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A MŰSZAKI T U D O M Á N Y O K D O K T O R A 

A szilárdásvány-bányászatban — éppúgy, mint a közgazdaság és az ipar 
területén egyre nagyobb és átfogóbb kutatási és fejlesztési feladatokra kell 
felkészülnünk. Ebben, az általános fejlődés legutóbbi évekig jellemző merede-
ken emelkedő trendjén kívül, legalább azonos súllyal a következő tényezőknek 
van szerepe: 

a mennyiségi és minőségi nyersanyag- és energiaigények kvázi expo-
nenciális növekedése; 

a könnyebben elérhető és viszonylag jobb minőségű ásványkészletek 
fokozatos kimerülése és ezzel kapcsolatban a művelési mélység növekedése és 
az ezzel szükségszerűen párosuló üzemi kapacitásnövelési igény; 

— a bányászatban az előbb említett körülményekből eredően fokozottan 
jelentkező inberens veszélyeknek biztonságosabb elhárítása; 

— a gazdaságossági okok miatt a műveletek ütemének, kapacitásának 
intenzív, komplex gépesítés révén való növelése, a komplex gépesítés integrált 
összehangolása és a fokozott üzemkoncentráció; 

— a bányászatban világszerte egyre fokozottabban tapasztalható mun-
kaerőhiány okozta korlátok leküzdésének szükségessége; 

— az ásványvagyon minél hatékonyabb, komplex és lehetőleg integrált 
hasznosítása; 

— a környezetvédelem követelményeinek ésszerű határok között való 
kielégítése; 

— néhány, legfontosabb tényezőhöz speciális hazai, de részben más or-
szágokban is jelentkező problémaként járul a vertikalitásnak megteremté-
sére, valamint a bányászat megfelelő ipari hátterének kialakítására irá-
nyuló törekvés. 

A sokrétű, komplex kutatási és fejlesztési feladatok csak interdiszciplináris 
kooperációval, a teória és a praxis összehangolt és egységesen irányított erő-
feszítésével oldhatók meg. Ezért nagyon is időszerű ezen a helyen áttekinteni, 
majd összefogni és támogatni a fenti célokat szolgáló innovációs törekvéseket. 

A fenti célokat szolgáló kutatási fejlesztési feladatok közül nem egy, 
fokozódóan interdiszciplináris jellege mellett, kormányzati és szervezési tá-
mogatást is igényel. A megoldásukkal járó költségek sem elhanyagolhatók 
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annyira, hogy egy-egy bányaüzem vagy vállalat önállóan vállalhatná. Ez a 
oka annak, hogy ezen innovációs problémákat világszerte — még a legtőke-
erősebb kapitalista államokban, például az USA-ban is — központi, sőt kor-
m á n y z a t i feladatként kezelik, mert csak így remélhető megoldásuk. Elibe 
a körbe sorolhatóak a kutatás-fejlesztésre hozott politikai és állami határo-
zatok alapján, a VI . ötéves terv O K K F T ágazati célprogramok. 

E programokhoz kapcsolódóan jelen ismereteink alapján felmérhető 
konkrét kutatási-fejlesztési feladatok közül itt csak a legfontosabbakra tér-
hetek ki, melynek során nem hanyagolhatom el a feladatok hatékonyabb 
megoldását biztosító módszerbeli egységesítés elérését biztosító törekvése-
ket sem. 

E feladatok többféleképpen is csoportosíthatóak. Most talán a legcélsze-
rűbb az érintett bányaművelési fázisoknak megfelelő csoportosításban való 
összefoglalásuk. 

