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Obserwując przygotowania fi rm farmaceutycznych związane z wprowadzeniem w życie dyrektywy 
fałszywkowej, można odnieść wrażenie, że na dalszy plan schodzą działania mające związek 
z odpowiednimi zmianami w konstrukcji lub grafi ce dotychczasowych kartoników. Nie chodzi tylko 
o modyfi kacje wynikające z serializacji, tj. zmiany wymiarów kartoników, będące następstwem 
wprowadzenia dodatkowych informacji, ale również o rozwiązanie kwestii identyfi kacji 
niepożądanego otwarcia kartonika. 

Czy w przypadku stosowania etykiet kątowych tamper evi-
dent usuwać lakier z miejsc naklejania etykiety czy zasto-

sować etykiety z tzw. mocnym klejem? Czy ślad po próbach 
niepożądanego otwierania kartonika jest dostatecznie widocz-
ny? Która opcja przysporzy najmniej kłopotów w procesie pa-
kowania? Jeśli dodamy do tego wdrażanie stosownego systemu 
informatycznego związanego z obsługą serializacji, otrzymamy 
obecny obraz fi rmy farmaceutycznej. Nie powinny jednak na-
szej uwadze umknąć kwesti e, które dotkną również dostawców 
kartoników jednostkowych i opakowań zbiorczych.

Za wszystkimi wymienionymi zmianami i wdrożeniami kro-
czą dodatkowe koszty. Zmiany w kosztach produkcji nastąpią 
z wielu powodów, m.in.:
•   •  zakupu i wdrożenia systemu obsługującego serializację 

i agregację,
•   •  opłat związanych z użytkowaniem systemu,
•   •  konieczności zakupu instalacji do identyfi kacji niepożąda-

nego otwarcia kartonika – instalacji zaklejania etykietami 
tamper evident lub zaklejania klejem hot melt,

•   •  zakupu materiałów eksploatacyjnych: etykiet, klejów,
•   •  wydłużenia czasu przygotowania maszyny pakującej do 

pracy,

•   •  dodatkowych utrudnień podczas procesu pakowania,
•   •  zwiększenia ilości mikroprzestojów linii pakujących.

Obecnie nie dziwi fakt, że na plan dalszy schodzą uwarun-
kowania poligrafi czne, bardzo istotne dla kosztów produkcji, 
płynności dostaw materiałów opakowaniowych oraz znacząco 
wpływające na efektywność pakowania. 

Wprowadzenie 9 lutego 2019 r. zmian ustawowych nie-
sie ze sobą zagrożenia poligrafi czne. Nie wszyscy zdają sobie 
sprawę, że czekając na ostatnią chwilę z wdrożeniem zmian, 
mogą „zawirować” płynnością dostaw kartoników z drukarń. 
Nie wszyscy biorą pod uwagę, że wprowadzenie zmian wpłynie 
na koszty opakowań wykonywanych z tektur litych oraz opako-
wań zbiorczych wykonywanych z tektur falistych.

 Zmiana formatów kartoników

Konieczność stosowania nadruków serializacyjnych, naj-
częściej na ściankach bocznych kartonika, wymaga wygospo-
darowania miejsca na taki nadruk. W większości przypadków 
szerokość ścianki potrzebnej do umieszczania stosownych na-
druków określana jest na 25 mm.

Oznacza to konieczność zmian we wszystkich kartonikach 
węższych od podanego wymiaru. Zmiana ta skutkuje również 
koniecznością zmiany wymiarów opakowań zbiorczych.

Można powiedzieć, że to najprostsza czynność do wykona-
nia – zmiana jednego wymiaru. Z pewnością tak, ale… pociąga 
za sobą skutki nieobojętne dla procesów technologicznych wy-
konania kartonika.

1.  Wzrost	 powierzchni	 (formatu)	 kartonu	 potrzebnego	 do	
wykonania	kartonika
Zmiana powierzchni kartonika skutkuje koniecznością 

zwiększenia formatu kartonu potrzebnego do jego wykonania. 
Zwiększenie formatu kartonu skutkuje większym udziałem ma-
teriału w kosztach wytworzenia kartonika. Drukarnia, chcąc 
minimalizować koszty produkcji, zamawia papier do produkcji 
ulotek, karton do produkcji kartoników dokładnie pod format. 
Wymiary kartonu są ściśle powiązane z wymiarami produkowa-
nymi z niego kartonika. 

