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Opracowanie zawiera informacje, które będą wykorzystane w procesie nowelizacji 
dokumentu referencyjnego dla najlepszych dostępnych technik w przemyśle celulozowo-
papierniczym – dokumentu P&P BREF. 
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1. Wprowadzenie 
 
Praca realizowana stosownie do umowy pomiędzy Ministerstwem Środowiska 
a Stowarzyszeniem Papierników Polskich ma bezpośredni związek z toczącym się procesem 
nowelizacji dokumentu referencyjnego dla najlepszych dostępnych technik w przemyśle 
celulozowo-papierniczym, tzw. dokumentu BREF. Dokumenty referencyjne mają swoje 
umocowanie prawne w dyrektywie IPPC – dyrektywa w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, zwana też dyrektywą w sprawie zintegrowanych 
pozwoleń ekologicznych. 
 
Dyrektywa IPPC i sześć innych dyrektyw (m.in. dyrektywa LCP, WI, w sprawie emisji 
lotnych związków organicznych, itd.) zostaną zastąpione dyrektywą w sprawie emisji 
przemysłowych (Industrial Emissions Directive – IED). Dyrektywa ta ma nadać znacznie 
większą rangę dokumentom referencyjnym BREF. Zgodnie z proponowanymi kierunkami 
nowelizacji prawodawstwa dotyczącego emisji przemysłowych dokumenty referencyjne mają 
się stać dokumentami obligatoryjnymi, wyznaczającymi poziomy dopuszczalnej emisji 
w krajach członkowskich UE. Zakłada się, że warunki korzystania ze środowiska 
w pozwoleniach zintegrowanych nie będą mogły przekraczać górnych poziomów 
wskaźników emisji, określonych w dokumentach referencyjnych. Kierunek tych zmian jest 
już zatwierdzony przez Radę Europy – wersja projektu dyrektywy została uzgodniona 
i przyjęta 25 czerwca 2009 w trakcie posiedzenia ministrów środowiska krajów 
członkowskich. 
 
Ciągle jeszcze obowiązująca dyrektywa IPPC (wersja ujednolicona – Dyrektywa 2008/1/WE 
z dnia 15 stycznia 2008) wyraźnie zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do 
śledzenia kierunków rozwoju najlepszych dostępnych technik. Dyrektywa nakłada także 
obowiązek składania Komisji Europejskiej periodycznych sprawozdań na temat norm 
emisyjnych i związanych z nimi najlepszych dostępnych technik. W celu zapewnienia 
sprawnego obiegu informacji, państwa członkowskie zobowiązane zostały do wyznaczenia 
organu lub organów odpowiedzialnych za śledzenie rozwoju w dziedzinie najlepszych 
dostępnych technik oraz wymianę informacji. W Polsce organem odpowiedzialnym w tym 
zakresie jest Ministerstwo Środowiska.  
 
Komisja Europejska została zobowiązana na mocy Dyrektywy (Art.16 p.2, w wersji 
ujednoliconej z 2008r – Art.17) do organizowania systematycznej wymiany informacji na 
temat BAT między państwami członkowskimi i odpowiednimi gałęziami przemysłu. 
Zaplanowano opracowanie i wydanie dokumentów referencyjnych BAT, tzw. BREFs, dla 
wszystkich aktywności przemysłowych, objętych dyrektywą tj. 30-tu gałęzi przemysłu. 
W celu zrealizowania tych ambitnych planów powołano Europejskie Biuro ds. 
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (European IPPC Bureau). EIPPC 
Bureau działa przy Instytucie Perspektywicznych Badań Technologicznych z siedzibą w 
Sewilli. Prace nad dokumentami referencyjnymi trwały ponad 8 lat, ostatni z pierwszego 
wydania tych dokumentów został zatwierdzony w lutym 2009r. Opracowano łącznie 33 
dokumenty (5 z nich ma charakter horyzontalny, np BREF – Ogólne Zasady Monitoringu czy 
BREF w sprawie Skuteczności Energetycznej). Są to dokumenty bardzo obszerne, liczące 
kilkaset lub nawet ponad 1000 stron. Dokument referencyjny dotyczący przemysłu 
celulozowo-papierniczego został opracowany i wydany w pierwszej serii dokumentów BREF 
– data jego wydania to grudzień 2001. 
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Jednocześnie w latach 2006-2007 rozpoczęto proces rewizji i aktualizacji dokumentów 
wydanych w pierwszej kolejności tzn. w grudniu 2001. Pierwsze spotkanie Technicznej 
Grupy Roboczej, otwierające prace nad dokumentem BREF dla przemysłu celulozowo-
papierniczego odbyło się w siedzibie EIPPCB Sewilli w listopadzie 2006r. Prace te w połowie 
2007r zostały zawieszone na okres ok. 1,5 roku a następnie zostały wznowione. Udział 
polskich przedsiębiorstw branży papierniczej oraz ekspertów w tym procesie jest wysoce 
wskazany zarówno z uwagi na obligatoryjne wymagania prawne, wynikające z członkowstwa 
w UE jak i korzyści dla przemysłu związane z możliwością wpływania na kształt i 
postanowienia tego dokumentu. 
 
 
 
2. Cel i zakres pracy 
 
Główne cele pracy można określić następująco: 

• Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wywiązania się Polski ze zobowiązań 
wynikających z udziału w procesie nowelizacji „Dokumentu referencyjnego dla 
najlepszych dostępnych technik w przemyśle celulozowo-papierniczym”; 

• Nawiązanie i prowadzenie współpracy z European IPPC Bureau oraz z organizacjami 
europejskimi, działającymi na rzecz branży papierniczej, w szczególności 
z Confederation of European Paper Industries (CEPI); 

• Monitorowanie postępu prac nad nowym dokumentem P&P BREF. 
 
Zakres pracy 

1. Rozpoznanie wymagań i zaleceń European IPPC Bureau w zakresie rodzaju i formy 
przekazywanych informacji.  

2. Zaadoptowanie (tłumaczenie na język polski) kwestionariusza opracowanego przez 
EIPPB i rozesłanie go do przedsiębiorstw. 

3. Zebranie informacji na temat stosowanych technik i technologii, zużycia surowców 
i energii oraz emisji zanieczyszczeń do wszystkich komponentów środowiska, 
dotyczących eksploatowanych w Polsce instalacji do produkcji: 
- chemicznych mas celulozowych, 
- mas włóknistych drzewnych: ścieru, TMP, CTMP, 
- papieru wysokogatunkowego bezdrzewnego z włókien pierwotnych, 
- papieru drzewnego z włókien pierwotnych, 
- papieru higienicznego z włókien pierwotnych, 
- papieru i tektury z włókien wtórnych z włączeniem i bez procesów odbarwiania, 
- papieru higienicznego z włókien wtórnych z włączeniem i bez procesów odbarwiania, 
- papierów specjalnych. 

4. Monitorowanie oraz czynny udział w pracach nad nowym dokumentem P&P BREF. 

5. Opracowanie dokumentacji zawierającej opisy eksploatowanych w Polsce instalacji 
branży papierniczej ze szczególnym uwzględnieniem szczegółowych danych dotyczących 
wskaźników zużycia surowców i energii oraz emisji zanieczyszczeń. 
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Metodyka wykonania pracy 

Metodyka realizacji zadań określonych w zakresie pracy opierała się na wykorzystaniu 
następujących środków: 

• Dostęp do bazy systemu internetowego BATIS, 

• Przegląd dokumentów wydawanych przez IPPC BAT Information Exchange Forum, 
dotyczących organizacji wymiany informacji oraz zawartości dokumentów referencyjnych 
i wytycznych dla procesu przeglądu tych dokumentów: 
− IPPC BREF outline and guide (ostatnia aktualizacja – grudzień 2005), 
− Generic schedule for the review of the BREFs (ostatnia aktualizacja – kwiecień 2009), 
− Guidance document on improving the collection and submission of data for deriving 

useful BAT conclusions during the review of the BREFs (czerwiec 2008), 
− Standard texts on some sections of the BREFs such as the Preface, the standard 

introduction to the BAT chapters and the standard text on environmental management 
systems, 

− A specific document related to the participation of “equipment suppliers” in the 
Sevilla process” (marzec 2007). 

• uczestnictwo w pracach Europejskiej Grupy Ekspertów (TWG) ds. przeglądu 
i nowelizacji P&P BREF; 

• dysponowanie bazą adresową przedsiębiorstw branży papierniczej w Polsce, 

• wiedza na temat rodzaju produkcji oraz stosowanych technologii, 

• dogłębna znajomość aktualnego dokumentu referencyjnego P&P BREF z grudnia 2001. 
 
Autorzy pracy są długoletnimi pracownikami naukowymi byłego Instytutu Celulozowo-
Papierniczego obecnie Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, specjalistami 
z dziedzin papiernictwa i ochrony środowiska. 
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3. Eksploatowane w Polsce wytwórnie do produkcji mas włóknistych i 
papieru 

 
3.1. Opis i charakterystyka wytwórni działających w Polsce 
 
3.1.1. Informacje ogólne o zakładach branży papierniczej - prezentacja zakładów 
 
Zakłady papiernicze zlokalizowane na terenie Polski to przedsiębiorstwa o dużym 
zróżnicowaniu wielkościowym i o szerokim asortymencie produkowanych wyrobów 
papierniczych. Zakłady te produkują masy włókniste, które w głównej mierze wykorzystują 
do własnej produkcji papieru oraz różne gatunki papieru. Ilość wyprodukowanej w 2008r 
masy celulozowej wyniosła 819,9 tys. ton a papierów i tektur 3 043,8 tys. ton [1]. Produkcja 
poszczególnych gatunków papieru w tys. ton była następująca: papier gazetowy 170,4; papier 
do celów graficznych bezdrzewny 672,8; niepowlekany papier pakowy: 823,3; pozostały, do 
produkcji worków 103,3 oraz tektura makulaturowa 62,6. 
 
Funkcjonujące w Polsce zakłady papiernicze to producenci wytwarzający papier z mas 
włóknistych pochodzących z własnego zaplecza wytwórczego tzw. instalacje zintegrowane 
oraz producenci nabywający masy pierwotne do produkcji papieru ze źródeł zewnętrznych 
tzw. wytwórnie niezintegrowane. Wytwórnie papieru wytwarzające masy na własne potrzeby 
wykorzystują do ich przygotowania surowiec roślinny (drewno). Dużą grupę wytwórców 
papieru stanowią instalacje przetwarzające makulaturę. Grupa ta nie wytwarza mas 
włóknistych, przetwarzając wcześniej wyprodukowaną i przetworzoną masę włóknistą.  
 
Orientacyjne usytuowanie zakładów branży papierniczej w Polsce przedstawiono na rys. 1, 
natomiast w tabeli 1 przedstawiono listę zakładów branży papierniczej (listopad 2009) wraz 
z krótkim opisem, stosowanych w nich, technologii wytwórczych.  
 
Wymienione wyżej wytwórnie mogą jednak, i powszechnie z tego korzystają, łączyć 
poszczególne sposoby pozyskiwania mas papierniczych. Papiernie zintegrowane, a więc te 
produkujące masy pierwotne lub je nabywające, wykorzystują również włókna wtórne. 
Papiernie wytwarzające papiery z makulatury stosują w swej produkcji również włókna 
pierwotne. Surowce włókniste do produkcji papieru wykorzystywane są przemiennie, 
równolegle lub łącznie. 
 
Papiernie działające w kraju produkują szereg asortymentów papierów począwszy od 
wysokiej klasy papierów białych - do celów graficznych - skończywszy na produkowanych 
z nieodbarwianej makulatury mieszanej papierów do celów higienicznych lub gospodarczych. 
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Rys. 1. Lokalizacja zakładów papierniczych na terenie Polski 
 

Boruszowice (1) Kolonowskie (12) Orchówek (23) Tarnówka (34) 
Ciechanów (2) Konstancin Jeziorna (13) Ostrołęka (24) Tychy (35) 
Czerwonak (3) Kostrzyn n/Odrą (14) Pabianice (25) Wadowice (36) 
Dąbrowica (4) Krapkowice (15) Piechowice (26) Warszawa (37) 
Kawęczyn (5) Kwidzyn (16) Pilchowice (27) Witnica (38) 
Głuchołazy (6) Margońska Wieś (17) Poznań (28) Włocławek (39) 
Grudziądz (7) Mikołów (18) Rejowiec (29) Wohyń (40) 
Jałowiec (8) Miłków (19) Rudawa (30) Żywiec (41) 
Kaczory (9) Myszków (20) Sadlno (31) Niedomice (42) 
Kalety (10) Olszewo (21) Świecie (32)  
Klucze (11) Oława (22) Świerzawa (33)  
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Tabela 1. Lista zakładów branży papierniczej wraz z krótkim opisem stosowanych w nich 
technologii wytwórczych oraz podaniem głównych asortymentów papieru 

 
Nazwa wytwórni Podstawowe technologie Główne asortymenty 

1 2 3 
Fabryka Papieru w Myszkowie Wytwarzanie masy mechanicznej (ścieru) 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
Wytwarzanie papieru gazetowego z mieszaniny 
ścieru i masy makulaturowej 

Papier gazetowy 

International Paper Kwidzyn Wytwarzanie masy celulozowej metodą 
siarczanową 
Wytwarzanie masy termomechanicznej 
Bielenie ECF 
Wytwarzanie papieru gazetowego 
z odbarwionej masy makulaturowej 
Wytwarzanie papierów drukowych i do pisania 
z masy celulozowej oraz tektury 
wielowarstwowej z mieszanki masy 
celulozowej z masą termomechaniczną 

Masa celulozowa siarczanowa 
bielona 
Papier kserograficzny 
Papier gazetowy 
Papier do druku offsetowego 
Papier do drukarek laserowych 
Tektura powlekana 

Stora Enso Poland SA: 
Ostrołęka 

Wytwarzanie masy celulozowej metodą 
siarczanową 
Wytwarzanie masy makulaturowej 
Wytwarzanie papierów na warstwy płaskie 
tektury falistej z mieszanki masy celulozowej i 
masy makulaturowej, z samej masy 
makulaturowej; papierów na warstwę 
pofalowaną tektury falistej z masy 
makulaturowej  
Wytwarzanie papieru workowego i pakowego 
z masy celulozowej 

Papier workowy i pakowy 
Papier na warstwy płaskie tektury 
falistej (testliner) 
Papier na warstwy pofalowane 
tektury falistej 

Mondi Packaging Paper 
Świecie S.A. 
Świecie 

Wytwarzanie masy celulozowej metodą 
siarczanową 
Roztwarzanie NSSC 
Wytwarzanie masy makulaturowej 
z zastosowaniem dyspergowania 
Wytwarzanie papieru na warstwy składowe 
tektury falistej z masy celulozowej i mieszanej 
oraz papieru na falę z masy NSSC 
Wytwarzanie papieru workowego z masy 
celulozowej 

Papier workowy 
Papier na warstwy płaskie tektury 
falistej (kraftliner) 
Papier na warstwy płaskie tektury 
falistej (testliner) 
Papier na warstwy pofalowane 
tektury falistej 

A&B Paper Ltd. Sp. z o.o. 
Kwęczyn 

Wytwarzanie masy makulaturowej Papier toaletowy 

Alex-Bis Zakład PHU 
Rejowiec 

Wytwarzanie masy makulaturowej Papier toaletowy 

Arctic Paper Kostrzyn S.A. 
Kostrzyn 

Wytwarzanie papierów drukowych i do pisania 
z włókien pierwotnych 

Papier kserograficzny 
Papier do druku offsetowego 
Papier do pisania 

Bena Fabryka Płyt Filtracyjnych i 
Tektury 
Pilchowice 

Wytwarzanie papieru i tektury z celulozy 
Wytwarzanie masy makulaturowej 
produkcja tektury z masy makulaturowej 

Płyty filtracyjne 
Papier czerpany 
Tektura makulaturowa 

Delitissue Sp. z o.o.; 
Ciechanów 

Wytwarzanie bibułki higienicznej z masy 
celulozowej 

Papier toaletowy 
Chusteczki higieniczne 
Chusteczki kosmetyczne 
Ręczniki papierowe 

Fabryka Papieru Czerwonak 
Sp. z o.o.;  Czerwonak 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
Produkcja papieru toaletowego 

Papier toaletowy 
Ręczniki papierowe 

Fabryka Papieru i Tektury 
„Beskidy” S.A. 
Wadowice 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie tektury budowlanej z włókien 
wtórnych 
Wytwarzanie papieru toaletowego 

Tektura budowlana w zwojach 
i arkuszach 
Papier toaletowy 
Ręczniki papierowe 
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Tabela 1. c.d. 
 

1 2 3 
Fabryka Papieru Kaczory Sp. z 
o.o.;  Kaczory 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papieru toaletowego z masy 
makulaturowej nieodbarwionej 

Papier toaletowy 
Ręczniki papierowe 

Fabryka Papieru Malta-Decor 
S.A.; Poznań 

Wytwarzanie papierów dekoracyjnych z masy 
pierwotnej 

Papiery dekoracyjne na okładziny 
meblowe 
Papiery podłożowe 

Fabryka Papieru Malta-Decor 
S.A.; Rudawa 

Wytwarzanie papierów dekoracyjnych Papiery dekoracyjne na okładziny 
meblowe 
Papiery podłożowe 

Fabryka Papieru w Dąbrowicy 
Dąbrowica 

Wytwarzanie papierów drukowych z masy 
celulozowej 
Wytwarzanie papierów pakowych z mieszanki 
masy pierwotnej i makulaturowej 
Wytwarzanie papierów specjalnych z masy 
pierwotnej 

Papier półpergamin 
Papier pakowy 
Papier ekologiczny 

Fabryka Tektury Jałowiec 
Sp. z o.o.; Lubań Śląski 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie tektury 

Tektura z makulatury 

Fabryka Tektury Nowa Ziemia 
Sp. z o.o.; Świerzawa 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie tektury 

Tektura z makulatury 

Firma PHU Filar Spółka Jawna; 
Sadlno 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papieru toaletowego 

Papier toaletowy 
Ręczniki papierowe 

Firma W. Lewandowski 
Włocławek 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papieru toaletowego 

Papier toaletowy 
Ręczniki papierowe 

Głuchołaskie Zakłady Papiernicze 
Sp. z o.o. 
Głuchołazy 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papieru higienicznego z masy 
makulaturowej 
Wytwarzanie waty celulozowej z włókien 
pierwotnych 
Wytwarzanie papieru pakowego z włókien 
makulaturowych 

Bibułka higieniczna w zwojach 
Papier toaletowy 
Wata celulozowa 

Głuchołaskie Zakłady Papiernicze 
Sp. z o.o. 
Niedomice 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papieru higienicznego z włókien 
makulaturowych 

Papier toaletowy 
Ręczniki papierowe 
 

Hanke Tissue Sp. z o.o. 
Kostrzyn 

Wytwarzanie bibułki higienicznej z włókien 
pierwotnych 

Papier toaletowy 
Chusteczki higieniczne 
Chusteczki kosmetyczne 
Ręczniki papierowe 

ICT Poland Sp. z o.o. 
Kostrzyn 

Wytwarzanie bibułki higienicznej z włókien 
pierwotnych 

Papier toaletowy 
Chusteczki higieniczne 
Chusteczki kosmetyczne 
Ręczniki papierowe 

Kimberly-Clark S.A. 
Klucze 

Wytwarzanie bibułki higienicznej z włókien 
pierwotnych 

Papier toaletowy 
Chusteczki higieniczne 
Chusteczki kosmetyczne 
Ręczniki papierowe 
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Tabela 1. c.d. 
 

1 2 3 
Konstans Sp. z o.o. 
Konstancin Jeziorna 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papierów drukowych i do pisania 
z mieszanki włókien pierwotnych i wtórnych 
Wytwarzanie papierów specjalnych z włókien 
pierwotnych 

Papier do celów graficznych 
Pergamin roślinny 

Lamix 
Witnica 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papieru toaletowego 

Papier toaletowy 
Ręczniki papierowe 
Chusteczki higieniczne 
Czyściwa przemysłowe 

Metsä Tissue S.A. 
Konstancin - Jeziorna 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie bibułki higienicznej z włókien 
wtórnych 
Wytwarzanie bibułki higienicznej z włókien 
pierwotnych 

Papier toaletowy 
Chusteczki higieniczne 
Ręczniki papierowe 

Metsä Tissue S.A. 
Krapkowice 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
odbarwionej 
Wytwarzanie bibułki higienicznej z włókien 
wtórnych 
Wytwarzanie bibułki higienicznej z włókien 
pierwotnych 

Papier toaletowy 
Chusteczki higieniczne 
Ręczniki papierowe 

Packprofil Sp. z o.o. 
Kolonowskie 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie tektury do przerobu na materiały 
opakowaniowe 

Tektura z makulatury 

Packprofil Sp. z o.o. 
Krapkowice 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papieru do przerobu na materiały 
opakowaniowe 

Papier z makulatury  
 

Papiernia Sp. z o.o. 
Kalety 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papieru pakowego 

Papier pakowy 

Polpak Papier Sp. z o.o. 
Grudziądz 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papieru na warstwy składowe 
tektury falistej 

Papier na warstwy składowe tektury 
falistej 

Polska Wytwórnia Papierów 
Wartościowych S.A.; Warszawa 

Wytwarzanie papieru z włókien pierwotnych Papiery specjalne 

Przedsiębiorstwo Ekologiczne 
BCD S.A.; 
Boruszowice 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papierów na tekturę falistą 
z włókien wtórnych 

Papier na tekturę falistą 

PPHU Karaś Fabryka Papieru 
w Oławie 
Oława 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papieru toaletowego 

Papier toaletowy 

PPHU Rolls Sp. z o.o. 
Włocławek 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papieru toaletowego 

Papier toaletowy 

SCO Pak Sp. z o.o. 
Chełm 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papieru  

Papier makulaturowy do przerobu na 
materiały opakowaniowe 

Tektura Sp. z o.o.; 
Mikołów 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papieru na warstwy składowe 
tektury falistej 
Wytwarzanie papieru pakowego 

Papier na makulaturowy na warstwy 
składowe tektury falistej 
Tektura makulaturowa 
Papier pakowy 
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Tabela 1. c.d. 
 

1 2 3 
TOP S.A.; 
Tychy 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papieru na warstwy składowe 
tektury falistej 
Wytwarzanie papieru pakowego 

Papier makulaturowy na warstwy 
składowe tektury falistej 
Tektura makulaturowa 
Papier pakowy 

Warter Sp. Jawna 
Tarnówka 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papieru pakowego 
Wytwarzanie tektury 

Papier opakowaniowy 
Tektura  

Welmax Zakład Produkcyjno-
Handlowy 
Wohyń 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papieru toaletowego 

Papier toaletowy 
Ręczniki papierowe 

Wepa Professional Piechowice 
S.A. 
Piechowice 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
odbarwionej 
Wytwarzanie bibułki higienicznej z masy 
wtórnej 

Bibułka higieniczna w zwojach 
Papier toaletowy 
Ręczniki papierowe 

Wytwórnia papieru Toaletowego 
Eko-Klan Sp. z o.o.; 
Margońska Wieś 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie bibułki higienicznej z masy 
wtórnej 

Bibułka higieniczna w zwojach 
Papier toaletowy 

Zakłady papiernicze Eko-Papier 
Sp. z o.o.; Poznań 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie bibułki higienicznej z masy 
wtórnej 

Bibułka higieniczna w zwojach 
Papier toaletowy 

PPHU Primet 
Sp. jawna,  Lubicz 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie bibułki higienicznej z masy 
wtórnej 

Papier toaletowy 
Ręczniki papierowe 

Żywieckie Zakłady Papiernicze 
Solali; 
Żywiec 

Wytwarzanie papieru z mas pierwotnych Papiery półpergaminowe 
Papiery pakowe 
Papiery antykorozyjne 
Bibułki serwetkowe  

SCO-Pak Sp. z o.o. 
Orchówek 

Wytwarzanie masy makulaturowej 
nieodbarwionej 
Wytwarzanie papieru na warstwy składowe 
tektury falistej 

Papier na warstwy składowe tektury 
falistej 

 
 
3.1.2. Ogólna charakterystyka technologii produkcji oraz produktów (wyrobów) branży 

papierniczej 
 
Produkt papierniczy może być wytwarzany za pomocą rozmaitych procesów i układów [2]. 
Na przykład, papier przeznaczony do celów higienicznych może zostać wytworzony 
z zastosowaniem różnych mas włóknistych lub ich mieszanin. Do wyprodukowania tego 
rodzaju papieru można wykorzystać zarówno masy pierwotne (masa celulozowa siarczanowa 
bielona, ścier, itp.) jak i masy pozyskane w procesie recyklingu (makulaturowa masa 
odbarwiana i nieodbarwiana).  
Masa, z której zostanie wyprodukowany papier może więc zostać przygotowana sposobami 
chemicznym lub mechanicznym (masa z włókien pierwotnych) albo może być wytworzona 
przez rozczynianie makulatury (odzyskanego papieru). W procesie wytwarzania masy 
włóknistej surowiec zawierający celulozę zostaje rozdrobniony na pojedyncze włókna. 
W Polsce głównym surowcem służącym do pozyskania włókien jest drewno. 
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Chemiczny sposób wytwarzania mas (roztwarzanie drewna) wykorzystuje chemikalia 
uwalniające włókna. Przeprowadzona do roztworu lignina oraz inne substancje organiczne są 
spalane z odzyskiem zawartej w nich energii natomiast chemikalia podlegają regeneracji i 
ponownemu wykorzystaniu. Masy mechaniczne pozyskuje się poprzez wyodrębnienie 
włókien w wyniku siły ścinającej. W tym przypadku większość ligniny pozostaje z włóknami, 
do roztworu przechodzą tylko niektóre substancje organiczne. 
Właściwości mas włóknistych są uzależnione od metody wytwarzania. Właściwości te czynią 
je przydatnymi do wyrobu określonych produktów. 
 
Wytworzenie papieru na bazie włókien pozyskanych z makulatury, wymaga usunięcia 
zawartych w niej zanieczyszczeń. W niektórych zastosowaniach może być również 
wymagane (pełne lub częściowe) oddzielenie farby drukarskiej. Włókna nadają się do 
wielokrotnego użytku, ale ich ponowne użycie zależy także od jakości przerabianej 
makulatury i od przeznaczenia produktu finalnego.  
 
Ogólną klasyfikację produktów wytwarzanych przez przemysł papierniczy w Polsce 
przedstawia poniższa tabela 2. 
 
Tabela 2. Produkty przemysłu papierniczego 
 
• Papier gazetowy • Tektury opakowaniowe*) 

• Niepowlekane papiery drukowe i do pisania • Papiery na warstwy składowe  tektury falistej 

• Powlekane papiery drukowe i do pisania • Bibułka tissue i papier toaletowy 

• Papiery opakowaniowe • Papiery specjalne 
*) Od tektur o wysokiej jakości wykończenia do tektury pudełkowej o zróżnicowanej jakości 
 
Każda z wyżej wymienionych kategorii produktów wymaga określonych właściwości. 
Przykładowo, papier gazetowy jest produktem potrzebnym w wielkiej ilości i o stałej 
gramaturze. Wymaga się tylko, by wykazywał umiarkowane właściwości, takie jak: 
wytrzymałość, nieprzezroczystość, drukowość - przy relatywnie krótkiej żywotności. Zatem 
w tym przypadku, efektywne wykorzystanie surowców uzyska się poprzez zastosowanie 
masy włóknistej o wysokiej wydajności z drewna kosztem takich parametrów, jak: 
wytrzymałość, jasność oraz gładkość.  
 
W przeciwieństwie do powyższego, krytyczną cechą jakości papierów opakowaniowych jest 
ich wytrzymałość, jeśli mają one nadawać się do zamierzonego zastosowania. W celu 
osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości konieczne jest zaakceptowanie niższej wydajności 
masy z drewna, co stanowi element właściwego, w tym przypadku, sposobu wytwarzania. 
Papiery drukowe i do pisania potrzebują innego wyważenia proporcji między jasnością, 
strukturą powierzchni oraz wytrzymałością; a czasami niektóre z tych papierów powinny być 
trwałe (archiwalne).  
Bibułki tissue wyrabia się tak, by wykazywały dobrą (jak na ich niewielką gramaturę) 
wytrzymałość w stanie suchym i po namoczeniu, a przeważnie wytwarza się z nich produkty 
jednorazowego użytku, które nie wchodzą ponownie do cyklu wykorzystania włókna. 
 
Technologie wytwarzania mas włóknistych lub wyrobu papieru składają się z wielu etapów 
procesowych. Obok surowców włóknistych i różnych chemikaliów, procesy te wymagają 
wielkich ilości wody oraz energii, w postaci: pary, oleju napędowego lub energii elektrycznej. 
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Ten szeroki zakres procesów zaangażowanych w produkcję mas włóknistych i papieru można 
podzielić na liczne operacje jednostkowe.  
 
 
3.1.3. Techniki i technologie wytwarzania mas włóknistych z drewna (włókna pierwotne) 

 
Aktualnie w Polsce produkowane są następujące rodzaje mas włóknistych pierwotnych (stan 
na rok 2009): 
 masa celulozowa siarczanowa (tzw. kraft) niebielona i bielona z drewna iglastego oraz 

liściastego, 
 masa mechaniczna (ścier klasyczny),  
 masa chemotermomechaniczna (CTMP),  
 masa półchemiczna (NSSC). 
 
Opis technologii wytwarzania tych mas zamieszczono w Załączniku nr 1, Rozdział 1.  
 
 
3.1.4. Wytwarzanie papieru  
 
3.1.4.1. Wytwarzanie papieru z włókien pierwotnych 
 
Przemysł papierniczy w Polsce wykorzystuje masy papiernicze z włókna pierwotnego do 
wytwarzania następujących asortymentów: 
− Papiery przeznaczone do druku i do pisania. Papiery do celów graficznych wytwarzane 

są w czterech wytwórniach, z których dwie są wytwórniami zintegrowanymi 
wykorzystującymi również w produkcji włókno wtórne (z makulatury), dwie pozostałe 
wytwarzają papier z mas pierwotnych nabytych. 

− Papiery przeznaczone do celów higienicznych. Papiery do celów higienicznych (bibułka 
tissue) wytwarzane są na bazie celulozy bielonej przez cztery papiernie. Podstawowe 
produkowane asortymenty to: papier toaletowy, ręczniki, chusteczki higieniczne, 
serwetki. 

− Papiery bezdrzewne do celów opakowaniowych. Papiery opakowaniowe wytwarzają 
dwie wytwórnie zintegrowane wykorzystujące w produkcji własne masy niebielone. 
Papiernie te obok włókien pierwotnych stosują w produkcji papieru również włókna 
wtórne (z makulatury).  

 
Omówienie sytuacji w zakresie wytwarzania papieru z włókien pierwotnych w krajowych 
zakładach przedstawiono w Załączniku nr 1, Rozdział. 2.1. 
 
 

3.1.4.2. Przerób makulatury 
 
Przerób makulatury (makulatura nazywana jest również papierem odzyskanym) dla wielu 
papierni stał się w ostatnich latach niezastąpionym źródłem taniego surowca. Makulatura 
wykorzystywana jest również przez wytwórnie zintegrowane jako dodatek do mas 
pierwotnych, poprawiając w ten sposób ekonomikę procesu.  
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Do głównych asortymentów produkowanych w Polsce papierów makulaturowych należą: 
− Papiery do celów opakowaniowych. Ten rodzaj papieru jest reprezentowany przez dość 

dużą grupę wytwórców, w tym również takich, którzy eksploatują starszego typu 
maszyny odbudowane lub unowocześnione i uruchomione ponownie. 

− Papiery higieniczne (w tym bibułka tissue) z masy odbarwionej (1 wytwórnia) i 
nieodbarwionej. Podobnie jak w przypadku papierów opakowaniowych, papiery do 
celów higienicznych z makulatury bez odbarwiania są produkowane w szeregu małych i 
średnich papierni, wykorzystujących maszyny papiernicze tzw. „z drugiej ręki”. 

− Papiery gazetowe. Papiery te są aktualnie produkowane w dwóch wytwórniach 
zintegrowanych, z których jedna oprócz makulatury wykorzystuje również ścier 
mechaniczny. 

 
Instalacje przerabiające makulaturę różnią się między sobą zależnie od rodzaju wytwarzanego 
produktu (bibułka tissue, papiery higieniczne, papiery opakowaniowe i gazetowe). Stosowane 
w Polsce procesy przetwarzania makulatury można podzielić na: 
• Procesy, w których stosuje się wyłącznie oczyszczanie mechaniczne (bez odbarwiania). 

Obejmują one produkcję papierów na warstwy składowe tektury falistej, niepowlekane 
tektury, tektury pudełkowe oraz papiery do celów higienicznych. 

• Procesy wykorzystujące odbarwianie, które są stosowane przy produkcji papieru 
gazetowego, bibułki tissue, papierów do druku i pisania, papieru gazetowego. 

 
We wszystkich papierniach eksploatowanych w Polsce, pomimo wiele różnych systemów 
wytwarzania papieru, można wyróżnić podobne stadia procesu. Stadia te mogą być łączone na 
różne sposoby, w celu spełniania określonych zadań. Typowymi stadiami procesu recyklingu 
makulatury są: 

− składowanie makulatury, 
− rozwłóknianie, 
− usuwanie zanieczyszczeń, tzn. skuteczne oddzielanie materiału włóknistego od 

towarzyszących mu zanieczyszczeń, 
− wytwarzanie papieru na maszynie papierniczej. 

 
W Polsce funkcjonuje ponad 20 instalacji eksploatujących maszyny papiernicze starszego 
typu, których data budowy i pierwszego uruchomienia przypada na pierwszą połowę XX 
wieku. Instalacje te, pomimo, że często uważane są za nowe (zostały przeniesione z innych 
zakładów lub gruntownie zmodernizowane) nie są w pełni nowoczesne i nie uzyskują 
parametrów środowiskowych takich jak instalacje nowoczesne.  
 
Opisy zasadniczych etapów przerobu makulatury przedstawiono w Załączniku nr 1, 
Rozdział 2.2. 
 
