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Fejlesztések, kísérletek a bányagépek gumiabroncs élettartam
növelésére

HORVÁTH ISTVÁN okl. bányagépész mérnök, gépészeti vezetõ, VÉGH JÓZSEF okl. bányagépész mérnök
(MAL Zrt. Halimbai Bányaüzem)

A szerzõk a MAL Zrt. Bauxitbányászati Ágazat Halimba bányaüzemében a rakodó-szál-
lítógépek gumiköpenyeinek élettartam növelése, gazdaságos kihasználása érdekében lefolyta-
tott üzemi kísérleteikrõl számolnak be.

Történeti áttekintés

Az 1960-as évektõl nagyarányú fejlõdésnek indult
hidraulikus energiaátvitel alapvetõen megváltoztatta az
ipar számos területén, így amélymûvelésû és külfejtéses
bányászatban is a termelõgépek szerkezeti felépítését,
alkalmazási területét. A lassúbb, nehézkesebb, rossz ha-
tásfokkal dolgozó mechanikus és pneumatikus gépek
mellett a hazai bauxitbányászatban is egyre inkább a
korszerû, nagy fajlagos erõ kifejtésû és teljesítményû
hidraulikus berendezések terjedtek el.

Az LHD-technika nagyarányú térhódításának ered-
ményeképpen 1975 óta mélymûveléses bauxitbányáink-
ban alkalmaztuk az amerikai-francia licence alapján
gyártott JOY TLF-4 típusú gumikerekes diesel-hidrau-
likus hajtású rakodó-szállító gépet.

A nagymobilitású gumikerekes gépek széleskörû al-
kalmazása (bauxit elõvájás, meddõ vágathajtás, segéd-
anyag szállítás, gépi kiszolgálás) az eredetileg használt
(a gyártó által szállított és javasolt) Michelin XKA típu-
sú gumiköpenyek gyors kopásához, elhasználódásához
vezetett. A sûrû köpenycserék megnövelték a fajlagos
költséget, ezért a köpenyek védelmére a meddõ vágat-
hajtásnál � ami a legnagyobb igénybevételt jelentette a
gumiköpeny számára � védõlánc alkalmazását láttuk
célszerûnek. Szélesebb körû elterjedésének illetve to-
vábbi alkalmazásának gátat szabott egyrészt viszonyla-
gos drága ára, másrészt pedig mûszaki, technikai okok.

Problémát jelentett a védõlánc felszerelési nehézsé-
ge (bányabeli körülmények), gyakori meghibásodása,
lazulása, szakadása. Meddõ vágathajtáskor a lánc és a
köpeny közé szorult kövek, törmelékek a köpeny ron-
csolódását okozták. Bauxitos talpon való közlekedéskor
a védõlánc szemei közé szorult képlékeny anyag követ-
keztében jelentõségét vesztette, és inkább rontotta,
mint javította a gép kapaszkodóképességét.

A sikertelen védõlánc-kísérletek után a fajlagos
költségcsökkentés érdekében a drága �tõkés� import-
ból származó Michelin gumiköpenyek kiváltását céloz-
tukmeg hazai gyártású azonosméretû, de jelentõsen ol-
csóbb Taurus köpenyek alkalmazásával. A kísérletek azt
bizonyították, hogy a Taurus-köpenyek nagyon rövid
(néhány napos) élettartama miatt a fajlagos költségek
nem csökkentek, inkább növekedtek. A kezdeti sikerte-
lenségek miatt egy ideig nem próbálkoztunk mással,

megmaradtunk a drága, de üzembiztos, stabilMichelin-
köpenyek alkalmazásánál.

A növekvõ bauxittermelés a géppark növelését, fej-
lesztését tette szükségessé. Az újabb beszerzésû rakodó-
gépek a német GHH cég termékei voltak, túlnyomó-
részt amodernebb, hidrodinamikus hajtásúLF-4.1 típu-
súak. A német gyártó eredetileg ezeket a gépeket is
Michelin 12.00 R24XKA típusú gumiköpenyekkel szál-
lította.

Halimba III. bányaüzemben bevált és elterjedt gya-
korlattá vált a szállítási útvonalak vágattalpainak beto-
nozása, mivel a vizes, felázott, kátyús talpon még ezek-
kel a viszonylag stabil gépekkel is nehézkes volt a ter-
melvény rakodása, szállítása.

