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Élet a melegvonalon, hőhullám idején

Arcok a Kokszolóból

Hőségrekordokkal robbant ránk az idei nyár. Ha hinni lehet a statisztikáknak, százhúsz éve nem volt ilyen forró júniusunk. Lapunk újságírója június 24-én járt a kohóknál, a
FAM-on és a meleghengerműi darukarbantartóknál, három
olyan munkaterületen, ahol a hőség igencsak próbára teszi
az ott dolgozókat.

Kinek családi tradíciók, kinek gyermekkori érdeklődés, kinek a véletlen határozta meg, hogy a Kokszolóba került dolgozni. Aztán maradtak, éveken, évtizedeken át, megélve jót
és rosszat, szárnyaló és nehéz időszakokat egyaránt. A 65
éves jubileum alkalmából kokszolós munkavállalókkal beszélgettünk.

2. oldal

13. oldal

65 éves a dunaújvárosi kokszgyártás

Nyári fotópályázat

Jubileumi évforduló érkezett el a Kokszoló életében: hatvanöt éve, 1956. július 8-án gyártották az I-es blokkon az
első adag kokszot. Akkor ezzel egy teljesen új szakmakultúra jött létre Magyarországon. A technológia folyamatos
fejlődésen ment át az eltelt évtizedek során. A dunaújvárosi
kokszgyártás története pedig sikerekben és nehézségekben
egyaránt bővelkedett.

Hasonlóan a korábbi évekhez, idén is meghirdetjük a Dunaferr Magazin hagyományos nyári fotópályázatát. Ezúttal
olyan képeket várunk a dunaferres kollégáktól, amelyek a
természet egy-egy csodáját ábrázolják, legyen az egy szép
virág, egy érdekes kőzet, egy jól sikerült állatportré, vagy
egy különleges formájú felhő. Fotóikat augusztus 8-áig
küldhetik el szerkesztőségünk e-mail címére.

6. oldal

AZ ISD DUNAFERR DUNAI VASMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAPJA

16. oldal

GYÁRI ÉLET

Élet a melegvonalon,
hőhullám idején
FEJENKÉNT NYOLC-TÍZ LITER VÍZ IS ELFOGY EGY MŰSZAKBAN
Hőségrekordokkal robbant
ránk az idei nyár. Ha hinni
lehet a statisztikáknak,
százhúsz éve nem volt ilyen
forró júniusunk.
Menekülünk a klímákkal hűtött
terekbe, a boltban mirelit pultok mellett időzünk, fagylaltokat válogatva. Reménykedve keresünk egy tenyérnyi felhőt az
égen, miközben a gondolatunk
is elpárolog, még mielőtt szóvá válhatna. Riportunk idején
június 24-e van, a hőmérséklet
közelíti a 40 fokot.

Öltözködés a forróságban
Fákkal árnyékolt utat keresek a Nagyolvasztóig, amelynek környékén még a por is
meleg. Szabályosan beöltözve, kockás flanelingben,
fölötte
kék zubbonyban,
bakancsban, sisakkal a fején
fogad Pap Zol2

tán kohó üzemvezető. Kék
vászonköpennyel, sisakkal kínál,
a sisakot elfogadom.
Csapolásra készülnek az olvasztárok. Ugyan jár a levegő a
pódiumon, de még így is remeg
körülöttünk a negyvenkét fokos
levegő. Fényes hőálló ruhák várják a gazdájukat. Flanelingben
érkeznek az olvasztárok, kétliteres palack vízzel a kezükben.
Komótosan öltöznek a vastag,
hőálló „páncélba”.
A kohóhoz tolják a gépet,
majd a helyükön állnak, míg
megjelenik szikrázva, sisteregve a fehéren izzó nyersvas. Évek számoltatták ki velük a lépéseket, a mozdulatokat. Beszédnek nem ad teret
a kohó zúgása, apró jelekkel
hangolják össze a teendőket.
Tisztes távolságba hátrálnak
a lávaként érkező anyagtól,
amikor csak lehet. Közben
pillanatról pillanatra figyelni kell a vas szándékát, a csatornában is igazgatva az útját.

Rövidnek tűnik a mintavételező kanál kétméteres szára is a
sugárzó hő mellett. Felnézek
a hőmérsékletkijelzőre, majd’
1500 fokos a nyersvas.
– Bő egy órán át kell viselniük ezt a hőséget az olvasztároknak – mondja mellettem
Pap Zoltán –, ami nemcsak fizikailag terheli meg őket, hanem
szellemileg is: ez az egy óra feszült figyelem.
A kevés szóból is értem,
látom, hogy nincs két egyforma csapolás, végzetes hibát
okozhatna, ha csak a rutinra
hagyatkoznának.
– Egyre kevesebben vannak. Mióta megszűnt a szakképzés, alig jönnek fiatalok
– teszi hozzá az üzemvezető
–, s bár ritkábban csapolunk,
több a munka a kohó körül,
kevesebbet tartózkodhatnak
klimatizált helyiségben. Sok a
túlóra is, amit elrendelni ebben a munkakörben nem lehet, csak kérni...

Kéretlen nézelődőként eszem
be jut most egy pohár hidegen gyöngyöző sör. Felvetem
Zoltánnak, hogy abszolút megértem a kohászok műszak utáni
sörözését:
– Régen valóban így volt.
Ilyenkor, forró nyári napokon
beültünk egy pohárra, egy korsóra. Közben jutott néhány szó a
buszok indulásáig a munkára, a
családra is. Majd a rendszerváltás után, ahogy drágultak a vendéglátóhelyek, ritkultak, majd
meg is szűntek ezek az együttlétek. Névnapokat, más jeles
alkalmakat még megünnepeltünk itt, a kiserdőben, a skanzenben lévő mozdony mellett.
Úgy mondtuk, megyünk vonatozni. Csomagtartóban hoztunk
sört, pogácsát. Mára már a legtöbben kocsival járnak, műszak
után siet haza mindenki.
Érkezik a mozdony a nyers
vassal teli üstért. Akinek teendője engedi, veti le magáról az izzadtsággal teli védőruhát. Néhányan a rájuk tapadt inget két lépés közt gombolják ki.
Száraz ruhát vesznek, mielőtt a
klimatizált étkezőbe lépnének.
Váltok néhány szót Somogyi
Gergő olvasztárral:
– Korábban
Ausztriában dolgoztam, egy légtechnikai
cégnél
szereltem,
tolmácskodtam.
A család miatt jöttem haza,
a kisgyereknek kell az apa.
Biztonságos
munkahelynek
ígérkezett a Vasmű. Érdekes a
munkám, bár nagyon meleg és
veszélyes. Kánikulában a forrósághoz hozzáadódik a sugárzó hő, az ezerötszáz fokos
anyagtól egy méterre dolgozom.
Műszakonként nyolc-tíz liter vizet iszom meg, mégis, mire hazaérek, már nincs bennem életerő. Bízom benne, hogy összejön a szabadság, bár a létszámunk nyolcvan százalékos, és
az ötven fölöttiek már nemigen
bírják a túlórát. Beszélgetünk
még a családról, a lehetőségekről, és a dunavecsei házról, ahol
kellemes szellő jár még ebben a
hőségben is.

Folyamatos kánikula
a FAM-on
Rövid árnyékot vetek az útra a
delelő napon. Hűvös levegőt remélek a FAM csarnokában, de a
vörösen izzó brammák felől forró levegő támad rám. Meleg a
lépcsőknél húzódó korlát, meleg a lift fala is. Az öntőgépen
olyan az érzésem, mintha egy
óriási szaunában lennék, csak
a hidegvizes medence hiányzik.
Mozdulatlanul várják a következő feladatot az emberek a gép mellett, a nyolcadik
adagnál járnak. Kiül az arcukra a hőség tompasága, a fáradtság feszültsége. Nem kívánják a
beszélgetést:
– Most mit mondjak magának? – kérdez vissza Nagy
Zoltán öntő. – Meleg van,
nincs friss levegő. Akkor tudunk
néhány
percre
bemenni a hűvösbe, ha leváltanak. Ez a nyolcadik adag ma, egy öntés egy óra,
ez a vége. Otthon is meleg van,
reggel fél ötkor huszonhét és
fél fokot mutatott a hőmérő, de
legalább levetkőzhetünk és jár a
levegő.
De dolgozni muszáj. Ide tette
a bizalmát tizennégy éve, és ott
a három gyerek, meg a hiteltörlesztés. Magáról elterelve a szót,
a hőmérséklet-kijelzőre mutat, azt fényképezzem inkább.
Megteszem: negyvenkét fok feletti a levegő, amiben, és ezerötszáz körüli az anyag hőmérséklete, ami mellett dolgoznak.
Körben, ahol
szükséges, apró
lángok
táncolnak.
Bartolák
Zoltán öntő ma–
gában várakozik
a gép mellett:
– Reggel még nincs annyira elviselhetetlen meleg, tíz órától durvul a hőség, a délutános műszak kegyetlen, az szinte
büntetés – jegyzi meg egykedvűen, majd megy a vörösen izzó
anyagból mintát venni.
A hármas műszak gépmestere, Bognár János foglalja össze a
kánikulai napokat:

