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OLVASOINKHOZ[ 

Ismet lezartunk egy esztendot. Tajekoztat6nk megjelenese 
6ta harom ev telt el, mely ido alatt - ugy erezziik. - ertiink. el 
eredmenyeket. Igyekeztiink Tajekoztat6nkat elove, :frisse 2 tartal
massa tenni• azonban ezek a sikerek - ha oszinten bevalljuk -
csak :felsikerek voltak. 

Nem sikerlilt kapcsolatunkat elobbe tenni 1 iparagunk szak
embereivel, olvas6inkka.l nem adhattunk szamot ipar8.gunk. valamen
nyi dolgoz6jat erdeklo esemenyekrol. Olvas6ink reszerol meg ez 
ideig sajnos nem kaptuk meg tamogataskent a szamunkra igen sokat 
jelento hozzasz6last, hiradast, vagy a tapasztalatok ertekeleset, 
ugyanakkor a lap szerkesztesevel, az aitalunk megjelentetett 
cikkek tartalmi, vagy :f ormai biralataval sem :f oglalkoztak. 

Kerjlik olvas6inkat_, hogy lapunk szinvonalanak tovabbi eme-
lese, munkank. segitese erdekeben tudositasaikkal, biralataikkal, 
javaslataikkal, segitsek a szerkeszto bizottsag munkajat, hogy 
egylittes erofeszitessel tartalmasabba, niv6sabba, aktualisabba 
tehesslik iparagunk Tajekoztat6jat. 

Egyben ezuton kivanunk minden kedves olvas6nknak 

" EREDMENYEKBEN ES SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG UJ ESZTENDOT " 

Szerkeszto Bizottsag 
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KO-ES KAVICSIPARI MINOSEG

V I Z S G A L A T 0 K 

/A Szilikatipari Tudomanyos Egyesulet Ko- Kavics Szakosztalyan 
1970 aprilis 21-en Dr. Kertesz Pal megtarott eloadasanak kivona

ta/. 

A koipar egyseges allami kezelesbe vetele utan az ipar veze
tosege f oglalkozni kezdett a kozetek vizsgalati problemaival 1 

meghataroztB.k az akkor korszerunek tartott kozetvizsgalati m6d
szereket. A 1221-es szabvanyt kiegeszitve eletbe lepett az elso 
1991-eB szamu vizsgalati szabvany. Ez a szabvany hosszu idore e
gyeduli meghataroz6ja volt minden kozetvizsgalatnak es ertekeles
nek. 

Ez a vizsgalati m6dszer szabalyos pr6batestekre vonatkozott, 
legf eljebb vizf elveteli es terfogatsuly vizsgalatoknal engedett 
meg szabalytalan alaku pr6batestet. 

Szilardsagi szempontb61 a klasszikus egyiranyu nyom6szilard
s8.gi vizsgalatokra vonatkozott, csak megemlitette a Foppl-fele 
utoszilardsagi vizsgalatot es hivatkozott a Bohme~ fele koptatasi 
vizsgalatokra. 

Igy ez a szabvany tipikus "pr6batest-szabvany"" volt es nem 

tartalmazott olyan vizsgalati m6dszereket, melyek zuzottkonek 
jellemzesere is alkalmasak voltak. 

A kobanyaban vett tomb vizsgalata nem mindenesetben adott 
megfelelo jellemzot, egyreszt azert, mert a kobanyak tecbnol6gi
ajanak akkori nagymerteku valtoztatasa a vett mintakat karosan 
befolyasolta, masreszt a nagyobb brizanteriaju es fajlagosan is 
nagyobb mennyisegu robban6anyagok hatasara mikr6repedesek kelet
kezhettek, tovabba a mintB.k vetele sem volt :szabalyszeru es meg
felelo. 

A fentiekbol kifoly6lag a vizsgalati eredmeny, a kapott nyo
m6szilardsagi ertek nem egyezett meg sem a tapasztalatokkal, sem 
pedig a regebb~, gyakran tobb evtizeden keresztul azonos nagysag
rendben kapott nyom6szilardsagi eredmenyekkel. 

17 



A kivitelezesi szabvanJ7ok is csak a nyom6szilardsagot vet
tek alapul es nehez volt dontest hozni egy kerdesesse tett zu
zottko szallitmany minosegenek elbiralasanal. 

Az elso zuzottko vizsgalati problemak a Miskolc - Satoralja
ujhely-i utepites soran az otvenes evek elso feleben jelentkeztek. 

1957-58-ban kerultek kipr6balasra /a fentemlitett okok miatt/, az 
elso vizsga16 dobok, s igy lehetove valt uj m6dszerekkel vizsgal

ni a zuzottko frakci6felesegeket. Az 1960-ban kiadott uj vizsga
lati szabvany ezeket a m6dszereket mar magaban foglalta es a 
vizsgalatokat rogzitette, befejezettnek ezt a folyamatot azonban 
csak akkor lehet tekinteni, ha az 1992-es "Zuzottkotermek" cimu 
szabvany is ervenybe lep, mely a zuzottkonek felhasznalasi krite
riumat is megadja. 

Az MSZ 1991-es szamu "Termeszetes epitesi kovek es kozuzale
kok vizsgalati m6dszerei" cimu szabvany megfelelo-e? 

Kezdetben a banya, vagy a feltaras jellemzeset vizsgaltak, 
altalaban egy tomb tulajdonsagait extrapolaltak az egesz - az ak
kori kobanyakra. 

Jelenlegi gyakorlat az, hogy szabvany szerint kijelolik az 
elvegzendo vizsgalatokat - mivel azonban a szabvany erre utalast 
nem ad, - ezeket teljesen szubjektive ertekelik. 

A szabvany egyetlen megszoritast ad, megpedig a hatalyossag
nal azt, hogy kizar6lag a kitermelt vagy forgalomba hozott k6ze
tek vizsgalatara vonatkozik. Ebbol ertelemszeruen kovetkezik, 
hogy nem vonatkozik a keszletmeghatarozas vizsgalataira. Ezert a 
sz6banlevo szabvany vizsgalati m6dszerei nem elegsegesek, illeto
leg nem megfeleloek ilyen ertekelesi celokra. Reszben nem felel 
meg, mert a kozettomeg es a kobanya keszlet tulajdonsagai - a 
szabvanyba nem szereplo - mintaveteli, atlagolasi es extrapolala
si igenyeket tamasztanak. Masreszt pedig, mert a viszgalati m6d
szerek nem fejezik ki a kozet minosegenek, fizikai - mechanikai 
viselkedesenek lenyeget. 
1. Fontos szempontkent emlitheto az alakvaltozas merese. 

A kozet szilardsagat csak reszletes trioxialis vizsgalatokkal le-
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hetseges megkozeliteni. Az egyiranyu nyom6vizsgalat, illet
toleg annak hatasfeszultsege, tovabba a nyom6szilardsag, 
csak egy toredek inf ormaci6t ad abban az esetben, ha a vizs
galatot nem egeszitjuk ki alakvaltozas meresekkel. A kozetek 
tonkremenetele-torese, vegsosoron egy alakvaltozasi folyamat 
vegeredmenye, melyben reszt vesz a teljes kozetszovet. "Az 
alakvaltozasi gorbe j61 megmutatja a kozetfizikai jelleget, 
az elmozdulasok bekovetkeztet es azt a szakaszt, amelyre a 
kozetszovet egeszenek teherviselese jellemzo". 
A tores az asvanyon belul , vagy a kotes menten akkor kovet
kezik be, amikor ott az alakvaltozas nem tud folyamatosan 
kialakulni. Ez a kozet szempontjab61 hibahelynek szamit e·s a 
nyom6szilardsag szamerteke ennek a hibahelynek elhelyezkede
sei tol is fugg. Ez abb61 is latszik, hogy a nyom6szilardsag-

• ban megmutatkoz6 sz6r6das sokkal nagyobb mervu, mind az alak-
val tozasi gorbeben. Igy nem csak hivebb vizsgalat az alakval
tozassal kiegeszitett nyomasvizsgalat, hanem egyszersmint 
megbizhat6bb is. 

