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D obrze określone i prawidłowo wykorzystywane 
standardy jakościowe są dla drukarń podstawą 
do spełniania oczekiwań rynku. Są niejako 
przewodnikiem i stanowią fundament dla 
prawidłowego funkcjonowania firmy. Można 

nawet stwierdzić, że niejednokrotnie decydują o jej istnie-
niu. Wielokrotnie rozmawiając z osobami biorącymi udział 
w pracach nad przygotowaniem „Specyfikacji jakościowych” 
i „Umów jakościowych”, odnosiłem wrażenie jakby drukarnia 
i jej zleceniodawca stali po dwóch stronach dzielącego ich 
muru. W podejściu do partnerstwa biznesowego nie ma zgody 
na takie postawy. Obie strony muszą zrozumieć, że grają do 
jednej bramki. Gdyby głębiej zastanowić się na współpracą 
na linii drukarnia–klient, to na dobrą sprawę można stwierdzić, 
że drukarnia jest filią produkującą kartoniki bądź ulotki dla 
swojego odbiorcy. Przy wprowadzeniu takich zasad współpracy 
zarówno zleceniodawcy drukarni, jak i samej drukarni powinno 
zależeć na wspólnym wypracowaniu takiego systemu określa-
nia parametrów jakościowych, który zapewni pełne poczucie 
bezpieczeństwa produkcji. Tym samym takie bezpieczeństwo 
ma być zagwarantowane odbiorcom produktów w aptekach czy 
sklepach z kosmetykami. Wypracowane wspólnie parametry 
jakościowe muszą być osiągalne i powtarzalne w warunkach 
produkcyjnych. Dotyczy to zarówno kartoników, jak i ulotek 
przylekowych czy kosmetycznych.

Cel nadrzędny  
– najwyższa jakość

W zasadzie wiele istotnych parametrów mających wpływ 
na produkcję, w tym proces pakowania, jest określonych 
w specyfikacjach. Warto się jednak skupić na tym, czego 
bardzo często w takich dokumentach brakuje. Stwarza to 
zagrożenie zaistnienia sytuacji, w których mogą powstać 
niedomówienia lub niepotrzebne kontrowersje. W większości 
takich przypadków, w myśl zasady dobrej współpracy, drukarnie 
idą na ustępstwa, zdając sobie sprawę z tego, że nie wszystko 
było dostatecznie określone – dopowiedziane. Jednocześnie 
mają one świadomość istnienia niedopowiedzeń oraz ryzyka 
powtórzenia się spornych sytuacji.

Braki w dokumentacji jakościowej
 9 Wymiary kartoników i ulotek

Kontrowersje może budzić sprawa najprostsza, jaką jest popraw-
ne określenie wymiarów kartoników i ulotek. W dokumentach 
jakościowych związanych z produkcją kartoników zazwyczaj nie 
ma informacji, jaki wymiar kartonika podlega weryfikacji. Czy 
sprawdzamy zewnętrzne, czy wewnętrzne wymiary kartonika? 
A może weryfikujemy zgodność wymiarową po rozklejeniu 
kartonika, tzn. od środka bigu (od środka jednego bigu do 
środka kolejnego bigu)? Wydawać by się mogło, że to drobny 
szczegół. W przypadku wyższych gramatur tektur litych różnice 
w wymiarach kartoników mierzonych na zewnątrz kartonika 
w porównaniu do wymiarów wewnętrznych mogą wynosić 
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nawet 2-3 mm. Są to nieakceptowalne różnice, stuprocentowy 
powód do złożenia reklamacji. 

Jeżeli już jesteśmy przy wymiarach kartonika, nie można 
pominąć określenia tolerancji wymiarowych. Konieczność 
określenia tolerancji wymiarowych nie wynika z precyzji wyko-
nania wykrojników, gdyż producenci narzędzi wykrawających 
bez problemu są w stanie zachować tolerancję wymiarową 
np. między bigami na poziomie 0,05 mm. Powstające więk-
sze różnice wymiarowe są skutkiem deformacji tektury litej 
podczas zmiany jej wilgotności oraz precyzji składania karto-
ników wzdłuż linii bigowania – przegniecenia. W określeniu 
dopuszczalnych tolerancji wymiarowych swoje dokładają 
producenci kartoniarek, którzy dla własnego bezpieczeństwa 
potrafi ą defi niować takie tolerancje na poziomie 0,2-0,3 mm. 
Czy tak wyśrubowane wymagania są zawsze potrzebne? Śmiem 
twierdzić, że są to działania na wyrost.

