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Az V. ötéves terv során a szénbányászat műszaki fejlesztésének közép-
pontjában és a kutatások homlokterében az eocén-program megvalósítása állt. 
A program az évek során célkitűzésében és ebből következően megvalósulá-
sának ütemében is módosult. Az eredetileg energetikai szenet szolgáltató cél-
bányák termeivényeit elsődlegesen kommunális felhasználás céljaira kell al-
kalmassá tenni. Az ütemmódosulás következménye Márkushegy és Nagy-
egyháza termelésbevonásának gyorsítása és a mányi bányaépítés szakaszo-
lása. Mindezek együttesen meg is határozzák a kutatások azon körét, melyek 
az eocén-program befejezéséhez szükségesek. 

A VI. ötéves terv kutatásaiban meghatározó jelentősége van a liász 
program megvalósításának. 

A liász program előkészítése már az V. ötéves terv időszakában meg-
indult, s a jelen tervidőszak kezdetére elkészült a beruházási javaslat, amelyet 
az Ipari Minisztérium a Mecseki Szénbányák beterjesztése alapján tárca-
észrevételezésre kiküldött . A javaslat világosan meghatározza a fejlesztési célt. 

A koksz- és kokszszénimport fokozódó nehézségei egyre inkább meg-
kívánják a hazai arány növelését és ez emeli a liász program jelentőségét. 

A liász program előkészítését nagymértékben elősegítette az a tény, 
hogy a Mecseki Szénbányák szervezetében több évtizede kialakult a gya-
korlattal és a termeléssel szoros kapcsolatban egy 5

 a z elemi veszélyek 
leküzdésével foglalkozó kutatórészleg, amely elsődlegesen gázkitörésveszély 
elhárítással és a pneumokoniózis veszély csökkentésével foglalkozik. A liász 
program sikeres megvalósításának egyik előfeltétele az említett kutatómunka 
területi kiszélesítése, intenzitásának növelése és ennek érdekében a szervezet 
fokozott támogatása, inert a program szempontjából — az eddigi eredmé-
nyekre támaszkodva a kutatások nagyrészt még előttünk állnak. 

A szénbányászat jövőjének szempontjából döntő jelentőségű progra-
mokhoz kapcsolódó kutatások valójában négy alapvető területet kell, bogy 
felöleljenek. Ezek 

I. A természeti rendszer jobb megismerése és szabályozása, mert erre 
támaszkodva teremthető meg a 
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II. technológiai fejlesztés, amely egyrészt okozója is lehet a közvetlen 
munkahelyi környezet romlásának, de tudatos alkalmazása meg-
teremti a 

III . bányamiliő javulását. A biztonságos munkahelyekről hatékonyan 
kitermelt szén használati értékének növekedése a 

IV. szénelőkészítés és szénnemesítés területére eső kutatásokkal biz-
tosítható. 

I. Természeti rendszer jobb megismerése és szabályozása 

A korszerű bányászati technológiák tudományos alapjait, valamint a 
fö ld alatti műveletek biztonságát a bányászat természeti környezetének mind 
jobb objektív méréseken alapuló megismerése és a műveletek hatására lezajló 
folyamatok szabályozása biztosíthatja. 

Ebben az összefüggésben a feladat egyrészt a földtani környezet, más-
részt a műveletek hatására a közvetlen kőzetkörnyezetben lejátszódó folya-
matok megismerése. Ennek a megismerési folyamatnak módja az ,,in s i tu" 
mérések körének kiterjesztése. Eszközrendszerének kiépítéséhez pedig fel kell 
használni azokat a lehetőségeket, amelyeket a bányabeli geofizika, a korszerű 
elektronika, a számítógép technika együttesen kínál. í g y olyan rendszerek 
hozhatók létre, amelyek céltudatosan telepített érzékelőrendszerekből, jel-
továbbító alrendszerből, valamint adatgyűjtő és feldolgozó részrendszerből 
egységes rendszerré építhetők ki. 

Ezen folyamatosan működő rendszerek telepítésének célja, hogy a meg-
ismert földtani környezet alapján optimálisan telepített művelési rendszerek-
ben, a bányaműveletek hatására fellépő elemi veszélyek elleni védekezés helyébe 
az elemi veszélyeknek a bányaműveletekkel történő, mérésekkel ellenőrzött 
folyamatos megelőzése léphessen. 

