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I. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ / ENGINEERING SESSION 

Hulladék- és nyersanyagfeldolgozás alszekció / Waste and raw material processing 
subsession 

 
Ideje / date:  2022. november 22. 8 óra 

Helye / Venue: C/2 205. terem 

 
Zsűrielnök / Chair of the jury: Dr. Madarász Tamás egyetemi docens / 

associate professor 
Tagok / Members: Dr. Nagy Sándor egyetemi docens / associate 

professor 
 Dr. Földessy János professor emeritus 
Hallgatói tag / Student member: Földesi Áron PhD hallgató / PhD student 

 
1. Bárány Péter Tamás (BSc)       8:00 

Építési-bontási hulladék porfrakció cementpép kötésidejének és reológiájának 
szabályozása mechanikailag aktiválással 

Controlling the setting time and rheology of construction and demolition waste 
dust fraction cement paste by mechanical activation 

Konzulensek: Dr. Szabó Roland tudományos munkatárs 
Dr. Mucsi Gábor egyetemi tanár 

[10. oldal] 

 
2. Béni Gergely (BSc)       8:20 

Műanyag granulátumok kriogén aprításának laboratóriumi vizsgálata 

Laboratory investigation of cryogenic comminution of plastic granules 

Konzulens: Dr. Rácz Ádám egyetemi docens 
[13. oldal] 

 
3. Hoffmann Jennyfer (MSc)       8:40 

Pernye és karbidmész minták szárítási alapvizsgálatainak elvégzése az üzemi 
szárítóberendezések eljárástechnikai méretezése érdekében 

Basic drying tests of fly ash and carbide lime samples for the process sizing of 
drying equipments 

Konzulensek: Dr. Faitli József egyetemi docens 
Dr. Rácz Ádám egyetemi docens 

[16. oldal] 

 
4. Klaj Kitti Patrícia (BSc)       9:00 

Lignit pernye komplex hasznosítása CO2 megkötés és geopolimerizáció céljára 

Complex utilisation of lignite fly ash for CO2 sequestration and geopolymerisation 

Konzulensek: Dr. Mucsi Gábor egyetemi tanár  
Kurusta Tamás tudományos segédmunkatárs 

[21. oldal] 
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5. Németh Noémi (BSc)       9:20 

Hulladék alapú szálerősített geopolimer kompozitok eljárástechnikai vizsgálata 

Process engineering study of industrial waste based, fibre reinforced geopolymer 
composites 

Konzulensek: Dr. Mucsi Gábor egyetemi tanár  
Nagy Gáborné Ambrus Mária PhD hallgató 

[22. oldal] 

 
6. Oláh Zsuzsanna (BSc)         9:40 

Tojáshéj és erőműi pernye előkészítésének és adagolásának hatása a hőszigetelő 
üveghab jellemzőire 

Effects of preparation and dosing of eggshell and power plant fly ash on the 
thermal insulating glass foam properties 

Konzulensek: Dr. Mucsi Gábor egyetemi tanár 
Fóris Ildikó PhD hallgató 

[25. oldal] 

 

7. Pálinkás Richárd (BSc)        10:00 

A gázmosóban használt NaOH kiváltásának ipari kísérleti vizsgálata 

Industrial experimental investigation of the extraction of NaOH used in gas washer 

Konzulens: Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens 
[29. oldal] 

 

8. Soós Noémi (BSc)         10:20 

EPR-es kommunális hulladékanalízis módszertan validálása 

Validation of EPR municipal waste analysis methodology 

Konzulens: Dr. Faitli József egyetemi docens 
[34. oldal] 

 

9. Slobodkina Lyudmila (MSc)        10:40 

Experimental investigation and improvement of the flotation of talc 

A talkum flotációjának kísérleti vizsgálata és javítása 

Konzulensek: Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens 
Dr. Mádainé Üveges Valéria egyetemi tanársegéd 
Dr. Rácz Ádám egyetemi docens 
Alaa Abbadi PhD hallgató 

[33. oldal] 
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II. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ / ENGINEERING SESSION 

Bányászati technológiák és mérnöki feladatok alszekció /  
Mining technologies and engineering subsession 

 
Ideje / Date:  2022. november 23. 11 óra 
Helye / Venue: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, magasföldszint 10. terem 

 
Zsűrielnök / Chair of the jury: Dr. Turzó Zoltán egyetemi docens / associate 

professor 
Tagok / Members: Dr. Molnár József egyetemi docens / associate 

professor 
Hallgatói tag / Student member: Antonovits Ábel PhD hallgató / PhD student 

 
 

1. Holoda Erik Máté – Nyiri Balázs – Juhász Ákos (BSc)    11:00 

Geodéziai felmérés és tervezés egy futópálya kialakításához 

Geodetic survey and planning for the construction of a running track 

Konzulens: Szilvási Marcell tanársegéd 
[17. oldal] 

 
2. Bedő Tibor Dániel (BSc)       11:20 

Hidrogén megjelenésének szimulációja a földgázszállító rendszeren 

Simulation of hydrogen appearance on the natural gas transmission system 

Konzulens: Dr. Kis László adjunktus 
[12. oldal] 

 
3. Oláh Zsombor (BSc)       11:40 

Szénhidrogén termelő kutak hidrátosodásának vizsgálata 

Analysis of hydrate formation in hydrocarbon producing wells 

Konzulens: Dr. Kis László adjunktus 
[24. oldal] 

 
4. Fairouz Ouldessi (MSc)       12:00 

Development of a suspension consistency meter for better quality control of 
hydraulic mine backfilling 

Szuszpenzió konzisztenciamérő fejlesztése hidraulikus tömedékelés ellenőrzésének 
a javítása érdekében 

Konzulens: Dr. Faitli József egyetemi docens 
[28. oldal] 
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5. Bartók Szabolcs (BSc)       12:20 

Kis kapacitású anyagnyerő helyek, a gazdaságos és környezetkímélő építési 
alapanyag bányászat szempontjából 

Low-capacity mining sites, from the point of view of economical and 
environmentally friendly construction raw material mining 

Konzulens: Tompa Richárd tanársegéd 
[11. oldal] 

 
6. Orosz Máté (BSc)       12:40 

Bányafal robbantásos jövesztéssel való előre haladásának mérése és 3D 
modellezése 

Measurement and 3D modeling of the progress of a mine wall through a blasting 
process 

Konzulens: Szilvási Marcell tanársegéd 
[27. oldal] 

 
7. Sipeki Lilla (MSc)       13:00 

Fitobányászati kísérletek napraforgóval 

Phytomining experiments with sunflower 

Konzulens: Dr. Kristály Ferenc tudományos főmunkatárs 
[32. oldal] 

 
8. Stuller Viktor (BSc)       13:20 

Aramid betétes bányászati gumiheveder tönkremenetelének vizsgálata 

Research of the aramid reinforced mining conveyor belt's distruption 

Konzulens: Dr. Virág Zoltán egyetemi docens 
[35. oldal] 
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III. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ / ENGINEERING SESSION 

Környezettechnika, talaj és víz alszekció / Environmental technologies, soil and 
water subsession 

 
Ideje / date:  2022. november 24. 9 óra 

Helye / Venue: A/1 101. terem (VI. előadó) 
 

Zsűrielnök / Chair of the jury: Dr. Szabó Norbert Péter egyetemi tanár / 
professor 

Tagok / Members: Dr. Kántor Tamás egyetemi adjunktus / assistant 
professor 

Hallgatói tag / Student member: Balassa Csilla PhD hallgató / PhD student 
 
 

1. Fodor Péter (BSc)       9:00 

Andezitek égésgázok tisztításra történő alkalmazásának lehetősége 

The opportunity of cleaning flue gas using andesite 

Konzulensek: Dr. Kristály Ferenc tudományos főmunkatárs 
Tompa Richárd egyetemi tanársegéd 

[15. oldal] 

 
2. Kémenes Hortenzia (MSc)       9:20 

3D nyomtatott szűrők alkalmazásának lehetőségei a környezetiparban 

The potential of applying 3D printed filters in the environmental industry 

Konzulensek: Székely István tudományos segédmunkatárs 
Dr. Madarász Tamás egyetemi docens 

[19. oldal] 

 
3. Kiss Dániel (BSc)       9:40 

Elektromos autók környezeti hatásai 

Environmental effects of electric cars 

Konzulens: Dr. Szunyog István egyetemi docens 
[20. oldal] 

 
4. Juhász Julianna (BSc)       10:00 

Földradar (GPR) mérések kivitelezése és értelmezése üregesedés és az altalaj 
tömörségének vizsgálata céljából 

