
lati eredményekhez. Ezekmindegyike a költségek csök-
kentését szolgálja:
� az endogénbányatüzek felismerése korai állapotukban,
� a palatörõmû bányabeli létesítése,
� az optimális vágatbiztosításhoz kidolgozott mérete-
zési eljárás,

� a vágatok környezetének injektálással történõ meg-
erõsítése,

� a fejtési homlok forgatása.
A versenykényszer a fejlesztések hajtóereje. Ehhez

további sikereket kívánok!
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DR. KATICS FERENC bányatechnikusként, fizikai munkán kezdte szakmai pályáját 1961-ben a tatabányai, majd 1963-
tõl a pusztavámi ill. oroszlányi szénbányáknál. Munka mellett tanulva, a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem
Bányamérnöki Karán szerzett bányamérnöki (1971), bányaipari gazdasági mérnöki (1979) és egyetemi doktori oklevelet
(1986). Volt termelési körletvezetõ, bányamester, terv- és döntés-elõkészítõ csoportvezetõ, termelési fõmérnök, ill. 1983-
tól a Déli-, majd a Márkushegyi Bányaüzem felelõs mûszaki vezetõje. 1989-tõl a bányavállalat központjában tervgaz-
dasági fõmérnök, 1990-tõl mûszaki vezérigazgató-helyettes volt. 1992-tõl az Oroszlányi Bányák Kft. ügyvezetõ igazgató-
ja lett, 1994-ben nyugdíjba ment.

A Szilárdásvány-bányászati Tagozat elnökségi ülései

A Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány-bányászati
Tagozata 2005. július 12-én Kecelen tartott elnökségi ülést,
melyen áttekintették a szakmai továbbképzési rend tervezetét
és meghatározták az elnökség feladatait. Az elnökségi ülés
házigazdája a Natura Kft. volt. Az ülésen részt vett a
Bányavállalkozók Országos Egyesületének alelnöke. A két
szervezet egyeztette az együttmûködés lehetséges formáit a
közös problémák együttes megoldása érdekében.

A kredit alapú minõsítéshez elkészült az új javaslatunk,
melyet be kell építeni a minõsítési rendszerünkbe. A
www.mernok.hu/bat honlapunkon a javaslat elérhetõ.

Az elnökség meghatározta a tagozat illetékességi körébe
tartozó, bányamérnöki végzettséghez tartozó jogosultsági
szakterületeket, melyek az alábbi táblázatban láthatók.

Az ülést megelõzõ napon az elnökség tagjai bányajáráson
vehettek részt, ahol Zakubszki Tibor segítségével megismer-
hették a tõzeg keletkezésének folyamatát, a kitermelési tech-
nológiát, a tájrendezési tevékenységet. A keceli Natura tõzeg-
bányában 700 ha-os bányatelken 1950 óta folyik iparszerû
tõzegbányászat.

2006. április 27-én a Szilárdásvány-bányászati Tagozat
Bükkábrányban tartotta elnökségi ülését. Az ülésen vendég-
ként részt vett Szõllõssy Gábor, az MMK ügyvezetõje. Az el-
nökségi ülés házigazdája a Mátrai Erõmû Zrt. bükkábrányi
bányája volt.

Az elnökségi ülésen a megelõzõ idõszak eseményeinek
áttekintése után a szakirányú végzettség kreditpontos követel-

ményeinek alapjait határoztuk meg. A kredit követelmény-
rendszert a Miskolci EgyetemMûszaki Földtudományi Kará-
val együtt dolgozzuk ki. Az átdolgozott követelmény javasla-
tok megtekinthetõk a www.mernok.hu/bat honlapunkon. A
jelenlegi követelményrendszer ugyanis nem felel meg a beve-
zetés elõtt álló BSc és MSc képzésnek.

A tagozatnak a jelenlegi minõsítési ügyrendet is át kell
dolgoznia az új jogosultsági szabályoknak megfelelõen. Az el-
nökség tagjai az ülésen a várható mérnöktovábbképzés szak-
mai továbbképzési feltételeinek kidolgozását is megkezdték.

Az ülést követõen az elnökség tagjai megismerhették a
bükkábrányi bánya történetét és az alkalmazott bányászati
technológiátMata Tibor bányaigazgató elõadása és egy bánya-
járás keretében. A bányatelek Borsod megye déli részén,
Vatta és Bükkábrány községek közötti területen helyezkedik
el. A lignittelep jellemzõi: több mint 400 millió tonna megku-
tatott szénvagyon, 10-12 m között változó össztelep vastagság,
55 m átlagos fedõvastagság, 5,4 m3/t letakarási arány és 7480
kJ/kg átlagos fûtõérték.

A bükkábrányi bánya termelése az utóbbi években ki-
egyensúlyozott és stabil. A Mátrai Erõmû Rt. szigorú költség-
gazdálkodással sikeres tudott maradni. Az elmúlt három év-
ben a társaságnak számottevõen javult a hatékonysága és ver-
senyképes villamos energiával látja el az országot, 10 év alatt
10%-ról 13% fölé emelte a hazai energiapiaci részesedését.

