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1.) A BÁNYÁSZAT MEGHATÁROZÁSA, FELADATA
A bányászat az a műszaki, gazdasági és jogi tevékenység, melynek során - a társadalom
számára nélkülözhetetlen - a földkéregben előforduló ásványi nyersanyagok felkutatását,
kitermelését, a további felhasználásra való előkészítését végezzük. A bányászat feladata még
a kitermelés által okozott változások, károk helyreállítása és a terület újrahasznosításra való
előkészítése (Rekultiváció). A bányászati termelés mennyiségét és ezáltal a környezetre
gyakorolt hatását mindenkor a társadalom érdeke, igénye határozza meg.
A bányászati tevékenységet a jelenleg hatályos 1993. évi XLVIII. Törvény (Bányatörvény)
49. § 4. az alábbiakban definiálja:
4. „Bányászat (bányászati tevékenység)”: ásványi nyersanyagok kutatása, feltárása és
kitermelése, az e tevékenységek során keletkező hulladékok kezelése valamint az
ásványvagyon-gazdálkodás. Bányászati tevékenységnek minősül:
a) a kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett előkészítése, osztályozása, a
szénhidrogén-bányászatban elsődleges feldolgozása,
b) a haszonanyagok helyben végzett készletezése
c) a bánya szüneteltetése, bezárása, a szénhidrogénmező felhagyása,
d) a bányászati tevékenység befejezését követő tájrendezés,
e) a szénhidrogén, valamint az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására
alkalmas földtani szerkezetek kutatása, tárolásra történő kialakítása, igénybevétele és
bezárása
f) a geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása, továbbá
g) az a)–f) pontokban meghatározott tevékenységek során keletkezett hulladék
kezelése.
Péch Antal, a selmecbányai Bányászati Akadémia professzora szerint „A hasznosítható
ásványok termelésével és értékesíthető állapotba való átalakításával a bányászat foglalkozik.
A bányászat fogalma alatt tehát nemcsak a bányák mívelését, hanem az ércek előkészítését és
kohászati úton vagy anélkül eladhatóvá tételét értjük”
A bányászati termelés megkezdése előtt minden esetben tisztázni kell, hogy kérdéses ásványi
nyersanyag esetleges kitermelésére:
 Van-e igény?
 Gazdaságosan kitermelhető-e?
 Jogi feltételek biztosítottak-e?
Fentiek egyben megszabják a bányászati termelés módját és mennyiségét is. Elsődleges
feltétel a társadalom igénye az adott bányatermékre. A társadalmi igényt természetesen csak
gazdaságosan szabad kielégíteni, vagyis az összes termelési költségek nem haladhatják meg a
termékért nyerhető árbevételt. A jogi feltételek biztosítása alatt összességében azt értjük, hogy
a bányászati termeléssel idegen érdekek nem szenvedhetnek sérelmet, vagy ha igen, akkor
megegyezéssel vagy egyéb jogi úton a kártalanítás maradéktalanul mindkét fél számára
kedvezően megtörténjen.
Mivel a hatályos jogszabályok előírásai szerint a föld méhének kincse az
tulajdonát képezik, bányászati tevékenység csak a Bányatörvényben
végezhető. Az állam, ha nem gyakorolja közvetlenül állami vállalatok
bányászati jogát, úgy azt koncessziós szerződés vagy hatósági
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állam kizárólagos
foglaltak szerint
működtetésével a
engedély útján

bányavállalkozókra ruházhatja. Az ásványvagyon eredeti, keletkezési helyén ilyenkor is
állami tulajdonban marad. A kitermelést követően e bányajáradék megfizetésével kerül a
nyers bányatermék a bányavállalkozó tulajdonába. Ekkortól rendelkezik felette szabadon,
üzleti tervének megfelelően hasznosíthatja, feldolgozhatja, vagy értékesítheti. Az állam a
bányászat felügyeletét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalon, illetve ennek területi
szervein, a bányakapitányságokon keresztül végzi (bányafelügyelet).
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2.) A BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK
2. 1. Kutatás
A Bányatörvény szerint a kutatás „olyan földtani (geológiai, geofizikai, geokémiai) és
mérnöki módszerekkel végzett bányászati tevékenység, amelynek célja:
 az ásványi nyersanyagok lelőhelyének felfedezése,
 a felfedezett ásványi nyersanyag lelőhely lehatárolása és mennyiségi, minőségi
megismerése
A kutatás tehát a termelést megelőző azon tevékenység, melynek során az adott
ásványi nyersanyag térbeli elhelyezkedéséről, mennyiségéről, minőségéről a
lehetőségekhez képest a legpontosabb képet kapjuk. A kutatásnak ki kell terjednie a
hasznosítható ásványi nyersanyagvagyont körülvevő kőzetekre (fedő, fekü), mivel
azok tulajdonságai döntően befolyásolják a kitermelhetőséget, technológiát.
Részletesen kell foglalkozni a bányászatot fenyegető veszélyek lehetőségével (gáz-,
tűz-, vízbetörés-, omlásveszély), vagyis meg kell ismerni mind a hasznosítható ásványi
nyersanyagvagyon mind az azt körülvevő kőzetkörnyezet földtani, hidrológiai és
kőzetmechanikai viszonyait is.
A kutatás egyes fázisai a következők:
 archív adatok feldolgozása
 földtani
 geofizikai
 mélyfúrásos
 bányászati
 összefoglalás, kutatási zárójelentés
A kutatás hatósági engedélyhez vagy a koncessziós szerződésben előírtakhoz kötött
tevékenység, mely csak jóváhagyott műszaki-üzemi terv birtokában végezhető. A
felszín megbontásával nem járó előkutatás viszont engedély nélkül végezhető, de az
előkutatást az illetékes bányakapitányságnak be kell jelenteni, és a kutatásról az
érintett ingatlan tulajdonosával (kezelőjével) meg kell állapodni.
A bányászati kutatást célszerű a fellelhető archív adatok áttanulmányozásával,
feldolgozásával kezdeni és az itt szerzett ismeretek alapján tervezni a további
munkákat. A földtani adatok tudományos gyűjtése és rendszerezése hazánkban közel
kétszáz éves múltra tekint vissza. A földtani adatok nemzeti archívumát a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal Földtani és Adattári Osztálya kezeli, de fontos
információkhoz lehet jutni egyéb levéltárakban, egyes szakmai könyvtárakban,
múzeumokban, gyűjteményekben. Ugyancsak értékes adatokhoz juthatunk korábbi,
bezárt bányaterületeken végzett kutatás során a még élő szemtanuk, egykori dolgozók
beszámolói alapján.
Archív adatokat természetesen csak jogszerűen szabad beszerezni és felhasználni. A
bányakapitányságok ellenőrzik is az eljárás során a földtani adatok
felhasználhatóságának jogosultságát.
Ha az előkutatás eredményes, a további bányászati kutatás már csak a bányafelügyelet
által kiadott kutatási engedély birtokában végezhető. A kutatási engedély egy adott
területre, meghatározott nyersanyag(ok)ra és időtartamra érvényes. A kutatási
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engedély az engedélyesnek kizárólagosságot biztosít az engedélyben foglalt területen
az engedélyezett nyersanyag kutatására és a kutatás eredményes lezárását követően a
bányatelek fektetésére és a bányászati termelés megkezdésére.
A kutatási engedélyt és műszaki-üzemi tervet a bányakapitányság a jogszabályban
előírt szakhatóságok bevonásával adja ki, illetve hagyja jóvá. Az eljárás során az
érintett földterületek tulajdonosait, kezelőit is meghallgatják, esetleges
kártalanításukról is intézkedik a hatósági engedély.
A jóváhagyott műszaki-üzemi terv birtokában és abban foglaltak szerint végezhető az
érdemi kutatás. Célszerű elkészíteni a terület részletes földtani térképét. Geofizikai
mérésekkel további fontos ismeretek szerezhetők (elektromos szelvényezés,
szeizmikus mérések, stb.). A geofizikai módszerek az egyes nyersanyagféleségre
általában nem szolgáltatnak adatot, de a rétegek, telepek változásáról, egyes
réteghatárokról nagy pontosságú, térben jól lehatárolható képet adnak, így
megkönnyítik a költségesebb mélyfúrások célszerű helyének kitűzését.
Mélyfúrással már az adott pontban a teljes rétegsor megállapítható. A kinyert fúrási
minták földtani, fizikai és kémiai elemzése elvégezhető, magfúrás esetén még a
település viszonyairól (csapás, dőlés, vállaposodás) nyerhetünk fontos információt.
Kellő számú fúrás mélyítésével az előfordulás térbeli helyzete modellezhető, térképen
ábrázolható, földtani metszeteket lehet szerkeszteni. A tektonikai viszonyok,
vetődések, dőlés- és csapásviszonyok megszerkeszthetőek. A fúrási minták
elemzésével a minőségi mutatók (fűtőérték, hamutartalom, fémtartalom, stb.)
alakulása is ábrázolható térképen.
A mélyfúrásos kutatás során elengedhetetlen a fúrások geofizikai vizsgálata
(karottázsmérés). A mérés során a fúrólyukba leengedett szonda segítségével
geofizikai mérési módszerek alkalmazásával meg lehet határozni a fúrólyuk által
harántolt rétegek pontos vastagságát, mélységét, fekvését, anyagi összetételét,
minőségét. Szénhidrogén bányászat céljára fúrt lyukak esetében fontos a kőzet
porozitásának meghatározása és a lyuk béléscsövének perforálása. Lehetőség van
tetszőleges mélységből mintavételre. A karottázsmérés elvi vázlata az alábbi ábrán
látható:
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1. ábra: A karottázsmérés elvi vázlata

A kutató mélyfúrások segítségével megszerzett földtani adatokból ki lehet számítani a
terület ásványvagyonát annak jellemző minőségi paramétereivel együtt. Az
ásványvagyon készletszámítására több matematikai módszer létezik, melyek részletes
ismertetésére itt nem térünk ki. Ha geológiailag zavart, változékony az előfordulás,
úgy esetleg önkényesen, a zavartságok figyelembe vételével geológiai tömböket
határolunk le, és e tömbök készletét külön-külön számítjuk ki. (földtani tömbök
módszere). Egyéb esetben valamilyen matematikai statisztikai módszert alkalmazunk.
A készletszámítás pontossága függ a megkutatottság fokától, vagyis a fúrási
sűrűségtől. A megkutatottság fokát az alábbi kategóriák szerint jelöljük:
Ha a bizonytalanság (hibahatár):±10 % A kategória
±20 % B kategória
±30 % C1 kategória
±50 % C2 kategória1

1

Ezek az értékek 90%-os valószínűségi szintené rtendők.
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Az A, B, C1 és C2 kategóriájú ásványvagyont nevezzük ismert, vagy megkutatott
ásványvagyonnak. Használjuk még a D1 és D2 kategóriákat is. Ezeknél a
megkutatottság foka már olyan alacsony, - esetleg csak földtani feltételezésen alapul,
hogy már nem is soroljuk őket az ismert előfordulások közé, reménybelinek nevezzük
őket.
A megkutatottság foka a kutatásra fordítható költségektől függ. Bánya tervezéséhez
elegendő a C1 és C2 kategória, fejtés biztonságos telepítéséhez már A vagy B.
kategóriájú megkutatottság szükséges. Az A kategóriához (±10 %) a területet
bányavágatokkal körül kell határolni, így A kategóriás megkutatottság csak földalatti
bányaművelésnél érhető el. Magasabb (A és B kat.) csak túl sűrű mélyfúrási hálózattal
érhető el. Ilyenkor már érdemesebb bányászati módszerekkel folytatni a kutatást. Ez
külfejtések esetén kutató vagy nyitóárok létesítésével végezhető, földalatti művelés
esetén pedig a kutató, illetve feltáró vágatok hajtásával.
A kutatásról a kutatás befejezését követően, de legkésőbb a kutatási engedély lejártát
követő hat hónapon belül kutatási zárójelentést kell készíteni és azt az illetékes
bányakapitányságnak jóváhagyásra be kell nyújtani. Jóváhagyott kutatási zárójelentés
birtokában lehet kérelmezni a megkutatott területre a bányatelek fektetését, ami a
termelő tevékenység megkezdésének feltétele.
A kutatás során szerzett földtani adatokat (fúrási rétegsor, elemzések, zárójelentések,
stb.) a jogszabályi előírások szerint meg kell adni a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Földtani és Adattári Osztálya részére. Az MBFH adattárában, mint nemzeti
földtani archívumban őrzik a beszolgáltatott adatokat és azokat, mint üzleti titkot
kezelik, vagyis a bányászati jogosultság (kutatási engedély, bányatelek)
érvényességének ideje alatt jogosulatlannak nem adják ki.

