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IZVLEČEK
Namen magistrskega dela je bilo ugotoviti, ali je mogoče vzpostaviti poenostavljen
postopek snovne predelave papirja v ročno izdelan papir in le-tega uporabiti pri izdelavi tridimenzionalnih motivov, s čimer bi zmanjšali količino odpadnega papirja, potrebo
po industrijski reciklaži ter se izognili tisku za sporočanje informacije. Uspelo nam je
ugotoviti, da je časopisni papir najmanj primeren za recikliranje in tudi razlog, da smo
vzpostavili razsivitveni postopek z uporabo flotacijske naprave in neškodljivih kemikalij. Papirna in papirno predelovalna industrija veljata za dve izmed največjih okoljskih
onesnaževalcev, kar je bil eden izmed poglavitnih razlogov, da smo poiskali način, kako
zmanjšali porabo vode z uporabo čistilne naprave. Ta nam je omogočala vračanje iste
tekočine v postopek izdelave, z nadzorovanjem ter prireditvijo procesa našim potrebam
pa smo znatno zmanjšali vse končne trdne odpadke ter skoraj izničili odplake in emisije
v zrak. Predpostavljali smo, da je mogoče povezati računalniško in ročno oblikovanje v
produkciji tovrstnih motivov ter to dokazali z izrisom digitalnih predlog, preizkušanja tehnike vlivanja celulozne vlaknine z uporabo mavčnega in papirnega negativa ter klasične za sestavljanje končnih izdelkov s tridimenzionalno tipografijo iz ročno narejenega
papirja s semeni. Skupaj z okolju prijaznim postopkom izdelave ter dejstvom, da konec
življenjskega cikla naših produktov pomeni začetek novega v obliki rastline, smo naredili velik korak k formiranju popolnoma ekološkega izdelka, primernega tako za uporabo v estetske in dekorativne namene kot tudi v oglaševalske in družbeno-politične.
Ključne besede:

recikliranje, papirništvo, tridimenzionalni motivi, 			

			

tipografija, ekološki izdelek
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ABSTRACT
The purpose of this paper was to examine possibilities of developing a simplified paper recycling process for production of handmade paper, used in design of three-dimensional motifs. This would lower the amount of waste paper, the need for industrial recycling and would be able to avoid printing to get
our information across. We managed to determine, that the least suitable for recycling is waste newspaper, which is also the reason we added a deinking process, with the use of a flotation device and harmless chemicals. Paper and paper recycling industries are among the largest polluters of the environment. This
is one of the main reasons for our water conservation research and the use of
a wastewater treatment device, that enabled us to return the water back into papermaking process. With constant monitoring and adaptation of the process to our needs, we were able to lower the amount of solid waste, wastewater and air pollution.
We presumed that there is a way to link computer and handmade design in production
of these kinds of motifs, which we proved with design of digital templates, use of a paper pulp pouring method with plaster and paper casts and the ordinary papermaking
technique for the assembly of our final products with three-dimensional typography,
made out of handmade seed paper. Together with environmentally friendly production
process and the fact, that the end of our product's life cycle gives way to the beginning of
a new one in a plant form, we made a big step towards forming of a true ecoproduct to
be used not only in an aesthetical and decorative sense, but also in advertising and
in a socio-political way.
Key words: recycling, papermaking, three-dimensional motifs, 				
		

typography, ecoproduct
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POVZETEK
Papirništvo in papirno predelovalna industrija veljata za dve izmed najhujših onesnaževalcev okolja, ki sta odgovorni za sečnjo gozdov ter kontaminacijo vode in
ozračja. Zaradi vse večje potrebe po prenašanju in hrambi informacij, zaščiti ter
embaliranju izdelkov in živil pa odpadni papir, poleg reciklirnih obratov, polni tudi
odlagališča.
Vsakodnevno srečevanje s papirjem, ki izjemno hitro izgubi svojo funkcijo (časopisi,
reklame, kartonska embalaža idr.), nas je privedlo k razmišljanju o oblikovanju poenostavljenega postopka snovne predelave papirja v ročno izdelan papir ter ga uporabiti pri izdelavi tridimenzionalnih motivov. S tem bi zmanjšali količino odpadnega
papirja, potrebo po industrijski reciklaži in se izognili tisku za sporočanje informacije.
Preučili smo zgodovino in različne ročne in tovarniške tehnike oblikovanja papirja
in tridimenzionalnih motivov, pod drobnogled pa smo vzeli še recikliranje ter določili
prednosti in slabosti posameznih postopkov kot tudi nadgradili znanje o ukrepih za
trajnostni razvoj in okoljevarstvo na ravni posameznika, industrije, držav in svetovnih združenj, kar nam je pripomoglo pri iskanju lastne rešitve.
V našem gospodinjstvu zbrani papir smo sortirali po kategorijah ter se odločili, da
v raziskavi uporabimo predvsem odpadni časopisni papir, lepenko in karton. Zaradi
vnosa časopisa, smo se odločili, da uvedemo razsivitveni postopek s preprosto flotacijsko napravo in neškodljivimi kemikalijami. Ugotovili smo, da je tako pridobljena
vlaknina slabše kakovosti, z manjšim donosom, hkrati pa porabi veliko naravnih
virov, zaradi česar smo se odločili dodati pisarniški papir v postopek in tako dobili
najbolj primerno celulozno vlaknino za nadaljno delo.
Izdelavo motivov smo začeli z raziskavo, sestavo koncepta in skiciranjem ter prenosom ideje v računalniško okolje, kjer smo, s pomočjo vektorskih in 3D modelirnih
programov, lahko izdelali predogled končnega produkta. Zaradi lažjega reproduciranja smo se odločili uporabiti negativ iz mavca, ki smo ga oblikovali s pomočjo
vii

gline ter negativa, sestavljenega iz papirja, na katera smo vlili celulozno vlaknino.
Ti dve tehniki sta se izkazali za zelo potratni, tako v porabi resursov kot tudi časa,
z majhno možnostjo popravkov. To nas je privedlo do preoblikovanja koncepta in
metode dela, v kateri smo zamenjali uporabo negativa s proizvodnjo klasičnega ročno izdelanega papirja, ki smo ga uporabili v sestavljanju tridimenzionalnih tipografskih objektov. Z menjavo tehnike nam je uspelo zmanjšati porabo virov in pospešiti
celotni proces.
Porabo vode smo omejili s stalnim nadziranjem med različnimi fazami in uvedbo
filtrirne čistilne naprave z aktivnim ogljikom, ki nam je omogočila vračanje prečiščene vode nazaj v proces. Zmanjšali smo tudi trdni odpadek, ki se pojavlja predvsem
v obliki ostanka razsivitvenega postopka, hkrati pa smo skoraj izničili škodljive emisije v zrak ter odpadne vode.
Z oblikovanjem oprijemljivih modelov se nam je uspelo izogniti tisku in uporabi zdravju
škodljivih aditivov, z dodatkom semen pa smo končnim izdelkom povečali dodano
vrednost, njihovo uporabnost razširili od preproste estetske in dekorativne do oglaševalske, okoljevarstvene in družbeno-politične, življenjski cikel pa s tem zaključili
z začetkom novega – z rastlino.
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV
Al2(SO4)3

aluminijev sulfat

AOX		adsorbljivi organski halogeni (ang. adsorbable organohalogens)
BAT		najboljše razpoložljive tehnologije
		(ang. Best Available Techniques)
BPA		bisfenol A (ang. bisphenol A)
BPK		biokemijska potreba po kisiku
BREF		BAT referenčni dokumenti (ang. BAT reference documents)
CaCO3

kalcijev karbonat

CaO		kalcijev oksid ali žgano apno
Ca(OH)2

kalcijev hidroksid ali gašeno apno

CEO		glavni izvršni direktor (ang. chief executive officer)
CEPI		Konfederacija evropskih proizvajalcev papirja
		(ang. Confederation of European Paper Industries)
CFC		klorofluoro ogljikovodiki (ang. chlorofluorocarbons)
CH4		metan
CO		ogljikov monoksid
CO2		ogljikov dioksid
CRC		shema za energetsko učinkovitost
		(ang. Carbon Reduction Commitment)
CTMP		kemijsko termomehanska meljavina
		(ang. chemo thermo mechanical pulp)
ECF		beljenje brez elementarnega klora (ang. elemental chlorine free)
EIPPCB

Evropski urad za celovito preprečevanje

		in nadzor onesnaževanja
		(ang. European Integration Pollution Prevention Control Bureau)
EMAS		sistem Evropske unije za okoljevarstveno vodenje organizacij
		(ang. Eco-Management and Audit Scheme)
EN		evropski standard
xiv

EWS		Evropsko upravljanje za vode
		(ang. European Water Stewardship)
FLEGT

Akcijski načrt EU za izvrševanje zakonodaje, upravljanje

		in trgovanje na področju gozdov
(ang. Forest Law Enforcement Governance and Trade)
FSC		Svet za nadzor gozdov (ang. Forest Stewardship Council)
GHG		toplogredni plin (ang. greenhouse gas)
HCl		klorovodikova kislina
HFC		hidrogenirani fluoroogljikovodiki (ang. hydrofluorocarbons)
H2O		voda
H2O2		vodikov peroksid
HOS		hlapne organske spojine
H2S		vodikov sulfid
HSO3		bisulfitni
̄
ion
ISO		mednarodna organizacija za standardizacijo (ang. International
		Organization for Standardization), mednarodni standard
KPK		kemijska potreba po kisiku
MEK		metiletil ketoni
NaAlO2

natrijev aluminat

Na2CO3

natrijev karbonat ali soda

NaHCO3

natrijev hidrogenkarbonat ali soda bikarbona

NaOH		natrijev hidroksid ali kavstična soda
Na2SO4

natrijev sulfat

NH4+		amonijev kation
NOX		dušikovi oksidi
N2O		didušikov oksid ali smejalni plin
NRT		najboljše razpoložljive tehnologije
PEFC		Program za potrjevanje certifikacije gozdov
		(ang. Program for Endorsement of Forest Certification)
xv

PFC		perfluorirani ogljikovodiki (ang. perfluorocarbons)
PG		propilen glikol
pH		merilo za koncentracijo vodikovih ionov v raztopini
		ali merilo kislosti ali bazičnosti (ang. power of hydrogen)
PVC		polivinil klorid
REDD		Iniciativa za zmanjševanje emisij zaradi krčenja
		in degradacije gozdov (ang. Reducing Emissions from
		Deforestation and Forest Degradation Initiative)
RMP		mehansko razvlaknjevanje z rafinerjem
		(ang. refiner mechanical pulp)
SCP/SIP

akcijski načrt za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo

		in trajnostna industrijska politika
		(ang. Sustainable Consumption and Production
		and Sustainable Industrial Policy (SCP/SIP) Action Plan)
SF6		žveplov heksafluorid
SGW		mehansko razvlaknjevanje z brusnim kamnom
		(ang. stone groundwood)
SIST		Slovenski inštitut za standardizacijo, slovenski standard
SO2		žveplov dioksid
TCF		beljenje brez klora (ang. totally chlorine free)
TDS		vsebnost raztopljenih trdnih snovi
TiO2		titanijev dioksid
TMP		termomehanska meljavina (ang. thermo mechanical pulp)
TOC		skupni organski ogljik (ang. total organic carbon)
TRS		celotno reducirano žveplo (ang. total reduced sulphur)
TSS		trdni suspendirani delci (ang. total suspended solids)
UN		Združeni narodi (ang. United Nations)
ZRN		Zvezna republika Nemčija
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1

UVOD

Papir nas spremlja že stoletja in je nepogrešljiv material našega vsakdana. Pričanja
o njegovi, sicer bolj primitivni, izdelavi segajo že v antično Kitajsko, po dolgih stoletjih pa je sama tehnologija prispela tudi v Evropo, kjer se je postopek poenostavil ter
izboljšal, zamenjale so se vhodne surovine, dodajati so se začeli razni aditivi, papirništvo, skupaj s tiskom, pa je postalo ena izmed vplivnejših panog vse do danes.
Kot vsestranski material se pojavlja skozi dobršni del zgodovine, med izdelke, narejene iz papirja, štejemo tudi tekstil, razne ornamente, gradbeni material in embalažo, najbolj nepogrešljiv pa se je izkazal pri prenosu, širjenju in hrambi informacij.
Besedila, natisnjena na papir, nas spremljajo razmeroma dolgo, v Evropi in na
Zahodu je v porastu vsaj od Gutenbergove revolucije v tisku, ki je, med drugim, poskrbela za večjo dostopnost knjig ter posledično višjo stopnjo pismenosti. Med pomembne mejnike spada tudi vzpostavitev industrijsko-potrošniške družbe, s katero
je svoj razcvet doživel tudi plakat. Vsebina se je skozi čas spreminjala, sama oblika
pa je ostala podvržena dvodimenzionalnosti papirja, na katerega je bila natisnjena.
Kljub velikemu zgodovinskemu in kulturnemu pomenu, papirništvo predstavlja veliko
breme za naravo – odgovorno je za sečnjo gozdov in pragozdov, krčenje naravnih
ekosistemov, onesnaževanje vode in ozračja, k temu pa doda svoj pečat tudi akumulacija odpadnega papirja, reciklirna in tiskarska industrija ter druge povezane
panoge, kar posledično postane naš raziskovalni problem.
Iz tega sledi glavni namen raziskave, ki je, ugotoviti, ali je mogoče vzpostaviti poenostavljen postopek snovne predelave papirja v ročno izdelan papir in le-tega uporabiti pri izdelavi motivov s tridimenzionalno vsebino, s čimer bi zmanjšali količino
odpadnega papirja, potrebo po industrijski reciklaži ter tisku.
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2

TEORETIČNI DEL

2.1 Zgodovina papirja in papirništva
Pole prepletenih celuloznih vlaken, ki jih poznamo pod imenom papir, imajo že več kot
dva tisoč let staro zgodovino, njene izvore pa pripisujemo antični Kitajski. Namembnost
se je skozi čas spreminjala in nadgrajevala, vsekakor pa njihova vloga kot medij za
prenos in ohranjanje informacij, ostaja ena izmed glavnih. Za boljše razumevanje je
priporočljivo spoznati tudi predhodnike, ki so prispevali k evoluciji papirja.

