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Összefoglaló: A TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 program nagyon komoly segítséget nyúj-
tott a Bányászati és Geotechnikai Intézetnek a 2011–2012 időszakban. Számos folyóirat- és konferen-
ciacikk született, előadások hangzottak el hazai és nemzetközi konferenciákon, konferenciakötetet 
szerkesztettünk és adtunk ki, oktatási segédletek készültek. Mindezek mellett szakdolgozatok, diplo-
mamunkák és tudományos diákköri dolgozat konzultációjára adott támogatást. Ez a rövid tanulmány 
az intézet azon eredményeiről számol be, melyek témája a környezetbarát bányaművelés volt, termé-
szetesen beleértve ebbe a gazdasági vizsgálódásokat és a bányagépészeti kutatásokat egyaránt. 
 
Kulcsszavak: bányászat, környezetvédelem, bányagépek 

 
1. A Bányászati és Geotechnikai Intézet részvétele a környezetbarát és gazdaságos 
bányaművelés és üzemeltetés lehetőségeinek vizsgálatában 

 
A Bányászati és Geotechnikai Intézet és elődei, a Bányászati és Geotechnikai (korábban 

Bányaműveléstani) Tanszék és a Geotechnikai Berendezések (korábban Bányagéptani) 
Tanszék oktató- és kutatómunkájában a környezetbarát bányaművelés és üzemeltetés min-
dig fontos szerepet játszott. Még abban az időben is, amikor a mai értelemben vett környe-
zet védelmére nem használták a környezetvédelem kifejezést. Egyes tantárgyaknak (rekul-
tiváció, környezeti hatásvizsgálat, környezetirányítás) már a címe is a nevezett kérdésekre 
utal, de gyakorlatilag valamennyi tárgy (pl. Robbantástechnika, Geomechanika, Kőzetme-
chanika, Külfejtések nyitása, Bányászati mérnöki tervezés, Energiahordozók, Bányagazda-
ságtan stb.) mélyrehatóan foglalkozik környezetvédelmi problémákkal. A bányaművelés 
mellett a bányagépészet is számos nagyon fontos, a környezetet is érintő kérdést tárgyal, 
hiszen a termelésben, a szállításban és a fluidumbányászatban is a jól kiválasztott, szaksze-
rűen működtetett és karbantartott gépekkel képzelhető el gazdaságos termelés és hatékony 
környezetvédelem. 

Az intézet korábban aktív szerepet vállalhatott a környezetmérnök képzésben. Több 
mint egy évtizeden át képezte az ipari környezetvédelmi szakirányos környezetmérnököket, 
valamint a műszaki menedzserek ilyen tárgyú oktatásában is részt vállalhatott. A kétszintű 
képzés indulásakor a környezetmérnöki alapszak környezetmenedzsment szakirányát gon-
dozta. 

A TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 program nagyon komoly segítséget nyúj-
tott az intézetnek a 2011–2012 időszakban. Számos folyóirat- és konferenciacikk született, 
előadások hangzottak el hazai és nemzetközi konferenciákon (egyebek között a XX. Bá-
nyászati Világkongresszuson, a XI. International Symposium of Continuous Surface 
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Mining-on), konferenciakötetet szerkesztettünk és adtunk ki, oktatási segédletek készültek. 
Mindezek mellett szakdolgozatok, diplomamunkák és tudományos diákköri dolgozat kon-
zultációjára adott támogatást. Vizsgálódásainkat, melynek eredményeit megfelelően közzé-
tettük, elsősorban a következő területeken folytattuk: 

1. Korábbi kutatásokhoz kapcsolódva vizsgáltuk a hő- és villamosenergia-termelés 
energiahordozókkal való ellátottságát. Az energiahordozók között az intézet szakte-
rületéből adódóan kiemelten foglalkoztunk a szénnel. Összehasonlítottuk a különféle 
tüzelőanyagok alkalmazásakor várható szén-dioxid-emisszió és más kibocsátott 
komponensek mennyiségét, melyben a tüzelőanyag teljes életciklusra a szén adott-
ságai a többi anyagénál kevésbé bizonyultak kedvezőtlennek. Elemeztük a bányászat 
és a biomassza termelés területigényét is. Ez megmutatta, hogy a biomassza terme-
lés lényegesen nagyobb területet vesz igénybe, mint az ugyanakkora hőenergia tar-
talmú szén mennyisége termelő bányászat bármely ága. 
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1. ábra. Az ásványi anyag optimális teherösszegyűjtési helye a kitermelési idő függvényé-
ben (parameter: a kamatláb). Kamatosítás nélkül az optimumhely 0,5-nél,  

