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Megfelelni az elôírásoknak
FEJLESZTÉS Korszerû technológiai vízkezelés a kokszolóban
Szirmai György sában állapodtunk meg a kivi-

telezési munkálatokról, a kö-
vetkezô esztendô márciusában
megkezdôdött az egyes mûtár-
gyak elkészítése. Ugyancsak
2011-ben megtörtént a teljes
terület víztelenítése és talaj-
cseréje, a mûtárgyak alapozá-
sa. Elkészült a három új Dorr-
medence és az új levegôztetô
medencék vasbeton szerkeze-
te, valamint a belsô recirkulá-
ciós szivattyúház. A követke-
zô évben befejezôdött a hat ré-
gi medence gépészeti rekonst-
rukciója és a három új
levegôztetô medence villamos
és gépészeti szerelése, az új
Dorr-medencék és két ezer
köbméteres tartály telepítése.
Megtörtént a telep új irányítás-
technikai rendszerének kiépí-
tése, az új technológia mûköd-

tetéséhez szükséges medence-
hômérséklet beállításához a
hôcserélô rendszer telepítése
és a vegyszeradagolás beren-
dezéseinek szerelése.

Melyek voltak a legfonto-
sabb idei feladatok? – kérdez-
tük a vezérigazgató-helyettes-

tôl. Válaszában elmondta: si-
keresen lezárult a kettes és hár-
mas számú Dorr-medence
mûszaki átvétele, folyamatban
vannak az ezer köbméteres tar-
tályok gépészeti, villamos és
irányítástechnikai munkái, az
egyes számú Dorr-medence és
a három levegôztetô medence
irányítástechnikai beszabályo-
zása. Ezt követôen a sikeres
próbaüzemi jegyzôkönyv és a
használatba vételi engedély
birtokában az illetékes hatóság
kiállítja a vízjogi üzemeltetési
engedélyt.

– 1987-ben, a III-as blokk
indításakor szigorú elôírások
vonatkoztak a fenol- és cián-
tartalmú vegyületek mentesí-
tésére. Ezt az akkori technoló-
giával készült biológiai
szennyvíztisztítómû nagy ha-

tékonysággal tudta és
jelenleg is tudja.
Azonban akkoriban
még nem volt kör-
nyezetvédelmi elôí-
rás a nitrogéntartal-
mú vegyületek, a
kokszgyártásnál ke-
letkezô ammónia és

egyéb, a távozó vízben lévô
szerves nitrogének kivonására
– avat be az elôzményekbe
Orova István, az ISD Kokszo-
ló Kft. ügyvezetôje. – A szigo-
rodó elôírások mára ezt is kö-
telezôvé tették. Az eltávolítási
folyamatot szaknyelven nitri-
fikálásnak és denitrifikálásnak
nevezzük. Ezeket egy más
baktériumcsalád képes meg-
valósítani, mint az eredeti tisz-
títómûben lévô. Ahhoz, hogy a
mi speciális kokszolói körül-
ményeinkhez megfelelô bak-
tériumcsalád jöjjön létre, elô-
zetesen vizsgálatokat végez-
tünk az ELTE Mikrobiológiai
Tanszékével és Kémiai Tech-
nológia és Környezetkémiai
Tanszékével közösen. Ezt kö-
vetôen szakmai konzultáció
alapján bukkantunk a biotech-
nológiával foglalkozó horvát

Régóta tart a világ acélipa-
rának mélyrepülése, ez
rendkívüli nehézségeket
okoz az ISD Dunaferrnél
is. A gondok ellenére is
folytatódik, illetve a közel-
jövôben be is fejezôdik
azonban néhány beruhá-
zás a vállalatcsoportnál.

Ezek közé tartozik az ISD
Kokszoló Kft. biológiai vízke-
zelô telepének modernizálása
is. A megújult létesítmény ün-
nepélyes átadására június 15-
én került sor.

– A projekt célja a hatósági
elôírásoknak való megfelelés,
ezen belül a kokszolási folya-
mat során keletkezô technoló-
giai vizekbôl a nitrogén és a
szerves összetevôk haté-
kony eltávolítása – tájé-
koztatott Lukács Péter
PhD, az ISD Dunaferr
Zrt. stratégiai mûszaki
vezérigazgató-helyette-
se. A kokszolói projekt
megvalósítását hosszú
és alapos elôkészítés
elôzte meg.

