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c/ Energiagazdálkodás
Mûszaki és racionalizálási intézkedéseket hajtanak végre az elektromos és hõenergia-felhasználás
csökkentése érdekében (pl. füstgáz hulladékhõjének,
kondenzvíz hõtartalmának hasznosítása). Az elmúlt öt
évben a vállalat papírtermelésének fajlagos villamosenergia-fogyasztását 25 %-kal, hõenergia-fogyasztását
28 %-kal csökkentette (4. ábra).
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4. ábra

d/ Termelési maradékok és hulladékok kezelése
A papírgyártás során keletkezõ anyagmaradékok (rejekt) és hulladékok (papíriszap) mennyiségét technológiai
fejlesztésekkel csökkentik, a maradékokat és hulladékokat
innovatív módszerekkel hasznosítják.
A rejektbõl a hasznosítható mûanyag-fóliát és papírrostot kiválasztják és tisztítják, az utóbbit visszavezetik a
gyártási folyamatba. Ennek eredményeként a deponálandó
anyagmaradékok mennyisége 7,7%-ról 5%-ra csökkent.
Nemzetközi viszonylatban is úttörõnek számító eljárással végzik a mechanikai szennyvíztisztítás során keletkezõ rostiszap komposztálását és mezõgazdasági hasznosítását, ezáltal rövidesen nullára csökkenthetõ a hulladéklerakón elhelyezésre kerülõ papíriszap mennyisége.

A vállalat õszinte elkötelezettségét mindezen törekvések mellett bizonyítja az is, hogy Magyarországon elsõk között írta alá és vállalta 1999-ben az UNEP
nemzetközi deklarációját a tisztább termelés megvalósítása érdekében.
Hosszú távú célok
A Dunapack Rt. a továbbiakban is jelentõs fejlesztéseket és beruházásokat hajt végre, amelyek célja kettõs: részben a korszerû technológia révén javítani a gazdaságosságot, részben pedig csökkenteni a papírgyártásból a környezetre nehezedõ terhelést. A közeljövõ
legnagyobb környezetvédelmi beruházása a csepeli
telephely szennyvízkezelésének korszerûsítése lesz.
A papírgyár vízköreinek zárásával, a csatornarendszer átalakításával, a folyamatszabályozás korszerûsítésével és egyéb mûszaki intézkedésekkel 2005-ig
jelentõsen csökkentik a fajlagos vízfogyasztást.
A második fázisban (2010-ig) kiépítik a biológiai
szennyvíztisztítást, ezáltal a KOI-kibocsátás is közel
egy nagyságrendel csökkenthetõ. A biológiai szennyvíztisztítás anaerob lépcsõjében elõállított biogáz
hasznosítása csökkenti a papírgyártás fajlagos primer
energia-felhasználását, és javítja széndioxid mérlegét.
Ezáltal a Dunapack Rt. hozzájárul a Kyotói Egyezményben megfogalmazott célok eléréséhez.
Források:
1. A Dunapack Rt. Környezeti Jelentése 2000.
2. A Dunapack Rt. Környezeti Jelentése 2001.
3. Dr. Debreczeny István: A környezetvédelmi szabályozás vállalkozói szempontból (elõadás), Visegrádi országok környezetvédelmi minisztereinek találkozója, 2002. március 20-21. VisegrádEsztergom
4. Kovács Katalin: Környezettudatos terméktervezés (elõadás),
5. „Tisztább Termelés” Szakmai nap, 2002. június 6
Budapasti Közgazdaságtudományi Egyetem
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Corrugated 2002
A hullámpapír csomagolóiparnak 1994 és 1998 után 2002-ben rendezett kiállítás ismét rekordot döntött.
A hat teljes napon át nyitva tartó rendezvény Párizsban
a Charles de Gaulle nemzetközi repülõtértõl 10 percre
lévõ Kiállítási Központban több mint 500 kiállítót
fogadott a korábbi 375-tel szemben. A kiállítást nyolc
részre osztották, megkönnyítve a látogatók érdeklõdési körének megfelelõ keresést, összehasonlítást, a versenytársak megismerését. Ezek: alapanyagok, lemezgépek, lemezgépek kiegészítõ berendezései és szol198