Fot. 1. Kartoniki z nadrukowanymi elementami związanymi z serializacją

Fot. 3. Fragment wykrojnika Fot. 6. Element narzędzi oczyszczających
– szpilki wypychające

Fot. 7. Element narzędzi oczyszczających
– deska dolna

Fot. 4. Wyklejka wyrównująca wykrojnik

Fot. 5. Element narzędzi oczyszczających
 – deska górna

Fot. 8. Zestaw rylm-pertinaxów

Fot. 2. Magazyn kartonu w drukarni Intrograf Lublin S.A. Formaty kartonu 
precyzyjnie dobrane do wielkości kartonika

Drukarnie w celu zachowania płynności produkcji oraz 
dotrzymywania terminów realizacji zamawiają kartony z kilku-
tygodniowym wyprzedzeniem. Muszą również dysponować 
określonymi zapasami magazynowymi. Nie jest łatwo z dnia 
na dzień zmienić format kartonu bez poniesienia dodatkowych 
niepotrzebnych kosztów, wynikających z konieczności dopaso-
wania do bieżących potrzeb formatu kartonu z aktualnie posia-
danymi stanami magazynowymi. Podczas zmiany formatu kar-
tonu należy brać pod uwagę:

•   •  konieczność wykorzystania już zamówionych i posiada-
nych przez drukarnię ilości kartonu,

•   •  czas potrzebny na realizację przez papiernie zamówionych 
nowych formatów kartonu.

Takie zmiany wymagają koordynacji działań zamawiające-
go i drukarni. Wdrażanie zmian formatu produkowanych przez 
drukarnię kartoników powinno być przygotowywane z odpo-
wiednim wyprzedzeniem. Nie należy pomijać sytuacji, kiedy 
zwiększenie wielkości kartonika wpłynie na zmniejszenie tzw. 
użytków mieszczących się na arkuszu. Taka zmiana powoduje 
zwiększenie liczby arkuszy potrzebnych na realizację zamó-
wienia. Jest to także większa liczba „przelotów” przez maszynę 
podczas drukowania i wykrawania.

2. 	 Zmiana	wykrojników
Każda ingerencja w wymiary kartonika wymusza zmianę 

wykrojnika. Musimy pamiętać o tym, że wykrojnik jest tylko 
elementem zestawu narzędzi potrzebnych do wykonania wy-
kroju opakowania. 

Komplet narzędzi do wykrawania składa się z:
•   • wykrojnika,
•   •  wyrównującej wykrojnik wyklejki,
•   •  narzędzia do tzw. oczyszczania kartoników podczas wykra-

wania,
•   •  zestawu rylm-perti naxów umożliwiających wykrawanie.
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Potocznie uważa się, że ingerencja w wymiary kartonika to 
tylko ewentualna zmiana samego wykrojnika. W rzeczywistości 
jest zupełnie inaczej. Ingerencja w wymiary kartonika wymaga 
wymiany nie tylko wykrojnika, ale również całego zestawu na-
rzędzi wykrawających. To nie jest operacja, którą można wyko-
nać bezkosztowo.

Niewiele jest firm wykonujących wykrojniki. Wytwarzają 
one wykrojniki różnej jakości i na różnym poziomie zaawan-
sowania konstrukcji kartonika. Mając na uwadze wymagania 
jakościowe odbiorców kartoników z branży farmaceutycznej, 
kosmetycznej, spożywczej, znacznie ograniczamy liczbę wy-
twórców narzędzi wykrawających. Jest to związane nie tylko 
z estetyką wykonanego wykroju, ale i z wymaganiami jakościo-
wymi najszybszych linii pakujących. Producenci wykrojników 
na pewno wiedzą, że czeka ich wzrost zapotrzebowania na 
wykrojniki i zestawy narzędzi do wykrawania. Z pewnością są 
świadomość krótkotrwałości wzrostu koniunktury. W związku 
z tym nie należy się spodziewać, aby poprzez inwestycje w ma-
szyny zwiększali swoje moce produkcyjne.

Powstała sytuacja może powodować:
•   •  wydłużenie czasu oczekiwania na wykrojniki,
•   •  ryzyko obniżenia jakości wykonywanych zestawów narzę-

dzi wykrawających,
•   •  ryzyko koniunkturalnego wzrostu cen. 

