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A műszaki tudományos munka tervezését és szervezését két alapvető 
felfogás határozhatja meg. Az egyik céltudatosan irányítja a kutatók figyelmét 
olyan alapvető feladatok megoldása felé, amelyek általában segíthetik elő a 
műszaki tudományok és így a technika fejlődését, a másik pedig tudományos 
megalapozottsággal választja ki a nagyhorderejű kérdéseket. Ez az utóbbi 
más szóval azt is jelenti, hogy tudományos alapon kell elkülöníteni a kevésbé 
fontosat a fontostól, a hatásában minimálisát a hatásában maximálistól. 
Ez természetesen csak akkor sikerülhet, ha a szervezés tanulmányozza a bányá-
szat jellegét. 

A bányászat térben és időben folyton változó munkálatok összessége, 
jellemzője a nagymérvű anyagmozgatás. Jellegét két körülmény határozza 
meg: a mozgás és a nagy tömegek. 

A mozgás folytonos helyváltoztatást jelent, folytonosan újabb és újabb 
üzemek létesítése szükséges, ezért a bányászat erősen beruházásigényes 
iparág. 

A másik jellemző körülmény bemutatására adatokért nem kell messze 
menni, elég, ha a viszonylag szerény hazai körülményekre utalunk. A hazai 
bányászatban az évente megmozgatott anyag (szén, érc, olaj, földgáz, kő, 
kavics, víz, stb.) mennyisége több százmillió tonna nagyságrendű, az ezzel 
összefüggő költségek pedig több milliárd forintot jelentenek évente. Helyesnek 
és célravezetőnek kell tehát mondani minden olyan tudományos törekvést, 
amely a két alapvető körülményre támaszkodva igyekszik feltárni az összefüg-
géseket. Úgy gondolom, ezek közé kell sorolni a telepítés és tervezés problé-
máival foglalkozó kutatásokat. 

A telepítés és a tervezés elmélete az új vagy rekonstrukciós bányaüzemek 
alapvető paramétereinek tudományos meghatározását jelenti. Feladata három 
csoportba sorolható: 

A) A mozgás és a mozgatás törvényeinek feltárása, különös tekintettel 
a minimum feltételeinek meghatározására. 

B J Új üzemek létesítésének elhatározását befolyásoló tényezők vizsgá-
lata, különös tekintettel a beruházások hatékonyságára. 

13* MTA X. Osztályának Közleményei 1, 1967 



3 0 4 ZAMBÓ JÁNOS 

C) A főfeltáró bányatérségek (aknák, nyitóárkok, fővágatok stb.) helyé-
nek optimális kijelölése, a létesítendő bányaüzemek optimális termelési kapa-
citásának és optimális térbeli kiterjedésének meghatározása. 

A) Az első csoportba sorolható kutatások szükségszerűen megelőzik 
a többit, mert érvényre kell ju tn ia a helyes koncepciónak: a gyakorlati felada-
tok kutatását előzze meg az általános és alapvető összefüggések felismerése 
és feltárása. Lá t tuk , hogy a bányászatra jellemző a nagymérvű anyagmozgatás. 
Keresni kellett tehát a mozgatásban rejlő törvényszerűségeket. így született 
meg az anyagmozgatás általános minimum-törvénye. 

A bányászati anyagmozgatásra jellemző a csomóponti rendszer: az 
anyag vagy csomópontokból mozog a tér különböző pontjai felé kényszer-
pályákon, vagy megfordítva, a térbeli pontokból, helyekről mozog kényszer-
pályákon a csomópont vagy csomópontok felé. A csomópont vagy csomópontok 
optimális kijelölése elképzelhetetlen az általános anyagmozgatási minimuni-
törvény ismerete nélkül. 

