
Bevezetés

Az emberi társadalom mûködéséhez, fejlõdéséhez
feltétlenül szükség van a föld mélyében fellelhetõ
ásványi anyagokra, melyek a bányászati tevékenység
útján kerülhetnek a társadalom birtokába. A bányásza-
ton belül jelentõs szerepet tölt be a külfejtéses ágazat,
egy korábbi (1985) felmérés szerint pl. a világ bauxit és
rézérc termelésének több mint 90%-a külfejtésbõl szár-
mazik, a nikkel 45%-át, az urán 30%-át termelik külfej-
tésbõl. A szénbányászaton belül a barnaszén 80%-a, a
kõszén 25%-a származik külfejtésbõl.

A világ széntermelése mintegy 4,7 Mrd t/év, ennek
kb. 45%-a származik külfejtésbõl. Magyarországon a
kisebb, 1-3 év élettartamú külfejtésekmellett az 1950-es
években nyitottákmeg az ecsédi külfejtést, ezt követõen
a �60-as évek közepén a visontai, majd 1985-ben a
bükkábrányi külfejtésben kezdõdött meg a lignit kiter-
melése. A jelenleg mûködõ visontai és bükkábrányi
külfejtés évente 8 Mt lignit termelésével látja el
tüzelõanyaggal a visontai erõmûvet.

A külfejtéses bányászat világviszonylatban, és a ha-
zai bányászat terén is jelentõs. Amíg a tudomány
számára azt a kérdést lehet és kell feltenni, hogy �med-
dig és mit bányászunk�, addig a külfejtést mûvelõ szak-
embereknek a napi és közeljövõ termelési feladatait
kell biztonságosan megoldani, figyelembe véve a gaz-
daságosság és környezetvédelem által szabott köve-
telményeket.

A külfejtéses bányászat egyik fontos mutatója a
letakarítási arány, amely azt mutatja meg, hogy egy
tonna hasznos ásvány kitermeléséhez hány m3 takaró-
réteget � meddõt � kell jöveszteni, szállítani és hányóba
elhelyezni. Mértékegysége: m3/t.

A letakarítási arány a gazdaságossági határt is meg-
határozhatja, mert általában a költségek jelentõs részét
a letakarításra kell fordítani. A kitermelendõ hasznos
ásvány mennyisége és a letakarítási arány ismeretében
meghatározható, hogy az adott idõszakban � hó, év �
mennyi meddõt kell jöveszteni, és így számítani lehet a
letakarításban foglalkoztatott gépek kapacitását.

A külfejtésekben alkalmazott jövesztõ-rakodó
gépek három fõ csoportba oszthatók:
1. folyamatos mûködésû marótárcsás kotrógépek, sza-
lagszállítással. (Kis teljesítményû marótárcsás kotró-
gép jól szervezett gépkocsiszállítással is kiszolgál-
ható),

2. folyamatos mûködésû vedersoros kotrógépeket leta-
karításban és széntermelésben egyaránt alkalmaznak,
a folyamatos üzemmód következtében szalag-
szállításhoz kapcsolva,

3. egykanalas, szakaszos mûködésû kotrógépek, me-
lyekhez régebben vasúti szállítás kapcsolódott, ma
már többnyire nagy teherbírású speciális gépkocsikat
alkalmaznak. (Közvetlen átrakásos technológia
esetén 100 m3-t meghaladó kanáltérfogatú hegybon-
tó, mélyásó vagy vonóvedres, egyedi tervezésû kotró-
gépeket építenek.)

Történeti áttekintés

A XX. század második felében a marótárcsás
kotrógépek gyors és jelentõs fejlõdésen mentek át, és
ma már a külfejtések legelterjedtebben alkalmazott
jövesztõgépei. A letakarítás döntõ részét a hazai külfej-
tésekben is marótárcsás gépekkel végzik.

A marótárcsás kotrógép kialakulásával kapcsolat-
ban RASPER [1] végzett kutatásokat. Az idõk során
elõször a �marótárcsás� mûködési elv a mai Szíria és
Egyiptom területén jelent meg, ahol emberi vagy állati
erõvel mûködtetett kerekeket öntözés céljára építet-
tek. Az edényekkel felszerelt kerék jövesztõesz-
közként Leonardo da Vinci vázlataiban is megjelent.
Elképzelése szerint víz alatti kotrást lehetett volna
végezni, úgy, hogy a hajtást szélkerék biztosította
volna.

