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Egy új bányaüzem telepítéséhez, tervezéséhez bizonyos alapvető para-
méterek ismerete elengedhetetlen. í g y kb. ^ 2 0 % - o s valószínűséggel ismerni 
kell a kitermelhető vagyon mennyiségét. Lehetnek olyan előfordulások, 
amelyeknél a kutató fúrások száma nagyobb, mint amennyit a vagyon említett 
megbízhatósága megkíván, egyszerűen azért, mert az előfordulás térbeli 
képéről, geológiai, kőzetmechanikai, vízföldtani helyzetéről is kellő meg-
bízhatósággal kell tájékozódni. A valószínűségszámítás összefüggéseivel kimu-
tatható ugyanis, hogy egy bizonyos fúrási sűrűségen túl a vagyon meghatáro-
zásának megbízhatósága már korántsem lineárisan arányos a lemélyített fúró-
lyukak számával, különösen nem a szénelőfordulásokban. 

A valószínűségszámítás csak a vagyon megállapításának megbízhatósá-
gában tud eligazítást adni, egyéb vonatkozásban, elsősorban a tektonika kér-
désében, már más, kézzel fogható alapelvhez kell folyamodnunk. Ilyen köve-
te lmény lehet: a tektonikát tisztázó fúrások számával addig elmenni, amíg 
két egymástól teljesen független szakember vagy szakcsoport által meg-
szerkesztett rétegvonalas térkép elfogadható módon hasonlít egymásra, vagy 
ha számítógépes eljáráshoz folyamodunk, akkor addig, amikor már a gép újabb 
fúrás vagy fúrások adatait is felhasználva nem mutat ki lényeges változást. 

Az lenne a természetes és logikus, hogy egy új üzem telepítésével kap-
csolatos előterjesztés bányaművelési vonatkozásban a fent említett alapvető 
kérdésekben mutatná meg a valószínűség fokát és megadná a legfontosabb 
bányászati térségek elhelyezését, gondolok itt a főfeltáró bányatérségekre 
(aknák, földalatt i gerincvonalak). Talán a mi gyengeségünk, hogy bányászat-
ban nem járatos szervek fülét még mindig nagyon bántják a számunkra oly 
természetes kifejezések, mint például a valószínűség. 

A bányászati beruházások megítélésében nem kellene mereven ragasz-
kodni olyan kritériumokhoz, mutatókhoz, amelyek az ipar egyéb területein 
talán helyesek lehetnek, de a bányászat sajátosságait nem veszik figyelembe. 
Ilyen például az ún. D-mutató . Szinte különös kegynek számít, ha a bányászat 
engedményt kap a szokásos 15 éves intervallum meghosszabbítására. Meg 
kellene érteni, hogy a bányászat interkaláris időszaka mindig is lényegesen 
nagyobb volt egyéb ipari létesítmények interkaláris időszakánál. 
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Még mindig mereven ragaszkodunk egyrészt az egyszerű kamatosítás 
he lyet t a kamatos kamathoz, másrészt a 12%-os kamatlábhoz, pedig nemcsak 
az egyszerű, józan megfontolás, de a tapasztalás is azt mutatja, hogy a 12%-os 
kamat láb és a kamatos kamat oly meredek exponencialitást eredményez, amit 
az élet messze nem igazolt. Az értékelésben, így pl. a D-mutatóban ugyanis 
az inflációnak nincs szerepe. 

Még mindig kísért az a közgazdasági szemlélet, amely egy-egy bánya-
üzem létesítésének gazdaságosságát önmagában szemléli, nem tud felülemel-
kedni a nominális érték- és árviszonyokon. 

Tudnunk kellene, hogy az ipar prosperitásának, fejlődésének egyre inkább 
meghatározója lesz az, hogy egy ország mennyire tudja megragadni, maximá-
lisan kihasználni a hazai energia- és nyersanyag forrásokat. Persze ez a fejlő-
désnek csak az egyik kritériuma, de súlya az idő múlásával egyre nő. 

Szükségesnek tartottam mindezt elmondani, mielőtt rátérnék konkrét 
feladatomra, nevezetesen az új eocénbányák művelési kérdéseire. 

