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Az egy fejtési blokkba foglalt szénvagyon növelésével csökkenthetõk
a fajlagos költségek. A homlokhossz és a fejtési magasság növelése több-
letköltséget igényel. A cikk a még megengedhetõ többletköltséget vizs-
gálja. Ismerteti a fejtési sebesség hatását.

Csökkenthetõk a fajlagos költségek, ha növeljük az egy fejtési blokkba
foglalt szénvagyont [1]. Adott kifutási hossz H (m) esetén ez történhet a fej-
tési magasság M (m) és/vagy a homlokhossz L (m) növelésével. A homlok-

hossz növelésének egyik formája, ha a fejtés szénvagyonát a mellette levõ terület kapcsolá-
sával bõvítjük.

A fejtési méretek növelése többletköltséget igényel. A cikk ennek gazdaságosságát vizs-
gálja.

A homlokhossz és a fejtési magasság növelése

A vizsgálat során az 1-es index az eredeti (az alapváltozat), 2-es index a kapcsolt rész,
míg index nélkül a bõvített szénvagyonú változatok paramétereit jelöli. A fejtés kifutási
hossza mindegyik változatnál azonos, annak nagyságát hazai viszonylatban a geológiai
adottságok határozzák meg.

Az 1. ábrán vázolt fejtés L1 homlokát L2-vel növelve, az így L hosszúságú lett. Ennek
geológiai, technikai-technológiai, létszám, stb. feltételei rendelkezésünkre állnak.

Az eredeti változat Q1 (t) szénvagyonát terhelõ összes költség: K1 (Ft), mely magában
foglalja az elõkészítés, a lefejtés és a fejtésfelhagyás költségeit.

A fajlagos fejtési költség:
K1

k1 = –– (Ft/t)
Q1

A fejtési blokk szénvagyona Q2-vel növekedett, mely okból összesen K2 (Ft) többletkölt-
ség merül fel. Kérdés, hogy mekkora lehet K2 legnagyobb értéke, hogy a bõvített változatú
fejtés fajlagos költsége k (Ft/t) kedvezõbb legyen mint alapváltozat esetén?

A bõvített terület szénvagyona: Q = Q1 + Q2 (t), lefejtésének összes költsége            
K = K1 + K2 (Ft), a fajlagos költsége pedig:

K        K1 + K2
k = –– = –––––––– (Ft/t)

Q       Q1 + Q2

A homlokhossz növelés akkor gazdaságos, ha:

k £ k1
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K1 értékét konkrét esetben K1 = k1 ·Q1 össze-
függéssel számíthatjuk. A k1 egy adott bányára (és idõszakra) jellemzõ és ismert paraméter.

Meghatározott esetben úgy járunk el, hogy megállapítjuk a többlet költség várható nagy-
ságát (K2v) és azt összevetjük a számítással nyert K2 értékével. Nyilvánvaló, hogy:  K2v £K2
esetén a k £ k1 feltétel teljesül.

A 2. ábrán a fejtési magasság növelésének elvi vázlata látható. Az a) esetben egy telepen
belül növeltük a magasságot, míg b) eset a két telep egy szeletben fejtését ábrázolja. A
márkushegyi bányaüzemben a GLINIK pajzsok magasságát 0,4 m-rel, 2,6 m-re, míg a
FAZOS-t 0,6 m-rel, 3,1 m-re növelték.

Behelyettesítés után:
K1 + K2 K1

––––––––  £ –––– ,
Q1 + Q2 Q1

ahonnan:
Q2

K2 £ ––  ·K1 (Ft)
Q1

Az egyes blokkok szénvagyona és
homlokhossza arányos:

Q2 L2
–– = ––
Q1 L1

ezért:
L2

K2 £ ––  ·K1 (Ft)
L1

Az összefüggésbõl leolvashatjuk, hogy
a többletköltség nem lehet nagyobb, mint
az eredeti változat költségének a hom-
lokhosszváltozás arányával növelt értéke.
Ha például a homlokot 160 m-rõl 200 m-re,
azaz 25%-kal növeljük, akkor az összes
költség is legfeljebb 25%-kal növekedhet.

1. ábra A homlokhossz növelése

2. ábra A fejtési magasság növelése



A fejtési magasság növelésével arányosan nõ az 1 m2-rõl kitermelhetõ szénmennyiség:
Q2 M2
–– =––
Q1 M1

ezért
M2

K2 £ ––– ·K1 (Ft)
M1

vagyis a fejtési magasság növelése esetére is fennáll, hogy az alapváltozat költségei leg-
feljebb a magasságváltozás arányával növekedhetnek.

Ha a két telepet egy szeletben fejtjük, akkor egy fejtéshez kb. feleannyi vágat szükséges,
míg a fajlagos vágathajtási mutató (m/kt) a szénvagyon növekedésének arányában csökken.
A vágathajtás elmaradó költsége csökkenti a bõvített változat többletköltségét.