A bányajárást követõen, egy késõi estebéd elfogyasztása
közben eszmecserét folytattunk a hazai bányászat tovább élé-
sének lehetõségeirõl.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindkét elnök-
ségi ülésünk házigazdáinak, vendéglátóinknak.

Csiger Lajos � Németh László

Bányászati szakigazgatási szervek átszervezése

Az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti
átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló
2118. (VI. 30.) sz. kormányhatározat (megjelent a Határoza-
tok Tára 2006. évi 31. számában) 1/a pontja � többek között �
elõírja a Magyar Geológiai Szolgálatnak és a Szénbányászati
Szerkezetátalakítási Központnak a Magyar Bányászati Hivatalba
való átszervezését. A feladat határideje 2007. január 1., felelõ-
se a gazdasági és közlekedési miniszter.

A kormányhatározat 5/p pontja elõírja, hogy a gazdasági
és közlekedési miniszter 2007. június 30-ig tegyen javaslatot a
létrejövõ Magyar Bányászati Hivatal integrálására a Magyar
Energia Hivatalba.

Dr. Horn János

Szakterületek Tervezõ Szakértõ
Mélyfúrás, kutatás x x
Bányamûvelés, mélymûvelés x x
Bányamûvelés, külfejtés x x
Bányakár - x
Tájrendezés x x
Szén-, érc-, és ásvány-elõkészítés x x
Bányagépészet x x
Bányavillamosság x x
Ipari robbantás x x
Föld alatti térségek, tárolók x x
Mérnök geológia x

földtan x
geofizika x
szilárd ásványi nyersanyagok x
építésföldtan x
vízföldtan (hidrogeológia) x

Hazai hírek

http://www.mernok.hu/bathonlapunkonajavaslatel
http://www.mernok.hu/bathonlapunkon.A
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mozgásából kifolyólag, és az injektálások is csak átme-
netileg zárták el a kõzet repedéseit. Az egyik lyukat a
víztározómészkõigmélyítettük le, a másikmegállt a ve-
tõlap közelében (5. ábra).

Az elõkészületek után 2006 augusztusban került sor
a kísérletre. Elsõ lépésben a vetõlap közeléig mélyült
lyukon keresztül a fekükõzet szilárdítását, repedéseinek
elzárását céloztuk meg. Ez többszöri injektálással 80%-
os eredményt hozott. Második lépésben a víztározóba
bejuttatott injektáló anyaggal terveztük a víz elzárását.
Ez a lépés sikertelen volt, csak a fúrás környezetébe
tudtunk kis mennyiségû anyagot bejuttatni, amivel csak
a fúrást sikerült elzárni.

Tapasztalatok, további tervek

A vízelzárás sikertelenségének fõ oka az volt, hogy a
két injektáló lyuk közül egyik sem kommunikált a köz-
vetlen vízfolyással, ezért az injektáló anyagot nem sike-

rült bejuttatni a vízáramba. Az
1-es lyuk kis szilárdságú, ezért
repedésekre hajlamos eocén
feküben lett kialakítva, csak
szivárgó vizekkel találkozott.
A 2-es lyuk az eocén fekün ke-
resztül elérte a vetõ mögötti
kréta víztárolót, de az itt meg-
jelenõ víz valószínûleg csak
hosszú szivárgási úton talál-
kozhat az elzárni kívánt vízfo-
lyással. Ezért történhetett,
hogy injektáláskor a szivattyú
nyomása pillanatok alatt 40
bar-ra szökött fel és egy rövid
ideig tartó nyomástartás után
be kellett fejezzük amûveletet.
A lyuk megtelt, a kréta karszt-
ban nem lehetett tovább
nyomni a vízelzáró anyagot.

A tapasztalatok alapján
újra átgondolásra kerültek a lehetséges és célravezetõ
megoldások. Ez alapján kibontjuk a homlokot, s a
csõtisztításban használt, átalakított �csõgörény� segít-
ségével a vízáramlási úton próbálunk meg injektáló
csöveket lejuttatni a víztározó környezetébe. Ezzel
párhuzamosan egy vízzáró gát épül a vájvég közelében,
és az ezen átvezetett injektáló csöveken keresztül
kíséreljük meg ismételten a víz elzárását.

A kutatóvágattal történõ vízfakasztás 2005. július 8-
án történt. Az eltelt idõ alatt a Qv = 1000-1200 l/min
hozamúkréta karsztvízbõl kb. 800.000m3-t emeltünk ki.
Az elsõ vízelzárási kísérlet nem volt sikeres, az újabb kí-
sérlet terveit az MC Bauckermie szakembereivel közö-
sen elkészítettük, és a helyszíni elõkészületeket meg-
kezdtük.

Az újabb vízkizárási kísérlet eredményeirõl, illetve a
végleges megoldásról egy újabb cikkben kívánunk be-
számolni.

5. ábra:Avízkizárási kísérlet létesítményei

VICSAI JÁNOS gépészmérnöki diplomáját 1982-ben, bányamérnöki diplomáját 1987-ben szerezte a Nehézipari Mû-
szaki Egyetemen. Közben 1982-tõl az Oroszlányi Szénbányák szerkesztési csoportvezetõje volt. 1987-tõl dolgozik Már-
kushegyen üzemviteli mérnökként, bányamesterként, majd 1989-tõl körletvezetõ fõmérnökként. 1999-tõl az üzem akna-
vezetõ fõmérnöke.

