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Bevezetés

Ahazai bauxitbányászat az 1960-as években jelentõs
fejlõdésenment keresztül, a termelés mennyisége roha-
mosan nõtt, és ez elsõsorban a mélymûveléses termelés
növekedésébõl adódott. A bauxitbányászat kialakította
a geológiai viszonyaihoz legalkalmasabb technológiát
(lásd dr. Fazekas János cikkét, jelen számban). A fejtés-
mód kialakításában és sikerében is nagy szerepet ját-
szott az 1968-tól alkalmazott Cavo 310 típusú, távirá-
nyítható sûrített levegõs rakodó-szállító gép. Az Atlas-
Copco által kifejlesztett gumikerekes önjáró berende-
zés egy fejfölötti lapátoló rakodógép és egy 1m3-es csille
egyesítése volt, mely a magával vonszolt sûrített levegõs
tömlõ ellenére 50-100 m-es körzetben rendkívüli moz-
gékonyságot és a méretéhez képest nagy teljesítményt
biztosított.

1974-re a hazai bauxitbányászatban aCavo gépekkel
termelt érc részaránya elérte a lehetséges maximumát,
miközben az átlagos produktív teljesítmény megduplá-
zódott (14,2 t/mû). A gépek száma meghaladta a har-
mincat, az egy gépre jutó termelés 60-70 kt/év volt. [1, 2]

Az LHD gépek

Közben a világ ércbányászatában újfajta, még moz-
gékonyabb, dízel hajtású rakodó-szállító � ún. LHD �

gépek kezdtek elterjedni (load-haul-dump = rakodik-
szállít-ürít). Itt a csillét (puttonyt) az � akár 12 m3-ig �
megnövelt kanál helyettesíti.

A teljesítmények tovább növelése érdekében 1975-
tõl a bauxitbányászat ezeket a gépeket kezdte alkalmaz-
ni. Az elsõ típus a 2,2 m3-es kanalú Joy TLF-4 volt, amit
1980-tól a 2 m3-es, GHH gyártmányú LF-4 követett,
majd a különbözõ üzemi igényeknek megfelelõen né-
hány más típus is, de ezek is a GHH cégtõl. A gépek fõ
adatait az 1. táblázatmutatja be.

GHH rakodó-szállító gépek a hazai bauxitbányászatban
PODÁNYI TIBOR okl. bányamérnök, mûszaki elõadó (MAL Zrt. Bauxitbányászati Ágazat, Ajka),

BOGÁR JÓZSEF okl. bányagépészmérnök, okl. gazdasági mérnök (Tapolca)

A magyar bauxitbányászat 1968-tól kezdõdõen tért át a gumikerekes rakodási szál-
lítási technológiára. Az 1980-as évektõl a beszerzett gépek kizárólagosan a német GHH
cég gyártmányai.

Rádió-távirányítású GHH LF-4.1 rakodógép fejtésben

Megnevezés Méretek Motor Menetjellemzõk Kapacitás Megjegyzés
hossz szél. mag.vt. üres súly típus telj. kor- hajtás * max.seb. kapaszk. (teherbírás)

mm kg kW mányzás km/h � SAE
Rakodó-szállító gép
Joy TLF-4 7 090 1 800 1 900 10 800 F6L 912 W 60 csuklós 4x4 hs 20 400 2,2 m3 3,5 t
GHH LF-2 5 250 1 420 1 847 5 920 F4L 912 W 42 csuklós 4x4 hs 11 600 1,4 m3 2,2 t növelt kanál
GHH LF-3 6 900 1 500 1 850 7 900 F6L 912 W 52 csuklós 4x4 hd 17 380 1,5 m3 3,0 t alt. m.: F4L 912W
GHH LF-4.1 6 920 1 820 1 870 11 500 F6L 912 W 63 csuklós 4x4 hd 19 380 2 m3 4,0 t
GHH LF-4.5 7 462 1 870 1 870 14 000 F6L 413FW 80 csuklós 4x4 hd 22 380 2,4 m3 4,5 t alternatív motor:
GHHLF-6 8 265 2 000 2 130 16950 F6L 413FW 102 csuklós 4x4 hd 25 380 3m3 6,0 t BF4M1013 107 kW
Személy- és anyagszállító autó
Multicar M25A 4 300 1 590 2 050 1 800 4VD 8,8/8,5 33 2 kerék 2x2/4x4 m 40 300 10 fõ 1,5 t átalakítással
Multicar M26A 4 300 1 590 2 050 1 800 D028B 40 2 kerék 4x4 m 40 350 10 fõ 1,5 t átalakítással
Bakony 5 520 1 800 2 000 4 200 BF4L1011 52 4 kerék 4x4 hs 20 350 18 fõ 3,8 t hazai gyártmány