2. A masik fontos szempont a kozet idoall6s8.gaban megmutatkoz6 
bizonytalansag es kovetkezetlenseg megszuntetese. "Az idoal-
16sag a kozet azon kepessege, hogy muszakilag fontos tulaj
donsagat, vagy pedig annak egy hanyadat a letesitmeny teljes 
elettartama alatt megtartja". 
Az idoall6sag f ogalmat gyakran a fagyall6sag fogalmaval he
lyettesi tettek. A kozetekre muszaki gyakorlat es az 1951 -
ben kiadott szabvany nem alkalmazott fagyallO-sagon belul ka
tegoriaket. Igy pl. a vulkani tufara ugyanolyan fagyall6sa

gi kriterium szolgalt, mint az utepitesi zuzottkore. Az 1960-
ban kiadott szabvanyban tortent valtoztatas, a kozeteket fagy
all6sagi kategoriaba osztotta fel a szerint, hogy egy szabva
nyos f ogyasztasi sorozat hany ciklusat tortek el eppen. Ta

pasztalatok szerint az idoall6sagi vizsgalatot sem elegseges 
a szabvany altal ismertetett m6dszerrel elvegezni es nem kie
legito a kizar6lagos 25-szori fagyas ztas alkalmazasa sem. 
/pelda erre a szobi daciton vegzett idoall6sagi vizsgalat e
redmenye. / A vizsgalatokat otven fagyasztasi ciklus utan 
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is el kell vegezni. Fag-yasztas hatasara a kozetben a kotesi 
szilardsag valtoztatasaival az alakvaltozasi gorbeket is el
torzitja, ennelfogva az alakvaltozasi gorbe bizonyos jellem
zoi pl. rugalmassagi modulus alapjan a fagyall6sag merteket 

szabatosan is meghatarozhatjuk. 

3. Keszletek minositesenek szempontjai 

A keszletek minositesenek, elvi, vizsgalati m6dszerbeli ker
desei mellett legnagyobb problemaja az extrapolalas es inter
polalas megoldasa. Az 1992 sz. szabvany targyalasakor lattuk, 
hogy milyen jelentos vizsgalati kapacitasra van szukseg ahhoz, 
hogy egy kobanya termekeit nehany szaz, vagy nehany ezer ton
nankent minositeni akarjuk,.. Marpedig a kobanya kesz1etnek le
galabb ugy kell feltarva lenni, hogy tobb ezer tonnanyi biz
tonsaggal tudjon kovetkeztetni a keszlet minosegere. Egy ko
banya 40-50 ev alatt kitermelendo keszletet azonban nehany 
h6nap, vagy egy-ket het alatt minositenlink kell, tehat nem 
lehet olyan mennyisegu vizsgalatot eloirni, ami az elozok a
lapj an szuksegesnek latszik. 

4. Koba~ya-keszlet kutatasa. 
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A kutatas altalanos szempontjaival most nem kivanunk foglal
kozni. Meg kell azonban allapitani, hogy a kutatas pillereit 
a geol6giai-geofizikai indikaci6k alapjan lemelyitett megfu
rasok alkotjak, a porfurasok pedig interpolali1sra alkalmasak. 
Ha geol6giai•geofizikai adatok alapjan tuzzUk ki a furasokat , 
akkor viszonylag keves magfuras elegseges az ertekelesre. 
Ezek vizsgalata azonban a lehetseges legnagyobb reszletes
seggel kell hogy megtortenjen. 
Ertem ezalatt azt, hogy a magkihozatal maximalis legyen, es 
a kiemelt magok, ill. a magok kornyezetenek kozetei j61 jel
lemezhetok legyenek, legyenek alkalmasak 1 szilardsagi, alak
val tozasi es idoall6sagi vizsgalatok elvegzesere. Igaz, hogy 
nem lehet minden magot egyertelmuen minositeni, mert ugyan
azon a magon nem vegezhetc el pl. szilardsagi vizsgalat leg-



szaraz es fagyott allapotban. Ezert f ontos a mintacsoport 
alkotasa, ehhez viszont 15-20 mintara van szukseg. A min
tacsoport akkor tekintheto egysegesnek, ha a kozet minose-
ge nem valtozik nagyobb mertekben, mint a vizsgalati erte
kek atlagos sz6rasa. Egy mintacsoporton belul a fent emlitett 
vizsgalatokat ki kell egesziteni szlikseg szerint a tomeg
megoszlas /pl.terfogatsuly, vizfelvetel/ vizsgalataival, 
vagy speciB.lis /erdesseg, stb./ vizsgalatokkala Pr6batest
kent nem hasznalhat6 anyagot megzuzva Los Angeles-i vizaga
lattal kell minositeni. 
A pr6batestek es a vizsgalati csoportok kijelolese gyors 
vizsgalatokkal is tortenhet, ilyen vizsgalatoknak tek.inthe
to pl. a szabadszemmel val6 mikroszkopos kozettani vizsga
lat, a szovjet hasit6 szilardsagi vizsgalat es az ultrahang 
sebessegi vizsgalatok. A probatest-vizsg8..lat mellett j61 al
kalmazhat6 a fur6lyuk klilonbozo m6dszerrel torteno vizsga
lata, pl. geofizikai vagy helyszini szilardsagi m6dszerek
kel, ugymint presszi6meterrel, mely a fur6lyuk kornyezete
nek .rugalmassagi modulusat adja meg. A fent elmondott vizs
galatok eredmenyenek sulyozott atlaga adja a mintacsoport 
atla.gos minosegi osztalyat. Ezekbol geol6giai megfontolasok 
alapjan kell majd az elofordulas egeszere a kategoriz8..last 
elvegezni. 
A szabvanyok nem alkalmasak kutatasi feladatok eloirasaira, 
mert a kutatas reszleteit a helyi, geol6giai adottsagok ha
tarozhatjak meg. Celszerii lenne ezekre a vizsgalatokra .1rany

elveket kesziteni, melyek hozzajarulhatnanak abhoz,_ hogy a 
vizsgalatok celszerliek legyenek es igy keszleteinket megbizha
t6an minosithessiik. 

Megjegyzes: Az eloadas tajekoztatast adott a kezdeti kozet
vizsgalatokr61, majd reszletesen elemezte a f ejlodesnek meg
felelo vizsgalati eljarasokat, azok m6dszereit. Ezek kozlil 
is kiemeli a kozet jellemzeset, a nyom6szilardsagi-alakval
tozasi es idoall6sagi /fagyall6sagi/ vizsgalatok fontossagat. 
Celszeriinek tartja a kutat6furasok a.ital kiemelt magok vizs
galatat es a mintacsoportba val6 sorolasat. 
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Hasznos szempontokat kaptunk arra vonatkoz6an1 hogy melyek 
azok a fel~datok, amelyeket a megnovekedett mennyisegi ter
meles melle.tt a minosegi kovetelnienyek betq.rtasaval , a vizs
galatok es kutatasok teren meg kell Oldani . A most telepi
tendo b8.ny8.k evtizedekig fogj8.k a hazai epitkezeseket kiszol
galni, hogy ezen kobanyak kozetminosege milyen lesz , azt a 
f entiekben elmondottak alapjan meghatarozhatjuk. 
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Szab6 Elek 