– Napi tizenöt-húsz adagot
öntünk egy ideje
már. Úgy jött ki a
lépés, hogy a műszakunkra nyolc
adag jut. Bármilyen meleg van,
oda kell figyelni a gép mellett.
Szerencsére egy gép önt, így
a két berendezés személyzete
óránként válthatja egymást. Így
is nehéz elviselni védőruhában

rukarbantartó
műhelye. Egészen
kellemesnek tűnik a belül árnyékos, harminc fok
körüli hőmérséklet. Műszak végén beszélgetünk
Erdélyi János karbantartási egységvezetővel és csapatával melegről, nyárról, pihenésről.
– Fenn, a darupályákon kánikulában hatvan-hetven fok

ba Leidál János.
– A kijárósoknak
nehezebb,
bár
szerintem még
mindig jobb a
meleg, mint a hideg. Műszak közben ruhát cserélhetünk, ha szükséges, megmosakodhatunk, hideg szódavizet ihatunk.
– Forró a lemez, forró a csarnok, de a darunak mennie kell

a fojtogató meleget a folyékony
acél mellett. Régebben kaptak
az öntők egy jelképes összeget
ezekre a napokra, most ventilátor és ásványvíz jut. A kormányosok ugyan klimatizált helyiségben dolgoznak, de nekik is
el kell hagyniuk napjában többször a vezérlőt, a munkaköri feladataik miatt. Kritikus ilyenkor
a brammák elszállítása, hisz a
felhalmozott adagok átmelegítik az acélszerkezetet, a darukat
is. Megterheli a hőség az embereken túl a gépeket is – mondja,
miközben telefonján egy beszédes képet mutat. Volt a napokban negyvenöt fokot meghaladó
levegőhőmérséklet is. Az öntők
szerint, aki kibír itt egy nyarat,
az hosszú évekre itt ragad.
Engem ez a rövid látogatás is
próbára tett. Szédülök, víz után
sóvárgok. A szabadban valamivel jobb, a Hengerművek árnyékába menekülök.

is van – mondja
Csőke János daru
villanyszerelő. –
Próbálunk sietni a munkával,
igyekszünk minél
kevesebbet fenn lenni. Persze,
ez attól is függ, milyen problémát kell elhárítani.
– A darufülkék klimatizáltak
ugyan, de mi kint dolgozunk
– mondja Erdélyi János. –
Gyakori, hogy a korlát ötvenöt fokos, tizenkét méter magasban pedig a beszorult levegő ötven-hatvan fokra hevül ebben
az időszakban. Fokozza a hőséget, amikor a hengersoron meleg lemez fut alattunk. Ebben az
időszakban reggel, az öt óra ötvenes kezdés után végezzük a
nehezebb fizikai munkát kívánó feladatokat. Napközben váltjuk egymást, pihenőt tartunk
a klimatizált étkezőben, aztán
megyünk vissza.
– Itt, a műhelyben a darukról leszerelt hajtóműveket javítjuk, majd azokat építjük vissza a
magasban – avat be munkájuk-

akkor is. Muszáj felmenni nekünk is – jegyzi meg halkan
Csőke János. – Legfeljebb lejövök, ha nem bírom a hőséget.
Huzatot keresek, hideg szódát
iszom.
– Könnyű neked, most jöttél a tengerekről – élcelődnek
vele a kollégái, mielőtt elárulja
vonzódását a végtelen vizekhez.
Mások a klímás lakásban, a hűvös teraszukon, vagy a kertben
felállított medencében keresnek
hűsölést műszak után.
Vizekről beszélgetnek, a tengerről, horgásztavakról, a Bala
tonról, amikor elköszönök.
A
délutános
műszakváltáskor érek a kapuhoz.
Könyörtelenül tűz a nap, sehol
egy felhő, remeg a levegő a forró beton felett. Kihallatszik a
rádió hangja az egyik parkoló
autóból, hőségriadóról beszélnek. Eközben a kohónál újabb
csapolásra készülnek, a FAMon egymást követik az adagok
és a daruknak is menniük kell,
ott fenn a magasban.

Magaslati hőség
Közel a Meleghengerműhöz rendezkedett be a Darusín Kft. da-
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Nő a kovácsok között
„MEGSZERETTETTÉK VELEM A KOHÁSZATOT…”
Nemrégiben a kovácsüzemi
technológiákhoz
kapcsolódó riport
során találkoztam
Dénesné Horváth Ilona
gyártástervezővel.
Miközben a réz
kovácsolási lehetőségeiről
beszélgettünk, egyre
erősödött bennem a
kérdés, hogy miként
kerül egy nő az ezeréves
mesterséget tovább vivő
férfiak közé? Vártam
az alkalmat, hogy egy
kicsit „ráérősebben” is
beszélgethessünk.
Néhány héttel később barátságos irodájában növények és saját
készítésű kézműves tárgyak társaságában beszélgettünk a kezdetekről, a szakmaválasztásról.
Feltettem magamnak és
neki is a kérdést: ugyan
mit tudhat a pályaválasztás idején egy tizennégy
éves lány a kohászatról, a
kovácsolásról?
– Akkoriban nem igazán
volt más lehetőség számomra a
városban – jegyezte meg Ilona.
– Gimnáziumba nem akartam
menni, a Rudas „női szakokat”
kínált, amelyek nem vonzottak.
Egy romantikus regény hatására én szövőnő szerettem volna lenni, Pesten tanulni, kollégiumban lakni. Édesanyám
erre határozottan nemet mondott. Így jött aztán a Bánki kohász osztálya, ahonnan a lányok anyagvizsgáló laborokba
mehettek.
– Nagyon jó tanáraink voltak – hangsúlyozta –, megszerettették velem a kohászatot. Tanulmányi szerződést kötöttem a Vasművel, 1986. szep
tember 3-án kezdtem itt, a kovácsüzemben, programosként.
Többek között az üzemek közötti kooperáció, a határidők
betartatása, az alapanyag, a termelés figyelése, a kovácsüzem
munkáinak betervezése volt a
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A Dénes család

feladatom – beszélt meggyőző
lelkesedéssel a kezdetekről.
Közben férjhez ment, és
1992-ben
megszületett
az
első fia. Már egy számítógépes korszakba tért vis�sza három gyermekgondozási év után, de
maradt a kovácsüzem,
a kovácsolás közelsége.
Kötözködöm: ez csak
szerintem egy férfias közeg?
– Ahogyan alakul a forró fém,
az gyönyörű – jött az őszinte válasz Ilonától –, de vonzó a közeg
is. Szabadalakító kovácsüzem a
miénk, egyedi darabokat gyártunk, amelyek egyedi gyártástervezést kívánnak. Ha valaki

Papírból font szépségek

kézzel már elkészített valamit,
jobban tudja, hogyan viselkedik
az anyag. Mindig is sajnáltam,
hogy ez kimaradt az életemből,
hiszen a kovácsoláshoz erős fizikum kell. Sokszor néztem végig, hogyan kovácsolnak a fiúk,
miként alakul a kezük alatt a
munkadarab. A mai napig megbeszéljük egy-egy munkánál,
hogy mit bír el az anyag, mit lehet kezdeni vele, és mit nem.
– Mindig is kohász vonalon
képeztem magam. Főiskolára
1999-ben jelentkeztem, majd
a második fiam születése
után, gyes alatt fejeztem be.
Kohómérnök szakot választottam, azon belül a képlékeny-

alakításra szakosodtam. A diplomamunkám a kovácsüzemben használható, kovácsolási gyártásterv-készítő szoftver fejlesztéséhez kapcsolódott
– magyarázta elköteleződését.
Figyeltem, ahogy a munkájáról
beszélt, annak sokszínűségéről, felelősségéről, a kovácsokkal tartott kapcsolatról, egymás tiszteletéről. Megéreztem,
hogy mekkora személyes siker
az, amikor egy nő következetes
munkával, tanulással, elfogadtatja magát a férfiakkal.
– Külön öröm számomra, hogy nemrégiben a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
felkért egy szakértői munkára. A feladatom a szakképzési és felnőttképzési rendszer átalakításának részeként, a gépi
kovács szakmai képzés programkövetelményeinek kidolgozása volt. Ennek keretein belül
meg kellett határoznom, hogy
milyen képesség, tudás, attitűd,
autonómia, felelősség szükséges e szakma elsajátításához –
számolt be Ilona egy szakmai
elismerésről.
Szó esett aztán családról,
szabadidőről, hobbiról, amelynek „bizonyítékai” is ott sorakoznak irodájában.
– Nem szeretem a tévét, inkább olvasok, ha tehetem.
Szeretem a kézműves, kreatív
elfoglaltságot. Egy időben a papírfonás kötött le, mostanában
régi „kacatoknak” adok új életet.
Édesapám, Horváth Pál mintakészítő volt az öntödében –
megfakult tablót vett le az egyik
polcról –, a mai napig gyönyörű famunkák kerülnek ki a kezéből. A szakmunkás tablóját a
kollégák találták meg valahol,
régi iratok között. Nagy örömöt
szereztek vele. A családunk ide
kötődik, az uram az öntödében
olvasztár.
Az idősebbik gyermekem vezető gépészmérnök, a kisebbik fiunk is továbbviszi egy más
minőségben a műszaki-természettudományos érdeklődést,
ő gyógyszerkutató lesz, bio
mérnöknek tanul a BME-n.
Kaszás Éva

AKTUÁLIS

Sikeres audit a Kokszolóban
A COVID ÁRNYÉKÁBAN
A tavalyi online audit
után idén is távoli audit
formájában ellenőrizte
2021. június 7-10. között
a Det Norske Veritas
hat szakembere
az ISO 9001, ISO 14001
és ISO 50001
szabványoknak való
megfelelést
az ISD Kokszoló Kft.-nél.

