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W czerwcu, w Trzebiatowie koło Poznania, Polski Drukarz 

Sp. z o.o., we współpracy z firmami: EFI, Esko, KBA, SCORPIO, 

Siegwerk i X-Rite, zorganizował kolejną edycję konferencji 

„Tektura falista – najnowsze technologie”. Patronat meryto-

ryczny nad konferencją objął Instytut Papiernictwa i Poligrafii 

Politechniki Łódzkiej.

 Eksperci z branży tektury falistej oraz poligrafii prezento-

wali swoje rozwiązania w zakresie produkcji tektury falistej 

oraz technologii jej zadruku. Uwagę zwracały również tematy 

dotyczące urządzeń i  rozwiązań do produkcji opakowań 

z tektury oraz automatyzacja procesów produkcyjnych.

 Dr hab. inż. Konrad Olejnik (dyrektor Instytutu Papiernic-

twa i  Poligrafii) zaprezentował wyniki najnowszych badań 

dotyczących „Pochłaniania energii odkształcenia przez wyro-

by papierowe”. Ciekawa prelekcja była okazją do zapoznania 

się z nowymi informacjami na temat zdolności pochłaniania 

energii, relaksacji naprężeń, pełzania papieru i pochłaniania 

energii przepuklenia. 

 Małgorzata Lososova Ungradova (X-Rite) rozpoczęła 

od krótkiego nakreślenia rysu historycznego powstawania 

technologii druku, aby omówić zmiany, jakie następowały „Od 

Macbetha w offsecie aż po X-Rite Pantone we fleksodruku, 

czyli jak zmierzyć pięćdziesiąt odcieni szarości”. Wspomniała 

o nieograniczonych możliwościach druku dzisiaj, w porów-

naniu do czasów, kiedy farba była tylko czarna. Prelegentka 

wyjaśniła jak powstawał skład i  obrazki, jakich nośników 

danych używano i jak wyglądały maszyny do druku. Porównała 

nowoczesne urządzenia do pomiaru barwy – kolorymetry 

i spektorfotometry, które wprowadzano kiedy prosty pomiar 

gęstości już nie wystarczał (densytometry, które stosowano 

kiedyś do pomiaru gęstości optycznej nie widzą barw). Po-

nadto, omówiła również kontrole i  zarządzanie procesami 

druku.

 Monika Nojszewska (EFI) przedstawiła „Zyski z (r)ewolucji 

cyfrowej w produkcji opakowań tekturowych i powiązanych 

przepływach pracy”. Opierając się m.in. o dane FEFCO i Smi-

thers Pira, zaprezentowała jak przedstawia się sytuacja na 

rynku opakowań i tektury falistej oraz jakie czynniki kształ-

tują ten rynek w  Polsce (np. automatyzacja, postęp tech-

niczny, druk cyfrowy). Omówiła również trendy i kluczowe 

wyzwania dla branży i odpowiedź firmy EFI na te potrzeby. 

Zaprezentowała możliwości, jakie niesie z sobą druk cyfrowy 

i pokazała linie stosowane do tego druku, wdrażane w róż-

nych zakładach. Omówiła również oprogramowanie zalecane 

przez firmę, podkreślając, że inteligentne oprogramowanie, 

automatyzacja i integracja ograniczają czas, błędy i pieniądze, 

co przekłada się na zysk dla firmy.

 Michael Donnert (Koenig & Bauer) zaprezentował „Nowe-

go gracza na rynku: druk na tekturze falistej i maszyny do jej 

przetwarzania firmy Koenig & Bauer”. Pokrótce przedstawił 

reprezentowaną przez siebie firmę, która oferuje maszyny 

dla branży tektury falistej. Niektóre z  nich były prezento-

wane również podczas Seminarium Technicznego FEFCO 

w  Wiedniu w  październiku 2017 r., jak np. linie: CorruCUT 

Rotary Diecutter, CorruFLEX Flexo Postprinter i CorruJET. M. 