Fot. 2. Kontrolowanie zgodności wymiarów ulotki tzw. 
wielopanelowej.

Podsumowanie:
• prawidłowo określajmy wymiary kartonika, 
• defi niujmy sposób weryfi kacji wymiarów,
• określajmy dopuszczalne tolerancje wymiarowe,
• określajmy warunki klimatyczne, w jakich będziemy 

kontrolować wymiary.

 9 Weryfi kacja kolorystyki
O kolorystce kartoników i ulotek można by napisać kilka 
oddzielnych artykułów. Chcę jednak, abyśmy skupili się na do-
puszczalnych odchyleniach barwnych, które, czy nam się to 
podoba, czy też nie, powinniśmy uwzględnić, jeśli drukujemy 
w technice off setowej. Drukowanie off setowe nie należy do 
najbardziej stabilnych pod względem idealnej powtarzalności 
kolorystyki. Niestety w przypadku prób określenia dopusz-
czalnych odchyleń barwnych trudno posługiwać się normą 
ISO 12647-2, która wprawdzie defi niuje takie odchylenia 
w drukowaniu off setowym, ale mam wrażenie, że co najmniej 
nieudolnie. Norma określa dopuszczalne odchylenia tylko 
w przypadku kolorów CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black), 
do tego z tak dużymi tolerancjami, nieakceptowalnymi nawet 
dla bardzo, ale to bardzo tolerancyjnych zleceniodawców. 
Norma przemilcza kolory specjalne, w tym z katalogu Pantone 
i HKS (powszechnie używanych w poligrafi i). Jeżeli do tego 
dodamy niezbyt precyzyjne określanie podłoży drukowych, to 
powstaje problem, na który trzeba znaleźć sposób. Odchylenia 

Fot. 1. Kontrolowanie poprawności wymiarów kartonika – wymiary 
zewnętrzne.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z weryfi kowaniem wymiarów 
ulotek. W tym przypadku zbyt liberalne podejście do kontroli 
jakości tego parametru może sparaliżować proces pakowania. 
Warto jednak pamiętać o tym, że papiery niskogramaturowe 
są podatne na zmianę wymiarów pod wpływem czynnika 
zewnętrznego, jakim jest wilgotność powietrza. W skrajnych 
przypadkach deformacja liniowa papieru może dochodzić do 
ponad 1,5% w kierunku CD – w poprzek włókien. Można to 
łatwo przenieść na konkretną zmianę wymiarów, np. szerokość 
ulotki 200 mm × 1,5% = 3 mm niezgodności wymiarowej. 
Taki odchylenie jakościowe jest nieakceptowalne. Aby uniknąć 
błędnych ocen jakościowych, muszą być określone warunki 
klimatyczne, w jakich następuje kontrolowanie wymiarów 
w drukarni i u odbiorcy ulotek. Najbardziej powtarzalne wy-
niki kontroli wymiarów ulotek otrzymujemy przy wilgotności 
względnej papieru na poziomie 40-60% i w temp. 20-25°C. 

Warto zdać sobie sprawę 
z tego, że dla dobrej 
drukarni prawidłowo 

przygotowana 
„Specyfi kacja jakościowa” 