ÖVEGES ISTVÁN 1983-ban szerzett geológus mérnöki diplomát a miskolci NME Bányamérnöki Karán. Az Oroszlányi
Szénbányák Márkushegyi Bányaüzemében kezdte pályafutását geológusként, majd 1984-tõl csoportvezetõként irányí-
totta a bányaföldtani munkát. 1991-ben a márkushegyi feladatok mellett vállalati fõgeológusi megbízatást kapott. 1998-
tól tervezési fõmérnök helyettesi kinevezéssel dolgozik a Márkushegyi Bányaüzem tervezési részlegén, a geológiai cso-
port közvetlen irányítása mellett.

2007-re elkészülhet hazánk elsõ geotermikus erõmûve

AMOLRt. 2007-ben tervezi, hogy átadja az elsõ, 2-5MW
teljesítményû hazai geotermikus erõmûvet. A Zala megyében
található Iklódbördöcén a megvalósuló beruházás, ami a 120
Celsius fokos vízbõl termel energiát, elsõ megvalósult lépése
lehet annak a hat geotermikus erõmûnek, amit fel lehetne
építeni 2010-ig.

Ma és Holnap (A fejlesztések lapja) 2005. V. évfolyam 9-10.
szám (p.: 52) Dr. Horn János

Átadták Gödöllõn Magyarország legnagyobb
naperõmûvét

2005. november 8-án Gödöllõn átadták az ország leg-
nagyobb naperõmûvét. Az EU támogatásával készült 150 m2

felületû, 10 kW teljesítményû erõmû az egyetemi kollégium
áramköltségét csökkenti. A jelenlegi áramdíjak mellett egy
ilyen berendezés 15 év alatt térül meg.

www.zoldtech.hu
Dr. Horn János

http://www.zoldtech.hu
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sainkon Kína és India kedvezõbb földrajzi helyzetben
vásárol. Tudatosítani kell, hogy a túlzott import tartósan
terheli az ország folyó fizetési mérlegét és az eladósodás
egyik oka. Belátható idõn belül az államháztartás javítá-
sa a nyersanyag- és szénerõforrásaink igénybevételével
és az import mérséklésével lehetséges. Védelmezõen
hirdetni kell a legjobb bányászati gyakorlatot.

Javaslataink a hazai természeti erõforrások
kiaknázását hátráltató szemlélet és értékrend

megváltoztatására

� Ahhoz, hogy nyersanyag- és energetikai bázisunk ké-
pes legyen kielégíteni három alapvetõ emberi értéket � a
gazdaság stabil növekedését, az emberek energetikai szol-
gáltatások iránti igényét és a természetvédelmet � elkerül-
hetetlen a nyersanyagtermelés és -felhasználás szemléleti
alapjainak olyan átalakítása, amely eredményeként saját
erõforrásaink ésszerû és társadalmilag ellenõrzött kiakná-
zása együtt érvényesülhet.

� A gazdaság �forradalmi� fejlõdési modellje kimerült,
a bányászat és az energetika különösen nagy rendszervál-
ságban van. Ezért a Nemzeti Fejlesztési Tervnek a hazai
nyersanyag- és energetikai termelési alapok és felhasználá-
suk olyan új szemléletét kell tartalmaznia, amelyben
áttekinthetõ az ezen erõforrásokkal való gazdálkodás.

� Ismert, hogy az erõforrásokat hasznosító ágazatok
tõkeigényesek, átalakításukhoz pszichológiai korlátokat
kell leküzdeni, a társadalom-hatalom-üzlet rendszerben új
típusú együttmûködés kialakítása szükséges. A változtatás
szükségességének elismertetése máris megkésett. Az erõ-

forrás hasznosítási-, oktatási- és tájékoztatási rendszer, va-
lamint a szabályozási gyakorlat átalakítását azonnal el kell
kezdeni.

� Az erõforrások hasznosításával foglalkozó tájékozta-
tásnak tudatosítania kell a lakossággal a problémákat és
feladatait a megbízható és megfizethetõ ellátás elérésé-
ben, hogy kialakuljon a civil társadalom pozitív viszonya a
feladatokhoz.

� A felsorolt problémák nemzetközi-, interdiszcipliná-
ris- és rendszerjellege, az új megoldások sokszínûsége a
Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásában a törvényhozás
céltudatosabb támogatását igényli, aminek eléréséhez a ci-
vil szervezetek támogatása nélkülözhetetlen.