2.1.1 Predhodniki papirja
Poznamo mnogo antičnih civilizacij, ki so uporabljale celulozna vlakna različnih
rastlin za izdelavo papirju podobnih substratov, ki so se lahko uporabljali za pisanje,
risanje, dekoracijo in podobno, poglavitni izmed njih so: bambus, les, lubje, rižev
papir, papirus, tekstil ter pergament, ki je sicer živalskega izvora, vendar pomemben
za razumevanje širitve papirja v Evropo.
Bambus in les
Na kitajskem se je za pisanje pred iznajdbo papirja uporabljalo tanke rezine bambusa
in lesa. Kljub naraščujoči privlačnosti papirja pa pisanje na bambus in les ter izdelava knjig iz le-teh ni bilo izpodrinjeno do 3. stoletja. Ko je papir končno prevladal, se
je izdelava knjig pocenila, velikost se je zmanjšala in postale so manj okorne in bolj
primerne za prenašanje. Kljub temu pa večje naklade in širša distribucija, do izuma
tiska, niso bile mogoče. [1]
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Lubje
Na različnih koncih sveta se je lubje uporabljalo kot material za pisanje kot tudi za
oblačila. Znani so primeri iz Mehike ter pacifiških otokov, kjer se iz lubja murve pridobiva tapa in amate, tradicija, katero so izpopolnili že Maji. S pomočjo udarcev se
vlakna lubja raztegnejo in dajo materialu določeno gladkost ter upogljivost. [2]
Kot dejstvo je potrebno navesti, da so tapa za oblačila uporabljali tudi na kitajskem,
nedaleč od izumiteljev papirja, tako da podobnost s postopki tradicionalne izdelave
papirja (udarjanje po celuloznih vlaknih za razvlaknitev) ni zanemarljiva. [1]
Rižev papir
Material, ki ga poznamo kot rižev papir z rižem, razen delno prosojnega izgleda,
nima veliko skupnega. Pridobiva se s previdnim rezanjem stržena kung-shu rastline
(lat. Tetrapanax papyrifera), ki spada v družino bršljanovk. Vlakna pridobljena iz
stržena so krajša kot tista iz traheid, ki se uporabljajo za papir, zato so fizične lastnosti, kot je trdnost, slabše.
Papirus
Papirus ima svoje korenine v starem Egiptu, uporabljali pa so ga tudi v islamskem
svetu ter na območju blizu današnjega Izraela. Izdelava poteka tako, da se po
sredini razrezano trstičje polaga sprva v eni vrsti, naslednje vrste pa se polagajo
pravokotno na prejšnje. Sledi faza, ki je skupna tudi papirju – udarjanje ali stepanje,
sušenje ter posledično formiranje vodikovih vezi. Papirus je bil uporaben za zvitke,
a zaradi svojih fizičnih lastnosti ni bil primeren za uporabo v knjigah.
Tekstil
Kljub temu, da se je tekstil pojavil pred papirjem, sta v antični Kitajski v enem obdobju
imela izmenično vlogo, kjer se je v nekaterih primerih tekstil uporabil kot material za
pisanje ter papir za izdelavo oblačil.
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Poleg celuloznih vlaken (npr. bombaž, konoplja in lan) se je uporabljala tudi svila
(najdeni so ostanki zemljevida narisanega na svilo iz 2. stoletja pred našim štetjem),
sicer živalskega izvora.
Izdelava tekstila poteka z zvijanjem vlaken v prejo ter posledično tkanje, v čimer se
razlikuje od izdelave papirja. Vendar pa obstajajo dokazi, da so se (odpadne) tekstilne krpe uporabljale kot vir vlaken za izdelavo papirja. [1]
Pergament
Papir je z vzhoda v Evropo potoval več stoletij, pred njegovo splošno sprejetostjo pa
so na tem ozemlju uporabljali pergament. Za razliko od ostalih omenjenih substratov
za pisanje, je le-ta živalskega izvora. Pergament je v svoji osnovi očiščena in obdelana živalska koža, sledi njegove uporabe pa segajo v 2. stoletje. Cerkveni pisarji so
temu materialu dajali prednost pred papirjem predvsem zaradi svoje moči, hkrati pa je
bil papir tudi asociiran z islamom in židovsko vero. S prihodom Gutenbergovega tiska
se papir začne uveljavljati kot cenejši, bolj dostopen material za uporabo v knjigah.

2.1.2 Ročna izdelava papirja
Papir ima za sabo dolgo pot skozi zgodovino (glej sliko 1). Arheološke najdbe pričajo
o uporabi papirja v dinastiji Han že v 2. stoletju pred našim štetjem. Večinoma so
bili dokazi najdeni v grobnicah, v suhih, puščavskih območjih, kjer se, zaradi pomanjkanja vlage, niso popolnoma razgradili. Najstarejši, do sedaj, so bili najden leta
1957 v Pa-chhiao, blizu Sian in Shensi province (datirani nekje med 140 do 87 pred
našim štetjem). Po izgledu so svetlo rumene barve, debeli, neenakomerni ter grobi,
na površini pa je razviden odtis tkanine. Nekateri vzorci vsebujejo tudi ostanke konopljinih vrvi, kar nakazuje na uporabo krp in drugih materialov, ki so se sušili na podlagi,
stkani kot blago. [1]
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Zgodnji začetki izdelave na Kitajskem
Med prvotne vire celuloze za izdelavo papirja štejemo konopljo, lan, juto, ratan,
ramijo, murvo in bambus. Te rastline naj bi, za lažje odstranjevanje lubja (nekateri
notrnaji deli lubja imajo manjšo vsebnost lignina), v prvi fazi namočili v vodi, z nadaljnim postopkom separacije in namakanjem v lugu, pripravljenim iz pepela, je
sledilo še udarjanje vlaken z lesenim kladivom.
Splošno prepričanje je, da se je v začetku uporabljalo tkano sito iz blaga, raztegnjeno preko bambusovega okvirja, na katerega se je zlilo vlaknino, jo enakomerno
prerazporedilo ter postavilo sušiti na sončno svetlobo. Za izdelavo cigaretnega in
zavijalnega papirja se podobna metoda še vedno uporablja ponekod po svetu.
Japonska in Koreja
Papirništvo je na Japonsko in v Korejo prišlo približno 500 let po kitajski iznajdbi.
Kot vhodne surovine za papir (ali po japonsko washi) so Japonci preferirali vlakna ličja
kozo (murva), mitsumata (lat. Edgeworthia chrysantha) in gampi (lat. Diplomorpha
sikokiana). Stebla so dali pod paro ter olupili vroče lubje, ga očistili, odstranili temnejše dele, prekuhali v lugu in, za separacijo, nežno udarjali po dolgih vlaknih.
Končne pole so nato prenesli na podlago za sušenje.
Na japonskem se je kasneje razvilo sito iz vzporedno vezanega bambusa ali trsja, zvezanega s svilo ali konjsko dlako, imenovano sugeta. Izdelovalci papirja so pri Tamesuzi metodi sugeto potopili v suspenzijo vlaken in vode, jo povlekli proti sebi ter jo
v horizontalni legi potegnili iz kadi, tako da se je na površini sita nabrala plast vlaken,
voda pa je odtekla med režami. Ker se je sito lahko zvilo, je bilo odstanjevanje
mokre pole ter postavitev le-te na sušilno površino (ravna lesena deska ali ometana
stena), lažje, sito pa se je takoj lahko uporabilo za naslednjo polo.
Poleg Tame-suzi metode pa na japonskem poznajo tudi Nagashi-zuki metodo, kjer se
v kad s suspenzijo vode ter vlaken doda še sluz neri, pridobljeno iz rastline tororo aoi,
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ki spada v družino hibiskusa. Ta preprečuje, da bi se dolga vlakna zavozlala ali prepletla s sosednjimi vlakni ter s tem tvorila flokule med samim nastajanjem pole. Papir,
narejen po tej metodi, je relativno tanek in močnejši od navadnega in je posledično
bolj cenjen ter dražji.
Islamski svet
Iznajdba papirja se je začela širiti na zahod, po Svileni poti, skozi Samarkand do
Bagdada ter posledično skozi islamski svet, predvsem v obliki verskih besedil. Zamenjal
je papirus v izdelavi korana, saj je bil bolj primeren za zgibanje in vezanje v knjige,
zaradi svoje teže in manjše vpojnosti pa je bil ustrezen za obojestransko postavitev
besedila. Zaradi daljšega sušenja pri nagashi-zuki, se je sluz nadomestila s ponovnim
namakanjem v mešanici škroba ali želatine, čemur je sledilo ponovno sušenje.
Indija
Iz Samarkanda je tehnologija potovala tudi na jug, v Indijo, kjer je papirništvo postalo
cehovska dejavnost. Tradicionalni indijski papir je bil narejen večinoma iz recikliranega papirja ali iz odpadnega tekstila, vključno z juto, lanom in drugimi rastlinskimi
vlakni, zaradi neskladnosti vhodnih surovin in manjše obremenitve med stepanjem,
je daljše namakanje (več dni ali tednov), postalo stalna praksa, dodalo se je še
lug ali žgano apno. Zaradi daljše fermentacije in hidrolize, se je celulozni material
segrel, omehčal, posledično se je zmanjšala moč vlaken in tudi sam izkoristek.
Evropa
S prihodom papirja preko Španije in Italije, se je spremenilo sito – uporabljati so začeli
fiksno bakreno ali medeninasto mrežo, ohranila pa se je vzporedna vezava žic, katerih
vzorec je bil viden na končni poli. Skupaj s samim zajemanjem vlaken iz kadi tvorita
posredni dokaz, da je tehnologija pripotovala iz Azije. Pojavil se je okvir, postavljen na
sito, ki je pripomogel pri zadrževanju vlaknine na situ in formiranju bolj homogene pole.

6

Zaradi same narave fiksnega sita, se je moral spremeniti način prenosa mokrih pol.
To so izvedli s pomočjo volnenega filca, s procesom imenovanim gavčanje. Ta proces
so ponavljali, izmenične plasti papirja in filca pa so oblikovali v stebre, postavljene
v prešo. Kasneje so te plasti ločili, papirne pole pa obesili in posušili.
Izdelovalci papirja v Evropi, predvsem Italijani, so, za lažje stepanje in ob obilici
vodnih virov, začeli uporabljati vodne mline. Posledično se je, zaradi njihove uspešnosti, proizvodnja papirja v islamskem svetu skoraj ustavila.
Kot vir se je v večini uporabljala tkanina, zaradi vse večje uporabe mehanskega stepanja (od leta 1660 tudi s holandskimi steptalniki) pa se je potreba po namakanju,
spiranju in gnitju vlaken zmanjšala, kar dokazujejo tudi zgodnji primerki francoskega
papirja, ki so dobili kremasto-rumen odtenek. [2]

Francija
1348
Španija
1144
Fez
800

Nurnberg
1390
Italija
1276

Kairo
800

Samarkand
750
Bagdad
793

Koreja
500
Kitajska
140 pr. n. št.

Japonska
610

Indija
8. stol.

Slika 1: Pot razširjanja znanja o papirništvu [1–3]

Slovenija
Tradicija ročno izdelanega papirja na Slovenskem je stara že več kot 400 let, neposredno pa je povezana s prihodom obrti v Evropo. Prvi so ga izdelovali v Gornji Hrušici
(leta 1544), Valvasor je omenil zaprtje mlina v Poljanah pri Ljubljani (1547), leta 1579
je na Fužinah pri Ljubljani začel z obratovanjem drugi mlin, sledijo jim še papirni mlini
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v Vipavi, pri Žužemberku (1712) in Škofji Loki (1750). Izdelovati so ga začeli tudi
v Radečah (1750), v Vevčah (1842), v Goričanah (1852), v Tržiču (1881), v Sladkem
Vrhu (1882), z izdelavo lesovine in lepenke so začeli v Ceršaku (1888) ter Prevaljah
(1897), karton na Količevem (1920), v Krškem pa so začeli proizvajati hidrogensulfitno celulozno vlaknino (1939) ter začeli tudi s proizvodnjo papirja (1954). [3]
Postopek izdelave
•

Izbor primernih vlaken: ponavadi se poslužujejo virov z nizko vsebnostjo
lignina (plasti lubja, bombaž), ličje murve, gampi ali mitsumata, odpadni tekstil
ali mešanico različnih vlaken. Pri ročnem izdelovanju sledi prebiranje vlaken, ki
se jih nato spira z vodo. Čista voda je nadvse pomemben dejavnik v procesu,
tako pri izpiranju kot kasneje, za doseganje čistih in sijočih pol.

•

Beljenje vlaken: tradicionalni načini vključujejo ročno separacijo vlaken, kjer
papirničarji z rokami lupijo rastline in prebirajo vlakna, beljenje na soncu pod
tekočo vodo in kasneje beljenje s kemikalijami (po letu 1792 tudi klor).

•

Razvlaknjevanje in stepanje: vključuje odstranjevanje lignina z alkalijami, gnitje
in fermentacijo (tekstil), stepanje in rafiniranje vlaken celulozne vlaknine, ponekod
v Aziji se uporablja tudi stepanje z možnarjem. Ko je blago postalo primarni vir
vlaken, se je za razvrtinčenje tekstilnih vlaken potrebovalo močan pritisk, ki so ga
dosegli s stamperji, kasneje tudi z energijsko bolj učinkovitim holandcem (slika 2).

Slika 2: Mali holandec in veliki holandec v Mojstrski delavnici Vevče
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•

Priprava celulozne vlaknine: zajema čisto vodo, v katero se namoči celulozna
vlakna. V samo zmes ponekod dodajajo barvila, mineralna polnila (kaolin, drobno
mleti apnenec) ter dodatke kot smola in aluminijev sulfat za vodoodpornost papirja.

•

Oblikovnaje lista: poznamo dve glavni metodi – tame-zuki (zajemanje vlaken
s sitom) in metodo s polivanjem, kjer celulozno vlaknino polivajo na sito. Kot smo
že omenili, so bila prvotna sita narejena iz tekstila, napetega na okvir, kasneje se
je pojavilo sito iz tankih, vzporedno položenih bambusovih palčic ali trstičja. S prihodom v Evropo so se pojavila žična sita, prvo iz vzporedno postavljenih žic, nato
pa iz žične tkanine. Pojavil se je tudi okvir, ki se postavi na sito, za omejitev velikosti
pole ter lepše oblikovanje le-te. Papirničar s sitom in okvirjem, ki skupaj delujeta
kot kalup, zajame celulozna vlakna iz vode ter si, za lepšo razporeditev vlaken po
površini, pomaga s stresanjem. Po oblikovanju sledil še odcejanje vode (slika 3).

Slika 3: Tame-zuki metoda oblikovanja lista
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•

Gavčanje: odstranjevanje mokrih listov od sita ter zlaganje v skladovnico (slika 4),
ko papirničar uporablja le eno sito. Poznamo dve metodi – s fleksibilnim sitom
(sugeto), kjer mojster postavi eno polo neposredno na drugo in sito odvije od pole,
in način s fiksnim sitom, kjer papirničar po oblikovanju pole sito obrne, vse skupaj
postavi na navlaženo klobučevino in odstrani polo z nežnimi zibajočimi gibi. V tem
primeru se skladovnica tvori iz alternirajočih plasti klobučevine in papirnih pol.

•

Slika 4: Odstranjevanje mokrih listov od sita ter zlaganje v skladovnico

•

Stiskanje: za odstranitev odvečne vode zaradi nabreklih ter napojenih vlaken.
Na vzhodu, kjer pole postavljajo neposredno eno na drugo, se uporablja zmeren
pritisk z dodajanjem uteži, da se pole ne bi zlepile skupaj, na zahodu pa uporabljajo
višji pritisk (glej napravi na sliki 5), saj vmesna plast filca omogoča odtekanje vode.

Slika 5: Stiskalnica (levo) in kalander (desno) v Mojstrski delavnici Vevče
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Tretja, manj uporabljena metoda pri ročnem izdelovanju vključuje prehod pole
skozi dva stikajoča valja, pod pritiskom (kalandriranje).
•

Faza prenosa papirja iz skladovnice na sušilno površino: pole morajo biti
dovolj suhe, da se lahko odstranijo in tudi dovolj vlažne, da se oprimejo sušilne
površine (postopek na sliki 6). V tradicionalnem papirništu je ta površina porozen
material (gladek les ali ometane stene), kjer voda odteka s pomočjo kapilarnih
sil, sušenje pa poteka na soncu. Slabo vreme lahko botruje sušenju, tako da so
ponekod na Japonskem začeli uporabljati kovinske podlage, segrete s paro. V
Evropi pole obešajo (npr. podstrešja nad samim obratom). Pospeševanje sušenja,
zaradi morebitnega pojava gub, ni zaželeno.