A kutatások elsõsorban a szabadalmi bejelentésekre
terjedtek ki, és megállapítást nyert, hogy az elsõ
szabadalmat 1881-ben, Amerikában nyújtották be, de
alkalmazásra Európában került sor elõször. A gépet
1916-ban, Kölnben, a Humboldt gépgyárban gyártot-
ták, és 1923-ig dolgozott a bitterfeldi barnaszén külfej-
tésben.
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Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges
teljesítménye között
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A külfejtésnek a világ bányászatában jelentõs szerepe van. A letakarítási munkák
során évente több milliárd m3 meddõ jövesztésére, szállítására szolgálnak a marótár-
csás kotrógépek. Az elméleti és effektív teljesítmény közötti összefüggés rávilágít arra,
hogy az üzemeltetésnél a megfelelõ paraméterekkel rendelkezõ kotrógép kiválasztása
és alkalmazása mellett a merítékek telítettségét kifejezõ töltési tényezõ értékének
elemzése fontos termelésirányítási feladat lehet.



Az 1930-as évek elején elõtérbe került a marótár-
csás gépek alkalmazása. Szükségessé vált a széntelepek
szelektív jövesztése, és amerev létrájú vedersoros gépek
erre nem voltak alkalmasak. Németországban, 1933-
ban egy SRs-250 jelû gép állt munkába, elméleti tel-
jesítménye 510 m3/ó, tömege 76 t volt. 10 évvel késõbb
a senftenbergi körzetben állították munkába az akkor
legnagyobb gépet, kotrási magassága 60 m, elméleti tel-
jesítménye 2100m3/ó volt. Amarótárcsás kotrók számá-
nak rohamos növekedése az 1950-es évek elejétõl
kezdõdött.

Referencia listák alapján megállapítható, hogy két
jelentõs gyártó közül a KRUPP 1946-1996 között 461
db, míg a Lauchhammer 1920-1991 között 450 db gépet
gyártott, ez utóbbi túlnyomóan 1950 után. Ez önma-
gában 911 db gépet jelent, de tekintettel arra, hogy más
gyárak is gyártottak marótárcsás gépet (lengyel, cseh
stb.), számuk jelentõsen meghaladhatja az 1000 db-ot.

A marótárcsás kotrógépek fõ szerkezeti elemei

Marótárcsa
A jövesztés, forgácsleválasztás eszköze, melyet a

homlokfelületre erõsített merítékkel végez. A meríté-
kek és a jövesztett forgács elhelyezése szempontjából
lehet cellás és cella nélküli marótárcsa. Ma már a cella
nélküli kivitelt alkalmazzák, ahol a meríték nyitott
felületét egy fixen épített elem, az ún. cellapótló zárja le.
A marótárcsa és cellapótló közötti térfogat a gyûrûstér,
amelyet a teljesítményszámításnál figyelembe kell
venni, mert az a meríték ûrtartalmához hozzáadódik.

A marótárcsa a gép legfontosabb eleme, sok válto-
zatban tervezik és gyártják, esetenként egyedi igények
szerint. Átmérõje elérheti a 21m-t, és a jövesztett kõzet-
tõl függõen változik a merítékek darabszáma és kialakí-
tása.

Marótárcsa konzol (marótárcsa gém)
A marótárcsát hordozó konzol, vagy marótárcsa

gém egyben az elhordó szállítószlagot is magába foglal-
ja. Csatlakozik a gép felépítményéhez, függõleges sík-
ban emelhetõ, süllyeszthetõ, és a gép forgó felsõvázával
oldalirányú legyezõmozgást végezhet.

A marótárcsa merítékeivel
forgácsvastagság vagy úgy alakít-
ható ki, hogy a megosztott telesz-
kópos gémszerkezetbõl a tárcsát
tartó elemet gépi úton elõretol-
ják, gép álló helyzetben marad,
(elõtolásos kivitel), vagy osztatlan
gémszerkezet esetén a gép a szük-
séges mértékben elõreáll (ún. elõ-
tolás nélküli kivitel), többnyire ez
utóbbit alkalmazzák.

A marótárcsát hordozó kon-
zol mérete (hossza) meghatároz-
za a gép által jöveszthetõ blokk
szélességét, magasságát.

Alváz, menetelõmû
Ma már kizárólag lánctalpas menetelõmûvekkel

gyártják a gépeket, ahol a szükséges talajnyomás a lánc-
kocsik számának és a láncfelület nagyságának meghatá-
rozásával beállítható. A technológiai igénynek megfele-
lõen az alváz kialakítható úgy, hogy az egyébként 3-5%-
os munkasík helyett 10-13 % dõlésû munkasíkon is tud
a kotrógép dolgozni vagy vonulni. Az alváz és menete-
lõmûvek közé beépített hidraulikus hengerekkel a gép
vízszintesbe állítása elvégezhetõ.

