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EL-600 típusú fronti jövesztõgépek Márkushegyen
RÁCZ MÁTYÁS okl. gépészmérnök, technikai fõmérnök (VÉRT Márkushegyi Bányüzem)

A márkushegyi telepek tektonizáltsága miatt korábban láncos vontatású fronti jövesztõgé-
peket alkalmaztak az üzemben. Ez a vontatási típus viszont a hajtásrendszerre olyan terhelési
csúcsokat ad át, amik miatt akár hetente szükség volt azok cseréjére. A bonyolultabb fogasléces
vontatású gépekkel korábban végzett eredménytelen kísérletek után az EL-600 gép alkalma-
zása sikerre vezetett.

Bevezetés

A Márkushegyi Bányaüzemben 1981-ben indult a
fronti termelés az I. (felsõ) telepben. A széles homlokú
fejtési szárnyakon lengyel fejtési berendezéseket alkal-
maztak. Az elsõ fejtések Glinik 08/22 típusú biztosító
berendezéssel, a lánccal vontatott FAMUR KWB
3RDUN marótárcsás jövesztõgéppel és Rybnik 73-as
láncos vonszolóval indultak, majd a 3RDUW és a
3RNS marógépek, valamint a Rybnik 80-as láncos von-
szolók is megjelentek a fronthomlokon.

A vonólánc ismert hátrányainak kiküszöbölésére az
Oroszlányi Szénbányák 1982-ben a németEickhoff cég-
tõl 1-1 db EDW 200/170L és EDW 200/340L típusú fo-
gasléces gépet vásárolt Márkushegyre, amelyek 1982-
1984 között üzemeltek. Itt nem részletezett okok miatt
e gépek 1985-ben eladásra kerültek.

Az alsó telep fejtése 1989-ben indult az ugyancsak
lengyel Fazos gyár nem lemniszkátás, hanem a tradicio-
nális magyar köríves pajzshoz hasonló pajzsával és az
akkor még szovjet gyártmányú láncos vontatású 1GS-
68-as jövesztõgéppel, valamint Rybnik 80-as láncos von-
szolóval. Ezzel az összeállítással a kettes telepet 2002-ig
sikeresen lefejtettük.

Szûkös pénzügyi lehetõségeink ellenére 1999-ben
árajánlatot kértünk a már továbbfejlesztett � a jövesztõ
karban elhelyezett meghajtású � EDW150 2L gép fel-
újított változatára, de az akkori lehetõségeink miatt ezt
nem tudtuk beszerezni.

Az Elektra EL-600 típusú gép üzembe állítása

A német DBT vagy brit DBT-GB és a lengyel
FAMUR, valamint ZABRZE termékeinek mûszaki
paramétereit, bányabeli alkalmasságukat, áraikat össze-
hasonlítva választottuk ki a jövesztõgépek következõ
generációjaként a DBT fogasléces vontatású EL-600
típusú gépét. A kiválasztáshoz 2002. júliusban több
lengyel bányát megtekintettünk, ahol a jelzett típusok
üzemeltek. Az EL-600-as gyártója nem volt ismeretlen
számunkra, hiszen elõdje az ANDERSON régen jelen
volt a jövesztõgépeket gyártók piacán. Az ANDER-
SON késõbb az ugyancsak angol és ugyancsak jónevû
LONG-AIRDOX része lett, amit a DBT 2001-ben
megvásárolt. Referenciái között Kína, Ausztrália, USA,
Lengyelország és Fehéroroszország szerepel.

Az EL-600-as jövesztõgép � Fazos pajzzsal és Glinik
típusú homloki kaparóval � 2003. július 9-én kezdte elsõ
frontfejtését a 622/F sz. fronton, ahol a telep vastagsága
2,3-3,1 m között változott. A pajzs, a láncos vonszoló és
az EL-600 jövesztõgép összeépítési rajza az 1. sz. ábrán,
a fronthomlokon készült fényképük az 1. sz. képen
látható.

Az EL-600-as jövesztõgép fõbb mûszaki paraméterei:
Mûvelési magasság 2,2-3,1 m
A gép hossza kb. 11,3 m (marófej ten-

gelyek közötti távolság)
Himbakarok hossza: 2555 mm (jövesztõfej

tengelyéig)
Jövesztõfejek átmérõje: 1800 mm
Jövesztõfejek szélessége: 680 mm
Jövesztõfej motorok telj.: 2 x 230 kW

1. sz. ábra: Az EL-600 marótárcsás gép
a Fazos pajzzsal biztosított frontfejtésben
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Beépített összes teljesítmény: 559 kW (1000 V)
Vontatórendszer: Eicotrac
Hajtásrendszer: frekvenciaváltó
Max. vontató erõ (kb.): 500 kN
Max. vontatási sebesség: 15 m/min
Jövesztõgép vezérlés: rádióvezérlés
Az új gép üzembe helyezésével elõször volt lehetõ-

ség a külszíni diszpécsernél olyan kommunikációs meg-
jelenítésre, ahol a gép lényeges jövesztési paraméterei
láthatóak voltak. Így a gép fronton belüli helye, sebessé-
ge, áramfelvétele stb. folyamatosan ellenõrizhetõ volt.