Implementation and interpretation of ground-penetrating radar (GPR) 
measurements for the purpose of investigating cavity and subsoil compaction 

Konzulens: Dr. Nádasi Endre egyetemi tanársegéd 
[18. oldal] 
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5. Szeleczki Balázs (BSc)       10:20 

Riolittufa őrlemények hatása a talajvíz megtartására 

The effect of rhyolite tuff on soil water retention 

Konzulensek: Dr. Kristály Ferenc tudományos főmunkatárs 
Tompa Richárd egyetemi tanársegéd 

[36. oldal] 

 
6. Steven Abdelshahid (MSc)       10:40 

Examining the effect of contaminants on the hydraulic conductivity of aquifers 

Szennyezőanyagok vízadó rétegek vízvezető képességére gyakorolt hatásának 
vizsgálata 

Konzulens: Kolencsikné dr. Tóth Andrea egyetemi docens 
[9. oldal] 

 
7. Nil Sangvat Reksa (MSc)       11:00 

Investigation of heavy metal adsorption efficiency of the Cambodian laterite soil 

Kambodzsai laterit talaj nehézfém-adszorpciós hatékonyságának vizsgálata 

Konzulens: Dr. Tóth Márton egyetemi adjunktus 
[23. oldal] 
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IV. FÖLDTUDOMÁNYI SZEKCIÓ / EARTH SCIENCE SESSION 

 
Ideje / date:  2022. november 24. 11 óra 20 perc 

Helye / Venue: A/1 101. terem (VI. előadó) 
 

Zsűrielnök / Chair of the jury: Dr. Szabó Norbert Péter egyetemi tanár / 
professor 

Tagok / Members: Dr. Kántor Tamás egyetemi adjunktus / assistant 
professor 

Hallgatói tag / Student member: Balassa Csilla PhD hallgató / PhD student 
 
 

1. Ernesto Edoson Manuel (MSc)       11:20 

Dispersion relations for seismic guided waves 

Szeizmikus vezetett hullámok diszperziós relációja 

Konzulens: Dr. Dobróka Mihály professor emeritus 
[14. oldal] 

 
2. Mohamed Abdelnaby Oraby (MSc)       11:40 

Gold and silver—one pair or two singles? —geochemical analysis of precious metals 
in the Rudabánya mineralization 

Arany és ezüst – egy pár vagy két szingli? — nemesfémek geokémiai vizsgálata a 
rudabányai ásványosodásban 

Konzulens: Dr. Földessy János professor emeritus 
[26. oldal] 

 
3. Patócs Dóra (MSc)       12:00 

Miskolc területén létesítendő termálkút környezetének vizsgálata a Bükki 
Termálkarsztban 

Examinating the environment of a prospective thermal well in the Bükk 
Thermalkarst at Miskolc area 

Konzulensek: Dr. Szűcs Péter egyetemi tanár 
[31. oldal] 
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Abdelshahid, Steven 

Faculty of Earth Science and Engineering 

MSc 

Supervisor: Kolencsikné dr. Tóth Andrea associate professor 

Institute of Environmental Management 

 

 

Examining the effect of contaminants on the hydraulic conductivity of 

aquifers 

Szennyezőanyagok vízadó rétegek vízvezető képességére gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

 

 

Spills, whether at an industrial scale or municipal, are an inevitable occurrence. Any 

models developed have several critical parameters that could affect the speed and urgency of 

containment by orders of magnitude, one of those parameters is the aquifer’s hydraulic 

conductivity. Thus, investigating the effect of contaminants on the soil’s hydraulic 

conductivity, mainly through the falling head permeameter method which utilizes Darcy’s law 

to calculate the hydraulic conductivity. The goal is to have a better understanding of how 

contamination can change the aquifer’s parameters and be able to create more realistic and 

useful models that would ultimately improve any containment and remediation efforts. 
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Bárány Péter Tamás 

Műszaki Földtudományi Kar 

BSc 

Konzulensek: Dr. Szabó Roland tudományos munkatárs 

Dr. Mucsi Gábor egyetemi tanár 

Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 

 

Építési-bontási hulladék porfrakció cementpép kötésidejének és 

reológiájának szabályozása mechanikailag aktiválással 

Controlling the setting time and rheology of construction and demolition 

waste dust fraction cement paste by mechanical activation 

 

 

Az ipari forradalom óta az emberiség technológiája megállíthatatlanul fejlődik és 

terjeszkedik. Ehhez különféle nyersanyagok és alapanyagok szükségesek, amelyeknek a 

készleteik véges mennyiségűek, illetve előkészítésük akár káros is lehet a környezetre. Ezek 

mellett hulladék is keletkezik, amely mennyisége egyre csak gyarapszik, azonban megfelelő 

technológiával újrahasznosíthatóvá válhat. A beton is egy nagyon fontos tényezője a mai 

világnak, épületeket, utakat, sínekhez vasbetonaljakat és sok más dolgot készítenek belőle. 

Már az ókori rómaiak is használtak ún. római cementet (puccolán), amiben a Vezúv vulkáni 

tufáit őrölték és keverték mészkővel. A nyersanyagkészlet pótlása mellett azért is érdemes a 

beton alapanyagát, a cementet pótolni építési-bontási hulladékkal, mivel a megnevezett 

hulladékból hazánkban 2015. óta hozzávetőlegesen 7,15 millió tonna került lerakásra, amely 

értékes, felhasználható másodnyersanyagforrásként is funkcionálhat. 

Kutatásom során építési-bontási hulladék beton 0-22 mm-es frakciójából koptatással és 

szitálással visszanyert finomfrakciót használtam, amelyet különböző őrlési idők mellett 

mechanikailag aktiváltam. Ezt követően vizsgáltam portlandcementhez 20%-os arányban 

hozzáadva a cementpép kötésidejét és reológiáját. 

A dolgozatom célja a cementanyag reológiai és kötésidőbeli szabályozása az alapanyag 

mechanikai aktiválása révén, mely lehetőséget biztosít olyan betongyártási technológiák 

alkalmazására is, mint az additív gyártás (3D nyomtatás). 
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Bartók Szabolcs 

Műszaki Földtudományi Kar  

BSc 

Konzulens: Tompa Richárd tanársegéd 

Bányászati és Geotechnikai Intézet 

 

 

Kis kapacitású anyagnyerő helyek, a gazdaságos és környezetkímélő építési 

alapanyag bányászat szempontjából 

Low-capacity mining sites, from the point of view of economical and 

environmentally friendly construction raw material mining 

 

 

Magyarországon, de világviszonylatban is elmondható, hogy jelenleg igen jelentős az 

építőipari nyersanyagok iránt a kereslet, és ez a tendencia jó ideig még nem fog változni. 

Kutatásom célja új források felderítése az építőipar számára. 

Érdeklődésemet főként a 90-es évek előtti időszakban termelt régi anyagnyerőhelyek, 

„TSZ-bányák”, „Vízügyes-bányák” (egykori építőanyag-források) keltették föl, amelyek 

működését akkoriban csak minimálisan, vagy egyáltalán nem szabályoztak.  

A célom az, hogy a már korábban építési alapanyatermelés céljára használt, de csak 

részben kitermelt, helyenként degradált területeket, előfordulásokat górcső alá vegyem, a 

megkezdett területekben rejlő potenciális lehetőségeket szakszerűen azonosítsam, így 

csökkentve a jelenleg még érintetlen területek károsítását a már megbontott területek 

termelésbe állításával, javítva az ellátásbiztonságot, illetve a szállítási távolsággal együtt a 

károsanyag kibocsátás is csökkenhet. 
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Bedő Tibor Dániel 

Műszaki Földtudományi Kar 

BSc 

Konzulens: Dr. Kis László adjunktus 

Kőolaj és Földgáz Intézet 

 

 

Hidrogén megjelenésének szimulációja a földgázszállító rendszeren 

Simulation of hydrogen appearance on the natural gas transmission system 

 

 

A klímaváltozás növekvő hatásainak mérséklése érdekében az Európai Unió 

elköteleződött amellett, hogy a jelenleg széles körben elterjedt földgázt a jövőben hidrogén 

felhasználásának segítségével váltsák ki. A legfőbb érv a hidrogén alkalmazása mellett az, 

hogy elégetése során nem keletkezik szén-dioxid, ezáltal drasztikusan csökkenti az 

üvegházhatású gázok emisszióját. A hidrogén tiszta formájában történő felhasználása jelentős 

infrastrukturális fejlesztéseket követelne meg a szállítói, elosztói és fogyasztói oldalon is, 

valamint a beruházások idő- és költségigénye hátráltatja a piac fokozatos fejlődését. A fentiek 

miatt kézenfekvő megoldásnak tűnik a már meglévő földgáz infrastruktúra felhasználásával 

az előállított hidrogént a földgázhálózatba juttatni, földgáz-hidrogén elegyet képezve. A 

hidrogén fizikai- kémiai tulajdonságai azonban eltérnek a földgázétól, így a hidrogén 

bekeverése a földgázszállító rendszerbe csakis előre meghatározott keretek között történhet. 