Ugyanúgy, ahogy a JOY-nál, a GHH gépeknél is
problémát okozott az XKA jelû gumiköpenyek roha-
mos kopása. A laza dolomit- illetve mészkõtalp, vala-
mint a rücskös, feltöredezett beton rendkívüli igénybe-
vételt jelentett, amit az XKA jelû köpenyek nem sokáig
bírtak. A gyártó cégek (GHH, Michelin) szakemberei-
nek véleményét és segítségét kértük a probléma megol-
dására, akik javasolták, hogy a meddõvágatok hajtásá-
hoz és a betonozott útvonalakon használt gépeknél al-
kalmazzuk a 12.00 R24 XMINE D2 típusú gumiköpe-
nyeket, melyek ugyan jóval drágábbak az XKA-típusú
gumiknál, de sokkal kopásállóbbak. A lefolytatott kísér-
letek, a próbaüzem azt bizonyította, hogy az XMINE
D2 gumik beváltják a hozzájuk fûzött reményeket, és
valóban jóval hosszabb élettartamot produkálnak, tehát
némi fajlagos költségmegtakarítást eredményeztek. Ha-
limba III. bányaüzemben használatuk szinte kizáróla-
gossá vált.

Felvetõdött a köpenyek élettartamának szempontjá-
ból fontos kérdés: milyen mértékig koptathatók el a gu-
miköpenyek? A gyártó válasza az volt, hogy amennyi-
ben a köpenyeket nem kívánjuk újrafutóztatni, úgy az
acél karkasz megjelenéséig koptathatjuk a köpenyeket.
Jó ideig ezt a gyakorlatot követtük, míg felvetõdött a
gondolat: végezzünk kísérleteket futózott köpenyekkel.
Igaz ugyan, hogy ebben az esetben a köpenyeket egy
meghatározott mértékig lehet csak elkoptatni, de a régi
köpeny új futófelülettel való ellátása olcsóbb volt, mint
az új köpeny.

Halimba III. bányaüzemben a nyitott kapuíves (ún.
�Z� szelvények) acél vágatbiztosítási technológia terjedt
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el. A vágatkeresztezõdésben a biztosítóelemeket össze-
fogó kiálló csavarok gyakran okozták a rakodó-szállító-
gépek gumiköpenyeinek �oldal� sérülését. Sûrûn elõ-
fordult, hogy újszerû köpeny szenvedett olyan mértékû
sérülést, hogy ezáltal használhatatlanná vált. Jogos
igényként merült fel a sérült gumiköpenyek javíttatása.

A vállalkozó, akit a köpenyek javításával megbíz-
tunk, javasolta, hogy végezzünk kísérleteket más gyárt-
mányú, azonos méretû gumiköpenyekkel is. Így került
sor a Bridgestone gyártmányú diagonál köpenyekkel le-
folytatott kísérletre.

A rakodó-szállítógépek gumiköpenyeivel kapcsola-
tosan a természetes illetve rendellenes kopáson és sérü-
léseken kívül komoly gondot � élõmunka és eszköz-
igényt � jelentett a defektes kerekek szerelése, javítása.
Megoldásként kínálkozott, hogy a köpenyeket levegõ
helyett egyéb, relatíve könnyû anyaggal töltessük fel. Ez
irányú kísérleteket elõször az ARNCO-Euroforester
Kft. majd késõbb azATRAKft. (a kísérlet jelenleg is fo-
lyik) töltött köpenyeivel folytattuk. Az eddigi eredmé-
nyek biztatóak, ezért további kísérletképpen a töltött
köpenyek futózását is tervezzük.

A töltött köpeny kísérletekkel párhuzamosan pró-
bálkoztunkmég tömör gumiköpenyekkel is, egyszeri kí-
sérlet erejéig � sikertelenül.

A lefolytatott kísérletek részleteit az alábbiakban is-
mertetjük.

Köpenytípus váltás

A bányáinkban alkalmazott GHH LF4.1 típusú ra-
kodó-szállítógépek (1. ábra) gumiköpenyeinek élettar-
tam növelésére tett kísérletek közül elsõnek tekinthetõ
aMichelin XKA-ról az XMINED2-re történõ típusvál-
tás (2. ábra).

A köpenyek jellemzõi:

XKA köpeny egyE3/L3 típusúmegerõsített karkasz-
szal készült
gumiköpeny.
A profilki-
a l a k í t á s a
olyan, hogy a
köpenyvállak
tartományá-
ban a védett-
sége nagyon
jó, így a kö-

penynek magas élettartamot biztosít erõsen koptató és
agresszív talpon is.

XMINED2 köpeny L5R típusú, amit célzatosan, kü-
lönösen kemény igénybevételre gyártottak. A robosztus
és ezáltal rendkívül ellenállóképes futócsíkok, a pótlóla-
gosanmegerõsített váll- és futófelületekkel kiváló ellen-
álló képességgel rendelkezik átszakadások és szélsérü-
lések ellen. A profilkiképzés egy kompromisszumos
megoldás eredménye. Jó hajtástechnikailag is, és éles
sarkú tárgyakkal szemben ellenálló.