Az auditorok a minőség(MIR) és környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) megújító és az energiairányítási rendszer (EIR) második periodikus
felülvizsgálatát végezték el.
Ezzel a módszerrel elsősorban dokumentumok átvizsgálása zajlott. Az irányítási rendszerekhez és a gyártási folyamatokhoz kapcsolódó előírásokat, feljegyzéseket szkennelt formában
egy Google Drive-, illetve egy
OneDrive-tárhelyen tudták az
auditorok megtekinteni, az adott
szakterületért felelős személyekkel folytatott interjúk pedig a
Microsoft Teams programon keresztül történtek.
Az EIR-audit fókuszában a
lényeges változók azonosítása, értékelése állt, de ezenkívül a többi szabványpontot is
alaposan áttekintették. A felülvizsgálat során egy észrevételt és öt fejlesztési javaslatot dokumentáltak az auditorok
több kiemelkedő elem mellett.
Fejlesztési javaslatként megfogalmazták például
– a szénelegy víztartalmának
energiahatékonyságra gya-

korolt hatásának vizsgálatát,
illetve
– célszerű lenne megvizsgálni
annak lehetőségét, hogy az
összes, az energiahatékonyságra releváns adat (energiahasznosítások, termelési
adatok, szénkémiai laboreredmények, stb.) egy egységes
adatgyűjtő, -tároló és -feldolgozó rendszerbe kerüljenek.

Pozitívumként
említették
többek között
– az
energiahatékonyságot
befolyásoló lényeges változóknak technológiánként és
energiafelhasználásonként
való összegyűjtését és dokumentálását, valamint
– az energiaátvizsgálás során
a mért, számított és a szolgáltatói adatok külön való
megjelölését.
A MIR-KIR felülvizsgálata
során az auditorok a folyamatparaméterek nyomon követését és a monitoring folyamatok
hatékonyságát helyezték a középpontba, ugyanakkor az irá-

nyítási rendszerek egyéb elemeit is ellenőrizték. A záró értekezleten két észrevételt, négy
fejlesztési javaslatot említettek
az auditorok, illetve néhány területet pozitívan értékeltek.
Megállapították többek között,
hogy
– a technológiai folyamatparaméterek meghatározottak, gyűjtésük, elemzésük
rendszeres, a mérésükhöz
használt mérőeszközök kalibráltak, ellenőrzöttek.
– az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként a vízkezelő telepről kibocsátott víz
kibocsátási értékei folyamatosan javulnak.
A fejlesztési javaslatok között szerepelt például egy olyan
módszer kidolgozása, amely
alapján a környezetterhelés
csök
kenése kimutatható a be-

szerzett szén kéntartalmának
optimalizálásával.
Az auditorok megállapítása szerint a három irányítási
rendszer működése hatékony,
kielégíti a vonatkozó szabványok követelményeit, ezért az
EIR-tanúsítvány továbbra is érvényben marad, a MIR- és KIRtanúsítvány újból kiállításra kerül. A munka azonban nem áll
meg, törekszünk az integrált
irányítási rendszer hatékonyságát fokozni, melynek egyik
forrása lehet az auditon dokumentált fejlesztési lehetőségek
megfontolása.
Szilágyi Árpádné

Tisztelt Tagjaink!
Pénztárunknál az egységes/minimum tagdíj mértéke 2021. 04. 01–2022.
03. 31. között 4500 Ft/hó
összegre módosult, majd
2022. 04. 01-től 5000 Ft
lesz.
Kérjük azon pénztártagjainkat, akik még nem módosították havi tagdíjvállalásukat, a honlapunkról letölthető Adatváltozás című
nyomtatvány
(www.gyongyhaznyp.hu/
Dokumentumok/
Letölthető nyomtatványok)
kitöltésével jelentsék be azt
pénztárunknak!
A bejelentést a következő
módon tehetik meg:
– személyesen az ügyfélszolgálaton a szükséges
nyomtatványok kitöltésével, ügyfélszolgálat
címe: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 39.
II. 202. Nyitva tartás:
H, CS 7:30 – 15:00, K
7:30 – 16:30, SZ 9:00 –
15:00, P 7:30 – 13:00,
– postán (2400 Dunaújváros Vasmű út 39. II.
202.),
– szkenelve e-mail
üzenetben (kapcsolat@
gyongyhaznyp.hu) is
megküldheti számunkra.
A levelek pénztárunkhoz
történő eljuttatására használható az ügyfélszolgálat
(2400 Dunaújváros, Vasmű
út 39. II. 202.) bejárati ajtaja mellett a falon található
postaláda is, melyet naponta ürítünk.
Köszönjük együttműködésüket!
Gyöngyház
Önkéntes Nyugdíjpénztár
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Tisztelt Kollégák!
A Kokszoló fennállásának 65. évfordulója alkalmából ezúton szeretném megköszönni az elvégzett munkát mindenkinek, aki részese volt
az elmúlt évtizedeknek.
A Kokszoló a DUNAFERR értékláncának egyik legfontosabb
eleme. Mindannyian jól tudjuk, hogy a Kokszoló nélkül a jelenlegi formájában nem lehetne acélgyártás sem Dunaújvárosban.
Az, hogy Európa közepén saját kokszolási kapacitással rendelkezünk, nemcsak a külső tényezőktől való függetlenséget jelenti számunkra, hanem stabilitást és gazdasági előnyöket is, amelyek a
DUNAFERR fennmaradásának és jövőbeni gyarapodásának fő tényezőivé váltak.
Szeretnék szólni azokhoz az elődökhöz, akik felépítették és oly sok
éven át működtették a Kokszolót. Elismerésemet fejezem ki a jelenleg itt dolgozó munkatársaknak is, akik képesek a nehéz körülmények között működtetni a vertikumot éjjel és nappal, télen és nyáron. Köszönetet mondok a korábbi vezetőknek is, akik életük számos
évét szentelték a Kokszoló irányításának, a mindennapos kihívások
közepette.
A DUNAFERR rendkívül nehéz helyzete ellenére is fontos beruházásokat tervezünk a jövőben: fokozatosan felújítjuk a III-as blokkot és a gáztisztító rendszert, valamint előrelépést szeretnénk elérni
több környezetvédelmi kérdésben is.
Tekintsünk mindnyájan előre, és tegyünk együtt a sikeres jövőért!
Evgeny Tankhilevich
ügyvezető igazgató

65 éves a kokszgyártás
a DUNAFERRBEN
Emberi léptékben számolva a 65 éves kor ma
a nyugdíjazást, a jól megérdemelt pihenés megkezdését
jelzi, de az ISD Kokszoló Kft. életében több generáció
együttes, sikeres munkájának ünneplését jelenti
napjainkban. A ma itt dolgozó emberek csak remélik,
hogy a kokszoló a jövőben is meghatározó láncszeme lesz
a dunaújvárosi integrált acélgyártásnak.
A Dunai Vasmű létesítését elrendelő 1949-es kormányzati
döntéssel – melynek értelmében a Duna partján,
az akkori Dunapentele határában kohászati komplexumot
hoznak létre – Magyarországon megteremtették
a hazai kokszgyártás és kohászat alapjait.
A Kokszolómű építése 1952-ben kezdődött meg. A beruházás alatt
felmerült számos akadály elhárulása után az első kokszkitolás 1956
júliusában történt meg az I. számú kokszolóblokkon. Az elmúlt
65 évben sok változtatás, fejlesztés történt, de talán a legfontosabb,
hogy az itt dolgozó emberek munkájának köszönhetően tovább
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öregbítheti éveit Magyarország egyetlen kokszolója. Cikkünk rövid
történelmi áttekintést nyújt a kezdetektől napjainkig, s talán választ
is ad a jövőt illető kérdésekre.

A kokszgyártásról röviden
Magyarországon a XIX. század közepén több gázgyár is épült, melyek
a szén kokszosításával gázt termeltek (Józsefvárosi Gázgyár, Ferencvárosi Gázgyár, Pécs, Székesfehérvár, stb.). 1914-ben Óbudán felépült
Európa egyik legkorszerűbb gázgyára, amely 1986-ig üzemelt. A gázgyártás „melléktermékeként” koksz keletkezett, mely azonban nyersvasgyártási célra nem volt hasznosítható. Magyarország a kokszolható
szénben szegény országok közé tartozik. A kohói nyersvasgyártáshoz
így szükségessé vált hazai kokszgyártó kapacitás létrehozása.
Jelenleg a világ nyersvasgyártásának kb. 2/3-át kohón belüli redukcióval végzik, ezért a kohókoksz szerepe napjainkban is meghatározó. A világ kokszgyártása a 2019. évben elérte a 700 millió
tonnát.

