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1. Bevezetés 

A bányászati termelés eredményességében alapvető szerepe van az 
ásványi előfordulások természeti adottságainak, amelyeknek megváltoztatása 
nem vagy csak részben lehetséges, a tervszerű emberi tevékenység eredmé-
nyeként. Ennek következtében a termelés technikáját és technológiáját kell 
minél jobban a természeti adottságokkal összehangolni annak érdekében, 
hogy a bányászat életképes maradhasson az egyre szigorodó gazdasági, bánya-
biztonsági és környezetvédelmi követelmények között. 

A felemlített követelmények azonban végső soron olyan eredő gazdasági 
kívánalomban fogalmazódnak meg, amelyeknek alaptörvénye az adott ásványi 
előfordulás minél teljesebb kiaknázása a lehetséges legkisebb anyagi ráfordí-
tásokkal. Ezen törvény kielégítése érdekében a bányászati technika és techno-
lógia telepítésében, üzemeltetésében és műszaki-tudományos fejlesztéséhen 
a komplexitás, a kombinativitás és a konstruktivitás alapelveinek következetes 
alkalmazására van szükség. 

A komplexitás egy adott ásvány-előfordulásban található összes hasznos 
ásványanyag (homok, agyag, bauxit, mészkő, szén, víz stb.) művelésbe 
vonását jelenti. A kombinativitás az egyes hasznos ásványanyagok kitermelé-
sére szolgáló bányászati technológiai rendszerek (külfejtés, mélyművelés, víz-
nívó alóli lefejtés, fúrólyukas művelés) legcélszerűbb tér- és időbeli össze-
kapcsolását foglalja magába. A konstruktivitás pedig egy bányászati techno-
lógiai rendszeren belül a legcélszerűbb fejtési módok és az azokhoz kapcsolódó 
gépészeti rendszerek kiválasztását jelenti. 

A továbbiakban az említett alapelvek alkalmazásának lehetőségeit 
az eocén-programban létesülő bányáink természeti adottságainak feltételezé-
sével a mélyműveléses (aknás-vágathálózatos) bányászati technológiai rend-
szerre mutatom be. Természetesen ezek az általános bányászati alapelvek inás 
művelési rendszerre is érvényesek az ásványi előfordulások természeti adott-
ságaihoz történő minél hatékonyabb adaptáció érdekében. 
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2. A mélyművelésű bányászati technológiai rendszer fejlődési irányai 

A mélyművcléses bányászati technológiai rendszerrel kapcsolatban alap-
vető követelmény a termelés mennyiségének és minőségének jó szabályozható-
sága és minél nagyobb mértékű folyamatosságának biztosítása. 

A folyamatos vagy más néven a szalagszerű mélyműveléses bányászati 
termelés alapvető feltételeiként a teljesség igénye nélkül a következők említ-
hetők fel: 

1. az egyes termelési műveletek, munkafolyamatok (jövesztés, rakodás, 
szállítás, biztosítás stb.) legrövidebb úton és legkisebb időbeli késleltetéssel 
történő összekapcsolása. Ezen feltétel minél teljesebb kielégítésére a mély-
műveléses bányászatban kétirányú fejlődés figyelhető meg, az egyik célszerű 
gépláncok, illetve egyedi vagy néhány művelet elvégzésére alkalmas gépek 
(például: fúrókocsi, rakodó-szállítógép, biztosítás beépítő gép stb.). a másik 
több művelet végrehajtására alkalmas gépkomplexumok, aggregátok létre-
hozására irányul. Jelenleg még az előbbi megoldások vannak túlsúlyban, 
de egyre jobban megfigyelhető az utóbbiak térnyerése is. 