Slika 6: Prenos papirja iz skladovnice na sušilno površino
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•

Površinska obdelava: to se izvaja predvsem zaradi povečanja moči pole in za
tvorjenje boljše pisalne površine. V preteklosti se je to izvajalo z želatino ali pa
s škrobom, ponekod na kitajskem pa tudi pasta iz ribjega lepila. To se izvaja ali
s pomakanjem pole v vodni raztopini ali pa s prehodom pole skozi navlažene
valje, s tem pa se posledično tvori parcialni polimerski film, ki zmanjša prepustnost
zraka ter ojača polo. Sledi še glajenje in poliranje v obliki ali drgnenja s kamnom ali
kalendriranje s kovinskim glazirnim kladivom, pod velikim pritiskom. [2–6]

2.2 Industrializacija papirništva
S prihodom industrijske revolucije v 18. stoletju, je tudi papirništvo poseglo po večji mehanizaciji, ljudi so začeli menjati stroji, pojavile so se nove tehnike, ki so omogočile večjo
produktivnost. S tem je industrializacijo doživel tudi tisk ter druge povezane panoge.

2.2.1 Mehanizacija postopka
Prvi, ki je naredil odločilen korak v smer mehanizacije, je bil delavec v francoski papirnici Didot Saint Leger v Essonnesu, po imenu Nicholas-Louis Robert. S svojimi
poskusi je začel v zadnjem desetletju 18. stoletja, francoski patent za njegov papirniški stroj pa mu je bil dodeljen leta 1799.
Zaradi boljših možnosti za nadaljni razvoj, je Didot poslal svojega svaka Johna
Gamble-a v London, kjer je spoznal papirniško družino Fourdrinier, ki mu obljubi
finančno pomoč. Kmalu, v letu 1801, je bil pridobljen še angleški patent. K izboljšavam in pri nadgradnji prvotnega stroja je pripomogel inženir Bryan Donkin, zaradi
česar je do leta 1807 Fourdrinierjev papirniški stroj postal tudi komercialni uspeh, saj
so v enem dnevu izdelali toliko papirja kot so ga ročni izdelovalci lahko v enem tednu.
Med pomembnejše napredke v papirništvu štejemo tudi sito s spleteno mrežo, katerega rezultat je bil papir brez vzporednih linij (ang. wove paper), ki se je pojavil
okoli leta 1756, prvi naj bi ga pa izdelal James Whatman. Le-tega je uporabil znani
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tipograf in tiskar John Baskerville svoji knjigi Virgil, sam Baskerville pa je bil zaslužen
tudi za izum sušilnih valjev, segrevanih s paro, ki so papir zgladili in ga naredili bolj
primernega za tisk. [7–9]

2.2.2 Iskanje novih virov celuloznih vlaken
Poraba se je v 19. stoletju začela eksponentno večati. V Združenem kraljestvu se je
od leta 1800 do 1850 potrošnja papirja zvišala s približno 1,13 kg na približno 3,63
kg na prebivalca. Odpadni tekstil (večinoma bombažni in laneni), primarni vir celuloznih vlaken v tistem času, je postajal vedno bolj redek, zato so začeli z iskanjem
alternativ. V Združenem kraljestvu so rešitev našli v esparto travi, ki so jo uvažali iz
severne Afrike in južne Evrope, med obema svetovnima vojnama pa so se trgovske
poti prekinile in v uporabo je prišla slama.
Že v 18. in 19. stoletju so izvajali poskuse, tako kemične kot mehanske ter kombinacije obeh, da bi pridobili celulozna vlakna iz lesa. Poskusi so sčasoma postali bolj
uspešni, tako da je bil v 19. stoletju znaten delež papirja izdelan iz lesa, v 20. stoletju
pa že večina. S tem se je povečala tudi poraba in uvoz celulozne vlaknine iz lesa
– iz 79.000 ton v letu 1887 na 2,738.000 ton v letu 1970. Potrebno je še dodati, da
papir, narejen iz esparto trave, slame ali lesa ni tako trden kot papir iz tkanine, a je,
zaradi lažje dostopnosti vhodnih materialov, predstavljal cenovno ugodnejšo rešitev,
kar je posledično vplivalo na ceno knjig in drugih tiskanih materialov. [7]

2.2.3 Usoda ročno izdelanega papirja
S porastom industrijskega pridelovanja papirja, je obratno sorazmerno začelo
upadati povpraševanje po ročno izdelanem papirju. Večina evropskih papirniških
delavnic se je zaradi tega zaprla, do 1910 pa se jih je ohranila le še peščica.
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S prihodom gibanja Arts and Crafts, je proti koncu 19. stoletja zanimanje zopet
naraslo. V gibanju so zavračali industrializacijo in poveličevali ročna dela, zgodovino ter umetnost. V zgodnjih desetletjih 20. stoletja in tudi v 60. so se ponovno začele
pojavljati delavnice, ki so skrbele predvsem za potrebe turizma ali delovale kot živi
muzeji, manjši delež pa tudi za potrebe bolj zahtevnih odjemalcev. V zadnjem času
so mojstrske izdelovalnice papirja prešle od lesnih vlaken k bombažu ter k drugim
vlaknom, izvirajočih iz začetnega obdobja papirništva na vzhodu. [2]

2.2.4 Papirna industrija danes
Papirna industrija je od svojih začetkov do danes zrastla v eno izmed največjih
in najvplivnejših panog na svetu. Zaradi velikega povpraševanja in vedno širše
palete izdelkov v ponudbi, se na leto proizvede približno 400 milijonov ton. Kljub
temu, da proizvodnja papirja in kartona v ZDA in Evropi upada, se v globalnem
merilu povečuje. Tako naj bi se do leta 2020 povišala na 500 milijonov ton. Največ
izdela Kitajska, ki je zaslužna za 25 % svetovnega povpraševanja ter 26 % globalne
proizvodnje papirja in kartona v letu 2013, sledijo pa ji Združene države Amerike (18
% svetovnega povpraševanja) ter vzhodna Evropa (17 %). [10]

2.2.5 Industrijski postopek izdelave
Industrijske papirnice vključujejo obrate, ki skrbijo za pripravo vhodnih surovin,
razvlaknjevanje, spiranje in precejanje vlaknine za kemično predelavo, beljenje, pripravo zalog in izdelavo papirja. V preglednici 1 je opisan proces, ki se je od nekoč
do danes nadgradil ter izboljšal, v osnovi pa ohranja tesen stik s svojimi koreninami.
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Preglednica 1: Glavni procesi v industrijski izdelavi papirja [11]
FAZA

GLAVNI PROCESI

Priprava vhodnih surovin

Lupljenje
Sekanje in transport

Razvlaknjevanje

Mehansko
• z brusnim kamnom (SGW)
• z rafinerjem (RMP)
• termomehanska meljavina (TMP)
• kemijsko termomehanska meljavina (CTMP)
Kemično
• sulfatni (kraft) proces
• sulfitni proces
Delno kemično
Razvlaknjevanje recikliranega papirja

Regeneracija kemikalij
(chemical recovery)

Uparevanje
Regeneracijski kotel
Pretvorba kemikalij iz kotla v osnovno obliko
Kalciniranje

Beljenje

Mehanično
Kemično

Priprava papirne snovi
in izdelava papirja

Priprava papirne snovi
Odstranjevanje vode
Stiskanje
Sušenje
Površinska obdelava

Priprava vhodnih surovin
Surovine za papir in karton zajemajo:
•

vlaknine: primarne in sekundarne – rastlinske, živalske, sintetične, anorganske,
star papir; lesne in druge vlaknine – tekstilne, iz enoletnih rastlin, sintetične,
star papir),

•

polnila: naravne mineralne snovi – kaolin, CaCO3, sintetične – TiO2,
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•

pomožna sredstva: klejiva, Al2(SO4)3, NaAlO2, škrob, barvila in optična belila,
dodatki za povečanje mokre trdnosti in

•

voda.

Hlodovina je pripeljana do lesnopredelovalnega obrata, kjer je razsekana ter poslana
na razvlaknjevanje, ki je lahko mehansko, kemično ali kombinacija obeh. Uporablja
se za ločevanje celuloznih vlaken in povečevanje moči papirja. V glavnem se uporabljajo 3 vrste vlaken – iz lesa (večina proizvodov), sekundarna ali reciklirana vlakna
ter brezlesna vlakna (npr. bombaž, konoplja, lan).
Razvlaknjevanje
Razvlaknjevanje je proces ločevanja celuloznih vlaken. Pri mehanskem razvlaknjevanju
se les pretvori v vlakna z mletjem ali brušenjem pod rotirajočim kamnom in dodatkom
vode. Toplota, generirana z obračanjem kamna, pripomore k ločevanju lignina od vlaken.
V drugi polovici 20. stoletja so razvili način mehanskega razvlaknjevanja z rafinerjem, kjer so leseni sekanci podvrženi močnim strižnim silam, ki nastajajo med rotirajočim jeklenim diskom in fiksirano ploščo.
Pri proizvajanju termomehanske meljavine (TMP) se leseni sekanci, za boljše razvlaknjevanje, podvržejo termični obdelavi s paro, zaradi katere se omehčajo. Celulozna
vlaknina je svetlejša in vsebuje daljša vlakna. Nadgradnja tega postopka pa je kemijska termomehanska meljavina (CTMP), kjer se sekance pred mletjem impregnira
z natrijevim sulfitom, čigar posledica je še svetlejša vlaknina.
Mehanske oblike razvlaknjevanja imajo velik doprinos (približno 95 %), a rezultat so
poškodovana vlakna, celulozna vlaknina vsebuje veliko nečistoč, sam postopek pa
je energijsko zelo zahteven (1000 KW/tono vlaknine), ki se delno lahko kompenzira
s sežigom lubja. Vlaknina pridobljena s tem postopkom ima visoko opačnost, ni močna,
lahko se jo dodatno beli s peroksidom in/ali natrijevim sulfitom (klora in klorovih spojin
se, zaradi visoke cene kemikalij in slabega vpliva na donos, ponavadi ne uporablja), ki
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papir posvetlijo in ne belijo, papir pa je bolj rumeno-sive barve, je zelo gladek in ima
slabo odpornost na svetlobo. Primeren je za časopisni papir in netrajne papirne izdelke.
Pri kemijskem razvlaknjevanju, poznamo sulfatni (kraft) in sulfitni proces, pri katerih se
leseni sekanci kuhajo v kotlu, ob prisotnosti kemikalij ter pod pritiskom, ki pripomorejo k
odstranjevanju lignina. Po kuhanju dobimo celulozno vlaknino z nepoškodovanimi vlakni.
Med postopkom se približno polovica lesa raztopi v črni lug, ki se pred beljenjem
odstrani iz vlaknine, vlaknina pa se, za bolj homogeno sestavo, očisti in filtrira.
Najbolj pogost proces v lesnopredelovalnih obratih je sulfatni ali kraft proces, pri
katerem se sekanci kuhajo v alkalijah (natrijev hidroksid in natrijev sulfat), z njim
dobimo vlaknino rjavkaste barve, ki se jo, za doseganje želene svetlosti, lahko beli.
Potek sulfitnega procesa je podoben sulfatnemu, a v nasprotju z njim, se tu uporablja raztopina žveplove kisline in bisulfitni ion (HSO3̄ ), sama celulozna vlaknina pa je
šibkejša kot pri kraft procesu. Zaradi lažjega beljenja, predvsem z vodikovim peroksidom, se ta uporablja za specialne celulozne vlaknine, ki se uporabljajo za higienski
papir in papir primeren za tisk in pisanje, saj ustreza zahtevi po brezklornih izdelkih.
Donos pri obeh procesih je nižji kot pri mehanskem razvlaknjevanju (približno 45–50
%), saj se lignin v celoti raztopi in loči od vlaken ter se v fazi povrnitve kemikalij
lahko pretvori nazaj v začetne kemikaljije. Uporablja se, vključno z ostanki lubja in
drugih nečistoč, tudi pri sežigu za proizvajanje elektrike in toplote, katere presežek
odvaja v električno in toplotno omrežje.
Pri delno kemičnem procesu se sekanci delno skuhajo v šibki raztopini natrijevega
sulfita in natrijevega karbonata, nato pa so poslani na mehansko rafiniranje za razvlaknjevanje. Delno kemična vlaknina je zelo trda in se jo uporablja pri izdelavi lepenke.
Sekundarna vlakna zajemajo vse vlakninaste materiale, ki so že bili v proizvodnem
procesu in se reciklirajo kot vhodni material za drug izdelek. Ta vlakna so šibkejša in
imajo manj sposobnosti za vezavo kot deviška vlakna. Vlakninasti material se potopi
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v razvlaknjevalnik, kjer, s pomočjo rotorja in vroče vode ali kemikalij za razvlaknjevanje, razpade in se razredči. Smeti in nečistoče se odstranijo s posebnima strojema
– prvi jih odstrani z žico, na katero se naberejo manjši delci, drugi pa s pomočjo
veder odstrani večje delce, ki se zaradi centrifugalne sile nabirajo na robu.
Brezlesno razvlaknjevanje je proizvajanje vlaknine iz drugih virov kot so drevesa,
vključujejo pa slamice in trave (riž, lan), konopljo, bombaž, ramijo, listje itd. Proces
poteka ali mehanično, pri visokih temperaturah ali v prirejenem kraft postopku. [3, 11]
Regeneracija kemikalij
Pri kemičnem in delno kemičnem razvlaknjevanju je, iz okoljskega in ekonomskega vidika,
pomembna tudi regeneracija kemikalij, ki se uporabljajo v procesu razvlaknjevanja.
Šibek črni liker (ang. weak black liquor), tekočina, ki vsebuje lignin, organski material, oksidirane organske spojine (Na2SO4, Na2CO3) in beli liker, z vsebnostjo trdnih
delcev med 12 do 15 % se odvede skozi uparjalnike, za dvig trdnega deleža, čemur
lahko sledi še oksidacijska faza, ki trdni delež poveča na približno 65 do 68 %.
Sežig organskih spojin se vrši v regeneracijskem kotlu, zaradi visoke energijske vrednosti koncentriranega črnega likerja pa se ta proces uporablja tudi za proizvajanje pare
in električne energije. Med sežigom se anorganske procesne kemikalije reducirajo
v talino, ki se jo odstrani z dna kotla in kasneje še refinira.
Za ponovno pridobivanje kuhalne raztopine se talina prvo zmeša z raztopino belega
likerja, s čimer postane zeleni liker. Z dodatkom kalcijevega hidroksida (Ca(OH)2),
postane zeleni liker zopet kavstičen, nastali kalcijev karbonat (CaCO3) se v obliki apnenega blata odstrani, s tem pa se ponovno dobi beli liker, primeren za proces kuhanja.
Apneno blato se pošlje v peč na kalciniranje, nastalo apno (CaO) se nato raztopi
v vodi, s čimer nastane kalcijev hidroksid. [12]
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Beljenje
Nekateri lesnopredelovalni obrati, ki proizvajajo beljeno celulozno vlaknino, vključujejo tudi delignifikacijski proces s kisikom, ki zmanjšuje vsebnost lignina, brez da bi
vplival na moč ali donos vlaken, hkrati pa zmanjšuje potrebo po belilnih kemikalijah
za doseganje želene svetlosti vlaknine.
Glavni namen razvlaknjevanja in beljenja je proizvajanje vlaknine s čim nižjo vsebnostjo lignina, s čim manjšim vplivom na vlakna in donos. Beljenje povečuje svetlost
v seriji kemičnih procesov, ki skupaj tvorijo belilno linijo, postopek pa v večini vključuje alternirajoče zaporedje belilne faze, kjer je vlaknina podvržena belilom, in faze
ekstrahiranja, ki ni vedno prisotna ter zajema dodajanje kemikalij (ponavadi NaOH),
ki nevtralizirajo reakcijo in kislost.
Zmanjševanje zahtev za beljenje je ena izmed poglavitnih vzrokov za iskanje alternativ beljenju s klorom, ki je, v obliki organskih kloridov (AOX), en izmed največjih
onesnaževalcev okolja. Razvilo se je beljenje brez elementarnega klora (ECF) in beljenje brez klora (TCF). ECF, z uporabo klorovega dioksida je trenutno najbolj pogosta
opcija na svetu, brezklorni postopki pa zajemajo tudi prej omenjeno delignifikacijo s
kisikom, beljenje z ozonom, uporaba peroksida in peroksi kislin, encimov itd. [3, 11]
Priprava papirne snovi in mletje
Pred izdelavo papirja gre vlaknina skozi več stopenj priprave papirne snovi, od
surove do končne, ki zajemajo mešanje vlaknin (mehanične, kemične, sekundarne
in mešanice le-teh), redčenje ter dodajanje kemikalij, kjer sama kakovost pripravljene papirne snovi posledično tudi določi lastnosti papirja.
V razpuščevalniku se suha vlaknina razredči v vodi in tvori suspenzijo, v razkosmovalniku pa se nerazpuščeni kosmi pri veliki hitrosti med noži razkosmijo. Temu sledi
mletje v holandcih ali rafinerjih, ki sodi med pomembnejše procese v proizvodnji, saj
vpliva na lastnosti vlaken na različne načine (npr. zmožnost mreženja, brez poško19