AZ APRITASI FOK FOGALMA ES MEGHATAROZAsA 

Az uj zuzottko szabvanytervezetben eloirt minosegi kovetelmenyek 
betartasa celjabol a jo-v6ben jobban kell tigyelni arra, hogy s.z 
egyes zuzbttko szemcsoportok nevlegea szemnagysaga, a szemcse
tartomany also es _felao ha.tars. megfeleljen a szabvany eloirasai
nak. Az uj szab-vany ezeken tulmen6en meg egyeb felteteleket is 
eloir. Igy pl. az un. osszevont frakoi6knil el6irja. hogy az 
5/12 mm-es szemnagysagu csoportban 8 mm az a negyzetes szita 
lyukmeret, am.elyen az egesz szemcsoport 50 %-anak fenn kell ma
radnia, s az elteres legfeljebb + 15 suly % lehet. Ez a feltetel 
tehat mar bizonyos ttiressel a szemszerkezet egy kozbenso po:e.tjat 
is meghatarozza. Masik ilyen megszoritas az 1 mm es a 0,.1 mm-ea 
nyilasu rostan ateso, to-vabba a nagyobb nyilasu rostan fennmara.
d6 es a kisebb nyilasu rostan ateso mennyiseg felso hatarerteke
nek a rogzitese. Ezekkel a megszoritasokkal a szemszerkezeti gor
be harom pontja limital-va van es ha. a szemeloszlas folytonos es 
nem abnormalis,. akkor a gorbe a.lakja hozzavetolegesen meg is raj
zolhat6. NC>rmalis eloszlas alatt i tt csupan a.zt ertjlik, hogy a 
zuz6gep kifogastalan mliszaki allapotban mtikodikt etetese egyen
letes,. tertoltese megfelel6 , resbeallitasa szinten , igy a toret 
szemszerkezete konstans,. ennelfogva a varhat6. vagy a kivant t.er
mekosszetetel eloallitasahoz a zuz6- osztalyoz6 ilzem optimalis 
beallitasa biztosithat6. 

A varhat6, vagy a kivant osszetetelti termek eloallitasahoz a.zon
ban nem csak hozzavet6legesen, hanem pontosan kell ismerni a 
szemszerkezetet, tehat reszletes szemszerkezeti vizsgalatokat 
kell vegezni mind a feladott anyagra.,_ mind a toretre vonatkozo
lag~ Csakis e ket szemosszeteteli diagram ismereteben lehet meg
allapi tani, hogy milyen tovabbi beayatkozas (tovabbtores, oszta
lyozas, keveres stb.) szlikseges az igenyeknek megfelelo szab-va
nyos termek eloallitasahoz. Mivel a zuz6- osztalyozo Uzem mtiko
deset optima.Iisra kell beallitani, ismerni kell a gazdasagossa
got leginkabb befolyasol6 fajlagos energiafogyasztast is, tehat 
a szemszerkezeti vizagalatokkal egyidejilleg energiamereseket is 
kell vegezni .. E vizsgalatok elvegzese nelktil ma mar korszerti zu
z6- osztalyozo tizem nem tarthat6 fenn, a meresi adatok birtoka-
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ban vi szont az ado t t Uzemi korUlmenyeknek megfelelo mindenfele 
techno~ 6giai valtoztatas (egyes frakci6k kiemelese, mennyisegi, 
mi nosegi fokozasa stb.) elvegezheto . 

A belf oldi es killfoldi sza.kiroda.lmi kozlemenyekbol megallapithat6 
hogy a szems zerkezete t , a szemcsealakot,. a torogep fajlagos ener
giaf ogya sztasat es t eljesitmenyet foleg a kovetkezo tenyezok be
folya s oljak : 

1 . A kozet.fajta _, az apri 4ahd6 ko minosege, szilardsaga ,_ ha
si thatosaga, kopasfillosaga;c ned-vessegtartalma, szemcse 
merete. 

2 . Az adagolas merteke es modja, a feladas mennyisege, a gep 
terhelese (tertoltese). 

J. A torogep tipusa, konstrukci6ja, milsza.ki allapota , aYUlt
sagi foka .. 

4 .. A gep Uzemeltetesi m6dja ;. fordulatszama, resbeallitasa 
(a kiomlo res nagysaga) . 

Adot t f eladasi anyag es torogep eseten a 4. pontban emlitett res
beallitas, a kiomlo res bovitese , vagy szilkitese a tor6gep fajla
gos teljesitrnenyet , fajlagos energiafogyasztasat es az apritasi 
fokot dontoen befolyasolja . A fajlagos teljesitmenyt es energia
fogyasztast pontosan lehet merni, az apritasi fokot azonban csak 
szamitani tudjuk a szemszerkezeti adatokb61, vagy a szemszerkeze
ti diagramokb61 . Felmerill azonban a kerdes, hogy mikent kell er
telmezni az apritasi fokot. Az utolso evekben sok szo esik a kli
lonfele aprito gepek killonfele tulajdonsagairol es a gepek Uzemi 
adata.it sokfele szempontb61 osszehasonlithatjuk. Sokszor lehet 
hallani, hogy pl. a ropit6torovel ket zuzasi lepcs6t is at lehet 
fogni, mert nagy az apritasi foka.. Ez ketsegtelenill igaz, de on
magaban nem mond soka.t, a megjeloles nem pontos, mert egyreszt 
egy tor6gep zuzasi teljesitmenyet nem egyedill a z a.pritasi fok ha
tarozza meg , masreszt apritasi fok megjelolese alatt nem mindenki 
erti ugyanazt. 

Apritasi fok megnevezes alatt a. szakirodalomban killonfele defini
ci6kat talalunk. Egyben minden definicio megegyezik espedig abban, 
hogy az apritasi fok mindig valamilyen feladasi es toresi szem
nagysag viszonyszama. 
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D = a feladott anyag egy bizonyos szemosemerete 

d = a megtort " " " 
Apritasi fok lehet tobbek kozott a feladott es megtort anyag leg
nagyobb szemnagysagana.k a viszonya. E helyett azonban inkabb 
hasznalatos a 80 %-os apritasi fok, mely az athullasi szemszer
kezeti gorbekrol leolvashato azon szemnagysagok viszonya~ ame
lyeknel a feladott es a felapritott anyagok 80 %-a finomabb. A 
legnagyobb szemnagysag ugyanis veletlen hatasok miatt modosulhat. 
s el6fordulhat, hogy ktilonosen lemezes a.nyagoknal egyes keskeny, 
de hosszabb kodarabok atcsusznak a torogep resen, vagy a vibrator 
ros t anyilasan. A maximalis; vagy a korlatozott szemnagysagra va-
16 meghatarozas mas szempontb61 is hibas, mert a szemszerkezet 
egyeb killonbsegei es tulajdonsagai ilyen fogalmazasban nem jutnak 
kifejezesre.rgy ket zuzottkohalmaz kozlil" melyeknek szemcsei 
egyarant ateshetnek 80, vagy 85 fa-ban a 65 mm-es rostan, az egyik 
anyag meg fenllinaradhat a 40 mm-es nyilasokon, mig a masik 50 %
ban ateshet. Ez a meghatarozas tehat csak olyan anyagokra volna 
egyertelmilen alkalmazhat6, amelyeknek athullasi ngorbeje" linea
ris leptekben is egyenes. Ilyen anyag pedig altalaban nmncs. 01-
vashatunk a szakirodalornban olyan apritasi fokr61 is, amely a 
feladott es a megtort anyag atlagos szemnagysagainak a viszonyat 
fejezi ki. Ez szemleletre is jobban rnegkozeliti a val6szinilseget, 
de ha nem nevezzilk meg,. hogy milyen atlagrol -van sz6, epp olyan 
bizonytalan, mint az elobbiek, mert atlagos szemnagysagot nagyon 
sokfelekeppen lehet szamitani. 