– Még 2008-ban szerzôdést
kötöttünk a horvát Ekoloski
Inzenjering céggel a technoló-
giai víz tisztításához szüksé-
ges mikroorganizmus-kultúra
és a folyamatparaméterek elô-
állítása érdekében. 2010 máju-

Az idei vasasnapon, június
15-én átadott létesítmények
biztosítják a feltételeket ah-
hoz, hogy a kokszolóból tá-

vozó víz továbbra is teljesíte-
ni tudja a határértékeket

Nemzetközi szakmai együtt-
mûködéssel találták meg

a leghatékonyabb megoldást
Fotó: ISD Dunaferr

cégre, amelynek szakemberei
a zágrábi egyetem munkatár-
sai közül kerültek ki és ismer-
ték a kokszolói szennyvizek
sajátosságait.

A megfelelô baktériumállo-
mány mûködési körülményeit
is meg kellett határozni: mi-
lyen mesterséges táplálékot
kell nekik adni - különféle ve-
gyi anyagokat -, amíg magából
a vízbôl nem kapják meg a táp-
lálékukat, magyarul a szeny-
nyezôdést. Milyen hômérsék-
let, milyen áramlási viszo-
nyok, milyen egyéb fizikai-ké-
miai körülmények között kell
mûködniük. Tehát a biotech-
nológia kifejlesztése után és
annak ismeretében kellett ma-
gát a tisztítómû ún. hardver
egységeit – az építményeket, a
gépészetet, és az irányítástech-
nikát – létrehozni. Ekkor vég-

legesítettük, hogy hány köb-
méteresek legyenek a meden-
cék, milyen hôcserélô, szivat-
tyú kell, milyen útvonalon
menjen a víz, milyen levegôz-
tetô rendszer legyen. A mosta-
ni állapot lehetôséget ad arra,
hogy egy szakaszt lezárjunk és
továbblépjünk: az új meden-
cékben a baktériumállomány
nagyipari adaptációja megtör-
tént és hatékonynak látszik.
Ennek a folyamatnak a vége
azonban pontosan nem határ-
ozható meg. Megvannak a fizi-
kai keretek, elkészültek a léte-
sítmények ahhoz, hogy a távo-
zó víz teljesíteni tudja a
környezetvédelmi engedé-
lyünkben meghatározott ha-
tárértéket.

Az új medencékben az új
baktériumokra vezetjük azt a
vizet, amit a régiek már meg-

tisztítottak, csak az a szennye-
zôdés van benne, amit ezeknek
az újaknak kell „megenniük”.
A kilépô víz a mérések szerint
nagyon jó eredményeket mu-
tat, de még nem a teljes meny-
nyiség folyik át. Lényeges,
hogy miközben az új tisztítási
fokozat mûködik, a réginek
sem szabad lankadnia. A két
különbözô baktériumállo-
mány összekeverése nagyon
óvatos és szakszerû folyamat
kell, hogy legyen. A különbö-
zô állományokat össze kell
„szoktatni”, nehogy egymást
is szennyezô anyagnak tekint-
sék és elpusztítsák. Ez az ösz-
szekeverés néhány hónapon
belül jó eséllyel megtörténhet,
és a berendezések végszerelé-
se, a biotechnológiai folyama-
tok végszabályozása már e fo-
lyamat alatt megoldható.

A víztisztítótelep a számok tükrében

A beruházás összköltsége
megközelítôleg 10 millió
euró. A telep medencéi-
nek össztérfogata 9652, a
régi (felújított) medencé-
ké 4502 , az új medencé-
ké pedig 5150 köbméter.
A megtisztítható napi víz-
mennyiség maximum
1850, az ülepítô meden-

cék térfogata: 3 x 800
köbméter. A hôcserélô
hûtôteljesítménye: 3,3
MW. A beépített fúvótelje-
sítmény: 8 x 37 kW = 296
kW (a korábbi rotoros le-
vegôztetés beépített villa-
mos teljesítménye 720
kW volt, ebbôl folyamato-
san 360 kW üzemelt).

Volumennövelés, energiamegtakarítás
Folytatódik a meleghengermû modernizációja több milliárd forintos beruházással

A beruházás az elsô lépé-
se egy jelentôs moderni-
zációs folyamatnak, amely
remélhetôen felgyorsul
majd, amint a piaci körül-
mények pozitív változása
ezt lehetôvé teszi.

ráló üzemmel, a reverzáló hen-
gerállvány, a melegen henge-
relt tekercseket szállító
berendezés és a korszerû lo-
gisztikai rendszerrel ellátott
tekercsraktár. Emellett több
ponton valósultak meg
környezetvédelmi célú
fejlesztések is az ISD
Dunaferr csoportnál. A
válság miatt néhány
beruházást felfüggesz-
tettek a tulajdonosok,
ezek egyike folytató-
dik most: a közelmúlt-
ban írták alá azt a megállapo-
dást az ISD Dunaferr Zrt. és az
olasz Danieli cég képviselôi,
amelynek értelmében biztossá

vált, hogy folytatódik a válság
elôtt megkezdett modernizáci-
ós program a meleghengermû-
ben. A közeljövôben több mil-
liárd forint értékben ruháznak
be a tulajdonosok az elônyújtó

berendezés motorjának cseré-
jébe, a villamos hajtások kor-
szerûsítésébe, valamint a kész-
soron tervezett gépi henger-
cserélô berendezés és a hozzá-
kapcsolódó automatikus
hengerhajlító rendszer telepí-
tésének elôkészítésébe.