dovanja vlaken, z zmanjševanjem odpornosti na odvodnjevanje), ti pa so odvisni od
zahtev za končno izdelavo specifičnih vrst papirja. Proces rafiniranja mora v zakup
vzeti tudi obnašanje različnih vrst vlaken, katerega vzrok so različne morfološke
lastnosti. Za doseganje različnih učinkov se dodaja tudi kemične aditive, kot so:
barvila in pigmenti, polnila (kaolin, kalcijev karbonat, titanijev dioksid) za izboljšanje
optičnih lastnosti, klejiva za zniževanje vpojosti in povečanje primernosti za pisanje
in tisk ter druga pomožna sredstva. [3, 11]
Papirni stroj
Tako pripravljena suspenzija, ki vsebuje približno 99,5 % tekočine in 0,5 % vlaknine,
se nato odvede na prvi del »Fourdrinierjevega« papirnega stroja (slika 7), imenovanega natok. Njegove naloge so enakomerna in kontinuirana porazdelitev snovi po
vsej širini sita, homogeniziranje suspenzije in dušenje predhodno nastalih pulzacij.
Na sitovi skupini se nato oblikuje mreža papirnih vlaken, voda pa odteka skozi
mrežo. Vlakna se orientirajo v smeri poti sita in se prepletajo, kar izboljša oblikovanje
papirnega traku.
natočna
omara

parna
omara

merilni
senzorji

sita za odvodnjavanje
sitova skupina

vlažilnik
skupina
stiskalnic

sušilni valj
sušilna skupina

navijalni
kolut

indukcijsko gretje
gladilnik

Slika 7: Shema papirnega stroja [13]
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Papirni trak nato potuje v skupino stiskalnic, kjer se, pod pritiskom rotirajočih valjev,
iztisne del vode, trak pa se zgosti in zgladi. Temu sledi prehod skozi energijsko zahteven sušilni del, kjer sušilci, segreti s paro, izparijo še večji del preostanka vode.
Nekateri papirji gredo skozi fazo površinske obdelave (npr. klejenje), čemur sledi
sekundarno sušenje. Kljub sušenju papir še vedno vsebuje 4 do 6 % vlage, da ne bi
postal preveč krhek. Naslednja stopnja je kalandriranje ali glajenje, kjer se papirni
trak zgladi, na koncu linije pa nastopi še navijanje na izbrani kolut oziroma razrez na
želene papirne pole. V preglednici 2 so predstavljene različne vrste papirja. [3, 11]
Preglednica 2: Razvrstitev papirja [3]
RAZVRSTITEV PAPIRJA

VRSTE

Glede na gramaturo

nizkogramski (< 59 g/m2)
srednjegramski (60–119 g/m2)
visokogramski (120–200 g/m2)
karton (150–600 g/m2)
lepenka (225–600 g/m2)

Glede na izdelavo/obdelavo površine

ročno izdelani (za specialne namene)
strojno izdelani
• naravni (niso površinsko obdelani, časopisni
papir ...)
• pigmentirani (sijajni/mat)
• premazni (sijajni/mat; obojestransko/enostransko premazni)
drugače oplemeniteni
• kaširani s folijo
• prevlečeni z voskom
• gumirani

Glede na sestavo

brezlesni/fini
• iz celuloze
• iz celuloznih in tekstilnih vlaken
• iz tekstilnih vlaken
lesovinski/srednje fini papirji (pretežno iz
lesovine, z dodatkom celuloze)

Glede na uporabnost

grafični papirji
higienski papirji
embalažni papirji
kartoni in lepenke za embalažo
in druge namene
drugi papirji
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2.3 Težave papirne industrije
Papir se je skozi zgodovino uveljavil kot vsestransko uporaben material, sam proces
izdelave pa predstavlja veliko breme za naravo. Papirna industrija zahteva ogromno
virov in je ena izmed največjih onesnaževalcev v svetovnem merilu, saj so poleg
vlaken, vhodne surovine tudi voda, kemikalije in energija (glej preglednice 3–5).
V Združenih državah Amerike je ta industrija največja porabnica procesne vode na
tono izdelka, tretja v porabi energije, četrta v emisiji kemičnih odpadkov v vodo in
tretja v emisijah v zrak. Med te štejemo tudi emisije plinov proizvodnega procesa
vlaken, papirja in drugih surovin, proizvajanja energije, transporta, uporabe ter
emisije ob koncu življenjske dobe izdelka. Ne gre zanemariti tudi nevarnih trdnih
odpadkov, ki so posledica proizvodnega procesa in čistilnih postopkov.
Preglednica 3: Trdni odpadki [14]
VIR

VRSTA ODPADKA

LASTNOSTI ODPADKA

Čistilna naprava
odpadnih voda

Blato

Organski del vsebuje vlakna
in organsko blato
Anorganski del vsebuje glino, kalcijev
karbonat ipd.
20–60 % vsebnost trdnih snovi
pH≈7

Proces razvlaknjevanja

Usedline, blato

Usedline zelenega luga iz nereaktivnih
kovin in netopnih materialov,
apneno blato

Energijski kotel

Pepel

Anorganske spojine

Lesnopredelovalni obrat

Blato

Ostanki barv, vlakna, lignin
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Preglednica 4: Emisije v zrak [14]
VIR

GLAVNI ONESNAŽEVALCI

Kemično
razvlaknjevanje

Hlapne organske spojine (HOS): terpeni, alkoholi, aceton,
fenoli, metanol, kloroform, metil etil ketoni (MEK)
Reducirane žveplove spojine (TRS: total reduced sulphur)
Organski kloridi (AOX)

Beljenje

HOS: aceton, metilen klorid, kloroform, MEK, klorometan,
trikloroetan, CFC, HFC, PFC

Čistilna naprava
odpadnih voda

HOS: terpeni, alkoholi, aceton, fenoli, metanol, kloroform,
MEK

Energijski kotel

SO2, NOx, pepel, grobi delci

Uparjalnik

Neuparljive snovi: TRS, HOS (alkoholi, terpeni, fenoli)

Povrnitveni kotel

Fini delci, TRS, SO2, NOx

Kalciniranje

Fini in grobi delci

Preglednica 5: Emisije v vodo [14]
FAZE PROCESA

ODPADNE VODE

Priprava lesa za razvlaknjevanje

Trdni suspendirani delci (TSS), barve, organske
snovi (KPK, BPK): celulozna vlakna, škrob,
hemiceluloza, ogljikovi hidrati, ...

Razvlaknjevanje, uparjevanje

Organske snovi, TRS, AOX, HOS

Proces po razvlaknjevanju

Velike količine odpadne vode s trdnimi suspendiranimi delci in organskimi snovmi

Beljenje

Organske snovi, barve, klorove spojine, AOX,
HOS

Izdelava papirja ter premazovanje

Trdni suspendirani delci, organske snovi, barve,
aceton

En izmed bolj perečih problemov, povezanih s papirništvom, je tudi sečnja gozdov,
predvsem v razvijajočem svetu. Različne vrste papirja potrebujejo različne vrste
vhodnih surovin – recepti za izdelavo lahko vsebujejo 3 ali celo 30 vrst celuloznih
vlaken. Slabo regulirana ali nekontrolirana sečnja predstavlja nevarnost ekosistemom
v globalnem merilu, povečuje vpliv tople grede ter spreminjanje podnebja, posledično pa vodi v pomanjkanje vode na lokalni ravni ter izgubo ali celo izumiranje živalskih
in rastlinskih vrst. [11, 15]
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2.4 Izboljšave
2.4.1 Izboljšave na področju naravnih virov
Gozdovi
Kljub slabemu položaju se, zaradi veliki finančnih vložkov, predvsem v Zahodni
Evropi ter Severni Ameriki, stanje konstantno izboljšuje. Lesne vlaknine pridobivajo iz manj kakovostnega lesa, kar zmanjšuje pritisk na gozdove ter ga posledično
čistijo. Upad potrebe po lesu za kurjenje pomeni, da gredo lahko ostanki, pri pametnem gospodarjenju z lesom in gozdovi, v celulozno industrijo.
Laceyjev zakon je v Združenih državah Amerike v veljavi od leta 1900 in je sprva
ščitil le divje živali ter protizakonito trgovanje le-teh, leta 2008 pa so ga razširili tudi
na trgovanje in uvoz lesa in lesenih izdelkov. V Evropi poznamo Akcijski načrt
EU za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov
(Forest Law Enforcement Governance and Trade – FLEGT). Ta shema izdajanja
dovoljenj zagotavlja, da v EU vstopajo le proizvodi iz lesa, ki so bili posekani v
skladu z zakonodajo države proizvajalke.
S problemom krčenja gozdov, upoštevajoč tudi zaščito biotske raznovrstnosti, zemljiške pravice avtohtonih prebivalcev, svete kraje ter komercialne in družbene potrebe
lokalnih skupnosti, se ukvarjajo certifikacijski sistemi za odgovorno gospodarstvo kot
sta FSC (Forest Stewardship Council) in PEFC (Program for Endorsement of Forest
Certification). FSC je mednarodna, neodvisna, nevladna in neprofitna organizacija,
za promocijo odgovornega in trajnega gospodarjenja z gozdovi. Uvedla je mednarodno certificiranje za spremljanje lesa in lesnih produktov od začetka do konca proizvodnje in s tem zagotavlja, da ne prihaja do zlorabe sečnje. FSC je bil sprva namenjen
nadzoru nad velikimi površinami kot je amazonski pragozd in ni upošteval lastniških
pravic avtohtonih ljudi in lastnikov manjših gozdov, zaradi česar je bil uveden PEFC.
Ta ponuja možnost skupnega certificiranja, standarde za gospodarjenje z gozdovi,
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ki jih nastavi država (ni centralizirano), vključi tudi lokalne skupnosti ter stanje gozdov,
te pa preuči tretja oseba in, če je vse skladno, jih potrdi tudi PEFC. [3, 15–18]
Iniciativa Združenih narodov REDD (Reducing Emissions from Deforestation and
Forest Degradation Initiative) je bila ustanovljena z namenom, da ustvari vrednost
za potencial skladiščenja ogljika v gozdovih. Ko se dejanski potencial izmeri, razvite
države razvijajočim plačajo nadomestilo za njihove še stoječe gozdove. [15, 19]
Voda
Na področju gospodarjenja z vodo poznamo prostovoljno iniciativo Združenih
narodov UN CEO Water Mandate, s katero se glavni izvršni direktor v svojem
mandatu zaveže, da bo organiziral različne dejavnosti in akcije za promocijo pametnega upravljanja vodnih virov.
Evropsko upravljanje za vode (European Water Stewardship – EWS) je podporni
sistem za ključne porabnike vode (podjetja, kmetijstvo) za izboljšanje trajnostnega
upravljanja z vodo v povodjih. Ima močno podporo Evropske unije ter Evropske
konfederacije proizvajalcev papirja (CEPI), ustanovljen pa je bil s strani Evropskega
partnerstva za vode. [15, 20]
V sami papirni industriji se zmanjšuje potreba po sveži vodi, zaradi vedno bolj zaprtih
krogotokov, nastale trdne odpadke pa kontrolirano sežigajo pri višji temperaturi – s tem
poskušajo zmanjšati vpliv na okolje, nastali ogljikov dioksid pa vsrkajo gozdovi. [3]
Emisije toplogrednih plinov
S pomočjo Kjotskega protokola (mednarodnim sporazumom), s katerim so se države
podpisnice zavezale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov; GHG protokola (Green
House Gas Protocol), ki se ukvarja z meritvami, upravljanjem in sporočanjem izpustov; CRC sheme za energetsko učinkovitost (Carbon Reduction Commitment),
kjer gre za kupovanje energijskega nadomestila za emisije plinov; ter podobnih, so
se znatno tudi zmanjšali izpusti CO2, N2O, CH4, HFC in PFC in SF6. [21, 22]
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Vredno je omeniti tudi CEPI-jevih 10 prstov (CEPI 10 toes), to je orodje iz izračun
ogljika, uporabljenega v izdelavi papirja. Te informacije, izračunane po uradno priznanih metodah, kot je GHG protokol, podjetja lahko posredujejo strankam ali zainteresiranim vladnim in nevladnim organizacijam. Zajema pa: skladiščenje ogljika v gozdovih,
ogljik v gozdnih proizvodih, emisije proizvodnje, emisije razvlaknjevanja, emisije iz
proizvodnje drugih surovin, emisije proizvajanja energije, emisije transporta, emisije
od uporabe izdelka, emisije ob koncu življenjske dobe izdelka in preprečene emisije.
[15, 23]

2.4.2 Izboljšave na področju proizvodnje
Okoljevarstveno vodenje organizacij in ekooznačevanje izdelkov
Dva glavna sistema okoljevarstvenga vodenja organizacij sta mednarodni okoljski
standard ISO 14001:2015 (slovenska verzija: SIST EN ISO 14001:2015) in sistem
Evropske unije za okoljevarstveno vodenje organizacij EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme).
ISO 14001 določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem in ga lahko organizacija, ki
želi svoje okoljske obveznosti izpolniti na sistematičen način, uporabi za izboljšanje
svojega vpliva na okolje.
Pri EMAS gre za nadgradnjo ISO 14001, dostopna pa je le v državah članicah EU.
Namenjena je spodbujanju boljšega ravnanja z okoljem in perodičnem obveščanju
javnosti o svojih dosežkih, podprtih s preverjenimi okoljskimi podatki, zagotavlja pa
večjo odprtost in transparentnost. [15, 24–26]
Oznake za okolju prijazne izdelke, kot so znak Evropske unije Ecolabel (okoljska
marjetica), Nordijski labod (Nordic Swan) in nemški Modri angel (Der Blaue Engel)
so primerne za papir, ki je narejen iz svežih in recikliranih vlaken (pri Modrem angelu
izključno ali pretežno iz recikliranih vlaken). Navajajo kriterije glede emisij, porabe
energije, izvora surovin ter določenih kemikalij. [18, 27, 28]
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Pri ogljično nevtralnemu proizvodu (Carbon neutral product) se emisije toplogrednih plinov, povezanih z izdelkom, nadomestijo s posojili za financiranje projektov za proizvodnjo obnovljive energije brez emisij (solarne in vetrne elektrarne
ali izboljšave energetske učinkovitosti), oznaka za Certificirano zeleno energijo
(Certified green energy – Green-e) pa pomaga potrošnikom prepoznati certificirane
obnovljive energetske izdelke. [18]
Zmanjševanje odpadkov in emisij
Trenutno predstavlja najboljšo rešitev za težave papirništva. Moderni pristop na eni
strani zajema recikliranje (bolj podrobno opisano v naslednjem poglavju) in prej definirana regeneracija kemikalij, na drugi strani pa vpeljava NRT ali najboljših razpoložljivih
tehnologij (BAT – Best Available Techniques), ki jih določa Evropski biro za celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja (EIPPCB – European Integrated Pollution
Prevention and Control Bureau), katerih uporaba je zapisana v referenčnih dokumentih
BREF (BAT reference documents). Z učinkovito metodo zmanjševanja odpadkov in
emisij se znižajo stroški, zmanjša odgovornost ter breme nevarnih odpadkov. [29–32]
V papirniški industriji se pojavljajo nove metode razvlaknjevanja in beljenja, kot so:
•

razvlaknjevanje z organskim topilom: uporabljajo se topila, kot so etanol,
metanol ipd.; postopek je primeren za manjša in srednje velika podjetja, a je bolj
energijsko zahteven kot konvencionalni načini;