A homlokhossz és a magasság növelése egy fejtés esetében is megvalósítható. Erre
az esetre az alábbiak szerint számíthatjuk a még megengedett többletköltséget:

L2 M2
K2 £K1 · ––   +  ––       (Ft).                       

L1 M1
Nézzük az alábbi számpéldát:
A tervezett fejtés paraméterei: L1 = 160 m, M1 = 2,2 m, Q1 = 288 . 103 t. A bánya ha-

sonló fejtéseinek fajlagos költsége: k1 = 4000 Ft/t. Az újabb információk lehetõvé teszik,
hogy – változatlan kifutási hossz mellett – a homlokot L2 = 40 m-rel, a magasságot  M2 =
0,4 m-rel és így a fejtés szénvagyonát Q2 = 137 ·103 t-val növeljük, azaz L = 200 m, M =
2,6 m, Q = 425 .103 t.

Állapítsuk meg a bõvítés várható többletköltségét (K2v), melynek összetevõi: a többlet
vágathajtás és kiszerelõ pászta, valamint ezek nagyobb szelvényben történõ kiképzésének
költségei. A gépek, berendezések felújítási, nagyjavítási, leírási, továbbá a pajzsok magasí-
tásának, a jövesztõgép átalakításának költségei. A hosszabb homlok szállítási üzembizton-
ságának növelése nagyobb teljesítményû, erõsebb lánccal felszerelt láncos vonszoló vásárlá-
sát indokolja, melyet egy további hajtóállomással szerelünk fel. Többlet anyag-, energia- és
bérköltségek, így például a bõvített változatú fejtés nagyobb teljesítményét elismerõ több-
letbér, valamint a mezõfelhagyás többletköltsége.

A felsoroltak költségének összegzéseként kapjuk: K2v = 383 M Ft.

K1 = k1 ·Q1 = 4 x 103 ·288 ·103 = 1152 M Ft

K2 megengedett legnagyobb értéke:
L2 M2 40        0,4

K2 £K1 · –– +   ––      = 1152 · –––– +––––    = 497 M Ft                
L1 M1 160       2,2

A bõvített változat várható fajlagos költsége:

K1 + K2v (1152 + 383) . 106

k = –––––––– =  –––––––––––––––– = 3612 Ft/t.
Q                     425 ·103

Mivel:
K2v = 383 M Ft < K2 = 497 M Ft,

ezért:
k = 3612 Ft/t < k1 = 4000 Ft/t,

tehát a bõvítés gazdaságos.
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A fejtési sebesség hatása, végkövetkeztetés

A fejtést, mint dinamikus rendszert a térben és idõben történõ, valamint a technikai vál-
tozások jellemzik. Ezek a fejtés folyamatos vándorlásának szükségszerûségével és a kiter-
melési technológiák fejlõdésével függnek össze [2].

Tapasztalatból tudjuk, hogy:
– A teljes gépesítésû fejtések sebességét nem csökkenti – zavarmentes területen és a

szóba jöhetõ alkalmazási tartományban – ha a fejtési homlok hosszát és/vagy magas-
ságát növeljük,

– a teljes gépesítésû fejtések ugyanakkor érzékenyebben reagálnak a kedvezõtlen bá-
nyászati körülményekre (vetõ, vízfakadás, vágatállapot, stb.) mint a megelõzõ fejtési
technológiák.

A k £ k1 feltételt az elõzõekben a fejtési méretek változása függvényében láthattuk. A
gazdaságosság szempontjából azonban meghatározó szereppel bír a folyamatok idõbelisé-
ge, a kitermelés intenzitása. Ennek nagyságát a fejtési sebesség v (m/nap) és a fejtés napi
termelése q (t/nap) jellemzi.

Ismert, hogy a fejtési sebesség csökkenése esetén romlik a homlok, a fedü és a vágatok
állapota. Ezek helyreállítása csökkenti a teljesítményt és növeli a költségeket. Ha a lefejtés
sebessége egy kritikus szint alá esik, akkor a fedübõl és a vágathelyreállításból származó
meddõszennyezés (hígulás) a termelvény értékét (termelési és használati értékét) rontja. A
fenti körülmények adott esetben a fejtést teljesen ellehetetleníthetik.

A felírt összefüggésekben, a többletköltségek számbavételénél nem számoltunk a fejté-
si körülmények romlásával, feltételeztük, hogy a bõvített változatú fejtés élettartama nem
hosszabb, és ezért sebessége sem kisebb, mint alapváltozat esetén, azaz csak a v ‡v1 és eb-
bõl következõen a q > q1 eseteket engedtük meg [3].

Végsõ következtetésként elmondható, hogy a fejtés méretei növelésekor a fajlagos költ-
ségek csökkentésének (k £ k1) feltételei:

– hogy a költségek legfeljebb L2/L1, illetve M2/M1 arányban növekedhetnek,
– valamint, hogy a fejtési sebesség ne legyen kisebb, mint alapváltozat esetén  (v ‡v1).
Az utóbbi feltétel növeli a fejtési paraméterek kijelölésének kockázatát, ezért ezek meg-

határozása gondos mérlegelést indokol.
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