 také navýšení výroby (i spotřeby) vláknin celkem (prozatím nejsou k dispozici údaje
o roční produkci chemických buničin). Papíru určeného pro
recyklaci bylo sebráno opět cca 1 mil. tun.
Celá sekce papírů a lepenek vykázala vloni proti roku 2018
vzestup výroby v souhrnu na téměř 105 %. To má důvod
hlavně ve vyšší výrobě obalových a balicích papírů, včetně surovin na vlnité lepenky (+13 %)a také tissue papírů. Největší
pokles produkce naopak byl zaznamenán u graﬁckých (tiskových) papírů a to na 65 % oproti výrobě v roce 2018. -JML-

novala a žila ze dne na den. Petr Domin za svého působení
v Huhtamaki Group zdvojnásobil zisk,“ uvedl Pavel Svoreň
za akcionáře RIDG Holding z investiční skupiny PORTIVA
a dodal: „Jeho úkolem je příprava strategie, která zajistí ziskové fungování společnosti.“
Nový CEO Vipap Videm Krško pan Petr Domin k tomu
říká: „Společnost Vipap loni oslavila 80 let své existence.
Chtěl bych, aby naši následovníci, až budou slavit stoleté výročí, mohli říci, že jsme odvedli dobrou práci“.

PRODUCTION
VÝROBA
2019
2018
19/18
Graphic papers
65 905
Papíry graﬁcké
Personal hygiene papers
7 890
Papíry hygienické, tissue
Packaging paper
724 047
Obalové papíry
a lepenky
Other
84 280
Ostatní papíry a lepenky
Total
882 122
Celkem

101 308

0,65

6 926

1,13

637 935

1,13

97 242

0,87

843 411

1,05

Table 1 – Paper and paperboard in tons
Tab. 1 – Výroba papíru a lepenky (v tunách)

O společnosti Vipap Videm Krško
Základy ﬁrmy položil v roce 1939 Franc Bonač, který vybudoval celulózku v malé slovinské vesnici Videm nedaleko
města Krško. Tehdy zde bylo zaměstnáno 180 místních obyvatel. Dnes je společnost Vipap Videm Krško největší papírnou ve Slovinsku a je významným dodavatelem novinového
papíru a dalších druhů graﬁckých papírůy v regionu jihovýchodní Evropy. V letech 1997 až 2005 investovala společnost
více než 150 milionů euro do modernizace svých technologií – nejen kvůli zvýšení konkurenceschopnosti produkce,
ale také kvůli snížení dopadů na životní prostředí. Roční výroba dnes je cca 200 tis. tun papíru a společnost má přes
350 zaměstnanců.

Papírna Vipap Videm Krško

Vzpomínka

Novým vlastníkem této slovinské papírenské společnosti je
od listopadu 2019 sdružení investorů RIDG Holding, které
se hned vzápětí 12. 11. 2019 stalo na valné hromadě ACPP
řádným členem této zaměstnavatelské asociace.
Papírnu získal RIDG Holding od Ministerstva ﬁnancí ČR,
které drželo již řadu let 96,5 % akcií. Akcionáři slovinské společnosti Vipap Videm Krško, pak ještě v závěru roku jmenovali generálním ředitelem a předsedou představenstva pana
Petra Domina. „V posledních letech společnost Vipap stag-

Se zármutkem oznamujeme nejširší papírenské veřejnosti, že dne 13. ledna 2020 zemřel pan Ing. Jan Hančil
ve věku 85 let.
Ing. Jan Hančil se narodil dne
10. 11. 1934. Vystudoval VŠCHT Pardubice a po škole
krátce působil na generálním
ředitelství PPC v Praze. Celou zbylou profesní
kariéru pak působil
v Krkonošských papírnách, nejdříve v národním podniku na funkci technického náměstka a v různých funkcích technického rozvoje
a výzkumu. Souběžně s tím působil také jako externista
na VŠCHT v Pardubicích. Po založení akciové společnosti
Krkonošské papírny a. s. působil ve funkci ředitele divize
č. 9. Byl součástí širšího vedení, které se podílelo na převzetí společnosti managementem. V závěru profesní kariéry se pak věnoval různým rozvojovým programům
v rámci akciové společnosti.
Čest jeho památce.
KRPA Holding
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ceny

