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RÖVID KÖZLEMÉNYEK

A KZETREPEDÉSEK SZEREPE A KBÁNYÁSZATBÁN

MÉSZÁROS MIHÁLY—BENEDEK DÉNES

Ötéves tervünk folyamán megindult nagyarányú építkezések építanyagszük-

ségletének ellátása új, hatalmas méretekben termel kbányák megnyitását, a régiek

korszersítését tették szükségessé. Az ország nagyobb kfejtiben a munkát nagy-

mértékben gépesítették. Az emberi ert felváltó, sokszorta nagyobb teljesítmény

gépek fokozottabb kzetjövesztést, új robbantó technikát igényelnek. A magasabb
termelési követelmények megkívánják, hogy az ötletszeren végzett munkát a terv-

szer váltsa fel. >

Az eddig megnyitott kfejtknél csak a morfológiai adottságokat vették figye-

lembe, a kfejttelepítés mindezideig ötletszeren ment. A kzetdlésviszonyokat

és a hasadékrendszer adta elnyöket egyáltalán nem, vagy csak ösztönösen használ-

ták fel. így az ország egyik legnagyobb és minségi cementet termel cementgyárá-

nak kfejtjében is nagyon megnehezíti és veszélyessé teszi a fejtést a bánya hely-

telen telepítése.

Legtöbb kfejtnkben kialakult fejtési rendszer nincs. A fejtés, robbantólyuk-

telepítés találomra, vagy a fejtk, fúrósok egyéni megítélése szerint történik. A bá-

nyák mszaki vezetsége nem fordított eddig kell gondot a kzetrepedések kihasz-

nálására, nem állapították meg azok rendszerét. így a fejtett kzethomlok a lógó

kzetdarabok miatt rendszertelen, a fejtés veszélyes és nem a leggazdaságosabb.

A kbányászat gépesítése nagytömeg kzet jövesztését igényli. Ezt az ú. n.

nagylyukú robbantással érik el. A bányafal többszáz méter hosszú és teljes magas-
ságban történ robbantásakor látszólag a kzetrepedések nem jönnek számításba.

Mégis nagyjelentségek a lerobbantott kzetanyag aprózása, szemnagysága szem-

pontjából.

A kzet jobb aprózása érdekében bevezették a millszekundos robbantási

módot. Ez alatt azt értjük, hogy a robbantólyukakat nem egy idben, hanem 10—30

ezredmásodperc idkülönbséggel robbantják egymásután. A millszekundos robban

tás elmélete még nem tisztázott, fontos szerepet játszanak benne a robbantások,

által elidézett rengéshullámok. A cél az, hogy a hullámok ersítsék egymást.

A tatabányai kfejtben végzett geofizikai mérések azt igazolják, hogy a kzetrepe-

dési irányok egyrészt befolyásolják a rengés 1 hullámok terjedési sebességét, más-
részt — s ez a lényegesebb — zavarják a hullámok szabályszer kifejldését.

Az említettek késztettek bennünket* arra, hogy — mérnök és geológus-munka-

közösségben — tanulmányozzuk a kzetrepedéseket. Abból a régismert ténybl

indultunk ki, hogy a hegységmozgások által okozott törések mindig meghatározott

irányokat követnek s késbb ugyanott kiújulhatnak. Eddigi vizsgálataink arra irá-

nyultak, hogy minden egyes esetben kimutassuk a f Ltoklázis irányokat>és ezeknek

megfelelen tervezzük meg a legjobb, leggazdaságosabb fejtési rendszert.
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A nagylyukú robbantás szempontjából megállapítást nyert, hogy a dara-

bolódás, aprózás mindig a már eleve meglev repedések mentén történik. Nagy és

ritka vagy csak egyirányban fejlett repedéshálózat nagy mértékben akadályozza a

közéje zárt kzet aprózódását, így a robbantás sikerét. A litoklázisok figyelembe-

vételével helyesen kialakított fejtési rendszer és jól telepített robbantólyukak mégis

jó eredményt biztosíthatnak.