Szállítószalagok, rakodószalag
Amerítékek ürítése a marótárcsa felsõ szektorában

történik, és a jövesztett anyag a belsõ szállítószalagra
hull. A belsõ szállítási rendszer kialakításánál alapvetõ
követelmény, hogy a túltöltött merítékbõl ürített anya-
got is biztonsággal elszállítsa, továbbá a felsõváz forgás-
pontjában az anyagátadás zavartalan legyen. Törekvés,
hogy a gép belsõ szállítási rendszere a lehetõ legkeve-
sebb egységbõl álljon.
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2. sz. ábra: Egy meríték térfogati adatai

1. sz. ábra: Az elsõ marótárcsás kotró szabadalmi rajza



Minden gép rendelkezik önálló rakodószalaggal,
amely a gép jövesztéshez szükséges mozgásától
független. A rakodószalagnak két kiviteli lehetõsége
van; vagy konzolosan a gépre függesztett berendezés,
amely elfordítható és függõleges síkban mozgatható,
vagy hosszabb kivitel esetén a rakodószalagot lánctalpas
kocsival alátámasztják, egyik vége a géphez kap-
csolódik, a leadó oldala az elhordó rendszerhez jól il-
leszthetõ.

Felépítmény
A felépítmény az alvázon golyópálya közbeiktatásá-

val elfordulhat. Ez teszi lehetõvé a csatlakozó marótár-
csa konzol vízszintes legyezõ mozgását. A felépítmény-
ben elhelyezett gépészeti és villamos berendezésekmel-
lett alkalmas helyen található az ellensúly, amely a sta-
bilitást biztosítja.

A felsorolt fõ szerkezeti elemekbõl rendkívül vál-
tozatos méretû és teljesítményû gépek állíthatók össze.
Két fõ géptípust különböztetünk meg:

A 3. sz. ábrán bemutatott, hagyományos kivitelûnek
tekinthetõ kotrógép jellemzõi:

� marótárcsa konzol felfüggesztése kötélzettel vagy
acél hevederrel történik,

� nagy teljesítmény érhetõ el,
� nagy blokkmagasság jövesztésére alkalmas (az
ábra szerinti gép esetében 51 m),

� nagy a saját tömege.
A 4. sz. ábrán látható gép az ún. kompakt gépcsalád

egy jellemzõ tagja, jellemzõi:
� marótárcsa konzol hidraulikus hengerrel (v. hen-
gerekkel) alátámasztott

� blokkmagasság általában nemhaladjameg a 20m-t,
� legfontosabb jellemzõ, hogy a marótárcsa konzol
hossza (Lm) és marótárcsa átmérõ (DM) hánya-
dosa:

� a kihordószalag konzolos,
� saját tömege azonos teljesítmény mellett kisebb,
mint a hagyományos gépeké.

A marótárcsás kotrógépek teljesítménye

Amarótárcsás kotrógépek teljesítménye a termelési
folyamatban elfoglalt helyükbõl következõen meg-
határozó. Egy adott mûveléstechnológiai feladat
ellátásához tudni kell a beállított gép várható tényleges
teljesítményét az adott blokkméretek és a jövesztendõ
anyaghoz szükséges vágóerõ mellett.

A gép paramétereinek ismeretében az elméleti tel-
jesítmény számítható:

Qth [laza ],

ill. elõzetes számítások, vagy tapaszta-
lati adatok birtokában a várható
tényleges, az ún. effektív teljesítmény
� Qeff [tömör m3/h] � is meghatároz-
ható.

Az elméleti teljesítményt laza tér-
fogat figyelembevételével kell
meghatározni, mert a jövesztés során
nyert forgácsok fellazított állapotban
töltik ki a merítéket és a gyûrûsteret.

