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A MŰSZAKI T U D O M Á N Y O K K A N D I D Á T U S A 

A bányászat gépesítése hosszií ideig egy rendkívül elhanyagolt terület 
vol t , vagy legalábbis csak nagyon szűk tevékenységi területre szorítkozott. 

A második világháború után indult meg egy nagyfokú gépesítési folya-
mat, a m e l y érthető módon csak fokozatosan tudott fejlődni és mindig a leg-
exponál tabb műveleti szakaszra, a leginkább eredménnyel kecsegtető folya-
matok gépesítésére irányult. 

Ma, amikor már közel negyven évet értünk meg a háború befejezése óta 
egy sor eredményt könyvelhetünk el. í g y például megoldott és már csak 
f inomítható a lapos középvastag telepek művelése, sokat foglalkozunk és már 
nagyjából eldőlt az elővájások gépesítésének iránya, bár itt még sok fejlesztési 
lehetőség van. Az ércbányászatban is már olyan stádiumba került az L H D 
technika, l iogy itt is a f inomítások vannak soron. 

Tulajdonképpen két terület van, amelyeket az eddigiekben kissé elha-
nyagoltak, nevezetesen a meredekdőlésű telepek művelése és a vastag telepek 
gépesítése. Természetesen nem állíthatom azt, hogy ezeken a területeken nein 
történt semmi, próbálkozások vannak, az eredmények azonban távolról sem 
hasonlíthatók össze a középvastag széntelepek művelésénél elért eredmé-
nyekkel. 

Mielőtt a téma kissé részletesebb tárgyalására kitérek, szükségesnek 
látom tisztázni a „vastag telep" fogalmát. Klasszikus megfogalmazásban talán 
azt nevezhetjük vastag telepnek, amit egy szeletben a klasszikus művelési 
módokkal nem lehet lefejteni. Ez a vastagsági határ a különböző széntermelő 
körzetekben 2 ,5 - 3,5 m között volt. A lapos vagy félmeredek dőlésű telepek 
eddig a vastagsági határig a fa vagy egyedi acéltámos biztosítás mellett 
viszonylag kedvező módon lefejthetők. Az ennél vastagabb telepekben már 
több szeletben kellett a leművelést elvégezni. Ez különböző problémákat 
okozott: 

— milyen sorrendet válasszunk a lefejtésre, 
legyen-e tömedékelés, vagy csak omlasztással működjék a fejtés, 
hogyan lehet elkerülni a sorozatos bányatüzeket stb. 

Közismert pl. a Tatabányán bevezetett iszaptömedékeléses kamra és 
frontfejtés, amelynél a termelékenységet a lassú iszaptömedékelés nagy-
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mértékben hátráltatja, s még így is fennáll a főteszakadások, a főtében képződő 
üregek lehetősége, amelyben a metán összegyűlhet és olyan tömeges katasztró-
fát okozhat, mint a XII -aknai gáz- és szénporrobbanás, amelynek 1950-ben 
81 halálos áldozata vol t . 

A fejtésbiztosítás megváltozása már lehetővé tette a nagyobb telep-
vastagságok egy ü temben történő leművelését , így ma már azt állíthatjuk, 
h o g y 4,5 — 5 m vastagság esetében egy szeletben leművelhetők a lapos vagy 
kisdőlésű telepek. í g y feltehetjük a kérdést, hogy feljebb ment-e a közép-
v a s t a g telepek felső határa, vagy más feltételeket szab egy 2 m-es, mint egy 
ugyancsak hasonló gépesítéssel művelt 4 — 5 m-es telep. 
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1. ábra 