•

razvlaknjevanje s kislino: sekance se pod visokim pritiskom obdela z ocetno
kislino, slaba stran je izguba kisline, ki se jo le do neke mere lahko regenerira;

•

biološko razvlaknjevanje: v procesu se, zaradi izboljšanja lastnosti vlaken,
dodaja mikroorganizme in encime (ksilanaze, pektinaze, celulaze, hemicelulaze,
ligninaze ter kombinacije le-teh), s tem se zmanjša poraba energije ter kemikalij,
zniža se odpadke in emisije, izboljša pa se tudi moč vlaknine in donos;
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•

biološko beljenje: glivične celice (npr. nekatere lesne glive) in njihove encime
se uporabi za predobdelavo vlaknine, kar zmanjša vsebnost lignina ter potrebo
po beljenju;

•

podaljšana delignifikacija: podaljša se faza odstranjevanja lignina pred beljenjem (z daljšim kuhanjem, oksigenacijo, ozonacijo ali s kemičnimi katalisti);
metoda pozitivno vpliva na parametre kot so KPK, BPK, barvo in AOX. [14]

Čiščenje odpadne in procesne vode
Čiščenje vode v papirni in lesnopredelovalni industriji se vrši v treh glavnih fazah (slika 8),
katerih zaporedje je predvsem odvisno od načina razvlaknjevanja in proizvodnje papirja.
Vtok
vode

Primarna
(fizikalna)

Sekundarna
(biološka)

Terciarna
(fizikalno-kemijska)

Iztok
vode

Vtok vode
iz proizvodnje

grobo čiščenje
sedimentacija
flotacija
filtracija

aerobni proces
aktivno blato
anaerobni proces
obdelava z glivami

kemično čiščenje
koagulacija, flokulacija
adsorpcija
membranska filtracija

nazaj v proizvodni
proces ali vodotok

Slika 8: Faze čiščenja odpadne vode [14]

V primarni fazi se, s fizikalnimi postopki, odstrani trdne in tekoče snovi, ki se v vodi
ne topijo. Grobo čiščenje poteka z grabljami, siti in peskolovi, pri finem čiščenju pa
v usedalnikih, flotacijskih in filtracijskih napravah, lovilcih maščob, centrifugah ipd.
•

Aerobno čiščenje poteka v lagunah z mikroorganizmi (bakterije, praživali, ...),
ki, ob prisotnosti zraka, zmanjšujejo KPK, BPK, AOX z nižjo molekulsko maso,
maščobne kisline in TOC. S presnovo organskih snovi se izloča CO2, H2O in NH4+,
iz česar se naprej vrši nitrifikacija. Nastalo blato potuje na zgoščevanje in naprej
na anaerobno gnitje. Predstavljajo preproste in ekonomične biološke sisteme.
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•

Aerobno čiščenje z aktivnim blatom predstavlja prezračevane bazene z mikro
organizmi, združenimi v suspenziji, ki so sposobni odstraniti KPK, BPK, TSS
in AOX, smole in maščobne kisline, voda pa se pretaka skozi sistem.

•

Anaerobni proces se vrši brez zraka, v gnilišču, z uporabo mikroorganizmov.
Primeren je za bolj onesnažene vode, saj so anaerobni mikroorganizmi bolj učinkoviti pri razgradnji kloriranih organskih spojin, vrši se tudi denitrifikacija. Stranski
produkt gnitja je bioplin (iz CH4, CO2, H2S – neprijeten vonj), ki se lahko uporabi
kot gorivo, stabilizirano blato pa je primerno za nadaljno uporabo (zasipanje,
redkeje za kompost/gnojilo).

•

Določene glive in plesni (v večini Pencillium sp., T. Versicolor, P. Chrysosporium)
uspešno zmanjšujejo vsebnost AOX, KPK, BPK, barve, lignina ter v manjši meri
tudi smol in maščobnih kislin iz procesnih in odpadnih voda.

•

Pri kemičnem čiščenju gre za odstranjevanje raztopljenih, koloidnih in fino
suspendiranih snovi iz vode, s pomočjo kemičnih sredstev. Poznamo 3 postopke:
nevtralizacijo, obarjanje ter oksidacijo in redukcijo. Pri prvem se nadzira pH vrednost, pri drugem se z dodatkom kemikalij nekatere snovi oborijo (izločijo v netopni
obliki – kosmiči, kristali), pri tretjem pa se, s pomočjo fotokatalizatorjev, vodikovega peroksida, ozona in drugih katalizatorjev, organske spojine pretvorijo
v neškodljive (H2O, CO2, ...).

•

Z dodatkom kovinskih soli, hitosana ter drugih koagulantov se pri koagulaciji združujejo koloidni delci ali v vodi suspendirane snovi v mikrokosme in kosme (aglomerate), ki jih je lažje odstraniti iz vode (sedimentacija, flotacija, filtracija). Pri flokulaciji
se na fizikalen način (z adsorpcijo na dolgo verigo polimera) aglomerate še poveča.

•

Adsorpcija se dogaja na adsorbentih (aktivno oglje, glina, pepel oglja, aktivni ogljik
ipd.), na katere se adorbirajo organske spojine (barve, KPK, BPK in AOX). Z regeneracijo adsorbenta te organske spojine lahko rekuperiramo in ponovno uporabimo.
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•

Membranska filtracija predstavlja filtriranje vode skozi polpropustne membrane.
Poznamo več vrst kot so: mikrofiltracija (najbolj prepustna), ultrafiltracija, nanofiltracija in reverzna osmoza (najmanj prepustna). Primerna je za odstranjevanje barve,
KPK, BPK, AOX, soli, težkih kovin in TDS (vsebnost raztopljenih trdnih snovi). Iztok
se lahko ponovno uporabi v proizvodnji ali spelje v vodotok. [14, 33–35]

Čiščenje emisij v zrak
Emisije v zrak predstavljajo veliko težavo v papirništvu, predvsem faza razvlaknjevanja
in beljenja, saj se sproščajo trdni delci, HOS in toplogredni plini. Običajno se emisije
obdela s fizikalnimi metodami (cikloni, usedalne komore, vztrajnostni kolektorji,
različni filtri ipd.) in fizikalno-kemijskimi procesi, kot je adsorpcija na aktivno oglje,
absorbcija plinov v tekočem absorbentu, termična oksidacija (zgorevanje), katalitična oksidacija in kondenzacija. Med bolj inovativne rešitve spadajo biofiltri in bioskraberji, ki so podobni biološki čistilni napravi za odpadne vode, zajemajo pa tri glavne
faze: transfer onesnaževalcev iz plinastega v tekoče stanje, prenos onesnaževalcev
v tekočem stanju na biofilm z mikroorganizmi ter mineralizacija onesnaževalcev. [14]
Ravnanje s trdnimi odpadki
Integrirano upravljanje s trdnimi odpadki v papirni industriji vključuje anaerobno
gnitje, kompostiranje, deponiranje in termične postopke (sežig, piroliza, reformiranje
s paro in mokra oksidacija).
•

Anaerobno gnitje je najbolj stroškovno učinkovito, zaradi visokega energijskega potenciala. Primerni so industrijski odpadki z visoko vsebnostjo organskih
snovi (papirniško blato, odpadno blato vodnih čistilnih naprav).

•

Kompostiranje je primerno za odpadke in blato, predvsem za celulozna vlakna
in organske materiale. Le-te se stabilizira s pomočjo mikroorganizmov, z minimalno izgubo ogljika. Končni produkt je podoben humusu in je uporaben za
sobne rastline, tople grede in kmetijstvo.
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•

Deponiranje je ustrezno za kisla tla, zaradi visoke vsebnosti CaCO3 v blatu.
Pred samim deponiranjem je blato potrebno izsušiti in/ali sežgati za zmanjšanje
prostornine. Uporablja se predvsem v severni Evropi in Združenem kraljestvu.

•

Sežig spada med bolj priljubljene metode v Evropi, saj je posledica tudi proizvajanje energije in pare. Večinoma se uporablja za obdelovanje blata vodnih
čistilnih naprav, vsebnost vode in pepela pa predstavlja problem – energijsko
izgubo. To težavo v papirništvu dandanes odpravljajo s tehnologijo zgorevanja v
vrtinčasti plasti (fluidized bed boiler technology), ki postaja vedno bolj popularno.

•

Piroliza, alternativa sežigu in deponiranju, je proces, v katerem se organske
odpadke (les, plastiko, ...) predela v plinasto in tekoče stanje, brez prisotnosti
kisika, a metoda ne zadošča potrebam papirništva.

•

Reformiranje s paro, novejša tehnologija, se uporablja za obdelavo blata, kjer
se sežig vrši v reakcijskem sistemu reformiranja s paro, a spada med razvijajoče
tehnologije v primeru papirnega blata.

•

Pri mokri oksidaciji se organske spojine (v trdnem/tekočem stanju) sprva pre
nese v vodo, kjer pride v stik z oksidantom pod visoko temperaturo in pritiskom.
Med procesom odpadki zoglenijo, energijski potencial pa se zviša na raven
premoga srednjega razreda, med procesom pa ne prihaja do emisij v zrak. [14]

2.5 Recikliranje papirja
Recikliranje papirja pomeni snovno predelavo vrnjenega (odpadnega) papirja v posebnem procesu, z namenom, da se ustvari nov papir za prodajo ali drug prodajni izdelek.
[36]
Odpadni papir je pomemben obnovljiv vir surovin za papirno industrijo, ki pripomore
k zmanjšanju uvoza surovin. Iz okoljevarstvenega vidika je zaželeno, saj se zmanjša
količina komunalnih odpadkov ter, med drugim, ustvarja nova delovna mesta.
31

V grobem je bilo preračunano, da naj bi 1 tona recikliranega papirja prihranila 70 %
surovega materiala, 60 % premoga, 43 % energije in tudi do 70 % vode v primerjavi
z uporabo sveže vlaknine iz lesa. Razlikuje se tudi v uporabi različnih vhodnih materialov – 1 tona časopisnega papirja reši približno 1 tono lesa, 1 tona pisarniškega
papirja pa nekaj več kot 2 toni lesa (sulfatni proces zahteva dvakrat več lesa, saj
odstrani lignin za izdelavo kvalitetnejših vlaken). V Sloveniji je povprečna poraba
okoli 365.000 ton papirja na leto, kar je manj od evropskega povprečja, stopnja recikliranja papirja pa znaša 62,4 %. [37, 38]

2.5.1 Postopek recikliranja papirja
Prvi korak zajema transport starega papirja v razpuščevalnik z vročo vodo ali vodo iz
krogotoka papirnega stroja. Poznamo tri vrste razpuščevalnikov: nizkokonsistenčni,
visokokonsistenčni ter bobnasti. V njih papir razpade, s pomočjo različnih mehanizmov se odstranijo tujki, kontaminanti in nečistoče (kovinski materiali, delci stekla in
kamna, PVC filmi), odstopati začne tudi barva, predvsem v visokokonsistenčnemu
razpuščevalniku. [3]
Sistemi predelave odpadnega papirja se ločijo glede na vrsto papirja, ki se z njimi
proizvajajo (higienski, časopisni, pisarniški, za embalažo itd. – glej sliko 9) in glede
na vhodne surovine. Na splošno ločimo procese predelave vlaken na dve glavni
kategoriji: z izključno mehanskih čiščenjem (brez razsivitve; za papir za valovito
lepenko, karton, ...) ter z mehanskim in kemičnim čiščenjem (z razsivitvijo; higienski
papir, časopisni papir, pisarniški papir, papir za revije, ...). [39]
Razsivitveni proces se začne že v razpuščevalniku, v grobem pa zajema 3 faze:
•

odstranjevanje tiskarske barve z vlaken: za boljše rezultate se lahko doda
pomožne kemikalije: NaOH, H2O2, vodno steklo, površinsko aktivne snovi (npr.
milo), zmes se segreje na 40–60 °C, kar vpliva na odstopanje barve, razbijejo se
tudi vlakninske flokule, v nekaterih primerih pa je potrebna še obdelava v gnetilniku;
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•

odstranjevanje barve iz snovi: v vodi dispergirane delce tiskarske barve ločimo
od vlaknin s pomočjo flotacije ali izpiranja; flotacijo izvajajo z dodatkom kemikalij
(za hidrofobonst barve) in močnim mešanjem, kar povzroči zračne mehurčke,
na katere se nabere hidrofobna barva, ki posledično splava na površje, kjer jo
odstranijo s strgalom; pri izpiranju se dispergiranim delcem barve v vodi doda
anionske površinsko aktivne snovi; v Evropi postopek izjemoma uporabljajo po
flotaciji za odstranjevanje finih nečistoč, poteka pa v zgoščevalniku, diskastem
filtru, polžni stiskalnici, ekstraktorju ali stiskalnici z dvojnim sitom; vlakninsko
snov peljejo še preko različnih prebiralnikov, kjer odstranijo preostale nečistoče.