Donnert omówił specyfikację wszystkich maszyn i zachęcał do 

kontaktu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

 „Łączenie rozwiązań Esko software oraz hardware 

usprawniające przetwórstwo tektury falistej” przedstawili 

reprezentanci firmy Esko. Po omówieniu perspektyw rynko-

wych prelegenci odpowiedzieli na pytanie, dlaczego warto 

wybrać Esko – przemawiają za tym 35 lat obecności na rynku 

opakowaniowym, kompleksowe rozwiązania dostarczane od 

jednego producenta, globalny zasięg wsparcia technicznego, 

inwestycja w przyszłość oraz wsparcie od firmy z listy Fortune 

200. Podkreślono, że cyfrowy obieg pracy dla drukarni z bran-

ży tektury falistej oznacza bardziej wydajne gromadzenie da-

nych dzięki cyfryzacji formularzy, krótsze cykle projektowania 

usprawniające komunikację i współpracę, możliwość łatwego 

współdzielenia i zmiany przeznaczenia projektów i zasobów 

poprzez centralizację, możliwość obsługi większej liczby pro-

jektów bez zwiększania zatrudnienia, lepszą dostawę na czas 

dzięki lepszej widoczności statusu projektu, wykorzystanie 

w pełni nowych rozwiązań: druku cyfrowego oraz prototypo-

wania i produkcji krótkich nakładów. Zaprezentowane zostały 

również rozwiązania Esko Kongsberg dla różnych serii (seria 

X, C, Automate) i narzędzi (np. CorruSpeed, kółka bigujące , 

kółko bigująco-perforujące), jak również software Esko.
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 W  październiku br. w  Genewie odbyła się kolejna 
edycja Seminarium Technicznego FEFCO pod hasłem 
„Mastering our processes”. Program opracowany 
został przez Komitet ds. Produkcji FEFCO, pod prze-
wodnictwem Marco Van Damme (VPK Packaging). 
Warto podkreślić, że jednym z  animatorów procesu 
organizacji tego wydarzenia był Łukasz Nęcki (Aquila, 
VPK), członek wymienionego Komitetu.

 Ceremonii otwarcia Seminarium dokonał Jan Klin-
gele, prezydent FEFCO. Stwierdził on, że wydarzenie 
udowadnia, iż sektor tektury falistej rozrasta się 
i  dopasowuje do szybko zmieniającego się środowi-
ska biznesowego: Świat się zmienia i my również się 
zmieniamy. Jesteśmy innowacyjni, odpowiadamy na 
potrzeby konsumentów i czynimy nasz przemysł coraz 
bardziej zrównoważonym”. Dodał również, że: Przy-
szłość rysuje się w  pozytywnych barwach, bo tektura 
falista jest doskonałym produktem. 

 Natomiast zdaniem Angeliki Christ, sekretarz gene-
ralnej FEFCO, Seminarium pokazuje jak dużą wartość 
ma zgromadzenie razem kupujących i  dostawców 
w  jednym miejscu, w  którym mogą znaleźć wiedzę 
o  innowacyjnych rozwiązaniach i postępach techno-
logicznych. A. Christ powiedziała: Cieszymy się, że 
koncepcja połączenia konferencji, wystawy i wystąpień 
w formule spotlights w tym roku zadziała jeszcze lepiej 
niż dotychczas. Członkom opłaca się być częścią najbar-
dziej interesującego rynku opakowań z tektury falistej 
w Europie.

 Wydarzenie, będące okazją do odkrycia wielu moż-
liwości sektora tektury falistej i opakowań z niej, zgro-

madziło na terenie Palexpo ponad 1000 uczestników 
z różnych stron świata. Mogli oni zapoznać się z naj-
nowszymi produkta -
mi, technologiami oraz 
usługami i  rozwiąza-
niami oferowanymi 
przez 97 wystawców 
na 153 stoiskach. 

W  programie kon -
ferencji nie zabrakło 
również interesujących 
branżę wykładów – nie-
zwykle istotne dla prze-
mysłu tematy omówiło 
24 ekspertów. 