 
3.1.5. Zaopatrzenie w wodę 
 
Rozwój technik i technologii w przemyśle papierniczym od szeregu lat zmierza w kierunku 
ograniczania zużycia wody świeżej. Pomimo dużych redukcji zużycia wody świeżej pewne 
jej ilości są konieczne do wprowadzenia do obiegu wodnego instalacji. Konieczność 
zastosowania wody świeżej wynika obecnie z potrzeby uzupełnienia jej niedoborów, które są 
następstwem odprowadzania ścieków oraz odparowania wody z suszonego papieru. Na 
obecnym etapie rozwoju techniki jest możliwe zamknięcie obiegu wodnego maszyny 
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papierniczej, jednak z uwagi na koszty wdrożenia a następnie eksploatacji rozwiązanie takie 
jest obecnie ekonomicznie nieuzasadnione. 
Wytwórcy mas oraz papiernie zaopatrują się w wodę świeżą z własnych ujęć lub kupują wodę 
od firm specjalizujących się w jej dostawie. W tabeli 3 przedstawiono sposoby zaopatrywania 
instalacji w wodę świeżą. 
 
Tabela 3. Sposoby zaopatrywania instalacji w wodę świeżą 
 

Źródło wody 
Wielkość instalacji 

Duże Średnie Małe 
Ujęcie brzegowe (woda rzeczna) + + + 
Ujecie podziemne - + - 
Sieć wodociągowa - + + 

 
O ile zakup wody świeżej od dostawcy zewnętrznego oraz jej pobór z ujęć podziemnych 
pozwala na jej bezpośrednie wykorzystanie (za wyjątkiem produkcji energii) to pozyskiwanie 
wody z ujęć brzegowych wymaga zastosowania metod i procesów jej uzdatniania. 
 
W zależności od potrzeb, wodę do produkcji papieru lub energii przygotowuje się 
z wykorzystaniem jednej lub kilku technik oczyszczania. W tabeli 4 przedstawiono sposoby 
przygotowania wody świeżej pozyskiwanej z ujęć brzegowych (woda rzeczna). 
 
Tabela 4. Sposoby przygotowania wody świeżej z ujęć brzegowych 
 

Sposób uzdatniania 
wody 

Zastosowanie do celów wytwarzania 
energii 

i papierów 
specjalnych 

papieru 
do druku 

i do pisania 

bibułki 
tissue 

bibułki 
z makulatury 

papieru 
z makulatury 

na opakowania 
Sedymentacja + + + + + 
Filtracja + + + + - 
Wymiana jonowa + - - - - 

 
Najprostszym sposobem przygotowania wody wykorzystywanym przez papiernie 
wytwarzające papiery o niskiej jakości jest naturalna sedymentacja zawiesin. Proces 
sedymentacji prowadzi się w stawach lub zbiornikach osadczych. Rzadziej wykorzystywane 
są specjalne urządzenia do sedymentacji (tzw. akceleratory osadcze). 
Papiernie wytwarzające produkt wyższej jakości, oprócz wspomnianej wyżej sedymentacji, 
wykorzystują proces filtracji. Filtracja prowadzona jest z wykorzystaniem filtrów ze złożem 
żwirowym. 
 
Wytwórnie papierów bardzo wysokiej jakości, zwłaszcza tych, o zastosowaniu których 
decyduje białość, oczyszczają ujmowane wody z wykorzystaniem technik: sedymentacji 
wspomaganej koagulacją i filtracji z wykorzystaniem filtrów o różnym uziarnieniu. 
Najbardziej skomplikowanym sposobem przygotowania wody jest jej zastosowanie do 
produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Oprócz połączenia ww. technik papiernie stosują 
również technikę wymiany jonowej – jako ostatni stopień uzdatniania. Ten sposób 
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uzdatniania wykorzystywany jest również w produkcji papierów specjalnego zastosowania, 
dla której wymagany jest wysoki stopień czystości wody. 
 
Poniżej w sposób syntetyczny przedstawiono przykład, charakteryzujący wymagane 
parametry i sposób uzdatniania wody świeżej stosowanej w produkcji papieru (Przykład 1). 
 
Przykład 1  
 
Papiernia wytwarza papiery przeznaczone do druku i do pisania. Technologiczne wymagania 
w stosunku do uzdatnionej wody świeżej wykorzystywanej w tej wytwórni są następujące: 

• odczyn, pH: 7,5 – 8,5 
• barwa, mgPt/dm3:  5 – 10 
• mętność, mgSiO2/dm3: do 5 
• twardość ogólna, On: do 12 
• żelazo, mgFe/dm3: do 0,1 
• zawiesiny ogólne, mg/dm3: do 5 

Woda do celów technologicznych jest pobierana z ujęcia zlokalizowanego na brzegu rzeki. 
Ujęcie to składa się z zatoki ujściowej, w której przepływ wody wynosi ok. 0,4 m/s. Na dnie 
zatoki odkładają się zanieczyszczenia ciężkie. Woda z zatoki jest pobierana za pomocą pomp 
ssąco-tłoczących z komór ssawnych, które są zabezpieczone kratami przed przedostaniem się 
do nich pływających zanieczyszczeń. Dodatkowe zabezpieczenie pomp stanowią sita 
zainstalowane bezpośrednio przed wlotem do każdej z nich.  
Ujęta woda pompowana jest do akceleratorów, w których następuje wspomagana chemicznie 
koagulacja, dekarbonizacja i sedymentacja wody i napływających wraz z wodą zawiesin. 
Wstępnie oczyszczona woda rzeczna kierowana jest na zespół filtrów żwirowych, otwartych, 
pośpiesznych. Filtry podzielone są na dwa podzespoły składające się z czterech komór każdy. 
Mają za zadanie usuwanie zawiesin i koloidów, w wyniku przepuszczenia wody przez złoża 
filtracyjne. Przefiltrowana woda podawana jest do zbiorników magazynowych, skąd 
następuje jej rozdysponowanie pomiędzy poszczególnych odbiorców (wydziały). 
Stacja uzdatniania wody wyposażona jest w układ regeneracji i oczyszczania akceleratorów 
i filtrów oraz w niezbędne urządzenia służące do przygotowania i dozowania chemikaliów.  
 
 
3.1.6. Zaopatrzenie w energię 
 
Procesy produkcji mas włóknistych i papieru wymagają zużycia dość znacznych ilości energii 
zarówno cieplnej jak i elektrycznej. Instalacje, w których są prowadzone te procesy 
wykorzystują energię cieplną w postaci pary technologicznej oraz energię elektryczną do 
napędzania silników. 
 
Niemal wszystkie krajowe instalacje do produkcji papieru posiadają własne wytwornice pary 
technologicznej, tylko nieliczne zaopatrują się w energię cieplną ze źródeł zewnętrznych. 
Duże instalacje posiadają zaplecze energetyczne składające się z rozbudowanej kotłowni 
węglowej oraz urządzeń do produkcji energii elektrycznej. Stosowane jest również 
rozwiązanie skojarzonego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej (CHP). Wszystkie 
instalacje, nawet te największe, nabywają energię elektryczną z krajowej sieci energetycznej. 
 
Wyposażenie zakładu w urządzenia wytwarzające energię cieplną zależy od rodzaju oraz 
wielkości produkcji. Najwięksi wytwórcy masy i papieru dysponują kotłowniami opalanymi 
węglem kamiennym. Do produkcji energii wykorzystują również biomasę (korę, odpady 
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drzewne, odpadowe włókna), spalając ją w tzw. kotłach korowych. Wytwórnie zintegrowane 
istotną część energii cieplnej uzyskują w procesie spalania biomasy (ługu czarnego) w kotle 
regeneracyjnym. 
Pozostali wytwórcy papieru (poza nielicznymi wyjątkami) posiadają własne kotłownie 
opalane węglem, olejem opałowym lub gazem ziemnym. W tabeli 5 przedstawiono sposoby 
zaopatrywania się przez papiernie w energię cieplną. 
 
Tabela 5. Sposoby zaopatrywania się papierni w energię cieplną 
 

Źródło energii 
Wielkość instalacji 

Duże Średnie Małe 
Węgiel kamienny + + + 
Olej opałowy - + + 
Gaz ziemny - + + 
Biomasa (kora, drewno, ług czarny) + - - 
Zakup z zewnątrz + + + 

 
 
3.1.7. Oczyszczanie ścieków 
 
Produkcja masy i papieru wiąże się z powstawaniem i odprowadzaniem zanieczyszczonych 
strumieni wodnych – ścieków technologicznych. W przypadku produkcji mas włóknistych do 
ścieków trafiają nieuniknione straty mediów procesowych i włókien oraz substancje 
organiczne, pochodzące z surowca drzewnego. W przypadku papierni powstawanie ścieków 
wiąże się z  występowaniem nadmiaru wód obiegowych - zwykle II wody obiegowej. 
Praktycznie we wszystkich papierniach odprowadzane wody (ścieki) zawierają 
zanieczyszczenia powstające podczas przygotowania masy papierniczej, takie jak odrzuty 
z oczyszczania masy oraz różnorodne związki chemiczne organiczne i mineralne. Strumienie 
ścieków technologicznych są odprowadzane do urządzeń oczyszczających. W tabeli 6 zostały 
przedstawione sposoby oczyszczania tych ścieków, stosowane w krajowych zakładach 
celulozowo-papierniczych. 
 
Tabela 6.  Techniki oczyszczania ścieków technologicznych z produkcji papieru, stosowane 

w Polsce 

Techniki oczyszczania ścieków 
Papiernia 

duża średnia mała 
Oczyszczanie mechaniczne - oczyszczalnie własne - + + 
Oczyszczanie beztlenowe + + - 
Wstępne oczyszczanie na złożu wysoko obciążonym + + + 
Oczyszczanie mechaniczno-biologiczne 
(oczyszczalnie własne) + + + 

Odprowadzanie do kanalizacji odbiorców 
zewnętrznych  - + + 

Gromadzenie ścieków w osadnikach 
bezodpływowych i ich okresowy wywóz do BOŚ - - + 
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Zakłady papiernicze rozwiązują problemy oczyszczania ścieków technologicznych w sposób 
indywidualny, zależny od posiadanych możliwości (środków, infrastruktury, warunków 
lokalnych, itp.). Wszystkie zakłady produkujące masy włókniste z drewna posiadają własne 
mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków (BOŚ). Zakłady średniej wielkości oraz 
małe problem oczyszczania ścieków rozwiązują na różne sposoby. Posiadają one własne 
oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne lub wyłącznie mechaniczne. W przypadku małych 
zakładów istnieją również rozwiązania polegające na gromadzeniu ścieków w osadnikach 
bezodpływowych, ścieki te w sposób okresowy są wywożone do zewnętrznych oczyszczalni 
mechaniczno-biologicznych.  
 
Papiernie, oczyszczające ścieki we własnych BOŚ, posiadają pozwolenia zintegrowane lub 
sektorowe umożliwiające im odprowadzanie ścieków do odbiornika (w Polsce są to rzeki). 
Dwie wytwórnie zintegrowane oczyszczają ścieki z wykorzystaniem napowietrzanego osadu 
czynnego, jedna wytwórnia wykorzystuje technologię oczyszczania z zastosowaniem osadu 
czynnego natlenianego czystym tlenem oraz jedna wytwórnia podczyszcza ścieki 
technologiczne metodą beztlenową.  
 
Papiernie, które posiadają wyłącznie oczyszczalnie mechaniczne odprowadzają ścieki do 
systemów kanalizacyjnych gmin lub miast. Ścieki te (po oczyszczeniu mechanicznym 
w zakładzie) są oczyszczanie łącznie ze ściekami miejskimi w biologicznej oczyszczalni 
ścieków komunalnych.  
 
Niewielka grupa papierni (papiernie małe, oddalone od systemów kanalizacyjnych), które nie 
wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego gromadzi ścieki w zbiornikach 
bezodpływowych. Ścieki te są wywożone do miejskich lub gminnych oczyszczalni 
biologicznych. 
 
Poniżej przedstawiono przykładowe charakterystyki oczyszczalni ścieków użytkowanych 
w krajowych papierniach (Przykłady 2-4). 
 
 
Przykład 2  
 
Jedna ze zintegrowanych wytwórni masy celulozowej i papieru wykorzystuje do oczyszczania 
ścieków technologicznych oczyszczalnię mechaniczno – biologiczną, której uproszczony 
schemat przedstawiono na rys. 2.  
 
Do oczyszczalni tej doprowadzane są, odrębnymi strumieniami, ścieki z produkcji masy 
celulozowej, ścieki z produkcji papieru oraz ścieki z przygotowania masy makulaturowej. 
Ścieki te są poddawane odrębnej sedymentacji w osadnikach radialnych. Osady zebrane 
w osadnikach zostają odwodnione na prasach osadowych i przekazane do spalenia. Filtrat 
z odwadniania zostaje zawrócony do osadnika radialnego. Sklarowane strumienie ścieków 
papierni i makulaturowni doprowadzane są do zbiornika uśredniającego, natomiast ścieki 
z celulozowni kierowane są do napowietrzanego reaktora wysokoobciążonego. Wstępnie 
oczyszczone ścieki łączone są w zbiorniku uśredniającym z pozostałymi ściekami. Na tym 
etapie oczyszczania wstępnego istnieje możliwość wspólnego oczyszczania (mieszania 
w dowolnych proporcjach) wszystkich oczyszczonych mechanicznie strumieni ścieków. 
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Rys. 2. Uproszczony schemat blokowy oczyszczalni mechaniczno-biologicznej użytkowanej 

w jednej z krajowych wytwórni zintegrowanych 
 
 
Zmieszane w zbiorniku uśredniającym ścieki technologiczne przepompowywane są do stopnia 
biologicznego oczyszczania z użyciem napowietrzanego osadu czynnego. Do komór osadu 
czynnego dozowane są środki biogenne oraz osad czynny recyrkulowany. Oczyszczone 
biologicznie ścieki odpływają do radialnych osadników wtórnych. W osadnikach tych 
następuje wspomagana chemicznie sedymentacja osadu. Sklarowane ścieki odprowadzane są 
do odbiornika natomiast osad w części jest recyrkulowany do komór napowietrzania a w 
części odwadniany na prasie (osad nadmierny). Odwodniony osad nadmierny zostaje 
skierowany do spalenia. 
 
 
Przykład 3  
 
Papiernia średniej wielkości jest producentem papierów makulaturowych przeznaczonych na 
warstwy składowe tektury falistej. Papiernia ta nie posiada własnej biologicznej oczyszczalni 
ścieków. Ścieki technologiczne po sklarowaniu zostają w części zawrócone do produkcji 
papieru w części odprowadzone do kanalizacji miejskiej i dalej do oczyszczalni biologicznej. 
Schemat oczyszczalni mechanicznej eksploatowanej przez tę papiernię przedstawiono na 
rys. 3. 
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Rys. 3. Schemat oczyszczalni mechanicznej wytwórcy papieru makulaturowego  
 
Napływające do oczyszczalni ścieki technologiczne przepływają przez kratę mechaniczną, na 
której zatrzymują się zanieczyszczenia wielkogabarytowe. Oczyszczone wstępnie ścieki 
wpływają do kadzi czerpnej skąd, w miarę napływania, zostają przepompowane do zbiornika 
retencyjnego. Zgromadzone w zbiorniku retencyjnym ścieki są sukcesywnie wprowadzane do 
zbiornika kontaktowego, do którego dodawane są środki regulujące odczyn oraz koagulant. 
Wymieszane ścieki zostają wprowadzone do sedymentatora, w którym następuje ich 
sklarowanie. Osad zbierający się na dnie sedymentatora jest odprowadzany do zbiornika 
osadu a następnie do odwodnienia na prasie taśmowej. Przelew sklarowanych ścieków 
odprowadzany jest do zbiornika ścieków sklarowanych. Odpływ z tego zbiornika zostaje 
podzielony na dwa strumienie: jeden jest zawracany i stanowi uzupełnienie wody obrotowej, 
drugi poprzez zwężkę pomiarową jest odprowadzany do kanalizacji miejskiej. 
Odwodniony na prasie taśmowej osad, wraz ze skratkami, zostaje zdeponowany na 
składowisku odpadów, filtrat z odwadniania jest zawracany do kadzi czerpnej. 
 
 
Przykład 4  
 
Papiernia małej wielkości wytwarza papiery z makulatury, które zostają przetworzone na 
artykuły opakowaniowe. Papiernia ta eksploatuje oczyszczalnię ścieków wykorzystującą 
technologię dwustopniowego oczyszczania biologicznego. Uproszczony schemat oczyszczalni 
przedstawiono na rys. 4. 
 
Fabryka użytkuje system oczyszczania wód obrotowych składający się z filtra 
wielotarczowego oraz wyławiacza stożkowego. Układ ten klarował wody obrotowe 
wykorzystywane w produkcji papieru. Nadmiar wód (po filtracji i sedymentacji) był 
odprowadzany do odbiornika. 
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Rys. 4. Schemat dwustopniowej oczyszczalni biologicznej producenta papieru z makulatury 
 
Fabryka dobudowała sekcję biologicznego oczyszczania ścieków (osad czynny napowietrzany 
tlenem z powietrza), która składa się z podwójnego stopnia biologicznego oraz osadnika 
radialnego wtórnego. W skład oczyszczalni wchodzą dodatkowo zbiorniki osadu 
nadmiernego, kadź wody sklarowanej, stacja dozowania biogenów oraz stacja dmuchaw. 
Sklarowane ścieki, odpływające z wyławiacza stożkowego, doprowadzane są do I stopnia 
oczyszczania biologicznego - stopień wysokoobciążony. Stopień ten został wypełniony 
specjalnego typu kształtkami, na których rozwija się błona biologiczna. Wstępnie oczyszczone 
ścieki (redukcja ChZT około 50%) przepływają do II stopnia oczyszczalni - typowy stopień z 
osadem czynnym. Oczyszczone ścieki papiernicze spływają grawitacyjnie do osadnika 
wtórnego, w którym następuje sedymentacja osadu. Osad z osadnika zostaje podzielony na 
dwa strumienie: 1-szy strumień jest zawracany do obu stopni biologicznych natomiast 
strumień 2-gi kierowany jest do kadzi osadu nadmiernego. Osad z tej kadzi może być 
pompowany do obiegu masowego papierni i dozowany do jednej z warstw produkowanego 
papieru lub odwadniany i wywożony na składowisko odpadów. Ścieki sklarowane w osadniku 
wtórnym (radialnym) spływają do kadzi wody oczyszczonej. Spływające do tej kadzi 
oczyszczone biologicznie i sklarowane ścieki są zawracane do produkcji papieru jako woda 
technologiczna (stopień recyrkulacji wynosi do 50%). Nadmiar wód jest odprowadzany do 
odbiornika. 
 
 
3.1.8. Źródła informacji 
 
1. Dane wg GUS za rok 2008. opublikowane przez Stowarzyszenie Papierników Polskich na 

stronie: http://www.spp.pl/statystyka_wg_gus_i_cepi.php 
2. Michniewicz M., Janiga M., i in.: „Najlepsze dostępne techniki (BAT) wytyczne dla 

branży celulozowo - papierniczej”, wydanie II, 2005. 
3. Informacje techniczne uzyskane z zakładów papierniczych w 2009r. 



 21 

3.2. Zbieranie danych i informacji - kwestionariusze 
 
Autor uaktualnianej wersji dokumentu BREF dla przemysłu papierniczego – Michael Suhr – 
opracował dwa obszerne kwestionariusze, których celem było zgromadzenie potrzebnych 
danych z przedsiębiorstw produkcyjnych branży papierniczej: 

• Sampling, Analytical, Calculations and Reporting Methods used by European Pulp and 
Paper Mills to measure and report consumption and emission data, 

• Questionnaire for the Revision of the Reference Document on Best Available 
Techniques in the Pulp and Paper Industry. 

 
Kwestionariusz dotyczący poboru próbek, metod analitycznych, obliczeń 
i sprawozdawczości 
 
Z uwagi na fakt, że metody stosowane do poboru próbek, analizowania i obliczania wielkości 
emisji mają istotny wpływ na wykazywane przez zakłady efekty środowiskowe, EIPPC 
zaproponowało zgromadzenie i przesłanie informacji w tym zakresie na poziomie krajów. 
Oznacza to, że zalecono opracowanie jednego wspólnego kwestionariusza dla każdego kraju 
członkowskiego.  
 
W ramach realizacji tego zadania opracowano pomocnicze ankiety w języku polskim 
(Załącznik nr 2), które rozesłano do 5-ciu największych krajowych przedsiębiorstw. Ponadto 
wykorzystano wiedzę na temat wymagań prawa polskiego w zakresie pomiarów 
i raportowania oraz przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych. W wyniku tych działań 
opracowano kwestionariusz w języku angielskim, przedstawiający sytuację w Polsce 
(Załącznik nr 3). 
 
Kwestionariusz dotyczący gromadzenia danych nt.: rodzaju i wielkości produkcji, 
stosowanych technik oraz wskaźników emisji i zużycia zasobów 
 
Z uwagi na słabą znajomość języka angielskiego wśród pracowników polskich zakładów 
i związany z tym impas odnoszący się do możliwości pozyskania informacji, zdecydowano 
się przetłumaczyć tekst oryginalnego kwestionariusza (Załącznik 4) na język polski 
(Załącznik 5). Obie wersje kwestionariusza (angielska i polska) zostały rozesłane do 20 
najważniejszych zakładów. Uzyskano wypełnione kwestionariusze od 11 zakładów, w tym 4 
w wersji angielskiej i 7 w wersji polskiej. Sześć kwestionariuszy w wersji angielskiej, 
prezentujących sytuację w największych zakładach branży papierniczej w Polsce, zostało 
przesłanych do EIPPC. 
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3.3. Prezentacja danych dotyczących rodzaju i rozmiarów instalacji, zużycia 
surowców i energii oraz emisji zanieczyszczeń 

 
Na podstawie informacji i danych, zawartych w nadesłanych, wypełnionych 
kwestionariuszach a także danych uzyskanych w Stowarzyszeniu Papierników Polskich, 
opracowano zamieszczone poniżej tabele: 

Tabela 7. Informacje ogólne dotyczące produkcji (dane za rok 2008) i eksploatowanych 
instalacji 

Tabela 8. Zużycie surowców włóknistych, wody do celów technologicznych oraz środków 
chemicznych 

Tabela 9. Wykorzystanie technik BAT pozwalających na ograniczenie zrzutu 
zanieczyszczeń do wody 

Tabela 10. Emisje do wody 

Tabela 11. Stosowane techniki i osiągana skuteczność oczyszczania ścieków 

Tabela 12. Emisje do powietrza z procesu wytwarzania masy celulozowej (emisje 
technologiczne) 

Tabela 13. Informacje dotyczące emisji ze źródeł wytwarzania energii 

Tabela 14. Informacje dotyczące produkcji i zużycia energii 

Tabela 15. Informacje dotyczące wytwarzania odpadów 
 
Tabele te zawierają komplet szczegółowych informacji, wymaganych przez EIPPCB. 
Obejmują dane z zakładów wytwarzających ponad 90% ogólnej produkcji mas włóknistych 
i papieru w Polsce. Analizą nie zostały objęte tylko niewielkie i starsze instalacje, które nie 
przekazały danych. 
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Tabela 7. Informacje ogólne dotyczące produkcji (dane za rok 2008) i eksploatowanych instalacji 
 

Rodzaj produkowanych mas 
włóknistych/papieru 

Ilość 
wytwórni 
w Polsce 

Wielkość produkcji 
 

tys. ton/rok 

Wiek wytwórni Systemy 
zarządzania 

środowiskiem 
Data 

uruchomienia 
Data i zakres istotnej 

modernizacji 
Masa celulozowa siarczanowa niebielona 2 519,2 1960,  1972 19931,  19962,  1996-20003,  

20024
ISO 14 001:2004 

,  

Masa celulozowa siarczanowa bielona 1 375,0 1981 19935, 19956, 20027, 2001-
20048

ISO 14 001:2004 
 

Masa półchemiczna (NSSC) 1 116,6 1972 brak danych. ISO 14 001:2004 

Masa drzewna – ścier (GWP) 1 50,4 przed 1950 brak danych w trakcie  

Masa drzewna CTMP/TMP 1 68,0 1987 brak danych ISO 14 001:2004 

Papiery graficzne (bezdrzewne, niepowlekane) 3 672,8 1968, 1985-
1989, 1995 

19959 2000-200510, 
2004-200811, 200612

ISO 14 001:2004, 
EMAS, FSC, PEFC  

Papiery bezdrzewne opakowaniowe  
(z pierwotnej masy celulozowej) 

2 697,7 1960-1963, 
1970 - 1977 

1996-20003 2001-200713 ISO 14 001:2004  

 
                                                 
1 Instalacja skrubera gazów z warzelni systemu Modo Chemetics oraz kolumny odpędowej 
2 Zainstalowanie nowoczesnego systemu sterowania procesem roztwarzania 
3 Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków 
4 Modernizacja linii mycia masy 
5 Modernizacja – unowocześnienie rekuperacji ciepła z warzelni 
6 Wdrożenie techniki bielenia ECF 
7 Modernizacja linii bielenia masy 
8 Przebudowa instalacji korowania i rozdrabniania drewna na zrębki 
9 Budowa i uruchomienie nowej maszyny papierniczej 
10 Poważne modernizacje 4 maszyn papierniczych, połączone ze zwiększeniem ich wydajności: nowe wlewy, przebudowa części sitowych i prasowych, kalandry, nawijaki 
11 Modernizacje instalacji energetycznych 
12 Modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 
13 Modernizacje zasadniczych części maszyn papierniczych: nowe wlewy, przebudowy części sitowych, prasowych i suszących, wymiany systemów sterowania 
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c.d. Tabeli 7 
 

Rodzaj produkowanych mas 
włóknistych/papieru 

Ilość 
wytwórni w 

Polsce 

Wielkość produkcji 
 

tys. ton/rok 

Wiek wytwórni Systemy 
zarządzania 
środowiskiem 

Data 
uruchomienia 

Data i zakres istotnej 
modernizacji 

Papiery drzewne niepowlekane 1 56,3 1976 200814, 2008/200915 ISO 14000 w 
trakcie certyfikacji 

 

Papiery drzewne powlekane 1 219,0 1995 199816,  200517 ISO 14 001:2004  

Papiery higieniczne z włókien pierwotnych 4 180,1 1976, 2002 199918, 200519 200820 ISO 14 001:2004 ,  

Papiery makulaturowe bez odbarwiania, 
głównie do celów opakowaniowych 

16, w tym 
5 dużych i 
średnich 

pozostałe małe 

ok. 620 *) 
526,3 

1960-1963, 
1970-1977, 
2008, 2009 

1996-20003, 1998-200021 
2001-200713, 200522, 
200823, 200924, 200925

ISO 14 001:2004 

 

Papiery makulaturowe z odbarwianiem 1 114,0 1987 199426, 200127 ISO 14 001:2004  

 
 
 
                                                 
14 Nowy wlew, system sterowania komputerowego dla maszyny papierniczej 
15 Modernizacja oczyszczalni ścieków i kotłowni zakładowej 
16 Przebudowa części sitowej maszyny, dwa nowe wlewy, zwiększenie wydajności 
17 Przebudowa części mokrej maszyny, nowe prasy, ValSizer, nowa przewijarka – wzrost wydajności produkcji 
18 Modernizacja oczyszczalni ścieków 
19 Wymiana cylindra Yankee 
20 Uruchomienie nowej maszyny papierniczej oraz dodatkowego stopnia oczyszczania ścieków 
21 Modernizacja maszyny papierniczej i budowa kotłowni olejowej 
22 Dostosowanie kotłowni do zmiany paliwa na gaz ziemny 
23 Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków 
24 Zwiększenie wydajności maszyny papierniczej poprzez wymianę silników i wzrost prędkości 
25 Uruchomienie nowej maszyny papierniczej 
26 Nowy wlew i układ transportu wstęgi – wzrost wydajności 
27 Zwiększenie prędkości maszyny papierniczej – wzrost wydajności 
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cd. Tabeli 7 
 
 

Rodzaj produkowanych mas 
włóknistych/papieru 

Ilość 
wytwórni w 

Polsce 

Wielkość produkcji 
 

tys. ton/rok 

Wiek wytwórni Systemy 
zarządzania 
środowiskiem 

Data 
uruchomienia 

Data i zakres istotnej 
modernizacji 

Papiery higieniczne z włókien wtórnych 18, w tym 
5 średniej 
wielkości, 

pozostałe małe 

ok. 150 *) 
86,1 

1973, 1983, 
1989 

2003-200428, 
2008/200929

ISO 14 001:2004 
w co najmniej 3 
wytwórniach w 
grupie 

 

Papiery specjalne: papiery dekoracyjne, 
tektury budowlane, introligatorskie i 
uszczelkowe, papier typu Interleaving, 
pergaminy, papiery wartościowe (banknoty 
i dokumenty) 

8 ok. 90 *) 1905 - 1965 maszyny papiernicze 
przebudowane i 
zmodernizowane w 
latach 1990-2006 

ISO 14 001:2004 
w co najmniej 2 
wytwórniach w 
grupie 

 
*) – wartość szacunkowa 

                                                 
28 Istotne modernizacje dwóch maszyn papierniczych: napęd, wlew, nawijak, cylinder, układy rekuperacji ciepła 
29 Wymiana cylindra Yankee, modernizacja układu przygotowania masy – zwiększenie prędkości i wydajności maszyny, budowa dodatkowego stopnia biologicznego 
oczyszczania ścieków – reaktora MBBR, modernizacja układu wstępnego oczyszczania-klarowania ścieków 
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Tabela 8. Zużycie surowców włóknistych, wody do celów technologicznych oraz środków chemicznych 
 
 
Rodzaj wytwórni 

 
Rodzaj surowców 

włóknistych 

 
Zużycie surowców włóknistych 

Zużycie wody 
do celów 

produkcyjnych 

Zużycie środków 
chemicznych 

t/rok wartości wskaźników m3/ADt kg/ADt 
1 2 3 4 5 6 

Zintegrowana A Brzoza- 47,6% 
Sosna – 31,6% 
Świerk – 9,4% 
Osika + olcha – 11,4% 
Makulatura 

Drewno: 
1 312 000 
Masa włóknista (BDt): 
- kraft 350 000  
- CTMP 113 000 
Makulatura: 
140 000 

3,17 t/BDt masy kraft 
1,81 t/BDt masy CTMP 
 
891 BDkg masy kraft/ADt 
516 BDkg CTMP/ADt 
 
947 kg masy makul/ADt 

43,5 

Wypełniacze/Pigmenty: 
154,3 

Inne razem: 199,5 

Zintegrowana B Sosna – 84,4% 
Brzoza – 15,6% 
Makulatura 

Drewno: 
2 132 600 m3/rok 
Masa włóknista (BDt): 
- kraft: 424 152 
- NSSC: 116 561 
Makulatura: 
375 660 

4,24 m3/BDt masy kraft 
2,85 m3/BDt masy NSSC 
 

890 BDkg masy/ADt 

1,64 t/ADt 
1,32 BDt masy makul/ADt 

23,0 

Wypełniacze/Pigmenty: 
nie stosuje się 

Inne razem: 12,0 

Zintegrowana C Sosna – 100% 
Makulatura 

Drewno: 
423 073 m3/rok 
Masa celulozowa (BDt): 
- kraft: 85 470 
Makulatura: 
212 107 

 
4,95 m3/BDt masy kraft 
 
972 BDkg masy/ADt 
1,19 t/ADt 
1,04 BDt masy makul/ADt 

20,1 

Wypełniacze/Pigmenty: 
nie stosuje się 

Inne razem: 22,0 
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cd. Tabeli 8 
 

1 2 3 4 5 6 

Zintegrowana D Drewno świerkowe 
Ścier drzewny 
Masa celulozowa 

Drewno: 105 750 m3/rok 
Ścier (ADt): 43 562 
Masa (ADt) 8 972 

2,43 m3/ADt masy drzewnej 
775 ADkg ścieru/ADt 
160 ADkg masy/ADt 

20,3 
Wypełniacze/Pigmenty: 

45,9 
Inne razem: 12,8 

Papiernia A Masa celulozowa 
CTMP 

Masa celulozowa (ADt): 
177 500 
CTMP: 13 000 

676 ADkg masy/ADt 
 
49,5 ADkg CTMP/ADt 

10,5 
Wypełniacze/Pigmenty: 

323,5 
Inne razem: 16,9 

Papiernia B Masa celulozowa 
 
Masa mechaniczna 

B1 - 32 500 ADt/rok 
B2 – 110 000 ADt/rok 
B1 – 2 200 ADt/rok 
B2 – 400 ADt/rok 

B1 – 1 012 ADkg/ADt 
B2 – 1 066 ADkg/ADt 

B1 – 12,9 
B2 – 8,2 

Wypełniacze/Pigmenty: 
nie stosuje się 

Inne razem: B1 – 20,0 
 B2 – 11,0 

Papiernia C Makulatura 
 

C1 – 13 916,6 t/rok 
C2 – 72 000 t/rok 

C1 – 879 kg/ADt 
C2 – 1 008 kg/ADt 

C1 – 8,5 
C2 – 8,6 

Wypełniacze/Pigmenty: 
nie stosuje się 

Inne razem: 31,9 
Papiernia D Makulatura 24 287 t/rok 1 120 kg/ADt 8,3 Wypełniacze/Pigmenty: 

nie stosuje się 
Inne razem: 26,2 

Papiernia E Makulatura 56 636 t/rok 1 770 kg/ADt 21,0 Wypełniacze/Pigmenty: 
nie stosuje się 

Inne razem: 54,3 
 
ADt – powietrznie sucha tona produktu (masy włóknistej lub papieru) 
BDt(kg) – bezwzględnie sucha tona (kg) masy włóknistej 
ADkg – powietrznie suchy kg masy włóknistej 
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Objaśnienia do tabel 8, 10, 11, 13 i 14: 
A – zintegrowana wytwórnia masy celulozowej siarczanowej bielonej, masy mechanicznej, masy z włókien wtórnych z odbarwianiem i różnych 

gatunków papieru, 
B – zintegrowana wytwórnia masy celulozowej siarczanowej niebielonej, masy półchemicznej, masy makulaturowej i papierów 

opakowaniowych, 
C - zintegrowana wytwórnia masy celulozowej siarczanowej niebielonej, masy makulaturowej i papierów opakowaniowych, 
D – zintegrowana wytwórnia masy mechanicznej (ścieru), masy makulaturowej i papieru, 
Papiernia A – papiery wysokogatunkowe do druku i pisania (bezdrzewne), 
Papiernia B (B1 i B2) – papiery higieniczne (tissue) z włókien pierwotnych, 
Papiernia C (C1 i C2) - papiery makulaturowe bez odbarwiania (opakowaniowe), 
Papiernia D – papiery higieniczne z włókien wtórnych bez odbarwiania, 
Papiernia E – papiery higieniczne z włókien wtórnych z odbarwianiem 
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Tabela 9.  Wykorzystanie technik BAT pozwalających na ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń 
do wody 

 
Nazwa techniki BAT i sposób jej zastosowania TAK NIE CZĘŚCIOWO 

Produkcja masy celulozowej siarczanowej niebielonej 
Suche korowanie drewna 
Korowanie jest prowadzone w bębnach korujących z 
minimalnym zużyciem wody 

X   

Zamknięta instalacja sortowni 
Odrzuty z sortowni są gromadzone, łączone ze zrębkami i 
zawracane do warnika 

  X 
Stosowana technika 

pozwala na częściowe 
zamknięcie sortowni 

Gromadzenie prawie wszystkich przelewów X   
Skuteczne mycie masy i kontrola procesu mycia masy 
Trzy stopniowe, przeciwprądowe mycie masy na filtrach 
próżniowych 

  X 
Nie stosuje się bieżącej 
kontroli procesu mycia  

Instalacja wyparki o wydajności wystarczającej do 
zagospodarowania przelewów ługów oraz uzyskania 
wysokiej zawartości suchej substancji w ługu czarnym 
Zagęszczanie ługu czarnego do ok. 80% ss. Wydział regeneracji 
jest opasany zamkniętym układem kanalizacyjnym z 
przepompownią do zawracania przelewów mediów 
produkcyjnych 

X   

Kocioł regeneracyjny o wydajności wystarczającej do 
spalenia całego ługu czarnego 
Kocioł low-odour, spalanie ługu czarnego o wysokiej zawartości 
suchej substancji 

X   

Odpędzanie najbardziej zanieczyszczonych kondensatów i 
wykorzystanie większości kondensatów w procesie  
Kondensaty są oczyszczane w kolumnie odpędowej (stripper) a 
następnie wykorzystywane do mycia masy niezielonej i szlamu 
pokaustyzacyjnego 

X   

Zastosowanie zbiorników buforowych o wystarczającej 
pojemności do magazynowania mediów procesowych 

X   

Gromadzenie i ponowne użycie czystych wód 
pochłodniczych 
Zawracane wody pochłodnicze są wykorzystywane jako gorące 
wody procesowe 

  X 
Część wód 

pochłodniczych jest 
zawracana do użycia 

Wstępne (mechaniczne) oczyszczanie ścieków 
4 osadniki Dorr’a z układem do sortowania i odwadniania masy 
łapanej 

X   

Biologiczne oczyszczanie ścieków – metody aerobowe 
Oczyszczalnia biologiczna  II stopniowa: biofiltry, Celpox, 
FlooBed, komory z osadem czynnym 

X   

Oczyszczanie metodą wytrącania chemicznego  X  
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cd. Tabeli 9 
 
Produkcja masy celulozowej siarczanowej bielonej 
Suche korowanie drewna X   
Pogłębione roztwarzanie w warniku do niskiej liczby kappa  X  
Zamknięta instalacja sortowni 
Odrzuty z sortowni są kierowane do oddzielnego sortownika 
odzysku filtratu. Oddzielone sęki i drzazgi są gromadzone, 
łączone ze zrębkami i zawracane do warnika.  