•

dokončna priprava sekundarnih vlaknin: zgoščevanje, nevtralizacija, tudi beljenje; po teh postopkih je sekundarna vlaknina pripravljena za papirni stroj.
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papirji

Časopisni
papirji

Higienski
papirji

Tehnični
papirji in kartoni

Grafični
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Slika 9: Povprečni deleži starega papirja v nekaterih vrstah papirjev v ZRN [3]

2.5.2 Težave recikliranja
Recikliranje celuloznih vlaken ni proces, ki bi lahko trajal v nedogled, saj se lahko
vlakna reciklirajo največ do sedemkrat, preden se iztrošijo (postanejo prekratka),
tako da je vnos primarnih vlaken vseeno nujen.
V postopku recikliranja se porabi relativno manj vode in kemikalij kot pri pripravi
primarne vlaknine, vendar ostanek predstavljo trdni odpadki in odpadne vode. Med
trdne prištevamo: blato iz obdelave z vodo, primarno blato (vlakna, polnila, pigmenti),
biološko blato, tujki (kovinski delci, steklo, pesek, plastika ipd.) in razsivitveno blato,
pepel proizvodnje pare in energije, blato kemične obdelave odpadne vode ter manjše
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količine drugih odpadkov. Odpadna voda vsebuje: organske spojine (KPK, BPK),
AOX, nitrate, fosfate, suspendirane trdne delce, soli in ostanke barve. Teh trdnih in
tekočih ostankov je pri embalažnih papirjih 10 %, pri higienskih pa celo 40 %, ki jih
je potrebno odstraniti ali deponirati, kar postaja vedno težje in dražje.
Pomembno je opozoriti na nezanemarljivo porabo električne in toplotne energije, ki
je potrebna za proces razpuščanja, razsivitve, proizvajanje pare in termične obdelave nastalega blata (izsušitev, sežig), kar posledično vpliva na emisije v zrak. Te se
ločijo na emisije od generiranja energije, ki so odvisne od vrste vira energije in uporabljenega goriva (SO2, CO2, CO, NOx, HCl, prah), ter emisije iz samega procesa
(vidni izpusti, neprijeten vonj, pri nekaterih vrstah papirja tudi manjše količine HOS).
Reciklirani papir ni primeren za vse vrste papirja, predvsem za trajnostne, arhivske
papirje (slabša kakovosti, nekontrolirano poreklo), zaradi možnosti vsebovanja škodljivih snovi in mikroorganizmov, je potrebno nameniti posebno pozornost tudi higienskim papirjem. [3, 30]

2.5.3 Izboljšave na področju recikliranja
Ravnanje s trdnimi odpadki, odpadnimi vodami in izpusti v zrak so težava tudi v
primeru proizvajanja sekundarnih vlaknin z recikliranjem, rešitve pa se pojavljajo
v istih sistemih kot smo jih srečali pri proizvodnji primarnih vlaknin, predvsem zaradi
integracije reciklirnih objektov v lesnopredelovalne in papirniške obrate.
Omeniti je potrebno, da je v veljavi kar nekaj patentov, v večini iz Japonske, ki vključujejo tehnologijo odstranjevanja tiska s pisarniškega papirja, v grobem pa se delijo
na takšne, ki odstranijo tisk s papirja (adhezija, ablacija, abrazija in raztapljanje),
izničijo tisk s spremembo barve ali pa ga nevtralizirajo s prekrivno plastjo. Izmed
vseh patentov sta le dva izdelka doživela lansiranje, a oba zahtevata spremembe
tiskalnika, tiskarske barve ter, v enem primeru, tudi papirja. Vse to zaenkrat nakazuje, da tehnologija v večini še ni dovršena, vendar se postopoma izboljšuje. [40]
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Epson PaperLab
Epson je izdelal prvi kompaktni pisarniški sistem za izdelavo papirja iz varno uničenega odpadnega papirja, brez uporabe vode. Sistem vključuje tri faze – razvlaknjevanje, vezavo ter oblikovaje. V prvi se odpadni papir uniči in preoblikuje v dolga, tanka
vlakna, v drugi se dodajo razna veziva in aditivi, ki lahko povečajo belino, izboljšajo
fizične lastnosti papirja, ga obarvajo, odišavijo in podobno. V zadnji fazi izdela papir,
ki mu uporabniki lahko določijo format (od velikosti poslovne vizitke do A3), gostoto
in debelino. Izdelek ne potrebuje vode, z njim pa naj bi se zmanjšala še emisija toplogrednih plinov, ki se pojavlja pri izdelavi in transportu (recikliranega) papirja. [41]
Izmed vseh projektov, ki se ukvarjajo z izboljšanjem kakovosti in koristno predelavo
odpadkov je potrebno omeniti dva, ki sta bolj zanimiva in koristna.
Eco Paper Loop – povečanje kakovosti papirja za recikliranje
Eco Paper Loop je projekt »eko(loškega) krogotoka papirja«. Cilja na izboljšanje kakovosti papirja namenjenega recikliranju, saj le-ta predstavlja pomemben surovinski vir
v regijah Srednje Evrope. Za projekt so se države partnerice (Italija, Nemčija, Poljska,
Madžarska in Slovenija) odločile, ko so ugotovile, da je stopnja recikliranja, kljub trudu
ozaveščanja javnosti, nehomogena in se velikokrat ne vrši na lokaciji proizvodnje
samega papirja.
Ključnega pomena v tem projektu je ozaveščenost, ki jo nameravajo, med izvajanjem projekta, zvišati med vsemi člani (proizvajalci, predelovalci, tiskarji, založniki,
oblikovalci, uporabniki embalaže, kupci tiskovin in tudi krajevni javni uslužbenci).
Po njihovem mnenju ima lahko rezultat projekta možnost, da močno dvigne način
zasnove izdelka, ki se ga bo po zbiranju dalo lažje reciklirati, obenem pa se bo pokazalo, katera strategija najbolj odgovarja posamezni regiji.
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Omenjeni projekt, z izboljšanjem učinkovitosti končnega cikla recikliranja papirnih proizvodov, doprinese k Lizbonski strateški nepristranskosti pri ohranjanju proizvodnje in
porabe papirja (SCP/SIP), kar bo vodilo k znižanju potreb po energiji in sveži vodi za
papirno proizvodnjo, ogljični odtis bi se pa tekom proizvodnje papirja ohranil. [42]
Predelava razsivitvenega blata in odpadnega blata iz bioloških čistilnih naprav
v sekundarno surovino za industrijo cementa in opeke
Proces uporablja tujke iz plastike iz razsivitvenega postopka in izsušeno blato bioloških čistilnih naprav za proizvajanje toplotne energije, ki se porablja za sušenje razsivitvenega blata in blata čistilnih naprav pred sežigom, s čimer se predela v sekundarno
surovino za industrijo opeke (15 % vlage) in cementa (< 5 % vlage). Glavna inovacija je
neposredno sušenje razsivitnvenega blata ter, posebej, blata čistilnih naprav z vročimi
plini od sežiga mešanice kontaminantov in suhega biološkega blata s tehnologijo zgorevanja v vrtinčasti plasti. Proces spremeni 3 vrste odpadka v sekundarno surovino,
vrečasti filtri pa nadzorujejo emisije trdnih delcev, strupenih kovin, HOS in drugih, ne
potrebuje primarnega energijskega vira, neposredno segrevanje s plini zmanjšuje
izgubo toplote, ne proizvaja trdnih odpadkov in kot sekundarno surovino se lahko
uporabljajo tudi odpadni kloridi. [43]

2.6 Dosežki na področju 3D tiska
Med raziskovanjem področja oblikovanja tridimenzionalnih motivov smo se ustavili
še pri 3D tiskalnikih, ki v večini uporabljajo umetne materiale. Našli pa smo dva, ki
uporabljata celulozo ali v osnovni obliki ali v obliki pisarniškega paprja.
3D tiskalik Univerze za tehnologijo v Chalmersu
Konvencionalni 3D tiskalniki uporabljajo različne vrste plastike ali kovine, ki jih topijo
za izris motiva, a celuloza te lastnosti nima in je za snovalce predstavljalo veliko
težavo. To so rešili z uporabo biotiskalnika, ki se je uprabljal za izdelavo ogrodja za rast
človeških celic, celulozna nanovlakna pa so zmešali s hidrogelom za lažjo aplikacijo.
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Kritično je tudi sušenje, saj bi, zaradi dehidracije, motiv lahko izgubil obliko, zato so
iznašli proces, kjer izdelke zamrznejo ter jim tako odstranijo vodo. Z dodatkom prevodnih ogljikovih nanocevk v celulozni gel jim je uspelo izdelati tridimenzionalna vezja,
ki lahko vodijo v široko ponudbo električno prevodnih celuloznih izdelkov. Na sliki 10
lahko vidimo enega izmed tako natisnjenih 3D motivov. [44]

Slika 10: 3D motiv iz celuloze [44]

Mcor 3D tiskalniki
Irsko podjetje Mcor je svojo tržno nišo našlo v izdelavi 3D tiskalnikov, poleg večjih tudi
namizni (slika 11), ki uporabljajo pisarniški papir, formata A4. Z njimi je mogoče izdelati visoko resolucijske monokromatske in barvne papirne modele, ki jih je mogoče reciklirati. Prav tako naj bi bil celoten proces bolj okolju prijazen in cenovno ugoden. [45]

Slika 11: Mcor ARKe [45]
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2.7 Dosežki na področju umetnosti in oblikovanja
Poznamo veliko primerov oblikovanja tridimenzionalnih motivov iz papirja, kot so
origami, z različnimi tehnikami ustvarjeni tipografski elementi ter natisnjeni 3D izdelki,
a pri večini prevladuje le estetski aspekt, brez oziranja na celotni življenjski cikel
končnega izdelka. To je bil glavni razlog, zakaj smo svojo inspiracijo iskali bolj v umetniških gibanjih 20. stoletja, katerih ideja nas je vodila v oblikovanje lastnega koncepta.
Naum Gabo in konstruktivisti
Konstruktivizem se pojavi v Rusiji že med oktobrsko revolucijo, katerega naloga
je bila vzpostaviti novo vlogo umetnosti v družbi. Ta vloga je v splošnem pomenila
pomoč pri gradnji delavske, komunistične družbe.
Vpliv na razvoj konstruktivizma je imel obisk Vladimirja Tatlina pri Picassu leta 1914.
Tatlin je želel kubistične poslikave spremeniti v tridimenzionalne oblike, se pravi, v
resnične materiale v resničnem prostoru. Tega se je lotil tako, da je začel izdelovati
»poslikane reliefe«, ki so bili kot slike iz kovine, lesa in žic, vpete v steno (kasneje
tudi steklo, plastika, …) – izdeloval je konstrukcije.
Gradniki teh konstrukcij so se uporabljali v industriji, kar je pritegnilo še druge konstruktiviste, da so se povezali s proletariatom. Po večini so ti umetniki raziskovali, ob
pomoči svojih učencev, strukturne lastnosti materialov (zgradba, prožnost, trdota in
barva) in oblik ter to povezovali tudi s samim prostorom oz. odnosom do njega.
Po vzoru kubizma in dadaizma se pojavljajo tudi dvodimenzionalni konstrukti v obliki
kolažev, kjer je velikega pomena tudi uporaba tipografije.
Med 1920 in 1921 se pojavi politično razhajanje med konstruktivisti in ti se ločijo na
tiste, ki so zagovarjali, da mora umetnik ostati osebno vpleten v ustvarjalni proces in
tiste, ki so verjeli, da so umetniki »intelektualni delavci« in so zagovarjali uporabno
(produkcijsko) umetnost, tj. umetnost, ki bi zadovoljevala potrebe družbe. Slednji
so kasneje svoje usluge ponudili novemu režimu, ostali pa so se preselili na zahod.
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Med najbolj znane konstruktiviste, ki so tudi po večini vplivali na razvoj slovenskega
konstruktivizma so: Vladimir Tatlin, Alexander Rodčenko, El Lisicki, Naum Gabo in
njegov brat Antoine Pevsner, med najbolj znane slovenske pa Anton Podbevšek,
Avgust Černigoj in Srečko Kosovel. [46, 47]
Naum Gabo, rojen leta 1890 v Belorusiji kot Naum Neemia Pevsner (svoje ime je
spremenil, da bi se razlikoval od brata Antoina Pevsnerja), je študiral v Münchenu,
kar je privedlo do njegovega spoznanja z Vasilijem Kandinskijem.
Velik vpliv nanj je imel obisk brata v Parizu, v letih 1914–1915, kjer se je seznanil
s kubizmom ter asemblaži rojaka Aleksandra Arhipenka iz stekla in papirja, ob povratku v Rusijo, leta 1917, pa je njegov način konstruiranja skulptur privedel do skovanja besede »konstruktivizem«.
Leta 1920 sta z bratom objavila Realistični manifest, enega ključnih besedil konstruktivizma, rojenega iz kritike znanosti, družbe in umetnosti drugih avantgardnih
smeri (futurizem, dadaizem, kubizem, ...). Te naj bi tako oslabile zakoreninjeno percepcijo resničnosti, da je bil potreben nov model za razumevanje obstoja, saj se
življenje dogaja v resničnem času in prostoru ter da lahko le umetnost, ki združuje
te elemente, pripomore k njegovemu konstruktivnemu razumevanju.
Gabo je v svojih delih uporabljal stereometrično konstrukcijo, metodo, kjer se
obliko doseže skozi opis prostora, namesto oblikovanja mase (primer na sliki 12).
V Realističnem manifestu je metodo poenostavil in izjavil: »Tukaj vzamemo štiri
ploskve in z njimi konstruiramo enako prostornino kot s štirimi tonami mase.«, s tem
pa je želel tudi povedati, da je iskal način, kako izpostaviti prostor, ki ga objekt
zajema ter ga napraviti vidnega, brez da bi ga zaprl. [46, 48–50]
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Slika 12: Naum Gabo, Head No. 2, 1916 [48]

Joseph Beuys in 7000 hrastov
Beuys, rojen leta 1921 v Nemčiji, po svoji naravi neobičajen in karizmatičen, je
spadal med vodilne politične umetnike ter učitelje. Prepričan je bil, da ima njegova
umetnost moč oblikovati boljšo družbo ter jo poimenoval »socialna skulptura«, vlogo
umetnika pa povezoval s šamanovo. Postajal je vse bolj politično dejaven, se zavzemal za neposredno demokracijo, reformo izobraževanja in stranko Zelenih.
V svojih delih je uporabljal neumetniške materiale (zemlja, kamenje, mast, hrana,
filc, mrtve živali, ...) ter napredoval k vedno večjim projektom, ki so polnili cele sobe,
na koncu pa so se prelevili v aktivistične dogodke, med katere spada tudi sajenje
dreves 7000 hrastov (nem. 7000 Eichen).
Delo 7000 hrastov se je začelo leta 1982 kot del velike mednarodne razstave
Documenta 7. Ideja je bila, da se posadi 7000 hrastov po mestu Kassel, v Nemčiji,
v paru z bazaltnim stebrom. Projekt je trajal pet let, zadnje drevo pa je bilo posajeno
leta 1987 na otvoritvi razstave Documenta 8. Po Beuysovih načrtih je bil to prvi korak
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v večjem, trajnem projektu, ki zavzema sajenje (različnih) dreves po celem svetu in
predstavlja globalo misijo zavzemanja za okoljske in družbene spremembe, na lokalni
ravni pa akcija vodi v pomik k urbani prenovi. Dia Art, fundacija, ki je finančno podprla
začetek dela v Kasselu, sedaj preimenovana v Dia center umetnosti (Dia Center for
the Arts), nadaljuje projekt v New Yorku pred svojo razstavno zgradbo, kjer še vedno
sadijo drevesa, poravnana z bazaltnim kamnom kot vidimo na sliki 13. [46, 51–53]

Slika 13: Joseph Beuys, 7000 Eichen [51]
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

3.1 Materiali in surovine
3.1.1 Papir
Osnovna surovina, potrebna za izdelavo recikliranega papirja, je star, odslužen papir.
V enem tednu se je v našem gospodinjstvu zbralo 2762 g starega papirja, od tega
883 g časopisov, 1062 g reklamnega gradiva ter 817 g revij, kar bi, če preračunamo,
pomenilo približno 140 kg v enem letu. Če bi prišteli še vso odpadno embalažo in druge
papirne izdelke, se približamo povprečni slovenski porabi: 185 kg na prebivalca. [38]
Zbiranje papirja za naš namen predstavlja problem, saj smo ugotovili, da celoten
spekter ni primeren za nadaljno obdelavo, predvsem zaradi uporabe recikliranega
papirja kot medija za prenos in kalitev semen, ker lahko vsebujejo zdravju in naravi
škodljive snovi in dodatke – pisarniški papir lahko vsebuje težko odstranljive delce
tonerja, ink jet barve; termalni papir vsebuje bisfenol A (BPA), nekateri papirji in
embalaže so lahko obdelani z raznimi barvami, laki, plastikami in smolami ipd. [54]
Odločili smo se uporabiti karton, lepenko in časopisni papir, katerega smo očistili
z uporabo posebne, okolju bolj prijazne tehnike flotacije, v proces pa smo uvedli
tudi nekaj ostankov pisarniškega papirja. Do začetka eksperimentiranja smo zbrali
34,6 kg časopisnega papirja ter 3,3 kg kartona in lepenke.