Az eocén-program területén fellelhető szénvagyon tekintetében a helyzet 
megnyugtató . Egy 1500 MW-os erőművet kiszolgálhat minimálisan 30 éven át, 
márpedig ezt az időt tekintik egy hőerőmű optimális idejének. Néhány éve 
a Bányaműveléstani Tanszéken az akkor rendelkezésre álló adatok alapján 
megvizsgáltuk a munkahelyi kapacitást. Az derült ki, hogy egy 2000 MW-os 
erőmű megkívánta napi termelés megnyugató módon csak akkor lenne bizto-
sítható, ha a területeken viszonylag nagy számban lenne telepíthető hosszú 
kifutású frontfejtés. Már akkor is gyanítható volt, de azóta bizonyossá vált, 
hogy a területek tektonikája ezt nem teszi lehetővé a megkívánt mértékben. 
Ugyanakkor az erőmű telepítésével foglalkozó szakemberek ragaszkodtak 
ahhoz, hogy egy korszerű hőerőmű nem lehet 2000 MW-osnál kisebb. 

Ez késztetett bennünket arra, hogy behatóbban foglalkozzunk ezzel 
a kérdéssel. Az erőműtervezők által szolgáltatott adatok nagyon szoros reg-
ressziós költségfüggvényeket eredményeztek, amelyek segítségével kimutat-
ható volt, hogy — elfogadva a 2000 MW-ot optimálisnak — egy 1500 MW-os 
hőerőmű fajlagos költsége nem mutat lényeges növekedést. Érthető, hiszen 
a hőerőművek ún. állandó jellegű költsége kicsi. 

Az eocén-program másik sarkalatos kérdése a vízveszély. Szakkörökben 
köztudott , hogy a vízveszélyt i l letően meglehetősen ellentétes vélemények 
láttak napvilágot. Én nem tartozom a derűlátók közé. Csak egyetlen olyan 
jelenség van, ami bizonyos fokig bizakodásra adhat okot: a produktív rétegsor 
és fekii bizonyos szálban álló triásza között fossziliák voltak kimutathatók. 

A várható tényleges vízveszély mértékét illetően az analógia híve vagyok: 
a hasonló vagy közel hasonló és már művelt előfordulások tapasztalatait kell 
alapul venni. Nagyegyháza és Mány Tatabánya és Dorog közé tehető. Még 
Márkushegyen is tekintettel kell lenni arra, hogy a móri nagy árokhoz lénye-
gesen közelebb kerültünk, mint eddig bárhol. 
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A vízveszély kérdésével elvi, elméleti alapon inár nagyon is sokat foglal-
koztunk. A természet által a föld alatt kialakított, gyakorlatilag statikus rend-
szerbe a bányászat mozgást, dinamikát visz. A természet örök törvénye szerint 
a mozgás mozgást szül. A rendszer szilárdnak mondott fázisának megbontása 
mozgásba hozza a még látszólag meg nem mozgatott szilárd fázist és a folyé-
kony fázisnak már nagyon is jól érzékelhető mozgása elkerülhetetlen. Egészen 
természetes, hogy a folyékony fázis mozgása az erre a célra előzetesen kialakí-
tott bányatérséggel (ez lehet folyosó, fúrólyuk) megindítható. Az is bizonyos, 
hogy az a vízmennyiség, amit így céltudatosan ott és akkor fakasztunk, ahol 
és amikor nekünk az kedvező, nem fogja terhelni a produktív munkahelyeket, 
de ebből még nem következik az, hogy a produktív munkahelyeken elkerülhető 
a víz megjelenése. A fühl alatti szövevényes, előre soha fel nem deríthető rend-
szerben mindenhol megjelenhet a víz, ahol a víz potenciális energiája legyőzi 
a bányászat által meggyengített szilárd fázis ellenállását. A hozzáértők szá-
mára elégséges csak arra utalnom, hogy Mányon és Nagyegyházán nem a 
nyugalmi vízszint közelében fog folyni a bányászkodás. 

A vízveszély elleni legfontosabb védekezések itt is a megfelelően kiépített 
vízemelő állomások lesznek. Szerencsére a vízemelési technológia az utóbbi 
évtizedekben nagyot fejlődött. Különös nyomatékkal szeretném felhívni a 
figyelmet a bányavíz megfelelő iilepítését szolgáló derítőrendszerek szakszerű 
és gondos megépítésére. Egy ilyen hatalmas beruházás sorsa nem függhet 
olyan viszonylag alárendelt körülménytől, mint a vízmentesítés biztonságos 
megépítése. Természetesen a vízmentesítő állomás megépítése számottevő 
beruházást jelent, de ezen belül a minden eshetőségre gondosan számító rész-
megoldások megteremtése már nem annyira számottevő az egész beruházás 
költségeihez viszonyítva. Arra is szeretném felhívni a f igye lmet , nehogy a víz-
mentesítés megépítése késedelmet szenvedjen, mert tapasztalat , hogy a víz-
veszélyes területeken a vízfakasztás mértéke nem proporcionális a lefejtett 
területtel. Kezdetben általában meghaladja a proporcionalitást, később az alatt 
marad. 