Így:
Qth = V . n . 60 ahol

V: a rendelkezésre álló térfogat
m3-ben, ami magába foglalja a merí-
ték és a gyûrûstér térfogatának bizo-
nyos százalékát.

n: a percenkénti ürítések száma: [l/perc]

A tényleges (effektív) teljesítmény meghatározása
mért adatok alapján lehetséges. A jövesztett anyag tér-
fogatát (geodéziai méréssel határozzák meg, tömör m3-
ben: Vt) a kotrógépen elhelyezett mûszer által mért és
rögzített kotrási idõvel (Tko: tiszta kotrási óra) osztják:

Qtényleges =

A fentiekbõl kitûnik, hogy az effektív teljesítmény
hosszabb idejû teljesítmények átlaga (nap, hó, év) és
nyilvánvaló, hogy a pillanatnyi teljesítmények az átlag
körül valamilyen eloszlás szerint ingadoznak. A pil-
lanatnyi teljesítmény elérheti a kotrógép elméleti tel-
jesítményét. Általában a merítékek 30%-os túltöltése
elõfordulhat, ezt a szállítószalagok teljesítményénél kell
számításba venni.
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3. sz. ábra: SchRs 6600 kotrógép

4. sz. ábra: C 6300 kotrógép

Tko

tömör



A töltési tényezõ (KT) a meríték-ûrtartalom és a
tényleges töltés Vtény hányadosa,

KT =

Feltehetõ az a kérdés, hogy van-e lehetõség össze-
függést találni az elméleti és effektív teljesítmény
között. A gép kiválasztásánál ismerni kell az elméleti
teljesítmény mellett a gép várható tényleges teljesít-
ményét is.

Ha ismert a jövesztendõ anyag (meddõ) lazulási
tényezõje (K1), akkor az elméleti teljesítményt egysz-
erûen átszámíthatjuk tömör m3/ó-ra.

és

Qt
th =

ez azonban nem az effektív teljesítmény, mert az elmé-
leti teljesítményt meghatározó összefüggés azt fel-
tételezi, hogy a meríték minden esetben, laza anyaggal
a névleges térfogatánakmegfelelõenmegtelik,Meg kell
vizsgálni, hogy ez egyáltalánmegvalósulhat-e és ha igen,
milyen feltételekkel, ha nem, mi okozza a merítékek
telítetlenségét.

A telítetlenség okait elsõsorban a jövesztés folya-
matában képzett forgácsok térfogatváltozásaiban kell
keresni.

A blokkjövesztés felsõ, 1-es szeletének jövesztése
azzal kezdõdik, hogy a gép a forgácsvastagságnak meg-
felelõ mértékkel (smax) elõreáll. A vágóerõ és h1 szelet-
vastagság összhangja akkor valósulhat meg, ha a szelet-
vastagság amarótárcsa átmérõjének 2/3-ával közelítõen
egyenlõ:

h = [m], ahol DM a marótárcsa átmérõje [m]

Az 5. ábra szerint a forgács vastagsága 0-ról
fokozatosan nõ, ψ=90o-nál maximális, majd újra
csökkenni kezd. A forgácsvastagság tetszõleges ψ pozí-
cióban: sψ = smax

. sinψ.
A maximális forgácsvastagság azonban csak a

kotrógép haladási irányában jelenik meg ψ=90o esetén.
A kotrógép a blokkszélességnek megfelelõen a maró-
tárcsa gémmel legyezést végez. A 6. ábrán jelölése
szerint a haladási iránytól balra a szabad rézsû felé δ,
míg az új oldalrézsû felé ϕ szöggel tér ki, miközben
folyamatos forgácsjövesztést végez. Mint az ábrából
kitûnik, forgács vastagsága mindkét irányú legyezésnél
folyamatosan csökken, ebbõl következik, hogy egyen-
letes legyezési sebesség mellett a forgácstérfogat is
csökken, 90o-os kifordulásnál zérus lesz. A ϕ/0-90o
közötti ívben a forgács vastagsága:

sϕ= smax
. cosϕ

A függõleges és vízszintes síkban a forgács vastagsá-
ga csökken, tetszõleges ϕ és ψ pozícióban a forgácsvas-
tagság:

sψϕ= smax
. sinψ . cosϕ

Arra a kérdésre, hogy a számított elméleti teljesít-
mény egyenletes legyezési sebesség esetén megvalósul-
hat-e, azt a választ lehet adni, hogy nem, mert a rézsûk
felé történõ kifordulás folyamán a telítettség csökken.
Elméletileg a telítettség csak a kotrógép haladási irá-
nyában jövesztett forgács leválasztásával lehet optimá-
lis, ha a szeletvastagság (h) és forgácsvastagság (s). A 6.
ábra szerint a kotrógép haladási irányába esõ maximális
forgácsvastagságot a DM/2 síkban találjuk. Ebben az
esetben a forgács vízszintes metszete Fo=b . smax, [m2],
ahol b a forgács szélessége. A forgács térfogata: (fella-
zult állapotban)