A gázkeverék viselkedésének hidraulikai szimulációs vizsgálattal történő megismerése 

fontos tudományos és nemzetgazdasági kérdés. Kutatási tevékenységem során a SIMONE 

hidraulikai szimulációs szoftver segítségével a hazai földgázszállító rendszer alapján saját 

hidraulikai szimulációs modellt készítettem a szállított földgáz-hidrogén keverék 

viselkedésének megismerése céljából. Továbbá tanulmányoztam a tiszta földgáz áramlástani 

paramétereinek, valamint a földgázszállítás jelenlegi alapállapotának megismerése érdekében 

a magyar földgázszállító rendszert. A szimuláció során tranziens áramlási modelleket 

alkottam, amely szcenáriók esetében különböző koncentrációban van jelen hidrogén a 

földgáz-hidrogén keverékben és vizsgáltam az eltérő fizikai-kémiai tulajdonságokkal 

rendelkező gázok terjedési sémáit állandóan tartott energiaátvitel esetében. A szimulációs 

eredményeket felhasználva érzékenységvizsgálatot végeztem a hidrogéntartalom által 

leginkább befolyásolt üzemi paraméterek meghatározásához. 
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Béni Gergely 

Műszaki Földtudományi Kar 

BSc 

Konzulens: Dr. Rácz Ádám egyetemi docens 

Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 

 

 

Műanyag granulátumok kriogén aprításának laboratóriumi vizsgálata 

Laboratory investigation of cryogenic comminution of plastic granules 

 

 

A nyersanyagok előkészítési folyamatainál széles körben alkalmazott módszernek 

számít az aprítás, amelynek az anyagok szemcseméretének csökkentése mellett számos 

különböző célja lehet, mint a fajlagos felület növelése, feltártsági viszonyok javítása a további 

felhasználásuk vagy újrahasznosításuk érdekében. A legtöbb elsődleges és másodlagos 

nyersanyag esetében szobahőmérsékleten el tudjuk végezni az aprítást, azonban a finom 

szemcseméret-tartományban a nem-rideg anyagi tulajdonságot mutató anyagok, például a 

műanyagok szobahőmérsékleten már nehezen vagy nem apríthatóak. 

A kriogén (hűtéses) aprítási módszereket már a 90-es évek végétől kutatták, azonban a 

mai napig nem rendelkezünk elegendő mélységű ismeretekkel a témában. Az általam 

elvégzett kísérletek célja az ebben az irányban történő ismeretszerzés, valamint a különböző 

típusú műanyag granulátumok többféle hőmérsékleten történő őrlésének elemzése volt. A 

kriogén aprítás alacsony hőmérsékleten történő aprítást takar, ami kifejezetten előnyös lehet 

műanyagok finom szemcsékké aprításának érdekében. A többféle műanyag granulátumot 

24°C-on, 2°C-on, -20°C-on és a folyékony nitrogén által eredményezett -195°C 

hőmérsékleten aprítottam egy RETSCH ZM-200-as nagysebességű ütőmalomban. Minden 

hőmérsékleti szinten négy különböző fordulatszámon adtam fel a granulátumokat, amely 

fordulatszámok a következők voltak: 7000 rpm, 10000 rpm, 13000 rpm, valamint 16000 rpm, 

Az így kapott termékeket szitavizsgálatnak vetettem alá. A vizsgálati eredményekből 

meghatároztam az egyes műanyag típusok törési függvényét és törési valószínűségét a 

hőmérséklet és az igénybevételi sebesség függvényében. 

Jelen dolgozatban az általam vizsgált módszer eredményeit és az abból levonható 

következtetéseimet mutatom be. 
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Ernesto, Edoson Manuel 

Faculty of Earth Science and Engineering 

MSc 

Supervisor: Dr. Dobróka Mihály professor emeritus 

Institute of Geophysics and Geoinformatics 

 

 

Dispersion relations for seismic guided waves 

Szeizmikus vezetett hullámok diszperziós relációja 

 

 

Geophysical methods are indirect techniques for investigating subsurface structures 

through the acquisition and interpretation of data from readings taken in certain equipment. 

In seismic, through the study of seismic waves it is possible to evaluate the properties of 

rocks and soil by contrasting the physical characteristics of the materials in the subsoil. These 

properties are derived from the different lithologies and heterogeneity of the medium. When a 

wave propagates at the boundary between different media, it can be reflected, refracted, 

absorbed or dispersed. 

According to wave theory, when the phase velocity of the wave depends on its 

frequency, the phenomenon is called dispersion. Guided waves have fast propagation, very 

strong penetration and high sensitivity to damage small or inaccessible in structures. Are 

useful tools for exploring the coal seam structures. 

In this work will be presented all the derivations to show the dispersion relation in the 

general form for seismic guided waves propagating in three-layered geological structures. 
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Andezitek égésgázok tisztításra történő alkalmazásának lehetősége 

The opportunity of cleaning flue gas using andesite 

 

 

Az andezitek összetételében a mafikus kőzetekhez képest általában alacsonyabb Mg, Fe, 

Ca arány és magasabb Al-, Na-, K-tartalom figyelhető meg. A közepes SiO2-tartalom miatt a 

fő kőzetalkotó ásványai a neutrális plagioklászok, piroxének, amfibolok, illetve a 

káliföldpátok. Magyarországon az andezitvulkanizmus többnyire a középső-felső miocénhez 

köthető, ezért a vizsgálataim során Szobról és Tállyáról származó, 4 mm-nél kisebb 

szemnagyságú andezit termékekkel dolgoztam. Az égésgázok közül, pl. fosszilis 

energiahordozó vagy biomassza erőművek esetében, a legfontosabbak a SO2, CO2, CO, Cl és 

F, melyek nagymértékű kibocsátása környezetkárosító, ezért kezelésük fontos. A gázok a 

kőzetalkotó ásványok komponenseivel reakcióba lépve megkötődhetnek, így hosszabb távon 

is stabil ásványfázisokba épülhetnek be. A képződő szilárd fázisok lehetnek szulfátok, 

karbonátok, halogenidek vagy komplex ásványok. Ezen folyamatok a természetben is 

lejátszódnak, például az utóvulkáni tevékenység során felszínre kerülő kénvegyületek, 

amelyek a jelen lévő fázisokkal reakcióba lépve szulfátokat képeznek. Egy másik példa az 

épületek külső burkolatának mállása, ahol a levegőben lévő molekulák lépnek kölcsönhatásba 

az építőkővel egy alacsonyabb energiaszintű állapot elérésére. A potenciálisan lejátszódó 

reakciók során a kőzetalkotókban lévő Ca, Na, K, Mg, Fe, Al reakcióba lépnek az égésgáz 

összetevőivel, ezzel hozva létre az új szilárd fázisokat. A kőzetalkotók reakcióképessége 

kémiai és/vagy mechanikai aktiválással növelhető. Az előkísérletek során napraforgó 

biomasszát égettem lombikban, a keletkező füstgázt pedig őrölt (d50 < 5 μm) andezit-

szuszpenzión buborékoltatom át, tehát nedves reakcióközeget alkalmaztam. Az ásványtani 

átalakulások röntgen-pordiffrakcióval (XRD), a szöveti és mikrokémiai változások pedig 

pásztázó-elektronmikroszkópia és energiadiszperzív röntgen spektrometriával (SEM+EDX) 

nyomon követhetők. A kis léptékben lejátszódó reakciók fokozhatók a nyomás és hőmérséklet 

növelésével. 
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Pernye és karbidmész minták szárítási alapvizsgálatainak elvégzése az 

üzemi szárítóberendezések eljárástechnikai méretezése érdekében 

Basic drying tests of fly ash and carbide lime samples for the process sizing of 

drying equipments 

 

 

Minden iparág, így a bányászati tevékenység velejárója is a hulladék, valamint 

maradványanyagok keletkezése. A Mátrai Erőműben a lignitégetés következtében 

nagymennyiségű pernye-salak maradványanyagok keletkeznek, amelyet csővezetéken 

zagytérre szállítanak. Az erőmű környezetében több már megtelt és kettő még művelés alatt 

álló zagykazetta található. A korábban deponált pernye alkalmas építőanyag adalékanyagként 

való felhasználásra. Azonban a kitermelést követően a pernye víztelenítését meg kell oldani, 

mert ennek elmulasztása esetén túl nagyok lennének a szállítási költségek. 