X   

Delignifikacja tlenowa X   
Bielenie z użyciem ozonu  X  
Technika bielenia ECF 
Bielenie w układzie 4-stopniowym D-EOP-D-P 

X   

Technika bielenia TCF  X  
Częściowo zamknięty układ bielarni  X  
Gromadzenie prawie wszystkich przelewów X   
Skuteczne mycie masy i kontrola procesu mycia masy  X  
Instalacja wyparki o wydajności wystarczającej do 
zagospodarowania przelewów ługów oraz uzyskania 
wysokiej zawartości suchej substancji w ługu czarnym 

X   

Kocioł regeneracyjny o wydajności wystarczającej do 
spalenia całego ługu czarnego 

X   

Odpędzanie najbardziej zanieczyszczonych kondensatów i 
wykorzystanie większości kondensatów w procesie  
Kondensaty są oczyszczane w kolumnie odpędowej (stripper) a 
następnie wykorzystywane do mycia masy niebielonej 

X   

Zastosowanie zbiorników buforowych o wystarczającej 
pojemności do magazynowania mediów procesowych 

X   

Gromadzenie i ponowne użycie czystych wód 
pochłodniczych 

  X – część wód 
pochłodniczych jest 

zawracana do procesu 
Wstępne (mechaniczne) oczyszczanie ścieków X   
Biologiczne oczyszczanie ścieków – metody aerobowe 
Oczyszczalnia biologiczna I stopniowa, komory z osadem 
czynnym, zastosowanie czystego tlenu (system UNOX) 

X   

Oczyszczanie metodą wytrącania chemicznego  X  
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cd. Tabeli 9 
 
Produkcja papieru z włókien pierwotnych 
Gospodarka wodna i minimalizowanie zużycia wody w 
produkcji różnych rodzajów papieru 
Ograniczanie zużycia wody świeżej poprzez stosowanie wód 
obiegowych do różnych celów, zawracanie wody uszczelniającej, 
zamknięte obiegi wodne 

  X 

Ograniczanie potencjalnych niedogodności zamykania 
obiegów wodnych 
Oczyszczanie wód obiegowych: system kontroli biologicznej i 
potencjału redox, program retencji wód, pół-automatyczny 
system GammaJet  

  X 

Zrównoważony układ wody obiegowej, zapewniający 
klarowny filtrat i magazynowanie braku oraz stosowanie 
konstrukcji i urządzeń o zmniejszonym zużyciu wody tam 
gdzie tylko możliwe 
Oczyszczanie wód obiegowych (np. filtry wielotarczowe), 
stosowanie nadmiaru wody obiegowej do rozcieńczeń i 
natrysków, wielostopniowy system przygotowania masy 
papierniczej 

X   

Oczyszczanie wody podsitowej (w obiegu) z użyciem 
filtracji membranowej 

 X  

Zastosowanie rozwiązań ograniczających częstotliwość i 
skutki przypadkowego zrzutu chemikaliów do oczyszczalni 
ścieków 
Zastosowanie tac i wanien bezpieczeństwa w magazynach 
środków chemicznych. Szczególne(podwójne)  zabezpieczenia 
przed wyciekiem olejów technicznych i przedostaniem się ich do 
systemu kanalizacji 

  X 
Zastosowane rozwiązania 
nie zabezpieczają w 100% 
przed przedostaniem się 
chemikaliów do systemu 
kanalizacji i oczyszczalni 

ścieków 

Gromadzenie i ponowne wykorzystanie czystej wody 
chłodzącej i uszczelniającej lub jej oddzielne 
odprowadzenie 
Czysta woda chłodząca jest zawracana i wykorzystywana do 
natrysków, jako woda uszczelniająca do pomp i młynów oraz do 
rozcieńczania chemikaliów 

X   

Odzyskiwanie i zawracanie ścieków zawierających 
mieszanki powlekające 
Mieszanki powlekające są odzyskiwane z pozostałości w 
zbiornikach oraz z filtrów 

  X 
Nie odzyskuje się 

mieszanek powlekających 
ze ścieków 

Oddzielne wstępne oczyszczanie ścieków z powlekania 
Odcieki z przygotowania mieszanin powlekających i powlekarki 
są oczyszczane w odstojniku sedymentacyjnym 

  X 

Pomiary i automatyzacja X   
Zbiornik wyrównawczy i wstępne, mechaniczne 
oczyszczanie ścieków 

X   
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cd. Tabeli 9 
 
Oczyszczalnia biologiczna aerobowa 
Oczyszczalnia biologiczna I lub II stopniowa, biofiltry, Celpox, 
FlooBed, komory z osadem czynnym, zastosowanie czystego 
tlenu (system UNOX) 

X   

Wytrącanie chemiczne  X  

Produkcja papieru z włókien wtórnych 
Oddzielanie mniej zanieczyszczonych wód od 
zanieczyszczonych i zawracanie wód obiegowych 
Oddzielanie wody z obiegów I i II maszyn papierniczych, 
zawracanie wód obiegowych do procesów  przygotowania masy 
papierniczej, np. do rozcieńczeń masy 

X   

Optymalna gospodarka wodna (układ obiegu wody) i 
oczyszczanie wody za pomocą sedymentacji i filtracji 
Wody procesowe są oczyszczane z użyciem procesów filtracji, 
flotacji i sedymentacji a następnie wykorzystywane do różnych 
celów w cyklu produkcyjnym 

X   

Zmniejszenie zużycia wody świeżej w wyniku dokładnego 
rozdziału obiegów i zastosowaniu przepływów przeciw-
prądowych 
Rozdzielanie obiegów I i II wód procesowych, zawracanie wody 
do przygotowania masy, rozcieńczeń, natrysków itd. 

  X 

Częściowe zawracanie do procesu wody (ścieków) po 
oczyszczaniu biologicznym 

 X  

Zamknięty obieg wody z oczyszczaniem biologicznym in-
line 

 X  

Techniki beztlenowe jako pierwszy stopień biologicznego 
oczyszczania ścieków 

  X – technika została 
zainstalowana w jednej 

papierni w 2009r 
Tlenowe biologiczne oczyszczanie ścieków 
Oczyszczalnia biologiczna I lub II stopniowa, biofiltry, Celpox, 
FlooBed, reaktor MBBR, komory z osadem czynnym, 
zastosowanie czystego tlenu (system UNOX) 

X   

Wytwarzanie wody sklarowanej dla instalacji do 
odbarwiania (flotacja) 
Ścieki z odbarwiania po sklarowaniu techniką DAF są zawracane 
do procesu odbarwiania 

  X 
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Tabela 10. Emisje do wody 
 

Rodzaj 
wytwórni 

Wskaźnik 
objętości 
ścieków 

Recykling *) 
ścieków po 

oczyszczeniu 

Wspólne 
oczysz-
czanie 

Wskaźniki zanieczyszczeń ściekowych (wartości średnie) 

ChZT BZT5 Zawiesiny Azot ogólny Fosfor ogólny 

m3/ADt mg/l kg/ADt mg/l kg/ADt mg/l kg/ADt mg/l kg/ADt mg/l kg/ADt 

Zintegrowana A 39,5 Nie Tak 213 8,40 17,4 0,69 30,0 1,84 b.d. b.d. b.d. b.d. 

Zintegrowana B 21,9 Nie**) Tak 176 3,86 30,0 0,66 42,0 0,92 3,4 0,08 0,43 0,009 

Zintegrowana C 20,1 Nie Nie 217 4,36 45,0 0,91 45,0 0,91 4,9 0,10 0,50 0,010 

Zintegrowana D 14,6 Nie Nie 72,6 1,06 4,8 0,07 10,7 0,16 b.d. b.d. b.d. b.d. 

Papiernia A 8,6 Nie Nie 87,3 0,75 13,2 0,11 20,0 0,17 6,0 0,05 0,44 0,004 

Papiernia B1 10,9 Nie Tak 46,6 0,51 10,8 0,12 5,0 0,06 10,4 0,11 1,02 0,011 

Papiernia B2 3,5 Nie Tak 54,5 0,19 5,0 0,02 13,0 0,05 9,5 0,03 1,3 0,005 

Papiernia C1 7,1 Tak  ~44% Nie 174 1,24 42,3 0,30 35,4 0,25 19,0 0,14 1,66 0,012 

Papiernia C2 7,2 Tak**) Tak 48,4 0,35 4,7 0,03 6,4 0,05 3,6 0,03 0,65 0,005 

Papiernia D 7,3 Nie Nie 224 1,57 21,0 0,15 32,0 0,23 10,0 0,07 0,70 0,005 

Papiernia E 13,9 Nie Tak 57,0 0,79 6,1 0,09 10,4 0,14 9,7 0,14 1,00 0,014 
 
*) – zawracanie oczyszczonych ścieków do produkcji jako woda technologiczna 
**) niektóre strumienie ścieków papierniczych są zawracane do produkcji po oczyszczaniu mechanicznym 
ADt – powietrznie sucha tona produktu (masy celulozowej lub papieru) 
Papiernie: B2, C2 i E – wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach zostały oszacowane na podstawie danych uzyskanych z zewnętrznych biologicznych oczyszczalni ścieków 
 
Objaśnienia dotyczące symboli rodzajów wytwórni podano pod tabelą 8. 
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Tabela 11. Stosowane techniki i osiągana skuteczność oczyszczania ścieków 
 

Rodzaj wytwórni 

Techniki oczyszczania ścieków Skuteczność usuwania zanieczyszczeń ściekowych, [%] 

Mechaniczne Biologiczne Wtórne 
klarowanie 

Techniki*) 

zaawansowane ChZT BZT5 Zawiesiny Azot 
ogólny 

Fosfor 
ogólny 

Zintegrowana A X X o.w. Nie 68,7 94,7 54,6 b.d. b.d. 

Zintegrowana B X X o.w. Nie 82,4 93,7 74,5 b.d. b.d. 

Zintegrowana C X X o.w. Nie 80,2 92,4 87,7 62,3 70,2 

Zintegrowana D X X o.w. Nie 89,9 b.d. 89,7 b.d. b.d. 

Papiernia A X X o.w. Nie 92,2 95,4 98,5 b.d. b.d. 

Papiernia B1 X X o.w. Nie 99,2 99,1 50,0 b.d. b.d. 

Papiernia B2 XZ XZ o.w. Nie 91,0 97,2 96,3 65,6 35,1 

Papiernia C1 X X o.w. Nie 90,0 94,5 98,2 b.d. b.d. 

Papiernia C2 X XZ o.w. Nie 96,0 99,1 98,6 94,2 95,2 

Papiernia D X X flotacja+o.w. Nie 94,5 b.d. 98,2 b.d. b.d. 

Papiernia E XZ XZ o.w. Nie 98,1 99,3 99,6 89,2 96,4 
 
*) – przez zaawansowane techniki oczyszczania ścieków należy rozumieć: pogłębione utlenianie za pomocą ozonu, biofiltrację, procesy filtracji membranowej jak ultra- i/lub 

nanofiltrację oraz odwróconą osmozę 
b.d. – brak danych 
o.w. - osadnik wtórny (sedymentacja) 
Z – oczyszczanie zewnętrzne 
Papiernie: B2, C2 i E – wskaźnik skuteczności usuwania zanieczyszczeń został oszacowany na podstawie danych uzyskanych z zewnętrznych biologicznych oczyszczalni ścieków 
 
Objaśnienia dotyczące symboli rodzajów wytwórni podano pod tabelą 8. 
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Tabela 12. Emisje do powietrza z procesu wytwarzania masy celulozowej (emisje technologiczne – średnie roczne) 
 
Źródło emisji Pyły SO2 jako S NOx TRS jako S 

kg/ADt mg/Nm3 kg/ADt mg/Nm3 kg/ADt mg/Nm3 kg/ADt mg/Nm3 

Kocioł regeneracyjny 0,27 – 0,66 112 - 276 0,011 – 0,77 4,4 – 227,4 0,35 – 0,55 71,2 – 205,3 0,024, NM 9,97 

Piec wapienny 0,013 – 0,031 39,3 - 102,7 0,00036 - 
0,054 

1,2 – 160,9 0,053 – 0,12 107,2 – 
383,2 

0,0017, 
NM 

5,81 

Piec do spalania gazów 
złowonnych 

nie dotyczy nie dotyczy 0,00002 – 
0,002 

0,24 – 33,4 0,065 – 
0,146 

1160 - 1962 0,00051 
NM 

9,18 

Emisje rozproszone nie dotyczy nie dotyczy 0,0086, NM - 0,0013 - 0,031, NM - 

Inne źródła razem 0,004 – 0,027 8 – 62,6 0,002 – 0,045 - 0,010 - 0,00041, 
NM 

49,4 

Ogółem 0,29 – 0,70 - 0,065 – 0,83 - 0,68 – 0,76 - 0,0576 - 
 
ADt – powietrznie sucha tona produktu (masy celulozowej) 
NM – nie mierzy się 



 36 

Tabela 13. Informacje dotyczące emisji ze źródeł wytwarzania energii 
 

Rodzaj wytwórni Ilość wytwórni 
w grupie Opis eksploatowanych instalacji energetycznych Uwagi 

Zintegrowana A 1 4 kotły węglowe o mocy cieplnej > 50 MW każdy, kocioł korowy > 50 MW, 
spalanie biomasy w złożu fluidalnym, turbiny prądotwórcze przeciwprężne. 
Skojarzone wytwarzanie energii cieplej i elektrycznej – instalacja CHP.  

Eksploatowane instalacje 
energetyczne spełniają 
standardy emisyjne 
określone w 
Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie 
standardów emisyjnych z 
instalacji 
(Dz.U.2005.260.2181)  

Zintegrowana B 1 Kotły węglowe > 50 MW, kocioł ze złożem fluidalnym przystosowany do 
spalania mieszanin różnych paliw w tym biomasy, turbiny prądotwórcze. 
Skojarzone wytwarzanie energii cieplej i elektrycznej – instalacja CHP. 

Zintegrowana C 1 Nie posiada energetyki zakładowej (oprócz instalacji kotła regeneracyjnego). 
Brakująca energia cieplna jest nabywana od zewnętrznego dostawcy, energia 
elektryczna – z sieci krajowej. 

Zintegrowana D 1 Kotłownia węglowa wykorzystująca również paliwo biomasowe – produkcja 
pary technologicznej. Energia elektryczna nabywana z sieci krajowej. 

Papiernia A 1 Kotły opalane gazem, turbogeneratory prądotwórcze - skojarzone 
wytwarzanie energii cieplnej (pary technologicznej) i energii elektrycznej. 

Papiernia B 2 Papiernia B1 – nie eksploatuje urządzeń energetycznych 
Papiernia B2 – kotłownia gazowa, tylko produkcja pary technologicznej. 

Papiernia C 2 Papiernia C1 – kotłownia gazowo-olejowa, produkcja pary technologicznej 
na potrzeby produkcji papieru, energia elektryczna nabywana,  
Papiernia C2 – nie eksploatuje urządzeń energetycznych. 

Papiernia D 1 Kotłownia węglowa wykorzystująca również paliwo biomasowe – produkcja 
pary technologicznej. Energia elektryczna nabywana z sieci krajowej. 

Papiernia E 1 Nie eksploatuje urządzeń energetycznych. Energia cieplna nabywana od 
dostawcy zewnętrznego, energia elektryczna – z sieci krajowej. 

 

 
Objaśnienia dotyczące symboli rodzajów wytwórni podano pod tabelą 8. 
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Tabela 14. Informacje dotyczące produkcji i zużycia energii 
 
 
Rodzaj wytwórni 

 
Stosowane paliwa 

Produkcja energii 
[kWh/ADt] 

Zużycie energii na procesy 
produkcji mas i papieru,  

[kWh/ADt] 
Biogeniczne 
(odnawialne) 

Kopalne Cieplnej Elektrycznej Cieplnej Elektrycznej 

Zintegrowana A, w tym: kora, osady włókniste, 
ług czarny, metanol, 
terpentyna, osady z 
oczyszczania ścieków 

węgiel, 
olej opałowy 

4.193,1 546,6 4 042,7 1 214,9 
Celulozownia siarczanowa 3 736,1 1) - 1 718,6 2) 354 2) 
Masa CTMP - - - 1 805,8 3) 
Papiernia - - 1 502,5 585,2 
Zintegrowana B jak wyżej jak wyżej 2 609 606 2 583 842 
Zintegrowana C, w tym: ług czarny , metanol, 

osady ściekowe 
olej opałowy 3 624 1) - 3 262,7 912,9 

Celulozownia 3 624 1) - 3 676 2) 432 2) 
Papiernia - - 1 807,0 690 
Papiernia A - gaz ziemny 1 072,9 555,9 1 719,4 575,5 
Papiernia B - B1 – nie stosuje 

B2 – gaz ziemny 
- 

1 000 
- 
- 

1 815 
1 000 

992 
990 – 1 100 

Papiernia C - C1 - gaz ziemny i olej 
opałowy 

C2 – nie stosuje 

1 258,9 

- 

- 

- 

1 258,9 

2 167 

417,6 

650 
Papiernia D biomasa z procesów 

produkcji papieru  
węgiel, olej 
opałowy 

2 249,5 - 2 249,5 1 029,2 

Papiernia E - - - - 1 944 1 304 

ADt – powietrznie sucha tona produktu końcowego (papieru)   2) – w odniesieniu do tony bezwzględnie suchej masy celulozowej 
1) – energia cieplna produkowana w kotle regeneracyjnym   3) – w odniesieniu do tony bezwzględnie suchej masy CTMP 

Objaśnienia dotyczące symboli rodzajów wytwórni podano pod tabelą 8. 
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Tabela 15. Informacje dotyczące wytwarzania odpadów technologicznych 
 

Rodzaj odpadów Źródło powstawania 
Zawartość 
s.s. [w %] 

po wstępnym 
odwodnieniu 

Wskaźnik 
ilości, 

kg/ADt 

Pomiar 
ilości 

P, S, C *) 

Odpady poddawane odzyskowi 

Biomasa drzewna: kora, 
trociny, zrębki, drzazgi 

Korowanie i cięcie 
drewna na zrębki 

50 166,5 1) P 

Odpady włókien (papier z 
włókien pierwotnych) 

Maszyna papiernicza 25,3 3,5 P 

Mechanicznie wydzielone 
odrzuty z makulatury 

Przerób makulatury, 
hydropulper 

40 47,0 2) P 

Odrzuty włókien (po 
prasie taśmowej) 

Odbarwianie masy 
makulaturowej (DIP) 

35 75 2) P 

Osady i szlamy po 
wirówce 

Odbarwianie masy 
makulaturowej (DIP) 

52 145 2) P 

Szlamy z odbarwiania i 
włókno łapane 

Przerób makulatury z 
odbarwianiem (papiery 
higieniczne) 

56% 619 2) P 

Osady wapienne (główny 
składnik CaCO3) 

Proces kaustyzacji 50 7,8 1) P 

Osady i szlamy (z ługu 
zielonego) 

Procesy regeneracji 60 6,7 1) P 

Osady i szlamy z dekarb. Dekarbonizacja wody 50 7,1 P 

Odpady i szlamy z 
włókien, wypełniaczy itp. 

Mechaniczne 
oczyszczanie ścieków 

24,7-40 1,5 – 10,6 P 

Osady z biologicznej 
oczyszczalni ścieków 
(BOŚ) 

Biologiczne 
oczyszczanie ścieków 
papierniczych 

15,1 6,3 P 

Mieszane osady z 
mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków 

Mechaniczno-
biologiczne 
oczyszczanie ścieków 

32-40 7,0-25,8 P 

Żużle i popioły nadające 
się do wykorzystania 

Energetyka – kotły 
węglowe i korowe 

b.d. 45,5 P 

Odpady kierowane na składowisko 

Szlam z ługu zielonego Procesy regeneracji 37-63 8,8-43,3 1) P, C 

Mechanicznie wydzielone 
odrzuty z makulatury 

Przerób makulatury – 
wstępne oddzielenie 
zanieczyszczeń 

24-52 8,9-68,7 2) 
 

P, S 
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cd. Tabeli 15 
 

Rodzaj odpadów Źródło powstawania 
Zawartość 
s.s. [w %] 

po wstępnym 
odwodnieniu 

Wskaźnik 
ilości, 

kg/ADt 

Pomiar 
ilości 

P, S, C *) 

Odrzuty włókien Przerób makulatury 
(przygotowanie masy i 
maszyna papiernicza 

40 - 42 5,5-69,9 2) P, S 

Żużle i popioły Energetyka – kotły 
węglowe i korowe 

b.d. 30,4 C 

 
*) – P = pomiar masy odpadów, S = oszacowane, C = obliczone 
s.s. – zawartość suchej substancji 
ADt – powietrznie sucha tona produktu (papieru) 
1) – wskaźnik odniesiony do bezwzględnie suchej tony (BDt) produkowanej masy włóknistej, 
2) – wskaźnik odniesiony do powietrznie suchej tony (ADt) produkowanego papieru z 

makulatury 
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4. Współpraca z EIPPCB i CEPI 
 
4.1. Zbieranie informacji, opracowywanie i przesyłanie opinii i komentarzy 
 
Głównym zadaniem postawionym przez EIPPCB była pomoc w dotarciu do zakładów 
celulozowo-papierniczych w Polsce i zachęcenie ich do podania rzeczywistych informacji i 
danych z produkcji odnoszących się do: 
- stosowanych metod poboru próbek, metod pomiarowych i analitycznych, obliczania 

i raportowania wielkości emisji, 
- rodzaju eksploatowanych wytwórni, stosowanych technik i technologii oraz poziomów 

emisji / zużycia surowców, wody i energii.  
Środkiem do realizacji tego zadania były przesłane kwestionariusze, omówione wyżej w 
rozdziale 3.2 opracowania (Załączniki 2-5). Sposób wywiązania się z tego zadania został 
również przedstawiony w rozdziale 3.2. 
 
Ponadto, odpowiadając na zapytania oraz zaproszenie do współpracy i wyrażania opinii, 
opracowano i przesłano do EIPPCB następujące materiały (Załącznik 6): 
1. Opinię polskiego eksperta na temat rewizji BREF’u – sugestie do Wish list 
2. Opinię na temat statusu kotła regeneracyjnego jako urządzenia technologicznego 

w celulozowni siarczanowej 
3. Uwagi i komentarz do proponowanego nowego Rozdziału 2, odzwierciedlającego 

podejście horyzontalne – przekrój przez zagadnienia wspólne dla różnych zakładów 
branży papierniczej. 

4. Uwagi i komentarz do podrozdziału omawiającego zagadnienia związane z zakończeniem 
działalności i likwidacją instalacji w sposób zgodny z zasadami najlepszych dostępnych 
technik i bezpieczny dla środowiska (decommissioning of the plant). 

 
 
4.2. Działalność w ramach Technical Sub Groups for Kraft Pulp and MP+CMP 

Production 
 
Confederation of European Paper Industries (CEPI) jako organizacja zrzeszająca i 
reprezentująca europejski przemysł papierniczy bardzo intensywnie angażuje się w prace nad 
nowym dokumentem referencyjnym dla tej branży. Pracownicy CEPI są członkami TGR, 
współpracującej z EIPPCB oraz autorem BREF’u. CEPI jako organizacja podjęło się roli 
doradczej i organizacyjnej w obrębie pozyskiwania wiedzy technicznej i eksperckiej. W 
związku z tym powołało w swojej strukturze nową jednostkę organizacyjną BREF Issue 
Group oraz posiłkując się krajowymi organizacjami stowarzyszeniowymi, które są członkami 
CEPI, powołało Techniczne Grupy Eksperckie (CEPI BREF Expert Sub-Groups), składające 
się z ekspertów papiernictwa z różnych krajów. Poszczególne Grupy Eksperckie mają ściśle 
określony zakres tematyczny, pokrywający się z konkretnym rozdziałem BREF’u, np. Grupa 
KRAFT zajmuje się rozdziałem nr 2. 
 
Zadaniem członków Grup Eksperckich było: 
- zapoznanie się z odpowiednim rozdziałem aktualnego BREF’u z 2001r, 
- opracowanie uwag, komentarzy, poprawek i naniesienie ich w oryginalnym tekście w wersji 

elektronicznej, 
- przesłanie tekstu rozdziału z naniesionymi uwagami do CEPI. 
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Stowarzyszenie Papierników Polskich powołało trzech ekspertów do Grup zajmujących się 
wytwarzaniem pierwotnych mas włóknistych KRAFT oraz MP+CMP:  
Małgorzatę Michniewicz  - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, 
Halinę Nowak – Stora Enso Poland w Ostrołęce, 
Stanisława Omelana – International Paper–Kwidzyn. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące prac w ramach Grup Eksperckich znajdują się w 
załączonej poczcie elektronicznej (e-maile) z dn. 18 i 26 czerwca 2009 – Załącznik nr 7. 
W ramach tych prac Rozdział 2 dokumentu BREF został szczegółowo przejrzany i 
zweryfikowany. Opracowano propozycje zmian oraz komentarze, które zostały przesłane do 
CEPI – Załącznik nr 8. 
 
 
5. Podsumowanie i program dalszych prac 
 
W wyniku realizacji pracy dokonano przeglądu aktualnej sytuacji w zakresie 
eksploatowanych w Polsce wytwórni do produkcji mas włóknistych i papieru. Opracowano 
listę działających zakładów wraz z podaniem podstawowych technologii i głównych 
asortymentów produkowanych rodzajów papieru. Pokazano również lokalizację zakładów na 
mapie Polski. Na branżę papierniczą w Polsce składa się kilka dużych zakładów o wielkości 
produkcji powyżej 100 tys. ton papieru/rok, kilkanaście średnich, dwie zbudowane po roku 
2000 papiernie bibułki tissue oraz liczna grupa (ponad 20) wytwórni małych, eksploatujących 
maszyny papiernicze starszego typu, których data budowy i pierwszego uruchomienia 
przypada na pierwszą połowę XX wieku. Instalacje te, pomimo że gruntownie 
zmodernizowane, nie uzyskują parametrów środowiskowych takich jak instalacje 
nowoczesne. 
 
Przedstawiono ogólną charakterystykę technologii produkcji mas włóknistych i papieru oraz 
opracowano opis technik i technologii stosowanych w krajowych wytwórniach (Załącznik nr 
1). Szczególną uwagę zwrócono na zaopatrzenie wytwórni w wodę i energię oraz stosowane 
techniki oczyszczania ścieków. Opisy zilustrowano przykładami z realnie działających 
zakładów. 
 
Prowadzono aktywną współpracę z Europejskim Biurem IPPC oraz CEPI. W ramach tej 
współpracy analizowano nadsyłane dokumenty i opracowano szereg opinii i komentarzy, w 
tym wykonano weryfikację rozdziału 2 aktualnego dokumentu BREF z 2001r. 
 
Zaadoptowano wymagania i kwestionariusze nadesłane przez EIPPCB. W oparciu o te 
kwestionariusze zgromadzono informacje i dane, dotyczące eksploatowanych w Polsce 
instalacji do produkcji mas włóknistych i papieru, na temat stosowanych technik i technologii, 
zużycia surowców i energii oraz emisji zanieczyszczeń do wszystkich komponentów 
środowiska. Wypełnione kwestionariusze zostały przesłane do EIPPCB, bezpośrednio do 
autora aktualizowanego dokumentu BREF. 
 
 
Program dalszych prac 
 
W jednym z przesłanych dokumentów z marca 2009 (ENV-087-09) autor BREF’u 
przedstawił planowany harmonogram dalszych prac – tabela poniżej.  
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Harmonogram prac nad weryfikacją i aktualizacją dokumentu referencyjnego w sprawie 
najlepszych dostępnych technik BAT dla przemysłu celulozowo-papierniczego 

marzec 2009 
 
Lp. Zakres prac Planowany termin 

realizacji 

1. Zapoznanie się z dokumentami i stanem realizacji prac do 
sierpnia 2007, ocena posiadanych informacji, identyfikacja 
luk, udział w spotkaniach 

11/08 – 03/09 

2. Zakończenie zbierania informacji wstępnych 31/03/09 

3. Reaktywacja TWG, spotkania i dyskusje z członkami TWG, 
powołanie Technicznych Grup Eksperckich do 
poszczególnych tematów 

03/09 – 06.09. 

4. Wstępne projekty tekstów wszystkich rozdziałów BREF’u 
z wyłączeniem wartości liczbowych BAT 

09/09 

5. Przekazanie projektów tekstów do członków TWG w celu 
skomentowania, weryfikacji (8 tygodni) 

09/09 – 11/09 

6. Opracowanie końcowego projektu rozdziałów 1-4. 
Sprawdzanie danych do rozdziałów 4-5 oraz projekty do 
dyskusji tekstów rozdziałów 4 i 5 

11/09 – 03/10 

7. Komentarze i uzgodnienia w ramach TWG (8 tygodni) 03/10 – 05/10 

8.  Opinia TWG na temat projektu. Zakończenie prac nad 
zweryfikowanym projektem 

05/10 – 07/10 

9. Prowadzenie końcowych uzgodnień i dyskusji – sprzężenie 
zwrotne  

07/10 -09/10 

10. Spotkanie końcowe TWG 09/10 

11. Raport ze spotkania. Końcowy projekt dokumentu do 10/10. 
Proces zatwierdzania BREF’u w IEF 

11/10 

 
 
Już obecnie (listopad 2009) widać, że harmonogram ten nie jest ściśle realizowany. Wydaje 
się, że w chwili obecnej „poślizg” wynosi ok. 2 miesiące. Niezależnie od tej oceny jest 
oczywiste, że prace nad nowym dokumentem PP BREF nie osiągnęły półmetka i niezbędne 
jest dalsze zaangażowanie polskich ekspertów. W chwili obecnej jesteśmy zaangażowani w 
prace nad weryfikacją następujących tekstów: 
− projektu zupełnie nowego rozdziału horyzontalnego, dotyczącego procesów wspólnych 

dla różnych sektorów przemysłu papierniczego, takich jak: przygotowanie surowca 
drzewnego, uzdatnianie wody, magazynowanie chemikaliów, oczyszczanie ścieków, 
wytwarzanie energii, pomiary i raportowanie emisji, systemy zarządzania, itd.; 

− projektu rozdziału charakteryzującego BAT dla wytwórni zintegrowanych i wielo-
produktowych (multi-product paper mills). 

 
Analizując przedstawiony wyżej harmonogram prac, należy ocenić, że szczególnie duża 
aktywność eksperta i członka TWG będzie potrzebna w okresie od marca do lipca 2010 r. 
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1. Technologie wytwarzania mas włóknistych z drewna  
 
1.1. Wytwarzanie masy celulozowej metodą siarczanową 
 
Chemiczne masy celulozowe mogą być wytwarzane jedną z dwóch metod: siarczanową 
i siarczynową. Obecnie przemysł celulozowo-papierniczy w Polsce wykorzystuje tylko 
metodę siarczanową. Przewaga tej metody w porównaniu z procesem siarczynowym, wynika 
z lepszych właściwości wytrzymałościowych masy, przydatności dla wszystkich gatunków 
drewna, jak również skutecznego systemu regeneracji chemikaliów, pozwalającego na 
minimalizację zrzutu zanieczyszczeń do ścieków. Wadą metody siarczanowej jest 
występowanie emisji związków złowonnych. 
 
