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Mondi a cyklus udržateľnosti

RECYKLÁCIA

Asi 400 kilometrov severovýchodne od Viedne, cez hranicu 
a smerom na stredné Slovensko, nájdete očarujúcu krajinu 
regiónu Liptova. Zvlnené kopce a stáročné hrady dodávajú 
Liptovu akúsi stredovekú atmosféru, a tento dojem ešte 
umocňujú veľké pásy zeme pokryté hlbokými a hustými 
lesmi. Tu však podobnosti so stredovekými časmi končia, 
keďže tieto lesy sú prvým článkom v reťazci modernej výroby 
papiera. Predtým, ako sa však tam pozrieme, preskúmajme, 
ako taký súčasný deň vyzerá. 

Je rok 2019 a po uplynulých mesiacoch je nám všetkým 
jasné, že existuje jedna téma, ktorou sa budeme zaoberať aj 
v nadchádzajúcich rokoch: tou témou je klimatická kríza. 
Povodne, suchá a rôzne iné poveternostné fenomény sú 
predzvesťou toho, k čomu príde, ak čoskoro neprehodnotíme 
našu súčasnú spotrebu energie. Toto je skutočnosť, o ktorej 
naliehavo informuje drvivá väčšina klimatológov.

Môže to vyznieť ako katastrofický scenár, ale ak budeme 
konať teraz, takýto scenár to nebude. Všetci sa môžeme 
podieľať na tom, aby sme zmiernili vplyv čoraz teplejšej klímy. 
V prípade spoločnosti Mondi nejde iba o záväzok voči trvalej 
udržateľnosti a znižovaniu uhlíkovej stopy, ale aj záväzok 
vyrábať papier Nautilus - vlastnú značku recyklovaných 
papierov.

PAPIER

Ako sa recyklovaný papier vyrába? 
Pokiaľ ide o recyklované papiere, Európa sa už  nemalou 

mierou na jeho recyklácii podieľa. Keďže 72 % všetkého 
papiera používaného v Európe sa recykluje, náš kontinent 
je v tomto odvetví svetovým lídrom. To je len kúsok 
od prirodzenej hranice recyklácie papiera, ktorá je približne 
78 %. Zvyšných 22 % tvoria knihy alebo iné dôležité 
dokumenty, ktoré sa uchovávajú na dlhšiu dobu alebo iné 
papiere, ktoré sú jednoducho príliš znečistené na to, aby sa 
dali recyklovať.

Pri pohľade na historické údaje vidíme, ako v časovom 
rozpätí pätnástich rokov používanie recyklovaných materiálov 
vzrástlo z 35 % na 46 %, čo vedie k menšej spotrebe 
primárnych vlákien. Toto znamená, že používame takmer 
toľko recyklovaného papiera, koľko je papiera vyrobeného 
z primárnych vlákien.

Ale ako sa najprv dostaneme k recyklovanému 
papieru? 

Na začiatku procesu je odpadový papier, zvyčajne 
zo separovaného odpadu domového zberu. Spotrebiteľský 
odpadový papier je dodávaný vo všetkých tvaroch, 
veľkostiach a farbách a je zrejmé, že v ďalšom kroku nasleduje 
všeobecné roztriedenie na papier, ktorý je alebo nie je vhodný 
na recykláciu. 

Ďalší krok si vyžaduje ešte pozornejšie preskúmanie: 
o aký odtieň papiera ide? Aký čistý papier je? Keď sa už 

rozhodneme pre papier, z ktorého bude vyrobený papier 
Nautilus, uisťujeme sa, že je najlepšej kvality, aby sme dosiahli 
čo najvyššiu belosť s čo najmenším počtom nečistôt.

No ešte stále sme nie na konci. Väčšina spotrebiteľského 
odpadového papiera obsahuje tlačiarenskú farbu alebo 
podobné materiály, ktoré potrebujeme odstrániť. Proces 
odstraňovania tlačiarenského farbiva, ako sám názov 
naznačuje, odstraňuje farbivo z papiera. Čo zostane je zmes, 
ktorá bude po niekoľkých krokoch buničinou na výrobu 
papiera.

Sme pripravení vyrábať papiere Nautilus.

CYKLUS UDRŽATEĽNOSTI 

Papierové vlákna vydržia štyri až šesť životných cyklov
Schopnosť vyrábať vysoko kvalitný papier z odpadového 

materiálu je skvelá vec. Ide o čosi, čo by sme všetci mali robiť: 
čo najlepšie využívať zdroje, ktoré máme. 

