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A cikk a természeti adottságok és a fejtési blokk méretei, valamint az
alkalmazott technológia és a kitermelés intenzitása közötti kölcsönhatá-
sokat vizsgálja. Ezek a kapcsolatok befolyásolják a széntermelés gazda-
ságosságát.

A bányaüzemi széntermelés mennyisége és termékösszetétele alapvetõ-
en a piac által meghatározott. A kibocsátás paramétereit (minõség, költség
stb.) ugyanakkor a természeti adottságok és a kitermelés technikai – techno-
lógiai jellemzõi befolyásolják.

A széntermelõ vállalkozás (pl. erõmûi célbánya) gazdasági hatékonysága szempontjából
jelentõs, hogy az adott területen milyen méretû fejtések alakíthatók ki, továbbá, hogy mek-
kora a kitermelés intenzitása.

A továbbiakban ezeknek az adottságoknak és jellemzõknek a szerepét és kölcsönhatása-
it vizsgáljuk.

A fejtés, mint dinamikus rendszer

Dr. Szalai László szerint: minden egyes fejtés tulajdonképpen térben és idõben változó
struktúrájú, dinamikus rendszerként fogható fel [1]. A rendszer feladata a szénelõfordulás
nagy volumenû, tömegtermeléssel történõ megbontása, annak kitermelése céljából.

A kitermelés alapvetõ rendszerei az ember-gép-természet között fennálló rendszerek.
Mindegyik alapvetõ rendszer között a kapcsolat kétirányú, kölcsönös.

A termeléshez az emberi szervezethez alkalmazkodó géprendszer szükséges, de a dolgo-
zó embernek is alkalmazkodnia kell a gépekhez. Ezek alkotják együttesen az ember-gép
rendszert.

A természetrendszer fokozottan hat vissza a géprendszerekre, sõt a bányászatban a leg-
több esetben alapvetõ módon határozza meg az alkalmazható gépeket és a technológiát.

A fejtés, mint dinamikus rendszer fõbb jellemzõi:
– a térben történõ változás: a munkahelyek újratermelésének igénye, a fejtés folyamatos

vándorlásának szükségszerûsége,
– az idõben történõ változás: az egymást, megszabott sorrendben követõ munkafolya-

matok együttesen munkakörfolyamatot alkotnak,
– a technikai változás: a kitermelési technológiák fejlõdése.

Az emberhez és a természeti adottságokhoz leginkább illeszkedõ technológia

Az egyes szénelõfordulások in situ adottságai jelentõsen eltérhetnek egymástól. Így pél-
dául: a szénvagyon mennyisége, mélysége, tektonizáltsága, elõfordulási helye (a felhasználá-
si helytõl való távolsága), a minõségi jellemzõk (fûtõérték, hamu, illó, kéntartalom stb.), a te-
lep vastagsága, dõlése, a szén öngyulladási hajlama, metánhozama, robbanóképessége, kõ-
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zetfizikai adottságai, a mellékkõzetek szilárdsága, vízhozam, klimatikus körülmények,  stb.
tekintetében.

A természeti adottságok egy adott szénelõfordulásra jellemzõk és – a geológiai idõlép-
téktõl eltekintve – az idõben állandónak tekinthetõk.

A fejtésmód, illetve a technológia fejlõdése hazánkban hosszú utat tett meg a keskeny,
majd a széleshomlokú fabiztosítástól a teljes gépesítésig. Az elsõ áttörést az acéltám és acél-
gerenda alkalmazása jelentette. Ez a biztosítási mód a fa biztosításnál biztonságosabb és gaz-
daságosabb volt, lehetõvé tette a támmentes homlokot, ami a jövesztés-rakodás gépesíthetõ-
ségének alapfeltétele.

A gépesítésre számos, ma már közbensõ lépésnek értékelhetõ megoldást próbáltak ki.
Így, például, a fronthomlokkal párhuzamosan haladó rakodógépet, ill. a vágathajtásból köl-
csönzött F-típusú jövesztõ-rakodógépet. Ezt követte a láncos vonszolón vontatott maróhen-
geres jövesztõ-rakodógép, mely kezdetben egytárcsás volt.

A ma alkalmazott, teljes gépesítésû technológia is többlépcsõs (több évtizedes) fejlesztés
eredménye, mely különösen a biztosítási ellenállás, a berendezések teljesítménye és megbíz-
hatósága növelésére irányult.