Zahraniční ceny vláknin, papírů, lepenek a sběrového papíru v tis. Kč/t
Měsíc

leden 2020

prosinec 2019

leden 2019

jehličnanová sulfátová bělená severská

18,5

18,7

25,9

břízová bělená

15,4

15,5

22,0–22,6

eukalyptová bělená

15,4

15,5

22,0–22,6

hardwood

13,2–13,4

13,2–13,5

20,8–21,0

hardwood BCTMP

9,6–10,8

9,8–10,9

16,8–17,3

11,4–12,0

12,5–12,7

13,2–13,7

bezdřevý ofset 80 g/m2,, archy

19,9–20,7

20,4–21,2

21,9–22,7

rozmnožovací A4, 80 g/m²

19,2–20,0

19,4–20,7

21,2–22,5

SC ofset dřevitý 56 g/m2

12,4–13,6

13,7–14,4

14,6–15,4

bezdřevý 100 g/m², formáty

16,9–17,7

17,4–18,2

18,7–19,9

Bezdřevý, 2x natíraný, role 100 g/m2

15,9–16,2

16,2–16,9

17,7–18,4

LWC hlubotiskové 60 g/m²

15,0–15,6

15,6–16,0

16,4–16,8

LWC ofset 60 g/m²

14,6–15,5

15,0–15,8

15,9–16,6

krycí karton sulfát. 175 g/m2

15,4–15,9

15,5–16,2

18,4–19,8

White–top kraftliner 140 g/m2

21,9–24,2

22,2–24,4

23,2–25,5

Testliner II

11,6–12,1

11,6–12,1

14,5–15,3

White top testliner, 140 g/m2, ISO 70–75

14,9–15,5

15,1–15,5

16,0–16,3

Fluting z polobuničiny

15,1–20,7

15,1–20,9

16,4–21,6

Fluting ze sekundárních vláken

10,8–11,4

10,8–11,6

13,5–14,5

šedák

10,1–10,6

10,1–10,8

13,0–13,7

šedá lepenka

13,0–13,9

13,3–14,4

13,3–14,4

bílo–šedá lepenka natíraná GD 2

16,1–19,9

16,6–20,7

16,6–21,4

chromonáhrada natíraná GC 2

26,0–30,7

26,7–31,8

26,7–31,8

Buničiny

Novinový papír
plošná hmotnost 45 g/m²
Graﬁcké papíry přírodní

Graﬁcké papíry natírané

Obalové papíry a lepenky

Ceny vybraných papírenských surovin a produktů v tabulce jsou přepočtené na Kč podle v dané době (leden 2020) oﬁciálního platného průměrného kurzu ČNB 1 EUR = 25,215 Kč. Představují rozpětí cen dosahovaných
v daném časovém období na německém trhu, který objektivně odráží situaci
v celé Evropě. Německo je největším obchodním partnerem ČR a tak tamnější ceny predikují i vývoj cenové hladiny papírenských produktů také u nás.
U většiny papírů a lepenek se projevuje trend poklesu cen oproti počátku
roku 2019, u buničin je snižování cenové hladiny již dlouhodobější.
Ceny buničin jsou uváděny CIF (vyplaceně na palubu lodi v přístavu určení
+ pojistné + dopravné). Rozpětí cen u papírů a lepenek je pak cenou s dodávkou na místo. Jedná se přitom jenom o orientační hodnoty, které vedle
kvalitativních znaků odrážejí například i vliv odebraného množství výrobku
(min. 20 tun).
V případě papírenských buničin se jedná o tržní ceny při devadesátiprocentním obsahu sušiny.
-JML-
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papír a obaly
Zástupcům společností, jejichž exponáty získají ocenění
v soutěži Obal roku 2020 budou předány trofeje a certiﬁkáty
dne 15. října 2020 na slavnostním večeru obalového kongresu OBALKO v Aquapalace Hotel Prague. Během hlavního
programu galavečera budou také vyhlášeni držitelé zlaté,
stříbrné a bronzové Ceny předsedkyně poroty soutěže Obal
roku 2020.
Přihlášená obalová řešení budou členěna dle oblasti použití do kategorií potraviny, nápoje, kosmetika, farmaceutické produkty, čisticí a prací prostředky, elektronika a spotřebiče, automotive / přepravní a průmyslové obaly, dárkové
obaly, etikety, POP&POS displeje, procesy a technologie,
e-commerce a ostatní.
Alžběta Petrážová