E témakörben elért kutatási eredmények két szempontból számottevőek. 
Az egyik az, hogy félreérthetetlenül bebizonyították a súlyponti szemlélet 
helytelenségét, a másik pedig az, hogy ki tud ják mutatni az optimumtól való 
eltérés következtében előálló mozgatástöbbletet, sőt rávilágítottak arra is, hogy 
ez a növekedés parabolikus. Gondoljunk csak arra, hogy a szerény körülmé-
nyek között működő hazai bányászatunkban is az évi mozgatásmennyiség 
néhány százmillió tonnakilométer. Ennek megfelelően az anyagmozgatás évi 
költsége — hogy csak nagyságrendben beszéljünk — néhány milliárd forint. 
Néhány milliárd forintnál az optimumtól való néhány százalékos eltérés is 
már megközelítheti a milliárdos nagyságrendet. Tegyük ehhez még azt is 
hozzá, hogy az anyagmozgatás optimalizálása nemcsak bányászati feladat, 
de égető probléma az ipar egyéb területén is, számottevő az építőiparban, a 
mezőgazdaságban, a kereskedelemben. 

Nemcsak a szabadpályás, de a kényszerpályás lokalizációs problémák 
megoldásában is a mozgatás minimum-törvényének egyszerű tételei felmente-
nek bennünket a hosszadalmas, néha bonyolult, de mindenképpen nagyteljesít-
ményű számítógépeket igénylő lineáris programozás végrehajtása alól, mert 
a törvény ismerete nagyvonalúan leegyszerűsíti a problémákat. Így például 
még kényszerpályás mozgatás esetében is a minimum-törvényből következő 
leszűrési elv a rendkívül bonyolultnak látszó feladatokat egyszerűvé teszi, 
ugyanakkor a lineáris programozás csak nagy apparátussal képes ezeket fel-
oldani. Példának elég talán megemlíteni a kaliforniai ültetvények és a hozzájuk 
kötöt t feldolgozó ipar telepítési tervét, vagy az olaszországi mezőgazdasági 
feldolgozó ipar centrális telepítésének problémáját. Magyarországon is volt 
— nem is egy — olyan bányaüzem, amelynek helytelen telepítése következté-
ben a mozgás és mozgatás költségeiben az aknaüzem egész élettartamára 
vonatkoztatva közel félmilliárd forint költségtöbblet jelentkezett. 
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B) Korunkban az életszínvonal fejlődésének egyik alapvető feltétele 
az egyre növekvő energiaigény maradéktalan kielégítése. Az energiahordozók 
felkutatása, feltárása és termelésének növelése a jólét egyik alapja. 

Hazánkban az utóbbi években szinte központi kérdéssé vált az energia-
hordozók előteremtésének problémája főként a miből és honnan vonatkozásá-
ban olyannyira, hogy néha még egy megcáfolhatatlan alapigazságról is hajlan-
dók vagyunk megfeledkezni, nevezetesen: a fejlődést csak elősegíti a fejlődés 
egyik alapjának fejlődése akkor, ha ennek az alapnak az előállításához szüksé-
ges ráfordítás csak néhány százaléka az összjavak előállításához szükséges 
ráfordításnak. A bányászat rendkívül erősen munkaigényes, mégis az összlakos-
ságnak maximálisan is csak 1 — 2 százalékát foglalkoztatja. 

Természetesen ez az igazság nem menthet fel az alól, hogy a fejlődés 
alapjának fejlődésében érvényre jusson a gazdaságosság szemlélete. Ugyan-
akkor figyelemmel kell lenni két szigorúan szabályozó körülményre is: az 
egyik a kötelező biztonság, a másik a rendelkezésre álló vagy várható források 
lehetőleg arányos igénybevétele. Foglalkozni kell tehát a bányászati beruházá-
sok megítélésének problémájával. 

Ebben a témakörben lefolytatott kutatások végső következtetéseit az 
alábbiak szerint lehet összefoglalni: 

1. A bányászati beruházások megítélésében alkalmazott mutatók tekin-
télyes bizonytalanságot hordanak magukban. A bizonytalanság okai: a) a 
természeti bizonytalanság (az ásványvagyon mennyiségi és minőségi bizony-
talansága, a várható tűz-, víz-, gázveszély mértéke stb.), b) kalkulációs bizony-
talanság a várható beruházási és termelési költség tekintetében, c) az érték-
mérés bizonytalansága a kitermelt és felhasznált anyagok tekintetében, d) 
az egész gazdasághoz való viszony, azaz a komplex-mérés számszerűségének 
bizonytalansága. 

2. A beruházási mutatókban, különösen a kamatláb és a megtérülési 
idő vonatkozásában, elkerülhetetlenül jelentkeznek a szubjektív hatások. 

