
A termelés felfutásának éve 1985 volt, és mint tud-
juk, 1994-ben jött létre a bánya-erõmû integráció. Az
egyesülés elõtti idõszak problémáiról, a termelés korai
indításából adódó elõkészítettségi egyensúlyhiányról,
mely évekig kísérte az üzemet, a bánya 25 éves jubileu-
mán már beszéltünk. A jóminõségû szén iránti kereslet
növekedése a bánya erõltetett ütemû �kinyitását� igé-
nyelte, 1994-ig szombat-vasárnap is széntermelésre volt
szükség.

Az elmúlt 10 évben lehetõségem volt figyelemmel
kísérni a megváltozott helyzethez való alkalmazkodást,
a megfelelés érdekében kifejtett munkát. Kedvezõ,
hogy a bányaüzemi tevékenységet már egy ideje egyen-
súlyosabb körülmények jellemzik.A számos befolyásoló
tényezõbõl négyre mutatok rá:
� Elõször: a szívó fõszellõztetésre történt átállásból
adódó biztonságosabb helyzet.

� Másodszor: a bánya vezetõsége jól élt azzal a � koráb-
ban nem létezõ � lehetõséggel, hogy módjában állt el-
hagyni a kedvezõtlen fajlagos költséggel fejthetõ terü-
leteket.

� Harmadszor: a célbánya jellegbõl adódott, hogy mó-
dosult a szelektivitás, a termékenként elkülönült jö-
vesztés, tárolás és szállítás követelménye. Korábban a
lakossági és az ipari fogyasztók minõségi szénigénye
támasztott komoly követelményeket. Közkõ, illetve
omlasztás alatt alsótelepi fejtésben, a hígulás szennye-
zõ hatása kedvezõtlen volt. Az erõmûnek átadott szén
fûtõértéke kb. 10500 kJ/kg értéken megfelelt. A jelen-
legi fejtések kizárólag csigás (felsõtelepi) fedü alatt
mûvelnek. Ugyanakkor az erõmûi kazánok (a re-
konstrukció, illetve hatásfoknövelés miatt) a korábbi-
nál lényegesen nagyobb, 12000 kJ/kg feletti fûtõérté-
ket igényelnek, úgy, hogy az legfeljebb 1000 kJ/kg tar-
tományban változhat (pl. a 2005. évi tény fûtõérték
12477 kJ/kg volt).

� Negyedszer: a termelés kizárólag a kõhalmi bányame-
zõbe tevõdött át. A mezõkoncentráció révén létrejött
létszám-, eszköz-, szervezési és vezetési koncentráció
kedvezõ hatása nem szorul magyarázatra.
A bányaüzem integrációban elért jó eredményeit �

véleményem szerint � legdöntõbb mértékben a fejtési
méretek növelése és az ehhez kapcsolódó technikai fej-
lesztések alapozták meg. Eredményesen alkalmazták
azt az ismert összefüggést, hogy csökkenthetõk a fajla-

gos költségek, ha növeljük az egy fejtési blokkba foglalt
szénvagyont. Ennek révén kevesebb számú fejtésátsze-
relés szükséges.

Márkushegyen a fejtés kifutási hosszát (H) kizáró-
lag, míg homlokhosszát (L) és az 1 m2-rõl átlagosan ki-
termelhetõ szénmennyiséget (Q0) többnyire a természe-
ti (geológiai) adottságok jelölik ki. AdottH esetén L és
Q0 növelése jöhet szóba. Mindkettõnek technikai felté-
telei vannak, és Q0 a fejtési magassággal (M) arányos.

Az Oroszlányi Szénbányák mûszaki gárdája már az
1990-91-es években vizsgálta a vertikális koncentráció
lehetõségét, az akkor még feltárás alatt lévõ Bokod-II.
területen. Eltekintve attól, hogy a bányamezõ késõbb
nem igazolta az elõzetes földtani várakozásokat, a tech-
nológiaváltás finanszírozási okok miatt elmaradt.

