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CEPI kontra WWF

A CEPI (Európai Papíripari 
Szövetség) A W WF (Wor ld 
Wild Found=Természetvédelmi 

Világalap) kommentárjára adott válasz-
ként kiemelten támogatja a különböző 
erdőcertifikációs rendszereket.

A WWF nyilatkozata úgy hangzott, hogy 
„Mindazok a társaságok, amelyek a FSC-től 
(Forest Stewardship Council=Erdőgondnoksági 
Tanács) eltérő rendszerű igazolást választják”, 
egyszerűen alibit keresnek az erdők tönkreté-
telére. A WWF tehát egyedül az FSC-t hajlandó 
elismerni megfelelő erdészeti certifikációnak.

A CEPI elfogadhatatlannak tartja ezt az 
elképzelést, nyilatkozta Bernard de Galembert, 
a CEPI erdészeti igazgatója. Hozzátette, 
hogy a többi igazolás (pl. PEFC, AFS, CSA, 
CERFLOR, SFI, MTCC és Certfor) is azt 
jelenti, hogy az annak megfelelő cég védi az 
erdőt és jóhiszeműen jár el. Az igazgató még 
egy pragmatikus kiegészítést tett a WWF 
nyilatkozatához, miszerint Németországban 
valószínűleg a FSC-certifikált fa biztosítása a 
legegyszerűbb.

Forrás: Pulp and Paper International 46(4) 
7 (2004.ápr.)

Jövőorientált fejlesztés a 
Koehler Csoportnál

A Koehler csoport – a 2003. évi 525 millió 
euró termeléssel és a 410 ezer tonna papír-
értékesítéssel – a világ egyik leginnovatívabb 
speciális papírokat gyártó cége.

A két teljes gyártósor (PM6 és PM2 
Kehlben) kialakítása és a 2004 januári CM7 
mázológép-felújítás (Oberkirchben) után most 
a Kehl-i gyár 1. papírgépének átépítésére 
adott megbízást a Voith Paper cégnek. A 
PM1 a nyolcvanas évek végétől előmázolt 
karbonmentes másolópapírt gyárt 4100 mm 
szélességben. Az átalakítást 2004 decembe-

rére tervezik, amikor is az előmázolót – opti-
mális tekercsszélességet és nagy kapacitású 
levegőszárítót magában foglaló – Speed Sizer 
gyorsmázolóval helyettesítik. A gép többi 
részének átépítése nagyobb kapacitást és 
minőségjavulást eredményez.

Az August Koehler AG az 1 papírgépen 
nagy mennyiségű speciális hőérzékeny papírt 
és címkét kíván gyártani. Ezzel megerősíti 
helyzetét a hőérzékeny papírok piacán.

Forrás: Voith Paper sajtótájékoztató 2004. 
márc.

P. É.

A Volga élre tör

A Volga JSC, Oroszország második legna-
gyobb újságpapírgyártó vállalata el akarja érni 
a többi európai ország minőségi és környezet-
gazdálkodási mutatóit.

Az 1994-ben a Balakhna céggel létrejött 
cellulóz- és papíripari részvénytársaság 2003-
ban 555 ezer tonna újságpapírt gyártott 100% 
primer rostból, 4 papírgépen.

Balakhna 400 km-re délre fekszik Moszkvától, 
a Volga partján, és 1928 óta gyárt újságpapírt. 
Termékének legnagyobb vásárlója (35%) termé-
szetesen az orosz piac; ezt követi Németország 
(14%). Az összes EU-ország vásárlása a cég ter-
melésének 30%-át teszi ki. További fontos piaca 
Törökország (11%), India, Egyiptom és Irán.

Ez az egyetlen orosz cég, amely közúton 
képes újságpapírt szállítani a megrendelők-
nek, de vasúti és folyami szállítást is alkal-
maz. A logisztika javítása érdekében a cég az 
amerikai Hudson Fog társaság ERP-rendszerét 
(Enterprise Resource Planning=ellátástervezés) 
alkalmazza. Ez a rendszer a teljes üzleti ciklus 
tervezésére és folyamatos információcserére 
alkalmas az eladó és a vásárló között.

Forrás: Pulp and Paper International 46 
(4) 49 (2004. ápr.)
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Jó hírek az európai papíriparból 
2004. 1. negyedév

A CEPI-országok a valaha is elért legma-
gasabb papír-és kartontermelést: 24,1 millió 
tonnát produkálták az 1. negyedévben. Ez a 
kibocsátás 1,6 millió tonnával haladja meg az 
előző év hasonló időszakát. A  növekedés csak-
nem minden termékcsoportnál jelentkezett, de 
legkiemelkedőbb a grafikai papírok esetében

A cellulóztermelés is rekordot ért el (10,3 
millió tonna): ez 3,5%-kal nagyobb a 2003-as 
értéknél.

