
VASTAG BAUXITLENCSÉK GÉPESÍTETT FEJTÉSE 
MÉLYMŰVELÉSBEN ÉS KÜLSZÍNEN 

S Z E P E S H E G Y I ISTVÁN 

1. Bevezetés 

Az alig 50 éves múltra visszatekintő bauxitbányászat mindössze 15 éve 
kezdhette el mélyművelési technológiája fejlesztését, illetve korszerűsítését 
a Magyar Szovjet-Timföld-Alumínium-Egyezmény megkötése után. 

Az időszak kezdetén a hatvanas évek elején a gépesítést a sűrített leve-
gővel működtetett fejtő- és fúrókalapács, valamint néhány Ohne Sorge gép 
jelentette, melyekkel a fabiztosítású kamrafejtésekben kézzel rakott és továb-
bított csilléket a külszínre szállították. 

Korszerűnek csak a vízvédelem centrifugái-szivattyúi voltak nevez-
hetők, de ezek sein tudtak megbirkózni a nyugalmi karsztvízszint alá kény-
szerülő nyírádi bányászat egyre gyakoribbá váló vízbetöréseivel. 

2. A bauxit előfordulások általános ismertetése 

Az ez időben művelt hazai karsztbauxitoknak három jellegzetes előfordu-
lási formája ismert; 

a) Telepszerű kifejlődés, enyhe dőléssel (8 15°), rövid távolságon belül 
a fekii erős hullámzása miatt tág határok között (1 - 2 5 m) változó 
vastagsággal (Halimba). 

b) Lencsés kifejlődés, egymástól horizontális és vertikális irányban eltolt 
különböző érctartalmü (10 et 1500 et) teljesen szabálytalan alakú 
lencsék és tömzsök (Nyírád térsége Deáki—Izamajor). 

c) Mélytöbrös lencsék, vertikálisan a nagy vastagság (50 100 m) jel-
lemző, horizontálisan viszont aránylag kis kiterjedésűek, hossz, 
kereszt vagy mindkét irányban. 

A lencséket határoló dolomit falak közel függőlegesek (Iharkút). A jelen-
leg művelés alatt álló terület Halimba és Nyírád térségében mélyművelésű, 
Iharkút külfejtés. 
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3. Fő bányaveszélyek 

a) Tűzveszély, a nyírádi terület fedőjében szenes agyag —pir i t beszórás-
sal található a bauxithoz viszonylag közel, mely az omlások 
hatására levegőt kap és begyullad. 
Halimba egyes területei felett 3 0 - 35 m vastagságú szenes összlet 
helyezkedik el, hasonló veszélyforrásként. 

b) Omlásveszély, deáki térségében az egyes lencsék felett laza torton 
kavics és homok található, mely fedővizet tárol. A fejtések hatására 
azt leadja, nagyon omlásveszélyes. 

c) Vízveszély, a nyírádi térség nyitott kavernás fekü dolomitja miatt 
rendkívül nagy. Már egy-két méterrel a nyugalmi víznívó alatt 
vízbetöréseket okoz. Az 1964-ben megkezdett aktív víznívósüllyesztés-
hatására lesüllyesztett vízszint eredményeként a kőzetek (a bauxit is) 
leszáradtak. Jelenleg 1 t nyírádi bauxit termelésre 176 m3 emelt 
víz esik. 
Halimbán az 50 m vastagságban agyagos bauxittal elcementálódott 
fekü dolomit jó vízzáró réteget alkot, így vízbetörés nincs, de a kőzetek 
(a bauxit sem) nem száradnak le. 

d) Gázveszély nincs. 

4. Fejtési technológia megválasztása 

A bányászatban általános szabályként fogadható el, hogy viszonylag 
minimális nyitva tartott területről viszonylag maximális termelést kell bizto-
sítani. 

A viszonylagosságot azok a különböző korlátozó tényezők okozzák, 
melyek egy része megváltoztathatatlan (geológiai korlátok) egy része csak 
részlegesen vá l toztatható (meglevő feltárási rendszer), s végül a mindenkori 
gazdasági he lyzet tő l függő korlátok (fejlesztési alap hiány vagy bőség). 

A korlátozó tényezők figyelembevétele nélkül a fejtési tevékenység négy 
fő munkafolyamatának, a jövesztés, rakodás, szállítás és biztosításnak, gépesí-
tése nem sikerülhet kielégítően. 

A bauxitbányászat fejlesztése során ezt a tényt sokszor saját kárunkon 
kellett tudomásul vennünk. 