A geológiai tektonizáltság a korábbi jövesztõgépek-
nél komoly gondot okozott. A 3-5 m-es vetõk haránto-
lása csak idõigényes fúrási-robbantási munkákkal törté-
nõ �besegítéssel� volt lehetséges, kitéve ezzel a pajzs-
hidraulikát a robbantás okozta sérüléseknek. Több al-
kalommal, az ilyen nagyságú vetõk esetén a fejtés to-
vábbvitele a rendkívül idõ- és költségigényes új front ki-
hajtásával és a berendezések átszerelésével volt meg-
oldható. Az EL-600-as gép gyári paraméterei megenge-
dik a 25 MPa-nál nem nagyobb egyirányú nyomószi-
lárdságú meddõkõzet tartós jövesztését, ha az a fejtési
szelvény 50%-át nem éri el. Ezt a lehetõséget használ-
tuk ki a harmadikként átszerelt 631/F azonossági számú
fronton, ahol a fejtés területét egy közel 7,0 m-es vetõ
harántolta. A jövesztõgép jól oldotta meg feladatát, hi-
szen nagyobb üzemzavar nélkül haladt át a vetõn, sike-
resen lefejtve a betervezett területet.

A 622/F fejtésen a jövesztõgép üzemeltetése kezdet-
ben nem volt problémamentes. A fejtésre történõ be-
szerelés elõtt igen komolyan vettük a villamos és gépész
szakemberek képzését a gépkönyvi, a lengyelországi és
a gép külszíni összeszerelésébõl adódó ismeretszerzés
alapján. A gyári szerelõ profi módon segítette a be-
tanítást. Csak ezután kezdõdött meg a jövesztõgép be-
szerelése. A fejtés 2003. július 10-ére került üzemkész
állapotba, indulhatott a termelés. Néhány hét elteltével,
miután úgy gondoltuk, hogy már eléggé ismerjük a gé-
pet, a gyári szerelõ elutazott.

A megszerzett ismeretek azonban kevésnek bizo-
nyultak. Szeptember 19-tõl villamos szakembereink szá-
mára érthetetlen, megoldhatatlan üzemzavarokkal
szembesültünk a gép elektronikus vezérlésében és az

adatátvitelben (gépi paraméterek kezelése), valamint a
külszíni kommunikációban. Sorra cseréltük a rádióve-
võt és a számítógép vezérlését végzõ PC2-t, de a külön-
bözõ hibajelek (túlmelegedés, olajszint) a gép bemele-
gedésével újra megjelentek annak ellenére, hogy a tény-
leges hiba manuális ellenõrzéssel kizárható volt. A gép
üzemelése ellehetetlenült.

Sürgõs kérésünkre a gyár villamos szerviz fõnöke
szeptember 29-én megérkezett, majd október 3-án Be-
lorussziából egy szerelõ is. Hosszú vallatások, elemzé-
sek alapján kiderült, hogy: �a hiba valódi okaként a
PC2, az optocsatoló modem és legalább egy relé túlme-
legedése jelölhetõ meg�. (jegyzõkönyv Márkushegy
DBT 2003. 10. 09.) E jegyzõkönyvben többek között
szerepeltek a továbbiak is:

� �a DBT-nek a történtek elemzése után ki kell egé-
szítenie a gépkönyv diagnosztikai fejezeteit (a hibameg-
határozása, rögzítése és minõsítése)

� az üzemeltetõ rendelkezésére kell bocsátani a
szükséges diagnosztikai berendezéseket és szoftvereket,
kiemelten a PC2 (PLC) vizsgálatához szükséges szoft-
vert.

A PC2-es hûtését egy újonnan beszerelt ventilátor
javította, a rádióvevõ és a PC2 összehangolt többszöri
cseréjével pedig október 8-án az üzemvitel újra stabili-
zálódott.

Tanulság, hogy a vezérlési és kommunikációs rend-
szer minden elemének a specifikáció szerinti kifogásta-
lan és összehangolt mûködésének eléréséig a hibajelek
kiiktatását, alacsonyabb szintû üzemeltetését, csak a
gyártóval egyeztetve, rövid ideig, a következmények is-
meretében, azok mérlegelésével szabad megengedni.