Összehasonlítás 2003. 4. negyedévével
2004.1.negyedévének papír-és kartongyár-

tása 4,5% kal /+ 1 millió tonnával/ magasabb az 
előző nagyedévinél.

A grafikai papírok kibocsátása 4,1%-kal nőtt 
(+488 ezer tonna), és először érte el a negyed-
éves 12 millió tonnát.

A csomagolópapírok termelése 9,4 millió 
tonna volt (+4,9%-os növekedés). Az egészség-
ügyi és háztartási papírok termelése 5,2%-kal 
emelkedett (+69 ezer tonna), az egyéb papíroké 
és kartonoké 4,9 %-kal.

Az újságpapírgyártás először csökkent 2002. 
4. negyedéve óta, bár mindössze 0,4%-kal. A 
mázolatlan fatartalmú papír 7%-os emelkedést 
mutatott 2003 utolsó negyedévéhez képest 
(+114 ezer tonna).

A mázolatlan famentes fajták termelése 8,7 
%-kal (+212 ezer tonna) nőtt, az összes mázolt 
papíré 3,5%-kal (+173 ezer tonna), és megha-
ladta az 5 millió tonnát. A mázolt famentes papír 
növekedése 7,1% (+174 ezer tonna) volt, míg a 
mázolt fatartalmú termék gyengén csökkent (-
1000 tonna). Összességében tehát a fatartalmú 
fajták termelése 2,8%-kal (+113 ezer tonna) nőtt, 
a famenteseké 7,9%-kal (+386 ezer tonna).

A csomagolópapír termékcsoportban 4,9% 
volt az emelkedés és 9,4 millió tonna a kibo-
csátás.

A dobozkarton-termelés 5,5 millió tonna volt 
(+1,5 %). Az egyéb kartonok és csomagolópa-
pírok 10,1%-os növekedéssel 3,1 millió tonnát 
értek el. Az összes csomagolópapírok 9,8%-kal 
javultak.

A cellulóztermelés 4,8%-kal (+472 ezer 
tonna) nőtt az előző negyedévihez viszonyítva. 
Ezen belül a kémiai cellulóz 6,8%-kal nőtt és 6,8 
millió tonnát ért el, a mechanikai rost 1,2%-kal 
nőtt, 3,5 millió tonna fölé.

Összehasonlítás 2003. 1. negyedévével
A 24,1 millió tonnás összesített papír- és 

kartonkibocsátás 3,3%-os emelkedést mutat 
(+765 ezer tonna), a grafikus szektor 6,4%-ot, 
a csomagoló szektor 0,2%-ot, az újságpapír 6,6 
%-ot /és visszatért a 2001-es szintre/.

A mázolatlan famentes papírok növekedése 
2,6% volt (+67 ezer tonna), a mázolt famentesé 
8,9% (+213 ezer tonna); az összes famentes 
papíré átlagosan 5,6%.

A fatartalmú papírok kibocsátása 7,4%-kal 
nőtt (+287 ezer tonna) és 4,2 millió tonnát ért el. 
Ezen belül a mázolatlan fajták +13,2%-ot, míg a 
mázoltak +3,5% ot képviselnek.

Az összes mázolt papír termelése 6,2%-kal, 
a mázolatlanoké 6,6%-kal emelkedett.

A csomagoló szektorban a dobozkarton 
gyártása 5,5 millió tonnát ért el (+0,4%).

Az egyéb karton- és csomagolópapír cso-
portnál 0,1% volt a növekedés (+3 ezer tonna). 
Összességében azonban a csomagolóanyagok 
0,7% csökkenést mutattak.

Az egészségügyi és háztartási papírok ter-
melése 0,6%-kal emelkedett (8 ezer tonna), 
az összes egyéb papír és karton 0,4%-kal (+4 
ezer tonna).

A cellulózgyártás összességében 3,5%-kal 
nőtt (+344 ezer tonna). Ezen belül a kémiai 
cellulóz 3,1%-kal, a mechanikai rost 4,1%-kal 
emelkedett.

Mi a helyzet a többi régióban?
Hasonló, mint Európában. A CEPI-országok 

gyárainak kibocsátása 3,3%-kal nőtt, az USA-é 
3%-kal (itt is a garfikai papírok aránya emelke-
dett a legjobban). Japán termelése 2 %-kal nőtt, 
azzal ,hogy csak az egészségügyi és háztartási 
papírok mutattak negatív eredményt. Kanada 
termelésében 0,4 % csökkenés jelentkezett.

Forrás: www.pulpandpaper.net (2004. 06. 16.)
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