EmbaxPrint 2020

Skupina IGEPA group a Zing v ČR

Ve dnech od 20. do 23. dubna 2020 se uskluteční v Brně již
31. ročník mezinárodního veletrhu EmbaxPrint.
Tento odborný veletrh obalů a tisku je tradičním místem
pro představení nových technologií, strojů, zařízení, materiálů a služeb z oborů obalového a tiskařského průmyslu.
EmbaxPrint je největším takto zaměřeným odborným veletrhem ve střední Evropě, je ideálním prostředkem k akceleraci
trhu a prostorem pro srovnání s konkurencí.
EmbaxPrint má dlouholetou tradici v ČR i SR, nabízí setkání expertů a představitelů významných českých i zahraničních obalářských a tiskařských společností a oslovuje odborné
návštěvníky z branží automobilového, strojírenského a elektrotechnického průmyslu, stavebních oborů ale i farmaceutického, kosmetického a především potravinářského průmyslu.
To je podpořeno souběžně probíhajícím mezinárodním potravinářským veletrhem Salima, veletrhem potravinářských
technologií Salima Technology, veletrhem mlynářství, pekařství a cukrářství MBK, veletrhem G+H, mezinárodním vinařským veletrhem Vinex a Festivalem chutí. Tradiční společné
pořádání veletrhu EmbaxPrint a Salima podtrhuje skutečnost, že potravinářský průmysl je největším spotřebitelem
obalů všech druhů, typů a materiálového složení.
Na letošním ročníku veletrhu EmbaxPrint nebude opět
chybět také společný stánek členských ﬁrem ACPP, kde
se jako tradičně představí společnosti KRPA, Corex Czech,
EMBA Paseky a dále Dopla PAP Sušice a VOŠ obalové techniky a SŠ ze Štětí.
-JML-

S účinností od 1. února 2020 převzal papírenský velkoobchod IGEPA group veškerá aktiva společnosti Zing trading
v ČR. Od tohoto kroku si Igepa slibuje posílení postavení zejména v oblasti Paper&Print na českém trhu. Zároveň investice dokazuje závazek skupiny Igepa k jednomu z klíčových
trhů ve střední a východní Evropě.
Touto transakcí získává IGEPA group významné zvýšení
podílu na našem trhu. Role jednoho z předních obchodníků
zajistí zákazníkům dodávky kvalitních produktů a služeb pro
graﬁcký segment s vynikající úrovní služeb.

SYBA a OBAL ROKU 2020
SYBA i letos organizuje jedinou certiﬁkovanou soutěž v České
republice a na Slovensku, určenou pro společnosti, podílející se na zajímavých obalových řešeních. Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace
a technologie v oblasti balení, které se na trhu objevují. Současně je dána možnost ocenit práci obalových konstruktérů
a designérů při slavnostním předání ocenění na Galavečeru
obalového kongresu OBALKO.
Uzávěrka registrace přihlášek do letošního ročníku soutěže Obal roku je 29. 5. 2020. Hodnocení odbornou porotou
se pak uskuteční ve dnech 16. a 18. června 2020. Odborná
porota posuzuje obaly z pohledu inovace, ochrany produktu,
požadavků uživatelů a dopadu na životní prostředí, ale také
z pohledu legislativy a marketingu.
Dne 18. 6. 2020 se uskuteční After Judging Coctail Party
v Obalovém institutu SYBA (Rubeška 215/1, Praha 9) pro
přihlašovatele, porotu soutěže a přátele obalů. Na Afterparty
budou neformálně oznámeni letošní vítězové soutěže.

V souvislosti s procesem převzetí Zing byl mateřskou společností IGEPA group jmenován do funkce generálního ředitele Igepa velkoobchod papírem spol. s r. o. s účinností
od 2. ledna 2020 pan Petr Breburda. V rámci nové organizace
budou Josef Remeta ze společnosti Zing trading a Ivan Petránek ze společnosti Igepa velkoobchod papírem spolu se svými
týmy podporovat Petra Breburdu ve společném podnikání.
Toto nastavení zaručuje kontinuitu zákaznických služeb
a tím zajistí zlepšování spokojenosti zákazníků.
O společnosti IGEPA group
Skupina IGEPA je předním evropským velkoobchodem, který
celosvětově obsluhuje více než 50 000 klientů z oblasti průmyslu, obchodu a maloobchodu. Její sortiment zahrnuje produkty, jako jsou graﬁcké papíry a kartony, obaly a média pro
reklamu, včetně technického vybavení a služeb. S více než 79
pracovišti v 28 zemích a přibližně 3 500 zaměstnanci dosáhla
v roce 2017 skupina a její strategičtí partneři v Evropě obratu
přibližně 1,8 miliardy EUR.
Společnost Zing je distributorem papíru pro polygraﬁi, kancelářských papírů a obalových materiálů. Společnost
vznikla v roce 1991 v Polsku a prošla několika vlastnickými
změnami. Od roku 2009 působí v ČR a má kanceláře v Praze,
Brně a Ostravě, skladový prostor v Ostravě a nový centrální
sklad pro ČR v Rajhradu u Brna.
Jana Albrechtová

papír a celulóza 75 (1) 2020 19

veletrhy

Přehled vybraných konferencí, veletrhů
a výstav v roce 2020 a v dalších letech
11.–12. 3. 20