A Miskolci egyetem kidolgozott egy technológiát a Mátraszentimrei volt szulfidos 

ércbánya hidraulikus tömedékelésére a Mátrai Erőműben keletkező pernye felhasználásával, 

ami még jelenleg is zajlik. A technológia szerint a Mátrai Erőmű zagyteréről kitermelt nedves 

pernyéhez meszet kell adagolni, amely biztosítja a tömedékanyag megfelelő szilárdságát. A 

kívánt szilárdság elérése érdekében a pernyéhez adalékanyagként hulladékot, dunaföldvári 

mészkarbidot is lehet alkalmazni. Ez a melléktermék azonban keletkezési helyén csak nagy 

nedvességtartalommal áll rendelkezésre, ami a szállítást jelentősen megnehezíti, illetve 

gazdaságtalanná teszi. 

A TDK dolgozatomban ezért szisztematikus szárítási vizsgálatokat végeztem pernye-

salak és karbidmész mintákkal, valamint szűrési vizsgálatot karbidmész mintákkal. A szűrési 

alapvizsgálatot laboratóriumi vákuumszűrő berendezéssel végeztem el. A szárítási 

alapvizsgálatokat szárítószekrényekben végeztem, ahol szisztematikusan változtattam a 

szárítási hőfokot, a szárított anyag mennyiségét, valamint a pernye esetében a 

szárítóberendezés méretét. A vizsgálatokhoz vizes referencia méréseket is végeztem. Az 

eredményeket kiértékeltem, így az adatok rendelkezésre állnak az ipari szárítóberendezések 

eljárástechnikai méretezéséhez. 
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Geodéziai felmérés és tervezés egy futópálya kialakításához 

Geodetic survey and planning for the construction of a running track 

 

 

A projektünk témája egy új és műszakilag egyszerűbben megvalósítható futópálya 

megtervezése a Miskolc Egyetemi sportkomplexum határain belül, mivel az eredeti koncepció 

kivitelezése akadályokba ütközött. Célunk egy olyan létrehozható és fenntartható futópálya 

megtervezése, ami áthidalja a legtöbb technikai komplikációt. A munkánk tervével színesíteni, 

valamint bővíteni szeretnénk a sportolási lehetőségek sorát az egyetem környékén. Ezzel 

megadva a lehetőséget arra, hogy az egyetemi hallgatóság, itt dolgozók és a környéken élők 

egészségesebb életmódot folytathassanak a hétköznapjaikban. 

A munkánkat egy előzetes terepszemle indította meg, majd a kivitelezés számára 

ígéretesnek tűnő terület geodéziai felmérése folytatta. A méréseket egy Leica TS06 típusú 

mérőállomással és a hozzá tartozó prizmával végeztük el, ami manapság egy elég széles 

sávban alkalmazott műszer a gyors és precíz mérési- és adatfeldolgozásának köszönhetően. A 

mért adatokból pedig készítettünk térképeket, 3D-s modelleket a Golden Software cég Surfer 

nevű alkalmazásában. 

A dolgozatunkban többféle lehetséges megoldást készítettünk elő a tervezendő 

futópályát illetően, hogy színesítsük a pálya elkészülési tervét. Foglalkoztunk a futópályák 

műszaki paramétereivel is. Valamint árajánlat bekérése is folyamatban van több kivitelező 

cég részéről is, hogy az egyetem vezetése felé egy komplex előkészítési munkát tudjunk 

tálalni. 
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Földradar (GPR) mérések kivitelezése és értelmezése üregesedés és az 

altalaj tömörségének vizsgálata céljából 

Implementation and interpretation of ground-penetrating radar (GPR) 

measurements for the purpose of investigating cavity and subsoil compaction 

 

 

A georadar, vagy földradar (GPR: Ground Penetrating Radar) az egyik legszélesebb 

körben alkalmazott geofizikai módszer a felszínközeli kutatások területén. Ennek oka, hogy 

képes gyorsan és könnyen, nagyfelbontású és átható információt nyújtani számunkra a 

felszínközeli zóna legfelső néhány méteréről, legyen az természetes, vagy ember által 

beépített környezet. Elektromágneses (EM) módszerről van szó, melynek behatolási mélysége, 

felbontóképessége a kiválasztott antenna frekvencia mellett a közeg EM paramétereitől is 

függ. A módszer egyaránt alkalmazható földtudományi és mérnöki területeken. 

Dolgozatomban egy geotechnikai jellegű gyakorlati problémát mutatok be, melynek 

megoldását részletes földradar felméréssel támogattam. Egy miskolci ingatlan udvarának 

aszfaltján egy 60-70 cm átmérőjű, 3-4 m mély lyuk keletkezett. A mérésem célja a lyuk 

környezetében a terület lehetséges üregesedésének feltérképezése, valamint az altalaj 

tömörségi viszonyainak vizsgálata volt. A mérések a Geofizikai Tanszék MALA típusú 

földradar eszközével, 500 MHz frekvenciájú árnyékolt antenna felhasználásával történtek. A 

nyers mérési adatok feldolgozását és értelmezését követően a további beszakadás veszélyét 

mutató kritikus zónák lehatárolása történt meg. 
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3D nyomtatott szűrők alkalmazásának lehetőségei a környezetiparban 

The potential of applying 3D printed filters in the environmental industry 

 

 

A 3D nyomtatás kialakulásának története évtizedekre nyúlik vissza, mégis új, 

dinamikusan fejlődő eljárásnak tekinthetjük. Az 1980-as években kifejlesztett módszerek 

napjainkban is rendszerint használatosak (FDM – Fused Deposition Modelling, az SLS – 

Selective Laser Sintering és az SLA – sztereolitográfiás gyártástechnológia). Az anyagok 

széles választéka és az egyedi geometriák előállítása miatt majdnem minden iparág 

alkalmazza, a repülőgépgyártástól az élelmiszeriparig. A 3D nyomtatás nagy előnye, hogy 

saját anyagából építi fel a modellt, nem pedig egy tömbből faragja le a felesleges anyagot. 

Ennek köszönhetően kevesebb hulladék keletkezik és összetettebb geometriák nyomtatására is 

képes. 

A dolgozatom célja, hogy bemutassam a környezetiparban és a hidrogeológiában még 

kiaknázatlan alkalmazási lehetőségeket, olyan mechanikai és fizikai-kémiai filterek 

létrehozásával, amelyeknek tervezhető a porozitása és az áteresztőképessége. Kutatómunkám 

során, melyet a Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézetének talajvizsgáló 

laboratóriumában végeztem, egyedi tervezésű 3D nyomtatott mintatesteket vizsgáltam. Az 

adott geometriájú CAD modellből a CraftWare 1.18.1 szoftver segítségével különböző 

nyomtatási beállítások mellett (hőmérséklet, nyomtatási sebesség, kitöltés típusa és 

irányultsága) terveztem meg a mintatesteket. 

Az általam vizsgált mintatestek alapanyagaként két eltérő jellemzőkkel rendelkező 

filamentet, a Filaticum PLA-t és Filaticum Foam-ot választottam. A Filaticum Foam a 

hagyományos szálakkal ellentétben habosodásra hajlamos, ezáltal kettős porozitású 

szerkezetek előállítását teszi lehetővé. Az áteresztőképesség vizsgálatok elvégzésével a 

nyomtatási beállításokból eredő paraméterek változékonyságának meghatározása volt a célom, 

amely alapján a későbbiekben tervezhetővé válnak a megfelelő mechanikai szűrési 

tulajdonságokkal és funkciókkal ellátott szűrők. 
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Elektromos autók környezeti hatásai 
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A TDK dolgozatom témája az elektromos autók környezetre gyakorolt hatása az 

alapanyagok bányászatától kezdve az autók élettartamának végéig. 

A magyar állam jelentős összegekkel támogatja az elektromos autó vásárlást. 

Családonként akár 5 millió forintot is kaphatunk új elektromos autó vásárlásához. Ennek 

egyik fő oka, hogy az Európai Unió 2050-re klímasemleges célokat tűzött ki maga elé és a 

fenntarthatóság vált az egyik fő feladattá. 

Környezetvédők úgy gondolják, hogy az elektromos autók nem szennyezik a 

környezetet, azonban ez nem egészen így van. Az akkumulátorok előállításához sokkal több 

nyersanyagra van szükségünk, mint a belső égésű motorok gyártásához. A legkritikusabb 

elem a lítium, amelyet főként Ázsiában bányásznak, ezáltal Európa nyersanyag import 

szempontjából függ a főként kínai beszállítóktól. Ezen alapanyagok bányái nagymértékben 

szennyezik a környezetet, valamint kitermelésük során számos erkölcsi aggályba is ütköznek. 

