Praktycy dla praktyków

Wydajny i efektywny proces
wytwarzania tektury falistej
15 listopada br. członkowie Sekcji Tektury Falistej Stowarzyszenia Papierników Polskich mieli okazję pogłębić
swą wiedzę na warsztatach „Praktyczne aspekty wytwarzania tektury falistej”.
Odbyły się w poznańskim Novotelu Centrum i były adresowane do pracowników średniego szczebla (operatorów, brygadzistów,
mistrzów zmianowych itd.), zatrudnionych w firmach członkowskich STF SPP. Praktycznie każda z tych firm wydelegowała
swoich reprezentantów. Udział zgłosiło 67 uczestników. Za niewielką opłatą (250 zł od osoby) mieli oni wyjątkową okazję
czerpać z wiedzy i doświadczeń fachowców-praktyków – Marka Motylewskiego (Mondi Świecie) i Łukasza Nęckiego (Aquila
Radomsko).
Spotkanie zainaugurował Paweł Rogalka, przewodniczący Sekcji Tektury Falistej SPP i dyrektor zarządzający firm Aquila i VPK
Packaging. Zwrócił uwagę na wyjątkowość warsztatów, skierowanych tylko i wyłącznie do członków STF, którzy poznają
najlepsze dostępne praktyki z zakresu wytwarzania tektury falistej, rozwiną swe umiejętności, co przełoży się na wymierne
korzyści reprezentowanych przez nich firm – podwyższenie efektywności procesu produkcji tektury falistej poprzez jak
najmniejsze straty materiałowe i jak najwyższą wydajność produkcji.

„Sekcja Tektury Falistej SPP w swoich statutowych założeniach
ma wpisane wsparcie swoich członków w procesie pogłębiania
wiedzy i rozwoju zawodowych kompetencji. Idea organizacji
warsztatów to pomysł na to, jak można tak prostym
sposobem wzbogacić wiedzę pracowników liniowych,
bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie
i zarządzanie procesem produkcji tektury. To w ich
rękach spoczywa wydajność i efektywność procesów.
To oni mają największy wpływ na to czy linia
produkcyjna osiąga maksymalną wydajność
dla danej serii zleceń i specyfikacji oraz jakie
straty materiałowe generujemy. Każda część %
strat w papierze, jak również każde 5-10 m/min
wyższa prędkość średnia produkcji przelicza się w skali
roku na wielotysięczne oszczędności dla fabryki. To jest
właśnie wymierna korzyść, jaką nasza sekcja chce dostarczać
personelowi przedsiębiorstw naszych członków. Mamy nadzieję,
iż dzięki naszym warsztatom z czasem wzrost kompetencji
operatorów będzie widoczny i wymierny w korzyściach
zakładów”
– mówi Paweł Rogalka, przewodniczący Sekcji Tektury
Falistej SPP
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