Eleinte az XMINE D2 köpenyt csak meddõ elõvá-
jásban használtuk, mivel ára kb. 30%-kal magasabb volt
az XKA köpenyénél. A kísérleti megfigyelések és élet-
tartam vizsgálatok viszont azt bizonyították, hogy az
XMINE D2 köpeny átlagos élettartama mintegy két-
szerese az XKA köpenyének. Ezenkívül a sérülések
okozta meghibásodások és defektek is jelentõs mérték-
ben csökkentek használatuk bevezetésével. Tehát mind
mûszakilag, mind gazdaságossági szempontok figyelem-
be vételével az XMINE D2 típusú gumiköpeny bizo-
nyult jobbnak az XKA-val szemben. Általános elterje-
désében (ma már szinte kizárólag ezt a típust használ-
juk) nagy szerepet játszott, hogy a bányamûvelés körül-
ményei egyre nehezedtek. A felázott sáros, kátyús vá-
gattalpon � és ennek javítását célzó betonozott úton �
megfelelõ élettartamot az XKA köpenyek nem tudtak
produkálni. Több évre vetítve az XMINED2 típusú kö-
penyek átlagos élettartama (az extrém, üzemzavar jelle-
gû meghibásodásokat kivéve) 1800-2000 üzemóra. Ez
azt jelenti, hogy az új, 60mmprofilmélységgel rendelke-
zõ gumiköpeny a karkaszig kb. egy év alatt kopik el.

A fenti megállapításhoz úgy jutottunk, hogy az 1.
táblázaton bemutatott nyilvántartás segítségével rend-
szeres és folyamatos állapotfeljegyzést végeztünk egyes
gépeinken lévõ gumiabroncsokról.

Futózás

A rendszeres állapotfelmérések, a
köpenyek kopásállapotának folyamatos
figyelemmel kísérése folyamán tapasztal-
tuk, hogy az 1-2 mm profilmélységig elko-
pott gumiköpeny innentõl kezdve gyor-
sabban kopik, mint az elején. Ez a megfi-
gyelés vetette fel az ötletet, hogy ne kop-
tassuk a köpenyeket a karkaszig, hanem
csak olyanmértékig, hogymég új futófelü-

lettel el lehessen látni.
A kísérlet a futózott köpenyek alkalmazására 2001

májusában indult azzal, hogy megfelelõ vállalkozót ke-
restünk, aki a még idejében levett gumiköpenyeink fu-
tózásáramindmûszakilag,mind gazdaságilagmegfelelõ
ajánlatot tud adni. Elképzeléseink szerint a GHH rako-
dó-szállítógépeken használatos Michelin 12.00 R24
XMINED2 és Bakony típusú föld alatti személy- és se-
gédanyag-szállító gépen alkalmazott Michelin 8.25 R15
XMINE D2 gumiköpenyekbõl szándékoztunk kísérlet-
képpen 4-4 db-ot futóztatni.

A zalaegerszegi székhelyû Schlosser Kft. ajánlata

1. ábra:GHH LF-4.1 rakodó-szállítógép

2. ábra: A két gumiköpeny profilformája
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mind mûszakilag mind árban kedvezõnek látszott szá-
munkra. Az általunk támasztott követelmény teljesíté-
sére, úgymint:
� megfelelõ mintázatú és profilmélységû legyen a
futózás

� ár-érték aránynak megfelelõ élettartam
határozott ígéretet kaptunk.

A futózásra átadott köpenyeknek meg kellett felel-
ni az alábbi mûszaki követelményeknek (3. ábra)
� a futófelületenminimálisan2-3mmmintázatmaradjon
� a köpenyen oldalsérülés lehetõleg ne legyen, illetve a
sérülés helyétõl függõen javíthatómaximum100mm-
es sérülés még elfogadott.

A 4. ábrán látható köpenyek
sérülései olyan mértékûek (a
köpeny oldala teljesen átszakadt,
és a sérülés túlságosan közel van a
peremhez), hogy javításuk a jelen-
leg ismert technológiával nem
lehetséges, illetve gazdaságtalan.

A futózások és javítások elter-
jedése sajnos nem valósult meg. A
futózott köpenyek kopása rend-
kívül rapszodikusnak mutatkozott.
Volt, amelyikrõl a használatba vé-
telt követõ 1-2 napon belül a futó-
felületrõl a mintázat (borda) egy-
szerûen levált, mások erõsen mor-
zsolódtak. Általában egyenetlenül
kopott a futózott felület. A leghosz-
szabb élettartamot egyetlen kö-
peny futózása teljesítette: 562 órát
futott nem egészen 3 hónap alatt.

