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• 50 évvel ezelőtt volt a cellulózgyár első 
kapavágása
• 40 éve indult az író-nyomó papírgyár
• 30 éve indult a 3-as gép

A szakmai összejövetelen a dunaújvárosi 
papírgyártás múltjával, jövőjével kapcsolatos 
előadások hangzottak el. 

Elsőként Szőke András köszöntötte a megje-
lenteket, majd Hornyák Lajos (Dunafin) mondott
pár szót a papírgyárban, az utóbbi években tör-
tént változásokról: az előző tulajdonos (MONDI) 
egy éve adta el a gyáregységét a finn Trierenberg
cégnek. Az új tulajdonostól azonban visszabérelte 
a papírgépet író-nyomópapír gyártásához. Köz-
ben az új tulajdonos fejlesztésekbe kezdett, hogy 
lehetővé tegye a speciális szilikon- bevonatú papír 
gyártását. Ennek során beépített egy utószárító 
berendezést, filmprést és egy szuperkalandert
(Optiload) a gyártósorba. A papírgép elméletben 
1�000 m/min sebességre képes, a gyakorlatban 
eddig 700 m/min sebességig jutottak el.

A következő előadást Dobóvári Zoltán tartot-
ta, „30 éves a 3. sz. papírgép” címmel. Előadá-
sában bemutatta a 3. számú papírgép életének 
jelentősebb lépcsőfokait:

1978 – AccuRay folyamatszabályzó számí- 
  tógép beépítése
1980 – szitaszakasz rekonstrukciója
1991 – privatizáció során átalakult Dunapack  
  Rt-vé; anyagelőkészítő rekonstrukciója
1992 – enyvezőprés beépítése
1993 – PC-ként (Profit Centrum) üzemel
1995 – gyártási szélesség bővítése 432 cm-re

1997 – gyártási kapacitás növelése
1998 – réselt osztályozók beállítása
1999 – papírgépi nedvesszakasz rekonst- 
  rukciója, papucsprés beépítése
2003 – új felfutószekrény
2004 – a szennyvíztisztító intenzifikálása
2005 – tekercsvágó késszakasz cseréje;

A 3. sz. papírgépen tavaly 969 tonna volt 
az egy főre eső termelés, a gépsebesség 794 
m/min és a vízfelhasználás 9,5 m3 volt.

A Dunapack dunaújvárosi gyárában 2004-
ben vezették be az ISO 9001 és ISO 140001 irá-
nyítási rendszert és az OHSAS 1800 munkahelyi 
egészség- és biztonságirányítási rendszert.

A rövid ismertető után pár képben láthattuk 
a papírgyártó sort a felfutószekrénytől kezdve a 
papír feltekercseléséig.

Szikla Zoltán előadásában, amely 2006. 
szeptember 14.–15.-én Balatonkenesén is 
elhangzott, a Dunapack jövőbeni fejlesztési ter-
veiről beszélt.

Ezután Tomcsányi Elemér mondott pár 
szót, melyben köszönetet mondott kollégáinak 
elmúlt 30 év munkájáért.

Az ünnepi megemlékezés keretében 
Gyurina László mondott köszöntőt a papírgyár 
felépítésében és üzemeltetésében aktív részt 
vállaló munkatársaknak.

Az előadásokat és a köszöntőket követő-
en állófogadás várta a megjelent vendégeket, 
majd fakultatív gyártátogatás következett a 
Dunapack Rt. Gyárában.

Bíró Szilvia

November 24-én év végi összejövetelét tartotta 
a Papírszakosztály Nyíregyházi Köre. A 95 tagból 
57-en vettek részt az évzárón. A hivatalos rész a 
beszámoló mellett a két választási ciklust betöltő veze-
tő: Kenyeresné Gonda Mónika leköszönésével és az új 
vezetők megválasztásával foglalkozott. A hullámos ifj. 
Csépke Balázs lett az új vezető és helyettesének a zsá-
kos Bravicsné Szőllősi Ágnest választották. A vacsorát 

követő tekeverseny bizonyította, hogy szorgalmasan 
edz a kollektíva a következő nagy rendezvényre, a 
Papírfeldolgozó Napokra. Ez a rendezvény és számos 
más előadás, üzemlátogatás szerepel 2007. évi ter-
veikben, melyekkel a szakmai kapcsolatok erősítését 
célozzák meg.

Szőke András
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