A telefonunkon tapasztalhatjuk, hogy idővel romlik az akkumulátor kapacitása. Ez igaz az 

elektromos autók akkumulátorára is.  

Az akkumulátorok idővel veszítenek kapacitásukból és elérik életciklusuk végét, 

valamint hatékonyságuk nagyban függ a külső hőmérséklettől. Ezáltal felmerülhet bennünk a 

kérdés, hogy mi lesz ezekkel a termékekkel, ha tömegesen válnak használhatatlanná. Az is 

nagyon lényeges szempont, hogy melyik országban használjuk az elektromos járművünket, 

ugyanis egész más az elektromos autó környezetszennyező hatása a teljes életciklusa alatt egy 

olyan országban, ahol többnyire hő- és atomerőművekben vagy szén égetésével termelt 

villamosenergiával tápláljuk az autót, mint egy olyanban, ahol már döntő részben megújuló 

energiával előállított elektromos árammal. 

Dolgozatomban összehasonlítom a belső égésű és elektromos hajtású motorok előnyeit 

és hátrányait  a karbantartás, megbízhatóság és hatékonyság szempontjából. Továbbá 

megvizsgáltam Európa egyes országainak fosszilis és megújuló energia alapú 

energiatermelésének arányát, azzal a céllal, hogy feltérképezzem, mely országokban lehet az 

elektromos autózás valóban környezetkímélőbb választás belsőégésű társaiknál. 
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Complex utilisation of lignite fly ash for CO2 sequestration and 

geopolymerisation 

 

 

Napjaink fenyegető problémája a globális felmelegedés, aminek egyik okozója az 

antropogén eredetű üvegházhatású gázok. A legismertebb ilyen gáz a szén-dioxid, amely az 

ipari forradalom óta egyre nagyobb koncentrációban van jelen a levegőben. A megkötése 

karbonát kőzetképződés során természetes úton is végbe megy, de túl hosszú idő alatt, ezt 

lehet mesterségesen felgyorsítani és gazdaságosabbá tenni.  

A geopolimerek újfajta, szervetlen polimer szerkezetű anyagok, melyek agyagásványok 

és alkáli-szilikátok lúgos közegben végbemenő reakciójával állíthatók elő, de mesterséges 

kőzeteknek is tekinthetőek. Kedvező tulajdonságaiknak köszönhetően népszerű építőipari 

alapanyagok. Előállításuk egyszerű, energiahatékony, valamint környezetbarát. Manapság 

egyre elterjedtebb erőműi pernyét használni a geopolimer szintézishez, hiszen könnyen 

hozzáférhető, jól bedolgozható és mechanikai tulajdonságai is megfelelőek. 

Dolgozatomban lignit tüzeléséből származó pernyében különböző molaritású (0; 0,1; 

0,25; 0,5; 1; 2) NaOH jelenlétében, Fritsch Pulverisette 5 planétamalomban 3 óra tartózkodási 

idejű mechanikai aktiválás során kötök meg CO2-ot. A mintákat a mechanikai aktiválás során 

2 csoportra osztottam: CO2-dal kezelt és CO2 kezeletlenre, így vizsgálva a NaOH hatását a 

Ca2+, Mg2+ kioldódásra. A CO2-dal kezelt terméket vízüveggel és NaOH oldattal keverve 

geopolimer fejlesztéséhez használom. A geopolimer próbatesteket elkészítésük után 24 óra 

érlelést követően hőkezeltem, majd 5 nappal később egytengelyű nyomószilárdság mérésnek 

vetettem alá. Az így keletkezett köztes- és végtermékeken a következő analítikai vizsgálatokat 

végeztem el: lézeres szemcseméret-elemzés, FTIR, WD-XRF és XRD mérés. A vizsgálati 

eredmények értékelése alapján megállapítottam, hogy az őrlés során hozzáadott NaOH 

koncentrációjának növelése kedvező eredménnyel hat a CO2 megkötésre, emellett a 

geopolimerizáció követő egytengelyű nyomóvizsgálattal mért szilárdsági értékek CO2-dal 

való kezelést követően 9,81 MPa-ról 17.81 MPa-ra növekedett. 
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Az elmúlt évtizedekben, rendkívül kedvező tulajdonságainak köszönhetően, egyre 

nagyobb figyelmet kapó környezetbarát geopolimer kötőanyagok vizsgálatát választottam 

TDK dolgozatom témájának. A geopolimerek szerkezetüket tekintve szervetlen polimerek, de 

mesterséges kőzeteknek is felfoghatók. Vonzerejük az egyszerű előállításban, a nagy 

szilárdságban, ellenállóságban, így a felhasználási területek sokszínűségében és a változatos 

alapanyagokban rejlik. A geopolimer kompozitok gyakran készülnek olyan nagy 

mennyiségben felhalmozódott ipari hulladékokból, (mint például a deponált erőműi pernye is) 

melyek újrahasznosítása egyelőre nem megoldott, ezáltal hazai és globális szinten is komoly 

problémát jelent. 

A geopolimerek egyes tulajdonságai – bedolgozhatóság, nyomószilárdság, 

hajlítószilárdság – befolyásolhatók az alapanyagok megfelelő előkészítésével, adalékanyagok 

hozzáadásával, illetve különböző szálerősítési módszerek alkalmazásával. Ezen jelenség 

megfigyeléséhez szisztematikus kísérletsorozatot végeztem el, ami során geopolimer 

próbatesteket készítettem tiszaújvárosi deponált barnaszén pernyéből és metakaolinból. A 

próbatestek elkészítéséhez az erőműi pernyét laboratóriumi golyósmalomban mechanikailag 

aktiváltam, majd 0, 10, 15, 20, 25 és 50 tömegszázalék metakaolinnal helyettesítettem. A 

próbatesteken hőkezelést, illetve egy hét pihentetést követően nyomószilárdság vizsgálatot és 

FTIR spektroszkópia mérést végeztem, ebből következtettem a metakaolin keverékre 

gyakorolt hatására. A legkiemelkedőbb eredményeket a 15 m/m%-os próbatestek produkálták, 

közel hatszoros egytengelyű nyomószilárdság növekedést, a kizárólag pernyét tartalmazó 

keverékhez képest, ezért ezt a keverési arányt választottam a szálerősítés alapjául. Ezt 

követően három szálerősítési keverési eljárást vizsgáltam meg E-üvegszálak alkalmazásával. 

A szálerősített próbatesteken a már fentebb említett kezelési-pihentetési folyamatok 

után nyomó- és hajlítószilárdság vizsgálatot is végeztem, amely jellemzően a hajlítószilárdság 

növekedését eredményezte. A vizsgálatok során megállapítottam, hogy a különböző keverési 

eljárások közül melyik a legalkalmasabb az általam használt E-üvegszálak megfelelő 

homogenizálására. 
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Investigation of heavy metal adsorption efficiency of the Cambodian 

laterite soil 

Kambodzsai laterit talaj nehézfém-adszorpciós hatékonyságának vizsgálata 

 

 

Heavy metal pollution caused by agricultural activities, improper wastewater treatment, 

and municipal waste disposal is widely distributed in soils and water bodies, particularly the 

groundwater quality that is widely used by Cambodians. As such, resulting in a variety of 

toxicity mechanisms and detrimental effects on human and environmental health. According 

to research on the pollution of groundwater in Cambodia, zinc, copper, and manganese are the 

most prevalent contaminants, and their concentrations exceed WHO's water quality standard. 

This research investigates three samples of Cambodian laterite as a potential adsorbent for Zn, 

Cu, and Mn performing batch and column adsorption experiments from a solution containing 

all three elements and individual solutions for each. The test was carried out by mixing 0.25 g 

of laterite with different concentrations of 100 ppm, 50 ppm, 25 ppm, 10 ppm, and 5 ppm of 

mixing solution of Zn, Cu, and Mn, and separate tests were undertaken for each element using 

the same concentration measuring procedure. The quantity of adsorption process being 

adsorbed by the adsorbent, qe (mg/g), was determined using the nonlinear equation of 

Langmuir and Freundlich isotherm fitting model applied to the test data. 
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Szénhidrogén termelő kutak hidrátosodásának vizsgálata 

Analysis of hydrate formation in hydrocarbon producing wells 

 

 

Hidrátok a világon legnagyobb számban tengerek mélyén, valamint permafroszt 

területeken fordulnak elő. Ezek a hidrátok azonban nem emberi beavatkozás hatására 

alakultak ki, hanem természetes állapotukban találhatók meg. Léteznek azonban olyan 

hidrátok, amelyek valamilyen mesterséges folyamat révén jönnek létre, ilyenek például a 

szénhidrogéniparban előforduló gázhidrátok. Jelen dolgozatomban a szénhidrogén termelő 

kutakon található segédgázvezetékek hidrátosodási tulajdonságait kívánom vizsgálni. A 

vizsgálat részeként bemutatom, hogy mik azok a hidrátok, milyen körülmények között 

fordulnak elő, milyen típusait ismerjük, miként épülnek fel, hogyan alakulnak ki, valamint, 

hogy hogyan lehet meggátolni a képződésüket. Kifejtem, hogy milyen inhibitorokat lehet 

használni, ezeket összehasonlítottam több szempont alapján. 