Mindez az ,,in situ" mérésekre alapozott különböző jelző- és riasztó-
rendszerek kialakításának szükségességét bizonyítja. 

Az eocén-programban 

megoldandó a vastagpados rideg mészkőfedő alatti frontfejtések biz-
tonságos művelési módja. Kialakítandó ehhez olyan észlelő-, jelző-, riasztó-
rendszer, amely a nehezen omló fedőkőzet feszültségállapotváltozását jelzi 
és kritikus feszültségcsűcs esetén riaszt, elhárítva az esetleges kőzetomlás v a g y 
bányarengés váratlan voltából adódó veszélyeket. 
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A liász programban 

a kialakítandó ,,in situ" mérő- riasztórendszerek legfontosabb alkalma-
zási területe ez idő szerint a várat lan gáz- és kőzetkitörések elhárításával 
kapcsolatos. A mérések objektív támpontokat adhatnak a gázkitörés mélyebb 
fizikai okait és hatásmechanizmusát elemző alapkutatásokhoz. Számszerű 
adatokat szolgáltathatnak az eltérő tulajdonságú (komlói és pécsi) rész-
medencékben alkalmazott regionális védekezés hatásosságának ellenőrzéséhez. 
Ezen mérések alapján sorolható a különböző lokális védekezési eljárások haté-
konysága és kijelölheti a területi sajátosságoknak leginkább megfelelő tovább-
fejlesztési igényeket és irányokat. 

A kiteljesedő program a műveleteket a mélység felé tolja el. E nagyobb 
mélységben olyan újabb nehézségekkel kell számolni, amelyek a nagyobb 
kőzetnyomásból és a hőmérséklet-növekedésből adódnak. Kutatásokat kell 
folytatni ezen újabb veszélyforrások tényleges nagysága várható követ-
kezményeinek felmérésére, az egyéb veszélyforrásokkal kapcsolatos lehetséges 
összefüggéseik meghatározására. Ehhez a munkához az automatikus „in situ" 
mérő és kiértékelő rendszerek nagy segítséget nyújtanak. 

II. Technológiai fejlesztés 

Az eocén-programban 

a program előkészítése és megvalósítása során a technológiai fejlesztés 
kérdéseivel összefüggő kutatások nagyrészt befejeződtek. Folytatandó néhány 
olyan kérdés kutatása, mely egyrészt, a program módosulásából, másrészt a föld-
tani megismerés fokának növekedéséből adódik. Ezek közül kiemelendő az 
előzőekben már tárgyalt vastagpados rideg mészkőfedő alatti fejtéseknek 
a terület nagy részén jelentkező problémája. Ennek kapcsán kutatni kell 
egy bevezethető hatásos omlasztási technológiát, annak teljes eszközrendsze-
rével egyetemben. 

Az eocén-program előkészítése során széles körű nemzetközi összehason-
lító vizsgálatok megállapították, bogy a programban tervezett magas fejtési 
teljesítmények mellett a tervezett összüzcmi teljesítmények az európai bányá-
szati szint alatt maradnak. Ennek az ellentmondásnak a feloldására, különösen 
a termékszállítás vonalán további kutatásokat kell folytatni a föld alatti 
szállítás optimalizálására már a módosí tott igények alapján. 

A liász programban 

a liász program sikeres megvalósulásának alapvető kérdése a termelés 
teljes keresztmetszetére vágatbajtás, fejtés, szállítás kiterjedő techno-
lógiai fejlesztés. E fejlesztés vezérelveként kell hangsúlyozni, hogy a speciális 
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földtani körülmények speciális megoldásokat kívánnak meg. A bányászati 
technológiák területein alkalmazandó gépi eszközök bármilyen forrásból szár-
mazzanak is, csak hosszabb adaptációs kísérletek után, esetleges módosítá-
sokkal alkalmazhatók. 

Ezen túlmenően a gépek, berendezések kiválasztásánál fokozott gondot 
kell fordítani a speciális mecseki porelhárítás kérdésére, ezen kívül f igyelembe 
kell venni a zajcsökkentés, a vibrációs ártalmak elleni védekezés szempontjait 
és azokat az ergonómiai szempontokat, amelyek az ember-gép kapcsolatrend-
szerben meghatározók. 