Celulozownię siarczanową można podzielić na następujące główne części (rys. 1): 
 przygotowanie surowca drzewnego,  
 chemiczne rozwłóknianie (delignifikacja) z prawie całkowicie zamkniętym systemem 

regeneracji chemikaliów i energii,  
 bielenie z otwartym układem wodnym, (występuje opcjonalnie, przy produkcji masy 

bielonej), 
 zewnętrzny system oczyszczania ścieków poprodukcyjnych (procesowych). 
 

 
Rys. 1. Schemat ogólny produkcji masy siarczanowej  
 
 
1.1.1. Przygotowanie surowca drzewnego 
 
Surowiec drzewny (papierówka) dostarczany jest do celulozowni w postaci kłód, niekiedy 
może być dostarczony w postaci zrębków. Kłody są poddawane korowaniu, następnie 
w zależności od rodzaju wytwarzanej masy zostają rozdrobnione do postaci zrębków (masy 
chemiczne) lub zostają wykorzystane w postaci kłód (masy mechaniczne). Schemat 
przygotowania zrębków w jednej z polskich celulozowni przedstawia rys. 2. 
 
Usunięcie kory z drewna odbywa się metodą korowania bębnowego. W ostatnich latach 
w celulozowniach wprowadzono technikę „suchego” korowania. Suche korowanie daje korę 
z niską zawartością wody, co poprawia bilans energii w celulozowni, jeśli kora jest spalana, 
a także w istotny sposób obniża ilość ścieków z oddziału przygotowania surowca. 
Kora jest usuwana, podczas wzajemnego ocierania się kłód w wyniku wzajemnego ruchu 
nadanego im przez ruch obrotowy bębna korującego. Oddzielone płatki kory i kawałki 
drewna są odprowadzane z bębna za pośrednictwem specjalnej rynny.  
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Rys. 2. Schemat układu przygotowania drewna  
 
Proces chemicznego roztwarzania wymaga rozdrobnienia kłód do postaci jednorodnych pod 
względem wymiarowym zrębków. Operację rozdrabniania prowadzi się w rębaku. Właściwe, 
jednolite rozdrobnienie drewna jest konieczne ze względu na jakość masy i wydajność 
procesu roztwarzania. Im bardziej jednolite zrębki po rębaku, tym niższe zużycie surowca. 
Uzyskane w rębaku zrębki są sortowane w celu usunięcia ponadwymiarowych zrębków 
i trocin. Ponadwymiarowe zrębki poddaje się ponownemu rozdrobnieniu w kruszarce lub 
wtórnym rębaku. Materiał usunięty w procesie sortowania może być wykorzystany do innych 
celów lub spalony z odzyskiem ciepła. Przygotowane zrębki są magazynowane w hałdach do 
czasu przerobu. 
 
 
1.1.2. Roztwarzanie i delignifikacja 
 
Roztwarzanie drewna metodą siarczanową odbywa się poprzez rozpuszczenie ligniny i części 
hemicelulozy w roztworze chemikaliów warzelnych (ług biały). Ług warzelny zawiera 
wodorotlenek sodowy i siarczek sodowy jako chemikalia aktywne. W przypadku, gdy 
produktem jest masa niebielona, to warzelnia jest jedynym etapem delignifikacji. 
 
Celulozownie w Polsce wytwarzają masę w procesie gotowania prowadzonym w warnikach 
okresowych (2 wytwórnie) oraz ciągłym (1 wytwórnia). Schemat instalacji warzelnej jednej 
z celulozowni w Polsce przedstawiono na rys. 3. Proces okresowy polega na cyklicznym 
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powtarzaniu operacji napełniania warnika zrębkami następnie ługiem warzelnym, gotowania 
w podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem, opróżnienia warnika do 
zbiornika wydmuchowego. Zakończenie gotowania odbywa się po osiągnięciu założonej 
liczby kappa - określenie pozostałości ligniny, tzw. lignina resztkowa.  

 
 
Rys. 3. Schemat blokowy wydziału roztwarzania drewna 
 
W procesie ciągłym zrębki są wstępnie ogrzewane za pomocą pary (w celu usunięcia 
powietrza) a następnie wprowadzane do warnika. Po załadowaniu warnika zrębki są 
impregnowane ługiem warzelnym, a temperatura jest podnoszona do 155-175OC. Czas 
gotowania w maksymalnej temperaturze wynosi 1-2 godzin. Następnie masa odprowadzana 
jest do zbiornika wydmuchowego. Końcowa zawartość ligniny jest określona za pomocą 
wsadu drewno/chemikalia i czasu zatrzymania, jak i temperatury w strefie gotowania. 
 
W zależności od gatunku masy, jaką chce się otrzymać, delignifikacja drewna iglastego 
(świerk lub sosna) jest prowadzona do liczby kappa 30÷35 (masa tzw. miękka, przeznaczona 
do dalszego bielenia) lub do liczby kappa 60÷90 (masa tzw. twarda lub wysoko-wydajna). 
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Ta druga masa jest przeznaczona do produkcji papierów siarczanowych niebielonych 
najczęściej opakowaniowych. W Polsce są produkowane oba ww. gatunki mas. Dla drewna 
liściastego (np. brzoza) liczba kappa, dla masy miękkiej, po roztwarzaniu może być 
obniżona do 14÷22. 
 
 
1.1.3. Mycie i sortowanie masy 
 
Odprowadzana z warnika mieszanina zrębków i ługu (ług czarny) zawiera rozpuszczone 
w trakcie gotowania substancje obecne w drewnie - około połowa masy drewna jest 
rozpuszczana podczas roztwarzania. Ług czarny jest usuwany z masy w procesie mycia 
i kierowany do systemu regeneracji chemikaliów, gdzie następuje odzysk chemikaliów 
i energii.  
 
Mycie masy, pochodzącej z instalacji wyposażonej w warniki okresowego działania, jest 
prowadzone na filtrach bębnowych natomiast w instalacji z warnikiem ciągłego działania 
odbywa się w warniku w strefie mycia (strefa Hi-heat wash) oraz dodatkowo na filtrach 
bębnowych lub w dyfuzorach. 
Stopień usunięcia zanieczyszczeń (ług, substancje rozpuszczone) zależy od skuteczności 
zastosowanych urządzeń, stężenia masy na odpływie i ilości zastosowanej wody myjącej. 
Jednakże, jeżeli mycie jest usprawniane poprzez zwiększanie ilości wody myjącej, to należy 
się liczyć z tym, że w następnym etapie odparowywania i zagęszczania ługu czarnego 
wzrośnie zapotrzebowanie na parę technologiczną (wzrost zużycia energii). 
Szczególnie efektywnymi urządzeniami stosowanymi do mycia masy są prasy myjące 
i dyfuzory, pozwalają one na odzysk, co najmniej 99% chemikaliów wprowadzonych do 
warnika. 
 
Masa pozbawiona zanieczyszczającego ją ługu powarzelnego poddawana jest sortowaniu 
w sortownikach ciśnieniowych i odśrodkowych (centricleaners). Proces ten ma na celu 
odseparowanie sęków i pęczków włókien z głównego strumienia masy. Odrzuty z procesu 
sortowania stanowią strumień odpadów, który zostaje zagospodarowany. 
 
 
1.1.4. Delignifikacja tlenowa i bielenie 
 
Proces delignifikacji tlenowej jest w prowadzony w jednym lub dwu stopniach tlenowych, 
z myciem lub bez mycia między nimi. Dzięki temu procesowi możliwe jest dalsze usunięcie 
z masy celulozowej pozostałej w niej ligniny – obniżenie liczby kappa przed bielarnią. 
Stopień delignifikacji wynosi 40÷50% w układzie jednoetapowym, a może wzrosnąć do 
około 70% w układzie dwuetapowym. Liczba kappa po roztwarzaniu konwencjonalnym i 
delignifikacji tlenowej wynosi zwykle 18÷22 dla drewna iglastego i 13÷15 dla drewna 
liściastego bez pogłębionej delignifikacji. Zależnie od gatunku drewna, stosuje się 
delignifikację tlenową po pogłębionym roztwarzaniu osiągając w ten sposób zmniejszenie 
liczby kappa do około 8÷12. Usunięte z masy na etapie delignifikacji zanieczyszczenia 
organiczne po przesłaniu do układu regeneracji są spalane w kotle regeneracyjnym.  
 
W Polsce tylko jedna celulozownia wytwarza chemiczną masą bieloną. Celem bielenia masy 
jest nadanie jej określonych parametrów jakościowych, tj. białości, odporności na żółknięcie 
i czystości. Białość niebielonej masy siarczanowej jest niska i nie przekracza 30% ISO, 
podczas gdy masa bielona osiąga białość do 90% ISO lub wyżej. Dzięki zastosowaniu 
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bielenia możliwe jest osiągnięcie liczby kappa ma poziomie 1. Na rys. 4 przedstawiono 
przykładową instalację bielarni wykorzystywaną w jednej z celulozowni w Polsce, poniżej 
przedstawiono jej opis (Przykład 1). 
 
Odcieki z instalacji bielenia nie mogą w łatwy sposób być recyrkulowane do systemu 
regeneracji chemikaliów głównie ze względu na fakt, że powodowałyby one gromadzenie się 
chlorków i innych niepożądanych pierwiastków w układzie regeneracji chemikaliów, co może 
powodowac korozję, inkrustację i inne problemy. 
 
Proces bielenia masy siarczanowej przebiega w kilku, a mianowicie w czterech lub pięciu 
etapach. Wykorzystywane w nim chemikalia to: dwutlenek chloru i tlen. Dwutlenek chloru 
i tlen są produkowane na miejscu w celulozowni. Aktualnie celulozownia stosuje technologię 
bielenia masy celulozowej metodą ECF (Elemental Chlorine Free - bielenie bez udziału 
chloru pierwiastkowego). Zastosowanie dwutlenku chloru i tlenu poprawia selektywność 
sprawiając, że chemikalia bielące przede wszystkim reagują z ligniną. Stosowane środki - 
dwutlenek chloru i tlen, są uznane (obok chloru) za najbardziej selektywne środki bielące, ich 
selektywność jest lepsza na etapie bielenia niż w roztwarzaniu i delignifikacji tlenowej. 
Ponadto uzyskana masa posiada wyższą białość, niższą liczbę kappa i jest bardziej odporna na 
zjawisko wtórnego żółknięcia.  
 
Przykład 1 - Instalacja do bielenia masy celulozowej siarczanowej 
 

 
Rys. 4. Uproszczony schemat instalacji bielenia masy celulozowej 
 
Głównym zadaniem bielenia masy celulozowej w przykładowej wytwórni jest uzyskanie 
wysokiej białości surowca do produkcji papieru oraz uzyskanie odporności masy na 
żółknięcie. Układ bielenia (Bielarnia) zbudowano w oparciu o 4-stopniową sekwencję 
bielenia D0/EOP/D1/P oraz dwa dodatkowe stopnie: mycie masy niebielonej oraz sortowanie 
i zagęszczanie masy bielonej. Układ bielenia masy składa się z następujących sekwencji: 

• stopień bielenie dwutlenkiem chloru - D0, 
• stopień ekstrakcji tlenowo - alkalicznej - EOP, 



8 

• stopień bielenia dwutlenkiem chloru - D1, 
• stopień bielenia nadtlenkowego - P. 

Masa celulozowa z kadzi masy celulozowej niebielonej poddawana jest myciu i zagęszczaniu 
do stężenia optymalnego dla stopnia bielenia D0. W tym stopniu myjącym zostaje usunięta 
część zanieczyszczeń wpływając na zmniejszenie zużycia chemikaliów w pierwszym stopniu 
bielenia (D0). Filtrat z mycia jest w całości zawracany do ciągu produkcji masy niebielonej - 
do obiegu regeneracji alkaliów. Do mycia masy na filtrze używany jest kondensat i woda 
gorąca z rejonu warzelni. 
Wstępnie umyta masa celulozowa kierowana jest do wieży bielącej - pierwszego stopnia 
bielenia D0. W tym stopniu następuje utlenienie ligniny i substancji barwnych - czynnikiem 
bielącym jest dwutlenek chloru. Masa z wieży bielącej podawana jest do filtra myjącego, 
w którym wymywane są rozpuszczone związki ligniny. Do mycia masy na filtrze używany jest 
filtrat kwaśny ze stopnia D1 oraz filtrat alkaliczny ze stopnia P. Alternatywnie można do 
mycia można wykorzystać wodę gorącą, ciepłą oraz filtrat ze stopnia EOP. 
Umyta po stopniu D0 masa celulozowa kierowana jest do wież stopnia ekstrakcji tlenowo 
alkalicznej. Pod wpływem tlenu następuje utlenianie i degradacja ligniny, w wyniku, czego 
staje się ona rozpuszczalna w alkaliach. Proces utleniania lignin w tym stopniu prowadzi się 
w temperaturze 75÷85OC i pH 9,5÷11,5. W celu ochrony włókien celulozowych przed 
degradacją, stosuje się inhibitor (w tym przypadku jest to siarczan magnezu). W stopniu EOP 
usuwa się około połowy zawartej w masie ligniny. Dla zwiększenia efektywności bielenia 
włókien, w stopniu tym dodawany jest nadtlenek wodoru, który utlenia barwne związków 
ligniny. Masa po bieleniu poddawana jest myciu - czynnikiem myjących jest gorąca woda. 
Kolejnym stopniem bielenia masy celulozowej jest stopień bielenia D1. W tym stopniu masa 
celulozowa zostaje ponownie poddana działaniu dwutlenku chloru. Dzięki wcześniejszemu 
usunięciu barwnych związków ligniny i ponownemu zastosowaniu dwutlenku chloru następuje 
ułatwienie dostępu środka bielącego do głębszych warstw włókna celulozowego. Dwutlenek 
chloru utlenia pozostałą ligninę. Proces bielenia D1 prowadzi się w pH 4,0÷5,5, temperaturze 
60÷75OC i w lekkim nadmiarze nadtlenku chloru. Masa po bieleniu myta jest na wodą gorącą 
i filtratem alkaliczny ze stopnia P. 
Ostatnim stopniem bielącym w tej wytwórni jest stopień nadtlenkowy P. W stopniu tym 
następuje dobielenie masy za pomocą nadtlenku wodoru w środowisku alkalicznym. Uzyskana 
białość masy po tym stopniu bielenia wynosi nie mniej niż 88%. Proces ten przebiega 
w temperaturze 70÷80OC i pH 9,0÷11,0. Końcowe bielenie za pomocą nadtlenku wodoru 
prowadzi do uzyskania mas o stabilnej białości, odpornych na żółknięcie. Do mycia używa się 
filtratu z zagęszczarek masy sortowanej.  
 
Dla zapewnienia wysokiej jakości wybielonej masy konieczne jest usunięcie z niej 
zanieczyszczeń. Zanieczyszczeniami tymi są: pęczki włókien, cząstki kory, grudki żywic, 
piasek, itp. Usunięcie zanieczyszczeń prowadzone jest w procesie sortowania. Sortowanie 
prowadzi się przy niskim stężeniu masy w dwustopniowym układzie sortowników. Pierwszy 
stopień składa się z sortowników ciśnieniowych i wibracyjnych, natomiast II stopień 
sortowania prowadzony jest w IV stopniowym układzie hydrocyklonów. Odrzut z sortowania 
masy odprowadzany jest do zbiornika włókien odzyskanych. 
Po przesortowaniu masa kierowana jest do zagęszczarek, gdzie po przemyciu wodą 
(obrotowa kwaśna) zostaje zagęszczona do około 12%.  
 
Powstający w wyniku bielenia filtrat alkaliczny ze stopnia EOP ma temperaturę około 75OC. 
Po schłodzeniu do temperatury około 35OC filtrat kierowanych jest do kanalizacji ścieków 
alkalicznych odprowadzanych do oczyszczalni biologicznej. Do schładzania filtratu 
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stosowana jest woda przemysłowa zimna, która w trakcie schładzania filtratu podgrzewa się 
do temperatury ~45OC, zostaje ona włączana do sieci wody ciepłej z wyparki. 
 
Dodatkowym elementem układu jest instalacja odzysku włókien kanałowych. Ma ona za 
zadanie odzyskanie włókien celulozowych pochodzących z odsortów powstających w sortowni 
masy bielonej oraz innych zrzutów z ciągu włóknistego, które mogłyby zostać utracone. 
 
 
1.1.5. System regeneracji chemikaliów i energii 
 
System regeneracji w celulozowni siarczanowej pełni trzy funkcje: 
• regeneracja (odzysk) nieorganicznych chemikaliów warzelnych, 
• rozkład rozpuszczonego materiału organicznego i odzysk energii w postaci pary 

technologicznej, i energii elektrycznej, 
• odzysk wartościowych organicznych produktów ubocznych (np. oleju talowego). 
 
Systemy regeneracji wykorzystywane w celulozowniach zlokalizowanych na terenie Polski 
opierają się na: zagęszczaniu ługu czarnego (ług powarzelny i filtraty z przeciw-prądowego 
mycia masy), spalaniu zagęszczonych ługów w kotle regeneracyjnym i kaustyzacji 
obejmującej regenerację wapna. 
Schemat obiegu chemikaliów ilustrujący główne etapy procesu i ich funkcje zaprezentowano 
na rys. 5. 

 
Rys. 5. Schemat obiegu chemikaliów 
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Przykład 2 - Układ zagęszczania i spalania ługu czarnego 
 
Ług czarny poddawany zagęszczeniu charakteryzuje się zawartością substancji stałych do 
19%. Po końcowym zatężeniu (odparowaniu wody) zawartość substancji stałych wzrasta do 
około 80%. Proces zatężania ługu czarnego prowadzony jest w 5-cio stopniowej instalacji 
wyparki próżniowej oraz w koncentratorach. Instalacja wyparki została wyposażona 
w kolumnę odpędową, która oczyszcza kondensaty brudne z celulozowni i z wyparki. 
Ług zasilający podawany jest na wyparkę, po przejściu przez korpusy wyparne stężenie 
substancji suchej w tzw. ługu średnim wzrasta do około 33%. Zatężony ług gromadzony jest 
w zbiorniku magazynowym, z którego jest pompowany przez wymiennik ciepła do kolejnych 
korpusów a następnie do dwóch koncentratorów pracujących równolegle w systemie 
trzystopniowym. Stężenie suchej substancji po tej operacji wynosi do 60%. Zatężony ług 
kierowany jest do zbiornika mieszalnego, w którym następuje mieszanie ługu i siarczanu 
sodowego. Wzbogacony ług kierowany jest do koncentratora i superkoncentratora HD. Ług 
gęsty o zawartości suchej substancji w granicach 70-80%, za pośrednictwem układu pomp 
podawany jest do palników kotła sodowego (regeneracyjnego). 
 
Gazy z wyparki, które nie ulegają kondensacji zostają odprowadzone z układu. Z instalacją 
wyparną sprzężona jest instalacja spalania gazów złowonnych (NCG). Instalacja ta składa się 
z dwu palników, których zadaniem jest spalenie gazów złowonnych i metanolu powstających 
w wyparce oraz w celulozowni. Powstający w wyniku spalania dwutlenek siarki zostaje 
usunięty ze spalin w płuczce spalin. Płuczka wyposażona jest w natryski wodne i instalację 
dozującą NaOH. Sprawność instalacji NCG wynosi około 96%. 
 
Zatężony ług czarny kierowany jest do kotła sodowego. W skład instalacji kotła sodowego 
wchodzą także: układ rozpuszczania stopu sodowego oraz układ oczyszczania spalin. Kocioł 
sodowy, obok regeneracji alkaliów, jest jednocześnie urządzeniem parowym pozwalającym na 
produkcję energii cieplnej. Zatężony ług gęsty wtryskiwany jest w postaci kropel do komory 
paleniskowej kotła. Tworzy tam złoże, w którym zachodzi właściwe spalanie. Ług do kotła 
wtryskiwany jest z układu 4 palników ługowych rozmieszczonych na wszystkich ścianach 
kotła. Zawarte w suchej substancji węgiel, wodór i siarka spalają się w powietrzu 
doprowadzanym za pomocą dysz. Dla osiągnięcia właściwego poziomu redukcji siarczanu 
sodu do siarczku sodowego w dolnej części komory spalania utrzymuje się atmosferę 
redukcyjną. Stopione, w wyniku spalenia substancji organicznej zawartej w ługu, chemikalia 
o temperaturze ok. 1000OC spływają rynnami stopu do zbiornika wytopek, gdzie ulegają 
rozpuszczeniu w ługu białym słabym tworząc tzw. ług zielony. Ług zielony jest roztworem 
węglanu sodowego, siarczku sodowego, wodorotlenku sodowego, siarczanu sodowego 
o zawartości ok. 140g Na2O/dm3. Ług zielony przesyłany jest do dalszej obróbki do 
kaustyzacji.  
Kocioł sodowy posiada naturalny obieg wodny. Woda na skutek ogrzania przekształcana jest 
w parę wysokoprężną o temperaturze do ok. 440OC, która kierowana jest do elektrociepłowni 
do napędu turbiny lub na stację redukcyjną.  
Gazy spalinowe po schłodzeniu z 900OC do ok. 150÷190OC kierowane są do 2-komorowego 
elektrofiltru skąd za pomocą wentylatorów kierowane są do komina.  
 
 
1.1.6. Kaustyzacja 
 
Kaustyzacja to etap regeneracji ługów, w którym ług zielony z kotłowni sodowej zawierający 
głównie węglan sodu zostaje poddany obróbce chemicznej za pomocą wapna palonego, 
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w wyniku której uzyskuje się wodorotlenek sodu. Przy produkcji ługu białego powstają: ług 
biały mocny, ług biały słaby, szlam wapienny oraz tzw. odpady z gaśnika zawierające 
głównie nieprzereagowane wapno, kamienie, piasek, itp. Szlam wapienny (CaCO3) stanowi 
surowiec do produkcji wapna w piecu obrotowym. Popłuczki powstające w wyniku mycia 
szlamu nazywane są ługiem białym słabym. Ma on zastosowanie do przygotowania ługu 
zielonego. 
Wypalone w piecu obrotowym wapno poddawane jest gaszeniu w tzw. gaśniku ługu 
zielonego. Reakcja przebiega gwałtownie a jej produktem jest Ca(OH)2 (wapno gaszone). 
Dalszym etapem procesu jest reakcja kaustyzacji, zachodząca w kaustyzatorach, w wyniku 
której powstaje wodorotlenek sodowy oraz węglan wapniowy (szlam wapienny). Szlam 
wapienny powstający podczas przetwarzania ługu zielonego w ług biały, zostaje oddzielony 
od ługu białego i poddany wypalaniu w piecu obrotowym. 
W procesie kaustyzacji występują straty pewnych ilości wapna. Braki uzupełnia się stosując 
kamień wapienny, który po skruszeniu wypala się wraz ze szlamem pokaustyzacyjnym lub 
oddzielnie w tym samym piecu obrotowym. 
 
 
1.1.7. Piec obrotowy 
 
Ważnym elementem układu regeneracji chemikaliów jest piec do odzysku wapna ze szlamu 
pokaustyzacyjnego. Wykorzystywany do wypalania szlamu wapiennego piec obrotowy 
posiada trzy strefy: 
• strefa suszenia – ok. 200OC, 
• strefa podgrzewania – 600÷800OC, 
• strefa wypalania – ok. 1150OC. 
Piec obrotowy jest nachylony pod kątem 3O oraz obraca się z prędkością do 1,5 obr/min. 
Nachylenie pieca ułatwia przesuwanie się wsadu w kierunku głowicy ogniowej. Ciepło 
potrzebne do wysuszenia i wypalenia szlamu zostaje wytworzone podczas spalania w palniku 
oleju opałowego. Stosuje się także mieszaninę oleju opałowego i paliw alternatywnych 
dostępnych w celulozowni, takich jak: terpentyna i metanol. Unoszony wraz ze spalinami pył 
jest zatrzymywany w elektrofiltrze. Pył wyłapany w elektrofiltrze zawracany jest do pieca. 
Wysuszony wsad jest stopniowo podgrzewany do temperatury kalcynacji, podczas którego 
zostaje uwolniony dwutlenek węgla i powstaje czysty tlenek wapnia. Czas zatrzymania 
szlamu w piecu obrotowym zależy od wielkości produkcji i odpowiednio do niej dostosowuje 
się prędkość obrotową pieca.  
 
Po wypaleniu wapno zostaje schłodzone w rurach chłodzących zamocowanych w układzie 
planetarnym wokół pieca. Za chłodnikami zachodzi wstępne sortowanie wapna, skąd większe 
cząstki kierowane są do kruszarki młotkowej. Po wyjściu z pieca wapno, układem 
przenośników zgarniakowych i kubełkowych, kierowane jest do silosów.  
 
 
1.1.8. Oksydacja ługu białego 
 
W celu zastąpienia mocnego ługu sodowego (wodorotlenek sodu) nabywanego ze źródeł 
zewnętrznych, celulozownia prowadzi proces oksydacji ługu białego. Wodorotlenek sodu 
wykorzystuje się w zakładzie w wielu miejscach, np. dozuje się go do absorbera spalin pieca 
obrotowego, do płuczki oparów ze zbiornika stopu kotła sodowego lub też do przygotowania 
cieczy warzelnej masy półchemicznej. Wykorzystuje się go także na instalacji spalania gazów 
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złowonnych. Utlenianie prowadzi się za pomocą tlenu z powietrza a produktem utleniania 
siarczku sodu zawartego w ługu białym jest tiosiarczan sodu. 
 
Utlenianie ługu białego prowadzi się w reaktorze utleniającym. Reaktor jest podzielony na 
dwa człony wstępny i wtórny. Ług biały podawany jest do reaktora wstępnego. Powietrze 
utleniające jest tłoczone do dolnej części obu reaktorów - wstępnego oraz wtórnego, do całej 
dolnej strefy poprzez bełkotki. Pęcherzyki powietrza unoszą się z systemu dystrybucyjnego 
przez warstwę ługu białego i uchodzą górną częścią reaktora. Podczas przechodzenia przez 
warstwę cieczy, tlen zawarty w powietrzu, dyfunduje do ługu białego i utlenia jony 
siarczkowe do tiosiarczanu. Dla zapewnienia odpowiedniego stopnia przereagowania, czas 
oksydacji ługu wynosić do 15 godzin. 
 
 
1.2. Wytwarzanie masy półchemicznej 
 
Proces wytwarzania masy półchemicznej w jednej z wytwórni zlokalizowanych w Polsce 
można podzielić na następujące etapy: 
a) wstępna impregnacja, 
b) warzenie, 
c) rozwłóknianie i mycie masy. 
Schematycznie proces ten został przedstawiony na rys. 6. 

 
Rys. 6. Schemat procesu wytwarzania masy półchemicznej 
 
Do wytwarzania masy półchemicznej celulozownia wykorzystuje zrębki z drewna liściastego. 
Zmagazynowany na placu drzewnym surowiec podawany jest pneumatycznie poprzez cyklon 
do zasobnika zrębków (silos zrębków). Z zasobnika, zrębki podajnikiem ślimakowym 
kierowane są do parownika, do którego wprowadzana jest porcja ługu warzelnego (około 
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33%), opary z rozprężacza ługu powarzelnego i para. W parowniku następuje podgrzanie 
zrębków i wstępna impregnacja ługiem. 
 
Zaimpregnowane zrębki poprzez zawór załadowczy podawane są do warnika. Do urządzenia 
tego doprowadzany jest ług warzelny (pozostałe 67%) oraz para - dla utrzymania 
wymaganych warunków roztwarzania. Parametry procesu warzenia to temperatura do 180OC, 
ciśnienie do 0,92 MPa oraz czas roztwarzania do 20 min. Proces prowadzony jest w sposób 
ciągły. 
 
Roztworzone w warniku zrębki wydmuchiwane są zaworem wyładowczym poprzez cyklon 
do zbiornika wydmuchowego. Ze zbiornika wydmuchowego układem podajników 
ślimakowych ugotowane zrębki podawane są do młyna tarczowego, w którym następuje ich 
rozwłóknienie. Młyn rozwłókniający pracuje w zakresie stężeń 30÷40%. Rozwłókniona masa 
kierowana jest do kadzi masy po młynie, a stamtąd po rozcieńczeniu do 3-y stopniowego 
układu mycia i następnie do odwodnienia w prasie. Zagęszczona masa zostaje odprowadzona 
do kazi masowej (w której następuje jej rozcieńczenie) i dalej do wieży magazynowej. Masę 
półchemiczną z wieży magazynowej podaje się do układu przygotowania surowca maszyny 
papierniczej przy stężeniu ok. 6%. 
 
Ług powarzelny z warnika po rozprężeniu w cyklonie grawitacyjnie spływa do filtra 
odwłókniającego. W wannie filtra odwłókniającego łączy się go z popłuczkami po I–szym 
filtrze myjącym i jako odwłókniony ług czerwony odprowadza do zbiorników magazynowych 
ługu czerwonego. Ług ten poddawany jest wspólnej regeneracji z ługiem czarnym 
powstającym w procesie wytwarzania masy celulozowej. 
 
Opary z rozprężacza ługu powarzelnego wykorzystywane są do impregnacji w parowniku 
zrębków a ich nadmiar kierowany jest do półkowego skraplacza oparów. Do skraplacza 
oparów kierowane są także opary z młyna i z cyklonu zbiornika wydmuchowego. 
W skraplaczu traktowane są one w przeciwprądzie zimną wodą, która po ogrzaniu kierowana 
jest do zbiornika wody gorącej. Woda ta używana jest do rozcieńczenia masy po III–cim 
filtrze. 
 
 
1.3. Wytwarzanie masy CTMP 
 
Wytwarzanie masy chemo- termo- mechanicznej (TMP i CTMP) prowadzone jest w jednej 
z wytwórni mas celulozowych wyłącznie na własne potrzeby. Surowcem do produkcji masy 
jest drewno iglaste (świerk) i liściaste (osika). Produkcja tego rodzaju masy, polega na 
mechanicznym roztarciu wstępnie zaimpregnowanych zrębków w młynach tarczowych. 
Schemat procesu wytwarzania masy CTMP przedstawia rys. 7. 
 
Proces mielenia w młynach prowadzi się dwustopniowo. Przed skierowaniem zrębków do 
I stopnia zostają one poddane parowaniu. W pierwszym stopniu, zrębki drzewne poddawane 
są mieleniu w młynach tarczowych, pod zwiększonym ciśnieniem, w podwyższonej 
temperaturze z dodatkiem siarczynu sodu. Otrzymana mas włóknista o smarności 9÷10OSR 
wprowadzana jest do zbiornika wydmuchowego. Równocześnie ze zrębkami do zbiornika, 
w okolice wlotu masy, podawany jest filtrat z zagęszczarki.  
 
Przed skierowaniem do młynów II stopnia, masa pobierana ze zbiornika wydmuchowego 
zostaje zagęszczona w prasie do stężenia około 30%. W drugim stopniu mielenie masy 
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prowadzone jest pod ciśnieniem atmosferycznym. Układ II stopnia wyposażono w dodatkowy 
młyn mielący nadmiar masy z właściwego stopnia mielenia oraz odsort z sortownika 
ciśnieniowego i masę ze zbiornika wydmuchowego. Masa po II stopniu mielenia kierowana 
jest do zbiornika przejściowego. 
 

 
Rys. 7. Schemat blokowy wytwórni masy CTMP 
 
Masa pobierana ze zbiornika przejściowego (II stopniu mielenia) i po rozcieńczeniu filtratem 
z zagęszczarki zostaje skierowana do sortownika ciśnieniowego. Masa przyjęta w tym 
sortowniku zostaje zagęszczona do stężenia około 10%, natomiast odsort jest odprowadzany 
do zbiornika przejściowego zasilającego dodatkowy młyn II stopnia mielenia.  
 
Po zagęszczeniu i wymyciu, do masy dodawane są środki bielące: H2O2, NaOH, Na2SiO3, 
oraz DTPA. Po wymieszaniu masy z chemikaliami w rozczyniaczu i mieszalniku oraz 
podgrzaniu parą, masa podawana jest do wieży bielącej, gdzie za pomocą nadtlenku wodoru 
w środowisku alkalicznym następuje jej wybielenie. Wybielona masa zostaje powtórnie 
przesortowana w III stopniowej baterii hydrocyklonów i zagęszczona na zagęszczarce. Masa 
zagęszczona jako gotowy produkt jest podawana do wieży magazynowej. Odrzut 
z hydrocyklonów zostaje zwrócony do II stopnia mielenia.  
Masa przyjęta po I stopniu hydrocyklonów zostaje zagęszczona do stężenia około 12%. Filtrat 
z zagęszczarki zawracany jest do zbiornika przejściowego. Masa z zagęszczarki po 
zakwaszeniu roztworem kwasu siarkowego podawana jest do wieży magazynowej. 
 
 
1.4. Wytwarzanie masy mechanicznej konwencjonalnej - ścier mechaniczny 
 
Produkcja ścieru drzewnego jest w Polsce działalnością zanikającą. Na terenie kraju 
funkcjonuje jeden zakład wytwarzający tego typu masę. Zakład ten pierwotnie posiadał dwa 
oddziały produkujące ścier (ścieralnie), obecnie eksploatuje jedną ścieralnię. 
 
Surowcem do produkcji ścieru konwencjonalnego jest okorowane drewno świerkowe. Kłody 
drewna po okorowaniu i umyciu poddawane są procesowi mechanicznego rozdrabniania, 
w urządzeniach ścierających zaopatrzonych w tzw. kamień ścierakowy, w temperaturze około 
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100OC. Uzyskana w ścierakach masa włóknista jest sortowana, oczyszczana i zagęszczana. 
W trakcie produkcji ścieru wykorzystywana jest woda obrotowa pochodząca z maszyny 
papierniczej oraz woda obrotowa z wewnętrznego obiegu wodno-masowego ścieralni. 
Uproszczony schemat blokowy ścieralni przedstawiono na rys. 8. 
 

 
Rys. 8. Schemat blokowy ścieralni 
 
Proces wytwarzania ścieru składa się z następujących etapów: 
 Dostarczenie drewna do ścieraka połączone z myciem kłód. Umyta papierówka ładowana 

jest do pojemników transportowych.  
 Ścieranie drewna odbywa się w ścierakach łańcuchowych Voith i Fampa zaopatrzonych 

w tzw. kamienie ścierakowe. Załadunek papierówki do szybów ścieraków odbywa się 
w sposób ręczny. Drewno za pomocą łańcuchów dociskane jest do znajdującego 
się w dolnej części kamienia ścieraka. Kamień ten obraca się z prędkością 250 
obrotów na min. Ścieranie drzewa jest częściowo oddzieleniem włókien, częściowo 
krajaniem, rozrywaniem, miażdżeniem i mieleniem. W czasie pracy kamień spryskiwany 
jest wodą obrotową o temperaturze powyżej 60OC. Do wody obrotowej na natryski 
kamienia dodawany jest środek dyspersyjny, którego zadaniem jest usunięcie żywic 
spomiędzy ziaren kamienia oraz zapobieganie ich aglomeracji. W korycie pod kamieniami 
utrzymuje się temperaturę zawiesiny ścieru powyżej 70OC. Temperatura w strefie 
ścierania przekracza 100OC. Oddzielane włókna poprzez ścieranie są spłukiwane wodą 
obrotową a powstała zawiesina ścieru spływa do koryta pod kamieniem - stężenie masy 
1,0 - 2,0%.  

