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Vajon minden helyzetben jól döntünk?

Helyes döntéseink  Sikereink
Helytelen döntéseink  Kudarcaink
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Vajon minden helyzetben jól döntünk?

Ha fele olyan okos lennék ,
mint az anyósom !

előre
utólag…
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Mi kell a jó döntésekhez?

Helyes és megfelelő adatok  Jó döntések

Helytelen és/vagy hiányos adatok  Rossz döntések
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Néhány szó a Kőmérő Kft.-ről:

• In situ mérések és monitoring,

Teljes körű geotechnikai-kőzetmechanikai szolgáltatások 

az elérhető legmagasabb minőségi szinten és 

környezetbarát megoldások alkalmazásával:

• Geotechnikai dokumentálás és minősítés,

• Standard és speciális laboratóriumi vizsgálatok,

• Tervezés, numerikus modellezés, szakértés,

• Térinformatika, GIS-alapú szakértői rendszerek.
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Néhány feladat, amit már eredményesen megoldottunk:

Bátaapáti NRHT és BAF URL: Komplex geotechnikai 

feladatkör a tervezéstől a kivitelezés ellenőrzéséig és az értékelésekig
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Néhány feladat, amit már eredményesen megoldottunk:

1. Paks2 - földtudományi előkutatás 
(A laborméréseinkre és a geotechnikai minősítő adatokra 

alapozva 3D-s kapcsolt geodinamikai modellezés)

2. Felszínsüllyedések és bányászati műveletek 

mechanikai hatástávolságainak számítása, bányakár-

előrejelzések (uránércbánya, pécsi és oroszlányi szénmedencék, 

UCG-kutatás)

3. Rézsűstabilitási és -optimalizálási célú vizsgálatok 
(Oroszlány, Bükkösd, Bátonyterenye, Dunakömlőd, Zalalövő, stb.)

4. Szénhidrogén-ipari és geotermikus kútstabilitási és 

rétegrepesztési vizsgálatok (MOL, EXXON, Miskolci Egyetem, 

Pécsi Tudományegyetem, stb.)
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Mindegy, milyen az az adat?

Adat  Egy XXI. századi kőbányában rendszerezett, digitális 
(lekérdezhető, kereshető) és lehetőleg 3D-s adat!



Milyen problémák nyomják a vezetők és a szakemberek vállát?

Kevés 
adat, 

nem tud 
tervezni

Sok adat, 
nem tudja 

kezelni

Változékony 
termék-
minőség

Időhiány

Termelési 
folyamatok 
szervezése

Termelési 
és bevételi 

tervek 
tartása

A termék-
mennyiség 
és minőség 
biztosítása

Terület-
bővítés 

elő-
készítése Elszámo-

lások 
készítése

Hatósági 
beadvá-

nyok
készítése

Archív 
adatok 
elérése, 

használata
Speciális 
szakmai 

feladatok

Költség-
hatékony-

ság

Növekvő 
bérkölt-
ségek

Szakem-
berek 

pótlása

Környezet-
és termé-

szetvédelmi
korlátok

Céges 
arculat, 

PR 
javítása
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Milyen problémákat okozhat egy külszíni kőbányában, ha ez nem így van?

Információátadási problémák 
más szakemberek és/vagy 

külső szolgáltatók 
(pl. a robbantó cég) irányában

Nő a bizonytalanság, a hibák 
száma és súlyossága is! 
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Milyen problémákat okozhat egy külszíni kőbányában, ha ez nem így van?

A kutatási (fúrási/geofizikai/labor) információkat a 
szakemberek nem tudják pontosan elhelyezni a 

térben, ezért nem is tudják felhasználni a szakmai 
munkájuk és döntéseik során.

Pénzt és információt veszítünk! 
Az információknak csak a töredéke hasznosul, 

az is csak átlagok formájában. 
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Milyen problémákat okozhat egy külszíni kőbányában, ha ez nem így van?

Bonyolult és időben változó szerkezet, a kőzetanyag 
változó minősége  folyamatos optimalizálási igény. 

A standard tervezési, számítási és adminisztrációs 
feladatok időigénye viszont nagyobb a szükségesnél!

A mérnökök sokszor nem mérnöki 
feladatokat végeznek  az igazán 

fontos szakmai, optimalizálási 
feladatokra nem marad erő/idő!