Polygraﬁa Academica 2020
Wood, Pulp and Paper 2020

Bratislava, Slovensko

11.–13. 3. 20

Tissue World Miami

Miami Beach, USA

12.–15. 3. 20

COSMOPACK

Boloňa, Itálie

24. 3. 20

#sípapel 2020 – ASPAPEL

Madrid, Španělsko

24.–27. 3. 20

FESPA

Madrid, Španělsko

31. 3.–1. 4. 20

ProFlex

Kostnice, D

31. 3.–4. 4. 20

Silva Regina – TECHAGRO – Biomasa

Brno, CZ

9.–11. 4. 20

INTER PACK PRINT

Dar Es Salam,
Tanzánie

16. 4. 20

Dny české logistiky

Praha CZ

20.–23. 4. 20

EmbaxPrint – SALIMA

Brno, CZ

21. 4. 20

Seminář ACPP –Eko design, recyklace

Brno, CZ

21. 4. 20

Obaly pro potraviny a kosmetiku

Brno, CZ

22.–23. 4. 20

Jarní konference CFTA

Mikulov, CZ

28.–30. 4. 20

Reklama Polygraf Obaly

Praha, CZ

7.–13. 5. 20

Interpack

Düsseldorf, D

20.–21. 5. 20

Pokračovací kurz ﬂexotisku CFTA

Pardubice, CZ

26.–27. 5. 20

Luxe Pack Trade Show

Paříž, Francie

8.–11. 6. 2020

RosUpack

Moskva, Rusko

16.–26. 6. 20

Drupa 2020

Düsseldorf, D

23.–25. 6. 20

Zellcheming

Frankfurt a. M., D

31. 8.–4. 9. 20

51. základní kurz ﬂexotisku – CFTA

Pardubice, CZ

září

Sběrový papír a recyklace – ACPP

Kurdějov, CZ

22.–24. 9. 20

TRANSPACK 2020

Moskva, Rusko

24.–25. 9. 20

PrintProgress 2020

Trnava, Slovensko

28.–30. 9. 20

Luxe Pack Monaco

Monte Carlo,
Monaco

14.–16. 10. 20

MIAC

Lucca, Itálie

15.–16. 10. 20

2020 Sustainable Packaging Summit

Lisabon, Pardubice

21.–22. 10. 20

Podzimní konference CFTA

Bořetice, CZ

21.–23. 10. 20

WOOD-TEC

Brno, CZ

4.–5. 11. 20

SpeedCHAIN International:
Logistic+Packaging

Praha, CZ

11. 11. 20

Seminář SPPC – certiﬁkace a ekologie

Bořetice, CZ

23.–26. 11. 20

All4pack

Paříž, Francie

24.–26. 11. 20

InPrint Italia

Milán, Itálie

leden

Paperworld 2021

Frankfurt, D

22.–25. 2. 21

Hunkeler Innovationdays

Lucern, Švýcarsko

9.–11. 3. 21

ICE Europe, CCE

Mnichov, D

4.–7. 5. 21

PRINT4ALL, Ipack-Ima

Milán, Itálie

18.–21. 5. 21

Hispack 2021

Barcelona, Španělsko

červen 21

Konference SPPC – Papírenské stroje

Velké Losiny, CZ

28.–30. 9. 21

FachPack

Norimberk, D

26.–29. 10. 21

SCANPACK

Göteborg, Švédsko

Obr. 1 – Veletrh Paperworld byl největší
oborovou akcí počátku roku 2020

Telegraﬁcky
• První velkou výstavní akcí letošního
roku byl opět každoroční veletrh papírenského zboží Paperworld ve dnech
25.–28. ledna ve Frankfurtu. Současně
také probíhaly veletrhy Creativeworld
a Christmasworld. Tuto společnou veletržní akci navštívilo 84 tis. návštěvníků
ze 163 zemí světa a představilo se zde
3 051 vystavovatelů ze 74 států, na samotné papírenské akci 1 591 vystavovatelů z 69 zemí. Paperworld je komplexní
přehlídkou trhu a největší nabídkou produktů na světě v oblasti papírnických
a kancelářských potřeb. Akce přibližuje nejnovější trendy v oboru a přináší
cenné podněty v exkluzivních odborných prezentacích a inspirující výměnu
informací s výrobci, zpracovateli, odborníky z oboru a specialisty z celého světa.
Kreativní nápady k rozvoji produktů přinesly i souběžné veletrhy Creativeworld
a Christmasworld.
• Festival
řemeslných
workshopů
pod názvem Řemesla živě uspořádala
ve dnech 12. a 13. 2. 2020 Novoměstská radnice, příspěvková organizace MČ
Praha 2, za ﬁnanční podpory Magistrátu

