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1. TANTÁRGYLEÍRÁS 
 

Tantárgy neve: Ásványelőkészítés 1 

Tárgyjegyző: Dr. Rácz Ádám 
Tantárgy kódja: MFEET 6270 

Tárgyfelelős tanszék/intézet: 

Nyersanyagelőkészítési és Környezeti 

Eljárástechnikai Intézet 

Tantárgyelem: K 

Javasolt félév: 5.  Előfeltétel: GEFIT6102; GEMAN6218B; 

MFFAT6101 

Óraszám/hét (ea+gyak):2ea+2gy Számonkérés módja (a/gy/k): aláírás,vizsga 

Kreditpont: 4 Tagozat: nappali 

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

geotechnikai szakirányos hallgatók számára az ásványelőkészítési mechanikai műveletekről. A 

tantárgy keretében az aprítási, darabosítási műveletek megismertetése történik meg, valamint néhány 

jellemző ásványelőkészítési technológia bemutatása. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: T1, T5, T7, T8 

képesség: K1,K2,K3,K5,K6,K7,K8 

attitűd:  

autonómia és felelősség: 

Tantárgy tematikus leírása: 
Ásványelőkészítési alapfogalmak: Ásványelőkészítés (előkészítéstechnika) fogalma, tárgyköre, 

felosztása. Szemcsés anyaghalmazok jellemzése, eljárástechnikai anyagtulajdonságok meghatározása 

és ismertetése. 
Aprítási-őrlés: aprítás eljárástechnikai célja, aprítási munkatörvények, aprítógépekben fellépő 

erőhatások. Az aprítás eredményének jellemzése. Aprítógépek működési elve. Fő műszaki jellemzői 

és alkalmazási területe. Az aprítógépekben fellépő mechanikai igénybevétel fajták. Aprító rendszerek 

üzemeltetése. 
Darabosítás: Darabosítás eljárástechnikai célja. Darabosítási eljárások. Kötésmechanizmusok és 

kötőerők. Agglomerátum jellemzők, szilárdság. Pelletezés brikettezés, tablettázás fő műszaki 

jellemzői, alkalmazási területe, berendezéseik méretezése 



Oktatási módszertan:  

Az előadások során a tematikus leírásból adódó anyagot előadás formájában bemutatjuk, majd egyes 

kérdésekre, interaktív konzultációval ismételjük, átbeszéljük. A gyakorlatok során csoportokban 

óránként a laboratóriumban oldanak meg önálló műszeres, berendezéssel elvégzett feladatokat, 

amelyekről értékelő jegyzőkönyvet készítenek. 

 

Félévközi számonkérés módja: 
Zárthelyi dolgozat 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 zárthelyi dolgozat legalább 60 %-os szintű teljesítése, 

valamint az előadások legalább 70 %-án való részvétel, továbbá a jegyzőkönyvek leadása. 
A jegyzőkönyvek leadási határideje a gyakorlatot követő két 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 való számonkérés, néhány rövidebb és több számítási 

példa megoldásából áll.  
Értékelés: A végső érdemjegy a írásbeli és/vagy szóbeli vizsgán elért teljesítmény alapján kerül 

megítélésre. Elégséges (2) szint 50 %. A vizsgán a hallgatók legalább két kifejtő jellegű kérdést 

kapnak az előadások anyagából. 
A vizsga értékelése ötfokozatú skála szerint történik:  
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 összefüggésiben ismeri – jó. 
Kiemelkedő részletességű, rendszerszintű ismeretekkel rendelkezik – jeles. 
Írásbeli vizsga esetében 0-49 % elégtelen 50-59 % elégséges, 60-69 % közepes, 75-84 % jó, 85-100 

% jeles. 

Kötelező és ajánlott irodalom:  
 Tarján Gusztáv: Ásványelőkészítés II. Kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest (1974) 
 Faitli József, Gombkötő Imre, Mucsi Gábor, Nagy Sándor, Antal Gábor: Mechanikai 

Eljárástechnikai Praktikum, ME Kiadó, 2017 
 Előadáson készített jegyzet 
 PowerPoint előadás anyag pdf formátumban 
 Csőke Barnabás: Aprítás és darabosítás (egyetemi jegyzet) 
 S. Komar Kawatra: Advances in Comminution. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration 

Inc. (SME), ISBN-13: 978-0-87335-246-8, ISBN-10: 0-87335-246-7 (2006) 
 Barry A. Wills, Tim Napier-Munn: Mineral Processing Technology. 2006 Elsevier Science & 

Technology Books ISBN: 0750644508 

 



2. TANTÁRGYTEMATIKA 

 

Ásványelőkészítés I 

Tantárgytematika (ÜTEMTERV) 

Aktuális tanév őszi félév 

Műszaki Földtudományi Alapszak, 5. félév, törzsanyagos tárgy 

 

 