A gépláncok kialakításánál, azok elemeinek összeillesztésénél a gyakor-
latban a következő legfontosabb követelmények jelentkeznek: 

— az egyenszilárdság, vagyis a közel azonos kapacitás, 
zord munkakörülmények között is nagyfokú üzemi megbízhatóság 
és könnyű javíthatóság, 
az építőszekrény elv alapján történő felépítés, 

— a tér- és időbeli felhasználásban a nagyfokú kombinativitás. 

Gépkomplexumok vagy aggregátok alkalmazása esetén a legjobb a 
különböző munkafolyamatok összehangolása, ugyanakkor azonban az üzem-
zavar érzékenység is megnő, amelynek csökkentése csak folyamatosan nyomon-
követő és gyors hibaelhárításra képes karbantartó szolgálattal lehetséges. 

2. A mélyművelésű bányaüzem többnyire egymáshoz sorosan kapcso-
lódó bányatérségeket (fejtések, fejtéselőkészítő vágatok, fejtésmezei bekötő 
folyosók, alapvágatok, aknák) foglal magába, amelyeket nagy egyedi meg-
bízhatósági szinttel kell kiképezni és működtetni. Soros rendszerben ugyanis 
egyetlen gyengén működő elem vagy részegység az eredő megbízhatóságot 
nagymértékben lerontja. 

A mélyművelésű bányák rendszerszintű megbízhatósága alapvetően két 
úton fokozható: 

— a bányatérségek párhuzamos kapcsolásával, 
az egymáshoz sorosan kapcsolódó eleinek közé megfelelő tároló kapa-
citások beépítésével. 

A párhuzamos bányatérségek kiképzése rendszerint beruházási többlet 
kiadásokkal jár, de ezek a bányaszállítás, a vízmentesítés, a légellátás és a 
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személyközlekedés költségeinek csökkenéséből, a nagyobb megbízhatóságból 
eredően bőségesen megtérülnek. 

Az egymáshoz sorosan kapcsolódó bányatérségek közötti kiegyenlítő 
kapacitást biztosító bunkerek az összekapcsolt elemek között két irányban 
mérséklik az üzemzavarok hatását. Ez más szóval azt jelenti, hogy az egybe-
fűzött bányatérségek közül, ha az egyikben üzemzavarok (rövidebb-hosszabb 
leállás) következnek be, akkor a bunker egy ideig még magába fogadhatja, 
vagy kiadhatja a termeivényt és biztosíthatja legalább egy irányba az üzem-
zavar mentes működést. 

A tároló, helyesebben a tartalék kapacitások helyes kialakításának 
különösen a nagy teljesítményű fejtések esetében van jelentősége, amikor 
egy-egy bányaüzem termelésének egyenletessége alapvetően azok működési 
jóságától, megbízhatóságától függ. Ebben az esetben a nagy teljesítményű 
fejtéseknek egymás melegtartalékainak is kell lenni, amikor egyik vagy másik 
kiesését a többi rugalmas termelés felfuttatásával lehet kivédeni. 

A mélyművelésű szénbányászatban a termelés egyenletessége és jó 
szabályozhatósága érdekében kulcskérdés a feltáró és a fejtéselőkészítő vága-
tok, valamint a fejtések gépesítési, telepítési és szervezési, valamint a tér- és 
időbeli összehangolási feladatainak folyamatos innovatív megoldása. 

Anélkül, hogy belebonyolódnánk a vágathajtás fejlesztésével kapcso-
latos részletes kérdésekbe, ami önmagában is nagyon széles körű vizsgálatokat 
igényel, általánosságban lerögzíthető, hogy a fejlődés a fúró-robbantó techno-
lógiájú, a részszelvényt vágó (forgófejes-lengőkaros) és a teljes szelvényt meg-
munkáló gépesített megoldások irányába mutat. A fúró-robbantó és a gépesí-
tett technológiájú vágathajtás ma már egyaránt megtalálható a szénben, 
a vegyes szelvényben, illetve a meddőben kialakítandó bányatérségeknél. 
Az egyes megoldások vagy azok kombinatív felhasználása iránti döntést adott 
természeti környezetben az elérendő átlagos kihajtási sebesség, az energia, 
illetve az anyagi ráfordítások minimuma határozza meg. 