Négy, jelenleg segédgázzal termelő olajkút segédgázának adataival számolok, ahol arra 

keresem a választ, hogy adott stacionárius körülmények között hidrátosodik-e a 

segédgázvezeték. Azokban az esetekben, ahol a számítások alkalmával találtam hidrátosodási 

hajlamot, ott kalkulálok szükséges inhibitor mennyiséget is. Felvettem továbbá a 

segédgázként alkalmazott gázkeverék hidrátgörbéjét, ezen pedig ábrázolom a kutakat, 

valamint ezt a hidrátgörbét összehasonlítom a tiszta metán hidrátgörbéjével is. A vizsgálat 

során felhasználtam a hidrátpont számításához a K-együtthatók módszerét, amelyet 

széleskörűen ismertetek is. Az inhibitor számításánál Hammerschmidt-egyenletet használtam 

fel, ezt is bővebben kifejtem. A pontosabb, és automatizáltabb számolás érdekében igénybe 

vettem az Aspen HYSYS V11-es programját, amely egy áramlástani modellező szoftver, 

ennek a szoftvernek a módszereit is ismertetem bővebben, valamint ellenőrzésként 

használtam a PVTP szoftvert, amely egy szénhidrogénipari analitikai eszköz. Ott, ahol hidrát 

képződést prognosztizáltam, javaslatot teszek arra vonatkozóan, hogy mennyi és milyen 

inhibitort érdemes a gázkeverékhez adagolni. 
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Tojáshéj és erőműi pernye előkészítésének és adagolásának hatása a 

hőszigetelő üveghab jellemzőire 

Effects of preparation and dosing of eggshell and power plant fly ash on the 

thermal insulating glass foam properties 

 

 

Napjainkban az üveghulladék újrahasznosítása még mindig nem teljesen megoldott, 

felhasználásuk és tárolásuk körülményes és költséges. Hasonlóan a tojáshéj, mint szerves 

hulladék nagy mennyiségben keletkezik az élelmiszeripar területén. Mind az üveghulladék, 

mind a tojáshéj jelentős része lerakóban végzi. Az erőműi pernyéből éves szinten több millió 

tonna keletkezik, ami jelentős környezeti kockázatot jelent a környező felszíni és felszín alatti 

vizekre, így veszélyes hulladékként kezelik. Azonban ezekből az alapanyagokból megfelelő 

eljárástechnikai műveletekkel nagy hozzáadott értékű hőszigetelő anyagot, üveghabot lehet 

gyártani. Ezzel a folyamattal jelentős mennyiségű nyersanyagot és energiát spórolunk meg, 

illetve csökken a lerakókba kerülő hulladék mennyisége is. A Miskolci Egyetemen már 

számos kísérlet történt üveghab gyártásra pelletálással vagy tablettázással előállítva mészkő, 

dolomit, szilícium-karbid, perlit és tojáshéj adagolásával különböző arányokban, mint 

habosítószer. Kísérleteim során a keverékeket az előző tapasztalatok alapján állítottam össze. 

A dolgozatom célja a tabletta formájában történő hőszigetelésre alkalmas üveghab 

gyártása volt őrölt öblösüveg hulladékból, amihez habosítószerként megfelelő finomságú 

tojáshéjat, kötőanyagként Na-bentonitot és adalékanyagként erőműi pernyét alkalmaztam. A 

tojáshéj a magas CaCO3-tartalma miatt kiválóan alkalmas habosítószerként történő 

felhasználásra, mivel hőkezelése során CO2 szabadul fel. Az erőműi pernyét a tabletták 

szilárdságának növelése érdekében alkalmaztam. 

Első lépésben az alapanyagok (üveg, tojáshéj) aprítására, majd őrlésére került sor 

golyósmalomban száraz körülmények között. Ezután mindegyik alapanyag átszitálásra került 

osztályozás céljából, majd a keverékek homogenizálása után elkezdődhetett a tabletták 

gyártása az optimális nyomás meghatározásával. Ezt követően a statikus kemencében való 

hőkezelés történt. 

Ahhoz, hogy megállapításra kerülhessen a hőszigetelésre alkalmas üveghab 

előállításának optimális körülményei, meghatároztam a kész üveghab termékek testsűrűségét 

(porozitásukat), kopásállóságát, hővezetési tényezőjét, illetve végeztem ejtési vizsgálatot a 

szilárdság meghatározására. Ezen kívül optikai mikroszkóp segítségével elemeztem a 

tabletták szinterezése során kialakult pórus szerkezetét. A mérések alapján megállapítható, 

hogy a 900°C-on 30 perc tartózkodási idő mellett, 30 MPa nyomáson készített 92,4% üveget, 

2,5% Na-bentonitot, 0,1% tojáshéjat és az 5% pernyét tartalmazó tablettáknál kaptam a 

legalacsonyabb testsűrűséget, ami 301,5 kg/m3 értéket mutatott (ezek alapján a porozitása 

87,57%), a kopásállósága 0,72%, az ejtési vizsgálat során pedig ez bizonyult a legnagyobb 

szilárdságúnak. 
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Gold and silver – one pair or two singles? – geochemical analysis of 

precious metals in the Rudabánya mineralization 

Arany és ezüst – egy pár vagy két szingli? – nemesfémek geokémiai vizsgálata 

a rudabányai ásványosodásban 

 

 

Rudabánya is regarded as one of the significant complex ore occurrences in Hungary. 

Originally known as an iron ore mine, base metal explorations began many years ago with the 

exploration of Cu and Pb enrichments. The presence of silver was known to occur jointly with 

lead ores. All the previous studies since 1930 up until now have been about iron ore and base 

metals, with only a few reports about the presence of gold. But neither study has yet offered 

meaningful genetic considerations. In our study, we aim to clarify the genetic linkage of gold 

and silver in Rudabánya using a geochemical approach. During the last 40 years, several 

different sampling campaigns produced data that differ in sampling, assaying method, 

detection limit, accuracy, and precision. It is now timely to clarify if gold can be considered as 

by-product for the planned barite extraction in Rudabánya. It is also important to know if 

other elements, like silver, may be used to fill the information gap related to gold. The results 

demonstrate that the gold is poorly known but has drill intersections and surface samples from 

which it could be studied mineralogically. Moreover, gold enrichment is not linked to silver 

enrichment. The findings pave the way for future research on gold and silver in the area. 
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Bányafal robbantásos jövesztéssel való előre haladásának mérése és 3D 

modellezése 

Measurement and 3D modeling of the progress of a mine wall through a 

blasting process 

 

 

Szakmai gyakorlatom során megismerkedhettem a KÖKA Kft. Miskolc-Mexikóvölgyi 

Mészkőbányájával és az ott lévő főbb technológiai folyamatokkal. Ezek közül főként a 

robbantástechnika és a termelés részleg ragadta meg a figyelmemet. Ezen TDK munkában 

volt lehetőségem egy totál mérőállomás segítségével lemérnem kellő pontsűrűséggel a 360 

mBf. térszinten lévő éppen előre haladó bányafalat és környezetét. Valamint az alatta lévő 

szint jövőbeli robbantási zónáját is a későbbi mérési és számítási munkák előkészítése 

gyanánt. Először is foglalkozom robbantástechnikai kérdésekkel, miként is lehet szakszerűen 

és legcélszerűbben elvégezni ezt a folyamatot. A robbantás előtti állapot felmérése történt 

meg először, majd a robbantott anyagé is külön. A mért pontokból 3D-s felületeket és 

szintvonalas térképeket hoztam létre a TMGolden Software cégcsoport Surfer programjának a 

segítségével. Az előrehaladás különböző állapotaiból térfogatszámításokat is végeztem. 
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Development of a suspension consistency meter for better quality control of 

hydraulic mine backfilling 

Szuszpenzió konzisztenciamérő fejlesztése hidraulikus tömedékelés 

ellenőrzésének a javítása érdekében 

 

 

The underground base metal mine of Gyöngyösoroszi is located 100 km east of 

Budapest, in the Mátra Mountains, near the town of Gyöngyös. The mine's annual production 

was 100-150 kt of low-grade Pb-Zn ore. In 1985, however, the operation of the mine ceased, 

whereas the water drainage stopped in 1986. The mine's entry points (except for the one that 

justifies drainage) were plugged in 1988. The final closure of the mine requires backfilling a 

section of the mine openings, as a strong convergence of pyrite (FeS₂) causes acid rock 

drainage (ARD) to interact in this area. A choice has been made by the responsible 

organization to backfill the mine with fly ash from the nearby power plant, therefore fly ash 

application is underway. 