A fejlesztések révén növekedett a munkahelyi koncentráció. Az oroszlányi medencében,
az 1957. évi, 1,25 Mt fejtési termeléshez még 25,7 red.db fejtés kellett, ezzel szemben az 1978.
évi 1,87 Mt termeléshez már csak 8,4 red.db 2001. évben, a márkushegyi bánya 2,53 red.db
fejtésébõl 1,325 Mt termelés származott.

Már említettük, hogy a technológiának – az ergonómiai követelményeken túl –  össz-
hangban kell lennie a természeti adottságokkal is. A késõbbi tapasztalatok birtokában meg-
ítélhetõ például, hogy a keretes biztosítás alkalmatlan volt, lágy, vizes fekü és vetõs körülmé-
nyek között, ezért ennek adaptálása – a technológiaváltás kezdeti idõszakában –  eleve ku-
darcra volt ítélve.

A magyar pajzs oroszlányi története is bizonyítja, hogy eredményes mûködés csak a ter-
mészeti körülményekhez illeszkedõ technológiától várható.

A medencében a magyar pajzs negyedik generációja, a VOB-HP-108/A típusú volt ered-
ményes (1978-2000). Ez a típus a korábbi OBV-1 és OBV-2 (1969-1976), valamint a VOB-
HP-102 (1972-1978) típusoktól – a fejlesztések eredményeként – sokban különbözött. Így pl.
abban, hogy kitolható kistetõvel, hidraulikus homlokelfogóval, a bölcsõn torlasztóékkel, a
hátbakon és a nagytetõn réselzáróval, kábelfektetõvel és megerõsített bölcsõvel rendelkezett.

A pajzs eredményessége szempontjából azonban a legdöntõbb változtatást a biztosítási
ellenállás növelése jelentette. Az OBV-1 és OBV-2 pajzsok 40 t teherbírású támjai (150 m
mélységben) a terhelés felvételére elégtelenek voltak, gyakran „teljesen összeültek”. Hatásá-
ra a szénhomlok kifolyt, a fedü felszakadt. A fejtési dolgozók szerszáma ismét a fûrész és a
fejsze lett, mert legfõbb tevékenységük a képzõdött üregek biztosítása  volt. A pajzsok lépte-
tése és a jövesztõgép indítása csak fabiztosítás védelme alatt történhetett.

Ilyen fejtés nem lehet eredményes, a munkavégzés pedig balesetveszélyes és lélekölõ az
érintettek számára. A megfelelõ kereset kilátástalansága szembefordít a fejlesztéssel, külö-
nösen ha ez az állapot tartósan fennmarad vagy gyakran ismétlõdik. A konkrét esetben a
megoldást az jelentette, hogy a pajzsok következõ generációjában a támok teherbírását (és
a fekvõhengerekét is) megduplázták.

A sikertelen fejlesztésbõl adódó, valóságos helyzetek feloldása, a magas beruházási költ-
ségek miatt sem egyszerû. Másrészt pedig a munkahelyi, illetve a termelési koncentráció –
már említett – nagyobb fokán megnõ a termelés kockázata, akár egyetlen, nagyteljesítményû
fejtés tartós kiesése is veszélyeztetheti a cég pénzügyi stabilitását.

A teljes gépesítés megteremtette az automatizálás lehetõségét [2]. A hazánkban végzett
ilyen irányú kísérletek (Veszprém, Oroszlány, Borsod, Dorog), csak részsikereket hoztak.
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E cikk szerzõjének lehetõsége volt az automatizált technológiát west virginiai (USA) ant-
racit bányában megtekinteni (1986), melynek lényege: az elhaladó jövesztõgép (Eickhoff)
parancsot ad a pajzsoknak (Dowty) a belépésre, amit a nagykapacitású szállítóberendezés
homlokra tolása követ. A 200 m-es homlokon ember nem tartózkodik, a vágatkeresztezõdé-
sek 3-3 fõvel telepítettek. A berendezések javítását, karbantartását nem termelõ mûszakban
végzik. A hazafelé haladó, egyszárnyú fejtést 3-3 db, eltérõ funkciójú vágattal készítik elõ,
melyeket áttörésekkel kötnek össze.