Figyelmünket a továbbiakban teljes egészében a fejtési technika, i l letve 
technológia fejlődési irányaira, illetve fejlesztési lehetőségeire fókuszáljuk, abból 
a döntő mértékben helyes alapállásból kiindulva, hogy a bányaművelésben 
tulajdonképpen közvetve vagy közvetlenül minden a fejtés minél hatéko-
nyabb megvalósítása érdekében történik. 

A szénbányászatban az elmúlt két évtizedben hazánkban, de a nálunk 
fejlettebb bányászattal rendelkező országokban is a nagy teljesítményű front-
fejtések jutottak uralomra. Különösen a biztosítástechnika önjáró, gépesített 
megoldásainak elterjedése tette lehetővé a többi fejtési műveletek (jövesztés, 
rakodás, szállítás) nagy teljesítményű gépekkel, gépcsoportokkal történő meg-
valósítását. A zárt keretes, illetve pajzsos biztosítószerkezetek tulajdonképpen 
a természeti környezettől való jelentős függetlenedést s ezzel a gyárszerű 
termelési feltételek megközelítését tette lehetővé. 
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A frontfejtésekbe telepített nagy teljesítményű jövesztő-rakodógépek 
(szinte kizárólagosan a maróliengeres kombájnok), illetve szállítóberendezések, 
a nagy teherbírású gépesített biztosítószerkezetek oltalma alatt 1500 — 2000 t/d 
v a g y még nagyobb termelés és 25 — 30 t /fő, műszak fejtési teljesítmények 
elérését biztosítják egyenletes vastagságú és nyugodt, nagy kifutási hosszú-
ságú széntáblák kitermelése esetén. 

A közelmúltban a komplexen gépesített frontfejtések elsősorban a köze-
pes vastagságú széntelepek kitermelésében értek el kimagasló eredményeket, 
főleg a fronthomlok hosszúság, illetve a fejtési sebesség vagy mindkét tényező 
megnövelésével . 

A művelési mélység növekedésével fokozódó kőzetnyomás következtében, 
i l letve a tektonikailag szabdaltabb területek előtérbe kerülésével a komplexen 
gépesített frontfejtések további hatékony alkalmazásánál a következő nehézsé-
gekkel kell szembenézni, és azok leküzdésére eredményes megoldásokat találni: 

— igen nagy volumenű a beépített állóeszközök értéke és viszonylag 
alacsony az erre vetített termelés nagysága, 

— az effektív jövesztési-rakodási idő a fronthomlok hosszúság egységére 
vetítve kicsi, 
a telepvastagságot meghaladó zavargáson történő áthaladás körül-
ményes és jelentős termeléscsökkenéssel jár, különösen ha az pár-
huzamosan helyezkedik el a fejtési homlokkal, 

— a fejtési vágatokban és a fejtési homlokon eltérő típusú biztosító-
szerkezeteket alkalmaznak, s ezért a csatlakozási pontok vándorol-
tatása körülményes. Önjáró fejtési homlok és vágatkeresztezési beren-
dezések alkalmazása esetén is ez a probléma csak mérsékelhető, de 
alapvetően nem oldható meg, 
szellőztetési szempontból a korszerű önjáró biztosítószerkezetes front-
fejtések effektív szelvényterülete viszonylag kis értékű: 5 — 7 in2. 
Ez a tény a fejtésekben maximálisan megengedhető 4 m/s légsebesség 
esetén egyúttal az elérhető termelési mennyiséget is lehatárolja. 
Aránylag nem nagy, 3 — 5 m3/perc gázhozam esetén is a szellőztetési 
szempontból jelentkező termelési korlát feloldása érdekében gáz-
lecsapolásra van szükség, ami pótlólagos munka- és költségráfordítá-
sokkal jár, 

