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100 éve kezdődött a vágathajtás gépesítése Dorogon

GLEVITZKY ISTVÁN  aranyokleveles bányagépészmérnök, 
okl. gazdasági mérnök

DR. KOROMPAY PÉTER  aranyokleveles bányagépészmérnök, 
okl. bányaművelő mérnök

A Dorogi (Esztergomi) Pilisi szénmedence 222
éves szénbányászatának két, átlagtól eltérő, különle-
ges jellemzője volt:

– A karsztvíz elleni gigantikus küzdelem.
– Élenjáró kezdeményezések a vágathajtás gépesí-

tésében, a vágatbiztosításban.
A következőkben a gépi vágathajtás fejlődését te -

kintjük át, s abban kiemelten vizsgálva a Dorogi régió
mérnökeinek technikusainak alkotó szerepét.

A kezdet

A vágathajtás kezdeti eszközeit értelemszerűen az
érc- és sóbányászattól örököltük, hiszen a Kárpát-
medencében is évszázadokkal előzte meg a szénbá-
nyászatot. Kezdetben a robbantásos eljárást a darabos
szén termelésének piaci követelménye miatt csak mér-
sékelten alkalmazták.

A szén jövesztésének eszközei az egy és kéthegyű
csákányok, a különböző méretű feszítő rudak voltak.
A kevésbé kemény kőzetben a nyeles csigafúrót alkal-
mazták. Az 1800-as évek első harmadában jelentek
meg a fúrógépek. Általában állványos kivitelűek,
energiaforrásuk a kézi erő, gőz, víz, sűrített levegő,
elektromosság. A számtalan típusból kiemeljük a
selmeci Bross mann Jenő és Richter Gusztáv kőzetfú-
ró gépeit. A ma gyar szénbányászatban a svéd Craelius
féle kőzetfúró típus terjedt el.

A robbantólyukak fúrását az 1880 körül megjelent
sűrített levegős kézi fúrógépek oldották meg. Ebben
az időben váltotta fel a fekete lőport a töltényalakra
pré selt robbanóanyag, melyeket gyutaccsal kellett
indítani.

Magyarországon az elővájások gépesítésének első
sikeres kísérlete 1921-ben Dorogon dr. Schmidt
Sándor bányamérnök, bányaigazgató, és Dezső Kál -
mán gépészmérnök – német szabadalom alapján – al-
kotása a „művájár” volt.

A 2 db oszlopos
állványra szerelt,
2,5 m átmérőjű,
kör szel vé nyű vá -
gat ki hajtására al -
kalmas „művá-
járt” ké  sőbb a kö -
rülréselt mag le -
tö résére al kal mas
be rende zés sel is
el lát ták. A kí sér  -

le tek so rán napi 10 m elővájási sebességet is el értek.
Gondot a kész let felrakása, elszállítása a körszelvényű
vágat biztosítása jelentette. 

Meg kell említeni a korai, századfordulós, majd ké -
sőbbi kevésbé sikeres kísérleteket is:
–  Dr. Wolff M. által konstruált sánta tárcsás – fűrész-

lapos – réselőkészülék (1902)
–  Vulkáni Gépgyár szabadalmaztatott réselő szerszá-

ma, kálisóbányászat részére.
–  Meinhart Vilmos réselő szerszáma (1913)
–  Bagó Ferenc bányamérnök kézi szénfűrésze, a

dorogi műhelyben elkészült. (1941)
–  Dr. Schmidt Sándor, Török Sándor, Schlattner Jenő

fejtőgépe (1944)         

Újszerű az aprító és felhordó láncszőnyeg alkalma-
zása. A fejtés réselő lánccal (1) és ré selő rúddal (2) tör-
tént. 