E kozlemenynek nem az a celja, hogy az irodalrnilag fellelheto 
valamennyi szemeloszlasi parameterrol reszletes tajekoztatast 
nyujtson~ igy a foldtani, talajmechanikai, hordalekvizsgalati 
stb. sz-emcseszamitasi eljarasokat mellozve csak nehany a zu
zottko- es zuzalekszemszerkeze,tek osszehasonli tasanal sz 6baj o
heto atlagszemcse szamitasokkal foglalkozunk. A szamitaaok at
tekinthetosege celjab61 az eljaras menetet tablazatosan muta.t
juk be, de elozetesen nehany megjegyzest kell tennUnk. 

A zuzottko- es zuzalekhalmazok klilonbozo nagysagu es alaku szem
osekbol allnak, s igy azok merete-vel szamolni nern lehet. Ezert 
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bizonyos fel teveseket es megszori tasokat .teszilnk . Fel kell tete
leznunk, hogy a halmaz csupa szabalyos testekb61 van felepitve, 
tovabba, hogy minden szemnagysag egyf orma m6don zuz6dik - tehat 
a kockak, gombok,. gulak, prizmak vagy mas alaku szemosek elofor
dulasi aranya minden szemnagysagban ugyanaz. /1/ A levezetendo 
fogalmakat igy matematikai formulB.kba onthetjilk s ezzel, mint 
ahogya.n az ilyen alapon vegzett szamitasokat a kiserletek is 
igazoltak~ a gyakorlat szamara nagy hibat nem kovetilnk el. 

A szamitasok tovabbi egyszerilsiteae celjab61 kerek egesz szamu 
' szemcsemereteket vettilnk fel,. a.mi az eredmeny szempontjab61 tel

'jesen kozombos, egyebkent a kozol t %-cs osszetetelli anyag a gya
korlatban silrlin elofordul. Az athullasi gorbenel szandekosan nem 
torekedtilnk arra, hogy az szabalyos inflexi6s gorbe legyen, ez
zel is el akartuk kerillni a mesterseges iranyitas latszatat. 

Ezeket elorebocsatva a fogalmak magyarazata a kovetkezo: 

d = a. kockaalakunak kepzelt szemcse elhossza cm-ben 
g = a d meretu osszes szemcsek sulya gra.mmban 
s '= a. d meretu osszes szemcsek sulyszazaleka 
f = a kozet fajsulya (jelen esetben az egyszerilbb szamitas 

celj abol f :::; 3 gr/cm3) 

a3 • f = 1 db d meretU szemcse sulya gr-ban 
n = g/d3.f = az osszes d meretli szemcsek szama 
g/d t g/d2

' g/d3 a.z 1 cm elhosszra, ill. 1 cm
2 oldalfelillet

re, ill. 1 cm3 terfogat~a es6 d meretU szemcsek sulya 
s/d, s/d2 , s/dJ ugyanaz, de nem suly, hanem sulyszazalek. 
n • d = az osszes d meretti szemcsekbol kepzett vonaldarab 

hossza cm-ben 
n . a2 

= az osszes d meretli szemcsek altal elfoglalt terti
let,. ha a szemcseket egy sorban lefe ktetjilk cm2-ben 

n • a3 = az osszes d meretU szemcsek osszterfogata cm3-ben 

Az 1 .. sz. tablazat 7. sora ugyanazokat fejezi ki, de az egesz hal
mazra vonatkoz61ag. 

A tablazat fejrovataiban kijelolt szamitasokat elvegezve~ majd az 
egyes rovatokat osszegezve a kovetkez6 atlagszemcse meretekhez 
jutunk: 
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Ln 
= 1,283 cm 

Ez az atlagertek egyszeri.i szamtani kozep~ mely egeszen 
szi.ik s zemcsoporthatarok kozott hasznalhat6,_ pl .. a 3-5 
mm-es zuzalekfrakci6 atlagszemcseje 4 mm-es. 

~ n d2 
d2 = ---- = 1,.691 cm 

L. n. a 

az osszes szemcsek altal egy retegben elfoglalt terii
let atlagszelessegenek megfelelo m~ret 

X n a3 a
3 

= 2 = 2,465 cm 
1: n • a 

egy olyan hasab magassaganak felel meg, melynek alap
teriilete az osszes szemcsek altal elfoglalt teri.ilettel 
egyenl6. 
E ket ut6bbi meretszamitas a kobanyaszatban nem hasz
nalatos. 

'L s • a 
a4 = .L :s = 3,37 cm 

A szazalekszamokkal sulyozott szamtani kozepertek, 
mely a legnagyobb %-ban szerepl6 szemcsemerethez kozel 
all • .Az osszes atlagmeretek kozott a legnagyobb, me~t 
rendszerint ott helyezkedik el~ ahol az integralgorbe 
a legmeredekebb. 

d5 = Vi: ' d2 
= 1,476 cm 

Egy olyan elkepzel t kockanak az ele' amelynek feli.iletet 
megszorozva a halmazban lev6 osszes letez6 szemcsek 
szamaval a halmaz val6sagos osszfeliiletet nyerjiik. Te
hat ugy kepzeljlik a halmazt,_ hogy csupa a5 meretli szem
c·sebol all. Mi vel al talaban a szemc sek szama a kisebb 
meretek fele hala~va rohamosan no. ez az ertek a gya
k?rlat szamara tul kicsi. Ugyszinten a 
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s. 

I" n • a3 

~n 
= 1,752 cm 

egy olyan elkepzelt kocka ele ., melynek terfogata szo
rozva a tenyleges szemcseszammal eredmenyill a halmaz 
osszes anyagterfogatat nyerjlik 

I g 
d7 = = 2 ,467 cm 2. g/d 

dg 
100 2 .,467 cm ~ = 

[+ 
A ket keplet ugyanazt fejezi ki es azt mutatja, hogy 
egy olyan elkepzelt kockarol van szo,. amelynek fajla
gos fellilete (:cm2/cm3:) ugyanaz, mint a halmaze. 

Kont.roll: 1 db d8 meretil kocka 
·rellilete: 6 • 2,467 • 2,467 = 36,516 cm2 

terfogata: 2,467 • 2}467 • 2i467 = 15,014 cm 
A kocka fajlagos fellilete: 
36,516 : 15,014 = 2,43 cm2 I cm3 

Az egesz halmaz osszfellilete a tablazat 15. 
rovatossz~genek 6-szorosa-val egyenl6, azaz: 

1767 • 6 ; 10602 cm2 

Az egesz halmaz osszterfogata: 4359 cm3 

Az egeez halmaz f~jlagos felillete: 
2 3 10602 : 4359 = 2,43 cm I cm , mint elobb. 
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Ennel az atlagszemcsemeretnel megjegyzendo, hogy nemcsak a szem- Ezek: 
csemeret fiktiv, hanem a szemcsek szama sem annyi, mint a tenyle-
gesen letezoke. Ugyanis a dg meretil szemcseszam Mive: 

L g 13077 
= 

15. 01 • .3 
- 290 db. 

tosa: 
gito 
szam. 

e 1 he lYi 
j i Ez az atlagszemcsemeret teljeaen megfelel a Rittinger fele apri-

tasi torveny szellemenek, mely, mint ismeretes azt fejezi ki,. 
hogy az apritas munkaszlikseglete aranyos a.z apritas folyaman ke-
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fogata szo-
1 a halrnaz 

tja, hogy 
ek fajla-

i 516 cm2 

= 15 ,014 cm3 

blazat 15. 
nlo, azaz: 

59 cm3 

nt elobb. 

sak a szem
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jezi kit 

olyaman ke-

I letkezett toresi felliletnovekedessel. Ezzel szamolvaJ mint azt 
mar ITl.:.... dUtt igazol tuk,_ a toresi diagramokbol szami tott apri tasi 
fokok es a m6resse1 kapott energiafelhasznalasok -valtozasa egy
massal aranyos, pontosabban: 

Ezt az elmeleti osszefliggest a gyakorlat ugy igazolta, hogy a 
rendelkezesre a.116 hazai es klilfoldi meresek adatainak feldolgo
zasa saran a mutatkozo el teres .± 18 fa-on bellil maradt azokban 
az esetekben amikor a tores mliszaki korlilmenyei normalisak vol
tak, vagyis mliszakilag kifogastalan tor6gep, egyenletes etetes, 
kello garattelitettseg, pontos meres stb. eseten. Sok esetben az 
elteres azonban csak nehany %-ig terjedt. 