Az ország leend lenagyobb kbányáját a Bükkhegységben már a fenti

szempontok figyelembevételével telepítik. Folyamatban van a tatabányai üzem-

ben a bánya egyik szakaszán az eddigi fejtési rendszer megváltoztatása is. Az új

fejtésmód kialakítása érdekében megállapítottuk a litoklázisok firányait és dlés-

szögeit. Három irány adódott; ezek közül a leggyakoribb repedésirány mentén

fogjuk kialakítani a fejt új falát, a más :k két — kevésbbé fejlett — litoklázis-

sorozat az aprózás munkáját segíti el.

További vizsgálatokat folytatunk arra nézve, hogy a repedéshálózatok mi

módon befolyásolják a millszekundos robbantást.

A közvetlen gyakorlati eredmények mellett kutatásainknak elméleti jelent-

ségük is van. A robbantások kísérleti alapot nyújtanak arra nézve, miként visel-

kednek a kzetek nagyerej behatásokra; hogyan, milyen feltételek mellett alakul-

nak, újulnak ki bennük törésrendszerek. Az így nyert megállapítások további hegy-

ségszerkezeti, a töréses szerkezetre vonatkozó következtetésekre fognak vezetni.

Vizsgálataink olyan határterületen mozognak, ahol a mérnök és geológus

egymásra támaszkodva ér el népgazdaságunk számára tetemes megtakarítást s

újabb elméleti eredményeket is.

ü. BeHeaeK-M. Mecapom:

Pojii> JiHToK.ia.30B b Ka.MeHHbix Kapbepax.

Jto cux nop y 3a.io>KeHHíí KaMeHHbix KapbepoB oSpamaJiH BHHMaHHe b KpaiÍHeM
cnyiae Jimiib k ycnoBHHM naaeHHH.

HcCJieaOBaHHH H OriblT fl0Ka3bIBaJIH, MT0 JIHT0KJia3bI OKa3bIBaiOT ÖOJlbUIOe BJIHHHHe
Ha ycnexH aoóbiHH. FIpon3BOflCTBO MHornx KapbepoB He yflOBJieTBopHTenbHO b peaynbTaTe
Toro oöctoHTe.ibCTBa, hto npH 3ajK»KeHHHX, He Hcnoab3yK)TCH pewHMOM JiHT0KJia30B.

npu B3pblB3HHH, BBHfly flpOÖ.ieHHH TOpHblX nOpOfl H 0(j)0pAi.ieHHH CeftCMHieCKHX
bojih, pe>KH.M jiHT0K.ia30B HMeeT ape3BbmaHHoe 3HaieHHe. B3pbiBHbie oTBepcran 3aao-
>KeHHbie COOTBeTCTBeHHO pe>KHMa JlHTOKJia30B — KaK nonblTKH A0Ka3blBaJIH — flOCTHrjHI

Topa3ao nyquiHx pe3yjibTaT0B.
B oöaacTH TeopwH sto flaeT B03M0>KH0cTb H3yqeHHH noBeaeHHH ropHbix nopoa no

OTHOUieHHK) K MexaHHieCKHM B03fleHCTBHHM H B03HHKH0BeHHI0 HOBblX pe)KHM0B JIHT0KJia30B.

I

Le rle des lithoclases de la roche dans l’exploitation des carriéres

pár D. BENEDEK— M. MÉSZÁROS

En cho:sÍ6sant l’emplacement des carriéres l’on n’a pris en considération jus-

qu’ici que les conditions du plongement. Mais l’expérience a prouvé que les fissures

de la roche ont une grande influence sur le succés d^ l’exploitation. La production

de nombre de carriéres est moindre parce que Fon n’a pás pri6 en considération le

6ystéme des lithoclases lors du choix de l’emplacement. Le systéme des lithoclases

est fórt important au point de vue de la fragmentation de la roche et de la formation

des ondes explosives dans les divers systémes á fairé 6auter la roche (á granc

diamétre ou á milliéme de seconde). L'emplacement des charges explosives choisi

selon le systéme des lithoclases a donné dés résultats beaucoup meilleurs, comme
Font prouvé des expériences faites dans les carriéres. Au point de vue théorique il

devient possible d’étudier le comportement de6 roches en rapport avec les effets

mécaniques et la formation de nouveaux systémes de fissures.