Ponadto, w  czasie 
trzech dni konferencji 
wystawcy indywidualni 
mieli okazję do przed-
stawienia swoich ofert 
(w formule spotlights), 
które dotyczyły m.in. 
możliwości zastosowa-
nia maszyn w najnowo-
cześniejszych na świe-
cie technologiach pro-
dukcji tektury falistej, 
możliwości zaopatrze-
nia w  specjalistyczne 
urządzenia wspierające 
proces kontroli jakości, 
możliwości wdroże -
nia usług w segmencie 
sztucznej inteligencji 
oraz zintegrowanego 
sterowania procesami 
wytwarzania opako -

Seminarium Techniczne FEFCO

Paweł Rogalka, przewodniczący 
Sekcji Tektury Falistej SPP

Tomasz Garbowski, firma FEMAT 

AgniESzkA WErnEr

Mgr inż. A. Werner, Stowarzyszenie Papierników Polskich,  
Pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź

FEFCO art.indd   691 2019-11-21   12:41:28



692 PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 75 · LIstoPAD  2019

ZjAZDY I  koNfERENCjE ZJAZDY I KONFERENCJE

1PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 74 · CZERWIEC  2018

W czerwcu, w Trzebiatowie koło Poznania, Polski Drukarz 

Sp. z o.o., we współpracy z firmami: EFI, Esko, KBA, SCORPIO, 

Siegwerk i X-Rite, zorganizował kolejną edycję konferencji 

„Tektura falista – najnowsze technologie”. Patronat meryto-

ryczny nad konferencją objął Instytut Papiernictwa i Poligrafii 

Politechniki Łódzkiej.

 Eksperci z branży tektury falistej oraz poligrafii prezento-

wali swoje rozwiązania w zakresie produkcji tektury falistej 

oraz technologii jej zadruku. Uwagę zwracały również tematy 

dotyczące urządzeń i  rozwiązań do produkcji opakowań 

z tektury oraz automatyzacja procesów produkcyjnych.

 Dr hab. inż. Konrad Olejnik (dyrektor Instytutu Papiernic-

twa i  Poligrafii) zaprezentował wyniki najnowszych badań 

dotyczących „Pochłaniania energii odkształcenia przez wyro-

by papierowe”. Ciekawa prelekcja była okazją do zapoznania 

się z nowymi informacjami na temat zdolności pochłaniania 

energii, relaksacji naprężeń, pełzania papieru i pochłaniania 

energii przepuklenia. 

 Małgorzata Lososova Ungradova (X-Rite) rozpoczęła 

od krótkiego nakreślenia rysu historycznego powstawania 

technologii druku, aby omówić zmiany, jakie następowały „Od 

Macbetha w offsecie aż po X-Rite Pantone we fleksodruku, 

czyli jak zmierzyć pięćdziesiąt odcieni szarości”. Wspomniała 

o nieograniczonych możliwościach druku dzisiaj, w porów-

naniu do czasów, kiedy farba była tylko czarna. Prelegentka 

wyjaśniła jak powstawał skład i  obrazki, jakich nośników 

danych używano i jak wyglądały maszyny do druku. Porównała 

nowoczesne urządzenia do pomiaru barwy – kolorymetry 

i spektorfotometry, które wprowadzano kiedy prosty pomiar 

gęstości już nie wystarczał (densytometry, które stosowano 

kiedyś do pomiaru gęstości optycznej nie widzą barw). Po-

nadto, omówiła również kontrole i  zarządzanie procesami 

druku.

 Monika Nojszewska (EFI) przedstawiła „Zyski z (r)ewolucji 

cyfrowej w produkcji opakowań tekturowych i powiązanych 

przepływach pracy”. Opierając się m.in. o dane FEFCO i Smi-

thers Pira, zaprezentowała jak przedstawia się sytuacja na 

rynku opakowań i tektury falistej oraz jakie czynniki kształ-

tują ten rynek w  Polsce (np. automatyzacja, postęp tech-

niczny, druk cyfrowy). Omówiła również trendy i kluczowe 

wyzwania dla branży i odpowiedź firmy EFI na te potrzeby. 