 Wstępne sortowanie ścieru. Operacja ta odbywa się w sortownikach wstrząsakowych 
płaskich. Ścier spod ścieraków spływa grawitacyjnie na sita sortowników płaskich. 
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Pozostające na sicie większe kawałki nie startego drewna (odpryski i drzazgi), kierowane 
są do rozdrabniacza drzazg. 

 Rozwłóknianie drzazg. Drzazgi z sortowników kierowane są do rozdrabniacza drzazg, 
w którym są rozdrabniane w zawiesinie z wodnej.  

 Oczyszczenie ścieru. Ścier z sortowników płaskich oczyszczany jest w sortownikach 
bębnowych. Urządzenia te usuwają ze ścieru zanieczyszczenia, których ciężar właściwy 
jest większy od ciężaru właściwego włókien ścieru. 

 Drobne sortowanie ścieru. Ścier z sortowników ciśnieniowych kierowany jest na 
trzystopniowy ciśnieniowy układ sortowania. Odrzut z sortowania (po III stopniu) 
kierowany jest do zagęszczarki ślimakowej. Zagęszczony odrzut zostaje skierowany do 
kadzi ścieru przed młynem. Zagęszczarka ślimakowa przy normalnym spełnieniu swych 
funkcji zagęszczania, również oddziela włókna grubsze z drzazgami od zawiesiny 
drobnych włókien ścieru. Zawiesina drobnych włókien spływa do sortownika płaskiego. 
Drobne włókna zatrzymane na sicie tego sortownika kierowane są do kadzi ścieru przed 
młynem, natomiast odciek z sita odprowadzany jest do kadzi wody obrotowej. 

 Przerób ścieru grubego. Ścier gruby z kadzi ścieru przed młynem kierowany jest do 
mielenia. Mielenie prowadzi się za pomocą młyna tarczowego. Zmielony ścier podawany 
jest rurociągiem do kadzi przed sortownikami ciśnieniowymi. 

 Oczyszczanie ścieru drobnego. Ścier przyjęty z sortowania ciśnieniowego (z I-go stopnia) 
kierowany jest na trójstopniowy układ oczyszczania. Ścier oczyszczony w I stopniu 
hydrocyklonów wprowadzany jest na zagęszczarki, a odrzut ze stopnia III po przemyciu 
wodą świeżą spływa do kanału ściekowego. 

 Zagęszczanie ścieru oczyszczonego. Ścier oczyszczony z I stopniu hydrocyklonów 
o stężeniu 0,4÷1,0% jest pompowany do zagęszczarek, w których zostaje odwadniany do 
stężenia 4,8 ÷ 5,2%. Zagęszczony ścier kierowany jest do kadzi magazynowej ścieru 
gotowego. 

 
 
2. Wytwarzanie papieru 
 
2.1. Wytwarzanie papieru w wytwórniach niezintegrowanych 
 
Masa celulozowa jest nadal niezastąpionym surowcem w produkcji różnego rodzaju 
papierów. Jest to spowodowane koniecznością spełnienia przez gotowy produkt określonych 
właściwości użytkowych lub spełnienia określonych wymagań jakościowych. 
 
W Polsce funkcjonuje 9 wytwórni różnego rodzaju papieru produkowanego 
z wykorzystaniem włókien pierwotnych (masy celulozowe bielone, ścier). Produkowany 
asortyment papierów to: 
- bibułka tissue, 
- papiery do druku i do pisania, 
- papiery specjalne. 
 
Niezintegrowane papiernie wytwarzające papiery z pierwotnych mas włóknistych (celulozy 
bielonej) jako surowiec stosują masy zakupione u ich wytwórców. Do produkcji tych 
papierów stosowane są bielone masy długowłókniste (sosnowa), masy krótkowłókniste 
(z drewna drzew liściastych - np. eukaliptus, brzoza) oraz masy CTMP. Oprócz mas 
włóknistych w procesie wytwarzania papierów stosowane są różnego rodzaju dodatki masowe 
(przykładowo: kaolin lub węglan wapnia) oraz tzw. środki wspomagające jak również 
różnego rodzaju mieszanki powlekające. 
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Ilości zużywanej masy w przeliczeniu na tonę produktu są różne dla różnych technologii. 
W tabeli 1 przedstawiono zużycie mas włóknistych przypadających na produkcję 1 tony 
powietrznie suchego papieru oraz ich udziały procentowe.  
 
Instalacje wytwórcze produkujące papiery z włókien pierwotnych w znaczący sposób różnią 
się między sobą. Różnice te wynikają przede wszystkim z wieku instalacji (tzn. roku budowy, 
lub modernizacji) oraz rodzaju produkowanego papieru. 
 
Wytwórnie bibułki tissue wytwarzają papiery o niewielkich gramaturach (zwykle poniżej 
20 g/m2). Maszyny papiernicze w tych instalacjach wyposażone są w nowoczesne systemy 
formowania wstęgi (jedno- lub wielowarstwowy), niewielkie sekcje mokre (krótka sekcja 
sitowa i prasowa – często wyposażona tylko w jedną prasę ssącą) oraz sekcje suszące oparte 
na układach jednocylindrowych (cylindry suszące typu Yankee) obudowane tzw. osłonami 
wysokowydajnymi. 
 
Tabela 1. Zużycie celulozy do wyprodukowania 1 tony papieru 
 

Produkowany 
papier Ilość masy 

Dodatek 
wypełniaczy 
mineralnych, 

% 

Rodzaj masy 

długowłóknista, 
% 

krótkowłóknista, 
% 

Bibułka tissue 1002 ÷ 1032 – 40 ÷ 80 20 ÷ 60 
Papiery do druku 
i do pisania1) 650 ÷ 850 do 25 27 ÷ 100 0 ÷ 70 

Papiery specjalne 600 ÷ 980 0 ÷ 40 100 – 
1) – stosowana jest również masa CTMP w ilościach do 5% 

 
W odróżnieniu do powyższych formerów, maszyny papiernicze stosowane do wytwarzania 
pozostałych asortymentów papierów są urządzeniami produkującymi papiery o gramaturach 
powyżej 20 g/m2 (typowy papier do pisania lub druku posiada gramaturę około 80 g/m2). 
Maszyny te wyposażone są w stosunkowo duże, płaskie sekcje sitowe (jedno- lub 
wielositowe) oraz rozbudowane sekcje prasowe (części mokre maszyn). Również sekcje 
suszące tych maszyn składają się z zespołu do kilkudziesięciu cylindrów suszących. Maszyny 
produkujące papiery do druku i do pisania często wyposażane są w układy tzw. drugiego sita 
nadającego papierom lepsze parametry użytkowe. 
 
Papiernie produkujące papiery specjalne tworzą zróżnicowaną grupę wytwórców obejmującą 
dużą ilość różnych wyrobów. Są to często stosunkowo małe zakłady, lecz wiele z nich 
przekracza próg wymagający pozwolenia zintegrowanego (produkcja 20 t/dobę). Skład masy 
włóknistej do produkcji poszczególnych wyrobów może zmieniać się znacznie i może 
obejmować: masę chemiczną bieloną i niebieloną, włókna chemiczne, mineralne lub inne (np. 
bawełna, płótno, konopie, juta, słoma). 
 
Częścią wspólną wszystkich instalacji do przerobu włókna pierwotnego są układy 
przygotowania masy, które w ramach każdej instalacji różnią się, a różnice te wynikają 
z rodzaju produkowanego papieru oraz posiadanego oprzyrządowania. 
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2.1.1. Bibułka tissue 
 
Bibułka tissue – to papier o gramaturze poniżej 20 g/m2 posiadający specjalne właściwości 
użytkowe; jego głównym przeznaczeniem są cele sanitarno-higieniczne. Główne asortymenty 
papierów tissue to: chusteczki, ręczniki, serwetki, papier toaletowy. Schemat maszyny 
papierniczej do wyrobu bibułki tissue z pierwotnych mas włóknistych został przedstawiony 
na rys. 9. 
 
Rozwłókniona masa celulozowa po rozcieńczeniu I wodą obiegową i wzbogacona o tzw. 
dodatki masowe, zostaje doprowadzona do wlewu maszyny. Obecnie eksploatowane maszyny 
wyposażane są we wlewy wysokociśnieniowe pozwalające na formowanie wstęgi bibułki 
jedno- lub wielowarstwowej. Masa papiernicza, składająca się z różnych włókien, wylewana 
jest na krótkie sito, na którym następuje uformowanie i wstępne odwodnienie wstęgi bibułki. 
Część maszyn (zwłaszcza maszyny nowe) wykorzystuje nieco inną technikę formowania 
wstęgi. Formowanie wstęgi bibułki następuje tu na sicie obciągniętym na bębnie formującym 
i stykającym się z filcem. Maszyny nowej generacji wyposażane są w tzw. wlewy dzielone. 
Masy papiernicze długowłóknista i krótkowłóknista wprowadzane są na sito oddzielnie. 
W przypadku maszyn starszych masa papiernicza podawana do wlewu jest kompozycją 
włókien długich i krótkich a formowanie wstęgi odbywa się na tradycyjnym sicie płaskim. 
 

 
Rys. 9. Schemat blokowy maszyny do produkcji bibułki tissue 
 
W zależności od wieku i konstrukcji maszyny zostały zaopatrzone w bardziej lub mniej 
rozbudowane sekcje prasowe. Sekcje prasowe nowoczesnych maszyn wyposażono w tzw. 
prasę ssącą zainstalowaną (na styku) bezpośrednio przez sekcją suszącą.  
Maszyny starszej generacji oprócz prasy ssącej posiadają również prasę lub prasy 
konwencjonalne. 
Sekcje suszące maszyn papierniczych (starszych i nowych) posiadają jeden cylinder suszący – 
tzw. cylinder Yankee. Energia cieplna wykorzystywana w procesie suszenia dostarczana jest 
do cylindra w postaci przegrzanej pary wodnej (przykładowo: para podawana jest pod 
ciśnieniem 28 bar i o temperaturze 160OC). Standardowym rozwiązaniem konstrukcyjnym 
jest uzupełnienie zespołu suszącego o tzw. osłonę wysokowydajną. Urządzenie to poprawia 
energetyczną sprawność systemu oraz właściwości fizyczne wytwarzanej bibułki. Energia 
cieplna dostarczana do układu osłony pochodzi z reguły z energetycznego spalania paliw – 
najczęściej gazu ziemnego. W starszych rozwiązaniach wykorzystywana jest energia 
przenoszona przez parę wodną. Mechanizm działania osłony polega na wprowadzeniu 
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w przestrzeń pomiędzy cylinder z bibułką a okapturzenie strumienia gorącego powietrza. 
W przypadku osłon ogrzewanych energią z pary wodnej strumień powietrza ogrzewa się po 
przejściu przez wymiennik ciepła. Natomiast w przypadku osłon ogrzewanych np. gazem 
ziemnym energia cieplna pochodzi bezpośrednio z jego spalania – do osłony doprowadzane 
jest ogrzane powietrze zawierające m.in. gazy ze spalania nośnika energii (temperatura 
tłoczonych gazów wynosi 300 ÷ 450OC). 
Wyprodukowana bibułka nawijana jest na nawijaku do postaci tamborów. Przed nawinięciem 
w sposób ciągły monitorowana jest jej wilgotność i gramatura. Na tej podstawie regulowane 
jest stężenie masy podawanej do wlewu oraz parametry procesu suszenia. 
 
 
2.1.2. Papiery do druki i do pisania, papiery specjalne 
 
Papiery do druki i do pisania oraz papiery specjalne stanowią pozostałą grupę papierów 
wytwarzanych z celulozowych mas pierwotnych. Papiery do druku i do pisania to głównie 
papiery kserograficzne i offsetowe, ich typowa gramatura to 80 g/m2. Papiery specjalne są 
papierami, które mogą być surowcem do produkcji innych asortymentów papieru lub mogą 
stanowić postać handlową. Do tej grupy należą: papiery dekoracyjne, papiery do kwasowania, 
podłoża do laminowania.  
Typowy schemat instalacji do wytwarzania celulozowych papierów do druku i do pisania oraz 
papierów przeznaczonych do zastosowań specjalnych pokazano na rys. 10. Przytoczony 
schemat maszyny papierniczej jest rozwiązaniem funkcjonującym w jednej z papierni 
zlokalizowanej w Polsce. 
 

 
Rys. 10. Schemat maszyny wytwarzającej papiery do druku i do pisania oraz papiery specjalne 
 
Cechą charakterystyczną maszyn wytwarzających tego rodzaju papiery są rozbudowane 
części mokre i suszące oraz duże płaskie sita. W nowoczesnych rozwiązaniach maszyny 
papiernicze zaopatrywane są w dodatkowe sito. Rozwiązanie to pozwala na poprawę 
odwodnienia wstęgi oraz poprawę parametrów papieru m.in. na zniwelowanie tzw. 
dwustronności. 
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Wylana na sito masa papiernicza rozpływając się po nim poddawana jest formowaniu 
i odwodnieniu. Sito podzielone jest na trzy obszary: stół podsitowy, część rejestrową i część 
próżniową. Zadaniem tych obszarów jest uformowanie wstęgi i odprowadzenie z niej 
maksymalnej ilości wody. Najstarszym stosowanym typem wlewu w krajowych papierniach 
jest wlew naporowy pozwalający na regulację ilości wylewanej na sito masy poprzez 
regulację jej poziomu w kadzi wlewowej oraz regulację stopnia otwarcia szczeliny 
wylotowej. Nowoczesne wlewy stosowane w produkcji papierów celulozowych są wlewami 
wysokociśnieniowymi pozwalającymi na regulację ilości wylewanej masy niemal na całym 
przekroju poprzecznym wstęgi. 
 
Po uformowaniu i odwodnieniu w części sitowej wstęga papieru przenoszona jest do sekcji 
prasowej maszyny. Przeniesienie wstęgi odbywa się za pośrednictwem prasy ssącej 
(wyżymaka). W sekcji prasowej następuje sprasowanie papieru i jego odwodnienie. 
W prasach ssących wstęga poddawana jest działaniu podciśnienia, dzięki któremu zostaje 
usunięta dodatkowa porcja wody.  
 
Odwodniona w części prasowej wstęga wprowadzana jest do sekcji suszącej maszyny. Sekcja 
ta składa się z szeregu cylindrów ogrzewanych przegrzaną parą. Dla lepszego przylegania 
wstęgi papieru jest ona prowadzona łącznie z filcem (tzw. susznikiem). Sekcja susząca 
wyposażona jest w dodatkowy cylinder zasilany zimną wodą. Zadaniem cylindra jest 
schłodzenie wstęgi przed jej nawinięciem na nawijaku.  
Wszystkie maszyny wyposażone są w tzw. okapturzenia sekcji suszącej. Zadaniem 
okapturzenia jest zminimalizowanie strat ciepła doprowadzanego do tej części maszyny. 
 
W tabeli 2 przedstawiono suchości wstęgi uzyskiwane na wyjściach z poszczególnych sekcji 
maszyny papierniczej. 
 
Tabela 2. Suchości wstęgi w sekcjach maszyny w zależności od asortymentu produkcji 
 

Lp. Sekcja maszyny Papiery pozostałe 
1 Stężenia masy wprowadzanej na sito (wlew), % 0,18 ÷ 1,4 
2 Suchość wstęgi przed częścią prasową, % 9 ÷ 28 
3 Suchość wstęgi przed częścią suszącą, % 20 ÷ 46 
4 Suchość wstęgi przed nawijakiem, % 90 ÷ 96 
5 Gramatura, g/m2 30 ÷ 200*) 

*) typowa gramatura papierów do druku i do pisania wynosi 80 g/m2  
 
Papiery i tektury do zastosowań specjalnych to np. papiery na dokumenty, banknoty. 
Zawierają one obok włókien drzewnych również włókna syntetyczne, włókna z bawełny 
oraz juty. 
Do tej grupy należą również papiery z silnie zmielonych czystych mas celulozowych, Są to 
wytwory, które znajdują zastosowanie jako: papiery elektroizolacyjne, bibułka 
kondensatorowa, niepowlekana kalka techniczna, pergamin i półpergamin, bibułka 
papierosowa, papiery tłuszczoszczelne i inne. Ich szczególne właściwości, takie jak 
nieprzezroczystość lub odporność na przenikanie tłuszczu osiąga się poprzez intensywną 
rafinację włókien. Wytwarzanie tej grupy papierów wymaga silnego skrócenia oraz 
sfibrylowania włókien. Do produkcji papierów specjalnych wymagane jest zastosowanie mas 
o wysokiej czystości oraz szeregu chemicznych środków pomocniczych.  
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W produkcji papierów specjalnych, ściśle określone wymagania jakościowe stawiane tym 
papierom, sprawiają, że woda może być zawracana do obiegu tylko w ograniczonym zakresie. 
Ponadto występują krótkie serie produkcyjne a tym samym częste zmiany rodzaju 
produkowanego papieru. Zależnie od kryteriów jakościowych, które trzeba spełnić, przejście 
do produkcji kolejnej odmiany papieru specjalnego może być poprzedzone koniecznością 
mniej lub bardziej kompletnego opróżniania systemu wodno-masowego. Wymienione wyżej 
uwarunkowania powodują, że zużycie wody na jedną tonę wyprodukowanego papieru 
specjalnego może przekraczać 100 m3/ADt. Przy wysokim ilościowym przepływie ścieków 
stężenia w nich substancji organicznych mogą być stosunkowo niewielkie, co może utrudniać 
lub uniemożliwiać dalsze biologiczne oczyszczanie tych ścieków.  
 
 
2.2. Przerób makulatury 
 
2.2.1. Składowanie makulatury 
 
Makulatura jest dostarczana do papierni w postaci bel związanych drutem, taśmą metalową 
lub luzem w dużych kontenerach. Bele są rozpakowywane poprzez przecięcie drutu lub 
taśmy. Makulatura jest przechowywana w magazynie zintegrowanym z papiernią. Sposób 
przechowywania makulatury jest różny i zależy od posiadanego zaplecza. Część zakładów 
przechowuje zbelowany surowiec pod zadaszonymi wiatami lub na wolnym powietrzu. 
W większości przypadków place makulaturowe są utwardzone i skanalizowane. 
 
 
2.2.2. Rozwłóknianie makulatury 
 
Wszystkie papiernie wykorzystują do rozwłókniania surowca wodę obiegową z maszyny 
papierniczej. Woda obiegowa wraz z surowcem wprowadzana jest do rozwłókniaczy 
wirowych (hydropulperów), w których następuje rozczynienie surowca i jego rozcieńczenie. 
Rozwłókniana zawiesina włókien i zanieczyszczeń poddawana jest oczyszczaniu 
polegającemu na usunięciu z niej zanieczyszczeń dużych i ciężkich. Na tym etapie 
przygotowania masy dodawane są również chemikalia wspomagające odbarwianie. Papiernie 
wykorzystują dwa rodzaje rozwłókniaczy: niskostężeniowe LC, wysokostężeniowe HC, które 
mogą pracować w sposób okresowy lub ciągły. 
W starszych instalacjach wykorzystywane są głównie rozwłókniacze niskostężeniowe 
(4 ÷ 6% s.s.) o działaniu okresowym, wyposażone w płyty sitowe, które umożliwiają wstępne 
oddzielanie zanieczyszczeń z rozwłóknionej masy. W niektórych zakładach, w ramach 
modernizacji, zainstalowano również okresowe lub ciągłego działania rozwłókniacze 
wysokostężeniowe (15 ÷ 20% s.s.), również wyposażone w płyty sitowe do oddzielania 
zanieczyszczeń podczas wypompowywania masy. 
 
 
2.2.3. Usuwanie zanieczyszczeń 
 
Niezależnie od faktu, czy instalacja jest nowa czy starsza, dla usunięcia z masy 
zanieczyszczeń „grubych” (skrawki folii, części metalowe, kamienie i piasek) papiernie 
wykorzystują sortowniki z sitami o otworach okrągłych lub szczelinowych oraz różnorodne 
typy hydrocyklonów - sortowniki wysokostężeniowe, odśrodkowe itp. Różnica pomiędzy 
tymi instalacjami wynika ze stopnia skomplikowania układów sortujących i wynikającej 
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z tego czystości masy. Odseparowane zanieczyszczenia (grube) stanowią odpad i są 
deponowane na składowiskach odpadów stałych. 
 
Następnym stadium procesu przygotowania masy jest usuwanie zanieczyszczeń, które nie 
zostały zatrzymane przez sortowniki zgrubne. Rodzaj zastosowanych urządzeń sortujących 
zależy od końcowej jakości zawiesiny włóknistej. Sortowanie zgrubne (stężenie 3 ÷ 4%), 
w którym usuwane są zanieczyszczenia duże różni się od sortowania drobnego (tzw. 
sortowanie przymaszynowe) w układzie doprowadzenia masy do wlewu maszyny 
papierniczej (stężenie do 1%). 
Stosowane urządzenia działają na podobnej zasadzie, różnica pomiędzy nimi wynika 
z wielkości usuwanych cząstek. Instalacje wykorzystujące masę do produkcji papierów 
wyższej jakości wykorzystują bardziej rozbudowane układy sortujące, które zapewniają 
skuteczniejsze usunięcie zanieczyszczeń. Proces sortowania przebiega wówczas przy 
niższych stężeniach zawiesiny. Odrzuty z sortowania są składowane albo poddawane dalszej 
obróbce. Obiegi masowe instalacji wykorzystujących masy wysokiej jakości wyposażane są 
we frakcjonatory, dyspergatory lub młyny. Frakcjonatory pozwalają na rozdzielenie masy na 
dwie frakcje umożliwiając w ten sposób odrębną obróbkę włókien krótkich i długich. Z kolei 
dyspergatory umożliwiają uzyskanie lepszych właściwości wytrzymałościowych produktu, 
poprawę jego właściwości optycznych poprzez zmniejszenie wielkości cząstek 
zanieczyszczeń. Ciąg przygotowania masy makulaturowej wyposażany jest także w młyny 
poprawiające właściwości wytrzymałościowych papieru.  
 
Przykładowe schematy instalacji przerabiających makulaturę na papiery przedstawiono na 
rysunkach 11 i 12. Pierwszy schemat wraz z opisem instalacji (Przykład 3) przedstawia 
papiernię wytwarzającą papiery na warstwy składowe tektury falistej, drugi schemat 
i związany z nim opis (Przykład 4) przedstawia instalację produkującą tekturę do wyrobu 
materiałów opakowaniowych. 
 
Przykład 3 - Papiernia wytwarzająca papier na warstwy składowe tektury falistej 
 
Papiernia wykorzystująca instalację do produkcji papieru na warstwy składowe tektury 
falistej należy do zakładów nowych. Parametry techniczne urządzeń pozwalają na spełnienie 
kryteriów określonych jako BAT.  
Produkcja papieru prowadzona jest na jednej płaskositowej maszynie papierniczej, której 
podstawowa charakterystyka konstrukcyjna została przedstawiona w tabeli 3. 
 
Tabela 3. Podstawowa charakterystyka maszyny papierniczej 
 

Parametr Maszyna papiernicza  
Maksymalna zdolność produkcyjna, Mg/dobę > 200 
Gramatura papieru, g/m2 80 ÷ 220 
Szerokość sita, mm 3240 
Prędkość robocza, m/min max 600 
Wlew  2 wlewy ciśnieniowe 
Wykorzystywany surowiec włóknisty Masa makulaturowa nieodbarwiona; 

celuloza bielona i niebielona 
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Rys. 11. Schemat blokowy instalacji do wytwarzania papieru na warstwy składowe tektury  
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Przygotowanie masy makulaturowej odbywa się w 2-ch liniach rozwłókniających, które mogą 
być wykorzystywane niezależnie od siebie. W razie potrzeby jedna linie może wytwarzać masę 
makulaturową druga celulozową. Rozczynianie makulatury polega na jej rozwłóknieniu 
w rozczyniaczach wirowych ciągłego działania, wstępnym oczyszczeniu z zanieczyszczeń 
wnoszonych wraz z surowcem. Podczas rozczyniania z masy włóknistej usuwane są tzw. 
zanieczyszczenia grube: sznurki, druty, folie, nierozwłókniona makulatura. Oddzielone od 
masy zanieczyszczenia zostają skierowane do odwodnienia w bębnie odwadniającym.  
 
Rozwłókniacze posiadają dodatkowy stopień oczyszczania w postaci sita dennego, z którego 
nierozwłóknione fragmenty papieru i pęczki włókien odprowadzane są do rozwłókniacza 
wtórnego. Masa przyjęta w tym rozwłókniaczu trafia do obiegu, odpad do odwodnienia. 
W procesie wykorzystana jest woda obrotowa z maszyny papierniczej. 
 
Rozczyniona masa jest poddawana oczyszczaniu w 2-u stopniowym, szeregowym układzie 
czyszczącym składającym się z sortowników ciśnieniowych. W tej operacji usuwane są 
zanieczyszczenia lekkie takie jak drobne fragmenty papieru i folii. Wstępnie przesortowana 
masa poddawana jest dalszemu oczyszczaniu i frakcjonowaniu. 
Oczyszczanie składa się z pracujących szeregowo sortowników usuwających z masy 
zanieczyszczenia małe oraz frakcjonujących masę na długo- i krótkowłóknistą.  
Odrzut z frakcjonowania jest dodatkowo oczyszczany w hydrocyklonach następnie podlega 
zagęszczeniu i sortowaniu końcowemu. Przesortowana masa odprowadzana jest do kadzi 
masy długowłóknistej natomiast odrzut zostaje wydzielony z obiegu. 
 
Oczyszczona masa papiernicza przed wprowadzenie na sito maszyn jest poddawana 
rozcieńczaniu i oczyszczaniu końcowemu w pracujących szeregowo układach hydrocyklonów 
i sortowników ciśnieniowych. Maszyna papiernicza posiada dwa płaskie sita - dolne i górne 
wyposażone w odrębne wlewy ciśnieniowe. Rozwiązanie to pozwala na wytwarzanie papierów 
jedno- lub dwuwarstwowych. Formowanie 1-szej warstwy papieru odbywa się na czole 
maszyny (wlew nr 1). Na uformowaną i wstępnie odwodnioną wstęgę papieru jest nakładana 
2-ga warstwa masy (wlew Nr 2) - z celulozy. W trakcie produkcji papieru jednowarstwowego 
ciąg górny (wlew 2) nie jest eksploatowany. Uformowana i wstępnie odwodniona wstęga 
papieru przed opuszczeniem tzw. części mokrej jest odwadniana w układzie prasowym. 
 
Odwodniona do ok. 50% suchości wstęga papieru zostaje przeniesiona do sekcji suszącej 
maszyny papierniczej. Sekcja ta składała się z zespołów suszących przedzielonych prasą 
zaklejającą. Na końcu części suszącej została zamontowana gładziarka i nawijak.  
 
Produkowany papier, w zależności od potrzeb, może być uszlachetniony. Uszlachetnianie 
prowadzone jest w prasie zaklejającej zamontowanej pomiędzy sekcjami suszącymi (pomiędzy 
1 a 2 zespołem cylindrów suszących). Zaklejanie w prasie jest zaklejaniem powierzchniowym 
polegającym na naniesieniu na powierzchnię papieru mieszanki powlekającej przygotowanej 
na bazie skrobi. Naniesienie warstwy mieszanki powoduje obniżenie suchości wstęgi 
i konieczność jej ponownego suszenia - 2-gi zespół cylindrów. Uszlachetnianie w zespole 
gładziarki polega na silnym sprasowaniu wstęgi przenoszonej pomiędzy walcami. 
Kalandrowanie prowadzone jest w układzie maszyny - przed nawijakiem. 
 
Omawiana instalacja ma domknięty obieg wodny. Zapotrzebowanie w wodę realizowane jest 
w oparciu o wody obiegowe pochodzące z obiegu I i II (wody procesowe) oraz obiegu III. 
Wody z I obiegu pochodzą z operacji formowania wstęgi na sicie maszyny i są 
wykorzystywane niemal w całości do rozcieńczania masy przed wlewem. Wody II obiegu 
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pochodzą z mycia odzieży maszynowej, z pras i uszczelnień pomp oraz przelewów nadmiaru 
I wody obrotowej. II woda wykorzystywana jest (po sklarowaniu) na natryski myjące sito, 
uszczelnienia pomp, rozcieńczanie masy. Jej nadmiar odprowadzany jest do mechanicznej 
oczyszczalni zewnętrznej. Wody III obiegu pochodzą z zewnętrznych urządzeń 
oczyszczających i są stosowane m.in. obok wody świeżej do uzupełnień braków wody 
technologicznej.  
Papiernia wykorzystuje pewną ilość wody świeżej. Woda ta jest stosowana na natryski myjące 
filce, smarowanie, chłodzenie, uzupełnianie braków II i III wody. 
 
Powstający na maszynie oraz w trakcie przewijania i krojenia tzw. brak własny jest 
zawracany do produkcji i rozwłókniany w linii 2 przygotowującej masę lub w rozwłókniaczu 
przymaszynowym. Brak mokry, z sekcji prasowej maszyny, jest kierowany do tzw. dołu 
wyżymaka zabudowanego pod częścią prasowa maszyny papierniczej.  
Masa wytworzona w tych urządzeniach jest zawracana do obiegu masowego. 
 
Instalacja, do produkcji papieru stosuje substancje chemiczne, zwane również środkami 
pomocniczymi. Wykorzystywanymi substancjami są: 
• środki odpowietrzające i przeciwpienne dodawane do wody podsitowej, 
• środki zwalczające śluz w wodzie obiegowej i konserwujące (biocydy),  
• koagulanty i flokulanty oraz środki retencyjne, 
• klej syntetyczny dodawany do masy,  
• środki retencyjne dodawany do masy i do klarowania wody obrotowej, 
• środki utrzymujące w czystości sita formujące oraz suszniki, 
• skrobia kationowa dodawana do masy gęstej, 
• barwnik dodawany do masy lub do skrobi na prasie zaklejającej. 
 
 
Przykład 4 - Papiernia wytwarzająca tekturę na materiały opakowaniowe 
 
Papiernia wytwarzająca papier (tekturę) do przerobu na materiały opakowaniowe 
wykorzystuje w produkcji wyłącznie makulaturę mieszaną. Papiernia ta została zbudowana 
przed rokiem 1950, jednak modernizacja jej infrastruktury umożliwiła spełnienie przez nią 
kryteriów określonych jako BAT. 
 
Produkcja papieru (tektury) w opisywanej instalacji prowadzona jest na jednej maszynie 
papierniczej wyposażonej w cylindryczne sita formujące. Rozwiązanie to pozwala na 
regulację gramatury wytworu poprzez ilość łączonych warstw oraz gramaturę warstw 
składowych. Podstawowa charakterystyka konstrukcyjna maszyny została przedstawiona 
w tabeli 4 natomiast uproszczony schemat blokowy na rys. 12. 
 
Tabela 4. Podstawowa charakterystyko maszyny papierniczej 
 

Parametr Maszyna papiernicza  
Maksymalna zdolność produkcyjna, Mg/dobę 10÷50 
Gramatura papieru, g/m2 300÷650 
Szerokość sita, mm 2100 
Prędkość robocza, m/min 600÷3300 
Wlew  6 cylindrów formujących 
Wykorzystywany surowiec włóknisty Masa makulaturowa nieodbarwiona 
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Makulatura magazynowana jest n utwardzonym placu, skąd za pomocą suwnicy i podajnika 
taśmowego zostaje przeniesiona do rozwłókniacza wirowego (hydropulpera) okresowego 
działania. W rozwłókniaczu makulatura zostaje rozczyniona i rozcieńczona do stężenia 2÷7%. 
W trakcie rozwłókniania zanieczyszczenia zawarte w surowcu gromadzą się w tzw. kieszeni 
hydropulpera, zanieczyszczenia grube w postaci tzw. warkocza zostają wyciągnięte na 
zewnątrz urządzenia. Zanieczyszczenia gromadzące się w hydropulperze są usuwane po 
zakończeniu turnusu rozwłókniania. Zgromadzone w kieszeni hydropulpera oraz owinięte 
wokół liny odpady wprowadzane są do prasy, w której następuje ich odwodnienie 
i sprasowanie. Odpady te są deponowane na składowisku odpadów. 
 
Rozczyniona w hydropulperze masa makulaturowa zostaje przepompowana do kadzi 
buforowej - stanowiącej magazyn masy. Kadź ta jest zaopatrzona w mieszadło, którego ruch 
zapobiega sedymentacji zawiesiny oraz jej przywieraniu do ścianek kadzi. 
 