— viszonylag nagy a fejtés előkészítéssel kapcsolatos vágatok kihajtási 
ideje, s ezért azok létesítésében jelentkező bármilyen késlekedés 
a nagyte l jes í tményű frontfejtés előrehaladási sebességének lefogásá-
val és pótlólagos kiadásokkal jár. Újabban a fejtési vágathajtás meg-
takarítása érdekében több helyen próbálkoztak a fronthomlok elfor-
gatásával. A gyakorlat ezen módszer előnyeit csak bizonyos kedvező 
körülmények között igazolta és azt is megmutatta, hogy általánosan 
nem alkalmazható, 
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— a frontfejtések termelési és teljesítmény eredményeinek emelésében 
számos országban a fronthomlok hosszúság és a fejtési sebesség 
növelésében rejlő lehetőségeket már jórészt kiaknázták, s ezért 
újabban a „vastagsági koncentráció" vagyis az egyszerre művelt telep 
vagy szeletvastagság gyarapítása került előtérbe. Ez a megoldás két-
ségkívül lehetővé teszi a teleptermelékenységből adódó termelési és 
teljesítmény növelési eredmények elérését. Ez azonban járulékos 
költségteherként maga után vonja a robusztusabb fejtési biztosító-
szerkezetek és az azok vándoroltatásához szükséges nagyobb szel-
vényű fejtési vágatok alkalmazását, valamint az öngyulladásos tüzek 
megelőzésére és leküzdésére, továbbá gázos telepekben a nagyobb 
gázhozam eltávolítására szolgáló módszerek felhasználását. 

Tektonikailag tagolt területeken a külföldi ércbányászatban s hazánkban 
leginkább a bauxitbányászatunkban alkalmazott „vágánynélküli" önjáró, 
többnyire Diesel-meghajtású gépi berendezésekre támaszkodó keskenybomlokú 
fejtési technológia kerülhet felhasználásra az eocén-program keretében is. 

Az önjáró, úgynevezett L H D berendezésekre támaszkodó keskeny-
bomlokú fejtési módok főbb előnyeiként a következők sorolhatók fel: 

— többműveletes gépek alkalmazhatók a jövesztési, rakodási és szállí-
tási munkafolyamatok összehangolására, 

— azonos típusú gépek alkalmazhatók a vágathajtásban, az oda- és 
visszafejtésben, 

— csoportos keskenyhoinlokú fejtési rendszer esetén kisebb az üzem-
zavar érzékenység, mint a frontfejtésben, 

— a keskenyhonilokú fejtésbe beépített állóeszköz értékre vetített ter-
melési eredmények többszörösei a frontfejtésekének, 

— a fejtési produktív teljesítmények kedvező esetben 35 — 50 t/fő, 
műszak értéket is elérhetnek, 

-— a keskenybomlokú fejtés jobban alkalmazkodhat a szeszélyes lefu-
tású fedő, illetve fekürétegekhez, 
a fejtési vágatokba jól előfeszíthető egyedi hidraulikus tárnok tele-
píthetők. A fedőrétegek omlása ideiglenes kőzetcsavaros biztosí-
tással viszonylag könnyen szabályozható, 

— szállító-rakodógépek távirányítással küldhetők a biztosítatlan fejtési 
térségbe, s ezáltal lényegesen megnő a munkabiztonság. 

Természetesen az L H D technikára támaszkodó keskenybomlokú fejtési 
technológiának is vannak korlátai, amelyek közül a legjelentősebbekként 
a következők említhetők meg: 

— 100 150 m-nél nagyobb szállítási távolság esetén rohamosan csök-
ken a teljesítmény, illetve a berendezések időbeli kihasználtsága, 

— az egész bányát a szállítási útvonalak emelkedését (200 —250°/oo) 
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és azok szelvényméretét il letően az alkalmazott berendezésekhez kell 
igazítani, 

— Diesel-meghajtású berendezések sújtólégveszélyes környezetben biz-
tonságosan egyelőre nem használhatók, 

- - áthúzó szellőztetés többnyire csak rövid ideig, rendszerint a vissza-
szedésben alkalmazható, 

— a kipufogó termékekben levő nitrózus (NO; N 0 2 stb.) vagy egyéb 
mérgező gázok (CO) megfelelő normatív érték alá történő hígítása 
hosszabb szellőztetési időt igényel. 