Zaprezentowała możliwości, jakie niesie z sobą druk cyfrowy 

i pokazała linie stosowane do tego druku, wdrażane w róż-

nych zakładach. Omówiła również oprogramowanie zalecane 

przez firmę, podkreślając, że inteligentne oprogramowanie, 

automatyzacja i integracja ograniczają czas, błędy i pieniądze, 

co przekłada się na zysk dla firmy.

 Michael Donnert (Koenig & Bauer) zaprezentował „Nowe-

go gracza na rynku: druk na tekturze falistej i maszyny do jej 

przetwarzania firmy Koenig & Bauer”. Pokrótce przedstawił 

reprezentowaną przez siebie firmę, która oferuje maszyny 

dla branży tektury falistej. Niektóre z  nich były prezento-

wane również podczas Seminarium Technicznego FEFCO 

w  Wiedniu w  październiku 2017 r., jak np. linie: CorruCUT 

Rotary Diecutter, CorruFLEX Flexo Postprinter i CorruJET. M. 

Donnert omówił specyfikację wszystkich maszyn i zachęcał do 

kontaktu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

 „Łączenie rozwiązań Esko software oraz hardware 

usprawniające przetwórstwo tektury falistej” przedstawili 

reprezentanci firmy Esko. Po omówieniu perspektyw rynko-

wych prelegenci odpowiedzieli na pytanie, dlaczego warto 

wybrać Esko – przemawiają za tym 35 lat obecności na rynku 

opakowaniowym, kompleksowe rozwiązania dostarczane od 

jednego producenta, globalny zasięg wsparcia technicznego, 

inwestycja w przyszłość oraz wsparcie od firmy z listy Fortune 

200. Podkreślono, że cyfrowy obieg pracy dla drukarni z bran-

ży tektury falistej oznacza bardziej wydajne gromadzenie da-

nych dzięki cyfryzacji formularzy, krótsze cykle projektowania 

usprawniające komunikację i współpracę, możliwość łatwego 

współdzielenia i zmiany przeznaczenia projektów i zasobów 

poprzez centralizację, możliwość obsługi większej liczby pro-

jektów bez zwiększania zatrudnienia, lepszą dostawę na czas 

dzięki lepszej widoczności statusu projektu, wykorzystanie 

w pełni nowych rozwiązań: druku cyfrowego oraz prototypo-

wania i produkcji krótkich nakładów. Zaprezentowane zostały 

również rozwiązania Esko Kongsberg dla różnych serii (seria 

X, C, Automate) i narzędzi (np. CorruSpeed, kółka bigujące , 

kółko bigująco-perforujące), jak również software Esko.

Tektura falista – najnowsze technologie

AGNIESZKA WERNER

Mgr inż. A. Werner, Stowarzyszenie Papierników Polskich,
Pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź

ZJAZDY I KONFERENCJE

1PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 74 · CZERWIEC  2018

W czerwcu, w Trzebiatowie koło Poznania, Polski Drukarz 

Sp. z o.o., we współpracy z firmami: EFI, Esko, KBA, SCORPIO, 

Siegwerk i X-Rite, zorganizował kolejną edycję konferencji 

„Tektura falista – najnowsze technologie”. Patronat meryto-

ryczny nad konferencją objął Instytut Papiernictwa i Poligrafii 

Politechniki Łódzkiej.

 Eksperci z branży tektury falistej oraz poligrafii prezento-

wali swoje rozwiązania w zakresie produkcji tektury falistej 

oraz technologii jej zadruku. Uwagę zwracały również tematy 

dotyczące urządzeń i  rozwiązań do produkcji opakowań 

z tektury oraz automatyzacja procesów produkcyjnych.