Próba más gyártó termékeivel

Még ez év októberében a Brid-
gestone cég kedvezõ áron ajánlot-
ta az ORRV-STEEL L317 típusú
12.00 R24 W/T dimenziójú gumi-
köpenyét kísérletre (5. ábra).

Bár a gumiköpeny mintázata
teljesen más, mint a bevált
XMINE D2 köpenyé, és a profil-
mélysége is csak 35mm volt, mégis
megrendeltünk 4 db-ot kísérletre.

Pár napos, teljesen szokványos,
normál üzemi körülmények közötti igénybevétel után a
köpenyek futófelülete nagy darabokban kezdett leválni,
majd tíz nap után mind a négy köpeny teljesen tönkre-
ment. A cég képviselõje saját szemével gyõzõdött meg
az általunk jelzett problémáról, majd rövid vizsgálat
után levélben elismerték, hogy nem a mi bányabeli vi-
szonyainknak megfelelõ minõségû köpenyt ajánlottak.
Ennek megfelelõen a tönkrement gumiköpenyek teljes
vételárát visszatérítették, és a �csorbát kiköszörülendõ�
tesztelési ajánlatot adtak
olyan gumiköpenyre, amely az
õ tapasztalatuk szerint megfe-
lel az alkalmazási körülmé-

3. ábra: Futózásra alkalmas köpeny

Gép Köpeny Köpeny Állapot Horony- Csere Csere
üzemi száma pozíciója üzemi száma % mélység dátuma oka

4.5 F/2 BE 49 70 40 05.03.10.
JE 52 70 41
JH 50 70 39 Sérült
BH 51 70 40

4.1 F/6 (4980) BE 60 85 50 05.12.23.Töltött köp.
JE 61 85 51
JH 63 85 50
BH 62 85 50

4.1 F/11 BE 43 25 20 04.11.29. Sérült
JE 42 25 19
JH 41 25 19
BH 44 25 20

4.1 F/12 BE 68 90 59 Elkopott
JE 67 90 57
JH 65 90 58
BH 66 90 58

1. táblázat MAL Zrt. Bauxitbányászati Ágazat
Halimba bányaüzem GHH LF 4.1 típ. gépek gumiabroncs állapot változásai

4. ábra: Erõsen sérült gumiköpenyek

5. ábra: Bridgestone
ORRV-STEEL L317

köpeny
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nyeinknek.A termék neve:MLS16 abroncs a következõ
jellemzõ paraméterekkel:
� méret: 12.00-24 D2A TT 68
� típus: tömlõs kivitel
� terhelhetõség: 6150 kg/6,75 bar
� futófelület profilmélysége: 57,5 mm
Atesztelésre 4 db gumiabroncsot ajánlott a cég. Akísér-
let feltételeként vállalták:
� az abroncsok beszerzési árából kedvezményt biztosí-
tanak

� amennyiben az abroncsok nem teljesítik a jelenleg
használatban lévõk teljesítményét (amit akkor 3000
üzemórában határoztuk meg), akkor a kiesõ teljesít-
ménnyel arányos kártalanítás illet meg bennünket

� folyamatos közös állapotfelmérés és mérések alapján
elõzetes értékelések készítése.
A feltételeket elfogadtuk, és ennek megfelelõen a

kísérletet 2002. április 30-án elindítottuk. A 4 db gumi-
köpenyt a 14. üzemi számú GHH LF 4.1F típusú rako-
dó-szállító gépünkre szereltük fel 8094 üzemóra állás-
nál. Ettõl kezdve folyamatos állapot megfigyelést, rend-
szeres ellenõrzést és profilmélység mérést végeztünk a
cég képviselõjével közösen. Az eredményeket a 2. sz.
táblázat tartalmazza.

A kísérleti megfigyelések és mérések eredménye-
képpen megállapítottuk, hogy az általunk tesztelt
Bridgestone köpenyek a tönkremenetelig hat hónap le-
forgása alatt összesen 1709 üzemórát teljesítettek. A kí-
sérletet végül 2002. 12. 10-én lezártuk azzal a megálla-
pítással, hogy jelen bányabeli körülményeinknek legin-
kább megfelelõ köpenytípus a Michelin 12.00 R24
XMINE D2.

Töltött gumiköpenyek

2002 szeptemberében � a futózási kísérletek kap-
csán � találkoztunk az ARNCO Euroforester Kft.-vel,
amely � többek között � gumiköpenyek feltöltésével
foglalkozik. A gumiköpenyeket levegõ helyett szinteti-
kus poliuretán-gumival töltik fel, amit a gumigyártó ál-
tal megadott nyomásra kalibrálnak. A töltõanyag típu-
sát a gép alkalmazási területétõl függõen választják ki.
Különösen a feltöltött kerekek defektmentessége és az
ígért, minimálisan kétszeres élettartam nyerte el tetszé-
sünket. Az ARNCO ügyvezetõje 2002-ben bányajárá-
son vett részt üzemünkben, és tapasztalatai alapján
részletes ajánlatot adott. A töltõanyag semmivel sem
hajlamosabb az égésre mint maga a gumiköpeny, és
nem is robbanásveszélyes. A töltéshez a köpenygyártó
hozzájárulása nem szükséges.