2. 2. Termelés
Bányászati termelés csak bányatelek és jóváhagyott műszaki-üzemi terv birtokában
végezhető. A bányatelek tulajdonképpen egy jogi fogalom, nem tévesztendő össze egy
adott földterülettel, telekkel. Bányatelek alatt a föld felszínének és mélyének
bányászati tevékenység (feltárás, termelés, földalatti gáztárolás) céljára elhatárolt
része. A bányatelek fektetésének nem feltétele a külszíni földterület tulajdonjoga. A
bányatelek jogosultja kizárólagosan végezheti a bányászati munkálatokat, ehhez
szükséges jogosultságokat szerez, de kötelezettségei is felmerülnek (kártérítés kár
helyre állítás, rekultiváció, stb.). A bányatelket az érdekelt szakhatóságok bevonásával
határozatban állapítja meg a bányakapitányság. A bányatelek fektetést az ingatlan
nyilvántartásban is be kell jegyezni az érintett földterületekre.
Az ásványi nyersanyag kitermelése történhet mélyműveléssel, külfejtéssel és
fúrólyukon keresztül. Ez utóbbi módon történik a kőolaj, a földgáz és a felszín alatti
vizek bányászata. Lehetséges még szén (földalatti elgázosítás) és egyes ércek (főleg
szulfidos) kilúgozása után fúrólyukon keresztül történő kitermelése, de napjainkban
ezek még csak kísérletek, ezért a továbbiakban nem foglalkozunk e technológiával.
Ugyancsak nem tárgyaljuk a továbbiakban a kőolaj és földgáz bányászatát, mivel a
szilárd ásványok bányászatától annyira eltér, ennek a tanterv külön krzust szentel.
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Hogy egy előfordulást külfejtéssel, vagy mélyműveléssel célszerű-e lefejteni, általában
a költségek döntik el, bár egyéb tényezők (külszín, környezet védelme) is szerepet
játszhatnak. Durva közelítéssel állíthatjuk, hogy ha a takaró meddő rétegek több mint
tízszer vastagabbak a haszonanyagnál, akkor a mélyművelés célszerű, ellenkező
esetben a külfejtés. Szakszerűen: a meddő – haszonanyag arány > 10 esetén
mélyművelést, <10 esetén külfejtést érdemesebb üzemeltetni.
A fejtés az előfordulás feltárása után kezdhető. A feltárással a kitermelni kívánt
előfordulást (telepet) közvetlenül elérjük, a telepben el lehet készíteni a fejtést indító
bányatérséget. Külfejtésben ez a letakarítás és a nyitóárok, mélyművelésnél pedig a
főfeltáró vágatok, (akna, lejtakna, táró) feltáró vágatok, előkészítő és fejtést indító
vágatok.
2.2.1. Külfejtéses bányászat.
Külszíni fejtések művelésekor a kellően ismert és lefejteni kívánt előfordulást a
fedő rétegek letakarításával tesszük hozzáférhetővé és kitermelhetővé
(lefejthetővé).
A külfejtések kialakítását, a fejtési technológiát az előfordulás térbeli helyzete
és a termelésbe vont kőzetek jellemzői határozzák meg, ezért a mindenütt
előforduló munkafolyamatok tárgyalása után az egyes nyersanyag fajtánként
felmerülő technológiai eltéréseket vizsgáljuk.


Letakarítás alatt a kitermelni kívánt haszonanyagot fedő meddő kőzetek
kitermelését és meddőhányón való elhelyezését értjük. A legfelső,
humusztartalmú réteget külön kell kitermelni és deponálni, hogy ne
keveredjenek a terméketlen meddő kőzetekkel, így a rekultiváció során
ismét a legfelső takaró rétegként elterítve segítsék elő a növényzet
gyors megtelepedését. A letakarítandó meddő vastagsága 0 és akár több
száz méter között lehet. Nagy vastagságú fedő kőzetek letakarítása több
lépcsőben történik. Több telepes előfordulásnál (lignit-, szénkülfejtések) a telepek közötti meddő réteg eltávolítása is hasonlóan,
szeletenként történik. A fedőréteg letakarításának olyan távolságra kell
mindig megelőznie a fejtési homlokot, hogy a két munkaterületen
biztonságosan, egymás zavarása nélkül lehessen dolgozni. A homlok
kialakítását és az egyes munkafolyamatokat (jövesztés, szállítás stb.)
lásd a fejtési résznél.

9

2. ábra: Szénkülfejtés letakarítással, homlokkal és meddőhányóval





Fejtés alatt azt a bányatérséget és azt a tevékenységet értjük, amikor a
feltárt, letakarított ásványi nyersanyagot elértük és kitermeljük.
Külfejtésekben tehát a fedő meddő letakarítását követően érjük el a
hasznosítható telepet, és a telepben kialakítjuk a nyitóárkot, kiképezzük
a fejtési homlokot. A haszonanyag kitermelésével halad élőre a fejtési
homlok a letakarítást követve. Az eredeti környezetében lévő
kőzetanyag megbontását nevezzük jövesztésnek. A kőzet
keménységétől, szívósságától függően a jövesztés történhet fúrássalrobbantással, géppel,- homok és kavics esetén hidraulikusan
(vízsugárral). A fejtési homlokot úgy kell kialakítani, hogy robbantásos
jövesztés esetén maximum 50 m magas lehet, gépi jövesztés esetén a
maximum a gép magasságával egyező kell, hogy legyen. Dőlésszöge
(rézsűje) a kőzet szilárdságától függ, de a 70º-ot csak omlásra nem
hajlamos kemény kőzetekben haladhatják meg. Aláfejtés - 90º-nál
nagyobb, úgynevezett visszahajló homlok – még ideiglenesen is tilos.
Rakodás, szállítás. A jövesztett anyag valamilyen szállítóberendezésre
felrakása ma már kizárólag rakodógéppel, általában homlokrakodó
géppel történik, de léteznek az adott anyagra készült speciális
rakodógépek. Ha a jövesztés is gépi, úgy a gép a jövesztéssel az anyag
valamilyen szállítógépre való felrakását is elvégzi. Robbantással
jövesztett kőzetek esetében – főleg a kőbányászatban – előfordulhatnak
akkora darabok, melyek szállítása vagy akár felrakása is
balesetveszélyes vagy lehetetlen. Ilyenkor a rakodás előtt utólagos
aprítást kell végezni. Ez történhet robbantással (batározás) vagy törőaprító gép alkalmazásával. A fejtési homloktól általában gépkocsival
történik az elszállítás. Kisebb távolságok, és kisebb anyagmennyiség
esetén a teljes a szállítás a felhasználás (feldolgozás) helyéig
gépkocsival történhet. Nagyobb anyagmennyiség (100 ezer tonna/év
felett) szállítószalagon, vasúton esetleg függő kötélpályán is
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elszállítható. Szállítószalagra, vasúti kocsiba akár közvetlenül is
rakodhat a jövesztő-rakodó gép, vagy a homloktól elszállító gépkocsi
egy központi rakodón tölti a vasúti kocsikba vagy gumiszalagra az
anyagot.
Meddőhányók, rekultiváció. A letakarításból származó meddőt
lehetőleg a homlok mögött, azt kellő távolságban követve kell lerakni,
kiképezni a meddőhányót. Induló külfejtések esetében ez általában
lehetetlen, így vagy külön meddőhányót kell kialakítani, esetleg
meglévő természetes üregek, vagy régi külfejtések feltöltése lehetséges.
Folyamatosan haladó fejtés letakarítási és egyéb meddőhányóját
lehetőleg a bányán belül kell kialakítani a későbbi rekultivációt szem
előtt tartva. A haszonanyag teljes lefejtését, a bánya kimerülését
követően a területet úgy kell kialakítani, hogy az mindenhol
biztonságos legyen, a végső maradó rézsűk ne legyenek
omlásveszélyesek, és a terület újra hasznosítható legyen. E
munkálatokat a bányakapitányság által jóváhagyott bányabezárási és
tájrendezési műszaki-üzemi terv szerint kell elvégezni. E munkák
elkészülte után, ha már a bányászati tevékenységnek semminemű
utólagos hatása nincsen, a szakhatóságok bevonásával a
bányakapitányság törli a bányatelket és ekkortól a bányászat
befejezettnek tekinthető.

A továbbiakban egyes ásványi nyersanyagok külszíni lefejtésének sajátosságait
tárgyaljuk.
2.2.1.1. Szénkülfejtések

3. ábra: Szénkülfejtés
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Hazánkban két nagyüzemi – európai viszonylatban is jelentős méretű –
lignit külfejtés működik (Visonta, Bükkábrány). Mindkét bánya éves
termelése több millió tonna lignit. A fedő és közbe települt meddő
letakarításával további, a kitermelt lignit többszörösét kitevő meddő
áthelyezése történik meg. A kitermelésre számba jöhető lignit telepek
pannon korúak, és az Alföld északi peremén húzódnak nagyjából a
Gödöllő-Szerencs vonal mentén. Ez a kb. 200 km hosszú előfordulás
természetesen tektonikailag nem egységes, de több nagy teljesítményű
bánya kialakítására van lehetőség. E bányákban a fejtési homlok több
száz méter, a kifutási hossz több kilométer, az éves termelés több millió
tonna lehet. A fejtések tehát a nyitóárokból indítva frontszerűen
haladnak előre az előfordulás természetes vagy mesterséges határáig.
Egymást követi szükséges távolságban a letakarítás, fejtési homlok és a
meddőhányó. A technológia követhető a mellékelt vázlaton és
fényképeken.

