Lesz-e reneszánsza a magyar bányászatnak?
Ezzel a címmel tervezi megrendezni idei konferenciáját a „Bányagépészet a Műszaki
Fejlődésért” Alapítvány.
Többek közt ezt határoztuk a Pécsett tartott kihelyezett kuratóriumi ülésünkön.
Hagyományos tavaszi, az évet megnyitó összejövetelünket a hazai cementipar új
bástyájának számító Királyegyházi Cementgyár (Lafarge Cement csoport) modern bányája
megtekintésének, bejárásának szenteltük.
Április 12-én randevúztunk Pécsett a Laterum Hotelben. Ahol egy kellemes ebéd után
nekiültünk a tervező munkának.
A napirendi pontok szerint áttekintettük az elmúlt év eseményeit. Felidéztük a 2011-es
sikeres konferenciát, a Zsil-völgyében tett tanulmány utat, értékeltük az évben elért
eredményeket. Megvitattuk és elfogadtuk az Alapítvány Közhasznúsági Jelentését. Közben
meghallgattuk a Számvizsgáló Bizottság értékelését. Majd a törvény módosulások
következtében ránk háruló új teendőket vitattuk meg.
Az „egyebek”-ben örömmel vettük tudomásul, hogy április elejétől a
Miniszterelnökségen is dolgozik geológus mérnök kolléga bányászati biztosként. Erősítve a
bányászati lehetőségekről alakuló kormányzati képet.
Ezek után kezdtük tervezni az őszi balatongyöröki konferenciát, melyet a címben
feltett kérdésnek szentelünk majd. Előkészítve az esedékes Közgyűlést és Tisztségviselő
választást is.
Az eszmecserét kötetlen formában a Pavlik pincében folytattuk vacsora s borkóstolás
közben.
Másnap Bükösd II. Bányaüzembe mentünk, ahol Rabecz Péter kolléga szakértő
vezetése mutatta be az üzemet és az alkalmazott technológiát. Megtapasztaltuk, hogy a
tulajdonos és az üzemvezetés mennyire nagy fontosságot szentel a munkavégzés biztonságos
körülményei fenntartásának.

1. sz. ábra Dolgozik a kuratórium

2. sz. ábra A bányában

Védőruhába láthatósági mellénybe öltözve jártuk be az üzemet. Mely ma nem annyira
a klasszikus kőbányára, sokkal inkább egy szoros tervszerűséggel működő gyárra hasonlít.
A munkafolyamatok közel 90%-ban gépesítettek mind a fúrást- robbanást mind a
szállítást, előkészítést, késztermék előállítást tekintve. A munkát mindenütt nagy
teljesítményű gépekből álló, lehetőség szerint automatizált géplánc elemei segítik illetve
végzik. A dolgozók (mindössze 15 fő) a gépkezelést, karbantartást, takarítást, adminisztrációt,
műszaki irányítást végzik.
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A géplánc egy félautomatikus vagon
rakodóban végződik, melyet egyetlen dolgozó
vezényel. A terméket szállító vasúti szerelvény a
cementgyár saját iparvágányán közlekedik.
Az
üzemlátogatás
során
minden
munkahelyen meggyőződhettünk róla, hogy a
bánya- és üzembiztonság megteremtése és
folyamatossága a termelési cél eléréséhez vezető
út biztosítéka. Ennek legfőbb szervezője és
fenntartója az a szellemiség melyet az üzemet
vezető Csom István bányamérnök kolléga felelős
műszaki vezetőként mind a tervezés a beruházás,
mind a napi működés során képvisel.

3. sz. ábra Üzemlátogatás

A bányában elidőzve a cementgyár megtekintésére sajnálatos módon már nem maradt
időnk. Ezt a legközelebbi alkalomra hagyva intettünk búcsút vendéglátóinknak, akiknek e
helyen is köszönetet mondva a szakmai élményekért, kívánunk további sikeres munkát és Jó
szerencsét!
Élményeit jegyezte: Livo László
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