Każda z powyższych sytuacji stanowi zagrożenia dla bez-
pieczeństwo klienta drukarni. Może mieć bezpośrednie przeło-
żenie na terminy realizacji zamówień, ich jakość oraz cenę. Czy 
można temu zapobiec? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na 
to pytanie. Z pewnością można zmniejszyć ryzyko doprowadze-
nia do takich sytuacji. 

3. 	 Zmiana	wielkości	opakowań	zbiorczych	
Kolejną konsekwencją zmiany wielkości opakowań jednost-

kowych jest zmiana wielkości opakowań zbiorczych wykonywa-
nych z tektur wielowarstwowych. Opakowania zbiorcze mają 
swoje indywidualne wymiary ściśle dostosowane do wymiarów 
pakowanego w nie kartonika jednostkowego. Nie ma możliwo-
ści zastosowania opakowań o uniwersalnych wymiarach. 

Fot. 9. Ułożenie kartoników w opakowaniu zbiorczym dokładnie 
dopasowanym do wielkości kartonika jednostkowego

Odpowiednie dostosowanie wymiarów opakowania zbior-
czego pozwala na bezpieczne dostarczanie zamówionych kar-
toników jednostkowych.

Nie można sobie pozwolić na „wożenie powietrza” w nie-
prawidłowo dobranych wymiarowo opakowaniach zbiorczych, 
w przypadku których mamy sytuację analogiczną do tej z tektu-
rami litymi i wykrojnikami. Wprowadzanie do realizacji natych-
miastowych zmian stawia drukarnie przed dylematami:
•   •  co zrobić z posiadanymi w magazynie dotychczas stosowa-

nymi opakowaniami,
•   •  w jakim terminie będą realizowane zamówienia nowych 

opakowań zbiorczych z nowymi wymiarami,
•   •  jaki wpływ na cenę będzie miała zmiana wymiarów opako-

wań zbiorczych. 

Z odpowiedzią na te pytania i wątpliwości nie powinniśmy 
czekać do ostatniej chwili. Przygotowanie się do zmian odpo-
wiednio wcześnie będzie znacznie bezpieczniejsze.

 

 Korzyści z wprowadzanych zmian

Wprowadzanie koniecznych zmian w opakowaniach ma 
swoją pozytywną stronę. Stwarza doskonałą okazję do „zro-
bienia porządku” z formatami kartoników. Jest tym momentem, 
kiedy można na szeroką skalę wprowadzić standaryzację for-
matów kartoników, która w istotny sposób wpływa na efek-
tywność pakowania oraz w znaczący sposób zmniejsza problem 
działów produkcji i utrzymania ruchu, jakimi są mikroprzestoje. 
Standaryzacja formatów kartoników w połączeniu ze standary-
zacją ulotek daje policzalne korzyści finansowe poprzez:
•   •  ograniczenie liczby przestawień i regulacji maszyn pakują-

cych,
•   •  zmniejszenie zużycia części w maszynie,
•   •  zmniejszenie kosztów części zamiennych,
•   •  zwiększenie mobilność operatorów maszyn, 
•   •  zmniejszenie liczby mikroprzestojów.

Czy wszyscy wykorzystają zaistniałą sytuację do wdro-
żenia programu standaryzacji kartoników? Z pewnością nie. 
Oporni muszą zdawać sobie sprawę z tego, że przeoczają dobry 
moment na zmiany, które mają istotny wpływ na wydajności 
pakowania, a więc na redukcję kosztów produkcji. 

Nie można zapomnieć, że ustawa fałszywkowa wprowa-
dza do maszyn pakujących dwa dodatkowe elementy zwią-
zane z pakowaniem, tj. drukowanie kodów identyfikacyjnych 
oraz zaklejanie kartoników. Obojętnie, czy kartoniki zakleja-
ne będą klejem hot melt czy etykietą tamper evident, w ma-
szynie zainstalowane zostaną dodatkowe urządzenia wy-
magające obsługi ze strony operatorów maszyn pakujących. 
Obsługa tych urządzeń z pewnością wpłynie na wydajność 
pakowania.  Zarówno drukarki, jak i przystawki do przykle-
jania etykiet do kartoników lub system nanoszenia kleju do 
zaklejania kartoników wymagają obsługi, serwisowania, re-
gulacji czy też mogą ulec awarii. Dlatego niezmiernie ważne 
jest szukanie sposobów rekompensowania innymi działania-
mi ponoszenia strat w wydajności pakowania. Standaryzacja 
wielkości opakowań jest najlepszym działaniem, jakie można 
w tej sytuacji zastosować.
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