A fentieket figyelembe véve végül 4 db új Michelin
12.00R24XMINED2 gumiköpeny feltöltését végeztük

el az ARNCO Euroforester szegedi telephelyén. A kí-
sérlet 2003. 05. 23-án az LF 4.1/7 számú GHH gépen
felszerelt új gumiköpenyekkel indult. 2003. 11. 18-án a
4.1/6-os számú gépünkre felszerelt 4 db használt, 47mm
átlagos profilmélységû töltött gumiköpennyel elindítot-
tuk a kísérlet második lépcsõjét. Az elsõ garnitúra kö-
penyt 2004. 02. 16-án 1339 üzemóra után, 35 mm-es át-
lagos profilmélységgel a 4.1/7 géprõl átraktuk a 4.1/8-as
gépünkre. (A két gép fékrendszere különbözik egymás-
tól. A 4.1/7 gép tárcsafékes, a 4.1/8-as pedig olajfürdõs
lamellás fékes.) Megfigyeltük, hogy az elsõ hídon a kö-
penyek belsõ oldala kevésbé kopott, mint a külsõ. A kü-
lönbség 10 mm 1339 üzemóra után (belsõ oldal 35 mm,
külsõ oldal 25mm). A kísérlet indítása után tizenhárom
hónap elteltével az ARNCO képviselõjének kérésére
rövid felhasználási kiértékelést adtunk az alábbiak sze-
rint.
2004. 06. 24-i állapotok:
Elsõ garnitúra:

Összes futott üzemóra: 1982
Átlagos profilmélység: 25 mm (kopás: 35 mm)

Második garnitúra:
Összes futott üzemóra: 1126
Átlagos profilmélység: 39 mm (kopás: 8 mm).

Ekkor még felelõsségteljes következtetéseket nem
tudtunk levonni, illetve végleges értékelést nem tudtunk
adni. A kísérletet tovább folytattuk, folyamatosan fi-
gyelve a köpenyek kopását. Az elsõ garnitúra gumikö-
penybõl legelõször a 4.1/8 gép jobb elején lévõ ment
tönkre. 2005. 03. 22-én 3084 óra futásteljesítmény után
a futófelület mintegy fele a töltésig levált. Még e hónap
végéig a másik 3 db köpenyt is levettük. Ezek összesen
3120 üzemórát futottak teljes tönkremenetelükig. A
második garnitúrát képviselõ köpenyek lecserélése
2005. 03. 21-étõl kezdõdõen vált szükségessé. Elõször a
bal elsõ köpenyt kellett levenni � 2644 teljesített üzem-
óra után, mert szétrepedt. A jobb elsõ köpeny 2990
üzemórát teljesített 2005. 05. 12-ig. A hátsó köpenyek
még 2005. 12. 23-ig bírták, és összesen 4424 üzemórát
futottak. Az egyes garnitúrák teljesített üzemóráit a 3.
sz. összefoglaló táblázat tartalmazza.

A jól érzékelhetõ jelentõs élettartam-növekedés, a
defektmentesség a töltött köpenyek alkalmazásának el-
terjesztését vetette fel számunkra. További kísérleteket
szerettünk volna folytatni ergonómiai vizsgálatokkal ki-
egészítve. Idõközben sajnos az ARNCO Euroforester
Kft. szegedi gyáregysége megszûnt, ezért a kísérletek
folytatása céljából az ATRA Kecskemét Kft.-hez for-
dultunk.

Kronológiai sorrendben azonban ide kívánkozik
még a tömör köpenyekkel folytatott kísérleteink rövid
leírása is.

Gépszám Köpeny poz. Üzemi sz. Horonymélység
BE 3 40 35 30

4.1F/14 JE 4 40 35 25
JH 2 30 20 10
BH 1 25 15 3

2. táblázat

Köpeny /
Garnitúra BE JE BH JH

Elsõ 3120 3084 3120 3120
Második 2644 2990 4424 4424

3. táblázat
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Tömörgumi abroncsok

2004. augusztusában levélben egy vállalkozó adott
ajánlatot 12.00-24 tömör �professzionális minõségû�
gumiabroncsra. Paraméterei: 12.00-24 TY 8,5� U-HD
UMS kivitel. Ajánlata szerint a lengyel, ausztrál, brazil,
francia, amerikai referenciákkal bíró gumi �a világ je-
lenlegi legjobb minõségû ipari gumiabroncsa, mely mi-
nõséget kizárólag ez a gyár készít és szállít a világban
mindenfelé.� A gumi nem könnyített tömör kivitel, tö-
mege 270 kg. Vállalva a nem olcsó ár és a közel tonná-
nyi géptömeg növekedés kockázatát, a kísérlet lefolyta-
tása mellett döntöttünk. Még ez év decemberében el-
szállítottunk 4 db felnit Budapestre, ahol a tömör
TONGYONG tajvani gumikat felpréselték rájuk.