Az állam a legfejlettebb országokban is hatást gya-
korol a piaci mechanizmusokra (korlátoz és liberalizál)
a legfontosabb társadalmi célok szolgálatában.Hazánk-
ban sem képzelhetõ el az állam kivonulása e feladatból:
a piaci mechanizmus autonóm mûködésének kereteit és
garanciáit az államnak kell megteremtenie olyan körülte-
kintéssel, hogy direkt beavatkozásra ne kerüljön sor. A
piaci mechanizmus szabad mûködésének hirdetése ga-
ranciák és megfelelõ szabadság nélkül csupán retorika.
A legnagyobb veszély a döntéshozókra akkor leselke-
dik, amikor a gondos elõkészületeket és a tárgyi tudást
frazeológiákkal, jelszavakkal háttérbe lehet szorítani,
vagy ha a nyílt vitákat különbözõ ráhatásokkal elfojtják.
Szakmai felelõsségünk tudatában azért fordulunk közös
folyamodvánnyal a közjogi méltóságokhoz, hogy tegyék
lehetõvé a megcsontosodott és káros szemlélet nyílt,
sokoldalú megvitatását.

DR. VOJUCZKI PÉTER okl. bányamérnök, bányaipari gazdasági mérnök korábban a Geominco Rt. igazgatója, majd
az Ipari Minisztérium fõosztályvezetõje volt, késõbb igazgató a Compack Rt.-nél és az Agromamascimtranspack Kft.-
nél. Jelenleg az Auroma Kft. igazgatója. Évtizedek óta tagja a Bányászati Világkongresszus Nemzetközi Szervezõ
Bizottságának és az OMBKE Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának.

Kapcsolódás a természettudomány ágazatai között

Jó példát adott a kapcsolódásra a Magyar Hidrológiai
Társaság (MHT) Pécsett, 2006. július 5-7-e között rendezett
Országos Vándorgyûlése. Hat szekciójának egyike a Felszín
alatti vizeink állapota címet viselte és a beküldött dolgozatok-
ból három is a bányászathoz kapcsolódó vízminõségi utóhatá-
sokkal foglalkozott.

Ama is mûködõ külszíni kõ- és kavicsbánya vízföldtani vi-
szonyainak vizsgálatát rendezte szakdolgozattá Berényi Üveges
István és Kraft János: Hidrogeológiai vizsgálatok a KÖKA bük-
kösdi kõbányában címmel.

Átfogóbb feladatra vállalkozott dr. Nyers József, Ötvös
Károly, Schaller Károly, Várhegyiné Kiss Zsuzsanna, amikor a
Mecsek hegység szénbányászatának hatására kialakult víz-
földtani viszonyokat vizsgáltaAmecseki szénbányászat és felha-
gyásának vízföldtani hatásai szakdolgozatában.

Személyes érintettségem okán is nagy figyelemmel hall-
gattam Földing Gábor elõadását, aki három társával � Bánki
Jenõ, Csõvári Mihály, Ötvös Károly � összeállított, A felhagyott
gyöngyösoroszi Zn-, Pb érc bányászati bányatérségek vízminõsé-
gének alakulása és geokémiai viszonyai címû munkájukat fog-
lalta össze.

A vándorgyûlés zárásaként a mecseki uránérc bányászatá-
nak utómunkáit (rehabilitációját) tekinthettük meg Kõvágó-

szõlõsön.Megnyugtató, hogy a letakarási és a növénytelepítési
munkák a befejezéshez közelednek, ugyanakkor szakmailag
megoldott (ha pénzügyileg van is kétség) az érintett talaj- és
bányavizek depresszív szinttartása, tisztítása, semlegesítése.

Németh Kálmán

Biomassza konferencia

Biomassza tüzelésû erõmûvek címmel 2006. március 6-án a
pécsi MTA székházában bemutatták hazánk bioenergia kész-
leteit, beszámoltak az energia ültetvények létesítésének lehe-
tõségeirõl és elemezték a bioenergia felhasználás környezet-
védelmi kihatását, elõnyeit.

A konferencián az öt bioenergiát már felhasználó erõmû
(Ajka, Borsod, Mátra, Pécs, Tiszapalkonya) számolt be azon
kísérletekrõl, vizsgálatokról és az azt követõ mûszaki átalakí-
tásokról, melynek eredményeként 2005-ben 17135 TJ (a hazai
erõmûvek tüzelõanyag felhasználásának 6,2%-a) bioenergia
felhasználására került sor. Az elõadások kiemelték, hogy a je-
lenlegi villamosenergia-termelésünk hatásfokát új, korszerû
létesítmények kiépítésével jelentõsen növelni lehet. Ennek
igazolására bemutatták a finnországi 240 MW-os blokk para-
métereit, mellyel 44%-os hatásfok érhetõ el.

Dr. Horn János



zet, mikor a meglévõ, egyelõre korlátozás alá nem esõ
bányaterületek kimerülnek. Becslésem szerint az ás-
ványanyag hiánya kb. 12-15 év múlva fog jelentkezni,
kezdetben csak egyes régiókban, s az idõmúlásával egy-
re nagyobb területeken.Akkor már késõ lesz egyeztetni az
érdekeket!

A jó gazda a tulajdonát hozzáértõ kezekre bízza

Emlékezünk rá, hogy nálunk éppúgy, mint Európa
más területein is a hatvanas-hetvenes évek fordulóján
kezdõdött el a mélymûvelésû szénbányák bezárása. E
folyamat utolsó üteme a 90-es évek végén zajlott le, s
ma valójában az utolsó akna bezárásának tervezett idõ-
pontja is ismert. Komoly költséggel, visszafordíthatatla-
nul bezártuk bányáinkat, s ha egyszer újra kellene indí-
tani � ha egyáltalán lehet �mindent elölrõl kell kezdeni!