Vždy však existuje nejaké ale: papier nie je možné 
recyklovať donekonečna. V určitej fáze sa stane vlákno príliš 
krátkym a k tomu zvyčajne dochádza po štyroch až šiestich 
životných cykloch. To znamená, že v určitom okamihu, a to 
dokonca aj pri tom najsvedomitejšom zbere spotrebiteľského 
odpadového papiera, by nám došiel papier, ktorý by sme 
mohli použiť na recykláciu. 

Tu sa vraciame na zvlnené kopce a husté lesy regiónu 
Liptova. Tu spoločnosť Mondi vyrába mnoho svojich značiek 
papiera v závode, ktorý je tzv. integrovaný závod: všetka 
celulóza používaná v tomto závode je získavaná z udržateľne 
obhospodarovaných lesov tohto regiónu. Drevo s certifikáciou 
FSC™ alebo PEFC sa získava z lesov a vyrábajú sa z neho 
takzvané primárne vlákna. Z týchto vlákien sa potom stane 
kancelársky papier alebo papier určený na profesionálnu tlač. 

Ako zobrazuje obrázok, toto je prvá časť cyklu, ktorá vždy 
končí výrobou recyklovaného papiera. Niekedy sa tomu 
hovorí obehové hospodárstvo a nám sa páči predstava cyklu 
udržateľnosti. Bez primárnych vlákien by nám nakoniec 
došli zásoby recyklovaného papiera a čo môže byť lepší 
spôsob zabezpečovania materiálu pre recyklovaný papier, ako 
prostredníctvom papiera vyrábaného z primárnych vlákien 
získavaných udržateľným spôsobom. 

Na rozdiel od tradičných výrobcov recyklovaného papiera 
má spoločnosť Mondi to šťastie, že má možnosť pokryť všetky 
aspekty cyklu udržateľnosti. Okrem závodu v regióne Liptov, 
spoločnosť Mondi prevádzkuje niekoľko závodov v celej 
Európe, pričom všetky používajú celulózu vyrábanú z dreva 
výlučne z udržateľne obhospodarovaných lesov, buď z lesov 
obhospodarovaných spoločnosťou Mondi alebo z dreva 
nakúpeného na svetových trhoch.

Oba naše prístupy – od lesov k papieru a od papiera 
k papieru – využívajú maximum z našich prírodných zdrojov. 

Toto nám umožňuje nielen vyrábať papiere Nautilus 
podľa štandardov, ktoré naši zákazníci očakávajú od papiera 

Možnosť vytvoriť vysokokvalitný papier z odpadu je skvelá vec.
Papier sa však donekonečna recyklovať nedá.
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vyrobeného z primárnych vlákien, ale zároveň je týmto 
garantovaný aj nepretržitý dodávateľský reťazec. Dnes, zajtra 
a pozajtra.

Jednoducho povedané, náš cyklus udržateľnosti 
zabezpečuje, aby papiere Nautilus vydržali. Rovnako, ako 
hlboké lesy Liptova. 

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC...

Aký je rozdiel medzi priemyselným a spotrebiteľským 
odpadovým papierom?

Papiere Nautilus sa vyrábajú výlučne zo spotrebiteľského 
odpadového papiera. 

Ale aký je však rozdiel medzi spotrebiteľským 
a priemyselným odpadovým papierom? 

Stručne povedané, priemyselný odpadový papier je 
akýkoľvek druh odpadu vyzbieraný ešte predtým, ako mal 
šancu dostať sa ku spotrebiteľovi, ako odrezky alebo ústrižky 
pochádzajúce priamo zo závodu. Spotrebiteľský odpadový 
papier je papier, ktorý už spotrebiteľ použil a ktorý bol 
následne vyzbieraný v rámci úsilia recyklácie odpadov. 

Recycled papers by Mondi 
Prezrite si celé portfólio recyklovaných papierov 

NAUTILUS® od spoločnosti Mondi určených 
na profesionálnu tlač a kancelárske využitie.

OD LESOV 
K PAPIERU

Lesy certifikované 
FSCTM alebo PEFCTM

Odkôrňovanie dreva 
& sekanie na štiepky

Výroba/ varenie celulózy Papier

Výroba papiera

Bielenie

Triedenie odpadového 
papiera

Separovaný odpad 
domového zberu

Používanie/ spotreba

Výroba papiera

Príprava recyklovanej celulózy s 
odstránenou tlačiarenskou farbou

Čistenie a odstraňovanie 
tlačiarenskej farby

OD PAPIERA 
K PAPIERU

Recyklovaný 
papier
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