jest wyznacznikiem 
– drogowskazem do 

spełnienia oczekiwań 
klienta.
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w kolorystyce, a właściwie brak prawidłowej definicji takich 
odchyleń skutkuje tym, że tego typu niedoskonałości stano-
wią jedną z najczęstszych przyczyn reklamacji czy też uwag 
jakościowych. Czy można tego uniknąć? Oczywiście! Czy 
jest to proste do wykonania? Absolutnie nie jest to proste. 
Jednak wspólnie z dobrą drukarnią można wypracować taki 
kompromis, który da gwarancję wysokiej jakości produkcji 
oraz, co jest bardzo ważne w przypadku kartoników, ich po-
wtarzalność kolorystyczną. Pomimo pewnych niedoskonałości 
pomiarowych należy brać pod uwagę określenie dopuszczalnych 
odchyleń barwnych za pomocą spektrofotometrów. Pomiarów, 
które nie są co prawda doskonałe, ale na pewno obiektywne 
oraz powtarzalne podczas kontroli na pierwszej, drugiej czy 
też trzeciej zmianie w pracy. Dzięki pomiarom spektrofoto-
metrycznym unikamy kłopotliwych w ocenie tzw. sytuacji 
progowych. Kolorystyka jeszcze akceptowalna, czy już nie? 
Dla osób tworzących odpowiednie zapisy w specyfikacjach 
jakościowych niezwykle trudne może być ustalenie, kto ma 
określić dopuszczalne tolerancje barwne. Manager produktu 
zajmuje się jego sprzedażą, grafik tworzący projekt – projekto-
waniem, kontrola jakości sprawdza zgodność z tym, co zostało 
wcześniej zatwierdzone, dział zakupów negocjuje korzystne 
ceny i terminowe dostawy. To może być problem, ale bez takich 
uzgodnień problemy mogą być znacznie większe.

rygorystyczne. Ale czy zawsze są aż tak potrzebne? Można 
mieć co do tego wątpliwości. Jednak skoro drukarnie akceptują 
takie wymagania, to oznacza, że godzą się na takie ustalenia 
i są w stanie je spełnić. Problem, który zostanie opisany, nie 
dotyczy ulotek w formie pojedynczej kartki, która następnie 
będzie składana do gotowej postaci na GUK, tj. przystawkach 
do złamywania na maszynach pakujących – kartoniarkach. 
Zagadnienia związane z jakością sprasowania nie dotyczą 
tych ulotek. Prawidłowe sprasowanie dotyczy ulotek, które są 
odbierane w postaci wyrobów gotowych, np. ulotki składane 
do harmonijki, ulotki wielopanelowe czy też w formie pół-
produktów – ulotki składane tylko na pół lub na trzy części. 
Tutaj stopień sprasowania ulotek ma wpływ na wydajności 
pakowania i warty jest określenia.

Fot. 3. Narzędzia do weryfikacji zgodności ze wzorem kolorystyki 
KTK (Karta Tolerancji Kolorów), spektrofotometry poligraficzne. 

Podsumowanie:
• określajmy dopuszczalne odchylenia w kolorystyce, 
• wykorzystujmy do tego celu KTK (Karty Tolerancji Ko-

lorów),
• rozważmy wprowadzenie pomiarów spektrofotome-

trycznych.

 9 Stopień sprasowania ulotek
Kiedy określamy parametry prawidłowej ulotki, doskonale 
wiemy, w jaki sposób ocenić jej prawidłowe wymiary. Trochę 
gorzej jest z poprawnymi tolerancjami wymiarowymi. W więk-
szości dokumentacji jakościowych tolerancje wymiarowe są 

Fot. 4 i 5. Na zdjęciach zupełnie różne wyniki weryfikacji stopnia 
sprasowania tej samej ulotki.