A világ kokszgyártásának alakulása 2000-2019. között

Kokszgyártásra csak a fekete kőszenek alkalmasak, amelyek
plasztikus tulajdonsággal rendelkeznek. A kokszolásra alkalmas
szenek keletkezése a földbe zárva mintegy 200-300 millió éve kezdődött. A kokszolás technológiájának lényege, hogy a szenet zárt
térben, levegőtől elzárva, magas hőmérsékletre hevítik. A melegítés
hatására a szén meglágyul, képlékennyé válik, illóanyagai kiválnak,
desztillálódnak, polimerizálódnak, krakkolódnak. E folyamatban a
szén összetételétől függően különböző mennyiségű gáz, gázvíz és
kátrány képződik, a nem illó anyagok lyukacsos szerkezetű szilárd
kokszvázzá sülnek össze. A folyamat kb. 16 óra alatt játszódik le, a
kamrafalak hőmérséklete 1300-1320 °C, a kokszlepény hőmérséklete 950-1050 °C-ra emelkedik. A visszamaradt koksz a szenek hamutartalmával arányosan szervetlen komponenseket tartalmaz. A
25-80 mm szemcseméretű kohókokszot szállítószalagon vagy vasúti kocsin továbbítják a kohókhoz.
A jó minőségű kohókoksz kritériumai: darabos, egyenletes
szemnagyság, jó szilárdság, nagy térfogatsúly mellett kellő porozitás, gyors éghetőség, mérsékelt reakcióképesség, kis hamu-, kénés nedvességtartalom. Az értékhatárokat az alábbi táblázat mutatja:
Hamu

Illó

S (kén)

CRI *

CSR**

8,5 – 10,0 m%

0,3-0,8 tf%

0,5-0,7 m%

27-33 %

55-65 %

* reakcióképesség

** melegszilárdság

A Dunai Vasmű kokszolóművének építése,
a beruházás előzményei
Döntés a kokszolómű építéséről
Az Iparügyi Minisztérium 1938-ban a győri program keretében,
majd később, 1947-ben a vasmű építését előkészítő munkálatok részeként tanulmányt készített egy Mohácson épülő, 250.000 tonna
kohókoksz-kapacitású, komlói szénvagyonra alapozó kokszolómű
létesítéséről. 1949. december 28-i határozatával a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa megváltoztatta a vasmű építésének helyszínét Dunapentelére. A kokszgyártási kapacitást 540.000 t kohókokszban határozták meg.
A vasmű koksz-szükségletének fedezésére fő nyersanyagbázisként a komlói és pécsi szeneket, illetve kismértékben külföldi szenet
határoztak meg. A szenek elődúsítása (a hamutartalom csökkentése) Komlón és Pécsett történt, további dúsítást a vasmű kokszüzemének szénelőkészítőjében kellett elvégezni.

Az építés első évei Dunapentelén
Az épülő Dunai Vasműben 1952-ben már folytak az I. számú kokszolóblokk alapozási munkálatai is. Az alapkőletétel
1952. augusztus 20-án történt meg.

Az I. sz. kokszolóblokk füstgázrendszerének építése 1952-ben

1953. november 1-én megalakult a Sztálin Vasmű Kokszoló- és
Vegyiműve, melynek igazgatója Nagy István lett. 1955. január elsejei hatállyal megszűnt a Sztálin Vasmű Tröszt, és megszületett a
Sztálin Vasmű elnevezésű állami vállalat. Az I. számú kokszolóblokk
építésének befejezését 1955. december 31-ei határidővel tervezték.

A kokszolómű főbb berendezéseinek,
üzemeinek történeti áttekintése
Szénelőkészítő üzem
A szénelőkészítő üzem két körzetből tevődött össze. Az I. körzet
feladata volt a szén fogadása, tárolása, valamint a szénmosói iszapkezelés. A II. körzet feladata az elegy-összeállítás, törés, a széntorony töltése és a mosói feladás volt. A szén beérkezése buktatható és nem buktatható vasúti kocsikban történt. Az első, kemencébe
töltött szénelegy összetétele a következő volt:
Pécsi mosott szén:
21%
Komlói saját mosóban mosott szén:
41,2%
Cseh mosott szén:
37,8%
1966-tól a széndúsítás komplex korszerűsítésére és a kapacitás
növelésére történtek beruházások. 1972-ben megépült egy 1000
m3-es gázvíz-tartály, és ezzel megvalósult a flotációhoz szükséges
homogén gázvízellátás. 1975-ben a flotált koncentrátum víztelenítésére korszerű technológiát telepítettek.
A fejlesztések ellenére sajnos a szénmosási technológia a vasmű termelési struktúrájába nem tudott gazdaságosan illeszkedni,
ezért a szénmosó és -szárító üzemet 1990. február 2-án leállították. Az utolsó pécsi szénszállítmány 1993. januárjában érkezett a
kokszolóműbe.
2021. július
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Az utolsóként beérkezett mecseki feketeszén-szállítmány fogadása

5,6 MW-os gőzturbina

A ’80-as évek kokszolói nagyberuházásai során új vagonbuktatóval, a hozzá tartozó meleg levegős vagonkimelegítővel, továbbá 21
db 2.500 tonna kapacitású zárt szénraktárral bővült az üzem.

Vegyi üzem

Kemenceüzem
1956. július 6-án az I. sz. kokszolóblokkból az első hazai gyártású kohókoksz ünnepélyes keretek között került a kokszrámpára.
Az 1956-os forradalom eseményei komoly üzemeltetési gondokat
okoztak. 1960. június 27-én került sor a II. sz. kokszolókemence ünnepélyes átadására, amely szintén GIPROKOKSZ tervezésű, PVR51
típusú, 55 kamrás kemence volt. A két blokk tervezett termelési kapacitása összesen 540 000 tonna koksz volt évente.

A kokszolási folyamat során keletkező, nyersgázzal érintkező öblítővíz jelentős mennyiségű ammóniát, kénhidrogént, ciánt és kátrányt tartalmaz. A gázvízből desztillációval űzik ki a felsorolt vegyi
anyagokat, ami ezt követően kémiai és biológiai tisztításra kerül.
– A kamragázban lévő ammóniát, kénhidrogént, cianidokat és egyéb
szervetlen vegyületeket vizes elnyeléssel, illetve kemiszorpcióval
eltávolítják.
– A benzolt és homológjait, illetve az előző folyamatok után még
a kamragázban maradt naftalint kőszénkátrányból nyert mosóolajjal elnyeletik, vízgőzzel kidesztillálják, majd lehűtik. A kinyert nyersbenzol továbbfeldolgozható, értékes termék.
– A kamragáz háztartási felhasználási igény esetén további tisztítást igényel, a gáztisztaság tovább javítására gázolajos mosást
alkalmaztak.
Az 1990-es évektől Európában a környezetvédelmi követelmények szigorítása és a gazdasági hatások miatt a kokszolói feldolgozó
üzemek száma fokozatosan csökkent. A piridin üzemrészt az 1970es években leállították, a benzolfinomító 1987-ig üzemelt, a kátrányfeldolgozás 2001-ben szűnt meg.

A gáztisztítási technológia és főbb berendezései
(1956-1986)

Éjszakai kokszkitolás a II. sz. kokszolóblokkon

A kemenceüzem fejlesztése, III. sz. kokszolóblokk,
szárazoltó és új osztályozó
Az 1980-as években tervezett fejlesztések célja az volt, hogy saját
gyártású koksszal biztosítsák a hazai nagyolvasztók termelését. A
tervezett összes kapacitást – a két régi blokk üzemben tartásával –
1 300 000 tonnában határozták meg. 1986. november 13-án tolták
ki az első legyártott kokszot a III. sz. kokszolóblokkon. A 65 kamrás
blokkon a kamragáztüzelésre alkalmas kamrák 40,6 m3-esek voltak.
A beruházással együtt elkészült egy új szárazoltó is, ahol a koksz
hűtését inert gázzal végezték. 1997-ben egy 5,6 MW-os gőzturbinát
is telepítettek a rendszerbe, amellyel naponta mintegy 100 MWh
villamos energiát tudtak előállítani.
Az 1986-os beruházáskor új kokszosztályozót építettek. 198586-ban szükségessé vált az I. sz. blokk falazatának átépítése. 1987.
június 11-én a II. sz. kokszolóblokk leállításra került. 2003 és 2006
között a III. sz. kokszolóblokkon részleges rekonstrukció valósult
meg, melynek várható élettartama húsz év.
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A gázkondenzációs üzemben a kamragázt függőleges elrendezésű
csöves előhűtőkben lehűtötték, az öblítővizet és a kátrányt kondenzáltatták. A gázban lévő ammóniát az úgynevezett telítő szekrényben kénsavval kimosták és ammónium-szulfátot állítottak elő belőle. Az elektrosztatikus kátrányleválasztók az exhausztor után voltak
beépítve. A berendezések hűtését természetes huzatú hűtőtoron�nyal hűtött recirkulációs rendszer biztosította. A benzolkinyerő
üzemben a kamragázból három, sorba kapcsolt, fabetétes mosótoronyban mosóolajjal mosták ki az aromás vegyületeket.
A gáztisztító üzem technológiai indulásakor a következő részegységekből állt: kénüzem (Thylox-eljárás), távgázüzem, városi
gáztisztító üzem.
A kénüzem 1958 januárjában indult. A benzol- és ammóniamentesített gázt elexben történő olajmentesítés után arzénszódás
oldattal mosták, majd levegőátfúvatással regenerálták. A kivált elemi ként megolvasztották, majd tömbösítették, vagy acéllemez szalagon hűtötték, pikkelyezték. A kamragáz ipari felhasználásra már
alkalmas volt, de a lakossági ellátás további tisztítási műveleteket
igényelt.
A távgázüzem 1962-ben kezdett működni. Feladata volt a tisztított városi gáz továbbítása a dunaújvárosi és a budapesti háztartások
egy részébe. 1962-ben épült az első 150 000 m3-es gáztartó, ame-

Kokszolói látkép, jobb oldalon a hűtőtoronnyal (1952)

lyet 1968-ban követett a második. Dunaújváros kamragázellátását
1979-ig, a város földgázra való átállásáig is a távgázüzem biztosította. 1987-ben a földgázprogram kiteljesedése után a távgázüzem leállt. A városi gáztisztító üzem működése 1958 végén indult, majd
1977-ben az üzemet leállították és lebontották.
A benzolfinomító tevékenysége 1987-ben szűnt meg, azóta a
nyersbenzolt külföldre értékesítik további feldolgozás céljából.
A kátrányüzemben a nyerskátrány-feldolgozást végezték. A
kátrányt csőkemencében, két fokozatban felmelegítették, majd
desztillációval könnyűolaj, fenololaj, naftalinolaj, antracénolaj,
krizénolaj és szurok frakciókat kaptak. A benzol mosóolajat a
benzolkinyerő, míg a nehéz fűtőolajat az Acélmű martinkemencéi használták fel.
Az 1990-es évek elejétől 2001-ig folytatódott a kátrányolajok, illetve a későbbiekben a centrifugált kátrány erőművi felhasználása.
Ekkor leállt az üzem, azóta a nyerskátrány exportra kerül.