Az eocén területen levő ásványkincs minél teljesebi) kiaknázása érde-
kében várható, hogy a következő megoldások kerülnek alkalmazásra: 

- egyes ásványtömböket vagy csak széles-, v a g y csak keskenyhomlokú 
fejtésekkel termelnek ki, mindig azzal, amelyik az adott esetben 
a legnagyobb gazdasági eredmény elérését biztosítja, 

— a szabálytalan alakú nagyobb ásványtestek kitermelése a széles-, 
illetve a keskenyhomlokú fejtések kombinációjával kerül kiterme-
lésre, amikor azok közös v a g y legalábbis részben közös vágatháló-
zatra támaszkodva haladhatnak térben és időben egymás után, vagy 
térben megosztva, de egyidőben. 

Szólni kell arról, hogy az eocén-program keretében a vágathajtási és 
a fejtési technológiákhoz minden esetben csatlakoznak járulékos technológiai 
rendszerek is, amelyek a biztonságos termelési környezetet hivatottak meg-
teremteni (például a víz- vagy a gázlecsapolási, i l letve a mellékkőzetek meg-
szilárdítását szolgáló rendszerek). Ezek többnyire különböző átmérőjű és 
hosszúságú fúrólyukakra támaszkodnak, amelyek térben a legkülönbözőbb 
irányokba a legrugalmasabban telepíthetők. 

A kisegítő technológiai rendszerek, nevezetesen a külszínről vagy a 
bányatérségekből indított fúrólyukas víz- vagy gázíecsapolás nem csupán 
a szilárd ásványtelep vagy telepek leművelésének biztonságát fokozhatja, 
hanem önmagának a víznek vagy a leszívott metánnak, mint hasznos ásvány-
anyagnak a kitermelésére is szolgálhat. 

Következtetések 

A bevezetőben említett hármas aranyszabály következetes érvényesítése 
érdekében az eocén-bányák korszerű és gazdaságos műveléséhez fel kell gyor-
sítani az innovációs folyamatokat. Erre a következő két út, illetve azok kom-
binációja kínálkozik: 

— a külföldön kifejlesztett vagy kifejlődő konstrukciók, megoldások 
naprakész figyelemmel kísérése és azok közül a legmegfelelőbbek 
hazai felhasználási területeinek kijelölése, 
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— űj. a saját szellemi forrásaink kiaknázására támaszkodó műszaki 
megoldások kifejlesztése. 

Törvényszerű az is, hogy korszerű, nagy kapacitású és teljesítményű, 
illetve alacsony termelési költségű bányaművelés szorosan csatlakozó és ütő-
képes ásványelőkészítés nélkül elképzelhetetlen. A bányászati és az ásvány-
előkészítési rendszer összekapcsolása a következő előnyökkel jár: 

a gyengébb lelőhelyrészek kitermelése is gazdaságossá válik, 
az erősen gépesített bányaművelésben óhatatlanul megnövekedő 
hígulás s az ebből eredő minőségromlás jobban kivédhető, 

— racionális meddőgazdálkodási rendszer és komplex környezetvédelmi 
megoldások dolgozhatók ki. 

Végezetül lerögzíthető, hogy a gyors tudományos technikai haladásból, 
a szigorodó gazdasági, biztonsági és környezetvédelmi követelményekből adódó 
feladatoknak a bányászat csak folyamatos innovációs és alkalmazkodóképes-
séggel tehet eleget. 
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