Több nyugat i cég vállalkozott arra, hogy pajzsbiztosítást és maró-
hengeres jövesztőberendezést alakít ki ilyen telep vastagságra (1. ábra). 
Az Eickhoff cég E W D 340 L H típusú berendezése oda-vissza menetben 
biztosítja az 5 m vastag telepek művelését , ehhez azonban nagy gépsúlyok 
és gépméretek mozgatása szükséges a munkahelyen. Összehasonlításképpen 
egy E W D —170 L maróhengeres jövesztő-rakodógép súlya 20 t, míg az E W D 
340 LH-é 53 t . A pajzselemek önsúlyában még nagyobb a különbség, ezért 
bár a legegyszerűbb és technológiailag a legjobban determinált módszer ala-
kítható ki ezen gépekkel, megfontolandó, hogy a beruházási többlet ad-e 
olyan termelékenységi többletet, ami gazdaságossá teszi azt, az egyéb művelési 
módszerekkel szemben, amelyek kétségtelenül egy sor hátrányt tartalmaz-
nak. így például egy ilyen vastag telep két szeletben történő leművelése 
időben, termelékenységben, napi termelési mennyiségben feltétlenül kedvezőt-
lenebb, nem beszélve a főtekezelésben is a több szelet miatt jelentkező nehéz-
ségekről. 

A főteomlasztásos fejtés esetében az időtényező kisebb szerepet játszik, 
itt is azonban a termelékenység és a napi mennyiség alatta marad a fo lyamatos 
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művelési mód eredményeinek és még a szénveszteség, valamint a meddőve l 
való szennyezettség is gondot okozhat. 

A főteomlasztásos fejtés gépi felszerelése (2. ábra) alig tér el az egyszerű 
frontfejtésétől , hiszen a műveletsor az alábbiak szerint alakul (3. ábra). 

Főteomlasztásos fejtés műveleti ábrája 

3. ábra 

A műveletek tehát két egymástól teljesen különválasztandó fázisban 
végzendők , ami az egy fogásnak megfelelő előrehaladás lehetőségét nagyon 
megnehezí t i , illetve lelassítja. 

A jövesztés és az omlasztás is csak fokozatosan végezhető így, bár az 
1 fogásból kitermelhető mennyiség megnő, az előrehaladási sebesség csökken. 

Az egyetlen párhuzamosítható művelet — amennyiben szükség van reá — 
a fúrásnak a jövesztéssel való egyidejűsítése. Ez különösen akkor célszerű, 
ha a bázisfejtést kéthatású maróhengeres géppel művelik, mivel ilyenkor 
az omlasztás nagyobb fogásmélységre vonatkozik és az omlasztásból egyszerre 
kitermelhető szén mennyisége is megnő. Természetesen ezzel együtt megnő 
a szén meddőtartalma és a szénveszteség is. 

A főteszénomlasztásos frontfejtés gépi berendezése hasonlít a középvastag 
te lepek berendezéseihez. A többletkövetelmény az utóbbival szemben az alábbi: 

— biztosítani kell az omlasztásra kerülő főteszén fellazításáról, amennyi-
ben az magától nem omlik, 

— gondoskodni kell arról, hogy az omlásból eredő szén egvszerű módon 
kerüljön a szállítóberendezésre, 

— lehetővé kell tenni, hogy a szén minél nagyobb arányú része kiterme-
lésre kerülhessen, lehetőleg a legkevesebb meddőtartalommal, 

— meg kell előzni a tűzfészkek alakulását részben a tökéletes omlasz-
tással, de ha szükséges külön valamilyen tömedékelési módszerrel 
(ez általában iszaptömedék). 

A feladat megoldásához a fejtésben általában két láncoscsúszdát helyez-
nek el — külön a homloki és külön az omlásból való termelésre — mindkettőt 
az erre a célra készült pajzs védelme alatt. 

MTA X. Osztályának Közleményei IS/i— 2, 1982 



VASTAG T E L E P E K G É P I M Ü V E L É S E 7 3 

A pajzs kialakításának több változata is van. A legrégibb ezek közül 
a Marell-Hydro, amelynek előbiztosító és hátrabiztosító lapja van. A két lap 
fogadja be a szállítóberendezést (4. ábra). A pajzson belül a homlokoldalon 
van a maróhenger. 

A módszer nem ad teljesen kielégítő megoldást. A szenet kaparni az 
omlásból és úgy elhelyezni a szállítóberendezésen nem tartozik a nyugodt 
bányamunkák közé, és nehéz szabályozni, hogy csak a szén kerüljön fel-
rakásra és az minél teljesebb mértékben. 