A significant problem facing sulfide ore mining companies is obtaining the ideal 

material characteristics of old fly ash. The rheological behavior information of fly ash slurries 

is also important to set up the most appropriate backfill technology. The challenge with 

tailings is the management of old fly ash, deposited years ago, that was not used for 

backfilling to limit environmental impacts. The sulphide mine containing residual sulphides 

oxidizes the sulphides to produce DRA, resulting in significant groundwater and surface water 

pollution. Sulfide ore mines can be stabilized with integrating agents such as fly ash, cement, 

and lime. 

Based on the experimental results and analysis of the past study on the rheological 

behavior of old FLM mixture it was concluded that the age of the fly ash does not affect the 

rheological properties that make it fit for use in the development of the backfilling technology. 

Therefore, a further study of the mixture is necessary for the development of backfilling 

technology. 

This study contains the results of the first stage of the research work. In fact, a 

consistency meter has been developed to investigate more deeply the behavior of the tailing 

and it has been installed in the field, but it should be noted that a deeper interpretation of the 

results is still a task to do for the second period. 
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A gázmosóban használt NaOH kiváltásának ipari kísérleti vizsgálata 

Industrial experimental investigation of the extraction of NaOH used in gas 

washer 

 

 

A folyamatosan fejlődő világunkban a hulladékok keletkezése rohamosan növekvő ten-

denciát mutat mind az ipari, mind pedig a veszélyes hulladékok körében egyaránt. A minden-

napi élet során feleslegessé vált, ezért ezektől megszabadulni kívánt anyagokat nevezzük hul-

ladéknak. A XX. század előtt szinte nem is léteztek hulladékok a háztartásokban, ami annak 

volt köszönhető, hogy minden anyagot valamilyen módon felhasználtak az emberek a min-

dennapi életükben. Mind ennek oka pedig az, hogy az új anyagoknak a nagy része nehezen 

bomlik le, az égetésük pedig mérgező gázok felszabadulásával jár, továbbá pedig égetési sa-

lak elhelyezése is speciális körülményeket igényel. A probléma már a világ minden területén 

felütötte a fejét, annak ellenére, hogy kezdetben csak a fejlett gazdaságú országokban jelent-

kezett. Ez annak köszönhető, hogy az árucikkek egy részét, illetve a csomagolási kultúrát 

kezdik átvenni a fejlettebb országoktól, viszont a hulladékkezelés technológiája még elmara-

dott szinteket mutat. További problémát okoz, hogy a gazdagabb országok a saját keletkezett 

hulladékukat szívesen exportálják szegényebb országokba. A meglévő nyersanyag készleteink 

folyamatosan csökkenő mennyiségeket mutatnak, aminek az oka, hogy az olcsóbban előállít-

ható anyagokra épül a legtöbb termelési folyamat, ezáltal pedig kiesnek a már meglévő ki-

használatlan anyagok annak ellenére, hogy az újra felhasználásra kellene törekedni. 

A fent említett dolgokból eredően a jelenlévő egyik fő globális probléma a hulladék ke-

letkezésének a kérdése. A legmegfelelőbb módszer mindezekre a megelőzés lehetne, azonban 

a termelési és fogyasztási folyamatok során kisebb-nagyobb mennyiségben keletkezik olyan 

maradékanyag, amely további kezelést igényel. Az így képződő hulladékok keletkezéséről és 

ezeknek az ártalmatlanításáról vagy éppen lerakásáról gondoskodni kell. Többek között erre is 

irányul az úgynevezett környezettudatos gondolkodásmód, melynek az alapja olyan magatar-

tásforma, amelyben az egyén felelős viselkedését határozza meg a környezet védelmével 

kapcsolatos feladatok megvalósításában, illetve a természeti értékek megőrzésében. 

A TDK dolgozatom témájának az ÉMK Észak-Magyarországi Kft.-nél jelenlévő aktuá-

lis problémát választottam, mely a veszélyes hulladék égetési folyamatában keletkező füstgáz-

tisztításon alapszik. Az égetés során veszélyes gázok szabadulnak fel, amik a rendszerben 

haladva több helyen leválasztásra kerülnek. Az egyik főbb leválasztási hely az úgynevezett 

savas mosótorony, ahol is az alulról beáramló füstgáz és a felülről befecskendezett víz talál-

kozik a középen elhelyezkedő töltetágyon. A rendszer pH-nak szinten tartása érdekében jelen-

leg NaOH kerül beadagolásra. A jelenlegi piaci árak miatt ennek is olyan mértékben felment 

az ára, hogy a cég úgy döntött, hogy próbál más alternatív megoldáshoz folyamodni. Az el-

képzelés az volt, hogy a savas mosó tartályban szinten tartandó pH folyamatos biztosításhoz a 

nátronlúg helyett mésztej adagolás történne a gazdasági előnyöket tekintve. 

Feladatom során az említett eljárásnak a kimenetelét vizsgáltam, megfigyelések során 

követtem a rendszerben lezajló folyamatokat, ezáltal következtetéseket vontam le, hogy 

milyen előnyök esetlegesen előforduló hátrányok lehetnek. Továbbá vizsgáltam a hatékonysá-
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got, illetve, hogy maga a rendszer, hogy viszonyul a lebegő szemcsékhez, nem e okoz valami-

lyen rendszer hibát, amely a termelési folyamatokat gátolná. A próbaüzem és a hatékonyság 

vizsgálatához az iparipark területén elhelyezkedő egészségügyi hulladék égetőben zajlottak az 

elsődleges tesztelési folyamatok. Az itt kapott előzetes eredmények következtében az úgy-

nevezett nagyégetőben folytatódtak a kísérletek, üzemi tesztek továbbá ezzel együtt a segéd-

anyag változtatásával járó szükséges technológiai módosítások. 
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Miskolc területén létesítendő termálkút környezetének vizsgálata a Bükki 

Termálkarsztban 

Examinating the environment of a prospective thermal well in the Bükk 

Thermal Karst at Miskolc area 

 

 

A Bükki Termálkarszt Magyarország második legnagyobb termálkarsztos vízteste. A 

termálkarszton belül a Bükk térséget tartják hazánk legnagyobb karsztvízkitermelő és 

felhasználó területének, mely Észak-Magyarországon található. A teljes Bükki Termálkarszt 

Víztest területe 4300 km2, ezen belül a Bükk térség termálkarsztos területe mintegy 1000 

km2-re tehető és nehezen határolható le pontosan. 

A karsztvizeket hőmérséklet szerint az alábbi csoportokba osztályozta Lénárt, 2011-ben 

megjelent cikke szerint: hideg-langyos (10–16°C); meleg-langyos (16–25°C); meleg (25–

37°C) és forró (>37°C). A Bükk peremén az alacsonyabb hőmérsékletű források és kutak a 

jellemzők, a peremtől távolodva először meleg, majd forró termálkarsztvíz kerül a felszínre. 

Magas hőmérsékletű termálkarsztvíz a Bükk peremétől távol, a törmelékes üledékkel fedett, 

leszorított tükrű karsztokból tárható fel, mint például Recsk, Egerszalók, Demjén, 

Andornaktálya, Bogács, Mezőkövesd, Sajóhídvég, Miskolc, Mályi. 

A forró karsztvíz termelésére Mályiban létesítettek két darab termálkutat (2010-ben és 

2012-ben), valamint három darab visszasajtoló kutat. A rendszer teljes hőkapacitása 60 MW-

ra tehető, mely Magyarország legnagyobb geotermikus fűtőművének számít. 