Előzőekben említett négy fő munkafolyamat komplex gépesítését a 
telepszerűen kifejlődött területen megkísérelve széleshomlokú frontfejtés 
alakjában, nagyon liamar rá kellett jönnünk, bogy a marótárcsa jöveszt i ugyan 
a bauxitot, de a biztosítás nélküli felület állékonysága igen rossz, a láncos 
vonszoló átalakítás nélkül betapad és lefullad, az önjáró biztosítás megtartja 
ugyan a főtét, de össze is töri, s emiatt a léptetéskor azonnal b epergő főte 
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az előrejárást teszi lehetetlenné. További nehézségként a fekü változékonysága 
miatti rövid homlok- és kifutási hossz következtében sűrű átszerelések te t ték 
gazdaságtalanná a komplex technológiának ezt a formáját. Második szelet 
kialakítására nem volt lehetőség, azt hagyományos technológiával kellett 
lefejteni. 

A lencsés kifejlődésű nyírádi területen, mely eleve alkalmatlan vol t 
széleshomlokú fejtések kialakítására, a hagyományos kamrafejtés technoló-
giája került korszerűsítésre előbb csak a fabiztosítás kiváltásával, súrlódásos 
acélt ám és süvegre sínhez kötött kanalas rakodóval kiegészítve. 

Az így kialakított technológiát rövidesen az egyedi hidraulikus alu-
iníniumtám és alusüveg, valamint a nem sínhez kötött sűrített levegős rakodó-
szállítógép alkalmazása követte. 

Ez utóbbi berendezés használatbavétele a robbantásos jövesztés általános 
elterjedését vonta maga után, még így sem eredményezve a rakodógép kihasz-
nálását. 

Javított a helyzeten a csoportos kamrák telepítése és közös géppel 
történő kiszolgálása. 

Gyökeres fordulatot a szintomlasztásos rendszer bevezetése jelentett 
produktívvá téve az eddig improduktív omlasztási munkát. A rendszer 
kialakítását a rakodógép távirányítása tette lehetővé. A technológia a bauxit 
bármely kifejlődési formája esetében alkalmazható, rugalmas eljárás. 

Probléma a le nem száradt bauxit esetéhen jelentkezik, amikor a gép 
a képlékennyé vált ércben mély, mozgást akadályozó bevágást csinál. Ez ellen 
vezető vályúk alkalmazásával kell védekezni. Leszáradt talpon a gép nem 
süllyed meg. 

A szintomlasztásos technológia általános elterjedése (1969 —1971) a 
produktív teljesítmény ugrásszerű emelkedése után stagnáláshoz vezetett . 
Ez a körülmény kézenfekvővé tette az omlasztandó szeletvastagság növelését 
akár az érc teljes vastagságáig. 

A megvalósítás gátja a sűrített levegős berendezés rakodási és szállítási 
kapacitásának elégtelen volta, valamint a bauxitban történő hosszú robbantó 
lyukak (10—lő m) lefűrására alkalmas fiíró- és rohbantóanyag töltőgép hiánya. 

Előbbin a Diesel meghajtású szállító- és rakodógépek beállítása (JOY, 
GHH) segített. Utóbbi probléma provizórikusan jelenleg megoldott, végleges 
megoldást a kifejlesztés alatt álló önjáró részben hazai gyártású fúrógép 
fog hozni. 

A Diesel berendezéseket, nagy súlyuk miatt, eddig csak a nyírádi terü-
leten lehetett biztonsággal használni. Haliinbán a le nem száradt bauxit-
testben a gép elsüllyed. 

A víznívósüllyedés lelassult üteme azonban a nyírádi érc elvizesedését is 
maga után vonja, s így a Diesel berendezések használatát valamilyen, sajnos 
eddig nem ismert talpszilárdítási móddal kell majd biztosítani. 
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A feladat megoldása annál inkább sürgős, mert a szenes fedőösszlet felé 
eltolódó bányászatban az érctest teljes vastagságban történő lefejtése látszik 
a tűzvédelem legmegfelelőbb formájának. 

A munkahelyi gépesítés szükségessé tette a bauxit szállítás gumiszalaggal 
történő megoldását (kb. 10 km), ez viszont az ellenirányú szállítás (anyag) 
kontenerizálását hozta magával. 

Az eddig elmondottakat röviden összefoglalva megállapítható, hogy 
a mélyművelésű vastag lencsék fejtési technológiája több lépcsőben bukta-
tókkal fejlődött. A fejlődés, mely napjainkban is tart, ugrásszerű emelkedést 
eredményezett a teljesítményekben, de újabb megoldásra váró problémákat 
is létrehozott, melyek a fejlődés gátjává válhatnak. 