A második EL-600-as jövesztõgép
üzembe helyezése

Miután úgy gondoltuk, hogy a gépet eléggé ismer-
jük, a bányászaink pedig megkedvelték és jól kezelik,
felvetõdött egy újabb gép beszerzésének gondolata, így
2005. szeptember 2-án a hosszadalmas közbeszerzési el-
járás alapján megrendeltük a 2. sz. gépet.

A berendezés Glinik 08/22/26-os pajzsbiztosítással,

Fejtés- Fejtés Fejtés Front- Szén Pala Összes Megjegyzés
szám kezdés befejezés hossz (m) (kt) (kt) (kt)
622/F 2003. 07. 10. 2004. 01. 29. 180 11,4 269,6 281,0
607/F 2004. 06. 14. 2004. 12. 14. 180 44,8 328,2 373,0

Fronthosszabbítás 02.17.-02.21.

631/F 2005. 01. 21. 2005. 09. 07. 180 12,8 389,2 402,0 között (107 m-rõl 180 m-re),
júniusban 6-7 m-es vetõn
történõ átfejtés

642/F 2005. 07. 28. 2006. 06. 06. 180 16,5 426,5 443,0 Fronthosszabbítás 10.27.-11.02.
között (108 m-rõl 180 m-re)

632/F 2006. 07. 14. 181 218,0* Fronthosszabbítás 10.27.-11.02.
között (94 m-rõl 181 m-re)

Az ELEKTRA-600 típusú jövesztõgéppel mûvelt fejtések

*2006. október 21-ig
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valamint keresztvázasGlinik 260/724/BP1 típusú láncos
vonszolóval került beszerelésre (2. sz. ábra és kép).

A 2. sz. gép gyakorlatilag csereszabatos a korábbi
géppel, de a korábbi szárnyi láncos vonszoló bölcsõs
rendszerû, míg az új gép klasszikus teknõn üzemel.

A geológiai adottságaink folytán 2,2 m-es telepet is
kell mûvelni, amit a homlokelfogó nélküli Glinik pajzs-
nál O/ 1600 mm-es marófejjel lehet elérni. A rendelés-
nél feltétel volt, hogy vastagabb széntelep eseténO/ 1800
mm-es fejek is felszerelhetõk legyenek.

Az újabb jövesztõgéppel az elsõ fejtés 2006. július
24-én indult a 612/F azonossági számú 185 m homlok-
szélességû fronton. A fejtés e sorok írásakor még üze-
melt, így az ott tapasztaltakról a késõbbiekben fogunk
tájékoztatást közölni.

Összefoglalás

Az eddigi tapasztalatok alapján az ELEKTRA 600
típusú jövesztõgép teljes mértékben kielégítette azokat
az igényeket, amelyek a bányaüzemben felmerültek: a
megfelelõ fejtési magasságot, a tektonikus problémák
kezelését, a változó keménységû kõzet jövesztését, s
nem utolsó sorban a megbízható üzemelést.2. sz. ábra: A 2. sz. El-600 jövesztõgép Glinik pajzzsal

RÁCZMÁTYÁS 1964-ben végzett a Budapesti Mûszaki EgyetemGépészmérnöki Karán. Mindvégig az oroszlányi szén-
bányáknál dolgozott a vágathajtási és fejtési gépesítés és annak fejlesztése területén. 1966-1975-ig aXXIII-as bányaüzem
gépészeti vezetõje, majd a vállalat központjában területi fõmérnök, ill. gyártmányfejlesztési osztályvezetõ volt. 1989-tõl
1999-ig a Márkushegyi Bányaüzem technikai fõmérnökeként dolgozott, de nyugdíjazása után is tovább foglalkozik a
bányagépesítés korszerûsítésével. Több szabadalom társtulajdonosa, melyek közül kiemelkedik a vágatkeresztezõdési
pajzs-család.

A Bányászati Közlöny tartalmából
A Bányászati Közlöny 2006/2. száma (június) közli:

� a 2005. évi CXXXVII. törvényt a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról
� a 2005. évi CLIV. törvényt a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb mun-
kaügyi tárgyú törvények módosításáról

� a 2005. évi CLV. törvényt a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról
� a 2005. évi CLX. törvényt a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fej-
lesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról

� a 2005. évi CLXXII. törvény a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról (kivonatos
közlés)

� a 2006. évi VIII. törvényt a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagok-
kal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról (kivona-
tos közlés)

� a 2006. évi IX. törvényt a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosításáról (kivonatos közlés)
� a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendeletet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések
hatósági felügyeletérõl

� a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendeletet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról (kivonatos közlés)

� a 22/2005. (XII. 21.) FMM rendeletet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követel-
ményeinek minimális szintjérõl szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról

� a 28/2005. (XII. 28.) FMM-EüM együttes rendeletet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek mi-
nimális szintjérõl szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet módosításáról
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