To właśnie m.in. od stopnia sprasowania ulotek zależy 
płynność ich pobierania do złamywania czy do bezpośredniej 
aplikacji w kartonik. W większości dokumentów jakościowych 
stopień sprasowania ulotek jest pomijany. Skoro zauważana 
jest rola wpływu wielkości sprasowania ulotek na pakowanie, 
należałoby określić, kiedy jest ona prawidłowa. Tutaj ponow-
nie niezbędna jest współpraca z dobrą drukarnią, która jest 
w stanie pomóc określić prawidłowy i powtarzalny proces 
prasowania ulotek po złamywaniu. Tak naprawdę problem 
definicji prawidłowego wykonania procesu leży po stronie 
metod pomiarowych. Powyższe zdjęcia pokazują tę samą 
ulotkę, tak samo sprasowaną, a jednak z diametralnie różnymi 
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wynikami kontrolnymi. Diabeł tkwi w drobnym szczególe, 
jakim jest siła nacisku suwmiarki lub śruby mikrometrycznej. 
Ideałem byłoby posługiwanie się suwmiarką z kontrolowaną 
siłą nacisku. Odłóżmy jednak taki sprzęt pomiarowy do życzeń 
na przyszłość. Na tę chwilę dobrze jest usiąść przy jednym stole 
i wspólnie ustalić zasady pomiarów, dysponując standardową 
suwmiarką lub śrubą mikrometryczną. Następnie wprowadzić 
do dokumentacji jakościowej stosowny zapis. Czy wszystkie 
drukarnie będą chciały wprowadzić kolejny parametr jako-
ściowy? Z pewnością nie. Drukarnie, które wiedzą, jakie są 
ich możliwości jakościowe, nie będą mieć obiekcji.

Podsumowanie:
• wprowadzenie informacji o stopniu sprasowania ulotek 

ułatwi proces pakowania,
• konieczne jest wspólne wypracowanie powtarzalnego 

procesu prasowania ulotek,
• wspólne ustalenie zasad kontroli stopnia sprasowania ulotek.

 9 Zanieczyszczenia zadruku na kartonikach – kropki, 
plamki

Najczęściej dokumentacje jakościowe pomijają kwestie wad 
w drukowaniu, które wynikają z pylenia papieru czy podłoża 
wykonanego z tektury litej. Systemy odpylające arkusze przed 
drukowaniem w maszynach drukujących są bardzo sprawne, 
a w połączeniu z systemami oczyszczania form drukowych 
radzą sobie świetnie z większością takich utrudnień. Jeżeli 
dołączymy do tego odpowiednią jakość tektur litych GC-1 
i GC-2 czy też tektury SBS produkowanej z czystej celulozy 
bielonej, z których wykonywana jest większość produkcji 
opakowań dla farmacji i przemysłu kosmetycznego, to pylenie 
surowca jest oczywiście utrudnieniem w drukowaniu, ale nie 
stanowi dramatu jakościowego. Po prostu pewien procent 
kartoników z wadami wynikającymi z pylenia surowca jest 
po drukowaniu i wykrawaniu odrzucany na makulaturę. 

Dominującym składnikiem wyżej wymienionych tektur 
litych są włókna pierwotne wytwarzane z celulozy (głownie 
z drzew liściastych). I tutaj pojawia się pierwszy poważny 
problem. Można nawet stwierdzić, że działania proekologiczne 
zachwiały rynkiem celulozy na świecie. Rezygnacja z plastiku 
do produkcji jednorazowych talerzy, kubków, rurek do napojów 
i wielu innych wyrobów, które dotychczas były wykonywane 
z tworzyw sztucznych, zaowocowała gigantycznym wzrostem 
cen celulozy. Papier i tektury lite po prostu znacznie drożeją. 
Konieczne staje się więc szukanie oszczędności. Kwestią 
czasu jest zwiększenie produkcji opakowań z tektur litych 
wyprodukowanych z włókien wtórnych, czyli makulatury. 
Ekologia i cena surowca z pewnością zrobią swoje. Wzrośnie 
udział tektur litych z grupy GD w produkcji kartoników. Do 
takiej sytuacji należy się przygotować, gdyż gorszy produkt 
zacznie wypierać lepszy ze wszystkimi konsekwencjami 
z tym związanymi, tj. ze zwiększonym pyleniem tektury litej 
z grupy GD. Drukarnie i odbiorcy kartoników będą mieć 
dwa wyjścia. Mogą:

1. zaakceptować wzrost cen i zachować dotychczasowy 
status quo,

2. wprowadzić do produkcji tektury lite wyprodukowane 
z włókien wtórnych.