A kísérletek a há ború kezdetén abbamaradtak.
– Szemám István, Ku m mer Ferenc, Török Sándor fej-

tőgépe.
Újdonság a forgócsákányos réselőfej. A gép

magassága 1 m. Pán célkaparóra szerelték, a vitlával
vontattak. A gép szerkezeti magassága nem haladta
meg az 1 métert.
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Schmidt Sándor 1921 július 11-én kézzel írt levele: 
„Nagyságos Korompay Lajos bányaigazgató Úrnak
Dorog. A művájár szabadalmának eladása alkalmá-
ból kedves kötelességemnek tartom annak az együtt
munkálkodásnak bizonyítékát is szolgálni mellyel a
gépet fejleszteni és tökéletesíteni igyekeztük és igyek-
szünk. Ezért a vételárból 50.000 koronát ajánlok fel
Neked oly képen, hogy 25.000 koronát jelen soraim-
mal egyidejűleg nyújtok át, 25.000 koronát pedig
akkor, ha a próbagépek leszállítása után az első meg-
rendelések fel lesznek adva. Ter mé szetesen a német
szabadalom elnyerése előfeltétele az ígéretem teljesí-
tésének. Hiszem, hogy az a szoros együttműködés
mellyel társulatunk javát szolgáljuk az érdekközösség-
gel erősödik, s segítségemre leszel a jövőben is, hogy
a gépeket tökéletesítsük.  
Szívélyes üdvözlettel Schmidt Sándor” 

A vágathajtás gépesítésének kezdete olyan érdek-
lődésre adott számot, hogy a berendezést 1921. febru-
ár 20-án vasárnap Horthy Miklós kormányzó is meg-
látogatta a bányában.

Idézet (rövidítve) az „Esztergom és Vidéke” újság
február 22-én megjelent számából.

„Dorog díszben. Gyönyörű verőfényes reggel
köszöntött febr. 20-án, vasárnap a díszbe öltözött Do -
rogra. A bányatelepen szépen rendezett és salakkal
fel szórt utak mellett mindenütt felkoszorúzott oszlopok
állottak.

A kormányzó érkezése. Fél kilenckor már nagyszá-
mú közönség gyülekezett össze a két díszkapu közötti
téren. A bejáró díszkapunál Riedl Lajos tábornok, a
széntermelés katonai kormánybiztosa várakozott. Pont
9 órakor robogott be a pályaudvarra a hatalmas „Tu-
rán” géppel a különvonat és tolatott a bányavágányra
a diszkapu elé. A bányászzenekar a Himnuszt játszotta,
míg a díszszázad kürtösei felváltva harsogva fújták a
díszjelet.

Fogadtatás. A bejáró díszkapunál Riedl Lajos tá -
bornok, a széntermelés kormánybiztosa fogadta Ő Fő-
méltóságát. A díszszázad feszes vigyázz! állásban állott

s miután a pa rancsnok leadta a jelentését, szemlét tar-
tott Ő Főméltósága. Palkovics László alispán üdvözöl-
te Ő Főméltóságát. A kormányzó úr Ő Fő mél tósága
vá  laszában kifejtvén jövetelének célját, személyesen
akar meggyőződni a széntermelés mi kénti állásáról.

Bevonulás a bányába. Ő Főméltósága néhány perc
alatt átöltözött és kíséretével a részükre készített sze-
mélyszállító kocsira szállott s a bányászinduló hangjai
mellett és egyenruhás bányászok sorfala között tűnt el
a zakatoló kocsi a Riemann altáró szűzmáriás bejáró-
jába vitte Magyarország első emberét a föld mélyébe,
a fekete gyémántok országába, ahol ha becsületes
munka folyik, felderül itt fenn minden kunyhó és palo-
ta lakójának arca. Ő Főméltósága megtekintette a bá -
nyát és a bányászat terén reformot jelentő „Mű vá -
jár”-t, amely Schmidt Sándor találmánya.