A márkushegyi megoldás zsenialitása abban van,
hogy a birtokukban lévõ Glinik és Fazos pajzsok átala-
kításával növelték a mûvelési magasságot (0,4 m-rel).
Ehhez azonban a pajzshoz illeszkedõ jövesztõ-rakodó-
gép is szükséges volt, de ennek vásárlására kezdetben
nem volt lehetõség. Ezért � ugyancsak kiváló mûszaki
teljesítménnyel � átalakították a használatban lévõ
1-GS-68 típusú gépet, míg a KWB kombájn jövesztési
magasságát úgy növelték, hogy a himbákat ún. �hosszú-
karúra� cserélték.

A választott megoldások lehetõvé teszik a két, igen
közel fekvõ telep egyszeletes (együttes) fejtését, mely-
nek elõnyei az alábbiak:

� Nõnek a teljesítmények, csökken a fajlagos költség
és a fajlagos vágathajtási igény.

� Kevesebb számú fejtés kell, kisebb a szénveszteség
és a tûzveszély.

� Elmaradnak az alsó telep közkõ, illetve omladék
alatti fejtéselõkészítési és fejtésviteli (fenntartási)
gondjai.

�Megvalósul a két telep szénvagyonarányos lefejtése.
� Ergonómiailag kedvezõbb a dolgozóknak.
Márkushegyen korábban a fejtések homlokhossza

jellemzõen 100-120 m volt. (Egyetlen kivétel: 1986-ban
a 406/F fejtés volt zavarmentes területen. Jellemzõi: 170
m homlokhossz, 3450 t/nap átlagtermelés, 6000 t/nap
csúcstermelés, 3,93 t/m2 teleptermelékenység mellett
5,25 m/nap elõrehaladás. Eszközök: Glinik pajzs,
Rybnik-80 szállítóberendezés, Westfalia K-10 hajtómû,
1-1 darab 200 kW-os villanymotor.)
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Márkushegy: átütõ siker a fejtések vertikális és horizontális
koncentrációjában*

DR. KATICS FERENC okl. bányamérnök, okl. gazdasági mérnök, ny. vezérigazgató

A márkushegyi bánya környezetében � a termelés jelenlegi szintjét feltételezve � kb. egy
emberöltõ alatt kitermelhetõ szénvagyon található, azaz a vertikum a hazai energetika perspek-
tivikus bázisa. A cikk azokról a fõbb fejlesztési és hatékonyságnövelõ intézkedésekrõl szól, melyek
leginkább megalapozták az erõmûvel való integráció utáni évek kiváló eredményeit.

* A Márkushegyi Bányaüzem fennállásának 30. évfordulója alkalmából tartott elõadás (2006. április 1.) szerkesztett szövege



A geológiai zavarok fokozottan veszik igénybe a be-
rendezéseket, megszaporodnak az üzemzavarok. Ezért
a technológia elemeinek kiválasztásakor a megbízható-
ság elsõdleges, továbbá a teljesítmény követelményeket
indokolt optimálisan túlméretezni (pl. motorok, hajtó-
mûvek teljesítménye, vonóerõ, kopásállóság, geomet-
riai méret, középen vezetett két lánc mérete és szilárd-
sága stb. tekintetében). Az így felmerülõ egyszeri, illet-
ve üzemeltetési többletköltségek busásan megtérülnek
a fejtés mûszaki-gazdasági eredményeiben és a beren-
dezések élettartamának növekedésében. Alkalmazásuk
révén rövidül a zavart zóna harántolásának ideje.

Ennek felismerése � összhangban a homlokhossz
növelésének szándékával � késztette a menedzsmentet,
hogy a fenti kritériumoknakmegfelelõ homloki szállító-
berendezést vásároljon (Glinik 260/724 típ.). A jelenleg
alkalmazott lánc 30x108-as, max. XTRA vagy TSD mi-
nõség, 1400 kN szakítóerõvel. Növelték a hajtásteljesít-
ményt is. Növelni kellett a feszültségszinteket, hogy � a
villamos teljesítmények jelentõs növekedése ellenére �
az energiaellátási rendszer továbbra is alkalmazható le-
gyen. A korszerû villamos technológia a szakszemély-
zettel szemben támaszt minõségi követelményeket.