Oczywiście w przypadku zwiększonego pylenia surowca 
będzie można w dalszym ciągu odrzucać kartoniki wadliwe. 
Co jednak w sytuacji, kiedy z przyczyn obiektywnych może 
dojść do odrzucania 20-30% produkcji? Koniecznym staje się 
określenie, co dopuszczamy jako wyroby dobre, a co ewidentnie 
jest niedopuszczalne, czyli jest makulaturą. Do ustalenia będzie 
też, czy kropka o średnicy 0,5 mm na rewersie kartonika, która 
nie deformuje wrażliwych informacji, jest dopuszczalna, czy też 
nie. Bliska współpraca z dobrą drukarnią może zaowocować 
czytelnymi i realnymi do wykonania zapisami jakościowymi.

Reklama
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Podsumowanie:
• definiujmy dopuszczalne błędy w drukowaniu,
• miejmy świadomość tego, że wprowadzanie do produkcji 

gorszych jakościowo tektur litych przy zachowaniu nie-
zmienionych standardów jakościowych skutkuje wzrostem 
odpadów produkcyjnych, a w konsekwencji wzrostem cen. 

 9 Narzędzia kontrolno-pomiarowe, metody pomiarów
Jeżeli chcemy, aby w „Specyfikacjach jakościowych” określone 
zostały bardzo precyzyjnie wymagania dotyczące m.in. wy-
miarów kartoników i ulotek, kolorystyki, stopnia sprasowania 
ulotek itp. dane techniczne, muszą być wyraźnie określone:

• narzędzia, jakimi będziemy kontrolować wymienione 
parametry,

• warunki, w jakich będą dokonywane weryfikacje jakościowe.
• jeżeli wymiary kartonika podawane za prawidłowe wynoszą 

np. 85,4×20,3×128,7 mm, to obie strony muszą wiedzieć, 
że ich prawidłowa weryfikacja wymaga podania:

 – do których wymiarów odnoszą się podane wartości i ja-
kim narzędziem pomiarowym dokonujemy weryfikacji 
(zdecydowanie nie jest to linijka),

 – jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że na stabilność wy-
miarową ulotek ogromny wpływ mają zmiany wilgotności 
powietrza, otoczenia, to musimy wyraźnie określić, w jakich 
warunkach klimatycznych obie strony, tj. drukarnia i od-
biorca ulotek, kontrolują zgodności wymiarowe,

 – wprowadzając spektrofotometry do kontroli jakości kolo-
rystyki, musimy mieć urządzenia ustawione identycznie 
co do warunków pomiarowych.

Podsumowanie:
• na ile to możliwe precyzujmy wymagania jakościowe,
• odchodźmy od oceny wzrokowej na rzecz obiektywnych 

urządzeń kontrolno-pomiarowych,
• definiujmy nie tylko narzędzia do kontroli jakości, ale 

również warunki, w jakich należy dokonywać pomiarów.

Wielokrotnie zadawane było pytanie: dlaczego? Dlaczego 
specyfikacje czasami wielostronicowe nie zawierają tak istotnych 
dla jakości informacji? Dlaczego przemilczane są parametry 

mające wpływ na wydajność procesu pakowania oraz mogące 
powodować dwuznaczność oceny jakości wyrobów dostarczo-
nych przez drukarnię? Nasuwa się kilka prostych wniosków:

• po pierwsze: nie zdawano sobie sprawy z wagi wielu 
parametrów jakościowych,

• po drugie: nie bardzo wiedziano, jak pewne informacje 
sprecyzować,

• po trzecie: tak było dotychczas i jakoś się wszystko kręciło,
• po czwarte: w powszechnym użyciu nie było wielu urządzeń 

kontrolno-pomiarowych, np. spektrofotometrów,
• po piąte: nie było dostatecznej współpracy na linii dru-

karnia–odbiorca kartoników i ulotek.