Szólni kell az új bányák telepítéséről. Úgy gondolom, ma már szak-
körökben ismeretes, hogy vannak olyan módszerek, amelyek segítségével 
a több lehetséges változat közül ki lehet választani az optimálisát. 

A bányászatra jellemző, hogy tevékenységében lényeges szerepet játszik 
a mozgatás és mozgás. Arról van szó, liogv ezt a tevékenységet optimalizálni 
lehet. A mozgatás és a mozgás rendszerét, mechanizmusát leíró függvények 
matematikai természetrajzukat tekintve egyáltalán nem sablonosak, elég 
gyakran konkrét formába nem is szoríthatók, hogy a dinamikus programozás 
nyelvén szóljak, a teljes politika egyes alpolitikái csak térképileg adottak. 
Mégis mindezek ellenére megfogalmazható egy általános törvény: az optimum 
minden esetben a teljes politikát leíró matematikai alakzatok lehetséges leg-
kisebb gradienséhez kötöttek. A legkisebb gradiens kimutatása nem okozhat 
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gondot , annál kevésbé, mert a gyakorlati megoldás minden esetben rajzban 
történik. A gradiensképzés alkotó elemei vektorok, amelyeknek skalaritása 
mindig adott, értelmük és irányuk pedig a programozás általános politikájának 
ismeretében egyértelmű. 

Természetesen a programozás tárgya nemcsak a mozgatás és mozgás 
optimalizálása lehet. Mód és lehetőség nyílik például a beruházási tevékenység 
optimalizálására is. Ennek alapja a regresszió. Ehhez viszont megbízható 
adatok szükségesek. Szerencsére a regressziós függvények megadásához szük-
séges adatok nincsenek országhatárokhoz kötve. Különösen jó szolgálatot 
t e t t e k a Szovjetunió és az N D K adatai, a korrelációs szorosság minden igényt 
kielégít . 

Ha a magyar szénmedencék bányászatát néhány évtizedre visszamenőleg 
e l emző vizsgálatnak vetjük alá, meg lehet állapítani, hogy a lehetséges nagy-
vonaléi megoldások általában nein valósultak meg. 

Az igazán nagyvonalú megoldás az eocén-program keretében, elsősorban 
Nagyegyházán és Mányon csak részben fog megvalósulni. Az történik ugyanis, 
h o g y a hosszabb távon nagyvonalú és optimális megoldások helyébe a gyors 
s ikert hozó átmeneti megoldások lépnek. A jelenleg érvényes elképzeléseket 
és terveket analizálva meg lehet állapítani, hogy a fentiekben említett gradiens 
n e m a lehető legkisebb. Természetesen ennek következményei lesznek. Persze 
ezeket közvetlenül nem lehet észlelni. Ha ugyanis egy bányaüzem már meg-
indul , akkor már nem törődünk ilyen kérdésekkel. A bányamérnököknek nem 
kell külön magyarázni, hogy egy bányaüzem működőképes, ha a termeivényt 
ki lehet szállítani, ha a munkahelyeket el lehet látni levegővel stb. 

A következő alapvető kérdés a kapacitás kérdése. Ismert dolog, hogy 
az optimális kapacitást elméletileg ki lehet mutatni. Sietek rögtön hozzátenni, 
h o g y ez egymagában nem elégséges, az elméleti kapacitás édestestvére a 
munkahelyi kapacitás, amiről már szóltunk. 