* hajtás: hd: hidrodinamikus Megjegyzések: � a szélesség a legnagyobb szélesség (kanálnál)
hs: hidrosztatikus � magasság a védõtetõnél
m: mechanikus (tengelykapcsoló + kardántengely) � az üres tömeg a felszereltség szerint változhat

� motorteljesítmények a szabályzástól függõen változhatnak

1. táblázat A hazai bauxitbányászatban alkalmazott dízelhajtású bányajármûvek
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A fejtési-vágathajtási rakodás-szállítás gumikerekes
géppel történõ megvalósítása a bányák teljes szállítási
rendszerét is módosította, a pályához kötött szállítás fo-
kozatosanmegszûnt, a termelvényt gumihevederes szál-
lítószalag-rendszer vitte lejtõsaknákon át egészen a kül-
színig, a személy- és segédanyag-szállítást pedig bánya-
beli üzemelésre kifejlesztett, ill. átalakított dízelmotoros
kisteherautók vették át.

Ergonómiai és energiafelhasználási szempontok
miatt az 1980-as, '90-es években a dízel LHD-k részle-
ges kiváltása érdekében elektromos hajtású LHDgépek
alkalmazhatóságára is folytak üzemi kísérletek, beveze-
tésükre azonban nem került sor, mivel a kötetlen moz-
gás, a sokirányú felhasználás fontosabbnak bizonyult,
mint a valamivel nagyobb teljesítmény és a kedvezõbb
energia-felhasználás.

Ugyancsak volt néhány gépkísérlet más gyártók gé-
peivel (Eimco, PNV), de egyik sem volt olyan sikeres,
hogy a már ismert és bevált GHH-t kiváltották volna.
Elõnyös volt aGHHcéggel kialakított jómunkakapcso-
lat, és a cég által a Bakonyi Bauxitbánya területén léte-
sített és 1995-ig fenntartott �konszignációs raktár�, ami
az akkori import beszerzési körülmények között nagy
jelentõséggel bírt.

A dízel LHD gépek az 1990-es évekre kiszorították
a Cavo-kat, és a bauxit és meddõ felrakása és a szalag-
rendszerig való szállítása mellett számos egyéb munka-
folyamat gépesítését, kiszolgálását is elvégezték. Így
használták � és mai is használjuk � azokat a bányabeli
útépítéseknél, biztosító szerkezetek és más berendezé-
sek szállításánál, biztosító szerkezetek beépítésénél és
rablásánál, emelésre és számos más feladatra. A kanál-
emelõ hengerekbe zuhanásgátló lett beépítve, hogy
ezen munkák biztonságosan legyenek végezhetõk.

A produktív teljesítmény az 1980-as években 26
t/mû-ra emelkedett, az egy géppel felrakott bauxit meny-
nyisége viszont az elsõ évek 140 kt/év értékérõl � a vá-
gathajtások és az említett egyéb munkák, valamint a ki-
sebb géptípusok beszerzése miatt � 100 kt/év alá esett.
Az elsõ években a meglévõ néhány új gép ugyanis kizá-

rólag bauxitfejtésekben dolgozott, sõt mellettük kisegí-
tõ gépként üzemeltek a Cavo-k.

Gépbeszerzések

Az évek során beszerzett dízel LHD gépek számá-
nak és típusainak alakulását az 1. sz. ábramutatja.

Mint látható, túlnyomó többségük 2 m3-es kanalú
(2. sz. ábra), mert ez a méret még nem igényelt túl nagy
bányatérségeket � különös tekintettel a keresztezõdé-
sekre � és még elegendõen nagy teljesítményt nyújtott.
Az 1,4 m3-es, LF-2-es �kis GHH�-kat leginkább Halim-
ba-III. Bányaüzem igényelte, ahol a bauxitban komoly
mértékû vágat konvergencia jelentkezett, így a kisebb
gépméret elõnyösebb volt. Az LF-6-os gépeket a Fenyõ-
fõ-I bányában kialakított nagy termelékenységû tömb-
fejtések számára szereztük be, míg a �köztes méretû�
LF-3 gépeket a GHH-cég kifejezetten a Kincsesbányai
Bányaüzem számára, a bánya szakembereinek közre-
mûködésével fejlesztette ki.