Tekintettel a különösen nagy tömegre, a gumikat a
nagyobb teljesítményû, 2-es üzemi számú GHH LF4.5
típusú gépünkre szereltük fel. Alig másfél hónap eltel-
tével, 2005. február elején a kísérleti gumikon rendkívü-
li kopásokat észleltünk. Különösen a hátsó tengelyen lé-
võ gumik, azok közül is a jobb oldali kopott drasztiku-
san, sõt a szélérõl két nagy szegmens teljesen levált. Ez-
után a köpenyek rohamos tönkremenetele volt tapasz-
talható. Rövid idõmúlva, 2005. 03. 09-én a kerekeket le
kellett szerelnünk a géprõl, mert a gumik teljesen tönk-
rementek.

A �professzionális minõségû� gumik � a mi viszo-
nyaink között � mindösszesen 425 üzemórát teljesítet-
tek. Reklamációnkra a szállító a tönkrement gumik he-
lyett más minõségût adott, és így 2005. 04. 25-én a 14.
üzemi számú GHH LF4.1 típusú gépünkre felszerelt
második garnitúra tajvani gumival kezdtünk kísérletez-
ni. Alig egy hónap múlva a hátsó tengelyen lévõ köpe-
nyek elkezdtek durván kopni, szinte napról-napra mor-
zsolódott a felületük. A szállító értetlenül állt a jelenség
elõtt. A köpenyekrõl fényképfelvételeket készített.
Megcseréltük az elsõ és hátsó tengelyen lévõ gumikat.
A hátulra tett köpenyek gyors tönkremenetele hamaro-
san megindult. A gumikat mindösszesen 851 üzemóra
(az elsõ garnitúra duplája) futási idõ után le kellett sze-
relnünk. Reklamációnkra a vételár 2/3 részét a szállító
visszatérítette. Ezzel a tajvani tömör-gumis kísérletet
negatív eredménnyel lezártuk.

Ismét töltött köpenyek

Az ATRAKecskemét Kft. forgalmazza a világ egyik

legnagyobb defektmentesítõ töltõanyaggyártójának � a
Carpenter cégnek � termékeit, többek között az ATRA-
fit töltõanyagot. Kérésünkre a forgalmazó megadta re-
ferenciáit (Ausztrália, Kína, Dél-Afrika stb. mélymûve-
lésû bányái) és kijelentette, hogy az általunk már kipró-
bált Re Pneu és az általuk ajánlott ATRA-fit töltõanyag
tulajdonságai hasonlóak. Várhatóan az ATRA-fit töltõ-
anyaggal is ugyanolyan futásteljesítmények érhetõk el,
mint a Re Pneu-val, hiszen a töltött gumik �kopástelje-
sítménye� lényegében a felhasznált gumiköpeny minõ-
ségétõl függ. A töltés légmentes tömör kerékké teszi a
köpenyt, de megtartja annak rugalmasságát. Az élettar-
tam azáltal növekedhet, hogy nincs a kerékben nyomás-
változás, nehezebb, ezért nem pörög ki, kevésbé kopik
és nincs defekt.

Tekintettel a fentiekre és az ARNCO leállására, az
ATRA-fit töltõanyag kipróbálása mellett döntöttünk.
Ennekmegfelelõen 2005. 09. 15-én 4 dbMichelin 12.00
R24 XMINE D2 köpenyt feltöltettünk. A köpenyeket
üzemi számmal láttuk el (53, 54, 55, 56). A páratlan
számjegyûeket (53, 55) 7 bar-nak (elsõ tengely), míg a
páros számjegyûeket (54, 56) 4,5 bar-nak (hátsó ten-
gely) megfelelõ nyomásértékre töltettük, és a 14. sz.
GHHLF-4.1 típusú gépünkre szereltük fel 2005. 10. 24-
én (üzemóra állás: 2934). Még ebben az évben, 12. 23-
án a 6-os üzemi számú gépünkre is ATRA-fit anyaggal
feltöltött gumiköpenyeket szereltünk. Jelenleg tehát két
GHHLF-4.1F típusú gépünk üzemel feltöltött gumikö-
penyekkel. Állapotukat folyamatosan figyelemmel kí-
sérjük, rendszeresen végzünk profilmélységméréssel
egybekötött állapotfelmérést.