Szintén érdekes lehet a bányatelepítések egy másik alapvető kérdése, 
nevezetesen az, hogy a különböző szellőztetési megoldások közül melyik 
tekinthető optimálisnak. Az elvégzett vizsgálatok alapján egyértelműen 
kiderült: legkedvezőbb szellőztetési rendszer a két- vagy szükség esetén több-
szárnyas átlós szellőztetés, a második helyre az egyszárnyas átlós szellőztetés 
került, és csak a végére szorult a centrális ikeraknás telepítés adta szellőztetési 
rendszer. A telepítések ennek eleget tesznek, ma már ugyanis nem probléma 
hosszú folyosók kihajtása párhuzamos vágat és rövidrezárás nélkül. Amikor 
még a folyosóépítés viszonylag lassú volt és a szellőztetési technika sem állott 
a mai szinten, akkor még érthető volt az ikeraknás centrális telepítés. 

Nem szólnék a bányászati tudományok egyik jeles ágáról, a kőzet-
mechanikáról, ha riein lenne szoros összefüggésben a fejtési technológiákkal. 
Ismert dolog, hogy néhány évtizeddel ezelőtt behatoltak a kőzetmechanikába 
is a rugalmas testek régóta ismert feszültségelméleti összefüggései. Igaz az, 
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liogy a kőzetek nem homogének, nem izotrópok, a bányatérségek matemati-
kailag nem írhatók le, mégis a rugalmasságtani elméleti vizsgálatoknak van 
elvitathatatlanul számottevő eredménye: a bányatérségek közvetlen környékén 
a feszültség-átrendeződés egy nagyságrenddel nagyobb, mint azt korábban 
hitték, és ezt a világ bányászatában elvégzett gyakorlati mérések is igazolták. 
A probléma nem is ebben rejlik, hanem abban, hogy a bányatérségek körül 
kialakult feszültség átrendeződés messze nem olyan, matematikailag leírható 
szabályszerűséggel jelentkezik, mint amilyet a matematikai rugalmasságtan 
előír. 

Az igazán hozzáértők nagyon jól tudják, hogy a matematikai rugalmas-
ságtan nem szolgáltat alapot a méretezésnek, ezért a plaszticitás felé fordul-
nak. Sajnos, a kőzetek a plaszticitás elmélet kritériumait is csak hozzávetőle-
gesen, csak olyan mértékig elégítik ki, mint a matematikai rugalmasságtan 
kritériumait. 

A kőzetmechanikának az az ága, amely kőzetmozgásoknak a külszínre 
gyakorolt hatásával foglalkozik, a gyakorlat számára is használható össze-
függéseket tárt fel. 

Van a kőzetmechanikának egy olyan ága is, amely nagyobb f igyelmet 
érdemelne: a feszültségszegény zónák természetrajza. Természetesen a műve-
letek, elsősorban a fejtések révén keletkező feszültségszegény zónák haszno-
sítása gyakorlatilag a többtelepes, i l letve a több szeletben fejthető vastag-
telepes előfordulásokban lehetséges. 

Ha síkban gondolkozunk, akkor például a vertikális irányú normális 
főfeszültség integrálja gyakorlatilag azonos marad, mert a kiemelt anyag a sík 
feletti anyaghoz viszonyítva nem számottevő. A fejtés következtében az in 
situ többé-kevésbé egyenletes feszültségmegoszlás torzul, az egyensúly dina-
mikussá válik és az idő függvényében a természet örök rendje szerint tart 
a statikus egyensúly felé. Itt az időnek lényeges szerepe van. Beszélhetünk 
a bányászat szempontjából hatékony idő-intervallumról, amely a kőzetösszlet 
fizikai-mechanikai tulajdonságaitól függően tág határok között változhat. 
Következik ebből, hogy a feszültségszegénység kihasználása igazán hatéko-
nyan csak bizonyos intervallumon belül lehetséges. Vastagpados, szilárdabb 
fedő esetében ez az időszak hosszú évekre is elnyúlhat. 

30 40 évvel ezelőtt az egymáshoz közelfekvő többtelepes vagy vastag-
telepes előfordulások leművelése során a felsőbb telep vagy szelet lefejtése 
után ki kellett várni egy bizonyos időt, általában minimálisan egy évet . 
Emlékeznünk kell, mennyire merésznek számított az a technológia, amikor 
két telep lefejtése nyomon követte egymást , hogy ezáltal egyrészt csökkenjen 
a fejtéselőkészítési munka mennyiségében, de főleg időben, másrészt pedig 
növekedjék az egy fejtésből termelhető napi szénmennyiség. Mi sem természe-
tesebb, hogy az ilyen próbálkozásoknak csak addig volt létjogosultsága, amíg 
be nem következett az elővájások és a fejtések gépesítése. De a gépesítés tér-

MTA X. Osztályának Közleményei J5/I 2. 1982 



2 4 ZAMBÓ J Á N O S 

hódítása után is megmaradt egy alapvető probléma, nevezetesen az, hogy 
az i lyen előfordulásokban mi legyen a lefejtés sorrendjét i l letően a meghatá-
rozó e lv , legyen-e a lefejtés sorrendjét illetően meghatározó a vertikális vagy 
horizontális terjeszkedés? 