Vf = Fo · h · K1 [m3]
Kedvezõ esetben ez azonos a meríték térfogatá-

val. A ϕ1 szögkifordulás mellett, ∆ ϕ1 ívben akkor
telik meg a meríték, ha

b1>b és F1=Fo továbbá a ∆ ϕi ívben, ha
bi>b1 és Fi=Fo

A forgácstérfogat azonossága, a merítékek
telítettsége úgy biztosítható, ha az sϕ = f(cos ϕ)
függvény szerint változó forgácsvastagság mellett
cosϕ szerint változó legyezési sebességgel növeljük
a forgács szélességét. A legyezési sebességnek ilyen
változtatását cosϕ szabályozásnak nevezik.

vϕ = [m/perc]

A legyezési sebesség növelésének azonban
határai vannak: számításba kell venni a gém és
marótárcsa tömegének lassítása, ill. szélsõ hely-
zetbõl történõ gyorsítása dinamikai hatását, teljesít-
mény-igényét, továbbá a legyezési sebesség növe-
lésének következtében a forgácsszélesség növek-
szik, ez a növekedés nem érheti el a meríték vágó-
élének szélességét.
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5. sz. ábra: A forgácsvastagság változása a függõleges síkban

tömör

tény

tömör



A 7. ábrán egy háromszeletes, B szélességû blokk
jövesztésénél alkalmazott cosϕ szabályozás teljesít-
ményre gyakorolt hatását mutatjuk be. A jövesztés ß
oldalrézsûtõl indul ki és ß szöget alakít ki az új rézsûben
(7. a ábra). A legyezési sebesség alapértéke vο (7. b.
ábra), itt érvényesül a maximális forgácsvastagság és a
legkisebb forgácsszélesség. Az 1. szeletben 90o-os kifor-
dulást ábrázolunk (ϕ1) a szabad rézsû irányába, a kifor-
dulás δ1 fok.

A vo sebesség mindkét irányban vmax értékig növek-
szik, majd a max érték elérését követõen állandó lesz. A
7. c ábrán követhetõ az effektív teljesítmény változása
szeletenként, és látható, hogy a teljesítmény szeleten-
ként is változó, attól függõen, hogy a legyezési kifordu-
lási szög meghaladja-e és milyen mértékben a sebes-
ségnövekedési tartományt.

Az elméleti és az effektív
teljesítmény kapcsolata

Az effektív teljesítményt meghatározhatjuk a kotró-
gép ismert adataival (V, n), ha a laza m3/ó-t a lazulási

tényezõvel (K1) tömör m3/ó-ra
átszámítjuk, és egy töltési té-
nyezõvel (KΤ) figyelembe vesszük
a merítékek telítetlenségét. Az
effektív és elméleti teljesítmény-
nyel képzett hányados:

A töltési és lazulási tényezõ
hányadosát az irodalom ηB-val
jelöli és �baggereffekt�-nek
nevezi. A hazai gyakorlatban ηK
jelölést és kotrótényezõ eln-
evezést javaslunk.

A fenti összefüggésbõl:

[tömör
m3/ó]

Az elméleti teljesítmény
számítható, a lazulási tényezõ
értéke egy adott takaróréteg
esetében közelítõ pontossággal
ismert, így ezek állandónak
tekinthetõk. Felírható az össze-
függés:

Qeff = f(KT)

Az összefüggés szerint a
marótárcsás kotrógép tényleges
teljesítménye attól függ, hogy
milyen mértékben telnek meg a
merítékek a jövesztési folyamat-

ban. A teljesítmény fokozásának érdekében azt kell
kutatni, milyen technológiai, munkaszervezési
intézkedések szükségesek a telítettség növeléséhez.

A merítékek telítetlenségének sok oka lehet, de a 7.
ábra tanúsága szerint elõállhat a jövesztési folyamatnak
olyan fázisa, amikor a teljes telítettség nem érhetõ el.

Az effektív teljesítmény és a lazulási tényezõ isme-
retében, a számított elméleti teljesítménnyel a töltési
tényezõ tényleges értéke számítható.

Gépgyártók a prospektusokban a mûszaki adatok
között nem a meríték és gyûrûstér adatait teszik közzé,
hanem az elméleti és az effektív teljesítményt. Az effek-
tív teljesítményre vonatkozó adat mellett általában
megjegyzik, hogy az az alkalmazás helyén a mun-
kafeltételektõl és a jövesztett anyag tulajdonságaitól is
függ.
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A közölt Qth és Qeff adatok alapján megállapítható,
hogy a kotrótényezõ nagyságrendje milyen értékhatá-
rok között várható.