3.1.2 Voda
Voda je ključnega pomena v vseh procesnih fazah. Uporablja se kot medij, v katerem
se vrši razvlaknjevanje in razsivitev ter služi za suspendiranje vlaken v kadi pri postopku izdelovanja papirja.
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Zaradi zmanjšanja porabe, smo uvedli čiščenje in s pomočjo filtra, dosegli, da smo
isto tekočino lahko uporabili večkrat, ob koncu pa jo lahko tudi zlili v komunalni obtok.

3.1.3 Kemična sredstva
Iz potrebe po čim manjšem dodajanju kemičnih aditivov smo se odločili, da izberemo
način razvlaknjevanja in razsivitve, v katerih se v papirno pulpo doda neškodljive
NaHCO3 (soda bikarbona), H2O2 30% (30% raztopina vodikovega peroksida) in propilen glikol, pri vmesnem ter končnem filtriranju vode pa smo uporabili še aktivni ogljik.

3.2 Oprema
3.2.1 Oprema za izdelavo recikliranega papirja
Mešanik
Za razvlaknjevanje smo uporabili odslužen kuhinjski mešalnik. Sestavlja ga steklena
posoda z rotirajočim nožem na dnu ter elektromotorjem, ki ga poganja. Naprava je
v našem primeru simulirala industrijski razvlaknjevalnik, uporabljen v reciklirnih obratih.
Naprava za flotacijo
odpadna pena
z nečistočami

gumijasta cev
za dotok zraka

plastična kad

zračni mehurčki

gumijasti obroč
z luknjami
Slika 14: Shema naprave za flotacijo
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Napravo za flotacijo smo prilagodili našemu postopku. Sestavili smo jo iz plastične
kadi z uporabno prostornino ~ 10 l, gumijaste cevi, na eni strani, s plastičnim Y razdelilcem, napravljene v obroč z luknjicami, ter kompresorjem Metabo Basic 250-24
W za konstanten dovod zraka za flotacijo (shema na sliki 14).
Sito in okvir
Sito in okvir smo sestavili iz lesa, kovinskih kotnikov ter vijakov. Letvice širine 5 cm ter
višine 2 cm smo razžagali na štiri pare letvic dolžine 2 × 52 cm ter dolžine 2 × 40 cm
ter sestavili 2 okvirja, ki smo jih po robovih zatesnili z vodoodpornim lepilom za les ter
jih, za vodoodbojnost, polakirali z akrilnim lakom. Na enega izmed okvirjev smo pritrdili mrežo, jo zatesnili z adhezivnim trakom, ter tako dobili sito, z uporabno površino
30 × 42 cm (slika 15). Za drugo, manjše sito in okvir smo uporabili stara lesena
okvirja, z uporabno, notranjo površino 21 × 31 cm. Iz Mojstrske delavnice Vevče
smo na posojo dobili še bolj profesionalno sito, podobnih dimenzij.

Slika 15: Sestavljanje okvirja in sita

Kad
Za pripravo vlakninske mešanice za začetno fazo izdelovanja papirja, smo uporabili
plastično kad, dimenzije 78 × 58 × 41 cm, z uporabno prostornino ~ 140 l. Velikost
kadi mora biti tolikšna, da lahko v njej nemoteno obračamo sito in okvir.
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Stiskalnica
Stiskalnico smo sestavili iz dveh lesenih pol ter daljših kovinskih vijakov. V poli, dimenzije 50 × 50 × 2 cm, smo v vse štiri kote zvrtali luknje ter v njih vstavili vijake, katere
smo, za dodajanje pritiska, zategovali. Uporabna površina stiskalnice je ~ 40 × 45 cm.
Čislna naprava za vodo
Čistilna naprava je sestavljena iz dveh posod, prva s prostornino 10 l, druga 15 l,
postavljenih ena nad drugo. Na zgornjo je nameščen lijak, ki vsebuje plast grobega
in plast finega peska ter aktivno oglje, na spodnji strani pa sta nameščena gaza in
filter, kot je razvidno iz naslednje sheme na sliki 16. Umazano procesno vodo nalijemo v zgornjo posodo, s pomočjo gravitacije, adsorpcije ter filtriranja se v spodnjo
posodo steka prečiščena voda, katero smo pred nadaljno uporabo dezinficirali s
30% vodikovim peroksidom (~ 1 ml/l vode).

zgornja posoda
z umazano vodo

grobi pesek
aktivno
oglje

grobi pesek
filter z gazo

spodnja posoda
s čisto vodo

Slika 16: Shema čistilne naprave z aktivnim ogljikom
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3.2.2 Oprema za oblikovanje
Programska oprema
Oblikovali smo s pomočjo programov Adobe Illustrator za vektorski izris, odprtokodnim Blender 3D in Autodesk 123D Design za tridimenzionalni izris, na koncu pa še
123D Make za izdelavo 3D makete.
Orodja za oblikovanje
Glede na metodo oblikovanja, smo uporabili temu primerna orodja, vse pa smo
začeli s preprostim listom papirja ter svinčnikom. Pri oblikovanju z glino smo uporabili specializirane nože, zanke in druga rezila, pri oblikovanju iz papirja pa smo se
posluževali skalpela, noža za lepenko ter različnih ravnil.

3.3 Oblikovanje tridimenzionalnih motivov
Prva faza je zajemala izdelavo koncepta ter izris skic, temu je sledilo digitaliziranje,
testiranje in fizično prototipiranje, na koncu pa še izdelava končnih motivov.
Za oblikovanje 3D motivov smo se odločili, da preizkusimo tri tehnike oblikovanja,
katerih rezultat je izdelek iz recikliranega papirja. Na koncu smo izbrali eno za izdelavo končnih izdelkov.

3.3.1 Tehnika izdelave negativa iz mavca
Začeli smo s skiciranjem ideje na papir ter to prenesli v virtualno okolje. Prvo smo
uporabili Abobe Illustrator za postavitev elementov v določeno kompozicijo, nato pa
vektorske datoteke prenesli v Blender 3D, za prostorsko oblikovanje (sliki 17 in 19).
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Slika 17: Oblikovanje motiva v Adobe Illustrator

Kot načrt in podlago smo uporabili vektorski iztis ter se lotili modeliranja z glino po
specifikacijah iz Blenderja. Po končanem pozitivu, smo okoli modela namestili okvir
ter vlili mavec, s katerim smo dobili negativ za izdelavo reliefnega motiva (slika 18).

Slika 18: Modeliranje z glino in izdelava negativa iz mavca

3.3.2 Tehnika izdelave negativa iz papirja
Po skicah in ideji, ki smo jih uporabili pri prejšnji tehniki, smo se odločili preizkusiti
še tehniko z izdelavo negativa iz papirja. Prejšnji 3D model smo zrcalili, ga izvozili v
program 123D Design in ga rahlo popravili, nato pa prenesli v 123D Make, kjer smo
mu določili fizično velikost s pretvorbo iz Blenderjevih pikslov v milimetre, izbrali
metodo konstrukcije za izdelavo papirne makete ter natisnili načrt za izrez delov.
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Slika 19: Modeliranje z Blender 3D

Za podlago smo zopet vzeli vektorski iztis in si pri konstrukciji pomagali z ekološkim
lepilnim trakom. Sestavljeni model smo, za nadaljno uporabo kot negativ, fiksirali na
leseno podlago in ga, za vodoodbojnost, premazali s čebeljim voskom (slika 20).

Slika 20: Negativ iz papirja in začetek izdelave 3D motiva
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3.3.3 Tehnika uporabe linijske tipografije
Med tipografsko delavnico Tipobrda smo začeli z eksperimentiranjem s samimi
črkami ter razvili ultra svetlo pisavo Dimensia, katere namen je zmanjšati pojavnost
v prostoru, črke pa svojo maso, dinamiko in življenje dobijo z dodatkom svetlobe ter
posledičnim projiciranjem senc.

Slika 21: Preizkušanje linijske pisave v Blender 3D

Tehniko smo začeli razvijati s skicami, ki smo jih prenesli v Adobe Illustrator, jih dodelali in jih prenesli v Blender 3D. Tam smo jih ekstrahirali iz podlage in začeli dodajati
svetlobne vire, s katerimi so črke dobile svoj smisel (slika 21). Fizično prototipiranje
smo izvedli z izrezom črkovnih elementov iz 200 g/m2 papirja, eno polo papirja pa
uporabili za podlago, v katero smo vrezali linije in v njih vstavili črke (slika 22).

Slika 22: Fizično prototipiranje
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3.4 Izdelava recikliranega papirja in končnih izdelkov
Začeli smo z zbiranjem starega papirja ter razvrstitvijo le-tega po kategorijah (časopisni, pisarniški, karton, lepenka in ostalo). Temu je sledil izbor primernih vrst,
čiščenje in razvlaknjevanje (shema na sliki 23) ter kasneje še izdelave papirja.

Slika 23: Faze izdelave celulozne vlaknine

Preliminarno čiščenje je bilo potrebno za fizično odstranitev vseh tujkov in nečistoč
iz papirja, kot so kovinske sponke, okenca na kuvertah, tisk na pisarniškem papirju, ...
Razpuščanje smo izvedli na dva načina – pri prvem smo papir razrezali in za 24 ur
namočili v vodi, pri drugem ga razrezali, namočili v vodi ter 1 uro kuhali in pri tem
porabili približno 1 l vode na 100 g papirja. Po namakanju ali kuhanju smo papir,
napojen z vodo precedili in sprali pod tekočo vodo ter pri tem porabili približno 4 l
vode na 500 g suhe snovi.
Razvlaknjevanje papirja smo opravili s kuhinjskim mešalnikom, kjer smo papir
ponovno razredčili v vodi (približno 5 l vode na 100 g suhe snovi) ter nastavili na
največjo hitrost mešanja za 1 minuto, pri potiskanem papirju pa smo dodali še 5 ml
H2O2 30% in 2,5 g sode bikarbone na 100 g suhe snovi.
Čiščenje s flotacijo smo povzeli po študiji, izvedeni na Univerzi na Floridi, kjer so ob
sobnih pogojih z dodatkom H2O2, NaHCO3 in propilen glikola, uspešno odstranili ofset
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barvo iz vlaknine časopisnega papirja in revij, pri višji, 2% konsistenci (industrijski
standard je 1,00–1,25 %, ob temperaturi med 30 in 50°C ter uporabi močnejših,
okolju bolj škodljivih kemikalij). Proces smo izvedli samo na potiskanem časopisnem papirju, kjer smo vlaknino postavili v flotacijsko posodo, dodali vodo, da smo
dobili 2% konsistenco suhe snovi ter dodali še 5 ml H2O2 30%, 2,5 g sode bikarbone
ter 0,5 ml propilen glikola, da smo nadoknadili kemikalije, ki so že reagirale pred
flotacijo. Flotacija se prične z reakcijo:
NaHCO3 + 2H2O2 → Na+ + OH- + 2H2O + O2 + CO2
kjer že mehurčki ogljikovega dioksida pomagajo pri ločevanju hidrofobnih delcev
(v večini ofset tiskarska barva) od vlaken. Pomagali smo si še z zračnimi mehurčki,
ki smo jih dobili z vpihovanjem zraka s kompresorjem. Peno, na kateri je bila nabrana
barva, smo odstranili s strgalom. Postopek smo zaključili po približno 10 minutah
flotacije, celulozno vlaknino pa smo precedili ter sprali pod tekočo vodo, pri čemer
smo porabili približno 8 l vode na 500 g suhe snovi. [55]
Izdelava papirja s kalupom, prikazana na sliki 24, je potekala pri tehnikah z negativoma iz mavca in papirja, kjer smo negativ obdali z lesenim okvirjem ter ga prelili
s papirno maso, kateri smo dodali rastlinski škrob kot vezivo in klejivo (~ 15 g škroba
na 100 g suhe snovi), odvečno vodo pa smo popivnali z gobo. Po približno petih
dneh je bil tridimenzionalen motiv suh.

skiciranje

izdelava
negativa

vlivanje
vlaknine

3D motiv

Slika 24: Faze oblikovanja 3D motiva z negativom
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Klasične izdelave papirja smo se lotili po vzoru papirničarjev iz Mojstrske delavnice Vevče (slika 25), kjer smo večjo kad napolnili s ~ 60 l vode, ji dodali škrob in
papirno vlaknino ter napravili suspenzijo s približno 2% konsistenco. Sito z okvirjem
smo vertikalno potopili v vodo, ju obrnili v horizontalno pozicijo ter ju potegnili iz
vode, nad gladino pa smo z zibajočimi gibi enakomerno porazdelili vlakna po situ.
Ko je nekaj vode odteklo, smo odstranili okvir, polo položili na filc na stiskalnici ter
z alternirajočimi plastmi filca in pol, oblikovali steber, iz katerega smo iztisnili večino
vode. Po stiskanju smo plasti ločili ter papirne pole prenesli na sušilno površino (les
in steklo), kjer so se v približno 24 urah posušili.

suspendirana
vlaknina

oblikovanje
pole na situ

stiskanje

papirna pola
s semeni

Slika 25: Faze klasične izdelave papirja

Za izdelavo delebejših pol, smo uporabili večjo konsistenco vlaknine, poskusili dvojno
gavčanje (med oblikovanjem stebra se postavi dve plasti papirja med plasti filca) ter
dodali lanena semena v kad z vlaknino in napravili papir s semeni (slika 26). Zaradi
hitre kalitve lanu, smo morali le-tega hitro posušiti, pomagali pa smo si z likalnikom.

Slika 26: Oblikovanje pole na situ (levo) in papir s semeni (desno)
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Slika 27: Faze oblikovanja 3D motiva z linijsko tipografijo

Za končne izdelke, katerih glavne faze oblikovanja smo povzeli na sliki 27, smo uporabili običajni dvoslojni papir za izdelavo črk, za podlago pa smo vzeli dvoslojni papir s
semeni. Na običajen pisarniški papir formata A3 smo, po računalniški podlagi iz Adobe
Illustratorja, z navadnim svinčnikom narisali predlogo za izrez linij (slika 28), le-tega
pa smo poravnali s papirjem s semeni. Po izrezu smo lahko vstavili črke v podlago ter
s tem zaključili tridimenzionalen motiv.

Slika 28: Izris načrta s svinčnikom
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

Končni rezultati naloge so bili odvisni od večih dejavnikov, ki jih bomo bolj podrobno
opredelili v tem poglavju ter razložili, zakaj je bila najbolj smotrna uporaba zadnje
metode z linijsko tipografijo in ročno izdelanim recikliranim papirjem na klasičen način.

4.1 Pogoji dela
Ko smo začeli snovati temo magistrske naloge, je bilo zamišljeno, da bi se naloga
izvajala v delavnici, s primerno delovno površino, kjer bi se lahko odvile vse faze
našega procesa, z ločenim prostorom za sušenje papirja. Žal smo prostor, pred
izvajanjem glavnega dela, izgubili ter poskusili nadaljevati v manjšem ateljejskem
prostoru, za katerega smo med sušenjem maket ugotovili, da se v njem zadržuje
preveč vlage, katere rezultat je bil razmeroma dolg čas sušenja ter pojav plesni.
Zaradi teh razlogov ter prevelikega stroška najema novega prostora, smo bili primorani nalogo izvesti v lastnem stanovanju, kjer smo bili zelo omejeni z delovno
površino, a smo, kljub preprekam, uspešno zaključili vse procesne faze.