A legutóbbi állapotfelmérés eredményeit a két gar-
nitúra töltött köpenyre vonatkozóan a 4. sz. táblázatban
foglaltuk össze.

Amért adatokat kiértékelve, elemezve látható, hogy
azATRA-fit töltõanyaggal töltött köpenyek igen jó �ko-
pásteljesítményt� mutatnak. 1000 üzemórára vetítve a
14. számú gép köpenyei átlagosan 15,5 mm-t, a 6. sz. gé-
pé pedig mindössze 10 mm-t koptak.

Összefoglalás

Összegezve a különféle köpenyek kísérleteinek ed-
digi tapasztalatait megállapíthatjuk, hogy üzemi viszo-
nyainknak minden tekintetben leginkább megfelelõ a
Michelin gyártmányú 12.00 R24 XMINED2 típusú gu-
miköpeny. Fúvott kerékként használva ezzel a gyárt-

Gép üz. száma Köpeny Köpeny Állapot Horony- Csere dátum Csere oka
(üzemóra állás) pozíció üz. sz. ~% mélység (üzemóra)

BE 60 85 50
4.1F/6 JE 61 85 51 05. 12. 23. (3896) ATRA-fit töltött köpeny
(4980) BH 63 85 50

JH 62 85 50
BE 53 50 35

4.1F/14 JE 55 50 33 05. 10. 24. (2934) ATRA-fit töltött köpeny
(4606) BH 56 50 33

JH 54 50 34

4. táblázat GHH LF-4.1 gépek gumiabroncs állapotváltozásai 2006. 08. 23.
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mánnyal, illetve típussal értük el a legnagyobb futástel-
jesítményt, leghosszabb élettartamot.

Gumiköpeny élettartam növelõ kísérleteink közül a
tapasztalatok alapján a töltött köpenyekkel folytatottak
mutattak bíztató pozitív eredményeket. A lassúbb ko-

pás, élettartam növekedés, defektmentesség egyértel-
mûen kimutatható már az eddigi eredmények alapján
is. A kísérleteket tovább kívánjuk folytatni és kiterjesz-
teni a mûszaki paramétereknél talán még fontosabb er-
gonómiai megfigyelésekre is.

HORVÁTH ISTVÁN 1965-ben szerzett bányagépész- és bányavillamossági technikusi oklevelet, majd 1971-ben a
NehézipariMûszaki Egyetemen bányagépész- és bányavillamossági mérnöki oklevelet. 1978-ban irányítástechnikai szak-
mérnöki oklevelet kapott. 1971-1975-ig tanársegéd volt az egyetem Bányagéptani Tanszékén, majd a Bakonyi Bauxitbá-
nyánál helyezkedett el mûszaki elõadóként. 1979-tõl Halimba-III gépészeti vezetõje, 1993-1998-ig üzemvezetõ helyette-
se, majd másfél évig a Gépüzem vezetõje, 2000-tõl ismét a Halimbai Üzem gépészeti vezetõje.

VÉGH JÓZSEF 1971-1975-ig a Bakonyi Bauxitbánya Vállalatnál dolgozott föld alatti lakatosként. Közben leérettségi-
zett és felvételt nyert a miskolci NME-re. 1980-ban szerezte meg bányagépész- és bányavillamos mérnöki oklevelét. A
bakonyi Bauxitbánya nyírádi üzemeiben volt üzemi mérnök, körletvezetõ, majd gépészeti vezetõ 1995-ig. 1995-2003-ig
Halimba III. bányaüzem gépészeti vezetõ helyettese, 2003-tól gépészeti körletvezetõje. AMérnöki Kamaránál szakterve-
zõ és szakértõ minõsítést szerzett.

Külföldi hírek
A DMT széncseppfolyósító mûvet szállít Kínának*

Az 1970-es évek olajválsága hozta létre a gondolatot, hogy
fosszilis és megújuló energiahordozókból folyékony üzem-
anyagokat lehet elõállítani. Németországban a DMT foglal-
kozik ezzel az alternatív technológiával; 1976-ban laboratóri-
umi méretû széncseppfolyósító üzemben a kõszenet benzinné
és dízelolajjá alakították. A kísérletek alapján Németország-
ban az eljárás nem gazdaságos.

Ausztráliából azonban, ahol igen jó minõségû kõszenet
külfejtésbõl olcsón termelnek, eredményes szénolaj átalakí-
tásról értesültünk. A DMT kutatási vezetõje szerint Kínában
a széncseppfolyósító üzem a nyersanyagok és a munkabérek
alacsony költsége következtében gazdaságos. A nagyüzemna-
pi 600 t szénfeladással fogmûködniBelsõ-Mongóliában, meg-
építésére négy év szükséges, az építési terület 1 km2, évi 1 mil-
lió t üzemanyagot termel. A beruházási összeg a jelenlegi
becslés szerint 1 Mrd EUR.

