„Környezetvédelmi feladataink”
Ezzel a címmel rendezte 41. konferenciáját Balatongyörökön szeptember 25-26-án a
Bányagépészet a Műszaki Fejlesztésért Alapítvány.
A civil szervezet idén 15 esztendős, mely alkalomból külön meghívtuk a rendezvényre
azokat az alapító tagokat kik emelkedett koruk miatt régen látott társaink. Akinek egészségi
állapota engedte el is jött és részvételével színesítette rendezvényünket.
Az ünnepi közgyűlésen, mely elemezte az idei közhasznúsági jelentést és az eltelt évek
eredményeit a szép számmal megjelent alapító és csatlakozó tagok az alkalomhoz illő
emléklapot kaptak.
A konferencia az Aranyhíd Panoráma Hotel kényelmében és összes termeiben zajlott.
A nyitó előadást Dr. Havelda Tamás a Vértesi Erőmű Zrt. bányászati igazgatója
házigazdaként tartotta. A résztvevők köszöntése mellett bemutatta a Márkushegyi Bánya és az
Erőmű környezeti elemek tisztaságát óvó beruházásait és eredményeiket.
Vezér előadóként Szabados Gábor úr a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal Elnöke tisztelt meg
bennünket a Bányafelügyelet környezetvédelemben betöltött
szerepét ecsetelve.
Ezután Bakk László beszélt a Gyöngyösoroszi
Ércbánya újranyitásáról, mely szintén a környezet védelmét
célozza. Kármentesítést, a kifolyó vizek hosszú távú
stabilitását és kibocsájtási határértékeinek megfelelő szintjét
biztosítva.
1. sz. ábra Elnöki előadás
A szünet után hallhattunk a sűrű pernyezagy szállítási és tömedékelési
technológiájáról, lengyel kollégáinktól egy önjáró bányadömper új típusú hajtástechnikájáról,
bunkerbeli anyagszint ellenőrzésről, a villamos és nem villamos robbanás biztonságról és
annak megvalósítási technikájáról.
Délután a megújuló energiaforrások hazai potenciáljáról, majd a távvezérlés,
adatgyűjtés jelátvitel több éves tapasztalatairól, később a szállítórendszerek karbantartásának
környezetbarát technológiáiról szerezhettünk ismereteket.
Este a hagyományos baráti találkozó
indításaként két kollégánk Katona János és Szedlák
János vehette át szakmai munkájának elismeréséül a
„Hell-Bláthy” díjat. A beszélgetés, ínycsiklandó
vacsora, a nótázgatás - kiváló borok mellett hajnalig tartott.
Másnap újra előadásokat hallhattunk a
Kotrógépek bontófogainak helyszíni erőtani
vizsgálatáról, a hajtás- és keveréstechnikáról, a
globális folyamatok kenőanyagokra kifejtett
hatásáról, és a bio tüzelőanyag (szalma)
pneumatikus szállításáról.
2. sz. ábra Hallgatóság
A zárszóban Dr. Vőneky György tanár úr foglalta össze a 41. nemzetközi konferencia
tapasztalatait, melyen lengyel, román és német kollégák is részt vettek. Végezetül kifejtette
azon reményét, hogy az Alapítvány tovább folytatja úttörő munkáját és 2009-ben megrendezi
a következő konferenciát.
Az ízletes ebéd után búcsút intettünk egymásnak, a Balatonnak és útnak indultunk a
hétköznapok felé.
Az eseményeket jegyezte: Livo László