A bányászok küldöttsége. A rendelő épület felolva-
só termében félkör alakban állottak a bányamunkások,
középen Schmidt Sándor bányaigazgatóval. A zöld
posz  tóval leterített asztal közepén Ő Főméltósága,
jobbról Dr. Csernoch János bíboros hercegprímás, és
bal ról Dr. Czobor Imre főis pán foglaltak helyet.
Schmidt Sándor bányaigazgató üdvözölte Ő Fő mél -
tóságát a dorogi bányamunkások nevében. Biztosította
Ő Főméltóságát és általa az országot, hogy a magyar
bányamunkás átérezve az ország nehéz helyzetét, ere-
jének megfeszítésével, törhetetlen magyar lélekkel dol-
gozik és dogozni fog. Beszédjének befejeztével „Jó sze-
rencsét!” bányászüdvözléssel köszöntötte Ő Főméltó -
ságát, aki azonnal hosszabb beszédben válaszolt, illet-
ve beszélt a bá nyamunkásokhoz. Büszkén állította oda
a magyar bányamunkásságot mint olyant, amely ma az
egész világ bányamunkásai között vezet és nem engedi
meg semmi körülmények között sem, hogy megméte-
lyezzék azt. Vázolja az or szág általános nehéz helyze-
tét, de rövidesen enyhülést vár. Ebben a nyomasztó
helyzetben mindenki érzi a nyomorúságot, de legjob-
ban és itt példaképül állítja oda a magyar kö zép -
osztályt, amely rettenetes sorsát némán tűri. Pontos
számadatokban mutatja ki, hogy míg egy bányamunkás
havonta 6419 korona 54 fillérbe kerül, addig a végzett
legmagasabb polcon álló tisztviselő csak 4542 korona
62 fillér kiadást jelent az államnak. A lehetetlen hely-
zet megszüntetésére egyedül a munkát tekinti célrave-
zető eszköznek. Befejezésül kijelenti, hogy a hallottak
és tapasztaltak után jó hazafiaknak tartja a bányamun-
kásokat és üdvözletét küldi a munkában és otthonlé-
vőknek is. Ugyancsak „Jó szerencsét!” bányászüdvöz-
léssel vesz búcsút.

Ebéd. Az előállott fogatokon előre meghatározott
sorrendben vonult Ő Főméltósága és kísérete a meg-
hívott vendégekkel együtt Schmidt Sándor bányaigaz-
gató lakására, ahol díszebéd volt. A lakoma alatt Dr.
Csernoch János bíboros hercegprímás mondott nagy-
hatású beszédet. Az ebéden részt vettek: ...Horthy
Jenő, a kormányzó testvére, Bartha Richárd vezérkari
fő nök, Magasházy László, Görgey György őrna gyok…
A meghívottak között voltak: ...Riedl Lajos tábornok,
széntermelési kormánybiztos, Dr. Czobor Imre főis-
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pán, Dr. Chorin Feren a bányatársulat vezérigazgató-
ja, Dr. Reimann társulati ügyvezető igazgató, Csa nády
László bánya főfelügyelő, Schmidt Jenő és Lajos
bányaigazgatók, Korompay Lajos és Kralovánszky
Jenő bánya főgondnokok.

A Kaszinóban mintegy 150 tiszt- és civil vendéget
látott vendégül a bányatársulat, ahol Kovács Béla mér-
nök, bányagondnok töltötte be a házigazda szerepét.

Az elutazás. Délután 2 óra 45 perckor éljenzés és a
bányászzenekar muzsikája mellett kíséretével utazott
el Ő Főméltósága Budapestre, hogy kedves emlékeket
vigyen magával és hagyjon Dorogon.

Schmidt Sándor kifejtette, hogy az egyik legnehe-
zebb bányamunka a vágathajtás, emberpróbáló mun-
katerhelését gépesítéssel szeretnék csökkenteni.

A fejlesztés sikerrel járt, az egyik megmaradt írá-
sos dokumentum az 1932-ben Várpalotán a Schmidt-
féle művájárral kihajtott 250 m hosszú, évtizedekig
stabilan álló vágat anyaga. 