Gáztisztítási technológia az 1980-as évektől
Az 1986-os kapacitásnövelő nagyberuházás után a termelt kamragáz mennyisége 65-70 000 Nm3/órára nőtt. A kamragáztisztítás
intenzitásának növelése érdekében 2018-ban 2 db abszorpciós
hűtőgépet telepítettek. Beüzemelésükkel a kamragáz szennyezőanyag-tartalma a nyári időszakban is határérték alatt tartható.
A gázkondenzációs üzem berendezései teljesen kicserélődtek,
5 db, egyenként 3 000 m2 hűtőfelületű előhűtő, 4 db elektromos kátrányleválasztó, 3 db elektromos hajtású gázelszívó exhausztor, 4 db,
egyenként 320 m3 térfogatú gépesített kátrányülepítő létesült. A

Abszorpciós hűtőgép

hűtővízrendszer is megújult, új kavics szűrőegységek és 4 db kényszerhuzatú hűtő létesült.
A kamragáz ammónia- és kénhidrogén-mentesítése a korábbiaktól eltérően új Still-Claus eljárással, egy technológiában történik.
A kamragáz 3 db sorba kapcsolt gázmosó toronyban, ellenáramban haladva, az utóhűtést követően különböző összetételű vizekkel találkozik. A bedúsult mosóvizet kiforraló oszlopokon, gőz segítségével, egy atmoszférikus, illetve egy azt követő 7 bar nyomású rendszerben kidesztillálják. A dús ammóniapárákat az ammónia-égető berendezésben bontják, a kénhidrogénben dús párákból
a Claus-üzem előbontó reaktorában parciális égetéssel és a Clausreaktorokban, katalitikus folyamatokban elemi kén keletkezik.
A 2010. évben a Still-Claus üzem nagyobb rekonstrukción esett
át. A módosított technológiát zártnak nevezik, mivel már nincs
füstgázkibocsátás. A fejlesztés során az üzem egy ipari folyamatirányítási rendszerrel (DCS - Distributed Control System) is bővült.
A 2018. évben modernizált kamragázhűtés célja és rendeltetése
a megfelelő kamragáz-hőfok biztosítása az előhűtőkből történő kilépéskor (max. 22 °C) és a benzolkinyerő üzembe történő belépéskor (max. 30 °C), extrém nyári időjárási körülmények között is, akár
kb. 70 000 Nm3/óra kamragáz-termelés mellett. A keringtetett víz
hűtését 2 db abszorpciós hűtőgép, illetve 7 db Gohl-hűtő biztosítja és kiegészítő hőcserélők is telepítésre kerültek (a kétlépcsős hűtés kialakítása miatt). Az abszorpciós gépekhez szükséges energiát
a nyári többlet gőztermelés biztosítja.
A benzolkinyerő technológiájában az 1986-os nagyberuházáskor a mosótornyok modernizálása volt a meghatározó. A 2 db új
elnyelető torony hatékony, 90% feletti benzolkinyerési hatásfok elérését teszi lehetővé.
2005-től üzemel az 1000 m3-es benzoltartály, ekkortájt modernizálták a kamiontöltőt is.

Technológiai vízkezelő telep
A technológiai vízkezelő telep létrehozása szintén a III. sz.
kokszolóblokk nagyberuházás keretében vált lehetségessé, a telep
1987-ben kezdte meg működését.
Az előtisztított gázvizet (1000-1300 m3/nap) a technológia első fokozatában kémiai kezelés során kalcium-poliszulfiddal

A technológiai vízkezelő telep

2021. július
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ciánmentesítik, majd vegyszeradagolást követően a derítő- és
ülepítőmedencében a kivált iszapot leválasztják.
A második fokozatban a derített szennyvizet biológiai tisztításnak vetik alá, ahol az aerob mikroorganizmusok fenoltól és
rodanidtól mentesítik a szennyvizet.
2010-2013-ban rekonstrukciónak vetették alá a levegőztető
rendszert, így megvalósult a nitrifikáló, illetve denitrifikáló fokozat is.

Termékek, termelési adatok
A Kokszoló által előállított és értékesített termékek az elmúlt 65 évben: kohókoksz, kokszdara, aprókoksz, öntödei koksz, mosási melléktermék, ammóniumszulfát, nyersbenzol termékek, benzol, toluol,
xilol, szolvent nafta, tömbkén, folyékony kén, tisztított kamragáz, finomtisztított kamragáz, fűtőolaj, útkátrány, szurok, kátrányolaj, fenol olaj, fatelítő olaj, mosóolaj, naftalin.

Karbantartás
A kokszgyártás kezdetekor a Szénelőkészítő, a Kokszoló és a Vegyi Gyárrészlegek külön-külön karbantartó szervezetekkel rendelkeztek.
1960-ban összevonással megalakult a Szénelőkészítő és Kok
szoló Gyárrészleg, majd 1962-ben létrejött az egységes Dunai
Vasmű Kokszvegyészeti Gyárrészleg – ekkor a gyárrészlegi TMKirodák, valamint a villamos javítóműhelyek összevonása is megtörtént, egységes karbantartói irányító szervezet jött létre. 19701973 között megvalósult a karbantartás központosítása, így 1978tól a létszám folyamatosan csökkent, és szervezeti átalakulások
történtek. 2003-ban megszűnt a vegyi gépészeti üzem és beolvadt
a gépészeti üzembe.
Jelenlegi helyzetkép, hogy a karbantartási feladatok jelentős része vállalkozókhoz kiszervezésre került, az üzemviteli és a projekt
jellegű feladatokat is nagyrészt külső vállalkozások végzik. 2017
márciusától a műszerkarbantartást a Kokszoló saját hatáskörben
látja el.

Az ISD Kokszoló Kft. koksztermelése (1956-2020)

Üzleti konstrukció, logisztikai rendszer
1991-ben létrejött a DBK Kokszoló Kft., és ez az új üzleti konstrukció nagy változást okozott a logisztikai rendszerben. Az addig csak
belső, saját kohói igények kielégítése helyett a gazdálkodást a belföldi és külföldi üzletkötések határozták meg.
1987-re nyúlik vissza a bérmunka-konstrukció kialakítása,
melynek célja elsősorban az I. sz. kokszolóblokk szabad kokszolói kapacitásának lekötése, és a termelt koksz nyugat-európai piacon történő rentábilis értékesítése volt. Ennek a feladatnak a megoldására alakult meg a DBK WIEN GmbH. A
DBK WIEN GmbH-t alapító három vállalat által kidolgozott
üzleti konstrukció ma is működik, bár a tulajdonosi struktúra átalakult.
A DUNAFERR a termelt koksz 35-65%-át veszi át saját kohóinak működtetésére, a fennmaradó részt belföldre, illetve exportra továbbítják. A napi termeléshez szükséges szénkészlet biztosítása, illetve a termelt koksz és a vegyi anyagok kiszállítása folyamatos
együttműködést kíván a szakemberektől.

A szénbeszerzés százalékos megoszlása 2020-ban
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Az ISD Kokszoló Kft. vegyitermék-termelése (1956-2020)

Az elmúlt 35 év kiemelkedő
technológiai fejlesztései (1986-2021)
Az ISD Kokszoló Kft. jelenlegi működési folyamatait az alábbi ábra
mutatja be:

Az ISD Kokszoló Kft. jelenkori technológiájának elvi ábrája

A III. sz. kokszolóblokk megújítása

Az első ünnepélyes kokszkitolásra 2006. március 17-én került
sor. A III. sz. blokk építésével párhuzamosan az I. sz. blokk sérült
falvégeinek részleges cseréjét is sikerült elvégezni, továbbá a II. sz.
blokk lebontására is sor került egy későbbi újjáépítés helyének megteremtése érdekében.
A felújítás szakaszait az oldal alján látható ábra mutatja. Az első
lépcsőben a kékkel jelölt rész részleges átépítését (hidegjavítását)
végezték el, majd második lépcsőben a pirossal jelölt területen folyt
a rekonstrukció.
A rekonstrukció első fázisának megkezdése előtt egy provizórikus szalagrendszert kellett kiépíteni az üzemelő rész szénellátásának biztosítására.

