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lehettünk tanúi, keleten és nyugaton egyaránt.
A legújabb trend pedig a nagy befektetési társaságok megjelenése.
Ausztria húzóágazata a papíripar
Az európai országok sorában Ausztria
kiemelkedően gazdag faállománnyal büszkélkedhet. Az erdő- és fagazdálkodásra támaszkodó iparágak jelenleg évente tíz milliárd euró
értéket termelnek, és 250 ezer embernek
adnak munkát, főként olyan régiókban, ahol
más lehetőség alig van. A papírgyártó és feldolgozó ágazat termelése 50 év alatt tízszere-

sére növekedett, és a versenyképes és kitűnő
minőségű termékeket a világ 150 országában
forgalmazzák.
Az elmúlt év nehézségei ellenére tehát nem
vitás, hogy az osztrák gazdaságban kiemelkedő szerepe van a cellulóz- és papírgyártásnak,
s e húzóágazat jövőjét tekintve, az optimizmus
megalapozott.
Forrás: [1] Papier aus Österreich, Jahresbericht 2005. 7, 11. oldal
Összeállította:
Dr. Helyes Lászlóné

Felavatták a világ legmodernebb
papíripari létesítményét
2006 május 11-én ünnepélyes külsőségek
közepette avatták fel, mintegy 600 résztvevő
jelenlétében a világ legmodernebb papíripari létesítményét a németországi Heidenheim/
Brenzben. Az eseményt díszvendégként ﬁgyelemmel kísérte Baden-Württenberg tartomány
miniszterelnöke Günther Oettinger is, valamint
a kormány több tagja. Günther Oettinger a
megnyitóbeszédében kiemelte az új beruházásnak a régióra gyakorolt hatását, a munkahelyteremtést és a német gazdaság hosszú
távú versenyképességének fokozását.
A grandiózus építkezés 2005 január közepén indult és alig másfél év alatt, határidőre el
is készült. A beruházás költsége meghaladta a
75 millió eurót. A hatalmas, új épület 115 méter
hosszú, 42 méter széles és 28 méter magas.
A csarnok magában foglalja az anyagelőkészítőt,
a papírgépet és az adminisztrációs részlegeket
is. A nyolc hónap alatt kulcsra készre szerelt
csarnokhoz később csatlakoztatták az összesen 700 m³-es tartályokat.
Az új létesítmény „szíve” a 75 méter hoszszú kísérleti papírgép, a VPM 6-os, amelyen
2005 szeptemberében kezdték meg a munkálatokat. A HiDryer szárítószakasz és a Tandem
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Nipco Flex 2006 első felében került beépítésre.
A papírgépen most már 140 technikus és mérnök
dolgozik a világ minden tájáról érkező „papírmacherrel”. Így közösen kutatják és fejlesztik a jövő
papíripari technológiáját a rostanyagtól kezdve a
papírgépen át egészen a feldolgozásig. Kiemelt
ﬁgyelemmel vannak az automatizálás, a számítástechnika és az energiagazdálkodás minél
szélesebb körű papíripari alkalmazására. Az új
beruházás ezzel K+F központként is szolgál.
A VPM-6-ost 3000 m/perc feletti sebességre tervezték. A jelenleg működő papírgépek legnagyobb sebessége mindössze 1900 m/perc.
A papírgép moduláris felépítése lehetővé teszi
az új gyártási programok tesztelését és öszszehangolását valós körülmények között. Erre
most először van itt lehetőség. A papírgépből,
ahol szükséges, teljes egységek kiszerelhetőek
és mással helyettesíthetőek. A papírgéphez
tartozó anyagelőkészítőben pontosan meghatározható a gyártandó papírhoz leginkább megfelelő rostanyag.
Forrás: Voith honlap 2006
Jankelovics Péter
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Új szolgáltatás • MEBIR tanúsítás
MSZ 28001:2003 szabvány szerint
A munkavédelmi törvényt módosító 2004. évi XI. törvény 11.§-ában kiemelten foglalkozik a
kockázatkezeléssel és annak eredményeinek munkáltató általi dokumentálásával. A törvényi elôírás
végrehajtásának legkézenfekvôbb módja a MEBIR kiépítése és mûködtetése.
A Nemzeti Akkreditáló Testület 2006. februárban, NAT-4-0064/2006 nyilvántartási számon
akkreditálta az ÉMI-TÜV Bayern Kft-t az MSZ 28001:2003 szabvány szerinti munkahelyi
egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek, MEBIR tanúsítására az alábbi szakterületeken:
Sorszám Megnevezés

NACE Kód

Sorszám Megnevezés

NACE Kód

4.

Textilipar és termékei

DB

29.

G

5.

Bôr és bôrtermékek

DC

6.

Faipar és termékei

DD

7.

Papíripar

DE 21

32.

Pénzügyi közvetítés; ingatlan; bérbeadás

J,K 70, K 71

17.

Fém alapanyagok és fém termékek

DJ

34.

Mérnöki szolgáltatás

K73, K74.2

18.

Gépészet és berendezések

DK

35.

Egyéb szolgáltatás

19.

Elektromos és optikai berendezések

DL

23.

Máshol nem specifikált gyártás

DN 36

Nagykereskedelem és kiskereskedelem:
motorjármûvek, motorok, személyes és
háztartási gépek javítása

K 74 a 74.2.
kivételével

37.

Oktatás

M

39.

Egyéb szociális szolgáltatás

O

Amennyiben tevékenységükhöz szükségük van MEBIR tanúsításra, készséggel állunk rendelkezésükre.
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