Megjegyzes; Mivel a fajlagos terfogat ( cm3 /cm2 ) a fajlagos fe
lliletnek reciprok erteke, a 7. es 8. kepletekkel kapott atlag
szemcsemeretek egyuttal a fajlagos terfogatnak is megfelelo mere·
tek. Diagramb61 val6 szamitasra a 8. keplet a legcelszerlibb. 

Atlagszemcsemeret szarnithat6 meg a tablazat kovetkezo rovatveg
osszegei vel is: 

4. rovatosszeg 100 
:::: 

8. rovatosszeg 11. rovato-sszeg 

4. rovatosszeg 100 
= 

9. rovatosszeg 12. rovatosszeg 

Ezeknek azonban a k6banyaszat szempontjab61 nines jelentoseglik. 

Mivel a szamitas egyszerli es a bemutatott pelda szerint tablaza
tosan gyorsan vegezhet6, tovabba, mert a gyakorlat szamara kiele
gito, javasoljuk az atlagszemcsemeretnek a 8. sz. keplettel valo 
szamitasat s ez esetben az apritasi fok ertelmezese egyertelmli es 
helyes lesz. ·A tablazatnak csak 3 oszlopa lesz s a fejrovatok: 
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Az apritasi fok elobbi ertelmezese_m6dot ad arrat hogy a durva 
es kozepapritas gepeinek osszehasonlithat6 teljesitmenyet az ido
egyseg alatt megtort anyag sulyanak es az atlagos fajlagos felti
letre vonatkoz6 szemcsemeretekbol szamitott apritasi foknak 
egytittes figyelembevetelevel fejezztik ki. Az irodalomban erre a 
redukalt tonnat hasznaljak, amely a 80 %-as apritasi fok es a 
tenyleges 6rateljesitmeny szorzata. Az eloadott fejtegetesek 
alapjan javasoljuk, hogy a torogepek osszehasonlithatn teljesit
menyet a tenyleges 6rateljesitmeny es az atlagos apritasi fok 
szorzataval szamitsuk, azaz: 

Tr ~ T • if • ahal 

Tr = a redukalt tonnateljesitmeny az idoegyseg alatt 

T = a tenyleges " " 
• lf = a fajlagos feltiletnek megfelelo meretekkel szami-

tott apritasi fok. 

Behelyettesitve a 8. sz. kepletet es vonatkoztatva a feladott es 
megtort anyagra, kapjuk 

L st 
dt 

Tr := T • 

[ sf 

df 
ahol a szamlaloban a toret._ a nevezoben a feladott anyag megfe
lelo suly %-ai es res.zszemcsemeretei szerepelnek. 
A keplet csak egy osszetartoz6 feladasi es egy toret diagramb61 
vett ertekekre helyes,. mas esetben pl. tobblepcsos tores eseten 
megfelelo korrekci6 sztikseges. 
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f 
g/d2 g/d3 s/d2 s/d3 n =db 2 2 d3 cm3 g s % fajsuly g/d s/d d cm d cm gr.suly g/d3 • 

g/cm3 

f I 
2 2 d3 cm3 g s % fajsuly g/d g/d2 g/d3 s/d s/d2 s/d3 n =db n •. 

d cm d cm gr.suly g/d3 • f 
g/cm3 

l 
1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 

1 1 1 1 1 1 2010 2010 15,4 15,4 3 3 2010 2010 2010 2010 2010 2010 15,4 15,4 15,.4 15,.4 15,4 15,4 670 670 670 
' ' 

I 
I 

• 
2 4 8 204o 15,6 3 1020 510 255 7,80 3,90 1, 95 85 • 17d 2 4 8 204o 15,6 3 1020 510 255 7,80 3,90 1, 95 85 

3 3 9 9 27 27 2592 2592 19,8 19,8 3 3 864 864 288 288 96 96 6,60 6,60 2,20 2,20 0,735 0,735 32 32 9~ 

I 
I 

4 4 16 16 64 64 3264 3264 24,9 24,9 3 3 816 816 204 204 51 51 6,22 6,22 1,55 1,55 0,389 0,389 17 17 68 

I 
5 5 25 25 125 125 1875 1875 14,4 14,4 3 3 375 375 75 75 15 15 2,88 2,88 0.576 0.576 o, 115 o, 115 5 5 25 

6 6 36 36 216 216 1296 1296 9,9 9,9 3 3 216 216 36 36 6 6 1, 65 1, 65 0,275 0,275 0,046 0,046 2 2 12 

Osszesen: Osszesen: 13077 13077 100,0 100,0 3 3 5301 5301 5123 5123 2433 2433 4o,55 4o,55 23,901 23,901 18,635 18,635 811 811 lo41 
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· 1. sz. tablazat 
I 

f 
g/d2 g/d3 2 s/d3 n =db 2 n • d3 

s % fajsuly g/d s/d s/d 
g/d3 • f 

n • d n • d s • d 

g/cm3 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 .. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

15,4 3 2010 2010 2010 15,4 15t4 15,4 670 670 670 670 15,4 
' 

15,6 3 1020 510 255 7,80 3,90 1, 95 85 170 340 680 31,2. 

19,8 3 864 288 96 6,60 2,20 0,735 32 96 288 864 59,4 

24,9 3 816 204 51 6,22 1,.55 0,389 17 68 272 1088 99,6 

14,4 3 375 75 15 2,88 0.576 o, 115 5 25 125 625 72,0 

9,9 3 216 36 6 1, 65 0,275 0,046 2 12 72 432 59,4 

100,0 3 5301 5123 2433 40,55 23,901 18,635 811 1.041 1767 4359 377,0 

I 
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Vajda Laszlo (Ko-Kavicsipari ES): 
MtlSZAKI FEJLESZTESI PROGRAM AZ 1971-75· EvES IDOSZAKRA 

A szaklapok es progn6zisok kozleseibol az latszik, hogy az 
epitoanyagok, koztiik jelentos helyen a ko- es kavics irant vilag
szerte erosen novekvo igeny jelent~ezik mind a mennyiseg, mind a 
minoseg es valasztek tekinteteben. Az igenyek osszetett jellege, 
idoben valtoz6 volta es a nagy szallitasi volumenek parancsol6 
m6don sil~getik az iparfejlesztest, melynek a milszaki fejlP.sztes, 
vagyis a termelesi technol6gia technikRi tokeletesitese, lenyeges 
reszet kepezi. 

Tovabbiakban a Ko- es Kavicsipari ES fejlesztesi es mils7.aki 
f ejlesztesi tervet kivonatoljuk az idevag6 fobb temak ismertetese 
vegett, majd tajekoztatast adunk azokr61 a megallapodasokr61, me
lyeket ketoldali kozvetlen egyuttmukodes formajaban az NDK es a 
Lengyel tarsiparaggal a kozelmultban kotottilnk. 