4. ábra: Sávszerű lefejtés

A Mátra – Bükkaljai előforduláshoz hasonló nagyságrendű, de
valamivel kisebb a Nyugat-Magyarországi lignit előfordulás.
Szombathely - Torony térségében 1 milliárd tonna körüli lignitvagyon
található. Ezen előfordulások akár több száz évre fedezhetnék hazánk
villamos energia igényét.
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5. ábra: Lignit külfejtés, Visonta

Az egyéb hazai szénelőfordulásokon csak kisebb méretű külfejtések
létesíthetők. Az idősebb korú (eocén, kréta, liász) széntelepek többnyire
nagyobb mélységben települtek, ezért ezek külszíni lefejtésre csak a
peremi területeken, kiemelkedéseken alkalmasak. Méretüknél fogva
csak kisebb (évi 10 ezer és néhány százezer tonna között) termelés
érhető el, ezért főleg csak helyi jelentőséggel bírnak. A lefejtés elve és
technológiája hasonló az előbbiekben tárgyalt lignit külfejtésekhez, de a
méretek természetesen sokkal kisebbek. E külfejtésekben a szállítás ma
már szinte kizárólag gépkocsival történik.
1. Némileg eltér a fentiektől a Mecseki szénmedencében korábban
működtetett külfejtések technológiája. Mecsekben a telepek
általában meredek dőlésűek (50º felett). A telepek vastagsága
változó. A telepes összlet vastagsága 300-800 m, ezen belül 175
db 5cm-nél vastagabb telepet különítettek el. Földalatti
műveléssel fejtették a 0.5 - 12 m vastagságú kb. 40 db
széntelepet. Külfejtéseknél a felhasználó Pécsi Erőmű nem
igényelte az egyébként magas 24000 kJ/kg fűtőértéket, így a
telepes összlet egésze egybe lett lefejtve. A letakarítás után
szintenként mélyült a bányagödör. A rézsű kialakítása,
dőlésszöge a biztonsági előírásoknak megfelelően történt. A
külfejtési gödör így egy csúcsán álló kúphoz hasonlítható. A
lejáró utak ennek a kúpnak a palástján van kiképezve. A
jövesztés robbantással történt. Egy helyszíni osztályozással a
nagyobb méretű darabokat leválasztották, ami egyébként meddő
kőzet volt. Az osztályozott termék fűtőértéke a benne lévő
meddő hígítása folytán ugyan lecsökkent 10-12000 kJ/kg-ra, de
az erőmű ezt a fűtőértéket igényelte. A pécsbányai és a vasasi
külfejtések évi közel 1 millió tonna fűtőanyaggal látták el a
Pécsi Erőművet annak földgázra és tűzifára való átállásáig.
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2. 2. 1. 2. Bauxit külfejtések.
Bauxitbányászatunk a 90-es évek közepéig főleg mélyművelésű
termelést folytatott. Ez erősen vízveszélyes bányászat volt, ami a
termelési költségeket növelte és a víz emelése környezetvédelmi
problémák sorát vetette fel. Az erősen lecsökkent termelés fokozatosan
a karsztvízszint feletti, így felszínhez közeli, külfejtéssel művelhető
területek felé tolódott el.
A bauxit nem nevezhető szabályos településnek, mint a szén. A triász
korú mészkő és dolomit karsztosodott felszínének egyenetlenségeibe
települtek a trópusi, szubtrópusi üledékek, ezért az előfordulást alakja
után inkább lencsének nevezzük.
Az előfordulás alakja határozza meg a fejtés méretét. A mivel a takaró
meddő és a telep vastagsága változó, a kitermelés során a veszteségre és
a hígulásra fokozottan kell ügyelni. A bauxit agyagszerű kőzet, ezért
kotró, illetve rakodó gépekkel viszonylag könnyen jöveszthető.
Általában igaz ez a fedő rétegekre is, bár itt előfordulhatnak olyan
közbe települt homokkő és mészkőpadok, melyeket robbantani kell. A
szállítás ma már kizárólag gépkocsival történik. A bánya kialakítása és
a fejtés hasonló a mecseki külfejtésben leírtakhoz.
A végső maradandó rézsű a biztonság figyelembe vételével a műszakiüzemi tervben előírtaknak megfelelően kerül kialakításra.
A bauxit külfejtésekkel kialakított bányagödrök mélysége ritkán haladja
meg az 50 métert. Lásd: 6-11. ábrák
A külszín és a környezet védelme érdekében többször a felszínhez
közeli bauxitlencse lefejtése földalatti műveléssel történik annak
ellenére, hogy műszakilag, gazdaságilag indokoltabb lenne a külfejtés.
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6. ábra: Bauxit külfejtés, Németbánya

7. ábra: Bauxit külfejtés, Németbánya
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8. ábra: Bauxit külfejtés, Bakonyoszlop

9. ábra: Rekultivált bauxit külfejtés, Fenyőfő
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10. ábra: Bauxit külfejtés, Óbarok

11. ábra: Bauxit külfejtés, Óbarok

17

2. 2. 1. 3. Agyagbányászat.
Az építési és kerámiaipari nyersanyagok általában oligocén, vagy annál
fiatalabb kori üledékes kőzetek. Fiatal koruknál fogva tektonikailag
viszonylag nyugodt felszín közeli előfordulások. A felhasználói
igényeknek megfelelően az egyes bányák éves termelése néhány ezer
m³ és néhány százezer m³ közötti. A nagy felhasználók (téglagyárak)
általában a bánya közelében létesülnek, de egyes kisebb felhasználók
(fazekasok, keramikusok, porcelángyárak) különleges igényeik miatt
akár több száz kilométerről (akár importból is) szerzik be
alapanyagukat.
A fejtési technológia hasonló a lignit külfejtésekhez, figyelembe véve a
méretbeli különbségeket. A letakarítási homlokot követi a fejtési
homlok. Az agyagtelepek kotrógéppel jöveszthetők, robbantásra
általában nincs szükség. A szállítás gépkocsival, nagyobb termelés
esetén szállítószalaggal, esetleg függő kötélpályán történhet.

12. ábra: Tűzállóagyag külfejtés, Felsőpetény
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2. 2. 1. 4. Kőbányászat
Az üzemelő kőbányák méretei és éves termelése a felhasználás céljától
függően igen tág határok között mozognak. A sor a helyi építőipari
igényeket kielégítő évi néhány ezer tonnát termelő kis kőbányáktól a
cementgyárakat kiszolgáló 1 millió tonna fölötti termelési kapacitású
nagy üzemekig terjed. A kitermelendő nyersanyag összetétele,
minősége általában nagy területen és vastagságban viszonylag
homogén. Többnyire a felszíni kibúvásokat művelik, (a nagyobb
mélységben elhelyezkedő előfordulások fejtése gazdaságtalan) ezért
nagyobb mérvű letakarításra nincsen szükség. Letakarítani csak a
humuszréteget és a haszonanyag közvetlen felszínén található mállott,
szennyezett részt kell.
A haszonanyag keménysége és szívóssága miatt általában géppel nem,
csak robbantással jöveszthetők. A robbantási technológiától függően a
szintmagasság 30-50 méter lehet. Az előfordulás többnyire
hegyvidékeken találhatók, a bánya meredek felszín mentén alakítható
ki. Az első, legfelső szintet ott célszerű kialakítani, ahol megtörténhet a
kapcsolódás a felhasználóhoz (Törő-osztályozó gépsor, közúti
csatlakozás, szállítóberendezés feladó állomása, stb.). A kialakított
homlok a felszín dőlésétől függően fokozatosan emelkedik. Mire a
homlok magassága elérné a robbantásos jövesztésnél megengedett 3050 méter magasságot, ki kell alakítani a következő szintet. A két szint
egymástól kellő távolságban követheti egymást. Szükség esetén, vagyis
amikor a legfelső szint magassága eléri a megengedett magasságot
újabb szint alakítható ki. A bányaudvarokat úgy kell kiképezni, hogy a
csapadék és az esetleges fakadó vizek ne gyűljenek össze, hanem
gravitációs úton kicsurogjanak, tehát a talp néhány ezrelékkel kifelé
dőljön. A homlok szélességét részben a terület adottságai, részben a
szükséges termelési kapacitás szabja meg. Nagy üzemekben a fejtési
homlok szélessége akár több száz méter is lehet. Az egyes szinteket
összekötő utak a homlok szélén alakíthatók ki.
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13. ábra: Finomtörő és osztályzó, Dunabogdány

14. ábra: Rakodás, Dunabogdány
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15. ábra: elrobbantott készlet, Dunabogdány

16. ábra: Elrobbantott készlet, Dunabogdány
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17. ábra: Tömbkőbányászat. Rózsabánya, Siklós

18. ábra: Tömbkőbányászat, Süttő

A cement és mészműveket, a kohászatot valamint az út, vasútépítést
kiszolgáló bányák kész terméke a gyártási technológiától függő, illetve
a felhasználáshoz szükséges szemnagyságú osztályozott bányatermék.
A nyers bányaterméket ezért egy törő-osztályozó gépsoron kell
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átengedni. E gépsort célszerű a bánya legalsó szintjén a robbantás
veszélyes hatótávolságán kívül elhelyezni.
Az építő és díszítő kövek bányászatánál viszont a cél a nagyobb méret
elérése. A szobrászat vagy a fűrészelt burkolólapok készítéséhez akár
több m³ nagyságú darabokra van igény (tömbkő bányászata). Ilyenkor a
kellő méretű darabokat fűrészeléssel lehet kitermelni. A robbantás a
repedések képződése miatt kerülendő. (Lásd süttői kőbányát) Tömbkő
bányászata estén ki lehet használni a természetes vállaposodást,
rétegződést is. (Rózsa bánya, Siklós)

19. ábra: Tömbkőbányászat, Süttő

Az elmúlt évszázadokban az építőkő bányászatánál még általános volt a
fűrészeléssel, hasítással való kitermelés. A fűrészelés az édesvízi
mészkő bányászatánál volt gyakori. A mészkő ugyanis viszonylag puha,
(Mohs-féle skála szerint 3-as keménységű), ezért acél fűrésszel
könnyen fűrészelhető. Letakarítást nem végeztek és az omlékony,
töredezett fedő rétegek alatt kellő biztonsági vastagságot hagyva tulajdonképpen földalatti műveléssel - termelték ki az építőkövet. A
kőzet állékonyságát kihasználva sokszor igen nagy méretű üregeket
hagytak vissza biztosítás nélkül. Így keletkezetek Budapesten a
Kőbányai Sörgyár és a budafoki borászat által használt pincerendszer és
a fertőrákosi barlangszínház. Viszont az idővel elfeledett biztosítatlan,
el nem tömedékelt üregek napjainkban egy sor építészeti és biztonsági
problémát vetnek fel.
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20. ábra: Fertőrákos, kőfejtő
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2. 2. 1. 5. Kavics- és homokbányászat.
A működő kavics és homok előfordulások, mint fiatalkorú folyami
üledékek kivétel nélkül a felszín közelében találhatók, művelésük
külfejtéssel történik. Az üzemek mérete tág határok között váltakozik, a
helyi igényeket kielégítő évi néhány száz tonnát termelő homokgödörtől
az évi több százezer m³ kavicsot termelő nagyüzemig terjed.
Mind a takaró humusz, mind az esetleg szennyezett felső rétegek és
haszonanyag laza szerkezetű, így robbantani általában nem szükséges.
A jöveszthetés rakodó, illetve kotró gépekkel vagy akár tolólappal
(dózer) végezhető. A település viszonylag szabályos, az egyes rétegek
jól elhatárolódnak egymástól. A műrevaló telepek vastagsága a néhány
métertől a néhányszor 10 méterig terjed, de elérhetik a több száz
méteres vastagságot. Az anyag többnyire homogén szerkezetű, de
lehetnek eltérő minőségű, szennyezett, agyagosabb rétegek. Ezeket
szelektíven kell kitermelni, és külön töltésanyagként értékesíthetők,
vagy meddőhányón elhelyezni.
A homok és kavics előfordulások többnyire sík vagy kissé dombos
vidékeken találhatók, tehát a bányaudvart előbb-utóbb az eredeti felszín
alatt, bányagödörben kell kialakítani. A kevésbé állékony kőzetben a
rézsű dőlésszöge jóval kisebb lehet, mint ahogy a kő vagy akár az
agyagbányászatban megengedett. Ez a dőlésszög működő fejtésben sem
haladhatja meg az 50-60º-ot. Rekultiváció esetén a visszahagyott
végleges rézsű dőlésszöge 30º körül lehet.
A jövesztés – rakodás - elszállítás munkafolyamatok általában egy
lépcsőben történnek, amit az anyag eredeti települési formájában való
laza szerkezete tesz lehetővé. A homlok magassága itt sem haladhatja
meg a rakodógép gémjének magasságát. Ha ez bekövetkezne, új szintet
kell kialakítani.
Mivel a kavics és homoktelepek felszín alatti vizek tározói, a
bányagödör mélyülésével előbb-utóbb megjelenik a víz, a termelés csak
víznívó alól lehetséges. Kisebb mélységig (5-10 m) ez a partról meríték
létrás (vonóvedres) kotróval végezhető. Nagyobb mélységből (akár 50
m) hajóra telepített úszó kotróval (bagger) vagy hidraulikus jövesztéssel
és zagyszivattyúval csővezetéken keresztül szállítva végezhető a
termelés. (Hydrop) Víznívó alól történő termeléshez az illetékes vízügyi
hatóságtól be kell szerezni a vízjogi engedélyt.
A homok, de főleg a kavics bányászatának befejezésével általában
nagyméretű (akár több száz ha felületű) szabad vízfelszín marad vissza,
mely a rekultiválációt követően üdülési, sport célokra vagy halastónak
hasznosítható. (Délegyháza, Mályi, Nyékládháza) Sokszor az
elsődleges cél egy halastó létesítése és itt a kitermelt kavics értékesítése
csak járulékos tevékenység.
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Igen jelenős kavicsvagyon található folyóink (Duna, Dráva, Felső
Tisza, Szamos) középszakasz részein. Napjainkban már a folyókból
kavicsot bányászati céllal kitermelni környezetvédelmi szempontok
miatt tilos. Csak a mederkotrásból, mederszabályozásból kitermelt
kavics értékesítése lehetséges.
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2. 2. 2. Mélyművelés
2. 2. 2. 1. Feltárás
Amennyiben a megkutatott, kellően ismert ásványvagyont
mélyműveléssel célszerű lefejteni, a fejtés előtt az előfordulást fel kell
tárni. Feltárás az a bányászati tevékenység, melynek során a mélyben
települt hasznosítható ásványi nyersanyag előfordulást (telepet) a
külszínről olyan bányatérségekkel (vágatokkal) érjük el, melyeken
keresztül a fejtések telepíthetők, a fejtéshez szükséges
munkafolyamatok kiszolgálhatók és a termelvény további feldolgozás,
felhasználás céljából a külszínre szállítható.
A
külszínről
indított
vágatokat
bányalétesítményeknek. Ezek az:




nevezzük

főfeltáró

akna
lejtősakna
táró

Akna (függőleges akna vagy függakna) a külszínről indított, többnyire
felülről lefelé mélyített függőleges bányatérség. Megnevezésében benne
foglaltatik a feltárás utáni elsődleges funkciója is (szállítóakna, légakna,
vízakna stb.). Lejtős aknának nevezzük a külszínre nyíló, többnyire
onnan indított lejtős (~5º-30º dőlésű) bányatérséget. Feladata ugyanaz,
mint a függőleges aknáé, vagyis a feltárást követően a járás, szállítás,
szellőztetés vízemelés, energia-, anyagellátás, stb. Tárónak nevezzük a
külszínről indított vízszintes, vagy közel vízszintes vágatot. Ha a
telepek úgy helyezkednek el, hogy a táróval az élőfordulást a fekü felől
(alulról) lehet feltárni, altáróról beszélünk (A közbeszédben és a
médiában elterjedt tárna kifejezést a szakmai nyelv nem használja. A
bányavidékeken egyes vendéglátó létesítmények neve mellett a
médiában általában minden földalatti bányatérséget hibásan tárnának
hívnak.)

21. ábra: Meredek dőlésű széntelep feltárása függőleges aknákkal
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22. ábra: Enyhe dőlésű széntelep feltárása lejtős aknával

A főfeltáró létesítmények helyét a felhasználás célja határozza meg.
Szállító akna alsó pontja (rakodója) a földalatti szállítási útvonalak
hosszának, ezáltal a szállítási költségek minimuma alapján kiszámított
pont. Ezt nevezzük az akna optimális pontjának. Lényegében ez az
előfordulás térbeli súlypontja. Ez a pont a kutatófúrások adataiból – itt
most nem részletezett számítással – határozható meg. Ez azért lényeges,
mert a szállítás költsége föld alatt nagyságrenddel nagyobb, mint a
külszínen. Egy hibás aknatelepítés az egész vállalkozás
gazdaságosságát teheti tönkre. Az akna telepítési pontját még
befolyásolhatják a külszín földrajzi, domborzati és tulajdonviszonyai
valamint az akna tervezett tengelyének földtani viszonyai.
Tektonikailag zavart helyen, vetőzónában az akna mélyítése során
váratlan, esetleg megoldhatatlan nehézségek merülhetnek fel. Ilyen
helyen a nagyméretű, hosszú élettartamú bányatérségek biztosítása is
nehézségekbe ütközhet, csak bonyolultan, többlet költségek árán
lehetséges.
A táró és a lejtakna hajtása lényegében megegyezik a vágathajtási
technológiával, ezért itt külön nem foglalkozunk vele. Az aknamélyítés
viszont a bányaépítés egy speciális szakértelmet, felszerelést és
technológiát igénylő része. A hazai gyakorlatban a függőleges aknák
belső átmérője minimum 6-8 méter. 2-300 méter mélységig célszerűbb
lejtősaknát mélyíteni, ettől a mélységtől létesülnek függőleges aknák,
Magyarországon a recski akna volt a legmélyebb 1100 méter
mélységével.
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2. 2. 2. 1. 1. Aknamélyítés
Függőleges akna mélyítésének kezdése előtt az akna tengelyét
mélyfúrással a tervezett hosszánál nagyobb mélységig végig kell
fúrni, hogy a technológia és biztosítás pontosan megtervezhető
legyen.
Az aknamélyítés egyes technológiai munkafolyamatai a
következők:
 Jövesztés (fúrás-robbantás)
 Rakodás
 Szállítás
 Biztosítás
Gondoskodni kell még a szellőztetésről, a fakadó vizek
emeléséről, az energia (villamos, sűrített levegő) ellátásról, az
anyagellátásról, a munkahelyi világításról, a jelző-, és a hírközlő
rendszer kialakításáról.
Ha az akna mélyítése már meghaladta a 20-30 métert és a kőzet
kellően állékony, a talpon végzett munkákkal (rakodás, szállítás
ideiglenes biztosítás, szerelés) egy időben, az aknatalp fölött kb.
15 méterre végezhető a végleges biztosítás (falazás, betonozás,
stb.) beépítése. Ezt nevezzük párhuzamos aknamélyítésnek.

23. ábra: Párhuzamos aknamélyítés
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Az aknatalpon végzendő munkák védelmére és kiszolgálására, a
folyamatos munkavégzés lehetőségének biztosítására munka- és
védőpadozatokat kell beépíteni. (Lásd: ábra) Szükség esetén,
több helyen való egyidejű munkavégzés esetén több munka és
védőpadozat is beépíthető.

24. ábra: Aknamélyítés, munka és védőpadozatok

A munkapadozat a talp fölött 3-4 méterre található és a talpi
munkavégzést szolgálja ki Egyéb munkavégzés a padozatról
közvetlenül is végezhető. A munkavégzés helyszínei fölött az
aknába esetlegesen visszahulló kőzet és egyéb darabok ellen
védelmet nyújtó méretezett védőpadozatot kell beépíteni. A
védőpadozaton keresztül a járásra és a szállítóedény (bödön)
számára az átjárhatóságot csapóajtón át kell lehetővé tenni.
A jövesztés általában fúrással, robbantással történik, kivéve
laza, vízdús homokokat, melyen történő áthaladás különleges
technológiát igényel. Aknamélyítés során szinte minden esetben
több-kevesebb fakadó vízzel is számolni kell, ezért csak vízálló
robbantóanyag használható. Robbantás esetén a munka-, és
szükség esetén a védőpadozatot olyan magasságba kell
felemelni, hogy azokban a robbantás károsodást ne okozzon. Ez
úgy lehetséges, hogy ezek a padozatok, - mint az egyéb
szerelvények többsége – drótkötélre vannak felfüggesztve, és
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csörlő (vitla) segítségével az aknában emelhetők, vagy
süllyeszthetők.
A rakodás drótkötélre felfüggesztett markoló kanál (bagger)
segítségével közvetlenül a szállítóedénybe történik. A
termelvény kiszállítására egy drótkötélen függő, általában
néhány m³ térfogatú edény, a bödön szolgál. A bödön
segítségével történik a személyszállítás és egyes segédanyagok,
valamint a robbantóanyag szállítása is.
Az aknában mozgó berendezések (szállítóedény, padozatok,
stb.)
mozgatása
az
aknatorony
segítségével,
az
aknaszállítógéppel történik. Az aknamélyítés ideje alatt, annak
speciális igényei miatt ideiglenes toronnyal és szállítógéppel
történik. Az akna elkészülte után lehet felállítani a végleges
aknatornyot és a szállítógépet
A nagy mélységű és nagy átmérőjű aknák biztosítása falazással
vagy betonozással történik. A falazat súlyát a falazati lábak
tartják. A falazati láb 15-50 méterenként a határoló kőzetbe
kúposan réselt üregbe épített szerkezet, amelyre építve tartja a
falazatot, és annak súlyát áthárítja a kőzetkörnyezetre. A
végleges biztosítás beépítése tehát a falazati lábaktól fölfelé, a
korábban beépített falazati lábig történik.
Kisebb jelentőségű és mélységű aknák biztosítása történhet fával
is, de ilyenkor a szelvény négyzet vagy téglalap keresztmetszetű.
Állékony kőzetben (mészkő, andezit, stb.) biztosítás nélkül is
mélyülhetnek kisebb aknák.
Ha a fakadó víz mennyisége csekély, úgy a vízemelés történhet
a bödönben, akár a termelvénnyel együtt is. Nagyobb
vízmennyiségek igen megnehezítik a talpi munkákat, különösen
a robbantólyukak fúrását és a robbantást. Ilyenkor az aknatalpon
egy vízgyűjtő mélyedést (zsompot) kell kialakítani, ahonnan
búvárszivattyú segítségével lehet emelni a fakadó vizet. Kis
mélység esetében a vízemelés közvetlenül a külszínig történhet,
nagyobb mélység esetén átemelő szivattyútelepeket kell
létesíteni.
A munkahelyi szellőztetés feladata az aknatalpon dolgozók
légzésre alkalmas levegővel való ellátása és az itt keletkezett, az
oxigént a levegőből kiszorítani képes egyéb gázok elszállítása.
Az egy kijáratú, nem áthúzó légáramú bányatérség, (így az
aknamélyítés is) diffúzióval maximum 10 méter hosszban
szellőztethető. A munkahely szellőztetése az áthúzó légáramból
vagy a külszínről szerelt minimum 800 mm átmérőjű
csővezetékkel, illetve az abba szerelt ventillátor segítségével
lehetséges. Ennek biztosítása több száz, vagy ezer méteren
keresztül részben energiaigényes, részben bonyolult feladat,
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ezért az áthúzó légáramot lehetőleg minél hamarább létre kell
hozni. Központi aknatelepítés esetén, ha a szállító és a légakna
egymás közelében, egy időben mélyül a két akna időnkénti
összekötésével biztosítható már mélyítés közben is az áthúzó
légáram, és csak egy rövid szakaszt kell légcsővel szellőztetni.
Laza, vízdús homokon (úszóhomokon) való áthaladás
hagyományos technológiával általában nem lehetséges.
Külszínhez közel, ha az úszóhomok vastagsága kisebb, szóba
jöhet a teljes kitakarás, és az úszóhomokon áthaladó rész
hagyományos építészeti eljárással való biztosítása. Nagyobb
mélység vagy vastagság, esetleg a külszín védelme indokolhatja
a különleges aknamélyítés alkalmazását. E módszereket a
teljesség igénye nélkül felsorolásszerűen, röviden tárgyaljuk:
 Szádolás
 Falazatsüllyesztés
 Aknamélyítés sűrített levegős zárt térben (keszon)
 Kőzetfagyasztás
 Cementálás
Az aknamélyítést a tervezett szint elérése után még további kb.
20-30 méter mélységig kell folytatni. Az akna legalsó szintje
alatti szakaszt hívjuk aknazsompnak. Az aknazsompot az
aknában fakadó vizek összegyűjtése, és az aknaszállító
berendezés vizsgálata, esetleges túlfutása miatt szükséges hely
céljából kell elkészíteni.
Az aknából való kitörés után,- ha van rá mód - minél előbb meg
kell teremteni az összekötést a másik aknával, vagy egyéb
bányatérséggel a szellőztetés (áthúzó légáram) és a második
kijárat (menekülő út) biztosítása céljából. Ekkor kell kihajtani és
megépíteni az akna környéki kiszolgáló bányatérségeket, már
lehetőleg a végleges formában. Ezek a bányatérségek:








Aknarakodó
Fővízmentesítő telep
Vízgyűjtő zsompok, zsompereszkék, szívókutak
Transzformátorkamra.
Mozdonyszín
Tűzveszélyes anyagok raktára
Robbantóanyag raktár

Ezek a bányatérségek hosszú élettartamúak, a bánya teljes
működését kiszolgálják (min. 20-30 év), és többnyire nagy
szelvényméretűek, (akár 100 m² fölött is lehet) biztosításuk
falazattal, vagy betonnal történik. (Részletes leírást lásd:
Vágathajtás c. fejezetben.)
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Az aknarakodó és az akna környékének elkészülte után
lehetséges az aknaszállítás végleges berendezéseinek kiépítése.
A továbbiakban néhány képen függőleges aknák létesítményeit
látjuk.