A konstrukciós hibák és a termelési egyenetlenségek által felgyorsult természetes elöregedés következtében – az intenzív javítások
ellenére – 2001-2002-ben a III. sz. kokszolóblokk termelése lecsökkent. 2002 elején született döntés a III/2. sz. blokkszakasz átépítéséről. Ez a döntés egyben a dunaújvárosi kokszgyártás hosszú távú
fenntartását, megújítását is jelentette.
A III/2. sz. blokkszakasz rekonstrukciójára vonatkozó szerződést
2002. március 8-án írták alá. A felújítás, illetve a részleges átépítés
az ukrán GIPROKOKSZ tervei és a KOKSHIMREMONT technológiai felügyelete alapján került megvalósításra.
A régi tűzálló falazatot a regenerátor szintig bontották le, majd
pótolták a regenerátor boltozatában lévő téglákat. Cserélték a teljes
kamrafalazatot, a regenerátorrács téglázatát, részlegesen átépítet- A szén- és kokszvizsgálatok fejlesztése
ték a ferdejáratok zónáját is, és ezzel együtt teljesen megújították a Korábban a szénkomponensek kokszolhatóság-vizsgálatára és a
gépészeti és acélszerkezeti elemeket is.
kokszminőség előtervezésére a „ládakokszolás” volt az egyetlen

Provizórikus szénszállító szalagrendszer

Falazás a III/2-es blokkszakaszon (2002. február)

lehetőség. Ez a vizsgálati módszer veszélyes volt, és nem minden
esetben mutatta meg a valóságos eredményeket. Már akkor is voltak tapasztalati alapon kialakított „hamuindex képletek”, ahol a
szén hamutartalmának ismeretében és további szénparaméterekből számítani lehetett a képződő koksz reakcióképességét (CRI)
és a melegszilárdság értékét (CSR), amelyek a nagyolvasztóban le-

A III. sz. kokszolóblokk átépítésének sematikus ábrája (felülnézet)

2021. július 11
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A kokszgyártás 60 éves története során
első számú vezetők a következők voltak:
Nagy István
1953–1962
Schwertner János
1962–1964
Nagy István
1964–1970
Gerencsér Pál
1971–1992
Nagy Ferenc
1992–2001
Orova István
2001–2021
Evgeny Tankhilevich 2021–
A kokszoló tulajdonosi szerkezetének változásai:
1956–1991
DUNAI VASMŰ
1991–1992
DUNAFERR ACÉLMŰVEK Kft.
gyáregysége
1993–2005
DUNAFERR-DBK Kokszoló Kft.
(30% DBK, 70% DUNAFERR-tulajdon)
2005–
ISD DUNAFERR Zrt. (100%)

Laboratóriumi karboteszt kemence

játszódó folyamatokhoz szükséges metallurgiai minőségi mutatószámok.
1996-ban került a kokszolóba az első CRI-kemence, amellyel a
termelt koksz CRI-, CSR-mérőszámait lehetett vizsgálni. 2009-ben
2 db új CRI-kemence került beszerzésre.
Minőségi ugrást jelentett a vizsgálatok terén a karboteszt kemence beszerzése. Ezzel komponens szenekből, illetve kevert elegyű szenekből is meghatározhatóak a CRI-, CSR-tulajdonságok
még a szén nagy kamrába töltése előtt. A vizsgálatok a szénbeszerzési tárgyalásokon is hasznos adatokat szolgáltatnak.

Rendszertanúsítások
A nemzetközi menedzsmentszabványok előírásaira épülő irányítási
rendszerek 1994-től fokozatosan kerültek bevezetésre. A rendszertanúsításokat mutatják be az alábbi táblázatok.
Menedzsment szabvány

A tanúsítás időpontja

ISO 9002:1994
minőségbiztosítási rendszer

1995. május 11.

ISO 9001:2008
minőségirányítási rendszer

2003. november 19.

ISO 14001:2004
környezetközpontú irányítási rendszer

2007. január 6.

ISO 50001:2011
energiairányítási rendszer

2015. november 12.

Jelenleg érvényben lévő szabványaink:
ISO 9001:2015
minőségirányítási rendszer

2021. június 7-10-ig tanúsítás

ISO 14001:2015
környezetközpontú irányítási rendszer

2021. június 7-10-ig tanúsítás

ISO 50001:2018
energiairányítási rendszer

2020. július 16.

Emberek a kokszgyártásban
Az ISD Kokszoló Kft. munkavállalóinak létszáma 1956-tól kezdődően 1960-ban elérte az 1250 főt. Jelenleg (2021. június) a kölcsönzött létszámmal együtt 620 munkavállaló dolgozik a kokszgyártásban.
Az oktatásra, képzésre kiemelt figyelmet fordított a Kokszoló
vezetése, mert a kokszgyártási technológia munkaterületeire nincs
speciális képzés az országban. A vezetőknek is az elődöktől kellett
megtanulniuk a szakmai fogásokat, sokszor autodidakta módon.
Ha valaki megszokta az itteni munkakörülményeket, a nehéz
technológiát, az általában mindvégig kitartott a Kokszoló mellett.
12

Összegzés
Az 50-es évek erősen központosított állami iparfejlesztésének egyik
legjelentősebb beruházása a dunaújvárosi kokszolómű volt. Az
1956. évi kezdettől máig 65 esztendő telt el...
Az ISD Kokszoló Kft. a DUNAFERR leányvállalata és egyben az
integrált acélgyártási technológia szerves része. A kokszolási technológia jelenleg is hozzájárul az integrált acélgyártás költséghatékony működtetéséhez. Az ISD DUNAFERR Zrt. energiafelhasználásának 75-80%-a a kokszolóban előállított kokszból, az itt keletkező kamragázból és egyéb energiahordozókból származik. A tisztított kamragáz alkalmazásával földgáz-kiváltást lehetne elérni, ezzel
az acéltermékek előállítási költsége jelentősen csökkenthető.
Bár az ISD Kokszoló Kft.-ben termelt koksz nagy részét a
DUNAFERR kohói használják fel, de továbbra is fontos a cég külpiaci pozícióinak megtartása. A gazdaságos termeléshez mindkét
kokszolóblokkon el kell érni a maximális kapacitást. A kemencék
megfelelő műszaki állapotának folyamatos fenntartása szintén fontos feladat.
A környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés elengedhetetlen a Kokszoló hosszú távú működéséhez.
Az ISD Kokszoló Kft. jövője szorosan összefügg a DUNAFERR
működésével. Jelen pillanatban nehéz megjósolni, hogy milyen változások várhatóak, de az elmúlt 65 év küzdelmei és sikerei magukban hordozzák az eredményes folytatást.
A 65 éves jubileum alkalmából az ISD Kokszoló Kft. vezetése
megköszöni az aktív és nyugdíjas, valamint a volt kollégák odaadó
munkáját, az üzleti partnerek bizalmát, kitartását.
Polányi Zoltán
Szilágyi Irén

Felhasznált irodalom
•
•
•
•
•

40 éves a kohókoksz-gyártás a Dunai Vasműben 1956-1996.
Történeti kiadvány, 1996.
DUNAFERR Dunai Vasmű Krónika, 2000.
A Kokszvegyészeti Gyáregység története 1952-1985.
Történeti kiadvány, 1986.
60 éves a kokszgyártás Dunaújvárosban
Dunaferr Műszaki-Gazdasági Közlemények, 2016
Coke Market Report, Summary of 2020
www.resource-net.com

„Jó munkahely,
összetartó közösség”
ARCOK A KOKSZOLÓBÓL
Kinek családi tradíciók, kinek gyermekkori érdeklődés,
kinek a véletlen határozta meg, hogy a Kokszolóba
került dolgozni. Aztán maradtak, éveken, évtizedeken át,
megélve jót és rosszat, szárnyaló és nehéz időszakokat
egyaránt. A 65 éves jubileum alkalmából kokszolós
munkavállalókkal beszélgettünk.
Für Tamás, üzemfenntartási főmérnök-helyettes:
A mi családunk több szállal is kötődik a
Kokszolóhoz. Édesapám 1954-ben került
a Vasműbe, kezdetben beruházási területen dolgozott, majd 1956-tól a Kokszoló
TMK-irodáján, ahol később irodavezető
lett. Újságíró édesanyám az 1956-os forradalmi események résztvevője volt, majd
az azt követő megtorlás áldozata lett, nem
kapott munkát a szakmájában, így ő is idejött a gyárba dolgozni, számviteli területre. Mindketten innen mentek nyugdíjba. Az unokatestvérem is a Kokszolóban dolgozik, a bátyám szintén dunaferres, és a „gépész vonal” is tovább öröklődött,
hiszen a fiam idén kezdi meg gépészmérnöki tanulmányait a Pécsi
Tudományegyetemen.
Én 1984-ben szintén gépészként érettségiztem a Bánkiban, tanulmányi szerződésem volt a Vasművel, egyenes út vezetett a helyi főiskola gépészmérnök szakára. Diploma után a tervezőirodán dolgoztam, majd a jobb fizetés miatt 1992-ben átjöttem a
Kokszolóba. A gépészeti üzemhez kerültem, majd két év múlva üzemfenntartási területre. Kezdetben üzemmérnökként dolgoztam, majd emelőgépekkel foglalkoztam, 2008 óta vagyok főmérnök-helyettes. Időközben környezetvédelmi szakmérnöki diplomát is szereztem. Szeretem a munkámat, változatos terület a
karbantartásszervezéstől, az üzemeltetési feladatokig. A korábbi