azaz a telep kelet-nyugat irányú kiterjedésének a felénél volna a klasszikus bányászati 
telepítéselmélet szerint 
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2. Egyes, a mai bányászatban nagyon fontos telepítéselméleti problémákat újból átte-
kintettünk. Megvizsgáltuk a kamat hatását az összegyűjtési hely (erőmű, osztályozó 
mű, dúsító mű) optimumára. Számszerűsített eredményeket határoztunk meg a ka-
matnak és a lefejtési időnek a klasszikus telepítéselméleti eredményeket nagymér-
tékben eltorzító hatásáról (1. ábra). Ugyancsak tanulmányoztuk a szállítás szerepét a 
lignittel és a biomasszával való hőerőművi tüzelés gazdaságosságában. A 
teherösszegyűjtési munkák összehasonlításával (kamatosítás nélkül) megállapítot-
tuk, hogy a lignitbányászat mely esetekben előnyös kétségkívül a biomassza terme-
léssel szemben. Ugyancsak megállapítottuk, hogy a biomassza alkalmazása az úthá-
lózat nagymértékű igénybevételével jár és igen költséges járműpark fenntartását 
igényli. 

3. Oktatási segédlet készült a bányamérnöki gyakorlatban és általában a bányagazda-
ságtanban nélkülözhetetlen metrikus, angolszász, valamint más – tradicionális – 
mértékegységekről. 

 

2. ábra. Marótárcsás kotrógép számítógéppel tervezett merítéke 
 

4. A nevezett időszakban fejeztük be a marótárcsás kotrók merítékeinek optimálását. 
Ennek a vizsgálatnak a célja az volt, hogy lehetővé tegye a gépek energetikailag és a 
karbantartás költségeiben is optimális üzemelését. A kutatások során kialakított 
egyik meríték számítógépi képe a 2. ábrán látható. 
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5. Megvizsgáltuk a külfejtési kotrógépek járóműveinek egyes szilárdsági problémáit, 
melyek korai tönkremenetelhez vezettek. A lánctalpak természetes üzemállapotának 
elemzése lehetővé tette a végeselem és a CAD-módszereken alapuló számítógépes 
tervezést. 

6. Ugyancsak elemeztük a gépek aszinkron motorjainak lehetséges hibáit is, statisztikai 
alapon meghatározva azok relatív gyakoriságát. Az egyes lehetséges hibákhoz 
hőkamerával, rezgésérzékelővel, motoráram analízissel a meghibásodás korai idő-
szakában diagnosztizálható jelenségeket rendeltünk, így alkotva hatékony modellt a 
karbantartáshoz. 

7. Számítógépes modellt dolgoztunk ki gumihevederes szállítószalagok működésének 
számítógépi elemzésére, valamint erőtanilag és energetikailag is optimált hajtásának 
tervezésére. A modell számos gépészeti változatot, egyebek között hétféle hajtásel-
rendezést tud kezelni. A program adatbeviteli modulja a 3. ábrán látható. 

 

3. ábra. Az alapadatok bevitelére szolgáló felület a bányászatban használt  
gumihevederes szállítószalagok üzemi paramétereinek meghatározására szolgáló 

számítógépi programban 

8. A program keretében szakdolgozatokat, diplomamunkákat konzultáltunk, kőbányá-
szati és mélyműveléses feketeszén bányászati témákban. Valamennyiben a műszaki 
és gazdasági problémák mellett biztonsági és környezetvédelmi kérdéseket is meg-
vizsgáltak a szerzők. Ugyancsak a program támogatásával készült tudományos diák-
köri dolgozat, melynek témája bauxit fedőjében levő tűz- és szénporrobbanás veszé-
lyes széntelep kitermelése, az országos tudományos diákköri konferenciára jutott. 
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2. A kutatási programban közzétett eredmények 
 
A Bányászati és Geotechnikai Intézetben a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 

keretében a 2011-2012 időszakban a következő folyóirat- és konferencia cikkek, előadások, 
konferencia kötetek, oktatási segédletek készültek (a szerzők betűrendjében): 

• Ladányi Gábor–Nagy Ervin–Virág Zoltán: Lánctalptörzsek erőtani vizsgálata. Bá-
nyászati és Kohászati lapok Bányászat, 144. évfolyam, 2011/1. szám, 13–21. 