A mecseki technológiai fejlesztés másik alapelve lehet, hogy a VI. ötéves 
tervidőszakban ne egy-két bevált technológia elterjesztése legyen a fő feladat, 
hanem az élenjáró és számításba vehető technológiák mind szélesebb körének 
kifejlesztése. Ezek széles körű elterjesztését hatékonysági sorrendjük alapján 
kell megvalósítani. 

A fejtési technológiák körében kutatás tárgyát kell, hogy képezze 
egyrészt a meredek (30° feletti) dőlésű telepek lefejtése dőlésirányú komplex 
gépesítésének továbbfejlesztése az eddigi tapasztalatok alapján, másrészt új 
technológiák (komplex gépesítésű technológiák) kialakítása ezen teleprészek 
csapásirányú leművelésére. A lapos (30° alatti) dőlésű telepek lefejtésének 
komplex gépesítése sem tekinthető megoldottnak. Ugyancsak kutatni kell 
a főteszén-omlasztásos technológia továbbfejlesztésének lehetőségeit, annak 
gépi eszközeit is beleértve. 

A vágathajtás technológiai fejlesztésének kutatásánál irányelvként meg-
határozható, hogy a vágatnak a rétegsorban elfoglalt helyétől, funkciójától 
stb. függetlenül a gépesített technológiákat kell előnyben részesíteni maró-
fejes vagy ütve-jövesztő gépek alkalmazásával. Nem kerülhető el a hagyo-
mányos fúró-robbantó technológiák alkalmazása sein, ahol a fejlesztés a fúró-
kocsis gépsorok Levezetésével oldható meg. 

A föld alatti szállítás vonatkozásában a termék-, anyag- és személy-
szállítás fejlesztése egyaránt feladatként jelentkezik, de döntő momentum az 
anyagszállítás gépesítése, amelynek célszerű eszköze az eocén-programban már 
bevált Scliarf-rendszerű függősínpálya adaptációja lehet. További feladatok: 

— A gépesített bányászati technológiák megfelelő hatékonyságú működ-
tetése, automatizálása, 

— az ,,in s itu" megfigyelő és ellenőrző rendszerek által szolgáltatott 
adatok, i l letve azok értékelése alapján történő szabályozás és beavat-
kozás, 

— az automatikus létszámellenőrzés és egyéb itt fel nem sorolt tényezők 
együttesen számítógéppel támogatott automatikus munkairányítást, 
illetve diszpécserközpont kialakítását és létrehozását követelik meg, 
amelynek eszközoldali alapjait az elmúlt tervidőszak kutatásai részben 
megteremtették. Ezért az adaptációs kutatások folytatása indokolt. 
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III. A bányamiliő javítása 

Bányamiliő alatt mindazon környezeti tényezők együttesét értjük, 
amelyek a föld alatti környezetben dolgozó ember pszihés és fizikai közérzetét 
és ennek alapján munkavégző képességét befolyásolja. A környezeti tényezők 
egyik körét a természeti adottságok, másik körét viszont az alkalmazott 
technika és technológia határozzák meg. 

A kutatás és fejlesztés feladata, hogy a mélység felé haladó bányászat 
szükségszerűen, fokozatosan rosszabbodó természeti adottságait a technika 
és technológia fejlesztésével úgy ellensúlyozza, hogy a bányamiliő javuljon és 
a külszín-mélybányászat jelenleg meglevő különbsége ne növekedjen. Ez 
a törekvés gazdasági terhekkel jár, mely terheket csak adott koncentrációs 
nagyság képes elviselni. Mindezek általánosságban érvényesek a két prog-
ramra, de megvalósítási területeik konkretizálása a liász program megvaló-
sulása szempontjából döntő jelentőségű. 