Az amerikai szénelõfordulás további bemutatásából, a hazai eocén bányában gyakorló
szakember látja, hogy a természet kincsei nem mindenütt kedvezõtlenül alakultak: a telep itt
gyakorlatilag szintes, vastagsága 2,2 m, öngyulladásra nem hajlamos, metán és vízhozam nem
jelentõs, a klímabeli körülmények kedvezõek, a szén kéntartalma 1% alatti. A vetõ szinte is-
meretlen, az ásványvagyon veszteség minimális. A fõfeltáró (tárókat) és a fejtési vágatokat
telepben hajtják, négyszög szelvényûek, biztosítási módjuk azonos, szélességük 5,0 m, magas-
ságuk megegyezik a telepvastagsággal. Sem a bányában, sem a külszínen nincs szükség a
meddõ kezelésére. A mellékkõzetek szilárdságára következtethetünk a vágatok biztosítási
módjából: a fedüt 1,0 m-enként, kõzetcsavarokkal rögzített fagerendával támasztják alá. Az
oldalt és a talpat sorsára hagyják, ezek a késõbbiekben sem igényelnek javítást. A vágathaj-
tás jól gépesíthetõ, így már érthetõ a 2x3 db és a kihajtáskor sok szenet adó fejtési vágatrend-
szer. A személy- és anyagszállítás talpi vasúton történik.

A téma összefoglalásaként megállapíthatjuk, hogy:
– a technológia fejlesztésének közvetlen célja az ember fizikai igénybevételének és a faj-

lagos költségeknek csökkentése, valamint a teljesítmények és a biztonság növelése,
(együtt: a gazdasági hatékonyság javítása),

– e célok elérésének lehetõségét pedig az adja, hogy fejlesztések eredményeként a tech-
nológia mindjobban illeszkedik az emberhez és a természeti adottságokhoz. Ez egyút-
tal a fejlesztés hajtóereje.

A természeti adottságok és a technológia, mint erõforrások

A márkushegyi bánya fejtési teljesítmény mutatói (t/nap, t/mû) kiállják az összehasonlí-
tást az európai feketeszén bányák /angol, lengyel, német/hasonló adataival.

Ismert továbbá, hogy az említett bányák fejtési technológiája gyakorlatilag azonos szín-
vonalú, de hazai bányáink földtani adottságai lényegesen kedvezõtlenebbek (lágy mellékkõ-
zetek, tektonizáltság stb.). Mi tehát az a körülmény, ami a munkahelyi teljesítményeket kö-
zel azonos szintre hozza?

A választ – a korábbi években – a fejtések tanulmányozásával kerestük és elsõsorban a
vágatkeresztezõdések eltérõ technológiájában találtuk meg.

Oroszlányban a keresztezõdések biztosítása speciális pajzsokkal, míg a fülkekészítés és
talpszedés géppel történik Ez a technológia nagyobb fejtési sebesség esetén sem fékezi a fej-
tést, többször értünk el 6,0 m/nap feletti elõrehaladást. Ezzel szemben, a külföldi bányák fej-
tési vágatkeresztezõdéseiben egyedi támos biztosítás volt jellemzõ.

A kitermelés gazdasági hatékonysága – gyakorlott munkaerõ esetén – a természeti adott-
ságok és az alkalmazott technológia színvonalának függvénye. A természeti adottságok ösz-
szessége (mely idõben változatlan) természeti erõforrásként, az ember által alkalmazott, il-
letve fejlesztett technológia pedig (mely változó színvonalú), technikai erõforrásként hatá-
rozható meg.

Végsõ következtetésünk, hogy a gazdasági hatékonyságot alapvetõen az határozza meg, hogy
az adott természeti erõforráshoz a kitermelést végzõ ember milyen színvonalú  technikai erõfor-
rást alkalmaz.
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A téma gyakorlati vonatkozásai

A bányaüzem feladata Qf (t/év) szénmennyiség fejtésbõl történõ kitermelése, N (nap/év)
idõ alatt. A gazdaságosságot befolyásoló egyik kérdés, hogy Qf teljesítéséhez hány fejtési te-
rület, n (db/év) szükséges? Ez annak függvénye, hogy az adott területen milyen méretû fej-
tési blokkok készíthetõk elõ, amit alapvetõen a természeti adottságok határoznak meg.

Mint tudjuk, az egy fejtési blokkba foglalt szénvagyon növelésével csökkenthetõk a fajla-
gos költségek [3], ugyanakkor kevesebb számú fejtésátszerelés szükséges. 

Hazai viszonylatban jellemzõ, hogy Qf-hez  egynél több terület lefejtése szükséges  (n >
1), így például Márkushegyen 1998-2002. években n = 8-9 db/év fejtést telepítettek. A fejté-
sek paraméterei eltérõek, ezért:

(t/év),

ahol H (m) a kifutási hossz, L (m) a homlokhossz, Qo (t/m2) az 1 m2-rõl  átlagosan kiter-
melhetõ szénmennyiség.