A fejtési méretek növelése többletköltséget igényel.
Ez akkor gazdaságos, ha a bõvített szénvagyonú válto-
zat fajlagos költsége (k) nem nagyobb, mint az alapvál-
tozaté (k1). Kérdés: mekkora lehet a bõvítés többlet-
költsége (K2), hogy a K } K1 feltétel teljesüljön? Ennek
ismerete fontos akkor, ha jelentõs fejlesztési költségek
merülnek fel. A kalkuláció eredményét természetesen
javítja, haK2 több fejtés fejlesztését szolgálja. Ha az ere-
deti változat szénvagyonát terhelõ összes költség K1, ak-
kor:

K2} K1·(
L2+M2+H2) (Ft)

Az összefüggésbõl leolvasható, hogy a többletkölt-
ség (H2=0 esetén) nem lehet nagyobb, mint K1-nek a
homlokhossz- és magasságnövelés arányával növelt ér-
téke.

A gazdaságosság szempontjából meghatározó a le-
fejtés intenzitása. Ennek nagyságát a v fejtési sebesség
(m/nap) és a q napi termelés (t/nap) jellemzi. Ismert,
hogy v csökkenése esetén romlik a fedü, a homlok, és a
vágatok állapota. Ezek helyreállítása csökkenti a telje-
sítményt és növeli a költségeket. Ezért a fejtés méretei
növelésekor csak a v m v1 és ebbõl következõen q > q1
eseteket engedjük meg.

A mûszaki-gazdasági döntések helyességét az integ-
ráció utáni 11 év fejtési paraméterei támasztják alá (1.
táblázat).

A fejlõdés elemzése céljából a mutatókat bontsuk
két idõszakra. Az egyikbe az 1995-1999 (5 év), a másik-
ba a 2000-2005 (6 év) közöttieket csoportosítsuk. A cso-
portok átlagos értékeit összehasonlítva megál-
lapíthatjuk, hogy � lényegében változatlan összes fejtési
termelés mellett � a homlokhossz 27%-kal (115 m-rõl
146 m-re), míg a fejtési sebesség 3%-kal (3,1 m/nap-ról
3,2-re) növekedett.

Igazolódott az a gyakorlati tapasztalat, hogy a teljes
gépesítésû fejtések sebességét nem csökkenti � megfe-
lelõ geológiai körülmények között és a szóba jöhetõ al-
kalmazási tartományban � ha a fejtési homlok hosszát
(és/vagy magasságát) növeljük. Márkushegyen ma már
adottak a technikai feltételei a 180mhomlokhosszú fej-
tések telepítésének. A fejtések ezidáig kizárólag egy-
szárnyúak voltak. Eltérõ megoldás, hogy 2006 áprilisá-
ban kétszárnyú fejtést telepítettek. A homlokok 180 és
150méteresek, a szállítás a két szélsõ vágatban történik.

Szembetûnõ a fejtési teljesítmények javulása. Az egy
fejtésbõl származó napi átlagtermelés 30%-kal (1660
t/nap-ról 2146-ra), a homloki teljesítmény pedig 20%-
kal (25,558 t/mû-ról 30,722-re) növekedett. A teljesít-
mények és a blokkméretek növekedése fejezõdik ki az
átszerelések és a fejtések redukált darabszámának (<
2) csökkenésében,melyek jelentõs költségcsökkentõ té-
nyezõk.

Befejezésül gratulálok a mûszaki kollektívának az
alábbi témákban elért, elméleti megalapozó és gyakor-
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L1 M1 H1

Átlagos Átlagos Átlagos Átlagos Fejtés Átl. szénfali Átl. szénfali Fejtések Fejtés át- Összes
év homlok- fejtési fejtési napi redukált teljesítmény teljesítmény darab- szerelések fejtési

hossz magasság sebesség termelés darab homloki összes száma száma termelés
m m m/nap t/nap db t/mûszak t/mûszak db/év db/év t/év