Mindezt a döntést a mélymûvelésû bányászat mû-
szaki megújításának pénzigénye, a meglévõ, leromlott
mûszaki szinten való termelés gazdaságtalansága, s az
olcsóbb egyéb energiahordozók indokolták. Ez nem
csak magyar sajátosság, egész Európára jellemzõ.

Azt viszont nem szabadna elfelejteni, hogy a folya-
matot elindító döntést elõkészítõ kalkuláció alapja a
15-20 � esetleg 24 � USD/barell kõolajár volt. A döntés
idõszakában senki a legrosszabb álmában sem gondolta
volna, hogy az olaj ára 80 USD is lehet, ill. lesz. Komoly
munka lenne mindezt újraszámolni, és érdekes lenne
ismerni a végeredményt. Olvasható a szaklapokban � a
Bányászati Lapok hasábjain is �, hogy Amerikában az
épülõ vagy tervezés alatt álló erõmûvek közel fele ismét
szén alapú erõmû.Õk tudnak számolni?Mimiért nem?

Ugyanígy az �eltemetett, vagy elárasztott javak� kö-
zé sorolható a recski ércvagyon is.

A mai rézárak már biztosan nem a bezárás melletti
döntést támasztanák alá, biztosan jelentõs lenne a gaz-
daságosan kitermelhetõ ipari vagyon!

A nagy tapasztalattal, szinte megszállottan dolgozó
bányásztársadalom egy részét idõ elõtt nyugdíjba, más
részét foglalkoztatási programok nyújtotta új, számukra
idegen munkaterületekre terelték, s sajnos sokuknak
kallódás lett a sorsuk � annak ellenére, hogy ez a folya-
mat is óriási pénzeket emésztett fel eddig is és ma is.

A bányászati szakemberképzés szakmunkás és kö-
zépfokú szinten megszûnt, és a felsõfokú képzés is ko-
moly problémákkal viaskodik. A mutatóban megma-
radt mélymûvelés(ek) sorsa olyan, hogy fiatal szakem-
bereket már fel sem vesznek, hiszen becsapnák õket.
Gyakorlatilag csak külszíni bányák maradtak, s az utol-
só mélymûvelést ismerõ bányamérnök generáció is el-
kerülte már a 40. évét. Ha egyszer mégiscsak szükség
lesz erre a vagyonra, ki fogja újra nyitni a bányákat?

Martin Luther King szállóigévé vált mondata jut
eszembe: �I have a dream!� Sajnos az én álmom rossz
álom; azt álmodom, hogy az ország sok pénzért �elte-
metett� ásványvagyonát 15-20 év múlva � ki tudja mi-
lyen pénzbõl � indiai mûszaki személyzet irányításával
kínai bányászok fogják kitermelni! Mi pedig mindezt
csak messzirõl nézzük � és fizetjük!

Szokták mondani, hogy a recesszió mélypontján el-
indított beruházások a leghatékonyabbak. Úgy gondo-
lom, ideje lenne � legalább az elõkészületekbe � bele-
fogni!
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HORÁNYI ISTVÁN 1971-ben szerzett bányamérnöki diplomát bányageológus szakon. A Vízkutató és Fúró Vállalat
Gyõrszemerei Üzemvezetõségénél kezdte szakmai pályáját mint fúrómester, körzeti elõadó. 1974-tõl a Mélyépterv
Szombathelyi Osztályán közmûtervezéssel foglalkozott talajmechanika, vízellátás, csatornázás és gázellátás szak-
területeken. Ny-Dunántúl községi víz- és csatornahálózatai kiépítése, ill. földgázra való átállása kapcsán komoly felada-
tokat kapott. 1989-tõl a Bauholding építõipari konszern munkatársa, majd a konszern magyarországi építõanyag-ipari
alapanyag-bányászatának felelõs vezetõje. Szakmai gyökereinek megfelelõen 1970-tõl az OMBKE KFV szakosztály
tagja.

Új középfokú bányászati képzés

A bányaiskola létrehozása a Szilikátipari Tudományos
Egyesület Kõ-kavics Szakosztály titkárának Kárpáti
Lászlónak megkeresése alapján kezdõdött, célja külfejtéses
bányák mûvezetõinek képzése.

A jelenlegi Országos Képzési Jegyzékben a szakma nem
szerepel. A Nemzeti Szakképzési Intézetben kidolgozás alatt
van a bányászati szakmák módosítása és ebben a bányaipari
aknász (technikus) egyik elágazásaként szerepel önálló OKJ
számmal. Ez a változtatás ebben az évben jelenik meg hivata-
los formában.

A program kidolgozásában � mint lektor � magam is részt
vettem. A tervezet alapján Kárpáti Lászlóval készítettünk egy
tananyagvázlatot, amit a Magyar Bányászati Hivatal (MBH)

fõosztályvezetõi, dr. Káldi Zoltán és Szõts Tibor véleménye
alapján átdolgoztunk.