3. A mutatók „abszolút" értelmű bizonytalansága 3 — 4-szerese lehet a 
„relatív" értelmű bizonytalanságnak, ezért általában a mutatók alapján csak 
a bányák egymás közötti megítélése nyugszik reális talajon. 

Röviden összefoglalva: Uj bányaüzemek létesítésének vagy nem létesíté-
sének alapvető kérdése döntő többségükben nem lehet függvénye csak a 
mindenképpen nagyfokú bizonytalanságot rejtő mutatóknak. A kötelező 
biztonság és a lehetőleg arányos igénybevétel annyira súlyos lehet, hogy el-
nyomja a megbízhatatlan mutatókkal teremtett és nem is mindig számottevő 
különbözőségeket. 

Hazánkban a gazdaságosság kritériumának kutatása a bányászat terüle-
tén az elmúlt évtizedben számottevő eredményeket tudot t felmutatni. Most 
azonban újabb feladat nyomul mindinkább előtérbe: kutatni kell a jövőt , 
más szóval tudományos alapon kell elemezni az energiabázis kiterjesztésének 
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számításba jöhető lehetőségeit. Természetesen ez nem könnyű feladat. Gondol-
junk például arra a súlyos kérdésre, amely így merül fel: mi gazdaságosabb, 
növelni az import szénhidrogének mennyiségét azon az úton, hogy a növek-
mény természetszerűleg fajlagos árnövekedéssel jár, vagy ezt az árnövek-
ményt célszerűbb-e hazai szénhidrogénkutatásra fordítani? Természetesen 
ez ízig-vérig gazdaságpolitikai kérdés, ennek ellenére nem nélkülözheti az 
alapösszefüggések tudományos feltárását. 

C) A harmadik kérdés-komplexum tudományos értelemben lényegesen 
tisztább. A főfeltáró bányatérségek helyének kijelölése, a létesítendő üzem 
termelési kapacitásának meghatározása és — ahol erre mód van — az akna-
mező méreteinek megadása szigorú matematikai analízissel végezhető el. 
I t t ugyanis nem jelentkezik olyan fokú bizonytalanság, mint akár a beruházá-
sok hatékonyságának vizsgálatában, akár pedig a jövő lehetőségeinek kuta-
tásában. Az üzemek optimális főparamétereinek meghatározása a költségfüggvé-
nyen nyugszik. A költségfüggvény az üzemet alapvetően meghatározó jellem-
zők tükrében adja meg a költségek alakulását. A költségfüggvény mindig 
objektív, mert a ténylegesen meglevő adatok halmazából nyerjük regressziós 
eljárással. Tájékoztatásul szolgálhat: amíg például a beruházási mutatók 
bizonytalansága „abszolút" értelmezésben +40—45%, „relatív" értelemben 
pedig + 1 5 — 20%, addig a szigorúan objektív alapon levezetett költségfügg-
vény bizonytalansága + 5 —10%. Előnye ennek az eljárásnak az is, hogy a 
függvény bizonytalansága mindig számítható. Példaképpen megemlíthetjük, 
hogy a Szovjetunió különböző bányavidékeire érvényes, hazánkban számított 
költségfüggvényeinek bizonytalansága az alábbiak szerint alakul: Kuznyeck 
szénmedence bizonytalansága + 3 % , a Dnyeper szénmedence külfejtéseiben 
+10%, a Szovjetunió egyéb szénmedencéiben + 9 % , a SZEr, a vasérc előfordu-
lásaiban + 9%, az NDK külfejtéseiben + 1 % , a SZU Donyec medencéjében 
+ 2%, a SZU összes mélyművelési bányáiban + 3 % . 

Megállapítható tehát, hogy az általános tervezési normáknak teszünk 
eleget, amikor a költségfüggvényre támaszkodva muta t juk ki az optimális 
főparamétereket. 

Az alapkutatás természetesen behatóan vizsgálta és elemezte a regressziós 
költségfüggvény természetét. Bármennyire is tetszetős és komoly matematikai 
felkészültséget igényel még most is ez az elemző munka, a kérdés jelentősége 
nem ebben van, hanem annak alkalmazásában, a belőlük levonható következ-
tetésekben. így például érdekes lehet a regressziós függvénynek a különböző 
feltételek szerinti létrehozása, illetve ennek elemzése, a lényeget azonban nem 
érinti, mert a feltételek variálása a költségfüggvényben csak olyan eltérést 
hozhat létre, amely mindenkor csak kicsi töredéke az előbbiekben példákkal 
is bemutatott függvénybizonytalanságnak. 