A Ko- es Kavicsipari ES IV. Oteves Terv idoszakara vonatkoz6 
milszaki fejlesztesi tervet egyreszt a termeles mennyisegi felfu
tasaval osszefilggo f eladatok, masreszt a termekekkel kapcsolatos 
minosegi igenyek s azon koncepci6k alapjan allitottuk ossze, me
lyeket az EvM Milszaki Fejlesztesi Tanacs a kobanyaszat vonatkoza
saban 1970. okt. 10-en a kavicstermeles von~tkozasaban pedig 1971. 
majus 18-an targyalt. · 

Altalanossagban megallapithAt6, hog;y az iparag a7. 1965-70 e
vek folyaman jelentos fejlodesen ment keresztul, amit csupan ne
hany mutat6val kivanunk itt jellemezni: 

A terme l es volumene oss zes koben /1000 
t / ebbol NZ 

1965 1970 
7.178 
1.523 

7.7?6 
2.906 

% 
108 
190 

A t~rme lekenyseg osszes kore vonatkoz- 1.619 2.055 127 
tatva t/fo/ev 

ertekre vonatkoztatva Ft/fo/ev 137.100 150.000 109 

A termeles volumene osszes homokos ka- 3.og9 4.818 
vicsban /1000 m3/ 

ebbol osztalyozott /1000 m3/ 386 930 

A termelekenyseg osszes homo~os kavicsra 
vonatkoztatva m /fo/ev 5.260 5.060 
ertekre vonatkoztatva Ft/ 

fo/ev 128.700 212.000 

156 

91.3 

166 
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Lathat6, hogy a felfutas jelentos, ketsegtelen azonban, hogy 
az 1971-75 eves idosz_a.~ban a feladatok az adalekanyaggyartas te
rlileten a magas- es me·1yepito ipar terveivel osszhangban meg fo
kozottabban jelentkeznek, Ennek megfeleloen a mennyisegi felfu
tast a vallalati tervek a kovetkezokepp iranyozzak elo: 

A termeles volumene osszes zuzott koben 
/1000 t/ 

" 
ebbol NZ 

KZ 

A termeles volumene osszes homokos kavics
ban /1000 m3/ 

" ebbol osztalyozott 
minosegi 

1970 
terv 
6871 
2906 

4818 

930 

162 

A felhasznal6 iparagak technikai fejlodesevel 
egyre szigorubb minosegi igenyeket az MSZ 1992-70. 

1975 
ten.y % 
9945 148 

3670 126 

1500 

8300 172 
2800 301 

1500 926 

alatamasztott, 
sz. uj zuzott-

ko termekszabvany,- es az elokeszites alatt all6 uj kavicsszabvany 
tlikrozi. Egyertelmlien beigazol6dik, hogy a zuzottkofelesegekre, 
valamint az osztalyozott kavicsra es homokra vonatkoz6 eloiraso
kat nagymennyisegii termeles eseten csakis megf eleloen szabalyo
zott gyartastechnol6giaval, ill. specialis gepi berendezesekkel 
lehet betartani. 

A tervidosv:ikban hazankban is tovabb erosodik annak a vilag
szerte erezheto tendencianak hatasa, mely szerint viszonylag egy
re kevesebb munkaero all az iparag rendelkezesere. Ezt a proble
mat az elozovel egylitt a komplex gepesites es automatizaci6 minel 
szelesebb korli alkalmazasaval kell athidalni. 

Az iparag fejlesztesi terve az emlitett celkitlizesekkel osz
szefiiggo legfontosabb temakat tartalmazza. Pontositasara a menet 
kozben elert eredmenyek, ill. a jelentkezo ujabb igenyek figye
lembevetelevel "osszeallitand6 eves mliszaki fejlesztesi tervek 
szolgalnak. 

Az iparag fejlesztesenek a 10.192. sz. GB hatarozattal ossz
hangban elkeszitett terve szerint megval6sitand6 beruhazasok /r~
konstrukci6k es uj lizemek letesitese/, valamint az az altalanos 
ervenyli igeny, hogy a termelesi technol6gia, a termelekenyseg, a 
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munkaegeszsegved~lem es a gazdasagossag fejlesztesere a legkor
szerubb technika alapjan folyamatosan torekedni kell, hatekony 
muszaki fe~lesztesi tevekenYseg folytatasat kivanja meg. Ezeket 
a kovetkez6kepp csoportositjuk: 

1. A kobanyaszat fejlesztese 
2. A kavicsbanyaszat fejlesztese 
3. konnyu adalekanyagok termelese 
4. Kapcsol6d6 feladatok 

1. A kobanyaszat fe~lesztesenek celkituzeseit a kovetkez6 tenden
ci8.k szab~8.k meg: 
a/ Az utepitesben egyre inkabb hatterbe szorul az egyszertort 

"Z" jelu keme:qyko an:vagok felhasznalasa. A nagy mennyiseget 
igenylo utalap, es agyazat celjara killonbozo stabilizaci6k 
es helyi anyagok kerulnek eloterbe. 

b/ A nagyszabasu utepit6 program megval6sitasahoz elsosorban 
j6 minosegu nemes zuzalekokra es kulonleges; kubikus NZ es 
KZ anyagokra lesz szilkseg. 

c/ A zuzottk6 igen szallitasigenyes termek; az epiteshelyi 8.r 
csokkentese vegett - de a telepitett uzemek kapacitasanak 
elegtelensege miatt is - egyes f elhasznalasi korzetekben 
transzportabilis uzemek letesitese celszeru. 

d/ A kobanyaipar mar jelenleg is munkaero hiannyal kilzd, ez a 
tervidoszakban varhat6lag fokoz6dik, ezert minel termeleke
nyebb gepi berendezesek, es automatizaci6 alkalmazasara katl 
torekedni. 

A felsorolt szempontok figyelembevetelevel az 1971-75 id6-
szakban a kovetkez6 fejlesztesi,_ kutatasi temak kidolgozasat, ill .. 
gyakorlati alkalmazasba vetelet latjuk szuksegesnek avegett, hogy 
az eredmenyek birtokaban a gazdasagi kihatasokat is merlegelve a 
f ejlesztesekkel kapcsolatos donteseket kello alapossaggal lehes
sen meghozni. 

Itt a temak szoveges ismerteteset adjuk, az idobeni es penz
ilgyi iltemezest az osszefoglal6 tablazat tartalmazza. 

1.1 A kozetvagyon kutatas jelenleg donto mertekben a nagyatmerojil 
magfurasra tamaszkodik. Ez hosszadalmas, koltseges es megbizhat6-
saga nem minden esetben kielegit6. 
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Terna: Az asvanyvagyon kutatas gyors, korszeru, rnegbizhat6 
rn6dszerei; az Orsza~os Asvarryvagyon Bizottsag kivanal
rnainak, es az ipari igenyeknek osszehangolasa. 

/Kidolgozasat a budapesti Muszaki Egyetern Asvany- es 
f oldtani Tanszekenek szandekozunk kiadni ./ 

1.2 A kojovesztesben jelenleg rnintegy 40 fo--ban nagykarnras robban
tas kerul alkalrnazasra. Az uzerntechnol6gia es biztonsagtech
nika szamos szernpontja alapjan az oszlopos sorozatrobbantast 
kell elonyben reszesiteni. 
Terna: Az oszlopos sorozatrobbantas technol6giajanak korsz.eru

sitese, valarnint hatekony uj robban6anyagok es robban
t6szerek pl. akrernit, robbanozagy, robban6zsin6r, indi
t6 detonator stb. alkalrnazasa. 
/Ezt a ternat a Banyaszati kutat6 Intezet tatabanyai 
Robbantastechnikai Osztalyanak szandekozzuk kiadni .. / 

1.3 A rnasodlagos apritas jelenleg kizar6lag batar-rob~antasokkal 

tortenik. Ez sok szernpontb61 hatranyos, keresni kell olyan 
rnegoldasokat, melyek a robbantast kikuszobolik. 
Terna: Ki kell kiserletezni a batarozast a Voroscsillag Trak

torgyar + Ingersoll kooperaci6ban keszult nagyatrneroju 
Hobgoblin gumikerekes, hidraulikaval rnukodo gernes bata
r6z6 geppel. 
/Kidolgozza az ES rnuszaki fejlesztesi osztalya a Kozep
dunantuli Kobanya Vallalattal karoltve./ 