A megvalósítási területek közül azokat emeljük ki, ahol további 
kutatások szükségesek: 

a fő és parciális szellőztetés, valamint azok eszközeivel kapcsolatos 
kutatások, a hőmérséklet, a páratartalom, a hűtőerősség optimális 
szintentartásának igényével, 
a mesterséges hűtés kérdéseinek kutatása 
= a bevezetés szempontjából kritikus mélységövezet kijelölése, 
= a bevezetendő hűtőkapacitás felmérése, 
az alkalmazható technológiával kapcsolatos vizsgálatok, 

— pneumokoniózis veszély csökkentése 
= műszaki porvédelem, 
= pormérési módszerek tökéletesítése, 
= orvosbiológiai kutatások, 
= epidemiológiai vizsgálatok, 

— egészségvédelmi kutatások, 
= ergonómiai kutatások, 
= zaj elleni védekezés, 
= vibrációs ártalmak elleni védekezés. 

Ez utóbbiakra nézve az MTA Orvostudományi Osztálya, valamint 
a Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya közös munkaprogramot hajt 
végre. 
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IV. Szénelőkészítés, szénnemesítés 

A szénelőkészítés és szénnemesítés területén esedékes további kutatási 
feladatokat általában az alábbi szempontok határozzák meg: 

a fogyasztási igények változásához rugalmasan alkalmazkodó terinék-
változtatás lehetősége; 
a fogyasztói kör bővítése: jobb minőségű, magasabb használati 
értékű, jobban kezelhető, a környezetvédelmi szempontokat jól 
kielégítő termék kibocsátásával; 

— az árbevétel növelésével elért eredményjavulás igénye. 

Az eocén-programban 

szükséges további kutatások döntően az elsőként említett szemponthoz 
kötődnek. A Bicskei Erőmű építési ütemének változása következtében ugyanis 
az eredetileg tervezett energetikai szén helyett most a kommunális felhasználás 
szénigénye lépett előtérbe. 

Ennek megfelelően szükségessé vált az eocén-program keretében létesített 
tatabányai előkészítőmű finommosó-szekcióval és szárítóblokkal történő kiegé-
szítése, valamint az oroszlányi osztályozó rekonstrukciója, ahol száraz légszé-
relésre alapított technológiájú dúsítómű létesül. 

E munkákhoz kapcsolódó kutatási feladat lehet egyrészt a szárítóban 
alkalmazott technológia vizsgálata, másrészt az oroszlányi rekonstrukció 
keretében korszerű, folyamatos minőségellenőrző és vezérlő rendszer létre-
hozása, célszerűen radiometrikus ellenőrző módszer alkalmazásával. 

A liász programban 

A hazai kokszszénigény — 900 Et /év — kielégítése érdekében a liász 
program keretében a nyersszén-termelés volumenének növelése mellett a 
kokszszén-kihozatal növelése és a kokszszénkoncentrátum kéntartalmának 
csökkentése a feladat, minimálisan 26,5%-os kokszszénkoncentrátum kihozatni 
mellett . Ez a feladat a teljes nyersszén bevonásával, nedves dúsítású alap-
technológiával, majd a durva és aprószén frakciók nehézszuszpenziós dúsítá-
sához csatlakozó iszapflotálással oldható ineg. Az idevágó további kutatási 
feladatok az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

A kéntartalom csökkentését célzó, az alaptechnológiába szervesen 
illeszkedő eljárás kidolgozása. 
Az optimális termékválaszték kialakítása, ami az adott alaptechno-
lógián belül az osztályozási szeinnagysághatárok szeparálási sűrűség-
határok meghatározását jelenti a pécsi és komlói szenekre külön-
külön. 
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A részfolyamatok technológiai paramétereinek pontosítása. 
— A dúsítási melléktermékek feldolgozási technológiájának korszerű-

sítése. 
— A rekonstruált és bővített szénelőkészítőmű automatikus ellenőrzési 

és vezérlési rendszerének kialakítása. 
Az előzőekben röviden összefoglaltuk azokat a lényeges kutatásokat, 

amelyeket az eocén és liász program megvalósítása szempontjából szükségesnek 
ítélünk. Egyben azt is bemutattuk, hogy a bányászatban is szükségszerű 
a fo lyamatos innováció, mert a szigorodó gazdasági környezetben szinte kizá-
rólag a műszaki fejlődés biztosíthatja a rugalmas alkalmazkodás képességét. 

7 * MTA X. Osztályának közleményei läjl—2, 1982 