A költségfüggvény nemcsak az optimális főparaméterek kimutatására 
alkalmas, de bármikor megmutatja az optimálistól való eltérés révén előálló 
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költségnövekedés mértékét is. Ez elsősorban azért lényeges, mert felhívja a 
figyelmet a probléma jelentőségére, amikor kimutatja, hogy például a hely-
telenül tervezett termelési kapacitás milyen költségtöbbletet jelent. I t t is 
hivatkoznunk kell természetesen a nagy volumenek jelentőségére. Hogy a 
magyar szénbányászat aknaüzemeinek termelési kapacitása elmarad az opti-
málistól, az eléggé közismert már. Az azonban már kevésbé, hogy ez a tény 
egymagában naponta több millió forintba kerül. 

Sajnos, a költségfüggvény fogalma és jelentősége ma még nem érzékelhető 
eléggé a gyakorlatban, pedig szerepe nem csupán a főparaméterek kiválasztá-
sára korlátozódik. A gondosan és szakszerűen előállított költségfüggvény feles-
legessé tesz minden egyéb idevonatkozó statisztikát vagy ún. statisztikai elem-
zést. Természetesen bizonyos fokig érthető is a költségfüggvénytől való idegen-
kedés, mert ez objektív alapon könyörtelenül feltárja az üzem esetleges rend-
ellenességeit, a vezetés gyengeségeit. 

Az elmúlt évek irodalmában sok olyan tudományos munkával talál-
koztunk, amelyek magas szinten foglalkoztak a bányászat alapvető gazdasági 
és gazdaságossági kérdéseivel. Súlyuknál és aktualitásuknál fogva meg kell 
itt említeni a műrevalóság kérdését, az országos szintű optimalizálást, a 
bányaüzemen belöli munkálatok, elsősorban a fejtések optimális paraméterei-
nek kutatását . 

A műrevalóság kérdése talán ma aktuálisabb, mint volt bármikor. 
Félő ugyanis, hogy a pekuniálisan és rövidlátra kimutatható nyereséghajsza a 
kevésbé szerencsés települések elvesztését eredményezheti. Súlya és jelentősége 
van és lesz az okos, országos szintű optimalizálásnak is, ha a vele kimutatható 
különbségek megtámadhatatlanok, és nem esnek a rövidrelátás hibájába, ha 
nem veszélyeztetik a kötelező biztonságot és nem sértik feltűnően a lehetőleg 
arányos igénybevétel szabályait. Az elmélet által megteremtett összefüggések 
a gyakorlatban akkor hasznosíthatók maximálisan, ha komplex módon kap-
csolódnak a bányászat más tudományterületeinek eredményeihez, és ha nem 
tévesztik szem elől a bányászat műszaki-technikai körülményeit. 

A bányászati telepítés, tervezés, gazdasági analízis nem nélkülözheti 
azokat a kutatási eredményeket, amelyek a kőzetmechanika, az ásványelő-
készítés, a bányagéptan területén születtek. Az ezeken a területeken elért 
eredmények gazdasági jelentősége az előbbiekkel egyenrangú. A föld alatti 
feszültségdús és feszültségszegény zónák alakulásának előzetes ismerete egy-
részt tekintélyes károsodástól ment meg, másrészt pedig maximálisan kihasz-
nálható. Ásványelőkészítési kutatásainknak már hosszú idő óta az a legjellem-
zőbb vonása, hogy az elméleti kérdések vizsgálata, fejlesztése mellett minden-
kor konkrétan lemérhető eredménvességgel oldja meg hazánk lényeges elő-
készítési problémáit. 

A bányászati alapkutatások megmaradtak volna az elmélet síkján, ha 
az ipar vezetői nem látták volna meg a bennük rejlő gazdasági előnyöket. 
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A Nehézipari Minisztérium felügyelete és irányítása mellett a gyakorlati 
megvalósítás elsősorban a Bányászati Kutató Intézet érdeme, sőt mind a 
NIM, mind pedig a BKI szakemberei a kutatás területén is igen jelentős 
eredményeket tudnak felmutatni. 