• Ladányi Gábor–Nagy Ervin: Külszíni fejtés szállítószalag-rendszerének hajtásop-
timalizálását támogató számítógépes modell. Bányászati és Kohászati Lapok – 
Bányászat, 145. évfolyam, 2012/3. szám, 7–10. 

• Ladányi Gábor – Nagy Ervin: Külszíni fejtés szállítószalag-rendszerének hajtásop-
timalizálását támogató számítógépes modell. GÉP, 63. évfolyam, 2012/6. szám 
89-92. oldal. ISSN 0016-8572 

• Ladányi Gábor–Nagy Ervin: Külszíni fejtés szállítószalag-rendszerének hajtásop-
timalizálását támogató számítógépes modell. XLV. Bányagépészeti és bányavil-
lamossági szeminárium, Balatongyörök, 2012. szeptember 27–28. Konferencia ki-
advány, 115–120. 

• Ladányi, Gábor–Nagy, Ervin–Virág, Zoltán: Die Kraftliche pfrüfung der 
Schanken. Annals of the University of Petrosani, Románia. 2011. 

• Ladányi, Gábor–Nagy, Ervin–Virág, Zoltán: Study on dynamics of caterpillar 
track bodies, VII. International Conference on Mining Techniques, TUR 2011, 
Kraków–Krynica, Poland, 37–47., 2011. szeptember 20–23. 

• Ladányi, Gábor–Nagy, Ervin: Computer aided system for verification of belt 
conveyors, Mechnizacja i Automatyzacja Gornictwa; 2012/11 (501); 37–44. PL 

• Ladányi, Gábor–Nagy, Ervin: Computerized model supporting optimisation of 
drive for the belt conveyor system in poencast mines 4th Traditional International 
Collequium on Geomechanics and Geophysiscs, 2012. június 7–8.; Ostravice, 
Proceedeng of the conference, 23–25. 

• Ladányi, Gábor–Nagy, Ervin: Computerized model supporting optimisation of 
drive for the belt conveyor system in opencast mines 11th International Simposyum 
of Continuous Surface Mining 2012, Miskolc, Proceedeng of the conference,  
53–58. 

• Ladányi, Gábor–Sümegi, István: Buckets and cutting tooth developments for 
bucket-wheel excavators of Mátra Power LLC, ME, Műszaki Földtudomány Ka-
rának közleményei, Geosciences and engineering, 1. kötet, 2012, 177–186. 

• Ladányi, Gábor–Molnár, József (editors): Continuus Surface Mining. Latest 
Developments in Mine Planning, Equipment and Environmental Protection. 
Proceedings of the 11th International Symposium of Continuous Surface Mining, 
25–27 June, 2012, University of Miskolc, Hungary, 281. 

• Molnár József–Kováts Péter Miklós–Albert Károly: Milyen hatással van a kamat 
egyes bányászati telepítési helyek optimumára? Erdélyi Magyar Műszaki Tudo-
mányos Társaság (EMT), XIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. 
Gyergyószentmiklós (Románia), 2011. március 31.–április 3.,113–116. 
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• Molnár József–Kováts Péter Miklós: A kamat szerepének elemzése a bányászati 
teherösszegyűjtési helyek megválasztásánál. In: Proc. XXV. microCAD 
International Scientific Conference, 31 March–1 April, 2011, Miskolc (Hungary), 
80–86. 

• Molnár József: Az ásványi anyagok minőségi jellemzésének és a készletek értéke-
lésének egyes fontos bányagazdasági kérdései. Oktatási segédlet. Miskolci Egye-
tem, Bányászati és Geotechnikai Intézet. Miskolc, 2012. Terjedelme: 50 oldal. 

• Molnár József: A tüzelőanyag szállítás szerepe a lignit és biomassza tüzelésű hő-
erőművek esetén. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), XV. 
Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Beszterce (Románia), 2013. április 
4–7. Közlésre elfogadva, megjelentetés alatt. 