25. ábra: Aknatorony, Lyukóbánya
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26. ábra: Akna szállítógépész, Lyukóbánya

27. ábra: Akna szállítógép, Lyukóbánya

2. 2. 2. 1. 2. Vágathajtás
Vágatnak nevezzük a földalatti bánya két különböző pontját
összekötő folyosót, alagutat. Pontos megnevezésükben általában
utalunk a rendeltetésükre is. (szállítóvágat, légvágat, vízvágat,
kutató vágat, stb.) Dőlésük alapján is megkülönböztetjük a
vágatokat:
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Dőlésben felülről lefelé max. 30º dőlésig hajtott, vágatot,
melyben a termelvény szállítása alulról felfelé történik,
ereszkének nevezzük.
Feltörésnek nevezzük a felfelé kb. 25º-os dőlésig hajtott
vágatot. Ha a vágat célja a szállítás, és a termelvény
kiszállítása a felső szintről lefelé történik, úgy siklóról
beszélünk.
Gurítónak nevezzük az alulról felfelé hajtott
függőleges, vagy közel függőleges bányatérséget. Gurító
dőlésszögének az alsó határa, amikor a termelvény
szállítóberendezés nélkül, gravitációsan lecsúszik. Ez a
dőlésszög szén esetében kb. 45º, egyéb kőzetek esetében
ennél nagyobb.

Amikor az akna eléri az előfordulást, (főfeltárás) és az akna
körüli létesítmények elkészültek, indulhat az egyes bányamezők
feltárása. Ilyenkor már kellő ismeretekkel kell rendelkezni
ahhoz, hogy a főbb tektonikai mozgások, vetők alapján a terület
olyan bányamezőkre oszthatók, melyekben már túl nagy
szabdaltság nem várható. Ezeket a földtani tömböket általában
külön vágatpárral kell feltárni. E vágatok általában több száz
méter, esetleg több km hosszúak. Szelvényméretük kb. 5-50 m2
között változhat. Pontos méretüket a feladatuk határozza meg.
Szállítóvágat esetén el kell, hogy férjen a szállítóberendezés
(szállítószalag vagy vasút, esetleg mindkettő) és a
személyközlekedést kábelek, csővezetékek elhelyezését is
biztosítani kell. Légvágat esetén a bányamező szellőztetéséhez
szükséges levegő mennyiséget kell tudni a megengedett
légsebességen belül továbbítani. A termelvény zavartalan
szállításának biztosítása miatt a személyközlekedés és az
anyagbeadás általában a légvágaton keresztül történik.
A vágatot, ha lehet a telepben célszerű kihajtani, hogy a
kiszállított termelvény ne meddő, hanem értékesíthető
haszonanyag legyen, de a kihajtás során nem ez az elsődleges
szempont. Ha a telep, vagy annak közvetlen környezete nem
elég állékony, célszerű a hosszú élettartamú főszállító és
légvágatokat az állékonyabb fedő, vagy fekü kőzetekben
kihajtani. A földtani szelvényezést – esetleg talpi és
főtefúrásokkal kiegészítve – minden feltáró vágat hajtásakor el
kell végezni.
A szállító- és légvágatokat egymáshoz képest szintben néhány
méter különbséggel szokták kihajtani. Ez vízbetörésveszélyes
bányákban kötelező a menekülő út biztosítása miatt. A
szellőztetés kialakítása is egyszerűbb, ha a két vágat különböző
szintben került kihajtásra.
Ezeknek a nagy szelvényű, hosszú irányvágatoknak a kihajtása
gépesíthető. Kis keménységű kőzetekben (szén, puha márgák,
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mészkövek) marófejes jövesztő-rakodó gépekkel végezhető a
szelvény kialakítása. Jövesztéssel egy időben a harácsoló karral
a rakodás is elvégezhető. Kemény kőzetekben, ha robbantással
jöveszthető a kőzet a robbantólyukak fúrás a fúrókocsiról
végezhető.

28. ábra: A vágathajtó gép

29. ábra: A vágathajtó gép

A rakodás külön rakodógéppel, vagy a fúrókocsira szerelt
harácsoló karral történik. A homlokrakodó gépek földalatti
változata is létezik. E gépek nemcsak rakodásra, de talputánvétre
is használhatók. Lásd ábrát.
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30. ábra: Rakodó, talpnyeső gép

A termelvény kiszállítása valamikor kizárólag csillében történt,
Ez lehetett kézi csillézéssel, vonatban kötél vagy
mozdonyszállítással. Lejtős pályán a csilléket egyenként
kötélvontatással szállították. Ma már a nagy teljesítményű
gumihevederes szállítószalagokkal történik a termelvény
kiszállítása. A segédanyagok szállítása továbbra is vasúton
történik, de lehetséges függősínpályán, esetleg gépkocsival is. A
személyszállítás
lehetséges
vasúton,
függősínpályán,
gumiszalagon vagy gépkocsival.

31. ábra: Személyszállítás vasúton (népes) Ajka, Ármin akna
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32. ábra: Személyszállítás gépkocsival. Fenyőfő

33. ábra: Személyszállítás gépkocsival. Fenyőfő

34. ábra: Bauxit rakodás-szállítás Dieselmotoros berendezéssel. Fenyőfő
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35. ábra: Tároló bunker fejállomás. Fenyőfő

36. ábra: Személyszállítás gumiszalagon. Sajómercse

A vágathajtásakor a kőzetomlás megakadályozása céljából
biztosító szerkezetet kell beépíteni. A biztosítás anyaga lehet fa,
acél, falazat (tégla, betonidomkő, beton), kőzethorgony. Fával
általában a kis szelvényméretű (max. 10m2) rövid élettartamú
vágatokat biztosítunk. Biztosíthatunk fával olyan kis szelvényű,
hosszabb élettartamú vágatokat is, melyeket állékony, omlásra
kevéssé hajlamos kőzetben hajtunk ki. Acéllal (TH gyűrű,
kapuív, stb.) a hosszabb élettartamú, nagyobb szelvényméretet
igénylő és omlásra hajlamosabb kőzetekben hajtott vágatokat
biztosítjuk. A hosszú élettartamú (több év, évtized) kevésbé
állékony kőzetekben hajtott vágatokat falazattal biztosítjuk.
(akna, aknarakodó, szivattyúkamra, zsomp, robbantóanyag
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raktár transzformátorállomás, mozdonyszín, tároló bunker, stb.)
Nagyon állékony, omlásra, tönkremenetelre nem hajlamos
kőzetekben (mészkő, kősó, andezit stb.), esetleg nincs szükség a
biztosításra, a vágatok biztosítás nélkül kerülnek kihajtásra. A
kőzetfal rendszeres figyelése, az esetleg meglazult kőzetdarabok
eltávolítása, (kopogózás) azonban elengedhetetlen. Esetenként
indokolt lehet a pótbiztosítás (kőzetcsavaros megerősítés, a
falazat betonhabarccsal való szilárdítása, torkrétozása) is.
A mellékelt ábrák fával, falazattal és acéllal (TH gyűrű) történő
vágatbiztosítást mutatnak be.

37. ábra: Fabiztosítású vágatszelvény

38. ábra: Fabiztosítású vágat omlasztása. Úrkút, mangánérc bánya
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39. ábra: Betonidomkővel falazott vágat. Oroszlány XX-as akna

40. ábra: Acélívvel (TH gyűrű) biztosított légcsővel szellőztetett vágat. Fenyőfő
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41. ábra: TH biztosítású vájvég. Fenyőfő

2. 2. 2. 2. Fejtés
Fejtésnek nevezzük azt a tevékenységet, ami tulajdonképpen az egész
bányaművelés célja, vagyis a megkutatott és feltárt hasznos ásványi
nyersanyagvagyon kitermelése. Az erre a célra kiképzett bányatérséget
szintén fejtésnek nevezzük.
Fejtés a feltáró vágatok és a kutató vágatok kihajtása, vagyis a kellő
mértékű megkutatottság után tervezhető. A megkutatottságnak lehetőleg
„A”, de minimum „B” kategóriájúnak, kell lennie. Ennél a
megkutatottsági foknál már részben vagy egészben vágatokkal körül
kell határolni a területet, vagyis a bizonytalanság maximum 10-20%
lehet.
A bánya(mező) főszállító és főlégvágatából indított vágatpárral lehet a
fejtést előkészíteni. Ha az előkészítő vágatokat a terület határáig
kihajtjuk, és innen kezdjük a visszafejtést, hazafelé haladó fejtésről
beszélünk. Ha viszont a fejtés-előkészítő vágatok kihajtásával
párhuzamosan a főszállító- és főlégvágat védőpillérén kívül kiképezzük,
és elindítjuk a fejtést, mezőbe haladó fejtésről beszélünk. (Lásd: 42.
ábra)
Annak ellenére, hogy a mezőbe haladó fejtés hamarabb indítható, és így
hamarabb jutunk árbevételhez, inkább a hazafelé haladó fejtés a
gyakoribb. Ez azért van, mert a fejtési vágatokkal további ismereteket
szerzünk, nagyobb lesz a megkutatottsági fok. Ezenkívül a lefejtett
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terültet vissza lehet hagyni, nem kell fenntartani. Ha az omladék vagy a
tömedékelés közvetlen határán vágatot kell fenntartani, ennek
biztosítása mindig nehéz, szénbányában még öngyulladás-veszélyes is.
A fejtésmódot (technológiát) döntően a haszonanyag és a települési
viszonyok határozzák meg. A viszonylag szabályos széntelepek
lefejtése főleg frontfejtésekkel, a peremi részeken pászta, esetleg
kamrafejtésekkel történik. A változó telepvastagságú (lencsés
kifejlődésű) bauxit esetleg mangán előfordulásokat szintomlasztásos
kamra-pillérfejtésekkel fejtik. A vastag, vagy egymáshoz közel fekvő
széntelepeket is fejtik szintomlasztásos front, pászta, esetleg
kamrafejtéssel. Az ércelőfordulások sokfélesége, valamint szeszélyes
szabálytalan települése a fejtési eljárások sokaságát indokolja.
Egy fejtési munkaciklus az alábbi részekből áll össze:
 Jövesztés. Lehet kézi, fúrással-robbantással és gépi.
 Biztosítás. Történhet fával, egyedi fém (hidraulikus) támmal, és
gépesítve (önjáró pajzsbiztosítás)
 Főtekezelés. Ez alatt a kifejtett üreg biztonságos felhagyást
értjük. Leggyakoribb módja az omlasztás, amikor a beépített
biztosító szerkezet kirablásával, vagy a pajzs léptetésével a
visszahagyott üreg főtéjét leomlasztjuk. Ritkábban használják a
tömedékelést, amikor a felhagyandó üreget - többnyire a
fabiztosítás kirablása nélkül - valamilyen éghetetlen meddő
anyaggal feltöltjük, eltömedékeljük. A tömedékanyag többnyire
kvarchomok, ércbányászatban az ércelőkészítés meddőiszapja.
A főtekezelés speciális módja biztosítást nem igénylő
kőzetekben (mészkő, kősó, andezit, stb.) az üreg biztosítás
nélküli visszahagyása, vagy duzzadásra hajlamos, agyagos
kőzetekben a fejtés összenövesztése.
Mivel az egyes fejtésmódokat döntően a nyersanyagfajták határozzák
meg, a továbbiakban az alábbi nyersanyagfajták jellemző fejtésmódjait
külön vizsgáljuk.
2. 2. 2. 2. 1. Széntelepek lefejtése.
A széntelepek általában szabályosan települtek, vagyis két,
egymással párhuzamos sík határolja, ezért a telepvastagság
viszonylag állandó. A tektonikai mozgások viszont a
szabályosan, vízszintesen települt képződményt vetőkkel
szabdalták, és ezek eredeti dőlését nagymértékben (akár 90°-kal)
megváltoztathatták. Egy bányaterületet tehát a tektonika több
külön fejtési mezőre szabdalt, melyek külön feltárást,
előkészítést igényelnek. (lásd 42. ábrát)
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42. ábra: Fejtések telepítése

A fővágatokból indított fejtési vágatokat összekötve alakítható ki
a fejtési homlok, ami frontszerűen, akár több száz méter
szélességben egyszerre halad előre. Ma már a szénbányászatban
döntően frontfejtésekkel történik a telepek lefejtése. Az egyéb
fejtésmódok (pászta, kamrafejtés) csak alárendelt szerepet
játszanak a határmenti kisebb területek tisztázó lefejtésében.