A Nehézipari Minisztérium irányításával az egyes bányaüzemekre alapoz-
va országos méretekben határozták meg: milyen paraméterekkel jellemezhető 
bányaüzemekkel, és milyen termelési struktúra mellett lehet a leggazdaságo-
sabban kielégíteni a népgazdaság távlati szénigényét. Ebben a munkában 
részt vett a B K I és számos kiváló szakember. 

Jelentősen reprezentánsnak kell minősíteni azt a munkát, amely a mély-
művelésű szénbányászat termelési folyamatainak korszerűsítésével foglalko-
zott. Ez a munka biztos alapja lehet az elkövetkezendő 10 15 évben a ma-
gyar szénbányászat műszaki fejlesztésének. 

Nagy figyelmet érdemel a BKI-ben a műrevalóság kérdésében elvégzett 
kutatómunka is, amely egyfelől a költséghatárokhoz, másfelől a természeti 
paraméterekhez köti a műrevalóság feltételeit. 

Ugyancsak a BKI-ben folyt a telepítéselmélet vizsgálati metodikájának 
olyan irányú továbbfejlesztése, amely megnyugtató módon tisztázza a még 
vitás problémákat: a koncentráció, az állandó és változó költségek probléma-
körét. Behatóan foglalkoztak a gépi eszközök és a matematikai módszerek 
felhasználásának lehetőségeivel is. 

Az ásvány vagyonos előfordulások környezetének előzetes megismerése 
és feltárása alapvető követelménye a helyes telepítésnek és hatékony művelés-
nek. Ezért kell tehát e témakörben is megemlékezni azokról a munkálatokról, 
amelyek a BKI-ben bányavízvédelem és a kőzetmechanika területén folytak. 

A karsztvízvédelemmel való foglalkozás a korábbi empírián alapuló meto-
dikáról következetesen tér át a tudományos megalapozottság területére. A 
már telepített vagy a még telepítésre váró nagyteljesítményű külfejtések 
pregnánsan igénvlik a rétegvízvédelmi kutatásokat elsősorban a Mátra és a 
bükkalji területeken. Elkészült a visontai, ecsédi, bükkábrányi területek 
geohidrológiai vizsgálata, a Thorez- külfejtés rétegvízvédelmi rendszerének 
méretezése stb. 

A kőzetmechanikai vizsgálatok elméleti oldala a rugalmas és plasztikus 
állapot alapvető ismérveivel foglalkozott behatóan, és az ún. torzítási potenciál 
törvényének alkalmazásával a gyakorlatban is alkalmazott eredményeket ért 
el. Elég csak a zobáki szén- és a mecseki ércbányászati mélyaknáinak falazati 
méretezésére gondolni. 

Mint már említettük, ennyire szűk keretek között nehéz az elmúlt 
néhány év bányászati kutatásairól hű képet festeni még akkor is, ha a felada-
tunk csak egy témakör elemzése volt. Természetesen fel kell hívnunk a figyel-
met arra, hogy a bányászati tudományos kutatásoknak most csak egy téma-
köréről esett szó. A többi jelentős témakörnek: a kőzetmechanikának, a 
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bányagépészetnek, az ásványelőkészítésnek csak azokat a vonatkozásait 
említettük röviden, amelyek e témakörhöz közvetlenül csatlakoznak. 

Manapság sok szó esik a bányászat jövőjéről, és nem egyszer pesszimista 
megnyilvánulások is tapasztalhatók különösen a szénbányászattal kapcsolat-
ban. A bányászat az egész világon, hazánkban is töretlenül fog fejlődni, mert 
fejlődését szükségszerűen az élet törvénye szabja meg. Természetesen a fejlődés 
elsősorban a gazdaságosabb energiahordozók területén lesz erőteljesebb. De 
ha nem évekkel, hanem évtizedekkel mérjük az időt, akkor ez csak átmeneti 
lehet, mert a világ várható energiakészletének több mint 90%-át a szén-
energia jelenti. 

9 * MTA X . Osztályának Közleményei 1. 1967 