A 3. ábrán bemutatott kotrógép esetében
Qth = 19000 m3/ó (laza), a várható Qeff = 12500 m3/ó
(tömör). Így a kotrótényezõ:

A 4. ábra szerinti kompakt gép (C6300) esetében
Qth = 6700 m3/ó, a várható Qeff = 3000 m3/ó, így:

Gépek gyári ismer-
tetõibõl vett adatok szerint
az ηi a nagyobb elméleti
gépteljesítmények mellett
nagyobb érték, általában
0,45 � 0,65 között fordul
elõ. [3]

A német külfejtésekben
a gyártó által ajánlott effek-
tív teljesítményt tekintik
bázisnak, és a teljesítmény-
kihasználási mutatót ehhez
viszonyítva állapítják meg.
A közölt adatok alapján a
teljesítmény-kihasználási
tényezõ (ηL) 100% körül
ingadozik. [2]

Egy marótárcsás kotró-
gép tényleges, egy hónapra
vagy egy évre esõ jövesztési
teljesítménye az idõkihasz-
nálástól is függ. A tervezett
munkaszünetek és állás-
idõk mellett törekedni kell
a hasznos idõalap legjobb
kihasználására.

A hazai külfejtésekben
alkalmazott marótárcsás
kotrógépek vásárlási szer-
zõdéseiben rögzítést nyert
az ún. garantált teljesít-
mény, amelyet a szállító
gyár a takarórétegek helyi
geomechanikai jellemzõi
alapján ajánlott. A garan-
tált teljesítményt a gépek
ideálisnak nevezhetõ felté-
telek mellett teljesítették.

Például az SRs 1200
kotrógép elméleti teljesít-
ménye: Qth = 3450 m3/ó
(laza), a garantált teljesít-
mény 1600 m3/ó (tömör). A
két teljesítmény hányadosa:

A próba során elért teljesítmény 2130m3/ó ebben az
esetben

Az értékek közel állnak az általában megadott vagy
elért adatokhoz [4]. A jelzett 1200-as kotrógép 36 év
élettartam alatt ηK = 0,369 mutatót ért el, megköze-
lítõen 80%-át a garantált teljesítményhez tartozó
értéknek. Részletesebb elemzéssel található volt 3 egy-
mást követõ év, melyek átlaga: ηK= 0,445 volt, gyakor-
latilag megfelelve a garantált teljesítményhez tartozó
adatnak.

Kη== 463,0
3450

1600

617,0
3450

2130 ==Kη

447,0
6700

3000 ==Kη

7. sz. ábra: Háromszeletes blokk jövesztése

657,0
19000

12500 ==Kη



Marótárcsás kotrógépek teljesítményét befolyásoló
tényezõk

A kotrógépek tényleges teljesítményét nagyon sok
tényezõ, körülmény határozza meg. Ezeket 4 csoport-
ban kíséreljük meg összefoglalni:
1. A marótárcsás gép konstrukciós jellemzõi

� a gép elméleti teljesítõképessége
� vágóerõ
� blokkmagasság, szélesség
� vezérlési mód

2. A természeti tényezõk
� a jövesztett anyag vágóerõ-igénye, homogenitása
� rézsûállékonysága
� nedvességtartalma
� idõjárási tényezõk

3. Technológiai tényezõk
� a választott blokkmagasság és -szélesség
� tényleges szeletosztás, forgácsvastagság
� kapcsolt szállítási kapacitás

4. Emberi, munkaszervezési tényezõk
� az üzemeltetõ személyzet képzettsége, gyakorlata
� technológiai és munkafegyelem
� karbantartás, üzemzavar-elhárítás szervezettsége,
színvonala

Összefoglalás

A marótárcsás kotrógépek teljesítményét sok té-
nyezõ határozzameg. A jövesztési folyamat amerítékek
bonyolult, térbeli mozgása során valósul meg, mely a
marótárcsa forgásából adódó kerületi sebességbõl és a
változó legyezési sebességbõl tevõdik össze.

A felsorolt befolyásoló tényezõk egyidejû, többszö-
rös megjelenése mellett a maximális telítettség, effektív
teljesítmény csak rendkívül pontos technológiai ter-
vezés esetén várható.

A tervezés mellett fontos szerepe van az emberi
tényezõnek. A rendszeres oktatás, továbbképzés segít-
heti a folyamatok megértését, a teljesítmény növeke-
dését.
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