 
Rys. 12. Schemat blokowy instalacji do wytwarzania papieru na galanterię papierową 
 
Zgromadzona w kadzi magazynowej masa papiernicza pobierana jest w sposób ciągły 
i kierowana do układu oczyszczania składającego się z piaseczników stożkowych. 
Oczyszczona w tych urządzeniach masa przesyłana jest do rozwłókniacza wirowego (Belcor). 
W urządzeniu tym następuje rozwłóknianie płatków makulatury i usuwanie z masy 
pozostałych zanieczyszczeń ciężkich. W wyniku tej operacji masa zostaje ujednorodniona 
i wstępnie oczyszczona. Ujednorodniona w rozwłókniaczu masa zostaje wprowadzona na 
sortownik wibracyjny górny, w którym następuje usunięcie z niej zanieczyszczeń lekkich. 
Przesortowana w tym sortowniku masa spływa grawitacyjnie do kadzi przed filtrem. Masa 
z tej kadzi jest kierowana do zagęszczenia w filtrze. Masa zagęszczona spływa do kadzi masy 
zagęszczonej natomiast filtrat do kadzi filtratu. 
Zagęszczona w filtrze masa włóknista zostaje skierowana do I stopnia regulacji masy 
w młynie stożkowym, następnie do II stopnia regulacji i dalej podawana jest do kadzi 
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maszynowej. Magazynowana w kadzi maszynowej masa papiernicza podawana jest do kadki 
stałego poziomu. Kadź ta zbudowana jest z trzech komór: 
- komory przepływu masy z kadzi maszynowej, 
- komory przepływu na maszynę, 
- komory przepływu powrotnego do kadzi maszynowej. 
Z kadki stałego poziomu masa grawitacyjnie spływa do pompy wodno-masowej, za pomocą 
której rozprowadzana jest do wanien sit cylindrycznych. 
Proces formowania wstęgi na sitach cylindrycznych polega na osadzaniu się na ich 
powierzchniach warstwy włókien (pilśni). Utworzona warstwa włókien po odwodnieniu 
zostaje przekazana na filc transportowy w postaci wstęgi. Przeniesienie wstęgi następuje 
w strefie docisku filca do sita formującego, docisk jest wywołany przez wałek dociskowy. 
Przenoszona na filcu wstęga styka się z pilśnią uformowaną na innych sitach. Nacisk 
wywierany przez kolejne wałki dociskowe powoduje sklejanie następnych warstw pilśni. 
Uformowana wstęga przekazywana jest do sekcji prasowej, w której następuje usuniecie wody 
do około 40% s.s. Odwodniona wstęga wprowadzana jest do sekcji suszącej maszyny. Sekcja 
ta składa się z zespołu cylindrów ogrzewanych parą wodna, sekcja to zakończona jest 
cylindrem chłodzącym zasilanym zimną wodą. Wysuszona i ochłodzona wstęga tektury zostaje 
nawinięta na nawijaku. 
Brak własny suchy powstający podczas wytwarzania tektury podawany jest okresowo do 
przymaszynowego rozwłókniacza braku. Uzyskana masa wprowadzana jest do obiegu 
masowego. Do rozcieńczania braku wykorzystywana jest woda obiegowa.  
 
 
2.2.4. Odbarwianie masy makulaturowej 
 
Wytwórcy papieru z włókien wtórnych wykorzystują w produkcji papieru wysokiej klasy 
masy o wysokim stopniu usunięcia zanieczyszczeń. Usuniecie zanieczyszczeń odbywa się tu 
poprzez wykorzystanie tzw. procesu deinkingu - odbarwiania. Proces deinking pozwala na 
usuniecie z masy pewnych ilości wypełniaczy, pigmentów farb i tonerów, zwiększenie 
białości masy makulaturowej. 
Papiernie w Polsce wykorzystują masę makulaturową odbarwioną do produkcji papieru (lub 
jako dodatek) gazetowego, bibułki tissue oraz lepszych jakościowo bibułek higienicznych. 
 
Kompletna instalacja do odbarwiania makulatury obejmuje procesy typowe dla 
przygotowania masy papierniczej: rozwłóknianie, sortowanie i oczyszczanie. Poza 
oczyszczaniem mechanicznym zawiesiny prowadzi się usuwanie farby drukowej w komorach 
flotacyjnych. 
Podstawowym warunkiem dobrego usunięcia farby drukowej jest uwolnienie jej cząstek 
z włókien i utrzymywanie ich w stanie zdyspergowanym. W tym celu już w stadium 
rozwłókniania makulatury dodawane są chemikalia wspomagające takie jak: wodorotlenek 
sodu, krzemian sodowy, nadtlenek wodoru, mydła lub kwasy tłuszczowe oraz środki 
chelatujące (zwykle nie ma potrzeby dodawania środków chelatujących w procesie bielenia 
masy makulaturowej). Obecnie niektóre papiernie zrezygnowały z odbarwiania alkalicznego 
zastępując je odbarwianiem w środowisku obojętnym. 
Zdyspergowane cząstki farby drukowej są następnie oddzielane od zawiesiny włókien za 
pomocą jedno lub wielostopniowej techniki flotacji. Zasady odbarwiania metodą flotacji są 
następujące: do zawiesiny masy wprowadzane jest powietrze w postaci drobnych 
pęcherzyków, w wyniku czego cząstki farby drukowej gromadzą się na ich powierzchniach 
tworząc pianę. Piana zawierająca farbę drukową jest zgarniana i odwadniana w prasach 
sitowych do zawartości suchej substancji około 50%. Szlam z odbarwiania jest odprowadzany 
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na składowisko. Odbarwiona masa (DIP) jest zagęszczana z zastosowaniem zagęszczarek. 
Poniżej przedstawiono krótki opis instalacji (Przykład 5) oraz jej uproszczony schemat 
technologiczny (rys. 13). 
 
 
Przykład 5 - Papiernia wytwarzająca papier higieniczny z masy DIP 
 
Fabryka wytwarza papier higieniczny z masy makulaturowej odbarwianej (rys. 13). Masa 
przygotowywana jest we własnej linii przygotowania masy. Zdolność produkcyjna tej 
instalacji nie przekracza 80 Mg/dobę.  

 
Rys. 13. Uproszczony schemat blokowy wytwórni produkującej papier toaletowy z masy DIP 
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Rozpiętość gramatur produkowanego papieru wynosi od 30 do 40 g/m2. Maszyna 
wytwarzająca papier jest formerem jednositowym wyposażonym w płaskie sito formujące o 
szerokości 3,2 m, jej maksymalna prędkość robocza to około 600 m/s.  
 
Masa makulaturowa przygotowywana jest w typowym układzie przegotowania masy 
składającym się z urządzeń rozczyniania i oczyszczania masy. Dodatkowymi elementami 
układu są urządzenia pozwalające na usunięcie zanieczyszczeń barwnych. Urządzeniami tymi 
są: komora odbarwiająca MacCel, zagęszczacz masy, flotator i prasa odwadniająca szlamy 
z odbarwiania. 
Dzięki wykorzystaniu tych urządzeń możliwa jest produkcja, oprócz produkcji papieru 
toaletowego o naturalnym wybarwieniu, papieru z masy odbarwianej. Udział procentowy 
masy odbarwianej w produkowanym papierze higienicznym stanowi do 90%.  
Maszyna, pod względem wodno-masowym, zintegrowana jest z układami: 
- przygotowania masy, 
- obiegami wód maszynowych (I i II woda obiegowa), 
- mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. 
Wyprodukowany papier jest konfekcjonowany w dziale przetwórstwa. Zapotrzebowanie 
energetyczne zaspokajane jest przez kotłownię węglową oraz wytwornicę ciepła podawanego 
do osłony wysokowydajnej zasilanej gazem ziemnym. 
 
 
3. Materiały źródłowe 
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WORKING DOCUMENT                 Michael Suhr, Version, 27.05.2009 
 
SAMPLING, ANALYTICAL, CALCULATION AND REPORTING METHODS USED 

BY EUROPEAN PULP AND PAPER MILLS TO MEASURE AND REPORT 
CONSUMPTION AND EMISSION DATA 

 
This document should be completed per mill. It would also be possible to complete it per 
country but it seems more complicated. Then, it is planned to create a synopsis from the 
input provided by the mills of preferably all Member States. On the basis of this input, 
EIPPCB will draft a Section which will be presented in the main text of the BREF in a 
horizontal chapter that refers to all pulp and paper grades ('monitoring in pulp and 
paper mills').  
 
As the methods used for sampling, analysing and calculating of emissions may have a 
significant effect on the environmental performance reported by the mills, the EIPPCB 
proposes to collect information on this topic from the industry of each country. We are 
especially interested on information that may have an relevant influence on the results 
reported. The aim of this activity is to get a clear and transparent picture about what 
emissions are covered by the data submitted and which ones are possibly out of scope, how 
samplings are taken and measured and finally how specific loads are calculated. The 
gathering of information on the monitoring practice in the different countries will result in 
comparable information about the emissions of pulp and paper mills in different countries.  
 
In the current BREF, annex III 'monitoring of discharges and emissions in European pulp and 
paper mills' describes on 8 pages (p. 461- 468) the issue. There it is stated: "Monitoring 
practices vary between European countries to a certain extent because applied analytical 
methods including sampling and calculation of results are (…) not fully harmonised. 
Therefore, the comparability of the results of measurements can not be [always, MS] 
guaranteed. On the other hand, in most European countries there are national standards 
available for parameters most relevant to emissions to water and atmosphere. This means 
that these methods are validated for the specific purpose and minimum requirements with 
regard to accuracy are met independent on the technical details of the analytical procedures, 
which are used". 
 
It has to be stressed that the whole data production chain starting from sampling, analysing 
and calibration to calculating and reporting results has to be assessed to get a reliable 
information on main sources of errors and the comparability of data. 
 
To get a clearer picture about the comparability and accuracy of data presented in this 
document a brief overview of the methods in use within the European Union are described in 
the following. 
 
[For each country the specific situation should be described/completed taking the 
following descriptions as a starting point; Countries should add a paragraph wherever 
they assume or know about existing relevant differences or variations from the text 
and tables presented. Especially the tables should be completed for each country. 
Relevant aspects to be considered for the correct interpretation of data provided 
should be added. Additional sheets can be added when considered necessary or 
convenient. The aim is to reduce misunderstanding or -interpretation and understand 
what the provided data stand for. By referring the submitted and presented data to this 
description comparability of data will be enhanced and credibility of the document 
increased].  
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[please indicate in the following ALWAYS when the description does not cover correctly the 
situation in your country or company. Add missing text and explanations where needed (as a 
starting point the situation of Finnish mills are described; maybe also some amendments are 
necessary)]. 
 
 
1. Wastewater discharges 
 
1.1 Point of sampling 
[Please indicate the point where the sampling(s) is (are) taken]. The reported data refer to the 
point at which the waste water after primary, biological or tertiary treatment is discharged into 
the water bodies. 
The point at which the waste water after treatment is discharged into the water bodies. 
 
1.2 Sampling methods 
 
For flow measurements, all the mills use continuous samplers based on the flow or time. 
Normally the samplers are based on the flow, but if the wastewater flow is quite constant, the 
continuous samplers based on the time (takes samples at intervals of a certain time) are 
accepted.    
[add text when the description does not describe correctly the situation in your country] 
 
Poland – in majority cases, continuous sampler based on the flow is used. 
 
In Finland [add the situation in your country if it deviates in a relevant manner], normally from 
Monday morning to Friday morning four daily samples (each 24 hours) are collected and one 
weekend sample from Friday morning to Monday morning (72 hours). [EIPPCB: This is still 
slightly unclear: Is this example considered as a 24 MS? What then if a mill run 7 samples of 
24 MS p[er week? How is that desribed in the table?] A few mills collect seven daily samples 
(each 24 hours) in a week.  
 
Please try to define to indicate "how continuous" the monitoring of the different 
parameter is. This is considered as a very relevant issue in credible determination of 
total releases of the mill. 
 
Poland – legal requirements are based on daily samples (24 MS) collected and 
analysed in regular time intervals with the frequency not less then one time per two 
month. The frequency of sampling is “case by case” established in the integrated 
permit. For the pulp & paper mills the frequency is usually higher e.g. 1 time per 
month. In some cases the system of sampling is similar to German Qualified Random 
Sample (QS) instead of 24 MS. All analyses have to be made by accredited laboratory – 
it is obligatory. 
Some larger mills collect 24 MS every day and analyse the samples by its own 
laboratory – for own control purposes. 
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Table 1: Sampling methods for the relevant pollutants (example represents the situation in 
Finland) 
[if convenient use a separate sheet or your own table; EIPPCB will then produce a 
comprehensive table that includes the practice in all countries that provided information] 
 [Please indicate for each parameter separately the sampling method using the below 

given abbreviations. If needed, add explanations and additional text] 
Country TSS CODCr BOD7or5 

1) Tot-P Tot-N2) AOX EDTA3) chlorat
e 

Finland 24 MS 24 MS BOD7 
WCS or 
MCS a) b) 

WCS or 
MCS a) b) 

WCS or 
MCS a) b) 

WCS or 
MCS a) b) 

-- -- 

Poland 24 MS 

QS c) 

24 MS 

QS c) 

BOD5 

24 MS; 
QS c) 

24 MS 

QS c) 

24 MS 

QS c) 

24 MS -- -- 

         
         
         
         
 
Remarks Finland [please complete the table for your country]: 
a) A sample is collected in relation to the flow using the collection container in the freezer.  
b) Some mills analyze daily also these parameters.  
 
Remarks Poland: 
c) - Qualified random sample refer to a composite sample of at least tree random samples taken over 

a maximum period of two hours in regular time intervals, and blended 
 

 
Explanatory notes to the table 
1) please indicate which incubation period is used (5 or 7 days) 
2) if Tot-N does not include all organic and inorganic compounds please indicate which nitrogen 
compounds  
3) if instead of EDTA, DTPA is determined please indicate 
 
If samplings for other parameters are taken, please indicate and add a column and information. 
 
Abreviations: 
 
Random Sample (RS): Random sample shall refer to a single sample taken from a waste 
water flow 
Qualified Sample (QS): Used in Germany only. Qualified random sample shall refer to a 
composite sample of at least five random samples taken over a maximum period of two hours 
at intervals of no less than two minutes, and blended. 
2-hour Mixed Sample (2 MS): Mixed or composite sample shall refer to a sample which is 
taken continuously over a given period, or a sample consisting of several samples taken 
either continuously or discontinuously over a given period and blended. 
24-hour Mixed Sample (24 MS): See 2 MS. 
Weekly Composite Sample (WCS): [if a given sampling method needs additional 
explanations, please specify] 
Monthly Composite Sample (MCS): 
[Others? add others, if appropriate; in this case, please do not forget the definition of the 
sampling method] 
 
[If in your country colour is monitored and regulated please indicate]. 
 

In Poland the scope of p&p waste water analyses includes also the following parameters: 
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Parameter Sampling methods 
Temperature On-line measurements or RS 
pH On-line measurements or QS c) 

S-2 24 MS 
Cl- 24 MS 
SO4

-2 24 MS 
 

Colour is not regulated by law. Some mills monitor colour but only for its own purposes. 
 
 
1.3 Analytical methods 
 
TSS and CODCr are normally analyzed on each sample whereas BOD5 or 7, tot-P, tot-N and 
AOX are analyzed on weekly frozen composite samples or monthly frozen composite sample. 
All samples are determined unfiltered. Methods used are standardized methods and 
accepted by the authorities. 
Poland: 
TSS, CODCr, BOD5, tot-P and tot-N and (if concerns) Cl-, S-2, SO4

-2 are analyzed on each 
sample. In some cases tot-P and tot-N are analyzed on tree days frozen composite 
sample. AOX (if concerns) is analyzed on 24 MS once a month. All samples are 
determined unfiltered. Methods used are standardized methods and accepted by the 
authorities. 
 
Table 2: Parameters and analytical methods (situation in Poland) 
[if convenient use a separate sheet; EIPPCB will then produce a comprehensive table that 
includes the practice in all countries that provided information] 
 

Parameter Analytical method Measurement 
principle 

Rapid test, if 
used for the data 
production 

Flow 
 

Electromagnetic flow-
meter with adder and 
register 

  

TSS PN-EN 872:2005 1.6 µm (GF/A)   
CODCr PN-74/C-04578.03 

PN-ISO 15705:2005 
  

BOD5 PN-EN 1899-1:2002   
Tot-P PN-EN 1189:2000   
Tot-N PN-73/C-04576.14 

PN-EN 25663:2001 
PN-87/C-04576.07 
PN-EN 26777:1999 

Calculation method 
Kjeldahl method 
N in NO3

- 

N in NO2
- 

 

AOX PN-EN ISO 9562:2007   
Conductivity --   
EDTA --   
Chlorate --   
Colour --   
Temperature In situ measurement during sampling 
pH PN-90/C-04540.01   
Cl- PN-ISO 9297:1994   
SO4

-2 PN-ISO 9280:2002   
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[It may be useful to also describe shortly the use, type and relevance of rapid tests in your 
country]. [Please also indicate whether the data submitted to the EIPPCB are based on 
standard methods or the rapid tests mentioned in the table]. 
 
The data from the mills which will be submitted to the EIPPCB are based on standard 
methods. 
[If in your country colour is monitored and regulated please indicate]. 
 
 
1.4 Interpretation/calculation of performance data 
 
Production-specific load level shall refer to the load level (e.g. m3/t, g/t, kg/t) in relation to the 
production to which the water discharge corresponds. The proposal for our BREF is to use 
BATAELs that refer to net production [if you have other views please give your 
proposal including a rationale for that]. 
We agree that BATAELs should refer to net production 
[please add a definition; the objective is to present a agreed definition in the BREF]. 
Gross production: 
For some mills gross production means the amount of tonnes of paper on paper 
machine reeler. In Poland such a notion isn’t use for calculation of specific load 
factors. 
Net production: 
Production transmitted to the magazine of finished product. We think it is equal to 
saleable product. 
Saleable product: 
 
 
Please indicate how you calculate the reported specific load (e.g. kg COD/t of paper). Please 
explain to which concentration values you refer to and what corresponding flow you use 
(measured daily, weekly, monthly yearly), both for short term averages (e.g. daily averages) 
and medium or long term averages (monthly or yearly averages). 
 
The reported specific load we calculate as yearly averages, according to formula: 

SL = Cav. * Vy / Pny 
where: 
SL – specific load, 
Cav. – concentration of pollutant, yearly average, based on all samples taken during the 

year, 
Vy – annual waste water flow,  
Pny – annual net production. 
 
It seems that in some countries there is a difference between the environmental performance 
reported in environmental reports or declarations and those which are used to establish 
permit requirements or their compliance. E.g. in Austria and Germany the production-specific 
load level in permits (e.g. kg/t) refers to the load of a pollutant in relation to the production 
capacity on which the water discharge licence is based. For this purpose the 'maximum 
production capacity' is used which means the maximum installed capacity of production 
(independently of the real amount of production at a given period of time). 
 
[Please indicate the common practice in your countries. Give some information and 
explanations about the differences between general environmental performance reporting for 
various purposes and the reference data used in permitting and permit compliance checking. 
This information is relevant to gather a number of specific arguments and facts why 
BATAELs CANNOT directly be taken as Emission Limit Values (see first IPPC recast 
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proposals). Maybe this allows us to give some explanations in the BREF what aspects have 
to be taken into account when using BATAELs for our sector.] 
 
In Poland the system of waste water discharges permitting and compliance checking 
is based on the concentration of pollutants in waste waters discharged to water body. 
It concerns all aspects: 
- the emission standards established in Polish law, 
- ELVs established in the permit (integrated permit) for individual mill, 
- system of permit compliance checking. 
 
[In case that process waters are commonly treated in municipal wastewater treatment plants 
please indicate how you calculate/approximate the removal efficiencies.] 
We accept removal efficiencies demonstrated by municipal treatment plants. 
 
[In case that your mill reports the effluents for pulping and papermaking separately, please 
indicate how this separation is carried out in your country or your case]. 
 
In a few countries (e.g. Norway) emissions of e.g. SS, N-tot, P-tot and COD are reported as 
net contribution (output amount minus input from water source), whereas others refer to the 
gross load or concentration. Please indicate the common practice in your country/mill and, if 
possible, give the rationale for that. 
In Poland emission to water body are reported as total output concentration / amounts. 
Pollutant presented in water source aren’t being subtracted. 
 
Specific issues: Please add whether there are issues not mentioned yet in this document. 
E.g. in Norway it is common to deduct the inorganics from the suspendi solids in waste water: 
i.e. the sampling is filtered, dried and weighted. We get the TSS also called SStot. Then the 
sampling is combusted (glowed) and again weighted: The weight loss is the SSorg. In which 
other countries this is carried out and reported when it comes to the environmental 
performance of the mills? 
 
 
2. Air emissions 
 
2.1 Points of sampling (point sources, chimney) 
 
Air emissions are released from the recovery boiler, lime kiln, separate burner for the 
incineration of malodorous gases, auxiliary boilers, cogeneration plants, on-site incineration 
of rejects, sludge and/or biomass and maybe a few other emission points (stacks). The odour 
gases are collected and burnt in the recovery boiler, lime kiln or in the separate burner for 
odour gases. [please add other relevant emission points of pulp and paper mills considered 
in your country or mill]. 
Poland 
Air environmental law in Poland order to take into consideration all emission sources 
equipped with the mechanical ventilation. Therefore the following emission points are 
include: 
- pulp washing and screening installations, 
- bleaching installation, 
- tall oil plant scrubber, 
- smelt tank scrubber, 
- lime slaker, 
- dust separators on paper cutting installations, 
- in some cases also emissions from storage tanks, lime mud and green liquors 

filters. 
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Malodorous gases are not always burned due to safety or corrosion reasons, also scrubbers 
etc. are used.  We agree. 
 
 
2.2 Sampling methods 
 
Continuous methods are used to monitor and report emissions. In certain cases the official 
emissions are based on the periodical measurements of the accredited consultant ( as very 
wet gases containing droplets, salts and other reactive chemical substances this make the 
sampling very challenging). The emissions of the LCP boiler (auxiliary boiler > 50 MW) are in 
most cases based on the continuous measurements.  
 
Online measurements in a pulp mill are often more challenging than for example the energy 
boiler measurements due to different physical-chemical properties of the gases. For example 
recovery boiler ash, sodium sulphate, is easily building-up to the surface of a measuring 
device. Also moisture of flue gases causes problems. Sometimes pulp mill measurements 
demand more maintenance than in other processes.  
Poland 
The above described continuous monitoring of emissions is true for auxiliary boilers 
(including bark boiler). The technological sources of emission like recovery boiler, 
lime kiln, separate burner for odour gases and others are not liable to a duty of 
continuous monitoring. However one pulp & paper mill installed continuous 
monitoring on recovery boiler and lime kiln. 
 
Once a year an accredited consultant measures the emissions of the recovery boiler, lime 
kiln and auxiliary boiler and compares the results with the emissions obtained by the 
continuous measuring systems of the mill. The emissions of the separate burner for odour 
gases are also measured if the burner has its own chimney. The air emissions reported to the 
authorities contain also the emissions formed during the unusual situations. 
Poland 
Twice a year an accredited laboratory measures the emissions of the recovery boiler, 
lime kiln, separate burner for odour gases and mentioned above less important points 
of emissions. The duty of carrying such measurements (and their scope) is written in 
the integrated permit. 
 
In case that an installation for the co-incineration of waste is operated on site (e.g. 
combustion of rejects, deinking sludge and other materials from recovered paper 
processing), more parameters are normally monitored and measured, according to the Waste 
Incineration Directive.   Until now we don’t operate such an installation. 
 
The following codes should be used when completing tables to indicate the actual differences 
in the method of producing data in different countries.[ If there are other please add and 
explain clearly]. Note that the methods in one country can differ between the mills. This is an 
utmost relevant issue in credible determination of total releases of the mill. 
 
Table 3: Continuous monitoring and periodic measurements (data in the table represent the 
situation in Poland). ). Codes to be used: C=continuous measurement, FA=fuel analysis, 
PM=periodical measurement, CM= campaign measurements, S=surrogate parameter 
measurement, O=other 
 
[if convenient use a separate sheet or your own table; EIPPCB will then produce a 
comprehensive table that includes the practice of all countries that provided information] 
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Parameter Recovery 
boiler 

Lime kiln The separate  
burner for the 
odour gases 

Auxiliary 
boilers incl. 
bark boiler 

Reject, 
sludge co-
incineration 

Flow PM PM PM C1) and PM  
TSP (Total 
particulate 
matter) 

PM, C  PM, C  PM C1) and PM  

SO2 PM, C PM PM C1) and PM  
Fine particulate 
matter (PM 10 
or PM 2,5) 

CM CM - -  

H2S PM, C PM PM -  
NOx PM PM  PM C1) and PM  
CO PM, C PM, C PM C1) and PM  
HCl      
TOC      
VOC      
Cl23      
(Heavy) metals 
(indicate which 
metals) 

     

Dioxins/furans      
Other?      

1) LCP boiler 
2) In many boilers 
3) Cltot (Cl2 + ClO2) emissions are measured in the bleach plant (PM) 

PM* = EN 14181 QAL-2 and AST [not clear, please specify, EIPPCB] 
 
 
2.3 Analytical methods 
 
Methods used are standardized methods and accepted by the authorities. 
 
Table 4. Analytical methods (data in the table represent the situation in Poland) 
[if convenient, use a separate sheet or your own table; the EIPPCB will then produce a 
comprehensive table that includes the practice of all countries that provide information] 
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Parameter 
 

Recovery boiler 
 

Lime kiln 
 

Auxiliary boiler 
 

Reject, 
sludge co-
incineration 

Others 
(please 
add, if 

applicable) 
Flow S-pitot tube 

method or Prandtl 
tube method 

 

S-pitot tube 
method or 

Prandtl tube 
method 

 

Ultrasonic 
flowmeter, or 

flowmeter using 
cross correlation 

method or 
S-pitot tube 

method  

  

TSP  Optic 
measurement or 

Gravimetric 
method   

PN-EN 13284 -1 
or 

PN-Z-04030-7 

Optic 
measurement or 

Gravimetric 
method  

(EN 13284 -1) 
or 

PN-Z-04030-7 

Light scattering 
or Optic 

measurement or 
Triboelectrical 

effect calibrated 
with gravimetric 

method 

   

Fine 
particulate 
matter (PM 10 
or PM 2,5) 

-- -- --   

SO2 UV-fluorescence 
or NDIR 
or FTIR 

UV-fluorescence 
or NDIR 
or FTIR 

IR absorption or 
other optic 
method in 

accordance to 
PN ISO 7935 

 

 
 

 

H2S 
(indicate which 
of the two is 
monitored) 

UV-fluorescence 
or NDIR 
(FTIR) 

UV-fluorescence 
or NDIR 
(FTIR) 

 
-- 

  

NOx 
 

Chemiluminescen
ce or  

IR absorption 
 or FTIR 

Chemiluminesce
nce or  

IR absorption 
 or FTIR 

Chemiluminesce
nce or  

IR absorption 
or other optic 

method in 
accordance to 
PN ISO 10849 

  

 
CO 

 
IR absorption 

 
IR absorption 

 
IR absorption 

  

TOC      
VOC      
(Heavy) 
metals 
(indicate which 
metals) 

     

Dioxins/furans      
Other?      

 
 



                                                     
European IPPC Bureau

 
 

 10 

 
2.4 Interpretation/calculation of performance data 
 
In the current BREF, for chemical pulp mills the BATAELs are expressed as kg pollutant/t of 
product (e.g. 0,2 - 0,4 kg SO2-S/ADt). This includes emissions from all process related 
emission points such as the recovery boiler, the lime kiln, the separate furnace (if any) and 
fugitive emissions, as far as they are separately measured. To present the BAT in and 
transparent and traceable manner, it is considered as useful to explain briefly how the 
specific load for each relevant emission point (chimney) is calculated starting from the 
measured concentration values. Normally, concentrations are measured at the outlet of the 
chimneys [please add the points of measurement]. Besides the parameters of concern, the 
actual oxygen level in the flue gas is determined. Then the values are expressed under 
standards conditions (temperature of 273 K, pressure of 1013 hPa and dry gas) and are 
referred to a certain reference oxygen level. [please add for each emission point the 
reference oxygen level used in your country or mill].The used calculation formula for 
calculating the emissions concentration is shown below: 
 

ER = 21 - OR 
21 - OM * EM 

 
ER (mg/Nm3): emission concentration related to the reference oxygen level OR 
OR (vol %):     reference oxygen level 
EM (mg/Nm3): emission concentration related to the measured oxygen level OM 
OM (vol %):     measured oxygen level 

 
The next step is to relate the standardized concentration to the flue gas flow of the 
corresponding emission point. [Please list uncertainties and assumptions briefly for each 
chimney separately]. 
 
Finland: Flue gas amounts and concentrations are verified by the third party. Emission 
calculation are done either in wet gases or dry gases. Operators distinguish carefully that dry 
and wet values are not mixed in same calculations without deducting the moisture content.  
 
Recovery boiler 
Lime kiln 
Separate furnace 
Auxiliary boiler 
Co-incineration plant 
Others: 
 
Poland 
Measured emissions include not only main process related sources like the recovery 
boiler, the lime kiln, the separate furnace but also other point sources (see explanation 
given in section 2.1 and 2.2 of this document). Emissions from technological sources 
are measured and expressed in mass units – kg/hour (also ELV for these sources in 
the permits are in kg/h). Mass emissions are calculated according to the formula: 

E [kg/h] = C [mg/nm3] * V [nm3/h] * 106 
C – concentration and V – volumetric gas flow are received during measurements. 
At such approach (emission expressed as mass of pollutants not as concentration) the 
reference oxygen level is not required and used. 
 
Regarding emission from auxiliary boilers, LCP regulations require concentration 
approach to the emission. The reference oxygen level depends on the kind of the fuel, 
for example coal and biomass fuel – 6%, liquid and gas fuel – 3%. Of course we meet 
these regulation. 
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In the case of kraft pulp mills, between mills or countries the measurement or approximation 
of fugitive emissions seems to vary to a certain extent. Please indicate how in your country or 
mill the diffuse emissions are collected and treated and whether are not diffuse emissions 
occur and how they are determined. Please also indicate from which process units they are 
emitted, how often they are measured, what assumptions are made and how they are finally 
summed up and calculated. 
 
Finland: Emissions are measured from all the air emission sources and these measurements 
are used to calculate emissions during operation, for example smelt dissolver emissions or 
malodorous gases incineration emissions. These emissions (mg/nm3) and flows are measure 
by the third party, once or twice a year. Then the emission kg:s can be calculated according 
to operating time. If the production level of process equipment is significantly lower or higher 
than during the measurements, then the difference in production level should be taken into 
account as a production ratio, i.e. higher production during measurements –> emissions 
should be smaller during operation. All these emission points should be added together and 
reported to mills total emissions.  
 
Finally, the determined production-specific load level (e.g. g/t, kg/t) is calculated in relation to 
the amount of production to which the emissions to air correspond. Which amount of 
production is used for the calculation?   Net production 
 
 
3. Wastes 
 
Most of the mills weigh the amounts of the different waste fractions formed and report the 
amounts as dry matter content. However, used/discarded oils are reported as (undiluted) oils 
to be disposed without adding the DS content. The average dry content of the waste fractions 
is measured by taking samples during the year. The amounts of landfill waste fractions (e.g. 
green liquor dregs, lime and lime mud, ash, wood waste containing sand) are reported as 
well as the amounts of the hazardous waste fractions sent to the hazardous waste plant. The 
utilisation of wastes is important and therefore the utilised waste fractions are also followed.  
 
Are there any difficulties or problems that make comparison between difficult? 
 
Poland 
All fraction of solid wastes are weighed and the amounts are reported. In most cases 
these amounts are reported on wet waste basis. Only in a few mills and limited 
examples the average dry content of the wastes is measured by taking samples during 
the year. 
In my opinion the main problem concerning the comparison between the data on solid 
wastes consists in the lack of accompanying information regarding the state of waste 
(the wet, the dry) and in the case when the part of data is on wet waste basis and other 
part – dry waste – the lack of information about dry solid content of the waste. 
 



                                                     
European IPPC Bureau

 
 

 12 

4. Energy consumption 
 
[Please add all relevant aspects in term of the system boundary and process units in- or 
excluded. E.g. is preparation of O2 for delignification included, chemical preparation, 
wastewater treatment, etc. As far as pulp or paper quality related aspects are concerned 
please list the most relevant factors.] 
 
Poland 
In general the energy consumption values in system boundary processes like: 
preparation of bleaching and aid chemicals, water and waste water treatment, 
environmental protection measures are included to the calculation of specific energy 
consumption. In a few cases waste water treatment is excluded (different reasons). 
 
4.1 Electricity 
 
The mills report annually the electricity produced and consumed as follows: 
- produced in the own production processes (at the power plant and/or at the chemical pulp 
mill) 
- bought from the grid 
- sold outside the mill 
- consumed in the production processes (power plant, pulp mill, mechanical pulp mill, paper 
machines, sawmill) 
True 
 
4.2 Fuels  
 
The mills report all fuels used as tonnes (average dry content measured) and as energy 
content as well as the heat consumed in the production processes (power plant, pulp mill, 
mechanical pulp mill, paper machines, sawmill). Please indicate whether the Lower or the 
Higher Calorific/Heating Value is used. 
Heating Value is used 
 
4.3 Heat consumption 
 
The heat consumed in the certain production process is measured as kg/s (incoming fresh 
steam, kg/s – steam in the condensate, kg/s = steam consumed, kg/s) and the amount of the 
total heat consumed is calculated as GJ. 
 
[Please add how the heat consumed in the production process is determined or calculated.] 
 
[If you think an important subject is missing, please add an example text how you deal 
with this issue in your country or your mill] 
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Questionnaire for the Revision of the Reference Document 
on Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry 

26 May 2009 
Purpose 
 

This questionnaire was developed within the framework of the revision of the Pulp and Paper Industry BREF. It is 
considered to be a follow-up to the first questionnaire that was sent by the EIPPCB to the TWG at the beginning 
of the year 2007. The first questionnaire was directed at all mills in order to get an overview of the environmental 
performance of mills in operation. It contained mainly yearly average values. 
 
This second questionnaire is slightly more detailed and should preferably be completed by pulp and paper mills 
that could serve as a reference for describing BAT for the sector as a whole, but also by all other mills that are 
willing to do so. It reflects the requirements given by the IEF Document 20-4 (June 2008), entitled 'Guidance 
document on improving the collection and submission of data for deriving useful BAT conclusions during the 
review of the BREFs' and the discussion that have been taking place with different TWG members on those 
issues so far. It thus reflects the importance of producing and submitting representative, reliable and complete 
data sets to derive useful BAT conclusions.  

 
Objective 
 

The questionnaire has two objectives: 
 
a) It aims at collecting site-specific information and data (integrated approach) regarding the environmental 
performance of pulp and paper mills taking into account the major differences in the use of raw materials, pulp 
and paper grades manufactured and product qualities to be achieved. 
 
b) As far as air emissions are concerned, it also aims at collecting process related information and data 
regarding the environmental performance of major combustion units (recovery boiler, lime kiln, separate TRS 
burner, bark boiler, auxiliary boilers, steam blocs, CHP plants, etc.), taking into account the wishes expressed by 
some TWG members. 

 
Set-up and structure of the questionnaire 
 

This questionnaire has been elaborated using the input of the Technical Working Group (TWG) in charge of the 
BREF review. It always addresses one particular pulp and paper mill, and consists of two parts: 

• Part 1 covers general information, the use of raw materials and chemical additives, emissions to water 
including the respective BATs applied and the associated analysis methods (whole site), and includes an 
overview of the emission sources to air (for details see excel files in part 2), residues and waste, and the 
energy use and energy balances of pulp and paper mills.  