években több nagyberuházásunk volt, emlékezetes például 2013ban az I-es vagonbuktató rekonstrukciója. A vállalat jelenlegi helyzetében sajnos nincsenek napirenden jelentős beruházások, a karbantartási költségeink is szűkösek, egyes területeken szakemberhiány is nehezíti a dolgunkat. Azonban a kollégáimhoz hasonlóan én
is bízom benne, hogy véget ér a nehéz időszak és újra izgalmas, változatos szakmai feladatokon dolgozhatunk majd.
Kámán László, vegyi üzemvezető:
A mi családunkban én első generációs kokszolós vagyok. Miután a feleségemmel
megismerkedtünk, Zala megyéből kerültem a városba, majd a Vasműbe. Előtte egy
évig voltam vállalkozó, még a „vadkapitalizmus” kezdetén, de abból az időszakból
számomra egy év elég is volt. Itt, a Kokszolóban 1988-ban exhausztor gépkezelőként
kezdtem, egy év múlva már beugrós művezető voltam, majd fokozatosan végigjárva a ranglétrát, 2014 óta dolgozom üzemvezetőként. Számomra nem igazán volt kérdés, hogy kitartsak itt, a magánéletben és a munkában egyaránt hűséges típus
vagyok, és a saját igényeimhez mérve anyagilag is megtaláltam a számításomat a Kokszolóban. Számomra reményt ad a jelenlegi, nehezebb helyzetben is, hogy normálisan megkapjuk a fizetésünket,
és látom, hogy a termékeink továbbra is jól eladhatóak. A mi üzemünk meglehetősen nagy területet ölel fel, folyamatosak voltak a
műszaki fejlesztések, amelyek a termékeinket piacképesebbé, az itteni munkakörülményeket biztonságosabbá, a technológiát pedig
környezetbarátabbá tették. Persze mostanában sok szó esik a jövőről,
többen elbizonytalanodtak, de velem együtt a kollégáim nagy többsége is kitart. Épp pár hete vettünk fel két új dolgozót, édesanyát és
fiát, akik úgy jöttek ide, hogy az édesapa már nálunk dolgozott. Ér2021. július 13
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„Jó munkahely, összetartó közösség”
dekességképpen készítettek a kolléganőim egy sokatmondó összesítést: kilencvenhárman vagyunk az üzemben, közülük hatvanan olyanok, akiknek legalább még egy családtagja szintén itt dolgozik, de van
olyan család, ahonnan négy ember is a vegyi üzem munkavállalója.

tanunk. Nem jellemző nálunk a fluktuáció, sőt, szerencsére jönnek
jól képzett, új, fiatal kollégák is. A környezeti terhelés, a megfeszített munkatempó, a sok nehézség ellenére is ragaszkodunk ahhoz,
amit közösen felépítettünk.

Ifj. Kámán László, irányítóközpont-kezelő:
Érettségi után, egy szoftverüzemeltetői bizonyítvánnyal kerültem 2008-ban a vegyi üzembe. Gáztisztító gépész munkakörbe vettek fel, majd az akkori üzemvezetőtől
lehetőséget kaptam a szakmai előrelépésre és irányítóközpont-kezelő lettem. Ebben
a munkakörben át kell látni a teljes rendszert, hiszen minden beavatkozásunknak
komoly követkeménye lehet a termelési folyamatokra, akár több üzemrésszel távolabbi területeken is. Jól érzem magam itt, és azt hiszem, örököltem édesapámtól azt a mentalitást is, hogy szeretem azt érezni, hogy minden rendben van, a saját
feladatkörömben mindent megtettem annak érdekében, hogy rendben menjen a termelés. Viccesen meg szoktuk jegyezni a kollégákkal,
hogy mi azt szeretjük, ha „egyenesek a vonalak” a grafikonokon, tehát
az üzem folyamatosan, rendben működik. Amikor idekerültem, még
nem édesapám volt az üzemvezető és később sem lett jellemző, hogy
otthon rendszeresen téma lenne köztünk a benti munka. Bár arra határozottan emlékszem, hogy gyerekként megéltem azt, hogy apa nehezen tud „kikapcsolni,” ő korábban tényleg „hazahozta” a munkáját,
még nyaralás közben is az járt a fejében, hogy vajon mi lehet a gyárban. De később ez változott, mostanában már épphogy csak néhány
szót váltunk otthon a benti dolgokról.

Szemenyei Gabriella, anyaggazdálkodási osztályvezető:
Az én gyermekkoromnak meghatározó emléke volt a Kokszoló jellegzetes illata, ami az apukám, Szemenyei Imre minden ruháját, de még a táskáját is átitatta.
A kísérleti kutatólaborban dolgozott, igazi
közösségi ember volt. Szívesen szervezett
kulturális programokat, kirándulásokat,
a vállalati rendezvényeken sokszor főzött. Otthon mindig azt hallottam tőle és a
szintén kokszolós nagynénémtől is, hogy ez egy jó munkahely, egy
összetartó közösség. Így aztán 1991-ben én is a Kokszolót választottam. Informatikai rendszerszervezőként kezdtem, egy nagyon
izgalmas időszakban, amikor a vállalat számítógépes rendszereinek
kiépítésében, később az egymás után következő fejlesztésekben vehettem részt. Munka mellett később gazdász, majd egyetemi közgazdasági diplomát szereztem. A cég mindig támogatta a tanulást,
a szakmai fejlődést, a nyelvi képzéseket is, ami szerintem rendkívül
előremutató dolog volt abban az időszakban.
Az elmúlt évtizedek során bennem valahogyan sosem merült fel
komolyan, hogy munkahelyet váltsak. Mindig éreztem a cégben azt
a potenciált, hogy bármi történjék is, úrrá tud lenni a válságos helyzeteken. Úgy emlékszem vissza valamennyi vezetőnkre is, hogy rátermett, tisztességes, jó szakemberek voltak, fontos volt számukra,
hogy miként alakul a cég élete. Bizakodó vagyok, hogy a jelenlegi
nehéz helyzet után sem lesz ez másképp, a magyar acélgyártás és a
magyar kokszgyártás újabb jubileumi évfordulóinak és jelentős fejlesztéseknek is tanúi lehetünk majd a jövőben.

Mátyás Zoltán, villamos üzemvezető:
Bennem már gyermekkorban is megvolt egy erős érdeklődés a villamosság, az
elektronika iránt. Bár majdnem kitűnő tanuló voltam, mégis szakmunkásképzőbe jelentkeztem először, ahol épületvillamossági szerelő szakmát szereztem. 1994
szeptemberében kerültem ide a jelenlegi
munkahelyemre, a Kokszoló villamos üzemébe, még diákként, tanulmányi szerződéssel. Emlékszem, Kocsis Jani bácsi kísért végig a területen, és az
első dolog, amit láttam, az egy kokszkitolás volt az I-es blokkon. A
mai napig érzem még azt az ámulatot, amit akkor, kamaszgyerekként, és a vertikum többi része is lenyűgöző volt számomra. Aztán munka mellett leérettségiztem, jött a főiskola, az egyetem, majd
a számtalan tanfolyam, továbbképzés, szakvizsga. Amikor megkérdezik, azt szoktam mondani, hogy már nem nagyon számolja
az ember a bizonyítványokat, így a harmincötödik után…Ebből a
szempontból is sokat köszönhetek a vállalatnak, hiszen mindvégig
támogattak abban, hogy a kollégákkal együtt minél szerteágazóbb
szakmai tudást szerezhessünk. 2015-ben bíztak meg az üzemvezetői feladatokkal, azóta igyekszem legjobb tudásom szerint irányítani az üzemet. A rendszerünk sokrétű, az 1950-es években telepített
villamos berendezések mellett megtalálható nálunk napjaink legmodernebb elektronikai csúcstechnológiája is.
A családunkból nagyapám (id. Mátyás Jenő) öt évet, édesapám
(Mátyás Jenő) csaknem négy évtizedet dolgozott a Kokszolóban. Én
is itt tervezem a további jövőmet is, és a kollégáknak is azt mondom, hogy a jelenlegi nehezebb helyzet ellenére is érdemes kitar14

Véghné Kalászi Krisztina, adminisztrátor:
Eredetileg kereskedelmi végzettséggel rendelkezem, fiatalon azonban néhány hónap
után rájöttem, hogy az nem az én világom.
Rövidesen a dunaferres TB-kifizetőhelyre
mentem dolgozni, majd 1989-ben lettem
kokszolós. Itt, a Kokszolón belül több munkahelyen is megfordultam, 2014 óta vagyok
a vegyi üzemben, először műszakban, majd
adminisztrátorként. A munkám révén mindenkit ismerek az üzemben, a korábbi munkahelyekről pedig nagyon
sok személyes kapcsolatom van a társaság többi területéről is. Nekem fontosak az emberi kapcsolatok, szeretek segíteni és jó érzés számomra a munkában is, ha mindenkinek minden ügyét minél hamarabb el tudom intézni. Az elmúlt évek során persze megváltozott a
légkör itt nálunk is, mostanában mindenki bizonytalan a jövővel kapcsolatban, de ennek ellenére erős a kötődés a munkahelyünkhöz és
várjuk, hogy jobbra forduljon a vállalat helyzete.
Ami a családi szálakat illeti, az anyai nagyapám lakatos volt a
Kokszolóban, a szüleim is itt dolgoztak a szénelőkészítő üzemben,
sőt, egymással is itt ismerkedtek meg. A férjem is dunaferres, az
ő szülei is azok voltak, és a fiam is dolgozott egy évet a gyárban.
Jelenleg villamosmérnöknek tanul Győrben, de ő már nem tervezi, hogy visszatérjen.
Szilágyi Irén