Polányi Tamás, az ISD Du-
naferr Zrt. szakértôje, a meleg-
hengermûi beruházások pro-
jektvezetôje úgy gondolja,
kulcsfontosságú ponthoz érke-
zett a fejlesztési folyamat:

– Az öt évvel ezelôtti, ere-
deti beruházási tervekben egy
komplett elônyújtó berende-
zés szállítása és telepítése sze-
repelt. 2008 végéig – amikorra
döntés született a beruházás
felfüggesztésérôl – már jó né-

hány berendezést legyártott az
olasz partner, mintegy hetven
százalékuk készült el mostaná-
ig. Készen van a vízszintes áll-
ványt hajtó, váltakozó áramú
motor, elkészültek a transzfor-

mátorok és a megálla-
podással megrendelés-
re került az új villamos
hajtás berendezése is,
így tehát minden ké-
szen áll ahhoz, hogy az
elônyújtói projekt elsô
fázisát, a motorcserét
megvalósítsuk. A

készsoron a 4., 5. és 6. henge-
rállvány hosszúlöketû résállító
kapszuláinak cseréjét tervez-
zük, illetve a hengerhajlító
rendszer, valamint a gépi hen-
gercserélô berendezés jövôbe-
ni telepítésének elôkészítô
munkáit. A jelenlegi beruhá-
zás legfôbb elônye az üzem-
biztonság növekedése lesz, va-
lamint volumennövekedést is
várunk tôle. Elôzetes számítá-
sok szerint mintegy tíz száza-
lékos, azaz évi 200-250 ezer
tonnás termelésnövekedést
eredményez majd. Ez annyit
jelent, hogy a meleghengermû
jelenlegi, mintegy 1 millió 900
ezer tonnás betéthengerlése
2,1 millió tonnára növekszik a
várakozásaink szerint.

A világméretû gazdasági
krízist megelôzôen, 2007-ben
több területen is jelentôs be-
ruházásokba kezdett az ISD
Dunaferr Zrt. Ezek többsége
már befejezôdött: mûködik a
meleghengermûben a léptetô-
gerendás hevítôkemence, a
hideghengermû korszerû be-
rendezései: a sósavas pácoló-
sor a hozzá tartozó savregene-

A betéthengerlés volumene
1,9 millióról 2,1 millió
tonnára növekedhet

Fo
tó

:I
SD

D
un

af
er

r

A folytatódó beruházások növelik a meleghengermû üzembiztonságát

Fo
tó

:I
SD

D
un

af
er

r

Tavalyi teljesítményét megismételve idén is a második helyen
végzett a Telekom Heti Válasz Top Business Cup kispályás labda-
rúgótornán június 22-én Telkiben az ISD Dunaferr együttese: a
májusi selejtezô megnyerése után a fináléban is kiválóan teljesí-
tett, öt gyôzelemmel jutott a döntôbe!

Fenntartható acélipar
A Szén- és Acélkutatási
Alap (RFCS) az Európai Bi-
zottság szervezete, illeté-
kes bizottságuk az ISD
Dunaferrhez látogatott.

szereplôje pályázhat támoga-
tásért. Az ISD Dunaferr a
nagyolvasztói fúvóformák
élettartamának növelése (Ex-
TuL) projekttel pályázott,
konzorciumi partnerségben
neves acélipari vállalatokkal.
Többek között ennek a pro-
jektnek az ellenôrzését végzi
az RFCS TGS1 bizottsága,
amelyhez a nyersvasgyártás és
kapcsolódó területei tartoz-
nak.. Idén Budapesten tartot-
ták éves megbeszélésüket,
melynek során az ISD Duna-
ferrt is meglátogatták.

Az RFCS-t 2003-ban az EU
szén- és acélipara versenyké-
pes és fenntartható fejlôdésé-
nek biztosítására, valamint e
témakörben kutatási-fejleszté-
si programok indítására, me-
nedzselésére hozták létre. Az
RFCS-hez minden évben az
EU-országok lényegében va-
lamennyi szén- és acélipari