A magyar bauxitbánya vállalatok és a GHH GmbH
együttmûködése egyébként is kiválónak mondható, az
évek során több területen számos mûszaki fejlesztést
valósított meg a gyártó az üzemeltetõ szakembereivel
együttmûködve. Külön ki kell emelni az alábbiakat:

1. ábra: LHD gép beszerzések a magyar bauxitbányászatban

2. ábra: A beszerzett GHH rakodógépek típusmegoszlása
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A vezérlés, távirányítás területén elõször vezetékes
(kábeles) távirányítást valósítottak meg, melyet a pneu-
matikus vezérlõ rendszerek kiküszöbölésével fejlesztet-
tek tovább, végül 1986 végére rádiós távirányítást alakí-
tottak ki.

Az üzembiztonság területén folyamatos együttmû-
ködés volt, mely kiterjedt a gépváz erõsítésére, tartóssá-
gának fokozására is. Végül ez a teljesítmény növelésével
együtt egy kvázi új típus � az LF-4.1-bõl az LF-4.5 � ki-
alakítását eredményezte.

Ugyancsak fontos volt � különösen a már említett
1990-ig � a gyártásban való együttmûködés. A bauxitbá-
nyászat kezdeményezésére magyarországi gépgyártó
vállalatok gyártották a gépváz fõ elemeit (kanál, gém,
elsõ-váz, hátsó-váz).

Teljesítmények, költségek

A beszerzett LHD rakodógépek a magyar bauxitbá-
nyászatban kiemelkedõen hosszú élettartamot szolgál-
tak ki. Felújításokkal, fõdarab- és motorcserékkel a gé-
pek némelyike 10 éven túl is állományban volt. A kiöre-
gedett gépeket sokszor a fentebb említett másodlagos
munkafolyamatoknál, sokszor pedig egyéb technológiai
berendezések alapgépeként � így például marófejes jö-
vesztõgép, hosszúlyuk-fúró berendezés mobil alvázaként
� használták tovább. Az állományi (állóeszközként nyil-
vántartott) gépek száma 1989-ben volt a legtöbb: 38 db �
egy híjánmegegyezett az addig beszerzett mennyiséggel.

A magas gépszámot az egyszerre üzemelõ 4-6 mély-
mûveléses bánya, és azokon belül is a � különösen Nyi-
rádon � nagy távolságokra esõ munkahelyek � bauxit-
lencsék � indokolták. A beruházási, ill. üzemi meddõvá-
gat hajtások rakodó-szállító eszköze is az LHD volt. Ez
a körülmény egyúttal a gépeknek viszonylagosan alacso-
nyabb kihasználtságát, kihasználhatóságát is jelentette.

Az 1980-as években a Magyar Alumíniumipari
Tröszt (MAT) évente vizsgálta az LHDgépek kapacitás-
kihasználtságát. Példaként mutatjuk be az 1987-1989.
évek iparági átlagos mutatóit.

Adiagramon bemutatott adatok öt föld alatti bánya-
üzem (Deáki, Iza-III, Halimba-III, Bitó-II és Fenyõfõ-
I) teljes állományi gépszámára vonatkoznak (ez volt a
vizsgálati elõírás). Az akkori gyakorlat szerint azonban
általában üzemenként 1-2 gép felújításban volt, tehát a
tényleges teljesítmény 20-25%-kal jobb volt. Ténylege-
sen telepített gépekre vonatkoztatva a rakodási teljesít-
mény 85 kt/év, a kihasználtság 71% volt [4]. A kihaszná-
lási % az adott körülményekre (szállítási távolság, talp-
viszonyok) kiszámított elméleti és a tényleges teljesít-
mény viszonyszáma.