1.4 A banyabeli koszallitast nehez dornperek es billenoplat6s gep
kocsik vegzik. Sok esetben elofordul, hogy a kotras igen rnes21-
sze eltavolodik az elotorotol, s a belso szallitas utvonala 
rnegno. 
Terna: Tisztazand6, hogy a gyakorlatban elofordul6 korulrnenyek 

es valtoz6k milyen hatarai kozott celszeru az elotorornu 
athelyezese, esetleg rnobil elotoromu + szalagos szalli
tas alkalrnazasa a gepkocsik kikuszobolese erC.ekeb en. 
/Kidolgozza az ES rnuszaki fejlesztesi osztal ya a Drez-
da-i NDK Troszttel egyuttrnukodve./ 

1.5 A zuzottko osztalyozasa jelenleg, hagyornanyos vibraci6s sik
rostakkal es Binder rezonancia szitakkal tortenik. Ezek alta
laban kielegitoen rnukodnek,de a tovabbi alkalrnazas es terve
zes erdekeben nehany kerdes rneg tisztazand6. 
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Terna: Felrneres keszitendo a hazankban es kulfoldon alkalrnazott 
osztalyoz6 berendezesekrol. Ki kell terni az osztalyoz6 
feluletek specialis kialakitasara es kulonleges fernfo
natok, gumielernek al·kalrnazasara. pl. az uj dorogi egy
siku vibrator, Mogensen szita, Trelleborg gumilernezek 
stb. 
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/Kidolgozza az ES mliszaki f ejlesztesi . osztaly a Jaszbere
nyi aprit6gepgyarral es a Dorogi Szenbanyakkal karoltve./ 

1.6 Az automatizaci6 alkalmazasa vilagviszonylatban rohamosan 
terjed, es a technol6giai folyamat egyre tobb szakaszara ki
ter. Hazai vonatkozasban eddig meg csak az elso lepesek tor~ 
tentek meg; a kobanyaipar prototipus-automatizaci6ja az uzsai 
lizemben keszlil~ 1971. XII• 31. hataridore. 
Tama: Elkeszitendo a tipikus igenyeknek megfelelo nehany al

ternativaban olyan kobanyailzemi aut6matizaci6, mely a 
f olyamatszabalyozas elsodleges igenyei, mellett klilon
bozo mero~ regisztral6 es kevero berendezeseket is ma
gaban foglal, ugyanakkor a munkaegeszsegvedelem kiva
nalmait is kielegiti. 
Magunk reszerol ketiranyu tevekenyseget f olytatunk: 
Egyreszt beallitjuk es kiertekeljilk az uzsai aut6mati
zaci6t, valamint kapcsolatot tartunk a hazai ipari 
hatterrel, masreszt kozvetlen egylittmilkodes formajaban 
atvesszilk az NDK tapasztalatokat es kutatasi eredmenye-
ket. : 

I 

/Kidolgozza az ES mliszaki f ejlesztesi ·osztalya a Kozep
dunanduli Kobanya Vallalattal es a Drezda-i NDK 
Troszttel egyuttmilkodve./ 

1.7 Az uj zuzottko termekszabvany szerinti kubikus zuzalekok e
loallitasanak techno16giajat Humboldt Calibratorokra tamasz
kodva kidolgoztuk 1970-ben. Az elso ilyen uzemresz Uzsan le
tesul 1971. VII. 31. hataridovel. 
Terna: Az uzsai KZ lizemresz beallitasa es milszaki- gazdasagi 

kiertekelese. 
/Kidolgozza az ES milszaki fe~lesztesi osztaly a Kozep

dunantuli Kobanya Vallalattal karoltve . / 

1.8 Kidolgoztuk 1970-ben a Jaszberenyi Aprit6gepgyarral es a 
BVGFTI-vel kozosen a hazai vis~onylatban letesitendo elso 
transzportabilis kozuz6- osztalyoz6 ilzem technol6giajat, ro
pitotorok,Binder vibrator,_ sil6szintjelzok es elektronikus 
szalagmerleg alkalmazasaval. Az elso ket ilyen uzem Deldu
nantuli, ill. A Matravideki Kobanya Vallalat terilleten kerill 
felszerelesre 1972-ben. 
Tema: Ezeknek az lizemeknek beallitasa, mliszaki- gazdasagi 

kiertekelese, majd javaslattetel a tovabbiakra nezve . 
· /Kidolgozza az ES muszaki f ejlesztesi osztaly a Deldu

nantuli es a Matravideki Kobanya Vallalattal, vaJan.int 
a Jaszberenyi Aprit6gepgyarral karoltve./ 

1.9 A tombko es faragottkovek eloallitasa jelenleg kezi erovel 
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tortenik, ezt a munkat a termelekenyseg novelese erdekeben 
gepesiteni kell. Igen lenyeges volna vilagos szinu szegelyko
vek gepi eloallitasa is, .amit az utepites nagy mennyisegben 
igenyel, sot jelentos export kereslete is van. 
Tema: Langsugarral mlikodo szerszamok tanulmanyozasa az NDK-ban 

es a SZU-ban, a haza~ alkalmazas, ill, adaptalas megol
dasa. 
/Kidolgozza az ES muszaki fejlesztesi osztaly a Drez
da-i NDK Troszttel egyuttmlikodve./ 

2 . A kavicsbanyaszat fejlesztesenek celkitlizeseit a kovetkezo 
tendenciak szab~ak meg: 
a/ A homokos kavicsot az epitoipar vilagszer te egyre sze l es ebb 

korben hasznalja fel, a zuzottkohoz vis zonyitva l enyegesen 
alacsonyabb ara miatt. 

b/ A nyers homokos kavicshoz kepest a zuz ott- osztalyozott , a
gyagiszapmentes termek lenyegesen magas abb erteku ada l eka
nyag .. 

c/ Az epitoipar~betonkeszitesi igenyeknek az esetek nagy r e
szeben megfelel olyan nem-frakci6nalt a dal ekanyag , melynek 
agyag- iszap tartalma 3 % alatt van es sz emszerkezete meg
bizhat6an a szabvanyos hatargorbek I., II. vagy III. t arto
manyaba esik. 

d/ Klilonleges betontechnol6giai celok a finomhomok tartomany 
osztalyozasat is igenylik. 

e/ A ;cavicsbanyaszat egyre rosszabb minoseg i nyersanyagkeszle
tek kitermelesere kenyszerul, ugyanakkor a termekeinek mi
nosegi iranti kovetelmenyek egyre szigorubb ak lesznek. 

Ezekkel a tendenciakkal oss zhangban az 1971-75 idoszakra a 
kovet kezo temak kidolgozasat iranyoztuk elo a Varsn-i Kavics 
Troszttel kotott ketoldali kozvetlen egyuttmlikodes keret eben: 

2.1 Kavicsmos6 gepsor kialakitasa es a folyamat automatizalasa 

1971-73 

2.2 Optimalis besliritesi es viztelenitesi rendszer kidolgozasa 
1971-73 vedres, vibraci6s es valyus viztelenitokkel 

2.3 A mos6viz visszanyerese, deritok es tisztitasi rendszerlik 
1971-73 

2.4 A nyersanyag es a kesztermek anyagfolyam izot6pos meresenek 
megoldasa 1973 
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2.5 Automatizaci6k kidolgozasa adalekanyag keverekek elo
allitasa 

2.6 Kozponti vezerles es automatizalas feldolgoz6 lizemi rend
szerenek kialakitasa 

1972 

1975 

A felsoroltakkal kapcsolatos kiserletek, meresek, prototipus 
gepek illetve technologiak elkeszitese vagy adaptalasa celjara az 
1972-75 idoszakra evente 100 m.Ft koltseget ir8.nyzunk elo. 

