
Tanulmányút az M-real svédországi gyárába
Németh Tamás

November végén került sor az M-real
svédországi papírgyárába szervezett
tanulmányi utazásra, amely Gerely
Gábornak, az irodai kommunikációs
üzletág vezetőjének kiváló szervezésé-
ben valósult meg.

Megérkezésünk másnapján látogattunk el Svéd-
ország egyik legnagyobb papírgyárába, a 30 000
lakosú Örnsköldsvik település mellett található
Husum gyárba, amely Stockholmtól 600 kilomé-
terre északra helyezkedik el a Balti-tenger partján.
Ronnie Powell, a gyár technikai igazgatója kedves
szavakkal fogadott minket, majd egy családias han-
gulatú előadás keretein belül színes grafikonokkal

és számadatokkal kiegészítve mutatta be magát
a gyárat és annak tevékenységét. Az érdekes és ta-
nulságos prezentációból kiderült, hogy a nap hu-
szonnégy órájában, az év 360 napjában megállás
nélkül zajlik a termelés, mindössze öt napot szen-
telnek az éves szervizre és karbantartásra a közel
1500 embert foglalkoztató létesítményben. A gyár
teljes kapacitása évente 670 000 tonna mázolt és
mázolatlan papír, valamint 700 000 tonna cellu-
lózt állítanak elő. Ronnie bemutatta az egész ter-
mékkínálatot, s megbeszéltük a már jól ismert
DataCopy irodai papírok, a Galerie Fine mázolt
papírok és az összes létező jelentős termékcsalád
jellemzőit. A termelés három gyártósoron folyik

(PM 6, PM 7, PM 8), melyeken 5,40 és 6,40 méte-
res szélességgel állítanak elő papírt, 42 g/m2-től
egészen akár 160 g/m2-ig. Az ország egész terüle-
téről, valamint a szomszédos országokból is meg-
állás nélkül szállítják ide a fát, hogy kiszolgálja a
gyár szükségleteit. A késztermék nagy része végül
– a gyár szerencsés elhelyezkedésének köszönhe-
tően – hajóra kerül, és nagyrészt európai piaco-
kon kerül eladásra. A legnagyobb felvevőpiacok
között van Németország, Anglia és Lettország.
Az előadás után Ronnie készséggel válaszolt a fel-
merülő kérdéseinkre, majd egy ízletes ebéd elfo-
gyasztása és egy-egy munkavédelmi sisak felvé-
tele után megkezdtük látogatásunkat a gyárban.
Lépésről lépésre a termelés összes munkafázisá-
ba betekintést nyerhettünk, kezdve a nyersanyag
üzembe érkezésével, a cellulózgyártáson át, egé-
szen a méretre vágásig, a csomagolásig és a szál-
lításig. A technika ördögének köszönhetően szem-
tanúi lehettünk két kisebb üzemzavarnak is: a
papírgépen a szinte végtelen hosszú papírpálya
elszakadásának, illetve a cellulózgyárban egy ra-
koncátlan fadarab akadályozta a gyártósor futá-
sát. A szakképzett dolgozók a szinte teljes mérték-
ben automatizált berendezés segítségével percek
alatt hárítottak el minden felmerülő problémát.

Az este folyamán lehetőségünk nyílt az M-real
által szponzorált hokicsapat, a Modo egy meccsé-
nek megtekintésére, amely – a hazai csapat gyen-
ge teljesítménye ellenére is – felejthetetlen szóra-
kozásnak bizonyult. Látogatásunk utolsó napját
egy stockholmi városnézés töltötte ki, melynek ke-
retein belül idegenvezetőnk bemutatta a város
legjelentősebb látványosságait is. A jól sikerült ta-
nulmányút közelebbi betekintést adott az M-real
egyik korszerű, jól szervezett papírgyárának mű-
ködésébe és életébe.
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A papírgyár madártávlatból
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