Korompay Lajos bányaigazgató, aki végrehajtotta a
vasút és a közút alatt átmenő vágat robbantás nélküli
kihajtását, írta a „Várpalota szénbányászata a felszaba-
dulás előtt” 1965-ben megjelent könyvében, hogy
„Még ma is épen áll” a vágat, 33 évvel az elkészülte
után. Széleskörű elterjedését elsősorban a termelvény
elszállításának gépi megoldatlansága okozta. 

A Schmidt-féle művájár szabadalmát a német
Flottmann művek vette meg továbbfejlesztésre.

Dr. Schmidt Sándornak a gépesítés fejlesztésében a
kapcsolata Korompay Lajos várpalotai vezérigazgatói

kinevezése után (1923) sem szakadt meg. Ezt bizo-
nyítják az egymásnak írt, eljuttatott levelek, (1929
október 3., 1929. október 8.,1929. november 4., 1930.
április 4.) melyek témája a fejések gépesítése (Beine-
féle réselőgép, Flottmann láncos réselőgép), német,
osztrák tanulmányutak, cégkapcsolatok („Kransky,
Frölich @ Klüpfel Unternehmung für berbauliche
Arbeiten und Maschinenfabrik” Wien, „ Gewerkschaft
des Bruckdorf-Nietlebener Bergbau-Vereins, Halle”,
„Vereinigste Stahlwerke A.G. Abteilung Bergbau,
Essen”) voltak.

F-típusú gépcsalád

A világháború után komoly műhelymunka folyt
Dorogon a vágathajtás gépesítése  terén, amely később
az F típusú vágathajtó gépek fejlesztésének világhír-
nevét alapozta meg.

Az F típusú gépcsalád elsősorban vágathajtó gépek
voltak, de kedvező körülmények között fejtésben is
használták. A fejlesztéseket dr. Ajtay Zoltán, a Dorogi
Szénbá nyák Nemzeti Vállalat igazgatója irányította.

A villamos meghajtású F-1 típusú réselő szerszám
feltalálói az 1949. május 20-i találmányi bejelentés
alapján a dorogi feltalálók dr. Ajtay Zoltán bányamér-
nök, Szilárd József gépészmérnök és Koszorús István
gépkonstruktőr voltak. 

A 185. lajstromszámú szerzői tanúsítványt az Or -
szágos Találmányi Hivatal az AA-188 számú határo-
zattal 1952. szeptember 30-án adta ki. 

A találmány szerkesztési munkálataiban még
Nábrádi Árpád és Váradi László is részt vettek.

Sorozatos fejlesztések következtek, melynek célját
dr. Ajtay Zoltán a következőkben határozta meg: 

„A nagyteljesítményű fejtő-rakodó (vágathajtó
gépek) iránti igény, a gyors vágathajtással elérhető je -
lentős műszaki előnyökkel és költségcsökkentéssel ma -
gyarázható. E következményekhez nem utolsó sorban
kap csolódik az emberi erő kímélése is, amely követ-
kezményeket azonban a hagyományos vágathajtási
módszerekkel kiegészíteni már nem lehet.

A közvetlen megtakarításhoz járul még a költségek-
nek egy további csökkentése az által, hogy nemcsak
maga a vágathajtó gép, hanem valamennyi egyéb, a
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S _ _ _ S _ j q / / g



BÁNYÁSZAT – KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ 154. évfolyam, III. szám 39

vágathajtáshoz használt üzemi berendezés pld. szállító,
szellőztető, vízemelő berendezés stb. gyor sabban sza-
badul fel más irányú használatra és így a beruházott
tőke jobban ki használható.

A bányaüzemnek további előnyt jelent a fejtési
mezők gyors feltárásának lehetősége, az új munkahe-
lyek rövid időn belül való előkészítése és az, hogy a
hazafelé haladó fejtések kísérő vágatai rövidebb ideig
állnak kihasználatlanul, csökken azok fenntartási igé-
nye. A korszerű fejtő-rakodógépek alkalmazása és a
velük elérhető nagyobb fejtési sebesség a feltárás és
előkészítés összehangolására kényszerítette a bányá-
szati szakembereket. Ez az irányzat viszont csakis
meg felelő gépi vágathajtással elégíthető ki.”

F1 típusú kézi-gépi réselőgép

Az első kísérletek 1949 májusában kezdődtek a
Dorogi Szénbányák Nemzeti Vállalat Tokodaltárói
Üze mében. Az ott kialakított réselő szerszám kézi
meg  hajtású volt. A gép jövesztő szerszáma két, tom-
paszög alatt kiképzett tengelyen, egymáshoz képest
ellentétes irányban forgó tárcsákból áll. A réselő szer-
szám tengelyét szánkóra helyezett villamos motor haj-
totta. Palástfelületén a kőzetviszonyoknak megfelelő
kések voltak felszerelve. Kézzel kellett a szénfalhoz
nyomni. A jövesztő szerszám tömege 14 kg volt. A
haj tómotor teljesítménye 2,2 kW. A réselési mélység
1000 mm, a réselőtárcsák átmérője 220 mm, fordulat-

száma 300/min volt. A 14 kg-os gép kézben tartása
nagy erőfeszítést igényelt a bányászoktól, ugyanis ké -
zi erővel kellett kiegyenlíteniük a gép marófején ke -
letkező igen változó méretű terhelést.

A berendezéssel végzett kísérletekről az Országos
Tervhivatal által küldött szakbizottság dr. Major Gá -
bor osztályvezető, Hansági Imre osztályvezető helyet-
tes az OT elnökének benyújtott jelentésében a követ-
kező megállapításokat tette: „A helyszíni szemle ered-
ményeképpen kétségtelen eredményként állapítottuk
meg, hogy a teljesen újszerű elvekkel működő kézi ré -
se lőgép mind teljesítmény, mind pedig kezelhetőség
szempontjából a hozzáfűzött reményeket nemcsak be -
váltotta, hanem nagymértékben meg is haladta”.

F2 típusú fejtőgép

Az F1 réselőgépnél szerzett tapasztalatok alapján
még 1949-ben elkészült az F-2 típusú lánctalpas, önjá-
ró fejtő-rakodógép első példánya. A gyártás az Állami
Szénbányák Vállalat Dorogi Központi Műhelyben
folyt. Az első példányt 1950. április 4-re készítették
el, a gép a X aknára került beüzemelésre.

Kiemelkedő esemény volt, hogy Vas Zoltán és
Zso  fi necz Mihály miniszterek személyesen győződtek
meg a fejtőgép működéséről. Az OT rendeletére 22
országban rendelték el a szabadalmaztatást. A Vas
Zoltán miniszternek írt feljegyzésében Hansági Imre
tájékoztatást adott arról, hogy utasították a Dorogi
Szén bányák Nem zeti Vállalatot a fejtőgép haladékta-
lan kivitelezésére. A ki vitelezésre a miniszter úr enge-
délye alapján 30 000 Ft-ot biztosítottak. Feltétlen szük-
ségesnek tartotta Hansági, hogy a bevált réselőből to -
vábbi 6-6 db kerüljön legyártásra, hogy kerüljön alapos
kiértékelésre a réselőgép nélküli és a réselőgépes ter-
melés elért teljesítménye, figyelembe véve a darabos
szén termelésének igényét. Erre a Dorogi Szénbányák
Nemzeti Vállalatnak 50 000 – 60 000 forint póthitelt
ja vasolt. (1949. október 27.) Az F2 típusú fejtőgéppel
Tatabányán is végeztek kísérleteket.

A hernyótalpak közé szerelt kaparószalag a ter-
melvény elszállítását is megoldotta. 