AKTUÁLIS

NEKROLÓG

Skanzenszépítők

Hetényi István
(1941-2021)

Az OMBKE helyi szervezetének tagjaiból, valamint a VÉDSz Kft. dunaferres létesítményi tűzoltóiból állt össze az
a maroknyi önkéntes csapat,
amely július 1-jén közös munkával rendbe tette a Vasmű tér

melletti kiserdőben lévő Ipari Skanzen területét. Megritkították az elvadult növényzetet
és több zsáknyi szemetet is ös�szeszedtek. Köszönet a munkájukért!
(Fotó: Józsa Róbert)

Együttműködési
megállapodás

Fájó veszteség érte a vasműs szakemberek közösségét, ismét eltávozott a régi
„nagy öregek” egyike…
Hetényi István Pécsett született 1941ben. Az általános iskola elvégzése után
1955-ben Sztálinvárosba irányították, a
Kerpely Antal Kohóipari Technikumba. A
fiatal kohásztechnikus 1959-ben került
a Dunai Vasműbe, a Meleghengerműben
hengerészként kezdett dolgozni. A legelső, jól képzett hengerészek egyike volt, később előhengerész, majd művezető lett. Ezt
követően termelésirányítási területre került át, ahol kezdetben
vezető programos, termelési osztályvezető, majd termelésvezető
lett. A hengerműveknél összesen három évtizedet töltött el.
A helyi főiskolán 1971-ben alakítástechnológus üzemmérnöki
diplomát szerzett. 1989-ben került az akkori vállalati termelésirányításhoz, tervezési, majd operatív irányítási főmérnök-helyettesi
munkakörbe. A vasműs társaságok megalakulása után a Dunaferr
Acélművek Kft. szervezetén belül termelési és exportértékesítési
főosztályvezetőként, majd 1998-tól termelési és értékesítési igazgatóhelyettesként dolgozott. Kiváló szakmai munkája elismeréseként
2000-ben átvehette a vállalat legrangosabb kitüntetését, a Borovszkydíjat. Csaknem öt évtizeden át volt tagja az Országos Magyar Bányászati és Kohászai Egyesületnek. Negyvenkét éves munkaviszony után,
2001-ben vonult nyugdíjba. Sokáig Rácalmáson élt, 2007-ben pedig a
Balaton mellé költöztek feleségével, ahol a kertészkedés, a tóparti
séták és a sportesemények figyelemmel követése mellett az unokák
látogatása jelentette számára a legnagyobb örömet. Utolsó éveit csodálatos környezetben, Budapesten, a Normafánál töltötte, legkisebb
unokái, és sajnos orvosai közelsége miatt.
Emlékét tisztelettel megőrizzük!

Szallár Zoltán
1950-2021

Együttműködési megállapodást írt alá a Dunaújvárosi Egyetem
és Dunaferr Labor Nonprofit Kft. 202. június 16-án. Az egyetem
képviseletében dr. András István rektor és dr. Pázmán Judit
tudományos és kutatási rektorhelyettes, a Dunaferr Labor
Nonprofit Kft. részéről pedig Bocz András ügyvezető és Szabó
Mária főosztályvezető volt jelen az eseményen. Az együttműködés
célja a felek szakmai-tudományos kapcsolatainak bővítése
érdekében, a korábbi egyeztetések és sikeres közös szakmai
munka alapján, a további eredményes együttműködés előmozdítása.
Az együttműködés során meghatározott tevékenységek között
szerepel a közös roncsolásmentes és mechanikai anyagvizsgálati
gyakorlatok megszervezése és kivitelezése; a laborakkreditációban
mentori segítség nyújtása; a többlet roncsolásmentes és
mechanikai anyagvizsgálatokban való kölcsönös segítségnyújtás
és a DUE Paksi Kompetencia- és Kutatóközpont tevékenységének
keretében a mechanikai anyagvizsgáló személyzet szakmai
gyakorlatszerzésének közös kialakítása is. (Forrás: uniduna.hu)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy hosszas, de
méltósággal és kitartással viselt betegség
után életének 71. évében elhunyt egy kiváló szakember, id. Szallár Zoltán, a KGYV
Kapton Kft. ügyvezető igazgatója.
A Dunaújvárosi Főiskola elvégzése után
első munkahelye a Dunai Vasmű volt, ahol
üzemszervezőként ismerhette, tanulhatta
meg a gyár működésének minden rejtelmét
és szépségét. További diplomáit már munka mellett szerezte meg a
Budapesti Műszaki Egyetemen és az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen.
A gyáron belül munkájának következő állomása az Üzemfenntartás volt, ahol osztályvezetőként dolgozott egészen 1989-ig. Ekkor került át a KGYV-hez, ahol ügyvezetőként volt jelen, mindaddig
míg ereje engedte.
A Vasmű volt az élete, a gyár tanította meg küzdeni, amit a munkában példamutatóan alkalmazott is. Jóban-rosszban kitartott a Vasmű
mellett a nehéz idők ellenére is, és küzdött mindannyiunkkal együtt,
hogy előbb-utóbb megoldódjanak a sokszor oly kilátástalannak tűnő
helyzetek is. Úgy érezzük, ma is arra bíztatna mindenkit, hogy soha
ne adjuk fel és lássuk meg a lehetőségeket a lehetetlenben.
Búcsúznak tőle: gyászoló családja, kollégái, valamint számos
volt munkatársa a Dunai Vasműből.
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HÍREK

Rehabilitációs
gyógykezelés
Harkányban

Véradás
A dunaújvárosi véradás
egyik fő bázisa hagyományosan az ISD DUNAFERR,
ahol legközelebb július 22én a Kokszolóban lehet vért
adni 6.30–12.00 óráig. A
szervezők kérik a véradókat, hogy fényképes igazolványt és tajkártyát vigyenek
magukkal.

FONTOS INFORMÁCIÓK

Üzemi mentők: 4-104
Mobiltelefonról:
06 (20) 883-4-104
Üzemi tűzoltóság: 4-410
Központi diszpécser: 13-11
Biztonsági Igazgatóság
diszpécserközpont:
26-07, 11-79
Tudakozó: 9

Nyári fotópályázat
A TERMÉSZET CSODÁI
Újra itt a nyár, így a korábbi évekhez hasonlóan magazinunk idén is meghirdeti hagyományos
fotópályázatát. Ezúttal olyan képeket várunk a
dunaferres kollégáktól, amelyek a természet egyegy csodáját ábrázolják, legyen az egy szép virág, egy érdekes kőzet, egy jól sikerült állatportré,
vagy egy különleges formájú felhő.
Küldjenek egy fotót rövid képaláírással, történettel a dunaferrmagazin@isd-dunaferr.hu címre augusztus 8-ig. Az e-mailben szerepeljen a be-

küldő neve, munkahelye és telefonos elérhetősége is. A legjobban sikerült képekből összeállítást közlünk a Dunaferr Magazin augusztusi számában, három szerencsés beküldő pedig az ISD
DUNAFERR Zrt. és a Magyar Vas- és Acélipari
Egyesülés által közösen felajánlott ajándékcsomagot nyer.
Várjuk a fotókat, jó pihenést, kellemes
nyári élményeket kívánunk minden kedves
olvasónknak!

Szlalombajnokság
a Vasmű téren
Július 3-án Dunaújvárosban, a
Vasmű téren rendezték meg a Magyar Szlalom Országos Bajnokság harmadik futamát, a II. Duna
Szerszám Kupát. A látványos verseny az igazgatósági épület előtt
található parkolóban kialakított
pályán zajlott. Kifejezetten technikás pályán mutathatták meg tudásukat a versenyzők. Az érdeklődők többféle kategóriában induló
autót láthattak verseny közben, de
a Vásártéren kialakított depókban
lehetőség volt közelről is megnézni a gépsárkányokat. A verseny
óriási élményt nyújtott minden
korosztálynak.
Főszerkesztő: Szilágyi Irén • Tördelőszerkesztő: P. Mester Anikó • Nyomtatás: Extra Média Nyomda Kft., 8000 Székesfehérvár,
Fecskepart 4054/1., tel.: 06 (22) 512-120 • Kiadja: az ISD Dunaferr Zrt., 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1–3., tel./fax: 06 (25) 58-17-96
www.isd-dunaferr.hu • e-mail: dunaferrmagazin@isd-dunaferr.hu • Felelős kiadó: a zrt. cégvezetője • ISSN 1418-0561

Fotó: Tandari Gábor

Az ISD DUNAFERR Zrt.
és az ISD Power Kft. munkavállalói a rendelkezésre
álló keret mértékéig idén
is igényelhetik a harkányi
rehabilitációs
gyógykezelést. A munkáltató teljes összegben téríti meg a
munkavállaló részére a rehabilitációs szolgáltatás
költségét, de azt a hatályos
adótörvények értelmében
a munkavállaló részéről is
adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli. A munkáltató a gyógyüdültetésre
a 2021-es évben összesen
7 900 000 forintot fordít. A
gyógykezelési csomagokkal kapcsolatos minden
szükséges tudnivalóról a
gyártóművek személyügyi
munkatársainál lehet érdeklődni.