1995 110,4 2,60 3,06 1727,6 2,40 23,743 18,715 7 4 1 049 000
1996 113,4 2,72 2,87 1 615,3 2,27 23,210 17,413 8 6 924 000
1997 123,6 2,60 2,71 1 598,6 2,58 27,235 17,532 6 3 1 043 500
1998 115,1 2,51 2,96 1 582,1 2,68 24,763 16,950 7 6 1 077 000
1999 115,0 2,25 3,78 1 774,3 2,60 28,837 18,802 9 5 1 181 000
2000 140,3 2,55 3,03 1 922,5 2,64 29,174 19,384 5 5 1 279 000
2001 138,0 2,61 3,23 2 086,6 2,54 32,470 22,043 7 5 1 325 000
2002 134,0 2,67 3,19 2 055,9 2,62 32,226 19,884 10 7 1 352 000
2003 149,8 2,44 2,69 1 808,2 2,72 29,887 19,063 9 6 1 244 300
2004 153,1 2,49 3,22 2 226,6 2,00 28,935 18,984 8 6 1 140 000
2005 161,7 2,53 3,64 2 777,4 1,58 31,639 21,081 5 4 1 119 000
1995-1999 115,1 3,08 1 660 25,558
2000-2005 146,2 3,17 2 146 30,722

1. táblázat Fejtések éves, átlagos paraméterei



lati eredményekhez. Ezekmindegyike a költségek csök-
kentését szolgálja:
� az endogénbányatüzek felismerése korai állapotukban,
� a palatörõmû bányabeli létesítése,
� az optimális vágatbiztosításhoz kidolgozott mérete-
zési eljárás,

� a vágatok környezetének injektálással történõ meg-
erõsítése,

� a fejtési homlok forgatása.
A versenykényszer a fejlesztések hajtóereje. Ehhez

további sikereket kívánok!
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DR. KATICS FERENC bányatechnikusként, fizikai munkán kezdte szakmai pályáját 1961-ben a tatabányai, majd 1963-
tõl a pusztavámi ill. oroszlányi szénbányáknál. Munka mellett tanulva, a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem
Bányamérnöki Karán szerzett bányamérnöki (1971), bányaipari gazdasági mérnöki (1979) és egyetemi doktori oklevelet
(1986). Volt termelési körletvezetõ, bányamester, terv- és döntés-elõkészítõ csoportvezetõ, termelési fõmérnök, ill. 1983-
tól a Déli-, majd a Márkushegyi Bányaüzem felelõs mûszaki vezetõje. 1989-tõl a bányavállalat központjában tervgaz-
dasági fõmérnök, 1990-tõl mûszaki vezérigazgató-helyettes volt. 1992-tõl az Oroszlányi Bányák Kft. ügyvezetõ igazgató-
ja lett, 1994-ben nyugdíjba ment.

A Szilárdásvány-bányászati Tagozat elnökségi ülései

A Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány-bányászati
Tagozata 2005. július 12-én Kecelen tartott elnökségi ülést,
melyen áttekintették a szakmai továbbképzési rend tervezetét
és meghatározták az elnökség feladatait. Az elnökségi ülés
házigazdája a Natura Kft. volt. Az ülésen részt vett a
Bányavállalkozók Országos Egyesületének alelnöke. A két
szervezet egyeztette az együttmûködés lehetséges formáit a
közös problémák együttes megoldása érdekében.

A kredit alapú minõsítéshez elkészült az új javaslatunk,
melyet be kell építeni a minõsítési rendszerünkbe. A
www.mernok.hu/bat honlapunkon a javaslat elérhetõ.

Az elnökség meghatározta a tagozat illetékességi körébe
tartozó, bányamérnöki végzettséghez tartozó jogosultsági
szakterületeket, melyek az alábbi táblázatban láthatók.

Az ülést megelõzõ napon az elnökség tagjai bányajáráson
vehettek részt, ahol Zakubszki Tibor segítségével megismer-
hették a tõzeg keletkezésének folyamatát, a kitermelési tech-
nológiát, a tájrendezési tevékenységet. A keceli Natura tõzeg-
bányában 700 ha-os bányatelken 1950 óta folyik iparszerû
tõzegbányászat.