A vállalatok kérését figyelembe véve a képzés 500 óra el-
méletet és kiadott feladatok alapján 300 óra saját üzemben el-
végzendõ gyakorlatot tartalmaz. A tanfolyam a Nemzeti Szak-
képzési Intézet által szervezett és az MBH által felügyelt vizs-
gával záródik. Errõl a tanulók bizonyítványt kapnak.

A képzés díjának egy részét a vállalatok a szakképzési hoz-
zájárulás terhére elszámolhatják.

További felvilágosítás kapható:
Grünwald Ferenc iskolavezetõnél
Bányaiskola Nonprofit Oktatási Szervezet
2800 Tatabánya, Otthon u. 3.
Telefon: 70-254-5680
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Tanulmányút az Atomerõmûben

A �Bányagépészet a Mûszaki Fejlõdésért� alapítvány ku-
ratóriuma, valamint az OMBKE Bányagépészeti és Bányavil-
lamossági Szakcsoportja együttes évnyitó kuratóriumi ülést
tartott 2006 márciusában, melynek fõ célja a XXXIX. Bánya-
gépészeti és bányavillamossági konferencia elõkészítése volt,
de hagyomány szerint tanulmányutat teszünk hazánk egy-egy
neves ipari vagy gazdasági intézményében. Az értekezletre
Tolna városában, a Hotel Thelena szállóban került sor, az
üzemlátogatásra Pakson, az Atomerõmûben, ahol Varga
József, a látogatóközpont munkatársa fogadott. (Az erõmûvet
bárki egyénileg vagy csoportosan megtekintheti elõzetesen
egyeztetett idõpontban.)

Az erõmû a hazai villamosenergia-termelés közel 40%-át
adja, üzemalkalmassága megfelelõ, a nemzetközi tapasztala-
tok birtokában tervezik blokkjai élettartamának mintegy 20
éves hosszabbítását. Az erõmû igen kedvezõ költségen üze-
mel: míg az ország többi erõmûvei 12-15 Ft/kWh áron, addig
az atomerõmû 8,5 Ft/kWh-ért termeli a villamos energiát.
Vezetõnk hangsúlyozta, hogy ez az ár tartalmazza a kis- és
közepes radioaktív hulladékok, a kiégett fûtõelemek elhe-
lyezésének költségei mellett az erõmû élettartamának végén a
bontást és a tereprendezést is.

Elõször megtekintettük a Karbantartó Gyakorló Közpon-
tot, majd az atomerõmû II. blokkjában tettünk látogatást.

A Paksi Atomerõmû elsõdleges feladatának tartja az
üzembiztonság szinten tartását. Ennek alapfeltétele a szaksze-
rû, hibamentes karbantartás. Az erõmû által kidolgozott rend-
szer egyik legfontosabb eleme, hogy a karbantartó személyzet
részletesen ismerje meg a berendezések mûszaki felépítését, a
karbantartási feladatok sorrendjét, és gyakorolja be a karban-
tartási munkák szakszerû elvégzését. Erre a feladatra épí-
tették ki a gyakorló központot egy üzembe nem helyezett
VVER 440 típusú atomerõmû berendezéseinek felhasználá-
sával.

Elsõként az ún. gõzfejlesztõt ismertük meg. (1. kép) A re-
aktorból kilépõ 123 bar nyomású 300 °C hõmérsékletû forró
vízzel a gõzfejlesztõben 46 bar nyomású 260 °C hõmérsékletû
gõzt állítanak elõ. Egy reaktorhoz hat gõzfejlesztõ tartozik,
három-három üzemeltet egy-egy 220MW teljesítményû turbi-
na-generátor egységet.

Az elõbbiekbõl következik, hogy a Paksi Atomerõmû négy
440 MW-os blokkjához nyolc turbina és 24 gõzfejlesztõ tar-
tozik. A gyakorló központban felépített gõzfejlesztõn a kar-
bantartó személyzet részleteiben megismeri és gyakorolja a
gõzfejlesztõhöz tartozó berendezések karbantartási feladatait.

A következõ teremben a reaktort ismerhettük meg. Varga

úr tételesen ismertette a reaktor egyes elemeinek funkcióját,
az összeszerelés rendjét, a reaktor mûködését. A hatalmas
méretek lenyûgözõek voltak. A 123 bar üzemnyomáshoz tar-
tozó peremek, csavarok minõsége, annak illesztése precíz
megmunkálást igényel. A legtöbb alkatrész rozsdamentes
acélból és speciális ötvözetekbõl készült.

A berendezés elemei többszörös biztonsági tartalékkal
rendelkeznek, melyekkel a 100%-os biztonságot igyekeznek
közelíteni. A bemutatott, rendben elhelyezett szerkezetek,
elemek tanulmányozása során a dolgozók valóban lelkiisme-
retesen felkészülhetnek az évente végzett tervszerû karbantar-
tások elvégzésére, ill. az üzemzavarok elhárítására.

A gyakorló központ további termeiben az atomerõmû
egyéb berendezéseivel találkoztunk. Az ott dolgozó szakem-
berek � mint a karbantartók felkészítõi � egymás után mutat-
ták be az egyes szerkezeti elemek összeszerelésére kiépített
rendszereket. Számunkra valóban meggyõzõek voltak az ott
látottak, és tapasztaltuk, hogy az erõmûminden felelõs dolgo-
zójamilyen nagy gondot fordít a karbantartó szakemberek fel-
készítésére, a várható hibaforrások megelõzõ feltárására és ki-
iktatására.