Bár Kína olajtermelõ ország, az erõs gazdasági növekedés
következtében a növekvõ olajtermelés és behozatal ellenére
további importra szorul. A nagy széncseppfolyósító üzem ter-
melésével az ellátási biztonságot kívánják erõsíteni.
Energie, Umwelt, 2004. szeptember

Dr. Pethõ Szilveszter
* elõzõ számunkban (2006/5. 60. old.) már beszámoltunk arról, hogy
Kína Dél-Afrikával is szerzõdött széncseppfolyósító üzem létre-
hozására (Szerkesztõség)

Geo-Mine Surveying 2006
Geodéziai és bányamérési konferencia Szlovákiában

2006. szeptember 19-21. dr. Barátosi Kálmánnak, az ISM
elnökének védnöksége alatt Stara Lesnán tartották meg a IV.
Nemzetközi Részvételû Tudományos Konferencia, a Cseh
Bányamérõk és Geológusok Egyesületének XIII.
Konferenciája és a Nemzetközi Bányamérõ Egyesület (ISM)
5. Munkabizottsága közös rendezvényét �Geo-Mine
Surveying 2006� címmel. Magyar résztvevõk voltak: dr. Izsó
István bányakapitány (Miskolc), dr. Havasi István PhD, a
Miskolci EgyetemGeodéziai és Bányaméréstani Tanszékének
vezetõje és felesége, dr. Molnár Judit, valamint dr. Barátosi
Kálmán és felesége, dr. Pokorny Éva.

A konferenciát a házigazda Prof. Ing. Vladimir Sedlak
PhD, a KassaiMûszaki EgyetemBányamérés Tanszék vezetõ-
je, a szervezõbizottság elnöke nyitotta meg. Köszöntõt mon-
dott dr. Barátosi Kálmán, Prof. Ing. Jan Schenk Csc.
(Csehország) és Ing. Martin Vrubel (Csehország), a Cseh
Bányamérõk és Geológusok Egyesületének elnöke és az ISM
5. Munkabizottságának vezetõje.

Ezután kitüntetések átadására került sor. Elõszõr Ing.
Martin Vrubel adta át a Cseh Bányamérõk és Geológusok
Egyesületének �Frantisek Czechura akadémikus� díját öt bá-
nyamérõnek, köztük Barátosi Kálmánnak, aki a bányamérés
területén a nemzetközi együttmûködés elõsegítéséért és az
ISM-ben végzett munkájáért kapta a díjat. Másodjára Prof.
Ing. Gabriel Weiss PhD adta át a Kassai Mûszaki Egyetem
Bányászati Kara dékánjának bronz medálját Prof. Ing. Jan
Schenk Csc. részére, és az elõbbiekhez hasonló érdemekért
Barátosi Kálmánnak.

19-én a nemzetközi szekció ülését Barátosi Kálmán �A
magyarországi bányászati tevékenységek új engedélyezési
rendszerérõl� címû elõadása nyitotta meg. A díjak megkö-
szönése után a kutatási jogadomány, a bányatelek megállapí-
tása elõtt már szükséges környezetvédelmi engedély és a táj-
rendezésnek mûszaki üzemi tervben való tervezése új gondo-
latát ismertette. Kiemelte, hogy a magyar bányatörvény vál-
toztatása az egyszerûbb engedélyezési eljárási rend
érdekében történt. Havasi István a negyedik szakaszban �A
DGPS mérések pontossága, a Leica GS20 mûszerrel végzett
tesztmérések alapján� címmel tartott elõadást. A többi
elõadás bányászati jogokról, bányamérõk képzésérõl,
alábányászott autóutakról és más területekrõl, felhagyott
bányákról és környezetükrõl, hányókkal kapcsolatos prob-
lémákról, mérési módszerekrõl (fotogrammetria, GPS, 3D),
bányatérképekrõl, mozgásvizsgálatokról szólt.

20-án a konferencia résztvevõi a Lomnici csúcsot látogat-
tákmeg, majd délután a cseh és szlovák szekcióban 13 elõadás
hangzott el. A népi zenekarral kísért esti állófogadáson elõ-
ször Barátosi Kálmán, majd Vladimir Sedlak mondott kö-
szöntõt. A 21-én folytatódó cseh és szlovák szekcióbanmég 11
elõadás volt. A konferencia alatt 13-an poszter kiállításával
gazdagították a szakmai programot.

Dr. Barátosi Kálmán