4.2 Priprava celulozne vlaknine ter izdelava papirja
Priprava celulozne vlaknine se je začela s samim zbiranjem papirja, katerega smo
izvedli v enem gospodinjstvu, količina pa je zadostovala za celotno nalogo, vključno
s prvotnimi poskusi, s precejšnjim ostankom za nadaljne delo.
Skozi eksperimentalni del smo skozi štiri faze preizkušali različne kombinacije
vlaknin, deleži in sama poraba pa so razvidni v preglednici 6.
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Preglednica 6: Poraba papirja skozi nalogo
Faza

Časopisni papir

Karton / lepenka

Pisarniški papir

1.

200 g

/

/

2.

300 g

200 g

/

3.

300 g

200 g

/

4.

/

250 g

150 g

Skupaj

800 g

650 g

150 g

Preliminarno čiščenje je potekalo brez posebnih težav, kar nam je olajšalo prehod
na razvlaknjevanje.
Razvlaknjevanje smo poskusili začeti na tri načine – brez predhodnega razpuščanja, s predhodnim 24-urnim razpuščanjem ter 1-urnim razpuščanjem z vretjem. Prva
opcija se je izkazala za najslabšo, saj se vlakna niso dovolj napojila z vodo, česar
posledica je bila poškodba mešalnika, slabo razvlakninjena in kasneje tudi očiščena
vlaknina. Druga je bila bolj obetavna, vlakna so se zadostno napojila z vodo, brez
porabe enrgije. Tretja je bila na koncu relativno hitra ter najbolj učinkovita, saj je,
zaradi uporabe starega papirja, jajčne embalaže in kartonskih ostankov higienskega papirja, bila zaželena dezinfekcija, ki smo jo dosegli z vretjem, z dodajanjem
toplote pa je nekaj barvil že odstopilo.
Samo razvlaknjevanje je potekalo v mešalniku, ob dodatku vode ter, v primeru mase
s časopisnim papirjem, tudi kemikalij za kasnejšo flotacijo. Zaradi omejenosti prostornine mešalnika, smo morali proces izvesti večkrat (8-krat za 100 g suhe snovi),
da ne bi preobremenili mešalnika.
Čiščenje s flotacijo je bilo potrebno le za vlaknino, ki je vsebovala časopis, saj smo
hoteli odstraniti čim več ofsetne barve za nadaljno uporabo v papirju s semeni in
doseči manjšo okoljsko oporečnost. Kljub dobremu namenu pa je le-ta predstavljala
eno izmed zahtevnejših, delovno intenzivnih faz, z razmeroma veliko porabo resursov, v večini vode, potrebne tako za flotacijo kot tudi za posledično izpiranje vlaknine.
Na koncu je bil tudi donos slabši, ostal nam je odpadek v obliki ofset barve, drugih nečistoč in kratkih celuloznih vlaken. Papir, narejen iz te vlaknine pa, kljub dodatku 30%
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vodikovega peroksida, ni bil primerljiv z navadnim beljenim pisarniškim papirjem.
Vsa ta dejstva postavljajo nadaljnjo uporabo časopisnega papirja in uporabe takšne
metode flotacije pod vprašaj.
Izdelava papirja je potekala na dva načina, z vlivanjem vlaknine ter po klasični
metodi. Pri prvi dolžina in kakovost celuloznih vlaken ni igrala posebne vloge, zanj
so bile primerne vse kombinacije vlaknine, prav tako pa vlaken ni bilo potrebno
suspendirati v vodi, kar je posledično pomenilo znatno zmanjšanje porabe le-te.
Problem pri tej metodi je bila količina potrebne vlaknine za izdelavo vlitka velikosti
A3, pri kateri smo porabili ~ 137 g suhe snovi ter izredno dolg čas sušenja. Pri drugi
metodi je bila poraba vode večja, saj smo morali napolniti kad s 60 l vode, delež te
pa je predstavljala voda pridobljena s filtrirnim in kemičnim čiščenjem iz prejšnjih faz.
V obzir je potrebno vzeti tudi dejstvo, da je bila ta količina vode zadostna za izdelavo
vsega papirja, narejenega v nalogi. Pred potrebno menjavo bi potencialno lahko,
če bi nam prostor dopuščal, napravili tudi več kil recikliranega papirja. Za razliko od
prejšnje metode je bila poraba vlaknine znatno manjša (~ 6,5 g suhe snovi za tanjši
A3 papir in ~ 27 g za debelejši, dvoslojni A3 papir), veliko vlogo pa je tu igrala sama
kvaliteta vlaknine – vlaknina, ki je vsebovala pretežno vlakna pridobljena s flotacijo
časopisa, je bila slabša (kratka vlakna, ki so posledica predhodnega recikliranja).
Ta se zaradi velikosti ni v zadostni meri zadržala na situ, ne glede na konsistenco
vlaknine v kadi, česar rezultat so bili tanjši listi, ki so se izredno težko ločili od sita,
povzročali so težave med gavčanjem (zaradi slabe zamrežitve vlaken, so se mokre
pole lahko hitro pretrgale), problematično pa je bilo tudi odstranjevanje od sušilne
podlage. Zaradi tega smo morali v kad dodati tudi vlaknino, ki je vsebovala daljša
vlakna, pridobljena iz pisarniškega papirja.
Svojevrsten izziv je predstavljala vključitev semen v papir. Iz simboličnega in praktičnega razloga smo uporabili semena lanu, saj se je sama rastlina že v preteklosti uporabljala za izdelavo papirja, je hitrorastoča in v našem okolju vrsta ni invazivna, prav
tako pa je ploščata oblika semen primerna za vstavljanje v papir. Semena smo posku56

sili vstaviti med dve plasti papirja, na eno stran dvoslojnega papirja ter direktno v kad
s celulozno vlaknino, kar se je na koncu izkazalo za najbolj primerno. Zaradi hitre
kalitve lanu smo morali proces sušenja pospešiti, kar smo storili z likanjem pole
z likalnikom, ob tem pa pazili, da ne bi pregreli papirja ali semen.

4.3 Oblikovanje in uporaba tridimenzionalnih motivov
Med oblikovanjem tridimenzionalnih motivov smo naleteli na vrsto preprek, ki so bile
bolj tehnične narave, pojavile pa so se predvsem iz naše potrebe po oblikovanju ekološkega produkta, s katerim bi zmanjšali ali celo izničili vpliv na okolje, z minimalnim
ali ničtim odpadkom, brez emisij, skozi vse procesne faze, skozi cel življenjski cikel.
Prvo, za kar smo morali poskrbeti, so bile naravne in okolju neškodljive vhodne surovine, ki bi se jih dalo na koncu ali reciklirati ali ponovno uporabiti, hkrati pa uporabiti
prav tako neškodljiv način proizvodnje. Za tem smo razmišljali, kako bi naredili izdelek,
ki bi se ga dalo tudi ponoviti (izdelava serije), kakšno informacijo bi lahko posredoval
ter kakšna bi bila njegova končna uporaba.
Začeli smo z igro besed LIVE, GROW in BLOOM (živeti, rasti, cveteti; zaradi morebitnega prodora končnih izdelkov na tuj trg, smo se odločili za angleško obliko), le-te
pa se navezujejo na same gradnike papirja, čistilce ozračja ter nenadomestljive člene
prehranjevalne verige in naše biocenoze – rastline, ter kaj lahko počno oziroma, česa
ne morejo, ko jih ločimo od korenin. Te trije glagoli so postali vsebina naših izdelkov,
katerim smo v dveh primerih dodali še simbolično vejo, ki besedam potencira pomen,
v končnem izdelku pa smo ugotovili, da je že sama tipografija dovolj močna in zanimiva za širjenje naše zamisli.
Pri preizkuševanju tehnike oblikovanja negativa iz mavca, smo se odločili uporabiti
glino ter alabaster mavec. Tehnika se je izkazala za precej zahtevno, predvsem
časovno, saj je bil interval od začetka do konca izdelave dolg kar 15 dni, kar lahko
pripišemo dolgi sušilni dobi negativa (velika poraba mavca, slabi sušilni pogoji) in
uporabi večje količine vlaknine.
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Slabi delovni pogoji so bili tudi razlog pojava plesni, sam odlitek pa je bil relativno
težak in krhek, z zelo omejenimi možnostmi popravkov. Na podlagi napak na končnem
modelu (slika 29), smo spoznali, da metoda ni primerna za kompleksnejše motive.

Slika 29: Trganje v detajlih

Da bi zmanjšali čas produkcije, smo poskusili še z oblikovanjem matrice iz papirja.
Ker nam v lastnem procesu še ni uspelo izdelati papirja s pravimi lastnostmi, smo
uporabili tovarniškega, nanj natisnili načrt za izrez ter oblikovali 3D model. Maketo
smo fiksirali na leseno podlago z ekološkim samolepilnim trakom ter vse skupaj
premazali s čebeljim voskom, obdali z lesenim okvirjem ter vlili vlaknino.

Slika 30: 3D motivi narejeni s papirnatim negativom
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Med sušenjem je, zaradi slabe adsorpcije in absorpcije voska na lepilni trak, pod
njega pronicala vlaga, zaradi česar je na končnem modelu vidno nagubanje, prav tako
pa je vosek iz lesa izvlekel neznano roza barvilo in ga prenesel na papir (slika 30).
Zaradi delno uspelih prej omenjenih metod, smo se odločili še za tretjo, končno
opcijo (slika 31 in 32). Da bi se v celoti izognili tisku, smo za izris načrta uporabili
svinčnik, papir, ki smo ga uporabili za podlago in lažje centriranje na recikliranega
pa smo na koncu kot nujno primes za izboljšanje kakovosti, dodali vlaknini za nadaljnjo izdelavo papirja, vključno z ostanki izdelave modelov.

Slika 31: Končni 3D motivi z linijsko tipografijo

Za končne motive smo uporabili 3 tri debelejše A3 papirje s semeni ter 1 debelejši A4
brez semen, kar predstavlja zelo nizko količino porabe, v primerjavi s prejšnjimi tehnikami oblikovanja. Sama konstrukcija in vstavljanje črk v podlago ne zahteva lepljenja, ampak le pravilni izrez in zgibanje, čas izdelave pa smo skrčili iz 15 dni na 24 ur.
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Tako oblikovani motivi imajo širok spekter uporabe, ki se giblje od popolnoma estetske
kot uokvirjen umetniški izdelek, do uporabe v oglaševanju, kjer bi se lahko, z zakupom
oglasnega mesta, tridimenzionalni motiv umestilo v javni prostor, kjer bi odstopal od
dvodimenzionalnosti ostalih plakatov in s svojo vsebino nagovarjal mimoidoče. Na
koncu bi narava poskrbela, da izdelek sam sebe reciklira ter povrne v živo rastlino.
S pravilno izbiro semen bi se do neke mere dalo celo nadzorovati kalitev, raznolikost primernih semen pa ponuja možnost, da se uporabi v razne družbeno-politične
in okoljevarstvene namene.

Slika 32: Detajli končnih izdelkov

4.4 Poraba virov in končni odpadki
Po nekaterih podatkih naj bi za 1 kg manj kakovostnega papirja porabili 324 l vode,
za recikliran papir 297,5 l, za pisarniški papir pa celo 2000 l. Številke variirajo tudi
zaradi cirkulacije in čiščenja vode v samih objektih, a kljub temu so vrtoglave. [56]
To je bil razlog, da smo si kot enega izmed ciljev postavili tudi zmanjšanje porabe, kar
smo storili s čistilno napravo, s katero smo lahko v proces vrnili približno 70 % vode
(z večjo kapaciteto bi lahko napravili skoraj zaprt krogotok, z minimalnimi izgubami),
s poenostavitvijo procesa reciklaže pa nam je uspelo znižati porabo na 112 l za predelavo 1 kg časopisnega (s prišteto flotacijo) ter 68 l za 1 kg ostalega papirja, čemur
moramo prišteti še 60 l vode v kadi, ki ostaja skozi cel proces (glej preglednico 7).
Ostali viri so zajemali še kemikalije za razsivitev (H2O2 30%, soda bikarbona ter
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propilen glikol), 30% vodikov peroksid, uporabljen med čiščenjem vode (1 ml/l vode),
škrob (150 g/kg vlitega, 50 g/kg navadnega papirja), star papir (glej preglednico 6)
ter zanemarljive vsote ostalih (elektrika, plin idr.).
Preglednica 7: Poraba virov za izdelavo 1 kg recikliranega papirja
Faza

Voda

H2O2 30%

NaHCO3

PG

Škrob

Razpuščanje

18 l

/

/

/

Razvlaknjevanje

50 l

50 ml

25 g

/

/

Flotacija

44 l

20 ml

10 g

2 ml

/

Izdelava papirja

(60 l)

/

/

/

150 g / 50 g

Skupaj

112 l

70 ml

35 g

2 ml

150 g / 50 g

/

Skozi proces dela ni bilo škodljivih emisij v zrak, pojavila pa se je manjša količina
trdnih odpadkov (~ 1 kg), ki zajemajo predvsem ostanek barve od flotacije, nasičeni
aktivni ogljik ter odpadke preliminarnega čiščenja papirja. Zaradi okoljske oporečnosti smo te odpadke odnesli v Zbirni center na Povšetovi ulici v Ljubljani.
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5

ZAKLJUČEK

Vsakodnevno se v gospodinjstvih nabira tako ali drugače obdelana celulozna vlaknina v obliki reklamnega gradiva, časopisnega papirja, odpadne embalaže, trgovinskih
računov, pisarniškega papirja in drugih, ki večinoma razmeroma hitro izgubijo svojo
funkcijo, pomanjkanje dodane vrednosti pa pomeni, da le-ta pristane na smetiščih ali
reciklirnih obratih, v vseh primerih pa povzroča izjemen pritisk na okolje.
Odgovor na raziskovalno vprašanje in rešitev problema smo poiskali v izdelovanju
ročno izdelanega papirja ter v oblikovanju tridimenzionalnih motivov, s katerim smo
se, za prenašanje informacij, izognili tisku. Sam koncept, ki stoji za izdelavo, smo
povzeli po Naum Gabu in konstruktivistih, saj smo z minimalno intervencijo v prostor
dosegli, da preprosta linijska tipografija zaživi, svetloba in sence pa ji dajo maso ter
pomen. Beuysova ideja skozi naš izdelek zaživi, ko iz nežive narave zopet, dobesedno, požene živa in s tem začljuči oziroma začne svoj življenjski cikel.
Skozi proces dela smo preučili različne tehnike izdelave papirja ter poenostavili
njegovo reciklažo, obenem pa odkrili, da je vlaknina brez vlaken iz časopisnega
papirja najbolj primerna. Z uporabo čistilne naprave smo uspeli zmanjšati porabo
vode ter iz celotnega procesa odstraniti škodljive snovi. S tem smo dosegli vse
zadane cilje, vse znanje, ki smo ga pridobili, pa smo začeli prenašati tudi na ostale
aspekte našega življenja.
Ugotovili smo, da je pravilno ločevanje, zbiranje in znižanje količine vseh odpadkov le
vrh okoljevarstvenega ledenika, kateremu sledijo še zmanjšanje ogljičnega in vodnega
odtisa, prekomernega potrošništva in vsega, kar prispeva k uničevanju našega sveta.
Z našo magistrsko nalogo želimo ozavestiti ljudi o perečih težavah, jih spodbuditi
k razmišljanju in dialogu ter iskanju novih rešitev v dobrobit vseh nas. Zavedamo se,
da je to le kaplja v morje, a ima potencial napraviti val – je le posajeno zrno, a vemo,
da tudi iz majhnega lahko zraste veliko.
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