Az atomerõmû II. blokkjának megtekintését elõsegítette,
hogy elõtte a gyakorló központban már megismerkedtünk a
gõzfejlesztõvel és a reaktorral, és tárlatvezetõnk részleteiben
ismertette az atomerõmû mûködését. A látogató központban
errõl nyomtatott tájékoztató anyagot is kaptunk. Az üzemlá-
togatáshoz egy olyan útvonalat is kialakítottak, melynek végig-
járása során az üzemeltetõk munkáját nem zavarva az
atomerõmû mûködése megszemlélhetõ. Elõször a reaktor-
csarnokot (2. kép) tekintettük meg, ahol az elõzõekben megis-
mert reaktorral találkoztunk.

Az erõmû vezénylõ termét elválasztó hatalmas üvegfalon
keresztül megtekinthettük az irányító személyzet munkáját. A
blokk irányítását nagyban elõsegíti a számítógépes adatfeldol-
gozás, technológiai sémák lekérési lehetõsége. Úgy ítéltük
meg, hogy az irányító személyzet nyugodt körülmények mel-
lett végezheti munkáját.

Lehetõségünk volt a turbinaházban is körülnézni, ahol
elénk tárult a turbina-generátoron kívül a kondenzátor, a táp-
vizet elõmelegítõ rendszer.

A jól megszervezett tanulmányutunk során sok hasznos
információt kaptunk. Láttuk, hogy a karbantartó személyzet
felkészült a feladatok elvégzésére, és a kialakított biztonsági
rendszer lehetõvé teszi az atomerõmû hosszú távú megbízha-
tó üzemeltetését. E helyt is köszönetet mondunk Varga József
mérnök úrnak a feledhetetlen üzemlátogatásért és a szaksze-
rû, minden részletre kiterjedõ információ átadásért.

Dr. Kamarás Béla � Livo László

1. kép: A gõzfejlesztõ megtekintése

2. kép: A reaktorcsarnok
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Réz- és cinkfeldolgozó üzemek Spanyolországban

A spanyolországi Sevilla közelében (Cobre Las Cruces
SA) új �zöldmezõs� beruházás épül, melynek keretében a réz-
feldolgozó üzemet az OUTOKUMPU cég technológiájával
látják el. Az Outokumpu cég 45 M EURO értékben szállítja a
know-how eljárást, valamint az õrlés, lúgzás és az oldószeres
extrakció berendezéseit és a réz elektrolitikus kinyeréséhez
szükséges felszerelést.

A legszigorúbb környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõ
üzem 2008-ban kezd termelni, és az éves katód réz elõállítása
72 000 t lesz.

A Metso Minerals az ország délnyugati Huelva tartomá-
nyában egy cinkérc dúsító üzemhez szállít aprító-õrlõ beren-
dezéseket (2 db 1100 kW-os SAG aprító, 2 db 1100 kW-os go-
lyós malom, 6 db 355 kW-os õrlõ és 3 db utánõrlõ), melyek
együttesen 14,8 M USD-ba kerülnek. A két gépsor 2008 ele-
jén lép üzembe, egyenkénti feldolgozó kapacitásuk 800 000
t/év.
Mining Magazine, 2006. augusztus

Bogdán Kálmán

Kína fejlett szénfeldolgozó technológiákat vásárol

Az ausztrál (Brisbane) John Finley Engineering 70 millió
ausztrál dollár értékû tendert nyert meg egy 3000 t/óra (15
Mt/év) teljesítményû szénmosó berendezésre, melyet
Kínában fognak felépíteni.

A Queensland-i Premier Beattie cég pedig elõkészítõ be-
rendezéseket gyártó üzemet nyitott meg Yantai városban
Shandong tartományban. Az üzem rostákat, centrifugákat,
ülepítõ kádakat, ciklonokat és poliuretán és kerámia kopás-
álló termékeket fog elõállítani.

Kína legnagyobb széntermelõ csoportja, a Shenhua
Group megállapodást kötött a Dél-afrikai Sasol céggel két
szén-cseppfolyósító (coal to liquids) üzem felépítésére, me-
lyek teljesítménye egyenként 80 000 hordó/nap olajjal egyen-
értékû. Együttes beruházási költségük több mint 5 Mrd USD.
A Sasol cég vezet a világon a széncseppfolyósításban, már
eddig több mint 1,5 Mrd hordó olajjal egyenértékû folyékony
üzemanyagot állított elõ Dél-Afrikában szénbõl.
Engineering and Mining Journal 2006. augusztus

Bogdán Kálmán

Hiány van tûzifából

Lábon elkelnek egész erdõk, persze zsebbe, féláron � ad
gyors helyzetképet egy erdész a Börzsöny aljáról a magyaror-
szági erdõkben uralkodó állapotokról. Az utóbbi egy-másfél
évben a gázáremelés hatására olyan mértékben megugrott a
tûzifa iránti kereslet, hogy az gyorsan kitermelte a feketepia-
cot. Aggasztó, hogy már szervezett bandák járják az erdõket
teherautókkal és motoros fûrészekkel, és nagyüzemi módsze-
rekkel tarolnak le egész domboldalakat. Az elmúlt hónapok-
ban ugyan 30 százalékkal emelkedett a tûzifa ára � természe-
tesen a feketepiacon is �, ez azonban cseppet sem fogta vissza
a keresletet.