gáltatások, feldolgozógépek, feldolgozógépek kiegészítõ berendezései és szolgáltatások, anyagmozgató
berendezések, hulladék- eltávolító rendszerek, vezetõi
információs rendszerek.
A tízezernyi látogató több mint 70%-a olyan vezetõ, aki beruházási, vásárlási döntéseket hoz.
A korábbi évek sikerén felbuzdulva mind több kiállító mutatja be mûködés közben gépeit.
Néhány kiállítónak a szakma érdeklõdésére számot tartó újdonsága:
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FUNCTION CONTROL RESEARCH: a legújabb
lézer- és fotótechnikát alkalmazza az ív és tekekercspapír mennyiségének ellenõrzésében a Metro H6 kézi
számlálójával 99.5 % pontosan.
HAF-HOLLAND: japán szabadalmat és gépet ajánlott térkitöltõ és párnázó elemek gyártásához az
eddig kifejlesztett 250 modelljével együtt.
INTRALOX: mûanyag elemekbõl álló anyagmozgató rendszere a szállított rakatok alsó íveinek elcsúszását megszünteti, ezzel csökkenti a hulladékképzõdést, növeli a rakatstabilitást, a személyzet biztonságos
közlekedését lehetõvé teszi a „mozgó platformon”.
JB MACHINERY: a flexo festék hõfok szabályozását a pH és viszkozitás szabályozóval együtt ajánlotta a
megismételhetõ nyomat minõség elõállításához.
1. ábra. A magyar látogatók egy csoportja
KIWIPLAN: 25 éves mûködésének új termékeként
AMYLUM: a 40% szárazanyag- tartalmú keméaz értékesítést segítõ Enterprise Sales Processinget
nyítõ- ragasztójával a nagy sebességû lemezgyártást
és új programozó modulját, a CASE-t mutatta be. A CAés a termék minõség javítást célozta meg.
SE minimális emberi beavatkozással folyamatosan
APRION DIGITAL: nagy sebességû hat színes tinválogat a rendelések között, hogy a gyártás optimális
tasugaras nyomtatója 600 dpi-vel
legyen.
2
160 m /óra teljesítményre képes,
NEUGEBAUER: SOFTWARE
2600x1600 mm felületû hullámPC-Topp 2000 tervezõ programja
lemezen.
200 üzemnek teszi lehetõvé, hogy
ASITRADE: új MPC-IV lamináértékesítõ, vezetõ munkatársain túl
torának teljesítménye 180 m/p, vagy
a vevõk is bárhonnan elhelyezhes10000 ív/ó.
sék, lekérdezhessék Internet ExBIZZOZERO MICA: CNC veplorer segítségével a rendeléseiket,
zérelt slotter egysége a régi gépek
azok állapotát.
beállítási idejét is 3 percre csökkenti,
PALM PAPIERFABRIK: 1:1 mémiközben a teoretikus résmélységretû modellben állította ki 10 m szénél is nagyobbra képes.
les papírgépi tekercsét.
BHS: 3300 mm munkaszélesPiaci bevezetésnek szánva a
ségû lemezgépét mint a jövõt, a 10
650000 tonnás kapacitású finn
méteres papírgépek feldolgozó pártechnológiával szeptembertõl
ját mutatta be.
mûködõ világrekorder papírgép új
BOBST: új adagolója minden
termékét, a könnyû súlyú huleddigi regiszter- pontosságot meglámalappapírt.
halad a 0.3 mm-es precizitásával, a
PIVAB MACHINERY: hulstandon minden gép termel.
lámpapír- tekercselõ, penge vágós
CASTALDINI Srl.: FEFCO díjas
automatáit mutatta be; a 320000
Actipal palettázó robotja a flexibiEuróba kerülõ kereskedelmi méretû
litásával tûnt ki.
tekercseket gyártó modell 100-150
COPAR CORPORATION: a
kg tekercs- súlyt, a 400 000 euróba
már ismert nedves-vég szabályozá- 2. ábra. A Francia Kartongyártók Szövetségének kerülõ ívkasírozóknak gyártó mokiállítása
sát a tekercskészlet nyilvántardell 1000 kg tekercs- súlyt készít 350
tásával fejlesztette és bemutatta a
m/perc sebességgel. Kiegészítõként
préshenger szabályozását. A számítógép képernyõjén
rendelhetõ hornyoló tengellyel is.
a magyar nyelv is válaszható, sõt érthetõ volt.
SDL TECHNOLOGIES: a hullámüzemek szennyENGICO Srl.: Universal Automatic Slottere 10000
vízkezelését a Hydropack-I teljesen automatikus mûmunkaprogramot tárol számítógépében; ennek követködésû 16 m2-t igénylõ berendezésével 1 euro/tonna
keztében a méretállítás 20-30 másodperc.
költség alatt oldja meg.
ECA: kulcsra kész környezetvédelmi programot
TALLARES IRUNA: 500 hullámosító hengerpár
ajánl hullám üzemeknek a keményítõs vizektõl a flexo
eladásán túl új hullámprofillal jelentkezett, a Pyramid
festékekig, a koncepciótól a mûködésig.
Profile minimalizálja a fluting élek összenyomását a
FLEXOCLEAN ENGINEERING: bemutatta az új
hullámosítási zónában, maximálisan lehetõvé téve a
Flexomobil teherautóját, mely 3500 mm-ig a helyszíkeményítõ- penetrációt a hullám éleken.
nen tisztítja az anilox hengereket, csökkentve a szállíKuminka József tanácsadó
tási sérüléseket és költségeket.
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