1995-ben � más berendezésekkel együtt � vizsgáltuk
az LHD rakodógépek 1990-1994 közötti költségeit is
[5]. Az adott idõszakot sajnos a bauxittermelés csökke-
nése, és az anyagok � mind az import alkatrészek, mind
a hazai üzemanyagok � árainak növekedése jellemezte.
A 4/a és /b ábrák mutatják, hogyan igyekezett ehhez a

3. ábra: Az LHD gépek kapacitáskihasználása
1987-1989

4/a ábra: Az LHD gépek fajlagos költségei évenként

4/b ábra: Az LHD rakodás-szállítás költségei
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bauxitbányászat alkalmazkodni. Az egy gépre esõ költ-
ségeket a termelés arányában csökkenteni tudta, de a
kitermelt bauxitra esõ költségek csak a karbantartás ro-
vására voltak egy ideig csökkenthetõk.

2001-ben Fenyõfõ Bányaüzemben az LHD gépekre
fordított költségek megoszlását mutatja egy 2002-ben
végzett elemzés (5. ábra). [6]

Összefoglalás

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a magyar ba-
uxitbányászat sikerének egyik meghatározó eleme a dí-

zel LHD berendezés, mely lehetõvé tette a vízszintesen
és horizontálisan is nagy változatosságban települõ ba-
uxit hatékony kitermelését.

A több évtizedes gyakorlat, a gyártó céggel való jó
kapcsolat mind a használat, mind a karbantartás, mind a
fejlesztés során hatékonynak bizonyult. Bányáinkban a
GHH kanalánál kisebb lapátot már sok éve nem találni.
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5. ábra:GHH rakodógéppel való rakodás-szállítás
költségmegoszlása

PODÁNYI TIBOR bányamérnöki oklevelét 1968-ban szerezte aMiskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen. 1968-1983-ig
a recski ércbányánál (Országos Érc- és Ásványbányák Rézérc Mûvei) dolgozott üzemmérnöki, osztályvezetõ-helyettesi,
üzemvezetõi, majd fõmérnöki beosztásokban. 1970-78 között mûszaki ellenõre volt a recski nagymélységû ércesedés
aknamélyítésének és vágathajtásának. 1983-tól a Bakonyi Bauxitbányánál dolgozott fõelõadó, osztályvezetõ helyettes,
osztály- és fõosztályvezetõ, ill. fõtanácsosi beosztásokban. 2005-tõl nyugdíjasként a MAL Rt. Bauxitbányászati Ágazat
mûszaki elõadója. A bauxitbányászatban fõ tevékenységi területe a mûszaki fejlesztés és a bányászati beruházások.

BOGÁR JÓZSEF bányagépész-mérnöki diplomáját 1969-ben, bányaipari gazdasági mérnöki oklevelét 1983-ban szerezte
a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen. 1969-tõl a Bakonyi Bauxitbánya Vállalatnál dolgozott. 1970-tõl a Halimba-II
bánya, majd 1974-tõl a teljes nyirádi bányaüzem (mélymûvelések és külfejtések) gépészeti vezetõje volt. 1989-tõl a vállalat
gépészeti osztályának vezetõje, 1994-tõl fõosztályvezetõ helyettesként irányította a vállat gépészeti és energetikai
tevékenységét. 1996-tól 2004-ig (nyugdíjazásáig) a vállalat gépészeti vezetõje volt. Ezután nyugdíjasként dolgozott aMAL
Rt. Bauxitbányászati Ágazatánál, ill. vállalkozóként dolgozik aMecsekércZrt. és aGeo-FáberZrt. számára. Tevékenysége
során kiemelten foglalkozott a dízelmotoros és a hidraulikus berendezések üzemeltetésével, fejlesztésével.

A Bányászati Közlöny tartalmából
A Bányászati Közlöny 2006/3. száma (október) közli:

� a személyi részben a közszolgálati jogviszonyváltozásokat, és a Bányásznap alkalmából adott kitüntetéseket az
MBH-nál

� a 2006. évi LVII. törvényt a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról

� a 2006. évi LXV. törvényt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról (kivonatos közlés)

� a 145/2006. (VII. 11.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

� a 2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozatot a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és
az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról

� a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatot az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakítá-
sokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl

� az MBH közleményeit:
= pályázat támogatás elnyerésére
= aMagyar Bányászati Hivatal elnökének 18/102/2006. (Bá.K. 2006/3.) MBH sz. tájékoztatása az ásványi

nyersanyagok kódjairól
= a Veszprémi Bányakapitányság új telefonszámairól PT