1. Bányászati kutatás 

A hasznosítható ásványkészletek felderítésére irányuló — többnyire 
időigényes kutatótevékenység eredményei szolgálnak minden további 
döntés és tevékenység alapjául. Ezért az időigény csökkentésére és az infor-
mációgyűjtés lehetőségeinek komplex kiterjesztésére, megbízhatóságának 
növelésére, a nyilvántartás rendszeres és egységes (összemérhető) megterem-
tésére, valamint a szerzett különféle (geológiai, tektonikai, hidrológiai, kőzet-
mechanikai, rezervoár-mechanikai stb.) információk szubjektivitásoktól men-
tes , átfogó — éppen ezért lehetőleg számítógépes feldolgozására kell a fejlesz-
tési törekvéseknek irányulniok. Ennek érdekében szükséges: 

a ) Az ásványkészlet minőségére (például fémtartalmára) és in sitii fizi-
kai stb. tulajdonságaira vonatkozóan használható információt szolgáltató 
karrotázs technológiák és készülékek kifejlesztése. Kisebb-nagyobb erediné-
nyekkel kecsegtető kezdeti lépések már történtek, pl. a MEV-nél és az ELGI-
ben is. 

b) Egységesíteni és lehetőleg szabványosítani kell a kőzet-, víz- stb. 
mintákat feldolgozó laboratóriumi módszereket. Jelenleg a különböző labora-
tóriumokban azonos eredetű mintákon leniért, azonos paraméterek szórása 
szinte az összemérhetetlenségig rendszertelen, sőt még ugyanazon laboratórium 
eredményeiben is néha nehezen érthető szóródási intervallum tapasztalható. 

c) A geológiai és fúrási információk kiegészítésére, helyenként kezdeti 
pótlására is az ásványelőfordulás fő jellemzőinek meghatározására szolgáló 
komplex geofizikai módszerek kifejlesztésétől a kutatófúrási igény csökkenése 
és a fúrási adatok megbízhatóbb kiértékelése várható. 
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d) A számítógépek periférikus memóriáinak kihasználásával megoldandó 
az információk rendszeres és gyorsan hozzáférhető tárolása, konfidencia szint-
jük nyilvántartása. Ide sorolandó a N Y Í R , GIR működésére irányuló törekvés. 

e) A kutatási zárójelentésekben tapasztalható és nemritkán örökké 
eldöntetlen vitákra vezető szubjektivitások lehető kiküszöbölése érdekében 
egységes metodika és számítógépes feldolgozási program kidolgozása kívánatos, 
mellyel alternatív feltételezések is leképezhetők kell legyenek. 

f j A kőzetek tömegesen tanúsított kőzetmechanikai paramétereinek 
(szilárdság, feszültség, alakváltozás stb.) és ezek művelés okozta változásainak 
ellenőrzésérc különféle (pl. optikai, elektromos, mechanikai stb.) in situ mérési 
módszerek és készülékek fejlesztendők ki, ezzel párhuzamosan fel kell mérni 
e mérések pontosságát, összemérhetőségét, megbízhatóságát és alkalmazható-
ságát. Kezdeti lépések már vannak, pl. a MÉY-nél. 

g) Részletes gyakorlati vizsgálatok és mérések alapján kidolgozandók 
azok a korrelációk, amelyek megfelelően tükrözik a kőzetminták laboratóriumi 
vizsgálatokkal megállapított mechanikai és fizikai tulajdonságai, valamint 
a szálban álló kőzet nagy tömegben tanúsított vagy in situ mérésekkel meg-
határozható azonos tulajdonságai között fennálló valós kapcsolatot. 

2. Tervezés, irányítás, ellenőrzés 

A bányászati tevékenység további feladatait kijelölő és a műveletek 
gazdaságosságát döntően befolyásoló tervezési, irányítási és ellenőrzési fel-
adatok gyorsítása és megbízhatóságának növelése érdekében szükséges: 

a) A bányászati analitika és a művelés-szimuláció módszereinek kihasz-
nálásán alapuló komplex tervezési rendszerprogramok elveinek és komponens 
alprogramjainak számítógépi feldolgozást biztosító megoldása és a felhaszná-
landó reális input adatok megbízható meghatározását biztosító vizsgálati 
módszerek és szubrutinok kifejlesztése. A reális input adatok nélkül a legtöké-
letesebb programrendszer is csak hiábavaló játék a számokkal. A feladat 
megoldása során a hasonló külföldi (SZU, NSZK, USA) kezdeményezések 
tapasztalatait is f igyelembe kell venni. 