Lehet ezzel a kérdéssel szigorúan elméleti alapon is foglalkozni. Elméle-
ti leg megállapítható: a vertikális lefejtési rend gazdaságilag előnyösebb, 
éspedig számottevően előnyösebb lehet, mint a horizontális lefejtési rendszer. 
I t t a lehet szó nem véletlen. A vertikalitás megvalósítása ugyanis bizonyos 
kritériumokhoz kötött , amelyek adódhatnak az előfordulás jellegéből vagy 
az alkalmazható technológiából. 

Az előfordulás jellegét illetően elég utalnom a tűz- és vízveszélyre, 
a fedőkőzetek omlasztliatóságára. A tűzveszélynek nem az egymáshoz közel-
f ekvő telepekben, hanem a vastagtelepekben van lényegesebb szerepe. A víz-
veszé ly akkor szólhat bele a kérdésbe, ha a produktív rétegsor és a vizet tároló 
fekii közötti rétegek vastagsága a produktív rétegsor vastagságához viszo-
n y í t v a relatíve kicsi. Persze itt igazságot tenni nem könnyű dolog. Lehet, 
h o g y az említetteknek a vízveszély elleni küzdelemben szerep juthat, de 
l ega lább akkora, ha nem nagyobb szerepe van a tektonikának. Ha pedig 
a tektonikának van inkább meghatározó szerepe — a gyakorlat is ezt látszik 
igazolni —, akkor vízveszély szempontjából vertikális és horizontális terjesz-
kedés közötti választás nem perdöntő. 

A vertikális és horizontális rendszerek közötti gazdasági különbség 
igazán akkor jelentős, ha a terület lefejtése kihagyásoktól mentesen, össze-
függően, folyamatosan történhet. Ennek természetesen elvileg nincs komo-
lyai)!) akadálya. Az ettől való eltérésen akkor lehet gondolkozni, lia a terület 
egyes részei között az űn. fajlagos védőréteg feltűnően eltér. 

A fedőkőzetek omlaszthatósága akkor lehet meghatározó, ha az ún. 
álomlás veszélye forog fenn, azaz akkor, ha kifejtett te lep felett bizonyos 
magasságig a vékonypados rétegek omlásba jönnek olyannyira, hogy a teljes 
omlás látszatát keltik, közben a felettük elhelyezkedő vastagpad vagy padok 
ál lva maradnak. Persze ez a jelenség a vertikalitást általában nem gátolja, 
de a vertikalitás szorosságát — legalábbis kezdetben — befolyásolja. 

Vannak a vertikális lefejtési rendszernek olyan előnyei is, amelyeket 
számszerűleg kifejezni aligha lehet. I lyen előny a feszültségszegény zónák 
kihasználásának lehetősége. Az igazán szoros vertikalitás megteremtésének 
feltétele, hogy a vertikálisan soron következő telep vagy szelet előkészítése 
nyomon kövesse a felette fejtett telepben vagy szeletben haladó front hom-
lokát . Egyszerűen szólva meg kell teremteni a hátulról való előkészítés lehető-
ségét. í gy nemcsak a szorosság mértékével egyenesen arányos termelési kon-
centráció növekszik, de összehasonlíthatatlanul kedvezőbb a fejtési vágatok 
biztosítása is. Tudnám ajánlani ezt a módszert már most Márkushegyen is. 
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A problémát elsősorban a vastagtelepek lefejtése jelenti. Probléma ez 
nemcsak a mi új eocén-bányáinkban, főleg Mányon, de világszerte. Nem hiszem, 
hogy ebben a körben külön kellene beszélni a lefejtés sorrendjéről, hiszen 
közismert, hogy az alulról felfelé haladó lefejtéssel járó tömedékelés és a gyors 
gépi jövesztés, a gépesített biztosítás nem összeférő fogalmak, még akkor sem, 
ha a tömedékeléses lefejtés egyéb, ismert kritériumai megvannak. 