Alkalom Előadás 

1 Ásványelőkészítés alapfogalmak, bevezetés 

2 Diszperz rendszerek fajtái, eljárástechnikai jellemzése 

3 Aprítás és őrlés elméleti alapjai – törési elméletek 

4 Aprítógépek I. 

5 Aprítógépek II. 

6 Aprítógépek III. 

7 Őrlés elméleti alapjai, őrölhetőség 

8 Malmok I. 

9 Malmok II. 

10 Malmok III. 

11 Nem-rideg anyagok aprítására alkalmas berendezések 

12 Darabosítás elvi alapjai, kötőerők 

13 Darabosítás berendezései I. 

14 Darabosítás berendezései II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alkalom Gyakorlat 

1 Baleset- és munkavédelmi oktatás.  

2 Szemcseméret-eloszlás meghatározása száraz szitaelemzéssel. Jegyzőkönyv! 

3 Szemcseméret-eloszlás és fajlagos felület meghatározása a lézeres szemcseméret 

elemzővel, optikai mikroszkópos szemcseméret és alak vizsgálat.  

4 Halmaz és szemcse-sűrűség, porozitás meghatározása, koncentráció mérése és 

számítása.  

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

6 Pofás törő bemutatása, mészkő törése (F(x), r50, r80, rmax). Jegyzőkönyv!  

7 Aprítási kísérletek hengeres törővel (kvarc aprítása különböző résméretek mellett). 

Granulometrikus görbe meghatározása. Jegyzőkönyv!  

8 Dolomit aprítása röpítő törővel (F (x), r50, r80, rmax). Törési valószínűség.  

9 Őrölhetőség meghatározási módszerek ismertetése, Hardgrove szám meghatározása 

szén és dolomit esetén. Jegyzőkönyv! 

10 Őrlési kísérlet szakaszos üzemű golyósmalommal. Az őrlési munka és a szemcseméret 

közötti összefüggés feltárása. Jegyzőkönyv! 

11 Pelletáló tányér működésének bemutatása. Pelletálási kísérlet lefolytatása.  

12 Brikettálás, tablettázás képeinek bemutatása, darabosítási kísérlet végrehajtása. 

13 Zárthelyi dolgozat.  

14 Pót-, javító zárthelyi dolgozat.  

 



3. MINTA ZÁRTHELYI  
 

ZÁRTHELYI DOLGOZAT 

„Ásványelőkészítés 1.” c. tárgyból 

 

1. Adottak egy szitaelemzés eredményei. Számítsa ki és ábrázolja a szemcsehalmaz szemcseméret 

eloszlás- és sűrűséggörbéjét, majd olvassa le a medián, x80, és a módusz értékét! (10 pont) 

 

 

2. Ismertesse milyen módszerekkel agglomerálhatók a kis szemcseméretű anyagok. Hogyan 

érhetjük el a szemcsék összetapadását? Mutasson be egy agglomerálási módszert és a hozzá tartozó 

berendezést! (5 pont)  

 

3. Írja le a röpítő törők igénybevételeit, működési elvét, alkalmazási területét! Készítse el a 

berendezés sematikus ábráját is! (5 pont) 

 

4. Írja le a piknométeres sűrűségelemzés lépéseit, számítási képleteit! Adott egy ρ=1200 kg/m
3
 

sűrűségű kvarchomok-víz keverék diszperz rendszer. Határozza meg a keverékben lévő szilárd 

anyag, ill. víz cvvíz térfogati koncentrációját! (ρvíz=1000 kg/m
3
, 

ρkvarchomok=2640 kg/m
3
). (7 pont) 

 

5. Írja le a pofás törők igénybevételeit, működési elvét és alkalmazási területét! Készítse el a 

berendezés sematikus ábráját! Méretezze a pofás törőt, ha a 900 mm maximális szemcseméretű 

anyagot úgy kell törni, hogy átessen a 80 mm négyzet nyílású szitán. Kiszámítandó: a szájnyílás 

nagysága, a résméret, a lökethossz, a garathossz, a törőszög, a legszűkebb rés mérete, a kapacitás.  

(10 pont)   

 

 

 

 

 

 

 

xi [mm] m [g] Δxi […] Δm […] F(x) […] 1-F(x) [...] f(x) [...] 

0-0,63 150      

0,63-1,0 180      

1,0-1,6 300      

1,6-2,5 190      

2,5-4,0 30      

Σ       

 



A MINTA ZH MEGOLDÁSA (a helyesen megadott válaszokra adható pontszámok 

feltüntetésével) 

 

Ásványelőkészítés I. 

 

 
 



 
 



 
 





 



 



 



4. VIZSGAKÉRDÉSEK 
 

Tételsor 

Ásványelőkészítés I. 

 
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. Keverőmalmok működése, típusai, fő alkalmazási területek. Rezgőmalmok működése. Sugármalmok 

működése.  

13. Hulladékaprító gépek. Kalapácsos schredder. Forgótárcsás nyíróaprítógép. Vágómalom. 

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

Nyomással történő agglomerálás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 

 

A laboratóriumi gyakorlatokon elvégzett vizsgálatokból jegyzőkönyv beadása a gyakorlatot 

követő héten az óra időpontjáig. 

 

 

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 