b) Különös figyelmet kell fordítani a nagy kapacitású új bányaüzemek 
szellőztetési-, szállító- és vízemelő rendszereinek hálózatellenőrzését célzó 
— folyamatosan kiegészíthető és módosítható — rutinhasználatú számító-
gépes programozására, melyre kezdeti lépések már történtek az MSZV-nél, 
NME-nél , TSZB-nál és a KBFI-nél . 

c) A részben már rendelkezésre álló elméleti metodikák felhasználásával 
gyakorlati módszereket kell kifejleszteni az inherens (gáz, víz, klíma stb.) 
veszélyállapot jelentkezésének prognosztizálására. 
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d) A teoretikus kutatások és a gyakorlat közötti űr szűkítésével és jól 
kezelhető gyakorlati kézikönyv összeállításával meg kell tereinteni a kőzet-
mechanika üzemi szakemberek által könnyen hasznosítható alapjait. 

e) Széles körű elméleti és gyakorlati vizsgálat alapján meg kell teremteni 
a bányászat lmlladékanyagának és -energiájának (elszívott metán, kompresz-
szor-telepek hűtővize stb.) reális hasznosítási lehetőségét. Erre permanens 
igényű, de az üzemi lehetőségekhez alkalmazkodó kis célüzemek (korom-
gyártás, melegház stb.) létrehozása célszerű. 

f ) A bányászat gazdasági stabilitásának és krízis-állóképességének javí-
tása érdekében nagyon fontos lenne olyan gazdasági lehetőségek felkutatása, 
melyekkel a bányászat régi és bevált gazdasági komplex vertikalitása meg-
felelően kialakítható. Hasonló kezdeményezés már volt a TSZB-nál. 

3. Feltárás, lefejtés 

Az üzemvitellel közvetlenül kapcsolatos feltárás, lefejtés vonatkozásában 
az általános jellegű feladatok mellett már megjelennek a regionális fejlesztési 
problémák is. A cél minden esetben a rendszer jó kihasználású egyenletes 
terhelésének és az ingadozásmentes termelési trendnek a biztosítása. 

A fontosabb kutatási-fejlesztési feladatok: 
a) A gépesített vágathajtás lehetőségeinek minél teljesebb kihasználása 

érdekében a lőttbeton-biztosítás továbbfejlesztése, a tűbeton-biztosítás tech-
nológiai feltételeinek kidolgozás, és a vasalással kombinálható csúszózsaluzatos 
biztosítási technológia kialakítása. 

b) A gazdaságos kőzethorgonyzási technológia kiterjedtebb alkalmazása 
érdekében az elméleti és gyakorlati alapelvek körvonalazása, és a szükséges 
gyorsan (1- 2' alatt) kötő műgyanták hazai kifejlesztése, valamint a split-set 
súrlódó horgonyok hazai gyártásának megoldása (MEV). 

c) A kőzetmechanikai veszélyhelyzet (omlásveszély) indikálására szol-
gáló szeizmoakusztikus, optikai feszültség, alakváltozás stb. méréseken 
alapuló komplex regisztráló és riasztó rendszerek kifejlesztése, melyre 
a kezdeményezés az MSZB-nál már megtörtént (SZU, Franciaország, USA). 

d) A vastagtelepi omlasztó fejtésmód (soutirage) hazai alkalmazásának 
továbbfejlesztése és kiterjesztése (TSZB, MSZB). A soutirage-fejtésmódnak 
Franciaországban hagyományai vannak. Ezért célszerű a kutatás-fejlesztési 
munkáinkban az itt szerzett tapasztalatokat figyelembe venni. Ez gazdaságilag 
akkor lesz kedvező, ha nemcsak gépi berendezést vásárolunk, hanem közre-
működést és garanciát is kapunk az új technológia bevezetéséhez, továbbá 
kooperációval, kompenzációs ügyletekkel ellensúlyozzuk kiadásainkat. 

e) A hazai bányászat tektonikája és a komplex gépesítés terjedése 
a letisztázó keskenyhomlokú fejtések problematikáját fokozódóan helyezi 
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előtérbe. A sínpálya nélküli önjáró berendezéseket letisztázó és omlasztó kamra-
fejtésben használható távműködtetésű változatait az MTA-hoz tartozó bauxit-
bányákban és a MÉV-nél már biztató eredményekkel használják. E techno-
lógiához tartozó berendezések típusainak meghatározása és továbbfejlesz-
tése termeléstechnológia általános fejlődésével együtt jelentkező feladat. 