43. ábra: Fabiztosítású omlasztásos frontfejtés
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44. ábra: Iszaptömedékeléses kamra - pillér fejtés

A fejtési homlok előre haladása fogásonként történik. Egy fogás
0,5 - 1,0 méter lehet. A kifejtett szén fölötti kőzetet (főtét) minél
előbb alá kell biztosítani. A biztosítás anyaga valamikor fenyőfa
volt, majd az egyedi hidraulikus támok a fát, mint fő biztosító
anyagot kiszorították. Az egyedi hidraulikus támokat ezután a
frontfejtésben felváltották az önjáró hidraulikus páncélpajzsok.
(gépesített biztosító berendezések) E berendezések már az omlás
ellen gyakorlatilag teljes védelmet nyújtanak. Az egyedi támok
és főleg a fabiztosítás alkalmazása során fennálló omlásveszély
és gyakori tragédiák a pajzsok alkalmazásával lényegében
megszűntek. Egyedi hidraulikus támot ma már csak kamra,
esetleg pásztafejtésnél, pótbiztosításnál használunk. Továbbra is
fával kell biztosítani a frontindító vágatot, ahová a hidraulikus
pajzsok kerülnek beépítésre. Fabiztosítás védelmével lehet a
pajzsokat kiszerelni. Rendkívüli esetekben (omlás, felhagyott
vágat átdolgozása, stb.) is szükség lehet a fára, mint biztosító
anyagra.

45

45. ábra: Pajzsbiztosítás külszínen összeszerelve.

46. ábra: Marótárcsás jövesztő – rakodógép külszínen összeszerelve

47. ábra: Gépesített frontfejtés külszínen összeszerelve

46

Az önjáró pajzsbiztosításnál a homlok nincs biztosítva, azaz
támmentes, így a fronti szállítóberendezés (láncos vonszoló vagy
páncélkaparó) mindig a homlokon van. A jövesztő-rakodógép a
homloki kaparón, mint sínen megy ide-oda a homlok mentén. A
szállítókaparó a fogás jövesztése és felrakása után hidraulika
segítségével azonnal a kitermelt fogás helyére tolható. Ez után az
egyes pajzsegységeket egyenként összeengedve a homloki
kaparó után lehet vonszolni (léptetni). Ekkor a pajzs mögötti
felhagyott bányatérség leomlasztásra kerül.

48. ábra: Fronthomlok. Ajka, Ármin akna
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49. ábra: Frontfejtés omlasztás felőli oldala. Ajka Ármin akna

50. ábra: Fronthomlok biztosítása. Ajka Ármin akna
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51. ábra: Marótárcsás jövesztő – rakodógép frontfejtésben. Ajka Ármin akna

52. ábra: Frontfejtési homlok jövesztő– rakodó géppel és szállítókaparóval

A lefejtés vékonyabb telepek (3-3,5 méterig) egy szeletben
történik. Több telep, vagy vastag telepek lefejtése felülről lefelé
haladóan történik, vagyis az újabb szeletek lefejtése az omladék
alatt lesz.
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Vastag telepek, telepcsoportok (akár 20-30 m vastagságig)
omlasztással is lefejthetők. Ilyenkor a fekün szerelünk be és
indítunk egy önjáró frontfejtést. A homlokjövesztése és a pajzs
léptetése után az e célra kialakított csapoló nyíláson az
omladékot eresztjük a homloki kaparóba egészen addig, amíg
meg nem jelenik e meddő kőzet. Ezután a csapolást a következő
pajzsegységnél végezzük. A homlok léptetése, vagyis a
következő fogás jövesztése csak az összes egységen végrehajtott
sikeres csapolás után történik. Ezeket a fejtéseket omlasztásos
jövesztésű fejtésnek nevezzük.

53. ábra: Omlasztásos jövesztésű frontfejtés elvi vázlata

Omlasztásos jövesztéssel kamrafejtések is telepíthetők, de mivel
a szénbányászatban alárendelt szerepet játszanak, a
bauxitbányászatban viszont szinte kizárólagos fejtésmód, ezért
ott tárgyaljuk.
Az omlasztás mellett léteznek még egyéb fejtésfelhagyási
módok, mint a tömedékelés és összenövesztés. E módszerek
napjainkban már alárendelt szerepet játszanak, de az
iszaptömedékelés még szóba jöhet a külszín védelme, esetleg
tűzveszély esetén.
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2. 2. 2. 2. 2. Bauxitbányászati fejtések.
A földalatti bauxitbányászatban, hazánkban szinte kizárólagosak
a szintomlasztásos kamra-pillérfejtések. A fejtés előkészítése
mindig a fekün történik. 3-4 m széles, 2,5-3 m magas kamrát
hajtanak ki a fejtés határáig, ami lehet vető, kiékelődés vagy
korábbi fejtés omladéka. A kamrából még jobbra-balra 3-3 méter
kifejthető, majd az omlasztás következik. Az omladékból lehet
ezután szállítani, amíg a meddő kőzet meg nem jelenik. A
jövesztés robbantással, a rakodás, szállítás önjáró gumikerekes
rakodó-szállító gépekkel történik. (LHD technológia) A
szállítógép lehet sűrített levegő meghajtású, CAVO de a
tömegtermelő munkahelyeken már diesel üzemű szállítógépeket
használnak.
A technológiát átvette a szénbányászat és a mangánérc bányászat
is, de itt részben a kiépíthető kisebb méretek és a kisebb
termelési igény miatt a sűrített levegőjű gép (CAVO) terjedt el.

54. ábra: Fejtési kamra kihajtása CAVO rakodó-szállító géppel, Úrkút, mangánérc bánya
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2. 2. 2. 2. 3. Egyéb ércek és ásványok bányászata.
Hazánkban jelenleg szünetel a nagy múltra visszatekintő
ércbányászat. Ennek oka részben a kimerülés, részben a
gazdasági környezet változása. A teljes kősóbányászatunk,
valamint vasérc és színesfémbányászatunk az 1921. évi XXXIII.
Törvénycikk 3. §-a értelmében jelenlegi határainkon kívülre
szorult, ezért a fejtésmódok részletezésétől eltekintek.
A szulfidos érceket (CU, Pb, Zn) az előfordulás alakját (telér,
tömzs) követő főte- vagy talppászta fejtések, érctároló
magazinfejtésekkel fejtik le. A kísérő kőzetek (andezit)
állékonysága miatt biztosításra ritkán van szükség, csak
kiegészítő biztosítást alkalmaznak szükség esetén. Gyakori a
tömedékelés is. Tömedékanyagnak az ércdúsító művek meddő
iszapját, vagy a bányában kitermelt meddőt használták.
Egyes építőkövet termelő kőbányák (Fertőrákos, Budafok, Bp.Kőbánya) a letakarítást elkerülendő kihasználva a kőzet
állékonyságát felszín alól termeltek, így sokszor igen nagy
térfogatú üregrendszert hagytak hátra. Ezek ma vagy
idegenforgalmi látványosságok, vagy pinceként hasznosulnak,
(Budafoki borászat, Kőbányai Sörgyár) de elfeledve mint
ismeretlen üregek napjaink építkezésein okoznak gondot.
Az édesvízi mészkőhöz hasonló kőzetmechanikai tulajdonsága
van a sónak, és anhidritnek, ezek fejtése is tulajdonképpen nagy
szelvényű bányatérségek kihajtásából áll. Biztosítás nem
szükséges, a visszahagyott pillérek, szükség esetén kőzethorgony
alkalmazása elegendő.

55. ábra: Wieliczka, sóbánya
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56. ábra: Wieliczka, sóbánya

57. ábra: Parajdi sóbánya fejtéséből kialakított gyógyhely
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58. ábra: Parajdi sóbánya

3. A BÁNYÁSZATOT FENYEGETŐ VÉSZÉLYEK
A természeti erők váratlan, emberi akarattól független, - rendszerint nagy károkat okozó –
megjelenéseit nevezzük elemi veszélyeknek. (Földcsuszamlások, viharok, árvizek, tüzek, stb.)
Mivel a bányászattal az ember a számára szükséges ásvány nyersanyagokat a földszerkezet
eredeti egyensúlyi állapotának megbontásával termeli ki, a bányászatot fenyegető elemi károk
fellépésének lehetősége fokozott, ezért a bányaművelés során e veszélyek ellen tudatosan,
tervszerűen kell védekezni.
A főbb bányaveszélyek a következők:







Gázveszély
Porveszély
Robbanásveszély
Tűzveszély
Vízbetörés veszély
Omlásveszély

3. 1. Gázveszély
A légköri levegő összetétele: 78,10 % N2
20,93 % O2
0,97 % Egyéb gázok (CO2 és nemesgázok)
A földalatti bánya egy zárt tér, ahol a légköri levegő a különféle természetes és
mesterséges (technológiai) folyamatok eredményeként többé-kevésbé szennyeződik. A
bányaszellőztetés feladata ezeknek a szennyeződéseknek valamint a fejlődő hőnek a
bányából való kiszállítása, vagyis az emberi tartózkodásra, munkavégzésre alkalmas
összetételű és hőmérsékletű levegő biztosítása. A megfelelő szellőztetés csak áthúzó
légárammal biztosítható, ezért a bányának legalább két kijárata (akna, táró, stb.) kell,
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hogy legyen. Az áthúzó légáram céljából az egyes bányamezőket, fejtési mezőket két
külön vágattal kell feltárni. Az egyes légáramok között az átjárás légajtókon keresztül
lehetséges, hogy a levegő ne záródjon rövidre. A bányákon keresztül általában létrejön
a természetes szellőztetés is, de ez nem elegendő a szükséges légmennyiség
biztosításához. Az áthúzó légáramot főszellőztető géppel hozzuk létre. Ezek nagy
méretű és nagy teljesítményű berendezések, hiszen egy bánya kielégítő
szellőztetéséhez percenként akár több 10000 m3 levegő szükséges. Ha az áthúzó
légáram nem biztosítható (egy kijáratú bányatérség), a szellőztetést az áthúzó
légáramból kiépített légcső vezetékkel (külön-, vagy parciális szellőztetés) kell
biztosítani.
A bányalevegőt szennyező fontosabb gázok:
3. 1. 1 Széndioxid (CO2)
Színtelen, szúrós szagú, savanykás ízű, nem éghető gáz. Levegőhöz
viszonyított sűrűsége 1,529 tehát nehezebb a levegőnél. Fojtó gáz, tehát ha a
levegő oxigénjét kiszorítja, fulladást okoz. A bányalevegőbe az emberek által
kilélegzett levegőből, szén és egyéb szerves anyagok lassú oxidációja és belső
égésű motorok kipufogó gázai, és a robbantási gázok következtében kerül.
Lehet utóvulkáni eredetű is, mint a Nógrádi szénmedencében. Nógrádban
gázkitöréseket is okozott a széndioxid. (Ménkes, Tiribes)
Mivel sűrűsége nagyobb a levegőnél, mindig a talpon, vagy lefelé lejtő rosszul
szellőztetett bányatérségekben található.