13

Milyen problémákat okozhat egy külszíni kőbányában, ha ez nem így van?

A bányával kapcsolatos 
rendszerszintű információk 

többnyire csak egy-két kulcsember 
fejében vannak meg…



A megoldás!
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LÉTREHOZZUK ÉS VIRTUÁLIS FORMÁBAN 
ÁTADJUK ÖNNEK A SAJÁT BÁNYÁJÁT!



„A tudatos bányatervezés svájci bicskája…”
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Nem csak egy szoftvert ajánlunk, hanem a teljes körű megoldást!

3D modellalkotás, 
(felszíni és felszín 

alatti), modell-
integrálás

A felszín 
felmérése (drón, 

szonár, stb.)

Speciális, egyedi 
igények 

programozása

Archív adatok 
gyűjtése és 

feldolgozása

Web-alapú, bárhonnan és 
bármikor elérhető, 

könnyen kezelhető, csúcs-
technológiájú alkalmazás, 
az Ön bányájának minden 

adatával! 
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A felszín felmérése akár 2-3 cm-es felbontással…

Felszínkövető, előre programozott repülési terv
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És a végeredmény, egy több száz millió pontból álló felszínmodell:



Milyen adatokat lehet beépíteni és használni ebben a rendszerben?

Gyakorlatilag mindent, amit a bánya vezetése 
és szakemberei fontosnak tartanak!

Kifizetődő szakmaiság  az Ön bányájára tervezve!

• A felszíni pontos, 3D-s modellje, illetve annak időbeli változásai

• A felszín alatti képződmények 3D-s blokkmodellje

• Archív adatok, akár a bányatelek-fektetést megelőző kutatásokból is

• Az üzemeltetés közben keletkező fúrási, geofizikai kutatási és egyéb 
minősítési adatok,

• Bármely egyéb kapcsolódó térképi és szelvény-információ

• Az anyagdepók adatai (minőségi, mennyiségi és gazdasági jellemzők)
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A MaGISter-Mine felhasználói felülete térképi nézetben:
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A MaGISter-Mine felhasználói felülete 3D-s nézetben:
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Földtani szelvény szerkesztése 3D-s nézetben:
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Speciális, egyedi igények programozása… Néhány lehetséges példa:

• Termelés-optimalizálás (az állandó, kívánt minőségű termelvény 
kiadása a különböző minőségű anyagok tervezett keverésével)

• A készletminőségi paraméterek adatbázisának folyamatos 
bővülésével öntanuló, önjavító előrejelzések készítése

• Automatikusan gyűjtött anyagáram monitoring adatok integrálása

• A bányán belüli szállítási útvonalak, depók, illetve törő- és 
őrlőművek telepítési helyének optimalizáló tervezése

• Minden egyéb, mert a kidolgozott technológiák mellett a 
fejlesztésnek csak a fantázia hiánya szabhat korlátot…

Mélyreható problémák 
magasra törő megoldása!



Bányamérnökök és földtudományi szakemberek nélkül nincsen bánya…

• A szakemberek ezzel az igazán fontos teendőikre koncentrálhatnak (költség- és 
szakmai optimalizálás)

• Mindent meg lehet jeleníteni ebben a rendszerben, amit kívánnak, és semmit sem 
kell, amit nem kívánnak…

• Ezután is lesz papírtérkép, csak amit síkban nehéz elképzelni, mérni és szemléltetni, 
arra ott lesz a 3D-s térkép.

• Ezután is lesznek szakemberek, csak nyugodtabbak lesznek és több idejük lesz 
átgondolni a fontos lépéseket.

• A fejlesztés során alapvető szempont volt, hogy ne legyen bonyolultabb a 
használata, mint egy Word-nek. A rendszer informatikai és térinformatikai 
előképzettség nélkül is használható!

• Az alap adatrendszert nem lehet elrontani! 
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A háttérben szorgoskodó csapat…
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Konklúzió:

A VILÁGSZÍNVONALÚ TERMÉK,
MAGYORSZÁGON IS MEGFIZETHETŐ, 

REÁLIS ÁRAKKAL



Ha szeretné megtudni, hogyan segíthet a

az Ön munkájában és 
az Ön bányájának fejlődésében, akkor

JÖJJÖN EL MOST 
A KŐMÉRŐ KFT. STANDJÁHOZ!
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

JÓ SZERENCSÉT!