A világszerte lezajlott vagy lezajló kísérletek közül kettőt emelek ki. 
Az egyik az ún. hálós fejtés, a másik a nagy pajzsok alkalmazása. 

A hálós fejtés leggazdaságosabb változata az, amikor a legfelső szeletet 
egyedi acéltámos biztosítással és gépi jövesztéssel művelik, mert a háló lefek-
tetése így a legegyszerűbb és legmegbízhatóbb. A legfelső szelet fejtését nyo-
mon követheti az alatta levő telepösszlet fejtése nyi tható pajzsokkal, jövesztő-
géppel és legfelső és legalsó szelet közötti rész omlasztásával vagy az elterjedt 
szóval élve, malmozással. Ha feltételezzük azt, hogy a település lehetőséget 
ad gazdaságos kifutási hosszak elérésére, még akkor is beszélni kell ennek 
a technológiának előnyeiről és hátrányairól. 

Előnye, hogy tömegtermelést tesz lehetővé, megfelelő elrendezésben 
messzemenően kihasználható a feszültségszegény zóna. Hátránya a lefejtés 
előrehaladásának lassúsága. Lassú még akkor is, ha az alsó fejtési térségbe 
két láncos vonszolót helyeznek el. Ha pedig a fejtési homlok lassan halad 
előre, akkor az öngyulladásra hajlamos telepekben ennek fokától függően 
előbb vagy utóbb bekövetkezik a fejtési tűz. Egy ilyen nagy teljesítményű 
fejtésben a tűz által okozott kár is igen nagy. Mértéke csökkenthető, ha mind 
felül, mind alul hazafelé haladunk, ez viszont azzal járhat, hogy le kell mondani 
a feszültségszegény zóna előnyéről, sőt éppen ellenkezőleg megteremthetjük 
annak a lehetőségét, hogy a felső szelet lefejtésével járó feszültségnövekedés 
az alsó munkahely fejtési folyosóit tönkretegye, persze csak akkor, ha a feszült-
ségszegény zónák szerepéről nem veszünk tudomást. 

A nagyobb pajzsok alkalmazása legalább annyira csábító, mint az emlí-
tet t hálós fejtés. Vannak azonban itt is olyan körülmények, amelyekről nem 
szabad megfeledkezni. A pajzs súlya és magassága között az összefüggés aligha 
lineáris, mert a kihajlás veszélye és a magasság között sem lineáris az össze-
függés. Az is természetes, hogy minél magasabb a pajzs, annál nagyobb a még 
gazdaságosnak elfogadható fejtési kifutási hossz. Az is tény, hogy a pajzs-
magassággal, ha nem is proporcionálisán, de csökken a fejtési homlok előre-
haladási sebessége. 

Talán ennyi is elég annak érzékeltetésére, hogy a vastag telepek lefejtése 
nem problémamentes. 

A két impozáns technológia elsősorban Mányon jöhet szóba, meghatáro-
zóvá azonban egyik sem válhat, mert a két csábító technológia előfeltételei 
csak részben lesznek meg. 
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Persze ez nem jelenti azt, hogy kipróbálásukra nem kerülhet sor. Az óva-
tosság azonban sohasem árt, hiszen volt már rá példa, hogy az ún. óriáspajzsok 
hirtelenül merész telepítése súlyos következményekkel járt. 

H a a két igazán nagyvonalúnak mondható technológia nem is lesz 
meghatározó, ez még nem jelenti azt sem, hogy meg kell maradni a hagyo-
m á n y o s technológiáknál, itt a hagyományos műfőtére vagy netán a szénhőrke 
visszahagyására gondolok. 

Az adott tektonika és a bizonyos fokú tűzveszély arra fog kényszeríteni, 
hogy még Mányon is előnyösebb lehet a kevésbé súlyos berendezésekkel 
operáló, de annál gyorsabb mozgású frontfejtés, kimondottan csak pajzsos 
biztosítással. El kell tudni érni, hogy a hidraulika áldásos hatása messze-
menően érvényre jusson. Elképzelhető, hogy a probléma megoldásában lénye-
ges, ha nem döntő szerepe lesz a félig vagy általában kellően előfeszített pajzsos 
előremozgatásnak. N e m ártana ennek fejlesztése érdekében már most is maxi-
mális erőfeszítéseket tenni, szorgalmazni a cementes műfőte-technológiát. 
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