• Molnár József: Tüzelőanyagok alkalmazásának néhány következménye és ma-
gyarországi jogi szabályai. Oktatási segédlet. Miskolci Egyetem, Bányászati és 
Geotechnikai Intézet. Miskolc, 2012. Terjedelme: 55 oldal. 

• Molnár, József–Debreczeni, Ákos: Comparison of Emission Rates of Power 
Generation Using Coal or Biomass as Fuel. 22nd World Mining Congress&Expo, 
11–16 September, 2011, İstambul (Turkey). In: Dr. Sinasi Eskikaya (editor): 
Proceedeings of 22nd World Mining Congress. Turkish National Committee. 
Volume III, 103–109. 

• Molnár, József: Remarks on the Problem of our Energy Sources. In: Geosciences 
and Engineering. A Publication of the University of Miskolc, Volume I, Number 2 
(2012), 105–110. 

• Molnár, József–Kováts, Péter Miklós: Effect of Interest Rate on Certain Basic 
Parameters of Surface Mines. In Gábor Ladányi, József Molnár (editors): 
Continuus Surface Mining. Latest Developments in Mine Planning, Equipment 
and Environmental Protection. Proceedings of the 11th International Symposium 
of Continuous Surface Mining, 25–27 June, 2012, University of Miskolc, Hun- 
gary, 93–100. 

• Takács, Gábor–Ladányi, Gábor: Calculation of gearbox torques considering 
Inertial Effects. ME, Műszaki Földtudományi Karának közleményei, Geosciences 
and engineering, 1. kötet, 2012.; 283–292. 

• Virág Zoltán–Ladányi Gábor–Sümegi István: Laboratóriumi kőzetforgácsolási  
vizsgálatok bükkábrányi és visontai bányaüzemből származó lignit mintákon. 
XIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, 146–149. Gyergyó- 
szentmiklós, Románia, 2011. március 31.–április 3. 
 

Ugyanezen időszakban a következő szakdolgozatok (műszaki földtudományi (BSc.) 
alapszak, bánya- és geotechnikai szakirány), diplomamunkák (bánya- és geotechnika mér-
nöki MSc. képzés) valamint tudományos diákköri dolgozat konzultálására nyújtott segítsé-
get a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 az intézetnek: 

• Rátkai Norbert: Az Erdősmecskei gránitbánya középtávú működésének bányamű-
velési és gazdasági kérdései. Diplomamunka, MSc. képzés. Egyetemi konzulense: 
Molnár József, egyetemi docens. Üzemi konzulense: Bertaldó Imre, felelős mű-
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szaki vezető helyettes, KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. Miskolci Egyetem, 
Bányászati és Geotechnikai Intézet, 2011. 

• Czigler Zoltán: Miskolc Mexikóvölgyi Mészkőbánya művelésének felülvizsgálata 
és a rövid távú művelésének tervezése. Diplomamunka, MSc. képzés. Egyetemi 
konzulense: Molnár József, egyetemi docens. Miskolci Egyetem, Bányászati és 
Geotechnikai Intézet, 2011. 

• Tímár Péter István: A tarcali andezitbánya művelésének főbb kérdései a következő 
tíz éves időszakban. Szakdolgozat, BSc. képzés. Egyetemi konzulense: Molnár Jó-
zsef, egyetemi docens. Üzemi konzulense: Pásztor Imre, okl. bányamérnök, 
COLAS-Északkő Kft. Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Intézet, 
2011. 

• Jónás János: A tervezett Máza-déli feketeszén bánya néhány bányaműszaki para-
méterének elemzése. Szakdolgozat, BSc. képzés. Egyetemi konzulense: Molnár 
József, egyetemi docens. Üzemi konzulense: Kaufmann Tibor, okl. bányamérnök, 
Calamites Kft. Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Intézet, 2012. 

• Csicsek Ákos: A fedő széntelep fejtésmódjának vizsgálata Bakonyoszlop-Kőhegy 
bauxitbányában. Tudományos diákköri dolgozat. Konzulense: Molnár József, 
egyetemi docens. Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Intézet, 2011. 

 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt részeként – az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

 



 
 
 