2021

Obr. 2 – VOŠ OT a SŠ ze Štětí
se představila na akci Řemesla živě
v Praze
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Obr. 3 – Kažoroční veleth Reklama Polygraf Obaly přivítá
na konci dubna PVA Letňany
hlavního města Prahy. Vedle dlouhé řady
učilišť a středních škol, které řemesla vyučují (např. kamenické práce, umělecké
štukatérství, zlatníci a klenotníci, maskéři,
keramici, sklenáři, kuchaři, vizážisté, chemici, krejčí, fotografové, zedníci, klempíři apod.) se zde prezentovala i Vyšší
odborná škola obalové techniky a SŠ
ze Štětí, která zde představila obalovou
dílnu, kde se zájemci mohli naučit navrhnout a složit zajímavý obal, nebo jiný trojrozměrný artefakt, včetně návrhu graﬁky.
• Společnost Metsä Fibre zahajuje projekt výstavby závodu v celkové výši investic 1,5 mld. EUR v Kemi. Projekt vychází ze všech nejnovějších výzkumů
a poznatků v oblasti bioprodukce a měl
by mít ﬁnálně roční produkční kapacitu 1,5 mil. tun buničiny (hardwood
i softwood). Stávající papírna v Kemi
bude postupně odstavena z provozu.
• Ceny buničin, papírů a lepenek, ale
i sběrového papíru v posledním roce
obecně klesaly. Že se situace obrací, by
mohla signalizovat i zpráva společnosti
Hamburger Containerboard, součásti
rakouské Printzhorn Group, oznamující,
že od 1. 3. 2020 se zvyšují ceny materiálů
na výrobu vlnité lepenky o 20 EUR/t.

Obr. 4 – Messe Düsseldorf chystá na květen další ročník
světového obalového veletrhu Interpack

• Na dveře již naléhavě klepou také dva
největší světové veletrhy, které se v roce
2020 uskuteční v Düsseldorfu. Jako
první to bude již v termínu 7.–13. května
2020 největší přehlídka výrobců obalových a balicích strojů, obalových materiálů, obalů, balení a logistiky s názvem
Interpack. Tento veletrh se koná v tříletém cyklu a vystavovatelé již dávno
obsadili kompletně plochu výstavi-

ště Messe Düsseldorf. A hned v červnu
(16.–26. 6.) se zde uskuteční po čtyřech letech tiskařský veletrh s názvem
Drupa (Druck + Papier). Jde o světovou
akci v oboru všech existujících technologií tisku, následného zpracování, barev
a substrátů k potisku (především pak
papírů, kartonů a lepenek, které stále
hrají dominantní roli mezi potiskovanými materiály).

Obr. 5 – Z fotosoutěže FSC „My mezi stromy“ (D. Časar)

Polygrafia Academica 2020
Wood, Pulp & Paper 2020
11. a 12. marca 2020, hotel Saffron
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT STU vás pozýva na konferenciu
zameranú na výmenu poznatkov o aktuálnom stave a prognózach v polygrafickom,
obalovom, papierenskom a drevospracujúcom priemysle.
Prednášky sú z oblasti tlačenej elektroniky a senzorov, digitálnej tlače, úpravy
potláčaných materiálov, kvality tlače, polygrafie na Slovensku a rozvoja Priemyslu 4.0,
3D tlače, obalov, biomateriálov, ochrany archívnych dokumentov…
V prípade vášho záujmu nás kontaktujte na vladimir.dvonka@stuba.sk, wpppa.educell.sk
alebo telefonicky: Vladimír Dvonka – 02 59 32 52 21, 0903 71 07 43.

telegraﬁcky
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27. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU REKLAMY, MÉDIÍ,
POLYGRAFIE, OBALŮ A INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ

www.reklama-fair.cz

28.–30. 4. 2020

OFICIÁLNÍ VOZY
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Exhibition and 115th Annual General Meeting
Pulp, paper and supplier industry
as well as ﬁber based materials
Frankfurt a. M., Germany, 24 – 25 June 2020

Future in every ﬁber
Does your company focus on excellent products
and materials for the paper and pulp industry?
Present your solutions. Create inspiration.
Exhange ideas!

Apply for your booth today:

zellcheming-expo.com

Patron:

# ZELLEXPO

Organizer:

