
A  szű rő fü ggvén yek  szám ításánál a M eyerh of-fé le  k ritériu m ok at a lka l
m aztu k  [14 ].

Munkánk további részében az impedancia-tenzor spektrális számításának 
jorogramozását végezzük. A  terepi M T  mérések adatainak feldolgozásában 
1971. II. negyedévében szeretnénk a számítógépes technikát általánossá 
tenni.
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Egyesületi hírek
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöksége, figyelembe véve, hogy 

a bányászatban és egyéb területeken folyamatban levő nagyfokú gépesítés mellett továbbra is 
fontos szerep vár a korszerű robbantóanyagok, robbantási eljárások alkalmazására és egyre több, 
új vonatkozásban vetődik fel a hagyományos munkamódszerek helyett a robbantási eljárásra 
való áttérés, indokoltnak látta a Bányászati Szakosztályon belül a Bányászati Robbantástech
nikai Szakbizottság megalakítását.

A szakbizottság célkitűzései és feladatai között az alábbiak szerepelnek:
1. A robbantási tevékenységgel, a robbantó anyagok gyártásával és felhasználásával, az 

üyen irányú kutatásokkal foglalkozó szakemberek összefogása, kapcsolatuk erősítése és 
véleménycseréjük biztosítása.

2. A bányászati, valamint az egyéb különleges (szeizmikus, jég, kohászati, mélyfúrásban 
végzett) robbantási tevékenységgel kapcsolatos műszaki, gazdasági és biztonsági felada
tok ismertetése, a robbantástechnika fejlesztési lehetőségének rendszeres vizsgálata, a 
hazai és külföldi szakmai tapasztalatok bővítése, gyakorlati alkalmazásuk elterjesztése.

3. A robbantóanyagok használati körének bővítése, a robbantási technika erőteljesebb be
kapcsolása a gazdaságosság növelésére irányuló műszaki fejlesztésbe, az új robbantó
anyagok és a velük elért eredmények ismertetése, javaslattétel a robbantási célokat 
legjobban kielégítő robbantóanyagok kialakítását célzó fejlesztés irányaira.
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