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A fenntarthatóság témája jelentősen 
befolyásolja a piacot, mivel a vásárlók és 
a gyártók is egyre többet foglalkoznak 
a klímaváltozás, a biodiverzitás és a ter-
mészeti erőforrások kérdéseivel. Viták 
során gyakran kerül előtérbe az ökológiai
lábnyom és a CO2-kibocsátás csökkentése.

Európa vezető primer rost karton gyártójaként
az M-real cég az elmúlt évek fejlesztéseinek fó-
kuszába az alacsony grammsúlyú minőségi
kartont állította. Annak érdekében, hogy a ve-
vői által gyártott csomagolóanyagok szén-
dioxid-lábnyomának hatását meg lehessen
határozni, az M-real megbízott egy független
kutatóintézetet három különböző grammsúlyú,
azonos minőségű karton életciklusának elemzé-
sével. Tízezer 250, 270 és 295 g/m2 grammsúlyú
kekszes doboz szén-dioxid-lábnyomát határoz-
ták meg annak érdekében, hogy megállapít-
hassák; vajon a tömeg csökkentése együtt jár-e
szén-dioxid-lábnyom csökkenésével. A számí-
tásokhoz figyelembe vették az erdőgazdálko-
dás, a szállítás és a gyártás során felhasznált
energiát a fakivágástól a kész dobozig. 

Az intézet megállapította, hogy az azonos
minőségű felületi tömeg 15%-os csökkentése a

szén-dioxid-lábnyom 18%-os csökkenését ered-
ményezheti. A fenntarthatóság szempontjai
szerint működő gyártóüzemek számára ez azt
jelenti, hogy az alacsonyabb grammsúlyú karton
használatával – feltételezve, hogy a funkcionali-
tás és a merevség megfelel – saját szén-dioxid-
lábnyomát is ennek mértékében csökkenthetik.
A gazdaságos gyártás és a kevesebb hulladék
egyszerre redukálja a csomagolóanyag-gyártás
költségeit, és növeli a fenntarthatóságot, ami-
hez hozzájárulhat az alacsonyabb grammsúlyú
anyag használata és a kifinomultabb dizájn is.

ENERGIAHATÉKONYSÁG

Az M-real a saját CO2-mérlegén is dolgozik. A ki-
tűzött célt, az összes gyártóegység energiahaté-
konysági rendszerét (EES), 2009 végére sikerült
megvalósítani. Ezzel az M-real lett az egyik első
vállalat a világon, amely olyan vállalatirányítá-
si rendszert vezetett be, amellyel tovább lehet
növelni az energiahatékonyságot. Az EES beve-
zetésével az M-real csökkenti saját energiafel-
használását, és részt vesz a klímaváltozás elleni
küzdelemben. Az energiahatékonyság az M-real
mindennapi működésének természetes és lát-
ható részévé vált.

Évente átlagosan 50–100 energiahatékony-
sági projekt indul el, melyekkel annyi energiát
meg lehet spórolni, amennyi egy kisváros évi
energiaszükségletét fedezhetné. Ennek és egyéb
intézkedéseknek köszönhetően az M-real az
éves CO2-kibocsátást már 20 000 tonnával csök-
kenteni tudta. Az M-real egy kiegészítő projekt
keretén belül tökéletesítette a gyártóegységek
vízellátó rendszerét is, mivel a vízfelhasználás
közvetlen összefüggésben van az energiahaté-
konysággal és a hőfelhasználással. 

AZ ERDőK NEMZETKÖZI ÉVE

2011-et az Egyesült Nemzetek Szervezete az
„Erdők Nemzetközi Évének” nyilvánította, és

M-real – Egy szó a hajtogatott dobozkartonok
fenntarthatóságához
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az M-real éppen ezért szeretne arra emlékeztetni,
hogy a fának mint nyersanyagnak alkalmazása
a csomagolóanyagokban is szerepet játszik, és
hogy az erdőállományról a fenntartható erdő-
gazdálkodással kell gondoskodni. Ha fák nő-
nek, a létrejövő erdők szállást adnak a sokszínű
ökoszisztémának, ami ismét pozitív hatással le-
het a környező világra, a minket körülvevő
közvetlen területre és bolygónkra.

A hideg-hűvös vegetációs zónában, amely a
fát szállítja a kartongyártáshoz, 100 évig tart-
hat a fák növekedése. Eközben az erdők olyan
ökoszisztémát alkotnak, amelyek számos jó
szolgálatot tesznek: megszűrik a talajvizet, eltá-
volítják a felszíni vizekből a káros anyagokat és
az üledékeket, fenntartják a víz helyi körfogá-
sát, és ami a legfontosabb, megkötik a légkör
szén-dioxid-tartalmát. Szerepet játszanak a ta-
lajerózió és az árvizek megakadályozásában is.

Az erdők fenntartják a biológiai sokszínűsé-
get; életteret biztosítanak az állatoknak, rovarok-
nak, madaraknak, növényeknek és gombáknak.
Az emberek is nyugalmat találhatnak, pihenhet-
nek az erdőben, hódolhatnak kedvenc időtöl-
tésüknek, és élvezhetik a természet szépségét. 

Természetesen a fakitermelés is az ökoszisz-
téma egyik felhasználási módja, amely meg-
élhetést biztosít a környező lakosság számára.
A fenntartható erdőgazdálkodás egyszerre lát
el üzemgazdasági és védelmi funkciókat – állni
hagyja a ritka és ősfákat, meghagyja a kulcsfon-
tosságú növényzetet, búvóhelyet teremt, és meg-
őrzi az erdők egészségét. 

A papír- és kartongyártók számára is fontos,
hogy alapos és tanúsított nyomon követési
rendszerrel bizonyítsák, hogy a felhasznált fa
fenntartható erdőgazdálkodásból származik.
A fabeszállítók és az M-real gyárai rendelkeznek
a terméklánc tanúsításával, ami lehetővé teszi
a termékek megfelelő jelölését és a vevők tájé-
koztatását a gyártási eljárás fenntarthatóságáról.

A fafelhasználás fenntarthatóságával kapcso-
latban az elmúlt években sok új kihívás adó-
dott. Az M-real több szempontból is fenntart-
ható erdőgazdálkodást folytat: nemcsak azért,
mert ezzel gondoskodik a magas minőségű fa
utánpótlásáról, hanem azért is, mert mindany-
nyiunk számára fontosak az erdők „mellékha-
tásai”. 

A gazdasági előnyök és a kiváló minőség erős
keresletet generáltak az M-real felé. A koncep-
cióval a gyártási lánc összes résztvevője nyer. 
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Az UniDrum gép drótfűzött termékek előállításakor teljesen új módsze-

reket alkalmaz. Korunk követelményének megfelelően üzemel, mert az 

előállítási költségek kis és közepes példányszámok esetén is alacsonyak 

lesznek, valamint az UniServer berendezés alkalmazásával a beigazítási 

idők lerövidülnek. Különlegessége a rotációs csúcstechnológia a magas 

nettóteljesítmények elérésének érdekében. Sokoldalú, mert teljesítmény-

csökkenés nélkül képes áruminták, levelezőlapok és Post IT-k behúzására. 

Egyszerűen kezelhető, mivel termelési és gyakorlati tapasztalatok alapján 

került kifejlesztésre. Összhangban van a következő technológiai lépéssel, 

hiszen kiváló vágási minőség biztosítható általa, mert az SNT-U kompakt 

vágógépen egyenként történik a termékek vágása.
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