 Dr hab. inż. Konrad Olejnik (dyrektor Instytutu Papiernic-

twa i  Poligrafii) zaprezentował wyniki najnowszych badań 

dotyczących „Pochłaniania energii odkształcenia przez wyro-

by papierowe”. Ciekawa prelekcja była okazją do zapoznania 

się z nowymi informacjami na temat zdolności pochłaniania 

energii, relaksacji naprężeń, pełzania papieru i pochłaniania 

energii przepuklenia. 

 Małgorzata Lososova Ungradova (X-Rite) rozpoczęła 

od krótkiego nakreślenia rysu historycznego powstawania 

technologii druku, aby omówić zmiany, jakie następowały „Od 

Macbetha w offsecie aż po X-Rite Pantone we fleksodruku, 

czyli jak zmierzyć pięćdziesiąt odcieni szarości”. Wspomniała 

o nieograniczonych możliwościach druku dzisiaj, w porów-

naniu do czasów, kiedy farba była tylko czarna. Prelegentka 

wyjaśniła jak powstawał skład i  obrazki, jakich nośników 

danych używano i jak wyglądały maszyny do druku. Porównała 

nowoczesne urządzenia do pomiaru barwy – kolorymetry 

i spektorfotometry, które wprowadzano kiedy prosty pomiar 

gęstości już nie wystarczał (densytometry, które stosowano 

kiedyś do pomiaru gęstości optycznej nie widzą barw). Po-

nadto, omówiła również kontrole i  zarządzanie procesami 

druku.

 Monika Nojszewska (EFI) przedstawiła „Zyski z (r)ewolucji 

cyfrowej w produkcji opakowań tekturowych i powiązanych 

przepływach pracy”. Opierając się m.in. o dane FEFCO i Smi-

thers Pira, zaprezentowała jak przedstawia się sytuacja na 

rynku opakowań i tektury falistej oraz jakie czynniki kształ-

tują ten rynek w  Polsce (np. automatyzacja, postęp tech-

niczny, druk cyfrowy). Omówiła również trendy i kluczowe 

wyzwania dla branży i odpowiedź firmy EFI na te potrzeby. 

Zaprezentowała możliwości, jakie niesie z sobą druk cyfrowy 

i pokazała linie stosowane do tego druku, wdrażane w róż-

nych zakładach. Omówiła również oprogramowanie zalecane 

przez firmę, podkreślając, że inteligentne oprogramowanie, 

automatyzacja i integracja ograniczają czas, błędy i pieniądze, 

co przekłada się na zysk dla firmy.

 Michael Donnert (Koenig & Bauer) zaprezentował „Nowe-

go gracza na rynku: druk na tekturze falistej i maszyny do jej 

przetwarzania firmy Koenig & Bauer”. Pokrótce przedstawił 

reprezentowaną przez siebie firmę, która oferuje maszyny 

dla branży tektury falistej. Niektóre z  nich były prezento-

wane również podczas Seminarium Technicznego FEFCO 

w  Wiedniu w  październiku 2017 r., jak np. linie: CorruCUT 

Rotary Diecutter, CorruFLEX Flexo Postprinter i CorruJET. M. 