2006. április 27-én a Szilárdásvány-bányászati Tagozat
Bükkábrányban tartotta elnökségi ülését. Az ülésen vendég-
ként részt vett Szõllõssy Gábor, az MMK ügyvezetõje. Az el-
nökségi ülés házigazdája a Mátrai Erõmû Zrt. bükkábrányi
bányája volt.

Az elnökségi ülésen a megelõzõ idõszak eseményeinek
áttekintése után a szakirányú végzettség kreditpontos követel-

ményeinek alapjait határoztuk meg. A kredit követelmény-
rendszert a Miskolci EgyetemMûszaki Földtudományi Kará-
val együtt dolgozzuk ki. Az átdolgozott követelmény javasla-
tok megtekinthetõk a www.mernok.hu/bat honlapunkon. A
jelenlegi követelményrendszer ugyanis nem felel meg a beve-
zetés elõtt álló BSc és MSc képzésnek.

A tagozatnak a jelenlegi minõsítési ügyrendet is át kell
dolgoznia az új jogosultsági szabályoknak megfelelõen. Az el-
nökség tagjai az ülésen a várható mérnöktovábbképzés szak-
mai továbbképzési feltételeinek kidolgozását is megkezdték.

Az ülést követõen az elnökség tagjai megismerhették a
bükkábrányi bánya történetét és az alkalmazott bányászati
technológiátMata Tibor bányaigazgató elõadása és egy bánya-
járás keretében. A bányatelek Borsod megye déli részén,
Vatta és Bükkábrány községek közötti területen helyezkedik
el. A lignittelep jellemzõi: több mint 400 millió tonna megku-
tatott szénvagyon, 10-12 m között változó össztelep vastagság,
55 m átlagos fedõvastagság, 5,4 m3/t letakarási arány és 7480
kJ/kg átlagos fûtõérték.

A bükkábrányi bánya termelése az utóbbi években ki-
egyensúlyozott és stabil. A Mátrai Erõmû Rt. szigorú költség-
gazdálkodással sikeres tudott maradni. Az elmúlt három év-
ben a társaságnak számottevõen javult a hatékonysága és ver-
senyképes villamos energiával látja el az országot, 10 év alatt
10%-ról 13% fölé emelte a hazai energiapiaci részesedését.

A bányajárást követõen, egy késõi estebéd elfogyasztása
közben eszmecserét folytattunk a hazai bányászat tovább élé-
sének lehetõségeirõl.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindkét elnök-
ségi ülésünk házigazdáinak, vendéglátóinknak.

Csiger Lajos � Németh László

Bányászati szakigazgatási szervek átszervezése

Az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti
átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló
2118. (VI. 30.) sz. kormányhatározat (megjelent a Határoza-
tok Tára 2006. évi 31. számában) 1/a pontja � többek között �
elõírja a Magyar Geológiai Szolgálatnak és a Szénbányászati
Szerkezetátalakítási Központnak a Magyar Bányászati Hivatalba
való átszervezését. A feladat határideje 2007. január 1., felelõ-
se a gazdasági és közlekedési miniszter.

A kormányhatározat 5/p pontja elõírja, hogy a gazdasági
és közlekedési miniszter 2007. június 30-ig tegyen javaslatot a
létrejövõ Magyar Bányászati Hivatal integrálására a Magyar
Energia Hivatalba.

Dr. Horn János

Szakterületek Tervezõ Szakértõ
Mélyfúrás, kutatás x x
Bányamûvelés, mélymûvelés x x
Bányamûvelés, külfejtés x x
Bányakár - x
Tájrendezés x x
Szén-, érc-, és ásvány-elõkészítés x x
Bányagépészet x x
Bányavillamosság x x
Ipari robbantás x x
Föld alatti térségek, tárolók x x
Mérnök geológia x

földtan x
geofizika x
szilárd ásványi nyersanyagok x
építésföldtan x
vízföldtan (hidrogeológia) x

Hazai hírek

http://www.mernok.hu/bathonlapunkonajavaslatel
http://www.mernok.hu/bathonlapunkon.A