• Part 2 deals with emissions to air for all relevant combustion units only. It has been drafted taking into 
account the wishes of many Member States to gather data related to different reference periods and to include 
information on sampling, monitoring and exceptional operation in order to produce more transparent, reliable 
and comparable data. 
Wihin part 2, for each emission source two excel-worksheets should be filled in: One worksheet 
containing general information related to the combustion process in question and the Best Available 
Techniques (BAT) that are actually implemented for operating these processes. And a second worksheet that 
refers to the emissions from the respective combustion process. The worksheets should facilitate the 
gathering of data in a consistent manner. The structure of the worksheets reflects the discussions that have 
taken place so far with different TWG members and aims at gathering emission data that are easier to 
interprete. 

 
Please do not hesitate to add any extra information that you find relevant. In case of doubt in completing 
this questionnaire, please do not hesitate to contact: Michael Suhr at ++34 954 488 237. 
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WHEN COMPLETED, PLEASE SEND THE QUESTIONNAIRE TO: michael.suhr@ec.europa.eu 

 
 

Attachments for the description of the techniques to consider in the determination 
of BAT 

 
In case you want to provide detailed information and data on a particular technique of the BREF or a technique 
quoted in this questionnaire, please use the specific attachment attached here below, formatted according to the 
above 9 aspects agreed at the IEF, June 2008.  

IEF 9-headings.doc

 
 

 
Part 1 of the questionnaire 

 

 

Contact data 

 

Company / mill:   

   

Address:   

   

Contact person:   

(Name und function)   

Phone:   

Fax:   

E-mail:   

 

ALL DATA SHOULD REFER TO THE YEAR 2008 
PLEASE INDICATE THE REFERENCE YEAR

mailto:michael.suhr@ec.europa.eu�


1. General information 
 

1.1 Kind of mill according to BREF 

 Integrated mill, specify degree of integration in % 

 Partly integrated pulp and paper mill, specify degree of integration in % 

 Multi product mill, specify the relevant pulp and paper products 
manufactured: 

 Only pulp production 

 Only paper production 
 

Please specify here relevant aspects related to the integration that may have a 
significant impact on the emissions profile to air and water of the mill (for energy 
related aspects, see section 5)_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

1.2 Product type and product amounts (net production); see also 1.3 

 Sulphate pulp:     bleached            unbleached   ADt/yr 

 Sulphite pulp:      bleached            unbleached   ADt/yr 

 Magnefite pulp              Dissolving pulp    ADt/yr 

 Mechanical pulp   GWP (  %)     PGWP (   %)  ADt/yr 

   TMP ( ..%)      RMP (.. %)     PRMP (.. %)    CTMP (..%) 

 Neutral Sulfite Semi Chemical Pulp (NSSC) ADt/yr 

 Wood containing papers coated, please specify ADt/yr 

 Wood containing papers uncoated, please specify ADt/yr 

 Wood free papers coated, please specify ADt/yr 

 Wood free papers uncoated, please specify ADt/yr 

 Recovered paper based papers with deinking, please specify ADt/yr 

 Recovered paper based cartonboard with deinking, please specify ADt/yr 

 Recovered paper based papers without deinking, please specify ADt/yr 

 Recovered paper based cartonboard without deinking ADt/yr 

 Speciality Paper, please specify major grades manufactured and 
give percentage of major grades……………………………………… 

ADt/yr 
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Please specify here relevant aspects related to the product type that may have a 
significant impact on the emissions profile to air and water of the mill (brightness of 
the pulp or paper manufactured in % ISO, bleaching method and amount of bleaching 
steps, e.g. reductive and/or oxidative bleaching with NaOH for TMP, GW or de-inked 
grades, quality of wood, wood chips used or recovered paper grades used for 
production)……………………............................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

1.3 Classification of type of paper 

 Graphic paper 

    Newsprint       Coated      Uncoated       Other graphic papers 

 Packaging paper and board 

    Case making materials      Cartonboard      Wrappings 

    Other paper for packing, please specify 

 Tissue paper 

 Speciality paper, please specify the major grades………….……………….. 

 

Please specify the major paper grades/qualities manufactured and indicate the percen-
tage of the total production, e.g. SC-A (30 %), SC-B (45 %), newsprint (25 %):…….…. 

Please indicate the major raw materials used (e.g. chemical pulp, TMP, GW, DIP and 
fillers) for the respective paper grades and the percentage of the total production (in %) 
and specify the factors of influence related to the pollution load created: 
.……………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

1.4 Data realated to production 

1.4.1 Number of paper and/or board machines 

 PM 1, please indicate production/year, major paper grades produced and share 
from total production 
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 PM 2, please indicate production/year, major paper grades produced and share 
from total production 

 PM 3, please indicate production/year, major paper grades produced and share 
from total production 

 PM 4, please indicate production/year, major paper grades produced and share 
from total production 

Number of coating machines and amount of coatings: 

…………………………………………………………………….………………………………..  

1.4.2 Production  

- Total net production (saleable product) in adt/year: …………………………….. 

- Total brut production in adt/year:   ……………………………... 

- Total brut production capacity in adt/year:  …………………………….. 

- operating days per year (days/year):   ……………………………… 

1.4.3 Year of foundation of the paper mill:  

- before 1950     
 
- 1950 – 2000     
 

- after 2000  

 

1.4.4 Type and date of last retrofitting, modernisation, increase of capacity, 
modification or rebuilding  

 Year of start-up of the pulping lines or paper machine(s)   

 Last rebuilds: please specify    

 Modernisation or retrofitting of energy generation installations 

   and/or waste water treatment plants    
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1.4.5 Environmental management system 

 EMAS  ISO 14.000  others ___________________ 
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2. Use of raw material and chemical additives 

2.1 Fibres and fillers 

 Wood, please specify main wood species pulped in (%) ADt/yr 

 Chemical pulp, please specify when needed ADt/yr 

  highly refined pulp  other relevant aspects:………………….. ADt/yr 

 Mechanical Pulp, please specify ADt/yr 

  TMP  GW  oxidative bleaching (specify 1 or 2-step) ADt/yr 

 Recovered paper ADt/yr 

 Recovered pulp (market-DIP) ADt/yr 

 Fillers/pigments ADt/yr 
 
 

2.2 Chemical additives overview 

 Retention aids, dewatering agents  t/yr 

 Fixing agents  t/yr 

 Defoamer  t/yr 

 Cleaning agents  t/yr 

 Biodispersion agents, biocides, specify  t/yr 

 Sizing agents  t/yr 

 Wet strength agents, please specify  t/yr 

 Dry strength agents  t/yr 

 Chelating agents, please specify  t/yr 

 Dyes  t/yr 

 Optical brighteners, please specify  t/yr 

 Bleaching agents, please specify  t/yr 

 Potentially dangerous substances, please specify  t/yr 

 Other  t/yr 
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2.3 Fresh water demand 

Total water    m³/yr 

of which  Cooling water (including boiler house)    m³/yr 

 Cooling water is held separately from process water and discharged separately 

 After being used for cooling, cooling water is used as process water and 

    discharged as such (part of the discharge waste water) 

 Other options for cooling water management, please specify 

  Process water  m³/yr 

2.4 Fresh water treatment 

 Filtration 

 Sedimentation 

 Flotation 

 UV sterilisation 

 Reverse osmosis 

 None 

 Other, please specify 
 

Please indicate the fresh water origin: 

 Groundwater (%)  River water (%)  Lake (%) Drinking water (%) Others (%) 
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3. Emissions 

3.1 Emissions to water 

3.1.1. Waste water volume 

Total discharged waste water volume (including cooling water)  m³/yr 

     - of which production affected waste water volume m³/yr 

     -of which unpoluted cooling water  m³/yr 

Specific waste water volume, related to net production   m³/ADt 

 

3.1.2 Recirculation of waste water (after final treatment) 

  yes  no 

If yes, indicate the percentage of the treated waste water sent back to production 
 % 

Please indicate the place where it is used in the mill, e.g. pulper, shower water, stock 
diluting water, other:………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

3.1.3 Co-treatment of waste water not from pulp and paper production 
(e. g. municipal waste water, paper converting, other pulp and paper mills) 

  yes  no 

Volume  ______m³/yr, please specify type and load of co-treated waste water: 

…………………………………………………………………………………………………....... 
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3.1.4 BAT which are used for reducing emissions to water according to the 
BREF document and beyond 

The following selection list is an example of BAT for BATs for recovered paper 
processing mills. The person filling in this questionnaire is asked to refer to each 
applicable BAT section, copy and paste into this questionnaire each technique in a list 
format similar to the example given below, and answer 'yes', 'no' or 'partly' to each of 
the individual BAT measures of the Sections. 

Example list to be filled in for each relevant BAT Yes No Partly 

Separation of less contaminated water from contaminated 
water and recycling of process water    

Optimal water management (water loop arrangement and 
water treatment, sedimentation, filtration)    

Strict separation of water loops and application of counter-
current flow    

Partial recycling of treated water after biological treatment    

Closed water loop with integrated treatment of process 
water     

Anaerobic techniques as first stage of biological waste 
water treatment    

Aerobic biological waste water treatment    

Generation of clarified water for deinking plants (flotation)    

Other measures    

    

    

 

If you selected 'yes' or 'partly' on any of the above measures, please give a short 

description of the measure used on a separate sheet. The reasons why the 

environmental performance exceeds or falls below the BAT-AELs for the mill are of 

particular interest…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………....... 
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3.1.5 Parameters that are fixed in the permit for waste water discharges 

Parameter Please insert limit value including 
corresponding unit 

Waste water volume   e.g. m³/a 
   e.g.m³/d 
COD    
BOD7 or BOD5    
AOX    
Ntot.    
Ptot    
pH-value    
temperature    
total suspendid solids    
others, please specify    

 

This question should help develop useful BAT conclusions that adapt to the needs of 

most Member States. 

 

 



3.1.6 Waste water emission values (concentrations and loads) after waste water 
treatment under 'normal operation conditions' 4) 

Please indicate the percentage of the total operation time covered by the daily, monthly and 
annual load respectively. Note: 100% = the reported emissions from all periods and conditions 
when measurements have been unavailable are estimated and included in the load. 

 Daily average load… %   Monthly average load….%   Annual average load….% 

Parameter Concentration in mg/l under 'normal operation 
conditions' 4) 

Product spec. 
waste water 
flow in [m3/adt] 

Specific 
load in 
[kg/t] 1) 

 Daily average 2) Monthly 
average 3) 

Yearly 
average 

   

 min max min  max     

COD        

TOC        

BOD5 or BOD7        

AOX        

TSS        

Ptot        

Ntot        

temperature ° C ° C ° C ° C ° C -- -- 

Others        

1) Related to net production (saleable product) 

2) If no 24-h mixed samples are measured, please give random samples and indicate sampling period 
and frequency.  

Please also specify the specific load on a daily basis (concentration x flow). It is proposed to exclude 
values measured at a production rate of below 70 % of the average daily production, because otherwise 
high and meaningless theoretical values are calculated (because the denominator of the specific flow 
becomes very small). 

3) Please also specify the specific load on a monthly basis (concentration x flow). Values measured at 
a production rate of below 70% of the average daily production can be excluded because otherwise high 
and meaningless theoretical values are calculated (because the denominator becomes very small). 

4) Please indicate your understanding of 'normal operation conditions' and explain which values are 
included in the measurements: 
a) start-ups/shut downs    yes  no 
b) Exceptional conditions (e.g. malfunction of the process/abatement technique or break-down of 
continuous measurement technique, i.e. situations where the emissions are not reported by the normal 
operation time monitoring system)   yes  no 
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Please indicate on which procedure operators and the competent authority have agreed 

related to start-ups/shutdowns, exceptional conditions (e.g. malfunction of the 

process/abatement technique, test operations such as use of new chemical additives) 

or possible break-down of a measurement equipment……..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

3.1.7 Waste water emission values before and after waste water treatment 
expressed as annual average value 

3.1.7.1 Before primary treatment, only 

Parameter Load in kg/ADt 

COD  

TOC  

BOD5  

AOX  

TSS (GF/yr)  

Ptotal  

Ntotal.  

Others  

3.1.7.2 After biological treatment 

Parameter Load in kg/ADt 

COD  

TOC  

BOD5  

AOX  

TSS (GF/yr)  

Ptotal  

Ntotal.  

Others  



 

The tables under 3.1.7 should support the removal efficiency of the waste water 
treatment plants. Please add also the removal efficiencies of the parameters:…………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3.1.8 Type of sampling 

      Parameter 
 
  Spot or random sample              ________________, specify frequency and 

    duration of measurements/ year: …………………………………………………. 

  24-h mixed sample                     ________________ 

  Weekly composite sample          ________________ 

  Other sampling, please specify   ________________ 

 

3.1.9 Analysis methods for the measured parameters in the effluent of the 
treatment plant and frequency of measurements 

Parameter e.g. CEN 
Standard 

Cuvette 
test 

Other methods Frequency of 
measurements 

COD     

TOC     

BOD5 or BOD7     

AOX     

Ptotal     

Ntotal     

Susp. solids     

Toxicity     

Chlorate     

EDTA or DTPA     

Other, specify     
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3.1.10 Water body to which the waste water is dicharged 

Please indicate name, quality and use of the waste water receiving water body:………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3.1.11 Techniques of waste water treatment 

3.1.11.1 Mechanical pretreatment 

  yes  no 

Technique   

3.1.11.2 Anaerobic techniques 

  yes  no 

Reactor type  

  UASB reactor   kg COD/m³d

  Biobed reactor   kg COD/m³d 

  IC reactor     kg COD/m³d 

  Other     kg COD/m³d 

Biogas production:  m3 methane/kg COD eliminated 

Anaerobic COD removal efficieny in %:   

 

3.1.11.3  Aerobic techniques 

 yes no 

Moving bed reactor   

Fluidised bed reactor   
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Trickling filter   

Fixed bed biofilm reactor (biofilter)   

1-stage activated sludge plant   

2-stage activated sludge plant   
with intermediate clarification 

 

Aerobic COD removal efficiency in %:    

Total (anaerobic+aerobic) COD removal effciency in %:    

 

Advanced treatment measures: 

Nitrification/denitrification   

3.1.11.4 Secondary clarification 

Sedimentation tank   

Sand/gravel filter   

Other   

 

3.1.11.5 Advanced treatment techniques 

Ozone treatment   

Biofiltration   

Ultra-,nanofiltration,   

reverse osmosis, please specify the application of the mebrane treatment 

Other techniques   
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3.2 Process and energy related emissions into air 

In pulp and paper mills, process and energy related emissions to air can be 
distinguished. However, the borderline between process related and energy related 
emissions is not always easy to draw, e.g. for bark boilers, biomass CHP plants, CHP 
plants (gas) or on-site residue (co)incineration. Under an integrated perspective, 
information should be gathered on both types of installations. 

The questionnaire on air emissions has been drafted taking into account the wishes of 
many Member States to gather data related to single emission sources and BATs at 
different reference periods in order to produce more transparent, reliable and useful 
data. Information on sampling, monitoring and special operational conditions 
included/excluded are also covered. 

This questionnaire (part 1) only summarises the major emission points to consider and 
presents the overall air emissions situation, as far as chemical pulping is concerned.  

For more detailed information on air emissions, please see questionnaire 2: the 
attached excel file ('BREF/copy of format_final.xls'). In the attached excel file, for each 
emission source two excel worksheets should be filled in: a) one worksheet containing 
general information related to the combustion process in question and the best available 
techniques (BAT) implemented for this process; b) a second worksheet that refers to the 
emissions from the respective combustion process. The worksheets should facilitate the 
gathering of data in a consistent manner. The structure of the worksheets aims at 
gathering emission data that are easier to interprete. 

All emission values should be related to normal conditions. This means 0°C, 1013 mbar, 
dry. In the case of differences, please state your conditions. 

3.2.1 Process related emission sources 

(for details please refer to the attached excel-sheet, see page 19 of this questionnaire at 
the end of Section 3.2) 

 yes no 

Recovery boiler   

Lime kiln   

Separate furnace for incineration  
of malodorous gases   

Mechanical pulp production   
(Stone groundwood pulping, TMP plant) 

Insome cases, paper machine   
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(e.g. volatile organic compounds from coating) 

Other __________________   

3.2.2 Energy related emission sources 

(for details please refer to the attached excel-sheet, see page 19 of this questionnaire at 

the end of Section 3.2 

  yes no 

Bark boiler    

Residue incineration    

Residue co-incineration    

Steam blocks or auxiliary boilers     

Combined Cycle Gas Turbine or other  

combined heat and power plant (e.g. biomass)   

Fluidised bed combustion (different fuels))   

Others    

3.2.3 Summarised process atmospheric emissions from chemical pulping 
(summarized from the single processes in the excel worksheets) 

As process related emissions to air are most relevant from chemical pulping, the 
following table summarises the emissions from the most relevant sources (please adapt 
if necessary). All emission values should be related to normal conditions. This means 
0°C, 1013 mbar, dry. In the case of differences, please state your conditions. 

Parameter 

Annual load 

    kg/ADt mg/Nm3 

TSP 
Recovery boiler   
Lime kiln (kraft pulping)     
TRS incinerator (kraft pulping)     
Other sources, specify   
Total process sources   
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SO2 (as S) 
Recovery boiler   
Lime kiln (kraft pulping)     
TRS incinerator (kraft pulping)     
Diffuse emissions (weak 
gases) 1)     
Other sources, specify   
Total process sources   
NOx (as NO2) 
Recovery boiler   
Lime kiln (kraft pulping)     
TRS incinerator (kraft pulping)     
Other sources, specify   
All process sources     
TRS (as S) 
Recovery boiler   
Lime kiln (kraft pulping)     
TRS incinerator (kraft pulping)     
Diffuse emissions (weak 
gases) 1)     
Other sources, specify   
All process sources     

1) Diffuse emissions refer to emissions from the process, ventilation and e.g. from wood chip 
heaps not collected and lead to incineration 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Part 2 of the questionnaire 

 

 
For all emissions to air please refer to the attached excel file and fill in the forms that 
apply to your mill. If necessary,  please adapt the worksheet to the specific situation of 
your pulp and/or paper mill. 

U:\BREF\Auxiliary 
boilers\Copy of forma 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Residues and waste 

Pretreatment techniques, such as screen press, screw press, dryer, etc. Please specify 
incoming and outgoing dry solid content of major waste fractions:………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Residues to be re-used or recycled 

Waste fraction  Source 

Amount Measurement 
DS content after 
pretreatment  

Kg 
DS/ADt 

kg 
DS/ADt A, B or C (1 

% DS of paper of pulp   
           
            
            
            
            
1) A = Measured, B = Assessed, C = Calculated; DS = dry solid content 

 

Waste to landfill 

Waste fraction  Source 

Amount Measurement 
DS content after 
pretreatment  

Kg 
DS/ADt 

kg 
DS/ADt A, B or C (1 

% DS of paper of pulp   
            
            
            
            
            
            
1) A = Measured, B = Assessed, C = Calculated 

 

Hazardous waste  

Waste fraction  Source 

Amount Measurement 
DS content after 
pretreatment  

Kg 
DS/ADt 

kg 
DS/ADt A, B or C (1 

% DS of paper of pulp   
            
            
            
            
            
1) A = Measured, B = Assessed, C = Calculated 
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5. Energy consumption and balances  

5.1 Energy balance at the level of the entire mill 

Covers the entire site incl. all services and facilities (utilities, on-site chemical or 
gas generation, raw and waste water treatment, laboratory, administration, etc.) 
Database for specific values: shippable (net) production 

 
 Primary energy sources (LHV)   kWh/adt  

 
- whereof biogenic; please specify type 
  of fuels and heat value (HHV or LHV 
+ moisture content in %): 

 kWh/adt  

 
- whereof fossil; please specify type of  
  fuels and heat value (LHV): 
 

 kWh/adt  

 Power bought from the grid   kWh/adt  
 Power produced at the mill   kWh/adt  
 Sold power  kWh/adt  
 To boiler for heat production (if any)  kWh/adt  

 
Total process electricity consumed 
at the mill (sold electr. and any 
electr. to boiler deducted) 

 kWh/adt  

 Bought heat   kWh/adt  
 Sold heat  kWh/adt  
 Heat consumed in the processes  kWh/adt  
 

Total process heat and electric power 
consumed in the production processes1)   kWh/adt  

1) Total consumed = Produced + bought – sold (secondary energy) 
 
Please indicate system boundaries, if considered appropriate:……………………….. 

5.2 Pulp mill only (please adapt to the kind of pulp manufactured at 
the site) 

Covers pulp mill with related activities, utilities and on-site chemical generation. 
Data base for specific values: pulp production (adt/yr) 

 
  Electric power used in the process   kWh/adt   
 - whereof external supply  kWh/adt  

 
Electric power produced at the mill, 
please specify where and how it is 
generated (turbine generator): 

 kWh/adt 
 

 Sold electrical power  kWh/adt nn 

  Generated process heat (recovery 
boiler, TMP refiner, auxiliary boilers)   kWh/adt  

  
Used heat for the process (steam 
for the production of electrical power 
not included; but including lime kiln) 

  kWh/adt  

 - wherof external supply (lime kiln)    
 Heat sold for district heating  kWh/adt  
 

Total electrical & thermal energy used in 
the process   kWh/adt  
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Please specify here all relevant aspects that may have a significant impact 
on the energy consumption of the pulp mill, such as freeness of the refiner (in 
ml CSF), continuous or discontinuous digesters, pulp or paper quality, 
capacity, drying of pulp, bark gasification, etc……………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Indicate also, if applicaple, what special circumstances have to be considered 
to understand the energy figures correctly (e.g. system boundaries): 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

5.3 Paper mill only 

Entire paper production with related technical units, utilities, laboratory, 
administration, etc. 
Data base for specific values: shipable paper production. 

 
  Electric power used in the process    kWh/t   

 External supply  kWh/t  

  Process heat used in the process   kWh/t  
  

Total   kWh/t  
 

Please specify here also all relevant aspects that may have a significant 
impact on the energy consumption of the mill, such as size and age of the 
paper machines, capacity, number of grade to be produced at one machine, 
etc. 

Indicate also, if it applies, what special circumstances have to be considered 
to understand the energy figures correctly (e.g. system boundaries): 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

5.4 Energy use on a subsystem level 

For assessing the performance of energy use in mills, a further break-down on 
the process level is necessary. Thus, the most energy consumption stages 
can be identified. Information should include the following aspects: 
• raw material use and pulp/paper qualities manufactured 
• Pulp mill: classification of the processes, specification of energy 

consumption in heat and power for each process step 
• paper mill: heat and power consumption for each relevant process  
 step in the stock preparation for the main sections of the paper  
 machine and the coating department 
• general services: energy consumption for nonpaper grade related  

consumers like finishing, secondary units and utilities. 
Please present as much information on energy consumption as possible 
according to the proposed structure. Indicate clearly which figures/tables 
together give the total energy consumption of pulping, papermaking and 
related systems. 
 
If you wish for this information to be confidential, please indicate clearly which 
parts. It will be handeled anoymously in any case. 
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5.4.1 Raw material mix and pulp/paper qualities to be achieved 
 
Major raw materials and processes in % Paper 

qualities 
produced in % 

chem.pulp 
/ market 
DIP 

TMP, GW, 
PGW, 
CTMP 
including 
freeness 

Recovered 
paper (with 
& without 
deinking) 

Other 
fibrous 
materials 

Fillers & 
coating 
pigments 

 

      
      
      

 
Add additional remarks, if useful to understand energy situation of the mill. 
 
5.4.2 Energy balance and use for production of chemical pulp 
 
For integrated pulp mills:  
  pumpable pulp production 

 dried pulp for paper mill production 
 dried pulp for market production 

 hardwood (%)  softwood (%)   eucalyptus (%) 
 

Department 
Process heat 

(steam) 
[MJ/adt] 

Electric 
power 

[kWh/adt] 

Remarks 

Wood room   handling, debarking, 
chipping 

Cooking   Continuous or discontinuous 
digester 

Washing and screening    
Delignification    
Bleaching    
Bleach stock screening    
Pulp drying    
Evaporation&stripping    
Recovery boiler    
Auxiliary boiler    
(Re)causticizing    
Lime kiln    
Bleaching chemicals 
preparation   specify 

Miscellaneous, pulp mill   specify 
Total pulp mill    
Stock preparation    
Paper machine    
- whereof sizing    
- whereof coating    
Total paper mill    
Effluent treatment    
Total per tonne of 
paper    

Add additional remarks, if useful to understand energy situation of the mill. 
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5.4.3 Energy use for production of mechanical pulp and paper mills 
 
  indicate the different lines of fibre furnish (TMP, GW, CTMP,  
  DIP) in % 

 in case of mechanical pulping, please indicate the energy  
  consumption and recovery in the refiners: 
 
Mechanical pulp 
and freeness, ml 
CSF 

Paper qualities 
produced  

Electricity 
consumption 
(kWh/adt of pulp) 

Recovered thermal energy 
as hot water [%]  as steam [%] 

GW     
PGW     
RMP     
TMP     
CTMP     
others     
 

 dried pulp for market production (%) 
 

Department 
Process heat 

(steam) 
[MJ/adt] 

Electric 
power 

[kWh/adt] 

Remarks 

Wood handling   handling, debarking, 
chipping 

Refining/grinding   See table above 
Recovered steam, only 
for process use    

Washing and screening    
Bleaching   specify 
Bleach stock screening    
Bleaching chemicals 
preparation   specify 

Auxiliary boiler    
Pulp drying   specify in % 
Miscellaneous, pulp mill   specify 
Total pulp mill    
Stock preparation    
Paper machine    
- whereof sizing    
- whereof coating   specify 
Total paper mill    
Effluent treatment    
Total per tonne of 
paper    

Add additional remarks, if useful to understand energy situation of the mill. 
 
5.4.4 Energy use for the stock preparation of the paper mill  
(to be used for non-integrated paper mills and recovered paper processing mills; for 
chemical and mechnical pulp mills, the process steps of stock preparation are 
summarised). 
For integrated pulp and paper mills:  

 indicate the different lines of fibre furnish (DIP, BKSP, etc.) in % 
 if mechanical pulp is used, summarise the energy consumption 

of the mechanical pulp line and give share (TMP,GW, etc.) in % 
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Department 
Process heat 

(steam) 
[MJ/adt] 

Electric 
power 

[kWh/adt] 

Remarks 

Slushing, deflaking    
Cleaning and screening    
Deinking    
Bleaching   specify 
Bleached stock 
screening    

Bleaching chemicals 
preparation    

Dispersing   specify 
Dewatering    
Pulp drying   specify in % 
Refining   specify 
Auxiliary boiler    
Miscellaneous, pulp mill   specify 
Total per tonne of 
paper    

Add additional remarks, if useful to understand energy situation of the mill. 
 
 
5.4.5 Energy use for paper machines and coating 
(to be used for non-integrated paper mills and recovered paper processing mills; for 
chemical and mechnical pulp mills, the process steps of stock preparation are 
summarised) 
For coated paper, please indicate in-line/off-line and number of coatings:  
 in-line  off-line coaters   single/double/triple 

coatings, specify 
 sizing and 2nd dryer section  calendering 

 

Department 
Process heat 

(steam) 
[MJ/adt] 

Electric 
power 

[kWh/adt] 

Remarks 

Wet end    
Dry end total    
- whereof pressing   Specify use of shoe presses 
- whereof drying   specify 
Size press and 2nd dryer 
section    

Coating and dryer total: 
-wherof steam, IR gas,  
 IR power  
- whereof drives power 

   

  specify 

   
Calendering   specify 
Miscellaneous, pulp mill   specify 
Effluent treatment    
Total per tonne of 
paper    

Add additional remarks, if useful to understand energy situation of the mill. 
Number of garde changes per day/week/month; speed; heat recovery, etc. 
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5.4.6 Energy use for finishing, secondory units or utilities 
(please indicate clearly whether this energy consumption figures are already included 
in the former tables and where) 
 

Department 
Process heat 

(steam) 
[MJ/adt] 

Electric 
power 

[kWh/adt] 

Remarks 

Compressed air 
generation   Indicate where in the former 

tables it is included 
Finishing department   specify 
Fresh water pumping 
and treatment   specify 

Waste water treatment   specify 
Residues treatment, 
such as dewatering, 
drying, others 

  
specify 

Cooling processes   specify 
Others, please specify   specify 
Total per tonne of 
paper    

Add additional remarks, if useful to understand energy situation of the mill. 
 
Please give concluding remarks which facilitate the understanding of the 
presented energy figures.  
This may also include proposals on how to present data on energy 
consumption and possible energy benchmark values (energy efficient mills) in 
the BREF for the respective pulp and paper grades. 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Thank you for your collaboration !! 
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EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL JRC 
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EIPPC Bureau 

 
 

Kwestionariusz 
dotyczący rewizji i aktualizacji Dokumentu Referencyjnego 

w sprawie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) 
dla przemysłu celulozowo-papierniczego 

 
26 Maj 2009 

 
Cel 
Kwestionariusz został opracowany w ramach prac nad przeglądem i aktualizacją dokumentu 
referencyjnego BREF dla przemysłu celulozowo-papierniczego. Pierwszy kwestionariusz 
tego typu był rozesłany przez EIPPC na początku roku 2007. Stanowił on pierwszą próbę 
przeglądu sytuacji w zakresie oddziaływań na środowisko, jakimi charakteryzują się, 
pracujące w krajach europejskich, zakłady branży papierniczej. Zawierał głównie średnie 
roczne wartości wskaźników.  
 
Obecny drugi kwestionariusz jest nieco bardziej szczegółowy. Odzwierciedla wymagania 
zawarte w dokumencie IEF (Information Exchange Forum) nr 20-4 (czerwiec 2008) pt.: 
„Przewodnik w sprawie gromadzenia i przekazywania danych pozwalających na 
wyciągnięcie wniosków dotyczących BAT w procesie rewizji dokumentów BREF”. Sprawą 
niezmiernie ważną w tym procesie jest pozyskanie reprezentatywnych, rzetelnych i 
kompleksowych danych, pozwalających na wyciągnięcie właściwych wniosków na temat 
technik BAT. 
 

Zakres 
Zakres kwestionariusza obejmuje: 

a)  zgromadzenie specyficznych dla danego zakładu informacji i danych odnoszących się do 
uzyskiwanych efektów środowiskowych: wielkości wskaźników emisji / zużycia surowców 
i energii w kontekście rodzaju produkowanych mas włóknistych i papieru 

 
b)  zgromadzenie bardziej szczegółowych informacji i danych na temat głównych jednostek 

spalania (kocioł sodowy, piec obrotowy, piec do spalania gazów złowonnych, kotły 
pomocnicze, instalacje energetyczne). Celem jest bliższe niż poprzednio przyjrzenie się 
aspektom emisji do powietrza. 

 

Struktura kwestionariusza 
 
Kwestionariusz jest adresowany do każdego poszczególnego zakładu celulozowo-
papierniczego. W związku z postawionym celem i zakresem, składa się z dwóch części: 
 
Część 1:   Informacje ogólne, zużycie surowców i chemikaliów pomocniczych, emisje do 

wody łącznie z odpowiednimi technikami BAT, przegląd źródeł emisji do 
powietrza, odpady stałe oraz zużycie energii i bilanse energetyczne. 

 
Część 2:   Emisje do powietrza ze wszystkich użytkowanych źródeł spalania, z włączeniem 

informacji dotyczących poboru próbek i monitorowania. 
W części 2 załączono dwa arkusze excela, które powinny zostać wypełnione dla 
każdego źródła emisji. 
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CZĘŚĆ 1 kwestionariusza 
 
Dane do kontaktu 
 
Firma / zakład: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Osoba kontaktowa (Imię, nazwisko i funkcja w firmie): 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Telefon: ……………………………………………………………………………………………….. 

Fax: ………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE DANE (informacje i wartości liczbowe) POWINNY 
ODNOSIĆ SIĘ DO 2008 ROKU. JEŻELI JEST INACZEJ TO PROSZĘ TO 
ZAZNACZYĆ I PODAĆ ROK ODNIESIENIA. 
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1. Informacje ogólne 
 
1.1. Rodzaj produkcji zgodnie z dokumentem BREF 
 

� Wytwórnia zintegrowana (produkcja mas włóknistych i papieru) 

proszę podać stopień integracji, w % ........................................ 

� Częściowo zintegrowana wytwórnia mas włóknistych i papieru 

proszę podać stopień integracji, w % ........................................ 

� Zintegrowana produkcja papieru z masy mechanicznej (ścieru) 

� Tylko produkcja mas włóknistych 

� Niezintegrowana produkcja papieru z masy celulozowej nabytej 

� Produkcja papieru i tektury z włókien wtórnych (makulatury) 
 
1.2. Rodzaje i ilości wytwarzanych produktów (produkcja netto); patrz również 1.3. 
 
 Wielkość produkcji [ADt/rok] 

Masa celulozowa siarczanowa:   �  bielona 
�  niebielona 

 

Masa mechaniczna: GWP ....... %, PGWP  ........ %, 
TMP ....... %,   RMP ....... %  PRMP ........ %, CTMP ....... % 

 

Masa półchemiczna NSSC  

Papiery drzewne powlekane, proszę wyszczególnić 
 

 

Papiery drzewne niepowlekane, proszę wyszczególnić 
 

 

Papiery bezdrzewne powlekane, proszę wyszczególnić 
 

 

Papiery bezdrzewne niepowlekane, proszę wyszczególnić 
 

 

Papiery makulaturowe z odbarwianiem, proszę 
wyszczególnić produkowane gatunki 
 

 

Tektura z makulatury z odbarwianiem, proszę 
wyszczególnić produkowane gatunki 
 

 

Papiery makulaturowe bez odbarwiania, proszę 
wyszczególnić produkowane gatunki 
 

 

Tektura z makulatury bez odbarwiania, proszę 
wyszczególnić produkowane gatunki 
 

 

Papiery specjalne, proszę wyszczególnić główne gatunki 
oraz podać ich procentowe udziały w całości produkcji 
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ADt – oznacza powietrznie suchą tonę papieru (Air Dry ton) 
Uwaga: Produkcja netto oznacza produkcję na sprzedaż 
 
Proszę podać aspekty technologii produkcji, które mogą mieć wpływ na wielkości emisji, 
takie jak: 

− środki chemiczne stosowane w procesach odbarwiania lub podbielania mas TMP i 
ścieru (GW) ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 

− gatunki makulatury stosowane do produkcji papieru 
………………………………………………………………………………………. 