A jövesztő szerszám két, egymással szemben
forgó félgömb volt, 1500 mm hosszú karon voltak el -
helyezve, függőlegesen és vízszintesen mozgathatóak.
Meghajtása 22 kW-os 500 voltos motorral történt. A
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jövesztési mélység 400 mm volt. A termelvény kiszál-
lítását a hernyótalpak közé szerelt kaparószalag végzi.
A gép előrehaladásával a rakodócsőr a kaparószalagra
tereli az anyagot amely továbbítja a rakodást végző, a
gép hátsó részében elhelyezett rakodószalagra, mely-
nek állítási magassága 1100 mm, azaz a csille magas-
sága. Gépsúly 2,8 t. Legyártva 2db/1949.

A fejtőgépet alkalmazták elővájásokban és fejté-
sekben. Szénben történő vágathajtás esetén 300-600
m/hó teljesítmény érhető el.

Érdekesség, dr. Ajtay Zoltán elmondása szerint az
F2 gép lánctalpait egy kilőtt harckocsiból, a hidrauli-
kus szivattyút egy lelőtt Liberátor gépből szerezték. A
második géphez dr. Pattantyús Imre adott kölcsön egy,
a Győri Vagongyár tulajdonában lévő szivattyút.

Dr. Ajtay Zoltán 1951-ben a Kossuth-díj arany
fokozatát kapta meg.

F3 típusú jövesztőgép

Az F-3 típust az úgynevezett „talicskás liliputi”
alacsony telepek művelésére fejlesztették ki. A cél az
volt, hogy kitöltse a nagyméretű jövesztő gépek és a
kézi fejtés közötti hézagot.

A jövesztő motor 8 kW, a gép tömege 350 kg volt.
A fejlesztést  nem folytatták,  inkább az F4 típus kiala-
kítása volt a reális cél. Legyártva 2 db/1949. 

A következő, F-4 gépcsalád gyártása elkerült Do -
rog ról a Vas Zoltán miniszter által kijelölt Hofherr-
Schrantz Traktorgyárba (1951-ben új nevet kapott, Vö -
rös Csillag Traktorgyár), ahol Fehér Béla igazgató, Kor -
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buly János műszaki igazgató és Liszony József  főmér-
nök vezetésével gyártották, a sorozatgyártásra alkalmas
fejtőgépet. A tervezési munkákat dorogi kollektíva vé -
gezte Koszorús István főkonstruktőr, Náb rá di Árpád és
Váradi László konstruktőrök, a Dorogi Bányagépgyár ból.

Az F-típusú vágathajtó gép, jövesztő és rakodógép
fejlesztett változatai a világ minden táján ma is üze-
melnek (1500 db/1972).

A magyar dokumentáció alapján 1949-1969 közöt-
ti években 165 db F típusú jövesztő és rakodógép ke -
rült exportra a világ 22 országába.

A fejtőgép dokumentációját 1953-ban Szovjetunió
átvette, és gyártotta PK-3 jelöléssel, első példány
1955-ben készült el. Le gyártottak 540 db-ot (1955-
1965).

Az Alpine Montangesellschaft oszták cég 1964-
ben átvette know-how-ként a gyártási jogot, F-6H, F-
6A, F6-HK, F6-HKF típusoknál. A továbbfejlesztett
típus AM-50 22 t súlyú, 1000 kp/cm2 szilárdságig ter -
jedő jöveszthetőséggel.

A Gerb Eickhoff cég EV-100 vágathajtó gépe 43 t
súlyú, a beépített motorteljesítmény 180 kW előtoló
erő 15 t. A berendezést alagútépítés céljára készítették.

Dosco-Miner angol gyártmány.
A magyar szabadalom alapján létrehozott és to -

vábbfejlesztett szeletekben jövesztő F típusú gépek a
bányavágatok kihajtásának – szénben, kőzetben –
komplex gépesítését oldották meg. 
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