5. Külfejtés 

A bauxitbányászat az országban külfejtéseken indult meg. A kezdeti 
kézi letakarítást hamarosan baggerok alkalmazása követte, mellyel a viszony-
lag magas letakarítási arány (általában 1 : 6) ellenére is gazdaságos és nagy 
tel jes í tményű volt a termelés. 

Az előzőekben leírt iharkiíti terület kifejlődése a hazai gyakorlatban 
ismeretlen volt. A nagy vastagság miatt a viszonylag kedvező letakarítási 
arány (1 : 2 2,5) ellenére hatalmas tömegű meddőt kell eltávolítani, hogy 
az érctalphoz viszonyítva megfelelő rézsűszög alakuljon ki. 

Az ún. Iharkút I. sz. lencsénél azonban a külfejtés megkezdésekor az volt 
tapasztalható, hogy a dolomit falak jó megtartásnak, s ezért a kis érc vagyonú 
(100 et) lencse az oldalfalak megbolygatása nélkül, természetesen állandó 
f igyelés és oldalfal kopogózás mellett került lefejtésre. A lencse legmélyebb 
pontján az oldalfal magasság közel 50 m volt, kereken 75° dőléssel. A II . sz. 
lencsénél ezek után már hasonló módon történt a fejtés beindítása. 

Azonban a lencse nagy ércvagyona (600 et), valamint a fekü szeszélyes 
kifejlődéséből adódó gyakori út áthelyezés miatt a lencse lefejtése elhúzódott. 
Az egyes helyeken közel 80°-os 65 m magasan álló falak karbantartása már 
gondot okozott. 

A fal védelmének megoldására a K B F I kapott megbízást. Ennek kere-
tében a dorogi, oroszlányi, mecseki szénbányák, valamint a francia „Celtik" 
cég bevonásával kombinált védelem kidolgozására került sor, mely egyrészt 
a falfelületre felvitt védőrétegből, másrészt kőzethorgonyhoz rögzített védő-
hálóból áll. A módszer bevezetése most van folyamatban az V. sz. lencsében. 
A kőzethorgonyok elhelyezésére, valamint a 6 m hosszú bauxitban létesítendő 
robbantó fúrólyukak elkészítésére egyaránt alkalmas Böhler BL. COBO H H 
tip. fúrógép szolgál. 
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Továbbra is gondot okoz a bauxittest talpáról lefelé húzódó „gyökerek" 
ércvagyonának kitermelése, melyek egyedenként relatíve kevés, összességük-
ben azonban jelentős ércvagyont tartalmaznak (V. lencse kb. 300 et.). 

Kifejtésükre két módszer kidolgozása folyik egyelőre kezdeti stádium-
ban. Mindkettőnek előfeltétele a „gyökér" ércének robbantással N agy más 
módon történő meglazítása. 

A lazított érc kiszállítása vagy mélymarkolóval ellátott kotró segítsé-
gével, vagy hidromechanikus úton zagyszivattyúval történne. 

Előbbi módszer megvalósítása érdekében piackutatás folyik, utóbbira 
kísérletek történtek biztató eredménnyel az OMFB segítségével. 

Sajnos mindkét variáció forráshiány miatt bizonytalan. 
összefoglalva az eddig elmondottakat: 
Az iharkúti terület inélytöbrös kifejlődése a szokványos külfejtési gépe-

sítés mellett 
a ) szükségessé teszi a határoló meredek dolomit falak in situ tartását, 

ennek érdekében kőzethorgonyzó, valamint védőréteg felbordó gépsor 
szükséges. A probléma megoldott . 

b) A bauxittestből kinyúló „gyökerek" ércvagyonának kitermelésére 
kísérletek folynak a hosszií fúrólyukas robbantás megvalósítására, 
valamint a meglazított érc kiszállítására mechanikus vagy hidro-
mechanikus úton. 

Befejezésül az alábbi adathiány miatt sajnos nem teljestáblázat mu-
tatja be az időszak kezdeti, közbülső és jelenleg elért főbb eredményeit, vala-
mint a VI. ötéves terv célkitűzéseit, melyek eléréséhez az előzőekben vázolt 
nyi tot t problémák megoldása is szükséges. 

Megnevezés 1960 1970 1980 1984 

Munkahelyi koncentráció t/év 
Aknakoncentráció et/év 
Produktív teljesítmény t/mű. 
Vállalati mclyműv. telj. t/mű. 
Mélyinűv. üzemi összfiz. 

tf ljesítm. t/mű. 
Gépi rakodás aránya % 

20 000 
61,8 

8,02 
1,73 

3,12 
27,0 

32 000 
179,9 

9,31 
2,41 

3,87 
89,4 

94 000 
510,3 

22,2 
4,85 

7,59 
100,0 

100 000 
593,3 

30,0 
6,02 

10.20 
100,0 
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