Donnert omówił specyfikację wszystkich maszyn i zachęcał do 

kontaktu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

 „Łączenie rozwiązań Esko software oraz hardware 

usprawniające przetwórstwo tektury falistej” przedstawili 

reprezentanci firmy Esko. Po omówieniu perspektyw rynko-

wych prelegenci odpowiedzieli na pytanie, dlaczego warto 

wybrać Esko – przemawiają za tym 35 lat obecności na rynku 

opakowaniowym, kompleksowe rozwiązania dostarczane od 

jednego producenta, globalny zasięg wsparcia technicznego, 

inwestycja w przyszłość oraz wsparcie od firmy z listy Fortune 

200. Podkreślono, że cyfrowy obieg pracy dla drukarni z bran-

ży tektury falistej oznacza bardziej wydajne gromadzenie da-

nych dzięki cyfryzacji formularzy, krótsze cykle projektowania 

usprawniające komunikację i współpracę, możliwość łatwego 

współdzielenia i zmiany przeznaczenia projektów i zasobów 

poprzez centralizację, możliwość obsługi większej liczby pro-

jektów bez zwiększania zatrudnienia, lepszą dostawę na czas 

dzięki lepszej widoczności statusu projektu, wykorzystanie 

w pełni nowych rozwiązań: druku cyfrowego oraz prototypo-

wania i produkcji krótkich nakładów. Zaprezentowane zostały 

również rozwiązania Esko Kongsberg dla różnych serii (seria 

X, C, Automate) i narzędzi (np. CorruSpeed, kółka bigujące , 

kółko bigująco-perforujące), jak również software Esko.

Tektura falista – najnowsze technologie

AGNIESZKA WERNER

Mgr inż. A. Werner, Stowarzyszenie Papierników Polskich,
Pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź

wań z  tektury, a także  
możl iwości zastoso -
wania nowej genera -
cji technologii zadruku 
opakowań.

 W  ramach poszcze-
gólnych paneli tema -
tycznych nie zabrakło 
również polskich ak-
centów. Pier wszego 
dnia Seminarium moż-
liwość zaprezentowania swoich wykładów mieli: 
Marek Motylewski (Mondi Świecie), który omó -
wił temat płaskiego leżenia tektury „The way to 
f lat corrugated board ” oraz Tomasz Garbowski  
(FEMAT) – zaprezentował rolę cyfryzacji w  estymo-
waniu właściwości wytrzymałościowych materiałów 
z tektury falistej „Digitalization in strenght estimation 
of corrugated materials”. Ponadto, ostatniego dnia 
Seminarium Paweł Rogalka (Aquila, VPK Packaging), 
przewodniczący Sekcji Tektury Falistej, podzielił się 
doświadczeniami dotyczącymi działań podejmowanych 
przez Stowarzyszenie Papierników Polskich w zakresie 
doskonalenia zawodowego branży „Training your em-
ployees. Good practices!”.

 
Podczas tegorocznego Seminarium Technicznego 

najbardziej innowacyjne, inspirujące i dążące do zrów-
noważonego rozwoju rozwiązania zostały nagrodzone. 

Marek Motylewski, firma Mondi 

Najbardziej prestiżowe nagrody FEFCO wręczono w ka-
tegorii Najlepsza Innowacja. Należy podkreślić, że w tej 
kategorii doceniona została firma z Polski – FEMAT, którą 
nagrodzono Srebrną Nagrodą za opracowanie oprogra-
mowania, pozwalającego przewidzieć wytrzymałość 
opakowań, co przekłada się zarówno na redukcję czasu 
badań oraz siły roboczej, energii i  materiałów. Złotą 
Nagrodę w  tej kategorii otrzymała firma Macarbox, 
a Brązową – Engico. 

Ponadto, wręczono również nagrodę w  kategorii: 
BHP (Ducker), Zrównoważony Rozwój (Lemtapes), Naj-
lepsza Prezentacja (Robert Karimov) oraz najbardziej 
Inspirujący Członek FEFCO (AVCO). 

Dodatkowo, w czasie Seminarium nagrodę za cało-
kształt działalności odebrał Norbert Stadele.  

Angelika Christ podsumowała, że przyznane nagro-
dy pokazują, jak szybko rozwija się przemysł tektury 
falistej. To jest przemysł, który się dopasowuje i rozwija. 
Tak jak pokazują te nagrody, rozwijamy nowe pomysły, 
rozwiązania, aby uczynić tekturę falistą bardziej wy-
dajną, bardziej kreatywną i bardziej zrównoważoną niż 
kiedykolwiek wcześniej. 

 Wśród uczestników tegorocznej edycji Semina-
rium Technicznego FEFCO byli reprezentanci 6 firm 
członkowskich Stowarzyszenia Papierników Polskich: 
Aquila, Eurobox, Model, Mondi, TFP, Werner Kenkel, 
a  także J. Turski (dyr. gen. SPP) i  A. Werner (Sekcja 
Tektury Falistej SPP). 
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