3. 1. 2. Metán (CH4)
Színtelen, szagtalan, íztelen, éghető gáz. A szerves anyagok bomlásakor, a szén
képződésekor keletkezett. Ha a fedő rétegek képződésekor a távozását
megakadályozták, a szénhez kötődik. A bányaműveletek hatására a
széntelepből felszabadul, és a bányalevegőbe kerül. Rosszul szellőztetett vagy
szellőzésből kizárt, felhagyott bányatérségben, omladékban feldúsulhat. A
metán a széntelepből vagy többnyire egyenletesen szabadul fel, de ez a
felszabadulás történhet hirtelen nagyobb mennyiségben kifúvásszerűen is
Mivel a metán a szénhez kötődik, felszabadulása is a függ a kitermelt szén
mennyiségétől. 1 tonna szén kitermelésekor akár 10-50 m3 metán szabadulhat
fel és kerülhet a bányalevegőbe.
Ha a metánkifúvás nagy nyomással, nagy mennyiségben robbanásszerűen
történik, gázkitörésről beszélünk. Gázkitöréskor akár több 100 000 m3 metán
szabadulhat fel miközben 10 000 tonnás nagyságrendben hordhat magával
szenet és meddő kőzetet. Gázkitöréskor az oxigén teljesen kiszorulhat a
vágatokból, így a bányalevegő légzésre alkalmatlanná válik. Kialakulhat a
robbanóképes keverék, a sújtólég is. Hasonló gázkitöréseket okozhat a
széndioxid is, de mivel az nem robbanóképes ezért kevésbe veszélyes.
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Hazánkban a nagy mélységben művelő mecseki szénbányászat (Zobák, Vasas)
volt metángázkitörés veszélyes.
Nem mérgező, de nagyobb töménységben kiszoríthatja a levegő O2 taralmát, és
ezért fulladást okozhat. Levegőhöz viszonyított relatív sűrűsége 0,558, ezért
mindig a magasabb légtérben (főte), vagy felfelé irányuló külön szellőztetett
bányatérségben (feltörés, gurító) dúsulhat fel.
Vízben jól oldódik, ezért öreg műveletekből származó vízből felszabadulására
számítani kell.
A metán és a levegő keveréke a sújtólég, ami erősen robbanóképes gáz. A
keverék azonban csak 4,5-14 tf% tartományban robbanóképes. 9,4 %
metántartalomnál a legnagyobb a romboló hatás. Ha a levegőben a CH4 4,5 %
alatt van, úgy nem történik semmi, 14 % felett kék színű lánggal ég. A
robbanás indításához valamilyen külső hőhatás szükséges. Ez lehet villamos
berendezés hibája, nyílt láng, robbantás, bányatűz, benzin biztonsági lámpa
(Davy lámpa) hibás használata.
A sújtólégrobbanás a szénbányászatot fenyegető egyik legnagyobb veszély.
Mind a hazai, mind a külföldi gyakorlatban igen sok tömeges tragédiát okozott
a sújtólégrobbanás esetenként több száz áldozatot követelve. Napjainkban is
előfordulnak tömeges szerencsétlenséget okozó sújtólégrobbanások.
A sújtólégrobbanás elleni védelem alapja a megfelelően hatékony szellőztetés
biztosítása és ezzel e metán feldúsulásának és a sújtólég képződésének
megakadályozása. Villamos berendezéseket csak robbanásbiztos kivitelben
szabad használni, vagy metán jelenlétében használatukat ki kell zárni.
Robbantási munkákat korlátozni kell, bizonyos esetekben csak un.
„sújtólégbiztos” robbantóanyag használható.
A sújtólég elleni védelem fontos részét képezi a metán állandó mérése. A Davy
féle benzin biztonsági lámpa annak idején fontos lépés volt a levegő
metántartalmának méréséhez. Hazánkban a 80-as években szüntettük meg
használatát, mert tulajdonképpen agyon veszélyesek. Sok sújtólégrobbanást
okozott a benzin biztonsági lámpa hibás használata. A korszerű mérőműszerek
már biztonságosak, pontosabbak. Léteznek állandó beépítésű folyamatosan
mérő műszerek is, melyek képesek riasztójelzést is leadni, vagy akár a
veszélyes villamos berendezéseket lekapcsolni.
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59. ábra: Karbidlámpa és benzin biztonsági (Davy) lámpa

3. 1. 3. Szénmonoxid (CO)
Színtelen, szagtalan, íztelen éghető mérgező gáz. Levegővel közel egyező a
sűrűsége, ezért a bányalevegőben egyenletesen oszlik el. Elvileg képezhet
robbanóképes elegyet, de olyan töménységben, hogy robbanóképes legyen, a
bányalevegőben nem fordul elő. A tökéletlen (oxigénhiányos) égés terméke.
Belső égésű motorok kipufogógázaiban és robbantási gázokban fordulhat élő,
de veszélyt főleg a bányatüzeknél, sújtólég és szénporrobbanások során jelent.
Már egészen kis koncentrációban súlyos mérgezést okoz. A mérgező hatás
abból áll, hogy a vér hemoglobinja 250-szer hevesebben köti le a
szénmonoxidot, mint az oxigént, így a vérben oxigénhiány alakul ki, nem jut el
a sejtekhez az oxigén. A mérgezés súlyossága függ a CO koncentrációtól és a
szennyezett levegőben eltöltött időtől, lényegében a vérben lévő hemoglobin
szénmonoxiddal lekötött %-os arányától.
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60. ábra

A CO jelenléte mindig tűzre utal, ezért tűzveszélyes (öngyulladásra hajlamos
telepet művelő) bányákban a CO koncentrációt folyamatosan kell mérni, és a
CO szint növekedése esetén a mérőműszernek riasztania kell a diszpécsert, aki
a további intézkedéseket megteszi (felderítés, bányamentők riasztása, bánya
kiürítése, stb.) Ha a bányában belső égésű motorok üzemelnek,
(mozdonyszállítás), akkor a CO egy állandó, nem mérgező megengedett
szinten jelen van. A mérőműszerek riasztási szintjét ennek figyelembe
vételével kell beállítani.
Tűzveszélyes bányában minden dolgozót el kell látni egy CO menekülő
készülékkel. Ez a készülék kb. 1 kg súlyú, légmentesen lezárt dobozban
található. Hordhevederrel vállra, vagy nyakba akasztható, mindig magánál kell,
hogy tartsa a dolgozó. Csak riasztás esetén bontható ki, s ekkor kell
használatba venni. A készüléken található szájcsutorát a fogak közé szorítva, az
orrnyílást elzáró orrcsipeszt elhelyezve a szájon át kell lélegezni. A készülék a
benne lévő katalizátor segítségével a mérgező szénmonoxidot nem mérgező
széndioxiddá égeti el, és ezáltal a mérgező levegőt légzésre alkalmassá teszi.
Egy órán keresztül nyújt védelmet, ennyi idő áll rendelkezésre, hogy a behúzó,
friss légáramot elérjük.
3. 1. 4. Kénhidrogén (H2S)
Színtelen, záptojás szagú, édeskés ízű igen mérgező éghető gáz. A bányafa pirit
jelenlétében történő bomlásakor keletkezik, ezért felhagyott, öreg
bányaműveletekben fordul elő. Vízben nagyon jól oldódik, de onnan könnyen
fel is szabadul. Öreg műveletek lecsapolásakor mindig kell rá számítani.
Rendkívül erős vérméreg. 0,05 %-nál már megbetegedést okoz, 0,1 %-nál
rövid idő alatt beáll a halál.
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Jellegzetes záptojásra emlékeztető szaga már igen kis koncentrációban jelzi
jelenlétét, de a töménység növekedésével nem arányos a szag erőssége.
3. 1. 5. Kéndioxid (SO2)
Színtelen, csípős szagú, köhögésre ingerlő, maró gáz. Kéntartalmú széntelepek
öngyulladásos tüzekor keletkezik, ezért jelenléte mindig teleptűzre utal.
Tartalmazzák még a robbantáskor keletkező gázok is.
Erősen mérgező hatású, már 0,05 %-tól életveszélyes. A szem kötőhártyáját, és
a légutakat támadja meg.
3. 1. 6 Nitrogénoxidok
Főleg NO2 és NO alakjában fordul elő, de jelen lehetnek egyéb nitrogénoxid
formában is. Jellegzetes szagú, vöröses színű erősen mérgező gáz. Izgatja a
szem kötőhártyáját és a légutakat. Tüdőgyulladást, tüdővizenyőt okozhat. Már
0,05 % töménység felett életveszélyes.
Robbantások alkalmával, mint a robbantóanyagok égéstermékei keletkeznek.
Ellenük való védekezés a megfelelő szellőztetés, és a várakozási idő betartása.
3. 2. Porveszély
Az ásványi nyersanyagok kitermelés során, főleg a jövesztéskor és a kőzet aprításakor
keletkezik jelentős mennyiségű 1 mm szemcseméretnél kisebb kőzet, ami a rakodás és
a szállítás során a levegőbe kerülhet. A levegőbe került por a szemcsemérettől, az
anyag sűrűségétől és a légáram sebességétől függően hosszabb-rövidebb ideig lebeg,
majd előbb-utóbb leülepszik. A porok lehetnek élettanilag semlegesek, (mészkő, szén)
egészségre ártalmasak, (kvarc, azbeszt, radioaktív anyagok, arzén, stb.) valamint
robbanóképesek.
Az egészségre ártalmas porok közül a bányászatban a szilikózist okozó kőzetek pora a
legveszélyesebb. Szilikózist okoznak azok a kőzetek, melyeknek szabad SiO2 tartalma
több mint 10 % és a szemcseméret 50 µm alatti.
Az éghető anyagok pora, így a szénpor is a levegővel robbanóképes elegyet alkothat.
Gyakorlatilag minden éghető anyag pora hajlamos a robbanásra, ezért a porrobbanás
nemcsak a bányászat gondja. Robbanhat a liszt, paprika őrlemény, korom, fűrészpor és
még nagyon sokféle anyag. Földalatti bányában a szénporrobbanás viszont azért
különösen veszélyes, mert a zárt térben sokkal erőteljesebb a robbanás mechanikai
hatása, és a létrejött oxigénhiány, valamint a keletkezett nagy mennyiségű CO
(szénmonoxid) távolabbi bányatérségek levegőjét is életveszélyesen szennyezheti. A
szénporrobbanások sokkal veszélyesebbek, mint a sújtólégrobbanások.
A szénporrobbanást csak nagyobb energia indíthatja el, égő gyufa vagy dohányzás
energiája ehhez kevés. A levegőben is nagyon nagy mennyiségű pornak kell jelen
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lennie, vagyis a környezetben hosszabb idő alatt lerakódott por felkavarása szükséges.
Az eddig bekövetkezett szénporrobbanásokat vagy sújtólégrobbanás, vagy
szabálytalan robbantási munkák indították. Természetesen elmaradt a por feltakarítása,
locsolása is.
A szénporrobbanás elleni védekezés legfontosabb eleme, hogy a porképződést
lehetőleg csökkenteni kell. (burkolás, elszívás) A keletkezett port folyamatosan
takarítani, locsolni kell. A bekövetkezett szénporrobbanás leállítására alkalmas a vágat
főtéjében elhelyezett labilis helyzetű víztartályok. A terjedő robbanás mechanikai
hatása a víztartályokat felborítja, és a lezúduló vízfüggöny az egyes szénporszemcsék
között az energiaátadást megakadályozzák, ezáltal a láncreakció megszakad, és a
robbanás nem terjed tovább. Hasonló hatás érhető el inert anyagok porával is.
(mészkőőrlemény) Az 1988. december 4.-én Lencsehegyen történt szénporrobbanást a
jól működő vízzár állította meg.