/Konnyu adaleka~yagok termeleset az epitoipar azert igenyli, mert 
a korszeru betontechnol6gia ill. epitesi m6dok egyre szelesebb 
korben alkalmaznak konnyu szerkezeteket es szerkezeti, vagy fa
laz6 elemeket. 
Konnyu adalekanyagok nagylizemi gyartasat Monostorapatiban ter
vezzuk megkezdeni, az ottani bazal t tufara tamaszkodva. Zuz6-·osz
talyoz6 lizem, valamint tufablokk gyart6 uzem leteslil. A terve
zett t~chnol6gia hazai gyartasu ropitotoroket 1 Binder vibratort 

• 
es pneumatikus blokkgyart6 gepet tartalmaz. 
Kidolgozza az ES muszaki f ejlesztesi osztalya, letesiti a Kozep
dunantuli Kobanya Vallalat 1974-75 evekben. 

Feladat tovabbi nyersanyag alkalmassagi vizsgalatok elvegez
tetese /pl .. andezittufa, riolittufa, durva meszko/ uj lizemek le
tesitesenek elokeszitese erdekeben. 

4, Kapcsol6d6 feladatok temait a kovetkezokben soroljuk fel. 
4 .1 Klilfoldi dokumentaci6k,_ es szakirodalom tanulmanyozasa,. vala

mint a nemzetkozi egyuttmukodesbol ad6d6 feladatok ellatasa. 
Szocialista szerzodes alapjan val6 kozvetlen egylittmukodes 
jelenleg bulgar- csehszlovak- lengyel es NDK relaci6ban fo
lyik, de tervbe van veve a szovjet es roman fel bevonasa is. 

4.2 Az EvM a Ko- es Kavicsipari Egyesulest megbizta a szabvanyba
zis feladatok ellatasaval. Eloiranyzand6 az ennek kereteben 
eloirt tevekenyseg folytatasa, valamint a Pestvideki Kobanya 
Vallalat szobi lizemeben prototipus anyagvizsgal6 laborat6ri-

. um letesitese, 1971. VII, 30-ig. 

4.3 Folyamatosan vegzendok olyan kiilonleges anyagvizsgalatok, a
melyeket idegen laborat6riumnak kell kiadni - pl. EMI, URI, 
SZIKKTI stb. - a bizonyitv8.ny hat6s8.gi jellege vegett. 
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Az 1971-75 eves miiszaki fej lesztesi terv temainak es koltsegigenyeine.k osszefoglal6 tablazata 

) 

A KOBANYAsZAT FEJLESZTESE 
• 

A kozetvagyon kutatas korszerii eljarasai /ES + Bp.Miiegyetem/ 
Az oszlopos sorozatrobbantas technol6gi-
ajanak tokeletesitese /ES + PART/ 
Batarozas mechanikus m6dszerekkel /ES + KDT + SZOTKX/ 
Mobil elotoromii alkalmazasa /ES + NDK koop/ 
A zuzottko osztalyozasanak tokeletesitese /ES ~ AGJ + Dorog/ 

/ES + KDT + NDK koop/ Uzsai kobanyalizemi automatizaci6 
Kubikus zuzalekok gyartasanak ertekelese /ES + KDT/ 
Transportabilis kobanyalizem ertekelese /ES + DDKV + MKV + AGJ/ 
Langsugar szerszamok alkalmazasa /ES + NDK koop/ 

1o osszesen: 

A KAVICSBANYASZAT FEJLESZTESE 

Kavicsmos6 gepsor kialakitasa /ES + Kavicsbanya V + LNK koop/ 
Bestiritesi es viztelenitesi rendszerek 

.3 Mos6viz, derites, visszanyeres 

.4 Az anyagfolyam izot6pos merese 

.5 Adalekanyag keverekek eloallitasa 

.6 Kozponti vezerles, automatizaci6 

KONNYU ADALEKANYAGOK TERMELESE /ES + KDT/ 

KAPCSOL6D6 FELADATOK 

Ktilfoldi dokumentaci6k 
Szabvanybazis, prototipus kolabor 
Laborat6riumi minosegvizsgalatok 

/ES + ETK/ 
/ES + PKV/ 
/EMI+ SZIKKTI + UKI/ 

4. osszesen: 

Tartalekkeret elore nem lathat6 temakra 
Gazdasagossagi szamitasok, optimalizaci6 /EGSZI/ 
Kifizetes 1970. evi munkakkal kapcsolatban 

osszesen: 

mindosszesen: 

1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 

50 100 - - - 150 

100 100 100 100 100 500 
50 50 - - - 100 

- 200 - - - 200 
200 450 100 100 100 950 

100 .100 100 100 400 

100 100 

80 80 80 80 80 400 
150 30 30 30 30 270 
50 50 50 50 50 250 

280 160 160 160 160 920 

100 200 200 200 200 900 
100 100 100 200· 200 700 
424 - - - - 424 
624 300 300 400 4QO 20024 

1.104 10110 660 760 760 4.394 
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4.4 Vilagszerte egyre elterjedtebben alkalmazzak azt a megoldast, 
hogy a ko- es kavicsipari zuz6- osztalyoz6 uzemek melle asz
fal tkevero ill. transzportbeton uzemet telepitenek. 
Vannak mar hazankban is ilyen kombinaci6k, de foglalkozni 

kell ezek kiszelesitesevel es muszaki fe~lesztesevel. 

A mondottakb61 kitunik, hog~ a temak kidolgozasaban nemcsak 
sajat eronkre, a hazai intezetekre es ipari hatterre, hanem az 
1964-ben megkotott Szocialista Szerzodes alapjan velunk egyutt
mukodo barati orszagok tarsiparagaira is tamaszkodunk. Ennek 
altalanos keretein belul az ujabb KGST iranyelveknek megfeleloen, 
konkretabb es hatekonyabb munka erdekeben az illetekes epitesu
gyi miniszteriumok altal kotott hasonl6 megallapodasok mintajara 
az 1971-75 idoszakra mi is ketoldali kozvetlen egyuttmukodesi 
szerzodest kotottunk~ egyelore az NDK Drezda-i Troszttel kob anya
szati 1 az LNK Vars6-i Troszttel pedig kavicsbanyaszati temak vo
natkozasaban. Mindket trosztnek jelentos kapacitasu fejlesztesi 
reszlegei vannak ugy, hogy a kolcsonos segitsegnyujtas es az at
fedesek elkerulese az erok koncentralasat s vele eredmenyesebb 
munkat tesz lehetove. 

Meg egy kerdesrol kell sz6lni, melyre vonatkoz6 tema a fel
sorolasban nem , szerepel, ez pedig a munkaegeszseg vedelem. Ettol 
fuggetlenul foglalkozunk vele egyreszt a tavvezerles ill. automa
tizaci6 reven, mely' egyben a dolgoz6k egeszsegtelen munkahelyek
rol val6 kivonasara iranyul, masreszt a SZ I KKTI es a SZO~TKI be
vonasaval, porelharitas vonatkozasaban. Bizunk benne, hogy a Szi
lik6zis Bizottsag munkajat az elerendo eredmenyekkel a targyido
s zakban lenyegesen elore visszuk. 

Meggyozodeslink, hogy ebben a muszaki f ejlesztesi programban 
felsorolt feladatok megoldasa hatekonyan elomozditja a ko- es ka
vicsipar fejlodeset, ami az adal ekanyagok eloallitasanak mennyi
segi, minosegi es gazdasagi vonatkozasban is javul 6 mutat6it fog
ja eredmenyezni. 

13 



http://www.betonopus.hu/notesz/oreg-konyvek/ko-kavics/ko-kavics-tartalom.htm
http://www.betonopus.hu/notesz/oreg-konyvek/ko-kavics/ko-kavics-1970.pdf
http://www.betonopus.hu/notesz/oreg-konyvek/ko-kavics/ko-kavics-1972.pdf

