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1. TANTÁRGYLEÍRÁS 

 

Tantárgy neve: Ásványelőkészítés 

Tárgyfelelős: Dr. Rácz Ádám adjunktus 

Tantárgy kódja: MFEET720019L 

Tárgyfelelős tanszék/intézet: 

Nyersanyagelőkészítési és Környezeti 

Eljárástechnikai Intézet 
Tantárgyelem:K 

Javasolt félév: 2 Előfeltételek:  

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+2 Számonkérés módja (a/gy/v): a-k 

Kreditpont: 4 Tagozat:nappali 

Tantárgy feladata és célja: A tantárgy oktatásának célja, általános ismeretek biztosítása a 

bánya és geotechnikai mérnök mesterszakos hallgatók számára az ásványi nyersanyagok 

előkészítése során alkalmazott eljárások (aprítási, darabosítási, osztályozási és dúsítási 

műveletek) megismertetése. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: T1,T2,T3,T5,T6,T7,T8,T9 
képesség: K1,K2,K3,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14 
attitűd: A1…A9 
autonómia és felelősség:F1…F6 

Tantárgy tematikus leírása: Ásványelőkészítési alapfogalmak: Ásványelőkészítés 

(előkészítéstechnika) fogalma, tárgyköre, felosztása. Diszperz rendszerek, szemcsés 

anyaghalmazok jellemzése, eljárástechnikai anyagtulajdonságok meghatározása.  

Aprítási-őrlés: aprítás eljárástechnikai célja, aprítási munkatörvények, aprítógépekben 

fellépő erőhatások. Az aprítás eredményének jellemzése. Törési alapjelenségek. Aprítógépek 

(törők és malmok) működési elve, fő műszaki jellemzői és alkalmazási területe, az 

aprítógépekben fellépő mechanikai igénybevétel fajták.  

Darabosítás: Darabosítás eljárástechnikai célja. Darabosítási eljárások. 

Kötésmechanizmusok és kötőerők. Agglomerátum jellemzők, szilárdság. Pelletezés 

brikettezés, tablettázás fő műszaki jellemzői, alkalmazási területe. 

Osztályozás: szitálási elvek, a szitálás eredményét befolyásoló tényezők. Szitaberendezések 

működési elvei, szitaberendezések felosztása, szitatípusok. Áramkészülékek működési elve, 

csoportosítása, felépítése. 

Dúsítás: Nehézközeges szétválasztás, ülepítés, mágneses szétválasztás, elektromos dúsítás 

alapjai és berendezései. Flotálás alapjai, flotálóberendezések.  

Az eljárások alkalmazási területei. 
 

Félévközi számonkérés módja: Féléves tervezői feladat és gyakorlati jegyzőkönyvek. 

Jelenléti ív. A gyakorlatokról történő hiányzás esetén az adott mérés pótlása szükséges a 

félév végén egy erre a célra ütemezett gyakorlat-pótlás órán. Az aláírás feltétele: a szorgalmi 

időszakban a tervezői feladat beadásaM, valamint az előadások legalább 70 %-án való 

részvétel, továbbá a jegyzőkönyvek leadása. A jegyzőkönyvek leadási határideje a 

gyakorlatot követő egy héten belül. A jegyzőkönyveket a gyakorlat vezetője leellenőrzi, 

értékeli, és hiba esetén visszaadja korrekcióra. Ezáltal biztosítva van a folyamatos 

teljesítmény értékelés a félév során. A zárthelyi dolgozat a gyakorlatok anyagából történő 

számonkérés. 

Értékelés ötfokozatú skálán:  

Alapvető ismereteknek nincs birtokában - elégtelen 

Alapvető ismeretekkel rendelkezik - elégséges 

Alapvető ismeretekkel rendelkezik, ezeknek gyakorlatban való alkalmazását is be tudja 

mutatni - közepes 

Ismereteinek részterületeit rendszer szinten, azok összefüggéseiben ismeri - jó 

Kiemelkedő részletességű, rendszerszintű ismeretekkel rendelkezik - jeles 

 



2. TANTÁRGYTEMATIKA 

 

Ásványelőkészítés I 

Tantárgytematika (ÜTEMTERV) 

Aktuális tanév őszi félév 

Bányamérnök MSc, 2. félév, törzsanyagos tárgy 

 

 

Alkalom Előadás 

1 Ásványelőkészítés alapfogalmak, bevezetés 

2 Diszperz rendszerek fajtái, eljárástechnikai jellemzése 

3 Aprítás és őrlés elméleti alapjai – törési elméletek, őrölhetőség 

4 Aprítógépek I. 

5 Aprítógépek II. 

6 Malmok I. 

7 Malmok II. 

8 Darabosítás elvi alapjai, kötőerők 

9 Darabosítás berendezései I. 

10 Osztályozás elvi alapjai 

11 Osztályozó berendezések 

12 Dúsítás elvi alapjai 

13 Dúsító berendezések I. 

14 Dúsító berendezések II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alkalom Gyakorlat 

1 Baleset- és munkavédelmi oktatás.  

2 Szemcseméret-eloszlás meghatározása száraz szitaelemzéssel. Jegyzőkönyv! 

3 Aprítás alapjai, aprítási körfolyamatok számítása (Apr.-Oszt., Oszt.-Apr.). Aprítási fok.  

4 Pofás törő bemutatása, mészkő törése (F(x), r50, r80, rmax), granulometrikus görbe 

felvétele.  