61. ábra

3. 3. Tűzveszély
Földalatti bányákban a tűzveszély a zárt tér miatt fokozottabb veszélyt jelent. Tüzet
okozhatnak az üzemelő nagy teljesítményű gépi berendezések üzemzavara, vagy egyéb
külső hatás, hegesztés, stb. (exogén tűz) A széntelepek öngyulladásából adódó tüzek az
endogén bányatüzek.


Exogén tüzek kis területen hirtelen nagy energiával lépnek fel, bár hatásuk,
égéstermékeik az áthúzó légárammal a bánya nagy részét szennyezhetik. Az
exogén tüzek elleni védelem elsősorban a megelőzésen alapul. (gépek, villamos
berendezések ellenőrzése, karbantartása) Szállítószalagok hevedere valamint a
kábelek szigetelése csak lángálló anyagból készülhetnek, vagyis a hőhatás
megszűntével az égésnek automatikusan ki kell aludnia. További megelőző
védelem a dolgozók CO ellen védő menekülő készülékkel való ellátása és a
riasztórendszer kiépítése. A tűz oltása történhet közvetlen locsolással, vagy az
oxigéntől való elzárással. (elgátalás)
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Endogén tüzek alatt a szén öngyulladását értjük. Ha a lefejtett részeken
keresztül kóbor légáramok hatolhatnak át, az itt visszamaradt szén, faanyag
begyulladhat. Az átszivárgó levegő oxigénje ugyanis lassú égést táplál, de a
keletkezett hő elszállítására a légáram nem elégséges. Az egyre fokozódó hő
következtében előbb-utóbb begyullad a telep. Az öngyulladást segíti a szén
kéntartalma. A tüzet ritkán lehet látni, de jelzi a kéndioxid és a lepárlási
termékek jellegzetes szaga, valamint a CO szint emelkedése. Endogén tüzek
ellen védelem a lefejtett részek minél tökéletesebb lezárása, és a CO szint
folyamatos mérése.

A bányatüzek elhárításában az állami tűzoltóság a speciális ismeretek, felszerelés és
helyismeret miatt nem vesz részt, ez a bányamentő szolgálat feladata.

3. 4.Vízbetörés-veszély
A felszín alatti kőzetek több-kevesebb vizet tartalmaznak. A homokok, homokkövek,
és a karsztosodott mészkő, a repedezett dolomit víztároló, az agyagféleségek, márgák
vízzáróak (szigetelők). A telepvizek, rétegvizek a bányaművelés hatására előbb-utóbb
leadódnak, de az aknamélyítésnél, feltárásoknál okozhatnak komoly problémákat. A
bányművelésre mégis a legnagyobb veszélyt a karsztvizek valamint a vízzel elárasztott
ismeretlen öreg műveletek okozzák.

62. ábra

Az Ajkai kréta korú szénmedence alaphegysége triász korú mészkő és dolomit. A
triászfelszín felső 20-50 métere karsztosodott. A karsztüregek jelenléte, mérete vetők
közelében valószínűbb. Ahol a karsztosodott üreg a karsztvíz nyugalmi szintje alatt
található, az üregek vízzel telítettek. Ez a Dunántúli Középhegységben a +120-200-as
szint alatti részek, tehát e területen a bányászat karsztvízbetörés veszélyes. Ez alól
kivételt képeznek azok a bányák, ahol a telepek és a triász alaphegység között
megfelelő vastagságú védőréteg található. (Oroszlány-Márkushegy, egyes dorogi,
tatabányai oligocén előfordulások)
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Az Ajka környéki bányászatot még nehezíti a kréta korú telepek fedőjében található
vastagpados eocén mészkő, ami szintén karsztosodott, (fedőkarszt) ami ugyan idővel
lecsapolható.
A karsztvízbetörés azért veszélyes, mert hirtelen, nagy mennyiségben következik be.
Csolnok Borókás akna 1970.-ben több mint 100 m3/perc mennyiségű vízbetörés
öntötte el.
A karsztvíz elleni védekezés több elemből áll. A bányatérségeket úgy kell tervezni és
kihajtani, hogy mindig legyen lehetőség a fölfelé irányuló menekülésre. A
kutatóvágatokat ismeretlen területen csak előfúrások védelmében szabad hajtani. A
triász mészkőre, különösen a felvetőkre védőpillért kell hagyni. Az esetleges fakadó
vizek fogadására megfelelő kapacitású zsompokkal, szivattyúkapacitással kell
felkészülni. Az ismert vízzel telített üregeket, kavernákat el kell tömedékelni,
cementálni.
A bauxitbányászat korábban alkalmazta az aktív vízszintsüllyesztést. Ennek lényege
az, hogy a triászig lemélyített vízaknákból történő vízemeléssel a karsztvíz szintjét a
bauxittelepek alá süllyesztve, azok biztonságosan lefejthetők. Ez a módszer
napjainkban környezetvédelmi okok miatt nem megengedett.
3. 5 Bányamentő szolgálat
Súlyos üzemzavar elhárítása esetén, ha az különleges szakértelmet, felszerelést
igényel, és a munkát légzésre alkalmatlan összetételű levegőben lehet csak végezni a
bányamentő szolgálatot kell igénybe venni.
Bányamentő önkéntes jelentkezés alapján kiválasztott legalább két éves földalatti
gyakorlattal rendelkező egészségileg alkalmas, bányamentő tanfolyamot végzett és
vizsgázott személy lehet. A tanfolyam kiterjed a levegőben található gázok mérésére, a
bányamentő készülékek használatára és az elsősegélynyújtásra beleértve az újra
élesztést is.
A bányamentőknek a bevetésektől függetlenül évente kétszer gyakorlatot kell
végezniük, és orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.
Ha a mentés csak bányamentő készülékben végezhető, úgy minimum öt főből álló
bányamentő raj vethető be.
A főállású bányamentőktől függetlenül a termelő műszakokban legalább egy
bányamentő rajt ki kell tudni állítani.
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4. BÁNYABEZÁRÁS, REKULTIVÁCIÓ
A telepek lefejtésével előbb- utóbb a bánya kimerül, fel kell hagyni. Ilyenkor a
szellőztetés és vízemelés védelmében ki kell menteni minden hasznosítható anyagot,
és azokat az anyagokat, melyek a környezetet szennyezhetik (olajok, kenőanyagok,
üzemanyagok, egyéb vegyszerek). A kimentendő anyagokat és a felhagyás rendjét a
bányabezárási MÜT (műszaki-üzemi terv) szabályozza. Csak ezután szüntethető be a
vízemelés, és állítható le a főszellőztető gép. A bánya bejáratait a MÜT előírásai
szerint véglegesen le kell zárni. Lejtősakna és táró esetében a kezdeti 20-50 méteres
szakasz omlasztása, lerobbantása, függőleges aknák esetében pedig a teljes
eltömedékelés nyújt biztonságos védelmet az illetéktelenek behatolásának
meggátolására.
A külszínen még esetleg évekig geodéziai mérésekkel figyelni kell a kőzetmozgás
alakulását. Ha a kőzetmozgások megszűntek és a bányaművelés semmilyen hatása
nem mutatható ki, a bányakapitányság törli a bányatelket, és ekkortól tekinthető a
bányaművelés befejezettnek.
Külfejtések esetében ki kell alakítani a MÜT-ben előírt maradandó, végső rézsűt. A
terület mélypontján általában egy tó marad vissza. A növényzetet újra kell telepíteni,
és a területet hasznosításra vissza kell adni a mező, vagy erdőgazdaságnak. A
rekultiváció végrehajtása után, illetve a bányaművelés hatásainak megszűnte után törli
a bányatelket a bányakapitányság.

5. BÁNYÁSZATI FELDOLGOZÓ SEGÉDÜZEMEK
A nyers bányatermék (aknaszén) általában nem alkalmas további felhasználásra. A
benne lévő meddőtől el kell választani, (dúsítani kell) a szemnagyságát töréssel,
osztályozással a felhasználó igényeinek megfelelő méretűre kell kialakítani.
Amennyiben a keletkezett finom frakció (por) mennyisége nagyobb a kívántnál, úgy
ezen darabosítással segíthetünk.
5. 1. Szénelőkészítés
 Osztályozás alatt az aknaszén szemnagyság szerinti szétválasztását értjük. A
szétválasztás különféle sziták, rosták segítségével történik a felhasználók
igényének megfelelően. A darabos és a diószenet többnyire kommunális,
lakossági fogyasztók, a daraszeneket automata kazánok, egyes ipari
felhasználók, a porszeneket pedig az erőművek használják fel. A gépesített
termelés következtében az aknaszenek finom frakció (por) tartalma megnőtt,
így az erőművekben fel nem használt magasabb fűtőértékű szénport
darabosítják. (brikettálják)
 Dúsítás alatt az aknaszénbe került meddő eltávolítását értjük. Ennek
legegyszerűbb módja a kézi válogatás, amikor a darabos frakciót (általában
+50mm) leválasztva egy lassan haladó válogatószalagra adva lehetséges a
meddő kézi leválasztása. A kisebb frakciók dúsítása valamilyen
áramkészüléken (mosó, hidrociklon, stb.) történhet, kihasználva a szén és a
meddő kőzetek közötti jelentős fajsúlykülönbséget.
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Brikettálás során az erőművek által fel nem használt – főleg magasabb
fűtőértékű, alacsonyabb hamutartalmú – porszeneket darabosítjuk, ezáltal
alkalmassá tesszük lakossági felhasználásra. A lignitek brikettálása történhet
kötőanyag nélkül nagy nyomáson (min. 1000 bar), vagy a kőszenek esetében
kötőanyaggal. A kötőanyag többnyire bitumen, ami a kőolaj-feldolgozás egy
mellékterméke. A bitument 8-10 %-ban a szénporhoz keverve és a keveréket
kb. 120 ºC-ra felmelegítve hengeres préssel 100 bar feletti nyomással préselik.

5. 2. Ércelőkészítés
A nyers ércek meddőtartalma általában olyan magas, hogy azok kohászatra
alkalmatlanok, ezért azokat dúsítani kell, vagyis a meddő lehető legnagyobb részét le
kell választani. Először az ércet kb. 1mm körüli szemnagyságra kell törni. A törés célja
részben az, hogy alkalmas legyen a további feldolgozásra, részben pedig, hogy az érc
és a meddő szemcsék lehetőleg elváljanak egymástól. Ez a művelet a feltárás.
Ezután kerülhet sor az érc és a meddő szétválasztására valamilyen fizikai tulajdonság
különbözősége alapján. A mágnesezhető ásványok (vas, mangán, stb.) és a nem
mágnesezhető meddő (kvarc, mészkő) szétválaszthatók mágneses szeparátorral. A
jelentős fajsúlykülönbség alapján szétválaszthatók valamilyen áramkészülékkel is.
Szulfidos ércek esetében a felületi feszültség különbözőségét kihasználva a flotálás a
legáltalánosabb ércdúsítási mód. Ilyenkor a feltárt ércet megfelelő sűrűségű zagy
formájában a flotáló cellához vezetjük. A meddő nedvesíthető, ezért az a zagyban
marad. Az ércszemcse viszont nem nedvesíthető, ezért ha a zagyban sűrített levegő
befúvatásával buborékot hozunk létre az ércszemcse a buborékhoz tapad, és felúszik a
zagy felszínére, ahonnan lekanalazható. Hasonlóan, flotálással történik a
fehérvárcsurgói üveghomok dúsítása is azzal a különbséggel, hogy ott a
szennyezőanyag (rutil, és egyéb vasoxidok) eltávolítása történik flotálással, és a
haszonanyag kvarchomok marad a zagyban.
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