Zakończenie
Warto zdać sobie sprawę z tego, że dla dobrej drukarni prawidło-
wo przygotowana „Specyfikacja jakościowa” jest wyznacznikiem 
– drogowskazem do spełnienia oczekiwań klienta. Stanowi 
również podstawę do roszczeń w przypadku niespełnienia 
przez drukarnię określonych wymagań. Jest jednak druga 
strona medalu… „Specyfikacja jakościowa” powinna dawać 
drukarni możliwość produkcji z pewną i w pełni powtarzalną 
jakością. Dlatego tak ważne jest, aby w jej tworzeniu możliwie 
w szerokim zakresie uczestniczyła również drukarnia. Nie 
powinien to być dokument, który w bezwzględny sposób na-
rzuca oczekiwania tylko jednej strony, bez brania pod uwagę 
obiektywnych możliwości produkcyjnych drukarni.� n
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A utorski projekt szkoleń technologicznych 
realizowany jest nieprzerwanie od 2011 roku. 
Akademia łączy Partnerów biznesowych 
Intrografu, a jej celem jest wymiana wiedzy 
z zakresu produkcji opakowań i ulotek oraz 

dzielenie się poligrafi cznym know-how. Intrograf jest związany 
z drukiem już ponad 70 lat, od 1990 roku produkuje opakowania 
kartonowe dla farmacji. Szkolenia Akademii dotyczą praktycz-
nych aspektów współpracy pomiędzy fi rmami farmaceutycznymi 
a producentem opakowań i pozwalają na dobre rozumienie 
oczekiwań Klientów. Spotkania to okazja do wymiany do-
świadczeń, dzięki którym Intrograf może tworzyć innowacyjne 
projekty, wysokiej jakości produkty i promować ekologiczne 
rozwiązania w dziedzinie opakowań. Przez lata Akademia 
rosła w siłę i stale zyskiwała nowych sympatyków. Dotychczas 
w cyklicznych szkoleniach wzięło udział 1780 uczestników, 
w tym pond tysiąc w formie spotkań stacjonarnych. 

Dzielimy się wiedzą: Intrograf 
świętuje 10 lat Akademii Poligrafi i
Intrograf Lublin, lider rynku opakowań kartonowych i ulotek dla branży farmaceutycznej, 
świętuje dziesięciolecie Akademii Poligrafi i i publikuje pierwszą książkę poświęconą technologii 
produkcji kartoników.  

Szwajcarii, Węgier i Wielkiej Brytanii. Spotkania były prowa-
dzone w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

W ramach Akademii organizowane są również dedykowane 
szkolenia zamknięte dopasowane do indywidualnych potrzeb 
danego Partnera biznesowego.

Początek pandemii wyznaczył nowy etap Akademii, która 
bardzo szybko transformowała do regularnych spotkań online. 
Do tej pory zrealizowanych zostało aż 21 wirtualnych szkoleń, 
a liczba ta cały czas rośnie. Do końca 2021 planowanych jest 
kolejnych 8 spotkań. 

Foto.1. Akademia Poligrafi i w fabryce Intrografu w Lublinie.

Foto.2. Dedykowane szkolenie zamknięte w Intrografi e. 

Foto. 3 . Wirtualna Akademia Poligrafi i

Na kanwie Akademii Poligrafi i powstało kilkadziesiąt 
artykułów w prasie branżowej. Ich podsumowaniem, wydanym 
z okazji Jubileuszu projektu, jest jedyna na rynku pozycja 
książkowa „O produkcji opakowań farmaceutycznych i nie 
tylko…” autorstwa Ryszarda Wielgosa, Pełnomocnika Zarządu 
Intrograf Lublins S.A. ds. Wdrażania Nowych Technologii 
i Szkoleń. To jedyne w swoim rodzaju kompendium wiedzy 
z zakresu produkcji opakowań kartonowych i ulotek przyle-
kowych.  Unikatowe wydanie trafi  wyłącznie do uczestników 
Akademii Poligrafi i oraz Partnerów Intrografu.

Foto 4. Okładka książki „O produkcji opakowań farmaceutycznych 
i nie tylko…” Ryszarda Wielgosa.

WIĘCEJ INFO: WWW.INTROGRAF.COM.PL

Akademia to także projekt międzynarodowy – szkolenia 
zagraniczne odbywały się w Niemczech, Rosji i Kazachsta-
nie. Intrograf gościł uczestników z 11 państw: Belgii, Fran-
cji, Holandii, Irlandii, Kazachstanu, Niemiec, Polski, Rosji, 

Artykuł sponsorowany