5 Aprítóberendezések bemutatása 

6 Osztályozó berendezések bemutatása 

7 Dúsító berendezések bemutatása, kísérlet száraz mágneses szeparátorral 

8 Konzultáció – tervező feladat 

9 Konzultáció – tervező feladat 

10 Konzultáció – tervező feladat 

11 Konzultáció – tervező feladat 

12 Konzultáció – tervező feladat 

13 Konzultáció – tervező feladat 

14 Konzultáció – tervező feladat 

 



3. MINTA ZÁRTHELYI  

 

 

Tervező feladat:  

 

Feladatkiírás 

„Ásványelőkészítés” című tantárgyból 

 

Kőbányászati technológia méretezése 

 

 

Hallgató neve:  

 

Méretezzen egy olyan kőbányászati technológiát, mely képes feldolgozni évi 400.000 t 

andezitet pofástörő-kúpostörő-osztályozó sziták berendezésekkel. A bányából érkező anyag 

szemcseméret-eloszlása Schumann-Gaudin függvénnyel írható le (m=1,7; a=500 mm ). Az 

előkészítőmű termékeit a 0/4, 4/11, 11/22 mm-es frakciók képezzék. Az osztályozó sziták 

Tromp függvényét T(x)=HATVÁNY((1-(HATVÁNY((1-(X/Xelv));2)*0,45));25)*100 

függvénnyel határozhatjuk meg. A pofástörő méretezéséhez szükséges törési függvényt a 

laboratóriumi gyakorlat során nyert adatokból szükséges meghatározni. 

 

 

 

A feladat beadási határideje:  

 

 

 

 

 

 

        Dr. Rácz Ádám 

adjunktus 

 

 



A MINTA ZH MEGOLDÁSA (a helyesen megadott válaszokra adható pontszámok 

feltüntetésével) 

 

Ásványelőkészítés 

 

 

                                     



http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db








































4. VIZSGAKÉRDÉSEK 

 

Tételsor 

Ásványelőkészítés 

 
1. Eljárástechnika tárgyköre, fogalma, területei. Diszperz rendszerek. Aprítás, szétválasztás, 

osztályozás, keverés fogalma és tárgyköre. 

2. Dizsperzitás fok. Szemcseméret jellemzése. Szemcseméret-eloszlás meghatározása, számítása, 

ábrázolás. Sűrűségfüggvény. Nevezetes szemcseméret-eloszlás függvények. A fajlagos felület. 

Szemcse és halmaz porozitás. A sűrűség és a porozitás kapcsolata. Összenövési és feltártsági fok. 

3. Aprítás fogalma, területei és célja. Aprítás értékelése szemcseméret-eloszlás függvényekkel. Az 

aprítási fok. A fajlagos aprítási munka. Igénybevételi módok. Törés létrejötte és feltételei, 

alakváltozás-törés különböző anyagok esetén. Anyag típus és az igénybevétel kapcsolata. Törési 

modellek. Aprítási munkatörvények.  

4. Aprító-oszályozó, osztályozó-aprító zárt és nyitott körfolyamatok. A kialakuló tömegáramok 

számítása. 

5. Pofás törő működése, fő méret jellemző, kritikus fordulatszám, a behúzás feltétele, kapacitás és 

teljesítmény szükséglet. Profástörő empírikus törési függvénye. A körtörő működése. 

6. Kúpos törő működése, fő műszaki paraméterei. Kúpostörő empírikus törési függvénye. 

7. Hengeres törő működése, fő műszaki paraméterei, a behúzás feltétele, kapacitás és teljesítmény. 

8. Röpítőtörő, kalapácsos törő, ütőmalmok működése, fő műszakai paramétereik. 

9. Gyűrűsmalmok működése, fajtái. Zárt körfolyamatos őrlő-osztályozó gyűrűs malmok.  

10. Őrlőtestes malmok fajtái, működésük. Golyós és rudasmalmok fő típusai, és azok jellemzői. 

Diafragmafal szerepe és működése. Őrlőtestek mozgása golyósmalomban, kaszkád és katarakt 

üzemmód. Kritikus fordulatszám és fordulatszám viszony. Golyósmalmok páncélzat típusai, az 

osztályozó páncélzat. Golyósmalomban lévő őrlőtest és anyag mennyiségének számítása az őrlőtest 

és anyag töltési fok ismeretében. 

11. A Bond modell. Az őrölhetőség fogalma. Bond munkaindex meghatározása. korrekciós tényezők. 

Golyósmalmok teljesítmény szükséglete. Száraz őrlő rendszerek típusai, felépítésük, a rendszerek fő 

elemei, gépei. 

12. Darabosítás. A darabosítás fogalma, fajtái. Az aggregátum forma előnyei. Kötőerők. Pelletálás. 

Nyomással történő agglomerálás. 

13. Osztályozás szitákkal és közegáramban. Osztályozó berendezések. 

14. Sűrűség szerinti szétválasztás elvi alapjai, száraz és nedves eljárásai, berendezései. 

15. Süllyedési végsebesség szerinti szétválasztás elvi alapjai, száraz és nedves eljárásai, berendezései. 

16. Elektromos és mágneses tulajdonságok szerinti szétválasztás elvi alapjai, száraz és nedves eljárásai, 

berendezései. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 

 

 

 

A zárthelyi dolgozat írása és a vizsga közben a mobiltelefon használata tilos! 

 

 

 

 

Miskolc, 2018. június.10. 

 

 

 

 

 

_________________________                                                         _________________________                                                   

            Dr. Nagy Sándor                                                                              Dr. Rácz Ádám 

Intézetigazgató egyetemi docens                                        egyetemi adjunktus 