A H nagyságát (hazánkban) kizárólag, míg L-t és Qo-t többnyire a természeti (geológiai)
adottságok jelölik ki, vagyis adott H esetén L és Qo növelése jöhet szóba. A homlokhossz nö-
veléséhez ma már rendelkezésre állnak a megfelelõ teljesítményû szállítóberendezések.
Ahol pedig a két telep egy szeletû fejtésének lehetõsége fennáll, ott a fejtési magasság M (m)
növelésével Qo növelése indokolt  (Balinka, Márkushegy).

A Qf-el kapcsolatos másik kérdés, hogy teljesítéséhez hány fejtés egyidejû üzemeltetése
szükséges? Ez viszont a kitermelés intenzitásának, a fejtések napi termelésének qf (t/nap)
függvénye. A

(t/nap)

arány tulajdonképpen a bányaüzem fejtésbõl teljesítendõ, napi feladatát határozza meg.
Ha az adott bányában (és idõszakban) a fejtések napi átlagos termelése qá (t/nap), akkor

az egyidejûleg telepítendõ fejtések számát az

(red.db)

összefüggés mutatja.
Egy fejtésbõl kitermelhetõ napi mennyiség:

(t/nap),

ahol v (m/nap) a fejtési sebesség.
Az elõzõekben megállapítottuk, hogy L és Qo paraméterek nagyságát döntõen a geoló-

giai adottságok határozzák meg. Ismerjük továbbá, hogy – teljes gépesítésû fejtés esetén – L
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és v, valamint Qo (illetve M) és v paraméterek közötti kapcsolat közvetett, azaz csak kedve-
zõtlen geológiai körülmények esetén áll fenn [4]. Ebbõl következik, hogy q növelésének
kulcskérdése a fejtési sebesség növelése, ami viszont elsõsorban az alkalmazott technológia
színvonalával kapcsolatos. 
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2007-tõl nyílt áram- és gázpiac 
az EU-háztartásokban is!

Az EU energiaûgyi miniszterei hosszas viták
után Brüsszelben 2002. november 25-én eldön-
tötték, hogy 2007-tõl minden privát háztartás is
szabadon választhatja meg szolgáltatóját. Az ipa-
ri fogyasztók részére ez már 2004-tõl lehetséges
lesz. Megállapodtak abban is, hogy a szabályo-
zott piac-hozzáférhetõség minden EU tagállam-
ban lehetõvé váljék. Ennek érdekében a szabá-
lyozó hatóságokat minden EU tagállamban fel
kell állítani.
(E Journal, 2002. december)

dr. Horn János

Üzemben a világ legjobb ligniterõmûve

A német RWE Rheinbaun AG Nieder-
außern Erõmûvében a szövetségi kancellár Ger-
hard Schrhöder 2002. szeptember 9-én szimboli-
kusan megnyomta azt az indítógombot, amellyel
hivatalosan is üzembe helyxezték azt az ún opti-
mált technológiával készült lignittüzelésû egysé-
get (BoA-blokkot –Braunkohlenblokk mit opti-
mierter Anlagentechnik), amely a világ jelenlegi

legnagyobb, legkorszerûbb, a környezetet legjob-
ban kímélõ ligniterõmûve.

Az egység névleges villamos teljesítõképessé-
ge 965 MW (mintegy 4,7 millió ember villamos-
energia-igényét tudja kielégíteni), hatásfoka va-
lamivel több mint 43%. Ezzel az új egységgel he-
lyettesíteni lehet a hatvanas években épült, kb.
31% hatásfokú, régi blokkok egy részét az erõ-
mûben. Ez a hatásfokjavulás azt jelenti, hogy a
széndioxid-kibocsátást évi 2,9 millió tonnával le-
het csökkenteni, az új technológiával pedig a
por-, kéndioxid- és nitrogénoxid-emisszió 30%-
kal csökken.

Az ALSATOM Power Boiler GmbH (Stutt-
gart) által készített kazán szuperkritikus
nyomsáású, nagyhõmérsékletû friss gõzt (275
bar, 580 Celsiusfok) termel. és a kazán hatásfoka
majdnem eléri a 65%-ot. A hazai külfejtésû lig-
nit hasznosításában ez az egység újabb mérföld-
kõ az 1998-ban üzembe helyezett Schwarze
Pumpe Erõmû (2x800 MW) után. A cég által
kifejlesztett lignittüzelési technológia világszerte
élen jár, és a cég Németország mellett Kelet-
Európába, Indiába, Kínába és más országba is
szálít külfejtésû lignitre korszerû kazánokat.
(VGB PowerTech, 82. k. 10. sz. 2002. p. 20.)

dr. Horn János
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