4. Szállítás, karbantartás 

A segédműveletek szállítás, karbantartás terén az előbbiekben tár-
gyalt kutatás-fejlesztési feladatok e témával való kapcsolódásának komplex 
összehangolásán túlmenően célszerű figyelmet szentelni a következőknek: 

a) A sínpálya nélküli önjáró berendezések ( L H D , dömper, szerviz-
járművek stb.) szélesebb körű föld alatti elterjesztésére az elvi és a kooperációs 
gyártási feltételek kidolgozása, különös tekintettel a folyamatos föld alatti 
üzemanyagellátás, hazai gumiköpeny-gyártás és alkatrészgyártási kooperációk 
megteremtésére, valamint a biztonságos üzemvitel követelményeinek kidol-
gozására. 

b) A szalagpálya rendszerekben a jobb kihasználás és nagyobb haté-
konyság biztosítása érdekében szükséges kiegyenlítő-bunker kapacitás nagy-
ságának és térbeli megoszlásának meghatározására szolgáló elméleti (mate-
matikai) metodika kidolgozása. 

c) A gépesítés volumenét, jellegét, komplexitását, leterhelését és az 
egységek korát, állapotát figyelembe vevő karbantartási normatívák és rend-
szer alapelveinek kifejlesztése. 

5. Ásványelőkészítés, -feldolgozás, egyéb 

Ismert ásványi nyersanyag-készleteink teljesebb hasznosítása érdekében 
indokolt űj technológiai módszerek kutatása, kifejlesztése. Az e csoportba 
tartozó feladatok között említem meg az egyéb bányászati célú innovációs 
feladatokat is. 

a) Bauxitbányászatunk és alumínium termelésünk szintjének fenn-
tartása a szennyezett és gyenge minőségű bauxitok előkészítési és feldolgozási 
technológiájánál folyamatos kutatási-fejlesztési tevékenységet indokol. 

b) Az energiahordozók világpiacának alakulása tükrében időszerű átfogó 
és alapos vizsgálattal elbírálni szeneink vegyipari hasznosíthatóságát és 
kijelölni annak célszerű és lehetséges útjait — ismét csak figyelve a nemzet-
közi együttműködési és a komplex hasznosítás lehetőségeire is. 

c) A már megkezdett in situ-lúgzási technológia tökéletesítése és elter-
jesztése elvesztett v a g y veszendőnek minősített ásványkészleteink hasznosí-
tására nyithat űj utakat és környezetvédelmi előnyökkel is jár. 
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d) A közeljövőben várhatóan több bányánál jelentkező klimatizálási 
igény indokolja a szocialista piacon jelenleg nem vagy igen szűk választékban 
fel le lhető nagynyomású víz-víz és kisnyomású víz-levegő hőcserélők hazai 
kifejlesztését, licenc vásárlás lehetőségét is vizsgálva. Az utóbbiaknál meg-
vizsgálandó a réz helyett kevésbé korrodáló hazai termelésű alumíniumcsövek 
alkalmazási lehetősége is. 

Számos regionális kutatási-fejlesztési feladatot lehetne még felhozni 
a liász és eocén program, az urán- és rézércbányászat és a nem fémes és építő-
ipari ásványhányászat területéről, de talán ez az elsősorban tematikus jellegű 
összefoglalás is elegendő ahhoz, hogy áttekintést kapjunk a hazai bányászat 
korszerű szintentartása érdekéhen elengedhetetlenül szükséges kutatási-fej-
lesztési és egyéb innovációs feladatokról, amelyek közül többnél szükség van 
az MTA irányító, koordináló és kooperáló támogatására. 
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