 
 
1.3. Klasyfikacja rodzajów produkowanego papieru 
 

 Papiery graficzne 
� papier gazetowy 
� powlekany 
� niepowlekany 
� inne papiery graficzne 

 
 Papiery i tektury opakowaniowe 

� papiery do produkcji pudeł 
� tektury pokryciowe 
� papiery pakowe 
� inne papiery opakowaniowe, proszę wyszczególnić 

 
 Papiery higieniczne (tissue) 

 
 Papiery specjalne, proszę wymienić główne produkowane gatunki  

……………………………………………………………………………………………. 
 
Proszę wyszczególnić główne gatunki produkowanego papieru i wskazać ich procentowy 
udział w ogólnej produkcji. 
 
Proszę wymienić stosowane surowce włókniste (masa celulozowa, TMP, ścier, masa 
makulaturowa z odbarwianiem i bez odbarwiania) oraz w przypadku kilku rodzajów podać ich 
procentowy udział w ogólnej produkcji ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Proszę wymienić stosowane wypełniacze (fillers) ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
1.4. Dane odnoszące się do produkcji 
 
1.4.1. Liczba maszyn papierniczych 
 

� PM1, - proszę podać wielkość produkcji/rok, główne gatunki produkowanego 
papieru oraz udział w całkowitej produkcji zakładu  ………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 

� PM2, - jak wyżej 
 

� PM3, - jak wyżej 
 

� PM4, - jak wyżej 
 

Proszę rozszerzyć jeżeli liczba maszyn jest większa niż 4. 
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Proszę podać liczbę maszyn powlekających oraz wielkość produkcji/rok : ……………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
1.4.2. Produkcja 
 

− Całkowita produkcja netto (na sprzedaż), w ADt/rok: ………………………… 
− Całkowita produkcja brutto, w ADt/rok    ………………………… 
− Zdolność produkcyjna instalacji, w ADt/rok    ………………………… 
− Liczba dni pracy w roku, dni/rok:     ………………………… 

 
 
1.4.3. Rok budowy papierni: 
 

− przed 1950  � 
− 1950 – 2000  � 
− po 2000  � 

 
 
1.4.4. Rodzaj i data ostatniej modernizacji, przebudowy, zwiększenia wydajności, 

modyfikacji, unowocześnienia 
 
Rok uruchomienia linii produkcji masy włóknistej .................................................................. 

Ostatnie przebudowy (podać zakres) …………………………………………………………….. 

................................................................................................................................................. 

Rok uruchomienia maszyny papierniczej (maszyn)  ……………………………………………. 

Ostatnie przebudowy (podać zakres) …………………………………………………………….. 

Modernizacja lub unowocześnienie instalacji do wytwarzania energii oraz oczyszczalni 

ścieków ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

1.4.5. System zarządzania środowiskiem 
 

� EMAS 
� ISO 14 000 
� Inny (jaki?)  ……………………………………………………… 
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2. Wykorzystanie surowców i chemikaliów pomocniczych 
 
2.1. Włókna i wypełniacze 
 

� Surowiec drzewny, proszę wymienić główne gatunki oraz 
udziały w % ........................................................................ 

.................  ADt/rok 

� Masa chemiczna (celulozowa), proszę wyspecyfikować 
rodzaj, np. miękka, twarda, uszlachetniona 
............................................................................................. 

.................  ADt/rok 

� Masa mechaniczna:  .................  ADt/rok 

� TMP .................  ADt/rok 

� ścier .................  ADt/rok 

� Makulatura .................  ADt/rok 

� Masa makulaturowa rynkowa .................  ADt/rok 

� Wypełniacze / Pigmenty .................  t/rok 
 
ADt – Air Dry ton – oznacza tonę powietrznie suchej masy 

 
 

2.2. Przegląd chemikaliów pomocniczych 
 

� Środki retencyjne i odwadniające .................  t/rok 

� Środki utrwalające (fixing agents) .................  t/rok 

� Środki przeciwpienne .................  t/rok 

� Środki czyszczące .................  t/rok 

� Środki do biodyspersji, biocydy, proszę wyspecyfikować 
........................................................................................... 

.................  t/rok 

� Środki zaklejające .................  t/rok 

� Środki zwiększające wytrzymałość w stanie mokrym, 
proszę wymienić ................................................................. 

.................  t/rok 

� Środki zwiększające wytrzymałość na sucho .................  t/rok 

� Środki chelatujące, proszę wymienić 
............................................................................................. 

.................  t/rok 

� Barwniki .................  t/rok 

� Rozjaśniacze optyczne, proszę wyspecyfikować 
............................................................................................. 

.................  t/rok 

� Środki bielące, proszę wyspecyfikować 
............................................................................................. 

.................  t/rok 

� Potencjalnie niebezpieczne substancje,  
proszę wyspecyfikować ...................................................... 
............................................................................................. 

.................  t/rok 

� Inne .................  t/rok 
 
 
2.3. Zapotrzebowanie na świeżą wodę technologiczną 
 
Całkowite zużycie wody świeżej:  ....................................................... m3/rok 

w tym woda do celów chłodniczych: ................................................... m3/rok 
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�   Wody chłodnicze są oddzielone od wód procesowych i odprowadzane oddzielnie 
 
� Wody pochłodnicze są wykorzystywane jako wody procesowe i odprowadzane jako  

ścieki technologiczne 
 
� Inne opcje gospodarki wodami chłodniczymi, proszę opisać 

 
Zużycie wody technologicznej do produkcji papieru: ........................... m3/rok. 
 
 
2.4. Uzdatnianie wody pobieranej do celów produkcji papieru 
 

� Filtracja 
� Sedymentacja 
� Flotacja 
� Sterylizacja za pomocą UV 
� Odwrócona osmoza 
� Brak uzdatniania 
� Inne techniki, proszę podać 

 
 
Proszę wskazać źródła pochodzenia wody oraz oszacować udziały procentowe tych źródeł: 
 

� Woda podziemna ........ % 
� Woda powierzchniowa z rzeki ........ % 
� Woda powierzchniowa z jeziora ........ % 
� Woda pitna  ........ % 
� Inne   ........ %. 

 
 
 
3. Emisje 
 
3.1. Emisje do wody 
 
3.1.1. Ilości ścieków 
 
Całkowita ilość odprowadzanych ścieków (razem z wodami pochłodniczymi):  

..................................... m3/rok 

w tym ilość ścieków z produkcji papieru:    ...............................  m3/rok 

oraz ilość umownie czystych wód pochłodniczych:   ............................... m3/rok. 

 
Jednostkowa objętość ścieków, tzn. objętość przypadająca na 1 tonę produkcji netto: 
 

........................................................................ m3/ADt. 
 
 
3.1.2. Recyrkulacja ścieków (po końcowym oczyszczaniu) 
 

�    TAK    �    NIE 
 
Jeżeli stosuje się recyrkulację ścieków, proszę podać jaka część oczyszczonych ścieków jest 
zawracana do produkcji (w %) 

.................................... % 
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Proszę również wskazać miejsce w procesie produkcyjnym gdzie te oczyszczone ścieki są 
zawracane, np.: hydropulper, na natryski, do przygotowania masy papierniczej, inne ............ 
............................................................................................................................................... 
 
 
3.1.3. Czy prowadzi się wspólne oczyszczanie ścieków papierniczych z innymi 

ściekami (np.: ścieki komunalne, ścieki z przetwórstwa, ścieki z innych procesów) 
 

�    TAK    �    NIE 
 
Jeżeli tak, to proszę podać jakie to ścieki, ich ilość i ładunek ChZT: 
 

- Ilość ścieków innych niż z produkcji papieru:  ........................... m3/rok 

- ChZT tych ścieków:  ................................ tony/rok lub mg/l. 
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3.1.4.  Techniki BAT, stosowane w celu ograniczenia emisji do wody, według 
dokumentu BREF 

 
Przegląd dostępnych technik, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu BAT dla 
celulozowni siarczanowej 
 
 

Techniki BAT TAK NIE CZĘŚCIOWO 
Suche korowanie drewna    
Pogłębione, zmodyfikowane roztwarzanie do 
niskiej liczby kappa    

Sortowanie w systemie zamkniętym, tzn. 
praktycznie bezściekowe    

Delignifikacja tlenowa przed bielarnią    
Bielenie przy użyciu ozonu    
Technika bielenia ECF     
Technika bielenia TCF     
Częściowe zamknięcie układu bielarni    
Gromadzenie i zagospodarowanie prawie 
wszystkich przelewów    

Skuteczne mycie masy i kontrola procesu    
Wyparka ługu czarnego o wystarczającej 
wydajności do uzyskania ługu o wysokiej 
zawartości suchej substancji, w tym 
zagęszczania i zagospodarowania przelewów 

   

Kolumna odpędowa dla brudnych 
kondensatów oraz ponowne użycie 
oczyszczonych kondensatów jako źródła 
wody procesowej 

   

Zbiorniki buforowe dla stężonych ługów    
Gromadzenie i ponowne użycie czystych wód 
pochłodniczych    

Mechaniczne oczyszczanie ścieków    
Biologiczne oczyszczanie ścieków – metody 
aerobowe    

Oczyszczanie ścieków metodami 
chemicznego strącania    

Inne techniki, nie wymienione w BREF    
 
 
Jeżeli została wybrana odpowiedź TAK lub CZĘŚCIOWO, proszę podać krótki opis w jaki 
sposób ta określona technika jest realizowana w zakładzie. Autorów BREF’u szczególnie 
interesują zależności pomiędzy stosowanymi rozwiązaniami a osiąganymi poziomami emisji. 
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Przegląd dostępnych technik, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu BAT dla 
papierni 
 

Techniki BAT TAK NIE CZĘŚCIOWO 

Gospodarka wodna i minimalizowanie zużycia wody 
w produkcji różnych rodzajów papieru    

Ograniczanie potencjalnych niedogodności 
zamykania obiegów wodnych    

Zrównoważony układ wody obiegowej, zapewniający 
klarowny filtrat i magazynowanie braku oraz 
stosowanie konstrukcji i urządzeń o zmniejszonym 
zużyciu wody tam gdzie tylko możliwe 

   

Oczyszczanie wody podsitowej (w obiegu) z użyciem 
filtracji membranowej    

Zastosowanie rozwiązań ograniczających 
częstotliwość i skutki przypadkowego zrzutu 
chemikaliów do oczyszczalni ścieków 

   

Gromadzenie i ponowne wykorzystanie czystej wody 
chłodzącej i uszczelniającej lub jej oddzielne 
odprowadzenie 

   

Odzyskiwanie i zawracanie ścieków zawierających 
mieszanki powlekające    

Oddzielne wstępne oczyszczanie ścieków z 
powlekania    

Pomiary i automatyzacja    
Zbiornik wyrównawczy i wstępne, mechaniczne 
oczyszczanie ścieków    

Oczyszczalnia biologiczna aerobowa    
Wytrącanie chemiczne    
Inne techniki    
 
 
Jeżeli została wybrana odpowiedź TAK lub CZĘŚCIOWO, proszę podać krótki opis w jaki 
sposób ta określona technika jest realizowana w zakładzie. Autorów BREF’u szczególnie 
interesują zależności pomiędzy stosowanymi rozwiązaniami a osiąganymi poziomami emisji. 
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Przegląd dostępnych technik, które należy uwzględnić przy określaniu BAT dla papierni 
przerabiających makulaturę 
 

Techniki BAT TAK NIE CZĘŚCIOWO 

Oddzielanie mniej zanieczyszczonych wód od 
zanieczyszczonych i zawracanie wód obiegowych    

Optymalna gospodarka wodna (układ obiegu wody) i 
oczyszczanie wody za pomocą sedymentacji i filtracji    

Zmniejszenie zużycia wody świeżej w wyniku 
dokładnego rozdziału obiegów i zastosowaniu 
przepływów przeciw-prądowych 

   

Częściowe zawracanie do procesu wody (ścieków) po 
oczyszczaniu biologicznym    

Zamknięty obieg wody z oczyszczaniem biologicznym 
in-line    

Techniki beztlenowe jako pierwszy stopień biologicznego 
oczyszczania ścieków    

Tlenowe biologiczne oczyszczanie ścieków    
Wytwarzanie wody sklarowanej dla instalacji do 
odbarwiania (flotacja)    

Inne techniki    
 
 
 
Jeżeli została wybrana odpowiedź TAK lub CZĘŚCIOWO, proszę podać krótki opis w jaki 
sposób ta określona technika jest realizowana w zakładzie. Autorów BREF’u szczególnie 
interesują zależności pomiędzy stosowanymi rozwiązaniami a osiąganymi poziomami emisji. 
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3.1.5. Warunki pozwolenia na odprowadzanie ścieków (parametry i określone w 

pozwoleniu wartości) 
 
Parametr Wartości dopuszczalne wraz z jednostką miary 

Ilość ścieków …………………….. np.: m3/d 

ChZT  

BZT5  

AOX  

N-ogólny  

P-ogólny  

Odczyn pH  

Temperatura  

Zawiesiny  

Inne, proszę wymienić  

  
 
 
 
3.1.6. Emisje ścieków (stężenia i ładunki) po procesie oczyszczania, w „normalnych 

warunkach operacyjnych” 4)  
 

Parametr 

Średnie 
dobowe  

Średnie 
miesięczne  

Średnia 
roczna 

Średnie 
dobowe 2) 

Średnie 
miesięczne 3) 

Średnia 
roczna 

min max min max  min max min max  

Stężenia w mg/l Ładunki jednostkowe, [kg/ADt] 1) 

ChZT           

TOC           

BZT5           

AOX           

Zawiesiny           

N-ogólny           

P-ogólny           

Inne           

 Temperatura [ oC]      

Temp.           

 Jednostkowy przepływ ścieków 
[m3/ADt] 

     

Przepływ           
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1) Odniesione do produkcji netto (produkcja na sprzedaż) 
2) Jeżeli nie analizuje się 24-godzinnych zmieszanych próbek ścieków lecz próbki chwilowe, 

proszę podać szczegóły dotyczące sposobu poboru próbek oraz częstotliwości. Dobowe 
ładunki  jednostkowe (prawa część tabeli) należy obliczyć mnożąc odpowiednie stężenia oraz 
jednostkowy przepływ ścieków 

3) Analogicznie jak wyżej miesięczne ładunki jednostkowe należy obliczyć mnożąc odpowiednie 
stężenia oraz jednostkowy przepływ ścieków 

4) Proszę wyjaśnić pojęcie „normalne warunki operacyjne”. Czy emisje występujące w 
warunkach odbiegających od normalnych, takich jak rozruchy i zatrzymanie instalacji stany 
awaryjne itp. zostały włączone do podanych w tabeli wartości emisji. 

 
 
3.1.7. Parametry emisji zanieczyszczeń ściekowych przed i po oczyszczaniu 

biologicznym, wyrażone jako wartości średnie roczne 
 
3.1.7.1. Przed oczyszczalnią biologiczną (tylko oczyszczanie mechaniczne) 
 
Parametr Ładunek jednostkowy, [kg/ADt] 
ChZT  

TOC  

BZT5  

AOX  

Zawiesiny  

N-ogólny  

P-ogólny  

Inne  

  
  
 
 
3.1.7.2. Po oczyszczaniu biologicznym 
 
Parametr Ładunek jednostkowy, [kg/ADt] Skuteczność usuwania, [%] 
ChZT   

TOC   

BZT5   

AOX   

Zawiesiny   

N-ogólny   

P-ogólny   

Inne   
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3.1.8. Pobór próbek ścieków 
 

Parametry analizowane 
 

� Próbki punktowe lub chwilowe _________________________, proszę podać 
częstotliwość poboru i analiz 

 
� Próbki 24-godzinne, zmieszane _________________________ 
 
� Zbiorcze próbki tygodniowe  __________________________ 
 
� Inne sposoby poboru próbek ścieków do analizy, proszę opisać 
 

 
 
3.1.9. Metody analityczne, odnoszące się do badania zanieczyszczenia ścieków oraz 

częstotliwość badań 
 

Parametr 
Metoda wg 

norm ISO lub 
CEN 

Test kuwetowy Inne metody Częstotliwość 
analiz 

ChZT � �   

TOC � �   

BZT5 � �   

AOX � �   

Zawiesiny � �   

N-ogólny � �   

P-ogólny � �   

Toksyczność � �   

EDTA lub DTPA � �   

Inne, proszę 
podać  

� �   

     
 
 
3.1.10. Odbiornik ścieków 
 
Proszę podać nazwę rzeki, zbiornika wodnego, do których odprowadzane są ścieki a także 
podstawowe informacje o jakości wód tego odbiornika: 
 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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3.1.11. Stosowane techniki oczyszczania ścieków 
 
3.1.11.1. Wstępne oczyszczanie mechaniczne 
 

� TAK   � NIE 
 
Stosowana technika: _________________________________________________ 
 
 
3.1.11.2. Techniki anaerobowe 
 

� TAK   � NIE 
 
Typ reaktora 
 

� reaktor UASB  ___________________________ kg COD/m3d 

� reaktor ze złożem bio      _________________________ kg COD/m3d 

� reaktor IC  ___________________________ kg COD/m3d 

� Inne   ___________________________ kg COD/m3d 

 
Produkcja biogazu: _______________ m3 metanu/kg usuniętego ChZT 
 
Skuteczność usuwania ChZT w metodzie anaerobowej _______________ %. 
 
 
3.1.11.3. Techniki aerobowe 
 

TAK  NIE 
 
Reaktor z ruchomym złożem   �  � 
 
Reaktor ze złożem fluidalnym  �  � 
 
Złoże biologiczne zraszane   �  � 
 
Biofiltr ze złożem stacjonarnym  �  � 
 
Instalacja z osadem czynnym –   �  � 
1 stopniowa 
 
Instalacja z osadem czynnym –   �  � 
2-stopniowa z klarowaniem międzystopniowym 
 
Skuteczność usuwania ChZT w metodzie aerobowej _______________ %. 
 
Całkowita skuteczność usuwania ChZT (anaerobowe + aerobowe) _______________ %. 
 
Zaawansowane sposoby oczyszczania ścieków: 
 
Nitryfikacja / denitryfikacja    �  � 
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3.1.11.4. Klarowanie wtórne 
 

TAK  NIE 
 
Zbiornik sedymentacyjny   �  � 
 
Filtr piaskowy / żwirowy    �  � 
 
Inne      �  � 
 
 
3.1.11.5. Zaawansowane techniki oczyszczania 
 
Działanie ozonem     �  � 
 
Biofiltracja      �  � 
 
Ultra-, nanofiltracja     �  � 
odwrócona osmoza, proszę opisać zastosowanie metod membranowych 
 
Inne techniki  ______________________________________________________________ 
 
 
 
3.2. Emisje zanieczyszczeń do powietrza 
 
3.2.1. Emisje związane z procesami produkcji mas włóknistych i papieru (emisje 

procesowe) 
 
      TAK  NIE 
 
Kocioł sodowy         
 
Piec wapienny        
 
Wydzielony piec do spalania gazów 
złowonnych         
 
Produkcja masy mechanicznej      
instalacje GWP lub TMP 
 
Maszyna papiernicza       
 
Emisje technologiczne do powietrza z procesu produkcji papieru mogą obejmować: 

- emisje pyłu papierniczego z procesu suszenia i cięcia, 
- emisje lotnych związków organicznych z procesów przetwórczych (powlekanie, 

drukowanie) 
 
Proszę opisać czy emisje te są objęte pomiarami i / lub ujęte w pozwoleniu 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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3.2.2. Emisje powstające w procesach wytwarzania energii 
 
Proszę wskazać, które z wymienionych urządzeń energetycznych są eksploatowane: 
 

TAK   NIE 
 
Kocioł korowy          
 
Piec do spalania pozostałości/odpadów       
 
Kotły opalane paliwem kopalnym        
(węgiel, olej opałowy, paliwo gazowe) 
 
Spalanie w złożu fluidalnym (różne paliwa)       
 
Turbiny gazowe różnych typów        
 
 
3.2.3. Dane, dotyczące sumarycznych emisji do atmosfery z procesów wytwarzania 

masy celulozowej 
 
Emisje procesowe (technologiczne) związane z technologiami produkcji mas włóknistych i 
papieru pochodzą przede wszystkim z procesów wytwarzania masy celulozowej. W tabeli 
zestawiono wykaz najbardziej istotnych źródeł tych emisji. Proszę podać dane dla własnych 
instalacji. Wielkości emisji, wyrażone w mg/Nm3 powinny być odniesione do warunków 
normalnych: 0oC, 1013 mbar, gaz suchy. Proszę podać również zawartość O2 w gazach lub 
tzw. tlen odniesienia, jeżeli stosuje się przeliczanie. 
 

Parametr 
Emisja średnia roczna 

kg/ADt mg/Nm3 
Pył całkowity 
Kocioł sodowy   
Piec wapienny   
Piec do spalania gazów TRS   
Inne źródła, proszę wymienić   
Ogółem, źródła procesowe   
SO2 (jako S) 
Kocioł sodowy   
Piec wapienny   
Piec do spalania gazów TRS   
Źródła rozproszone razem  1)   
Inne źródła, proszę wymienić   
Ogółem, źródła procesowe   
NOx (jako NO2) 
Kocioł sodowy   
Piec wapienny   
Piec do spalania gazów TRS   
Inne źródła, proszę wymienić   
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Ogółem, źródła procesowe   
TRS (jako S) 
Kocioł sodowy   
Piec wapienny   
Piec do spalania gazów TRS   
Źródła rozproszone razem  1)   
Inne źródła, proszę wymienić   
Ogółem, źródła procesowe   
 
1) – Do rozproszonych źródeł emisji należą układy wentylacyjne, zbiorniki magazynowe 

ługów, zbiorniki zrębków itp. 
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4. Pozostałości i odpady 
 
Zazwyczaj stosuje się techniki wstępnego odwodnienia, takie jak: prasa sitowa, prasa 
śrubowa, suszarnie, itp. Proszę wypełnić tabele dla głównych frakcji odpadów. 
 

Pozostałości (odpady) podlegające zagospodarowaniu 

Frakcja 
odpadów 

Źródło 
powstawania 

Zawartość SS 
przed 
odwadnianiem 

% SS 

Zawartość SS 
po wstępnym 
odwodnieniu 

%SS 

Ilość odpadów 
 
kgSS/ADt papieru 

Zasada 
pomiaru 
A, B lub C 

      

      

      

      

      
SS – sucha substancja;  A – zmierzone,  B – oszacowane;  C - obliczone 
 
 

Odpady kierowane do składowania 

Frakcja 
odpadów 

Źródło 
powstawania 

Zawartość SS 
przed 
odwadnianiem 

%SS 

Zawartość SS 
po wstępnym 
odwodnieniu 

%SS 

Ilość odpadów 
 
kgSS/ADt papieru 

Zasada 
pomiaru 
A, B lub C 

      

      

      

      

      
SS – sucha substancja;  A – zmierzone,  B – oszacowane;  C - obliczone 
 
 

Odpady niebezpieczne 

Frakcja 
odpadów 

Źródło 
powstawania 

Zawartość SS 
przed 
odwadnianiem 

%SS 

Zawartość SS 
po wstępnym 
odwodnieniu 

%SS 

Ilość odpadów 
 
kgSS/ADt papieru 

Zasada 
pomiaru 
A, B lub C 

      

      

      

      

      
SS – sucha substancja;  A – zmierzone,  B – oszacowane;  C - obliczone 
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5. Zużycie energii i bilanse energetyczne 
 
5.1. Bilans energetyczny na poziomie całego zakładu 
 
Obejmuje wszystkie działy, urządzenia itp. (linie produkcyjne, w tym wytwarzanie 
chemikaliów, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, laboratoria , administrację) 
 
Potencjał energetyczny wykorzystywanych 
źródeł energii (wartość opałowa – LHV)  kWh/ADt 

- źródła biogeniczne, proszę podać rodzaje 
paliw, wartości opalowe i zawartość wilgoci 

 kWh/ADt 

- paliwa kopalne: proszę podać rodzaj paliw i 
wartość opałową 

 kWh/ADt 

Energia elektryczna zakupiona  kWh/ADt 
Energia elektryczna produkowana w zakładzie  kWh/ADt 
Energia elektryczna sprzedana  kWh/ADt 
Energia elektryczna zużyta do produkcji 
energii cieplnej 

 kWh/ADt 

Energia elektryczna zużyta w procesach 
produkcji mas i papieru 1) 

 kWh/ADt 

Energia cieplna wyprodukowana w zakładzie   
Energia cieplna zakupiona  kWh/ADt 
Energia cieplna sprzedana  kWh/ADt 
Energia cieplna zużyta w procesach 
produkcji mas i papieru 2) 

 kWh/ADt 

 
Łączny wskaźnik zużycia energii 
elektrycznej i cieplnej w procesach 
produkcji mas i papieru 

 
kWh/ADt 

 
kWh/ADt – ilość kWh energii odniesiona do jednej tony wyprodukowanego powietrznie 

suchego papieru 
1) – Energia elektryczna zużyta na proces = Wyprodukowana + Zakupiona – Sprzedana – 

Zużyta do produkcji energii cieplnej 
2) – Energia cieplna zużyta na proces = Wyprodukowana + Zakupiona – Sprzedana. 
 
 
5.2. Dane dla celulozowni 
 
Proszę powielić tabelę dla każdego rodzaju produkowanej masy  
 
1) Produkcja masy celulozowej siarczanowej; wielkość produkcji ...................... [ADt/rok] 
 
Energia elektryczna zużyta w procesach produkcji 
masy 

 kWh/ADt 

- w tym pochodząca z zakupu  kWh/ADt 
Energia elektryczna wyprodukowana w celulozowni 
(w turbinie zasilanej parą z kotła sodowego, rafinera TMP 
lub kotła korowego) – o ile takie dane są dostępne 

 kWh/ADt 

Energia elektryczna sprzedana  kWh/ADt 
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Energia cieplna wytworzona w urządzeniach 
celulozowni: kocioł sodowy, rafiner TMP, kocioł korowy 

 kWh/ADt 

Energia cieplna zużyta w procesach produkcji masy 
(z wyłączeniem pary zużytej do produkcji energii 
elektrycznej) 

 kWh/ADt 

Energia cieplna sprzedana do lokalnego systemu 
centralnego ogrzewania 

 kWh/ADt 

 
Łączny wskaźnik zużycia energii elektrycznej i 
cieplnej w procesach produkcji masy 
celulozowej 

 kWh/ADt 

 
 
2) Produkcja masy NSSC ......... itd 
 
 
 
5.3. Dane dla papierni 
 
Proszę powielić tabelę dla każdej maszyny papierniczej lub gatunku produkowanego 
papieru. 
 
1) MP1: - gatunek produkowanego papieru ........................................................... 
  - wielkość produkcji netto ......................................................... ADt/rok 
 
Energia elektryczna zużyta w procesach produkcji   kWh/ADt 
- w tym pochodząca z zakupu  kWh/ADt 
Energia cieplna zużyta w procesach produkcji  kWh/ADt 
Łączny wskaźnik zużycia energii elektrycznej i 
cieplnej w procesach produkcji papieru 

 kWh/ADt 

 
 
 
5.4. Zużycie energii na poziomie procesów jednostkowych 
 
Dla oceny efektywności energetycznej zakładu konieczne jest bardziej szczegółowe 
przeanalizowanie różnych aspektów mających wpływ na wielkość zużycia energii. Do 
aspektów tych należą: 
• stosowany surowiec włóknisty, 
• produkowane rodzaje papieru, 
• zastosowane rozwiązania techniczne w poszczególnych etapach procesu od 

przygotowania masy papierniczej poprzez kolejne sekcje maszyny do procesów 
wykończeniowych (np. powlekanie), 

 
Proszę o podanie możliwie szczegółowych informacji, dotyczących zużycia energii w 
poszczególnych etapach procesu produkcji papieru. O ile to możliwe proszę wskazać, które 
dane należy zsumować w celu uzyskania ogólnego wskaźnika zużycia energii przy produkcji 
papieru. 
 
 
5.4.1. Stosowane mieszanki surowcowe oraz udziały różnych gatunków 

produkowanych papierów 
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Główne surowce włókniste i procesy (udziały w %) Gatunki 
produkowanego 
papieru 
(udziały w %) 

Chemiczne 
masy 
celulozowe  

TMP, GW, 
PGW, CTMP 
(podać stopień 
odwadnialności) 

Makulatura 
(odbarwiana / 
nieodbarwiana) 

Inne 
materiały 
włókniste 

Wypełniacze 
& pigmenty 
powlekające 

      

      

      

      
 
 
 
5.4.2. Wykorzystanie energii do produkcji masy celulozowej metodą siarczanową oraz 

dla wytwórni zintegrowanych 
 
Dodatkowe informacje dla wytwórni zintegrowanych: 
 

 masa produkowana i przesyłana do papierni w postaci zawiesiny  
 masa produkowana i przesyłana do papierni w postaci wysuszonej 
 produkcja masy rynkowej na sprzedaż 

 
 liściasta ....... (%)  iglasta ......... (%)  eukaliptus ....... (%) 

 

Wydział / Etap procesu 
produkcji 

Zużycie energii 
cieplnej (pary) 

[MJ/ADt] 

Zużycie energii 
elektrycznej 
[kWh/ADt] 

Uwagi 

Plac drzewny   korowanie, 
rozdrabnianie, 
organizacja 

Warzelnia    
Mycie i sortowanie masy 
niebielonej 

   

Delignifikacja    
Bielenie    
Mycie i sortowanie masy 
bielonej 

   

Suszenie masy    
Wyparka i kolumna 
odpędowa 

   

Kocioł sodowy    
Kocioł korowy    
Kaustyzacja    
Piec wapienny    
Przygotowanie 
chemikaliów bielących 

   

Inne, celulozownia    
Ogółem, celulozownia    
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Przygotowanie masy 
papierniczej 

   

Maszyna/y papiernicza/e    
- w tym zaklejanie    
- w tym powlekanie    
Ogółem, papiernia    
Oczyszczanie ścieków    
Łączny wskaźnik 
zużycia energii na tonę 
papieru 

   

 
 
5.4.3. Wykorzystanie energii do produkcji masy mechanicznej i papieru z tej masy 
 
Proszę wskazać %-owe udziały różnych rodzajów włókien we wsadzie włóknistym: 
 

� TMP     ________ % 
� GW      ________ % 
� CTMP   ________ % 
� DIP       ________ % 
� udział masy rynkowej w całkowitej produkcji masy     ________ % 
 

 
W przypadku produkcji masy mechanicznej proszę podać zużycie energii elektrycznej oraz 
odzysk energii cieplnej z rafinera (młyna rozwłókniającego) – tabela poniżej. 
 
Rodzaj masy i 
odwadnialność, 
ml CSF 

Produkowane 
rodzaje papieru 

Zużycie energii 
elektrycznej 
(kWh/ADt masy) 

Energia cieplna odzyskana [%] 

jako woda gorąca jako para 

GW     
PGW     
RMP     
TMP     
CTMP     
inne     
 
 
Zużycie energii cieplnej i elektrycznej w poszczególnych etapach procesu. Proszę podać 
dane dla tych etapów, które występują w zakładzie. 
 
Dział produkcji Energia cieplna 

(para), [MJ/ADt 
Energia elektryczna 

[kWh/ADt] 
Uwagi 

Plac drzewny   korowanie, 
rozdrabnianie, transport 

Rozwłóknianie/ścieranie    
Odzyskana para, stosowana 
tylko do procesu 

   

Mycie i sortowanie    
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Bielenie   opisać 
Sortowanie masy bielonej    
Przygotowanie chemikaliów 
bielących 

  opisać 

Kocioł pomocniczy    
Suszenie masy   podać w % 
Rozmaite, wytwórnia masy   wyszczególnić 
Ogółem – wytwórnia masy    
Przygotowanie masy pap.    
Maszyna papiernicza    
- w tym zaklejanie    
- w tym powlekanie   opisać 
Ogółem - papiernia    
Ogółem na tonę 
produkowanego papieru 

   

 
 
 
5.4.4. Zużycie energii do przygotowania masy papierniczej 
 
(dotyczy niezintegrowanych papierni oraz papierni przerabiających makulaturę) 
 
 
Dział produkcji Energia cieplna 

(para), [MJ/ADt 
Energia elektryczna 

[kWh/ADt] 
Uwagi 

Rozczynianie, usuwanie 
płatków 

   

Czyszczenie i sortowanie    
Odbarwianie    
Bielenie   opisać 
Sortowanie masy bielonej    
Przygotowanie chemikaliów 
bielących 

   

Dyspergowanie   opisać 
 
Odwadnianie    
Suszenie masy   podać s.s. w % 
Mielenie   wyszczególnić 
Kocioł pomocniczy    
Pozostałe   wyszczególnić 
Ogółem na tonę 
produkowanego papieru 
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5.4.5. Zużycie energii na maszynach papierniczych i w procesie powlekania 
 
 
Dział produkcji Energia cieplna 

(para), [MJ/ADt 
Energia elektryczna 

[kWh/ADt] 
Uwagi 

Część mokra    

Część sucha ogółem    
- w tym część prasowa   stosowane rodzaje pras 

- w tym część susząca   opisać 
Prasa zaklejająca i 2-ga 
sekcja suszenia 

   

Powlekanie i suszenie 
ogółem 

  wyszczególnić 

Kalandrowanie   opisać 
Pozostałe    
Oczyszczanie ścieków    
Ogółem na tonę 
produkowanego papieru 

   

 
 
 
5.4.6. Zużycie energii w procesach wykończeniowych i operacjach pomocniczych 
(proszę wyraźnie wskazać czy zużycie energii na wymienione w tabeli pozycje zostało 
włączone do wcześniejszych tabel i gdzie)  
 
Dział produkcji Energia cieplna 

(para), [MJ/ADt 
Energia elektryczna 

[kWh/ADt] 
Uwagi 

Wytwarzanie sprężonego 
powietrza 

  

Proszę wskazać czy 
i gdzie we 

wcześniejszych 
tabelach zostało 

uwzględnione zużycie 
energii na te procesy. 

Dział wykończania   
Pompowanie i uzdatnianie 
świeżej wody 
technologicznej 

  

Oczyszczanie ścieków   
Obróbka odpadów stałych, 
taka jak: odwadnianie, 
suszenie 

  

Procesy chłodzenia   
Inne, proszę wymienić   
Ogółem na tonę 
produkowanego papieru 

  

 
 
 

Dziękujemy za współpracę i wypełnienie formularza !!! 
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