Kedvezőbbnek látszik a D o w t y cég pajzsa, amely egy zárt rendszerű 
biztosítás, és a főteomlasztásból származó szenet egy nyíláson keresztül 
ömleszti a második láncos csúszdára (5. ábra). 

5. ábra 
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Mindkét berendezés két láncos csúszdát igényel. Jelenleg kifejlesztés 
alatt áll egy magyar pajzs típus, amely egy láncos csúszdával oldja meg 
a homloki termelés és a főteomlasztásból származó szén szállítását is, csök-
kentve ezáltal mind a beépített szerkezetek számát és súlyát, mind a nyitott 
térséget. 

A vastag telepek gépesített művelése vonatkozásában nem hagyhatjuk 
számításon kívül az L H D technológiát sem. Ennek tapasztalatairól a bauxit-
bányászatban itt hallunk ugyancsak egy korreferátumot, ezért ezzel részletei-
ben nem foglalkozom, csak megemlítem, hogy a szénbányászatnak is vannak 
o lyan vastag telepei, amelyek művelése keskenyhomlokú fejtéssel, LHD típusú 
gépekkel kedvezőbb lehet. Ezek a telepek azonban leginkább erősen szab-
daltak vetővel , sújtólégveszélyesek, omlásveszélyesek és hajlamosak az öngyul-
ladásra. Ezeket mind figyelembe kell venni a gépek kiválasztásakor és a tech-
nológia felépítésekor. 

Előadásom kezdetén már említettem, hogy a szénbányászatban, gépesí-
tése vonatkozásában, két terület, nevezetesen a meredekdőlésű telepek és 
a vastag telepek művelése eddig kissé elhanyagolt volt. Érthető, hogy ebben 
a vonatkozásban a meredek vastag telepek még inkább háttérbe szorultak. 

A feladat nem könnyű. A nagyon vastag meredek telepekben így pl. 
a Zsilvölgyi bányászatban a szintes szeletekkel való művelés alakult ki, 
általában tömedékeléssel. Hasonló a helyzet pl. Franciaországban és a Szovjet-
unióban. Elsősorban a szovjet bányászok tesznek erőfeszítéseket az i lyen 
telepek művelésének gépesítésére, és úgy gondolom nekünk is lesz ilyen gon-
dunk a liászhányászat fejlesztése keretében. Ma erre csak kísérletek vannak, 
a végleges formák és gépek-berendezések távolról sem minősíthetők kiala-
kultnak. 

A világ legnagyobb széntermelő országai abban a szerencsés helyzetben 
vannak, hogy ma még nem kényszerülnek nehéz körülmények között termelni. 
Azok az országok, amelyeknél ilyen problémák felmerülnek, inkább leállítják 
bányászatukat, mint pl. Franciaország vagy Hollandia. ZAMBÓ professzor egy 
rándióinterjújában beszélt a szén reneszánszáról, és ezzel az olajár emelkedése 
miatt számolni is lehet, mégis azok az országok, ahol a problémák jelentkeznek 
csökkentik széntermelésüket és külföldről vásárolnak szenet. Mi ezt nem tudjuk 
megtenni, ezért erőfeszítéseinket az ilyen területek művelésére növelni kell, 
és az eddigi külföldi tapasztalatok alapján magunknak kell a fejlődést elő-
készíteni. Ha eddig arról beszéltünk, hogy gépészeti háttér nélkül a hazai 
bányászat nem fejlődhet, ezt most azzal egészíthetjük ki, hogy a gépészeti 
háttér megteremtése, illetve fejlesztése mellett nekünk kell gondoskodni, 
hogy kialakuljon a nehéz körülmények között művelt meredek és vastag 
telepek megbízható technológiája és ahhoz legyen gépészeti felszerelés is. 
Ez nem könnyű és nem rövid idő alatt megoldható feladat, de azonnal hozzá 
kell fogni annak érdekében, hogy a felfejlődést már ki tudja szolgálni. 
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