Az Állami Erdészeti Szolgálat (ÁESZ) szakembereinek
nincs pontos adata az illegális kitermelésrõl, de úgy becsülik,
hogy évente több tízezer köbméternyi tûzrevalót vágnak ki en-
gedély nélkül.

�Hazánkban évente 9-10 millió köbméternyi fát lehetne
kitermelni, ezzel szemben az elmúlt öt esztendõben 7,0-7,5
milliónál többet nem vágtak ki� � tájékoztat Kolozsvári Ákos,
az ÁESZ gazdasági fõigazgató-helyettese. (A tûzifa hagyomá-
nyosan ennek a mennyiségnek a 45-50 százalékát teszi ki.) A
fapiacon kialakult átmeneti feszültségek leginkább a nagy bio-
massza erõmûvekkel hozhatók összefüggésbe, vagyis azzal,
hogy Pécs, Kazincbarcika és Ajka térségében a rossz haté-
konyságú, elavult szénerõmûveket faapríték tüzelésre állították
át, és ezek évente 1,2 millió tonna fát emésztenek fel.

Ráadásul az erdõgazdaságok környezet- és természetvé-
delmi okokból ma nem tudnak annyi fát kitermelni, amennyi-
re elméletileg lehetõségük volna. �Az utóbbi két évben nagy-
részt környezetvédelmi korlátozások miatt mintegy 70 ezer
köbméterrel kevesebb fát termelhetünk ki� � modja Illyés
László, a pécsi Mecsek Erdészeti Zrt. kereskedelmi igazgatója.
Ezzel együtt a Pannonpower Zrt. biomassza üzemû blokkjába
csak õk évente 120 ezer köbméternyi fát szállítanak. Ez a két
tényezõ, kiegészülve a megugrott lakossági igényekkel, igen
kiélezett helyzetet teremtett Baranyában. �A kereslet és kíná-
lat ma még éppen egyensúlyban van, de az energetikai fel-
használás bõvítése, vagy további jelentõs lakossági igénynöve-
kedés már valós hiányt okozhat.�

A Mecsek-Erdõ a pécsi erõmû �biomasszásítása� elõtt
évente 50-60 ezer tonna tûzifát exportált, az osztrák és olasz
piacon ugyanis tradicionálisan jó, a jelenlegi belföldi áraknál
legalább 30 százalékkal magasabb ára van a fának. Errõl a
piacról azonban kivonultak, amikor 2004-ben az erõmûvel
2012-ig szóló szerzõdést kötöttek. A hosszú távú megállapo-
dás ma már nem tûnik olyan kedvezõnek.

A biomasszás erõmûvek a hazai tûzifabázis nélkül nem
mûködhetnének, nem kezdõdött el ugyanis az energianövény-
ültetvények telepítése. Pedig a biomassza alapú áramtermelést
a világban mindenütt speciális fajokkal, dedikált ültetvények-
rõl szolgálják ki, miután a fa � még a tûzifa is � túlságosan ér-
tékes anyag ahhoz, hogy erõmûvi kazánokban égessék el.

Az igazsághoz tartozik, hogy sem a földmûvelésügyi, sem a
gazdasági tárca nem végzett hatásvizsgálatot arra vonatkozóan,
mit jelenthet a magyarországi tûzifapiacon a biomassza erõ-
mûvek megjelenése. A dolog pikantériája, hogy ilyen jellegû
felmérés, a látható feszültségek ellenérema sem készül. Erdé-
szeti szakemberek ugyanakkor emlékeztetnek, hogy Magyar-
országon legalább 800 ezer hektárnyi olyan parlagterület van,
aminek a fele elegendõ volna, hogy megtermeljék az erõmû-
vek számára szükséges mennyiségû biomasszát. Ráadásul az
energiaültetvények telepítését az EU is támogatja. Ez a meg-
oldás több szempontból is elõnyös volna, hiszen feloldaná a
tûzifafronton kialakult ellátási feszültséget, és új piacot terem-
tene a mezõgazdaság számára.

Egyelõre azonban nincs gazdája az energiaültetvények-
nek, az erõmûvek ugyan elindítottak különbözõ kísérleti
programokat, ám ezeknek egyelõre csak PR (píár kirakat) ér-
téke van, gyakorlati hatásuk nem érzékelhetõ, a piac jelenleg
csak az évi 7 millió köbméternyi fán osztozhat. Az erdészeti
szolgálat ugyanis szigorúan õrködik a fenntarthatóság felett,
vagyis kizárólag annyi fát enged kitermelni, amennyit a ma-
gyar erdõk gyarapodása megenged.* A kereslet további bõvü-
lése ezért vagy újabb és újabb áremelkedéshez fog vezetni,
vagy kikényszeríti az energetikai ültetvények telepítését.
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