Mivel Miskolcon forró karsztvíz is feltárható, ezért egy miskolci nagyvállalat szeretné a 

távfűtését geotermikus energiából biztosítani. Ebből a célból bízta meg az egri székhelyű MS 

Energy Solutions Kft-t egy termálkút létesítésével az üzemük területén, mely projektbe én is 

becsatlakozhattam. TDK dolgozatom célja, hogy megtaláljam a miskolci vállalat számára a 

legmegfelelőbb rezervoárt, melyben hévízkutat lehet a későbbiek során létesíteni. 
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Fitobányászati kísérletek napraforgóval 

Phytomining experiments with sunflower 

 

 

BSc tanulmányaim során lehetőségem nyílt részt venni a „TKP 2020” projektjében, ahol 

feladatom az ásványok és növények kölcsönhatásának a kutatása volt, különös tekintettel az 

ásványi talajjavítók kémiai elemeinek felvételére és hatásukra a szerves anyag fejlődésére. 

Ennek folytatásaként további kísérleteket végeztem, hogy meghatározzam, a bányászott kőzet 

nyersanyagból hogyan lehet növényekkel optimálisan ásványi tápelemeket kinyerni, és a 

növényekből további hasznosítás céljából kivonni. 

Kísérleteimben laboratóriumi körülmények között növesztett napraforgó elemfelvételét 

és raktározását vizsgáltam Bodrogkeresztúrról származó nanoőrölt riolittufa szuszpenziójával 

kezelt talajon és talajkolloid nélküli, valamint talajkolloiddal kezelt bükkábrányi meddőn. A 

kísérletekhez felhasznált anyagokat és a keletkezett növényi mintákat is ásványtani 

módszerekkel elemeztem. A kristályos alkotókat XRD-vel azonosítottam, a kémiai elemek 

eloszlását, ásványi kiválásokat SEM-EDX segítségével elemeztem, kémiai vizsgálatként 

pedig MP-OES vizsgálatot alkalmaztam. 

A riolittufával kezelt talajon főleg K-nitrátok, míg az agyagos meddőn K-Ca-szulfátok 

halmozódtak fel, a SiO2 formái közül a cristobalit, kisebb mértékben a kvarc jellemző, 

továbbá kalcium karbonát és Ca-oxalát fázisok válnak ki. A biomassza alapszövetében is 

kimutatható az ásványi trágya hatása, illetve a talajkolloidból felvett N és ásványi S az 

uralkodó kationok szerinti formában halmozódik fel. 

A keletkezett termékek vízoldhatók, desztillált vizes áztatással további hasznosításra 

kinyerhetők. A fennmaradó anyag tisztított cellulóz, ami szintén felhasználható többek között 

ipari szűrésre, papírgyártásra vagy akár katalizátor hordozó felületek előállításához. 

A kísérletek bizonyítják, hogy a növelt biomineralizációhoz talajbaktériumokra van 

szükség, a talaj vagy kolloid nélküli kísérletekben minimális az elemfelvétel az ásványi 

trágyából és kőzetekből. 



33 

 

Slobodkina, Lyudmila 

Faculty of Earth Science and Engineering 

MSc 

Supervisors: Dr. Bokányi Ljudmilla associate professor 

Dr. Rácz Ádám associate professor 

Dr. Mádainé Üveges Valéria assistant professor 

Alaa Abbadi PhD student 

Institute of Raw Material Preparation and Environmental Processing 

 

 

Experimental investigation and improvement of the flotation of talc 

A talkum flotációjának kísérleti vizsgálata és javítása 

 

 

Talc, which is a soft, hydrated magnesium silicate, is used in a wide range of industries, 

including ceramics, paints, plastics, paper, and asphalt roofing. Continuous research and 

product development takes place in close collaboration with downstream industries to meet 

the demands of the evolving societal and market needs. However, one of the main problems 

with talc processing is the loss of talc with flotation tailings, which contain more than 20% 

talc. As part of the project, we are working on optimizing the flotation of talc produced at the 

talc treatment plant Gemerská Poloma. 

In this research, the moisture content of the sample was determined. The distribution of 

particles in the analyzed sample was investigated. Optical microscope analysis showed that 

the particles were completely liberated and do not represent any intergrowths. The chemical 

composition of the two fractions above 160 μm and below 20 μm was also determined using a 

scanning electron microscope. The composition of the fractions above 160 μm was typical of 

the chemical and mineral composition of the various types of minerals found in the Gemerská 

Poloma deposit. The composition of particles smaller than 20 μm showed pure talc content in 

many of the particles analyzed. Therefore, further work on the development of optimal 

flotation for ultrafine particles is expected. Development and study of a suitable flotation 

method was aimed, which in conclusion will increase the efficiency of processing and reduce 

the loss of useful material particles. 
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EPR-es kommunális hulladékanalízis módszertan validálása 

Validation of EPR municipal waste analysis methodology 

 

 

A Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet hulladékanalízis 

módszertant fejlesztett a települési szilárdhulladékok (TSZH) vizsgálatára, amely alkalmas a 

hulladékok összetételét mérni a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR rendszer) alá 

kötelezően tartozó termékekből képződött és a jövőben bevezetésre kerülő visszaváltási 

rendszerek (DRS) hatálya alá tartozó hulladékok szempontjából egyaránt. Az EPR-es 

módszertan a hazai kommunális hulladékvizsgálati szabványokon alapul. 

TDK dolgozatom feladata az egy héten át tartó validáló mérés során, a MiReHu 

miskolci telephelyén fényképes dokumentáció készítése és az egyes alkategóriákban fellelt 

szemcsék listázása. A helyszíni tapasztalatok alapján pedig következtetések levonása a 

lehetséges módszertani fejlesztésre. 
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Aramid betétes bányászati gumiheveder tönkremenetelének vizsgálata 

Research of the aramid reinforced mining conveyor belt's distruption 

 

 

Dolgozatom során egy aramid betétes gumiheveder tönkremenetelének az okait 

vizsgálom. Felvezetésképpen tisztázom a bányászati szállítás alapjait, eszközeit, majd a 

szállítószalagokra helyezem a hangsúlyt, anyagukra, teherhordó betétekre, és végtelenítésükre. 

Az aramid tulajdonságairól is ejtek egy fejezete. Majd a szalagpályáról a rendelkezésemre álló 

adatokkal modellezem a hevederben ébred feszültségeket, különböző pontokban. 

Eredményeim tudatában javaslatot teszek optimálisabb megoldás(ok)ra, melyekkel az 

élettartama meghosszabítható. 
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Riolittufa őrlemények hatása a talajvíz megtartására 

The effect of rhyolite tuff on soil water retention 

 

 

A laboratóriumi kísérletek során a vulkáni kőzetőrlemények vízmegtartó hatását 

vizsgáltam meszes öntés- és vályogtalajon. A vizsgálatok során a bodrogkeresztúri riolittufa 

tulajdonságainak és azok pozitív hatásainak a megismerése volt a cél. A kisléptékű mérések 

során megállapítható, hogy a vizsgált tufa magas porozitása és a zeolitok jelenléte kedvező 

hatást gyakorol a vízfelvételre, valamint annak megkötésére. 

A kísérletek során a bányából származó különböző frakciójú őrleményeket vizsgáltam 

(BK0/5; BK0/12; BK0/22; BK5/12-milliméter), valamint az általam laboratóriumban 

előállított osztályozott anyagot 2 mm fölötti, 2-1 mm és 1 mm alatti. Az eljárás során a 

riolittufának két változatát alkalmaztam, egy zeolitban (mordenitben) gazdag és egy zeolitban 

szegény változatot. 

A talaj és a riolittufa mintáknak meghatároztam a kémiai és ásványtani összetételét. A 

riolittufa minták pórusszerkezetét és az alkotók kémiai és morfológiai jellemzését pásztázó 

elektronmikroszkóppal vizsgáltam, hogy a porozitás és vízmegtartás értékeit az 

anyagszerkezethez is tudjam kötni. A kísérletek során a talajok és különböző szemcseméretű 

riolittufa térfogatarányos keverékein tömegvesztési kísérleteket hajtottam végre. A méréseket 

anyagonként egy mintán, kétszer ismételt felöntéssel végeztem. A mérésekhez referenciának 

az adalék nélküli talajokat használtam. A riolittufa minták vízmegtartási viselkedését is 

megvizsgáltam talajba ágyazás nélkül. 

Az elvégzett mérések alapján megállapítható, hogy a magas mordenit tartalmú riolittufa 

legkisebb szemcseméretű mintája javítja leginkább a vízmegtartást. A durvább frakciójú zeolit 

szegény/hiányos tufák is pozitív hatást mutattak a talajokon, amely a nagy porozitásuknak 

köszönhető. 

A riolittufát nem tartalmazó referencia talajokhoz képest 3-4 százalékkal nagyobb 

vízmegtartás figyelhető meg. A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokkal megfigyelt 

pórusszerkezet jó összefüggést mutat a vízmegtartási jellemzőkkel. 

 


