
4. Skálatávolságok  

L —  T  közötti távolság— D = 1 5 0  mm  

L — V c közötti távolság— dx 

V e—  T  közötti távolság=d%

d i= D

dz=D

j t i l ___

mL+mr

mr 
mi +  mr

-1 5 0

■ 1 5 0

3 3 7

3 3 7  +  52 5  

5 2 5

3 3 7  +  5 2 5

-5 8  mm

=  92m m

5. Skálafüggvények 
t f i = 2 0 5  lg V c 
t h = 3 3 7  lg L

\ f2 =  5 2 5  lg - f

A ciklussebesség függvény pontsoros no- 
mogramját a 4. á. szemlélteti egy gyakorlati 
példával.

A ciklussebesség számítása alapján meg
határozott optimális előfúrási idő gazdasági ki
hatásának vizsgálatánál azt kell figyelembe

venni, hogy az előfúrás kezdetén mindig na
gyobb a részciklusokra eső előfúrási hossz és 
ez adja a termelésnövekedést és az ezzel 
együtt járó önköltség csökkenést.

OnpenejieHHe onTHMajibHoro BpeMeHH 3a5ypHBaHna
Ha OCHOBe HCHHCJieHHfl CKOpOCTH UHK.'IOB 

C nOMOlUbH) HOMOrpaMMbI
Abtop: Me3e FI eme p

Bo BpeMH nHKJia 3a6ypHBaHHH rpa$HK noaBHraHHií, 
nonaaaiomnx Ha oaiiHaKOBbie npo.Me>KyTKH ( uhk.t h ) ae- 
pe3 oflHoro MaKCHMYMa HfleT k HOJieBowy 3HaaeHHio. RaH- 
Hbiíí oaepK aHaan3HpyeT bto HBJieHHe b cnyaae CypeHHH 
e TBepflbiM MaTepHaaoM (cTaabio) h apoöbio.

flaHHbiii oaepK paccaeayeT, hto H3 Tpex BapnaHTOB, 
npeaaoweuHbix k onpeaenenHio onTHMajibHoro BpeMeHH 
3a6ypHBaHn« (juiHHa 3a6ypHBaHHH naCTHHHbix hhkjiob,
MeXaHHHeCKaH CKOpOCTb OTfleabHblX UHKJIOB, CKpOCTb 
UHKJia) KOTopbix HBaaeTCH npHeMaeMbiM. B oaepKe npá- 
BOflHTCH MeToa onpeaeaeHiiH ckopocth uHKJia a Taione co-
CTaBJIJIIOIHHX (KOMnOHeHTOB), npOflO.TJKHTeilbHOCTb HHKJia 
(Tc) no oTaejibHhiM MeToaaw Oypeinw. ffajiee yKa3biBaeT 
na to, mto icaicoe cooraouienHe HMeeTCH Hewfly pa3HHirow 
B ch— B c/h -i  h B mh, a noTOM n nyTeM nponeflenHH iiccxie- 
HOBaHHíí 3ai[)HKCnpyeT A0Ka3aHHbie 3aKOHOMepHocra b  
CBH3H c onpeAeaeHHeM onTHMajibHoro BpeMeHH 3a6ypH- 
BaHHH.

OnepK npHBOAHT MeTOfl öbicTporo onpefleneHHH cko- 
pocTH uHKJia y öypoBoro CTaHKa c noMombio TaőJiHubi m 
HOMOrpaMMbI. Ha npaKranecKOM npHMepe onHCbiBaeT Tex- 
HHKY KOHCTpyHpOBaHHH HOMOrpaMMbI.

Kanada geológiájának és bányászatának áttekintése
Irta : Matyi-Szabó Ferenc

Kanadát geológiai szempontból öt fő rész
re osztjuk. Ezek a következők: 1. Kanadai 
Pajzs, 2. síkságok és belső alföldek, 3. Appa- 
lach-hgys. É-i nyúlványa, 4. Kordillerák terü
lete, 5. sarkvidéki hegységövezet.

1. Kanadai Pajzs:

Az ország egész területének kb. felét öle
li fel. A  Hudson-öböl körül terül el. Egykor 
magas hegyláncai alaposan lepusztultak. Ma 
többnyire 600— 1200 láb t. sz. f. magasságú és 
csak kevés helyen emelkedik ennél magasabb
ra. Ilyen jobban kiemelkedő hegységeket Mont- 
reáltól É-ra (3150 láb), valamint Labrador part
jainál és a Baffin-öböl mentén (5'500— 8500 láb) 
találunk. Ny-i és D-i határon nagy thvak so
rozatát találjuk, melyek részben a Pajzs szik
lás medencéiben, részben a Pajzsot övező fia
talabb rétegek süllyedékeiben helyezkednek el.

Ezek a Nagy Medve-tó, Nagy Rabszolga-tó, 
Athabasca-tó, Winnipeg-tó, Felső-tó, Huron-tó.

Prekambriumi kőzetek bonyolult keveré
kéből áll. Az igen hosszú idő folyamán (abszo
lút kormeghatározással közel 3 milliárd éves 
kőzeteket is kimutattak) orogenetikus mozgá
sok és vulkáni intruziók következtében az üledé
kes kőzetek többnyire metamorfizálódtak, így a 
Pajzs fejlődéstörténetének megállapítása igen 
bonyolult, sok bizonytalansággal járó feladat. 
Súlyos nehézségeket okoz a kövületek hiánya 
is. Szintezése csaknem lehetetlen. Megpróbálták 
felosztani geológiai, vagy tektonikai tartomá
nyokra. E próbálkozások egy része a fő szerke
zeti irányok és a kőzetek abszolút korának meg
határozásán alapszik. Más felosztások inkább 
földrajzi, mint geológiai jellegűek. A számos 
felosztási kísérlet közül —  az igen sok bizony
talanság miatt — egyik sem vált általánosan 
elfogadottá.
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A Pajzs tömegének legnagyobb része gránit, 
granodiorit, diorit. Egy része üledékes, illetve 
vulkanikus kőzetekből alakult át gránittá. Jelen
tős a gránitos gneisz is. Kisebb mennyiségben 
található andezit, dacit, bazalt, riolit, trachit, 
vulkáni tufák, anortozit, gabbró, diabáz. Továbbá 
nagy elterjedésben homokkő, kvareit, agyag, 
agyagpala, mészkő, konglomerátum.

A Pajzs kőzetei a hosszú idő folyamán nagy
mértékben erodálódtak, így igen sok ásványte
lep bukkan a felszínre. Ezeken a telepeken nagy
arányú bányászat fejlődött ki; különösen a D-i 
részen, ahol a kutatási lehetőségek kedvezőb
bek. A színesfémek világhírű előfordulásai ta
lálhatók Sudbury és Chibougamau között (Sud- 
bury, Cobalt, Kirkland Laké, Timmins, Noranda, 
Amos, Val d‘Or, Chibougamau, stb.), ahol ólom, 
cink, réz, ezüst, arany, platina, nikkel, kobalt, 
molibdén, vas, kadmium, szelén és tellur a leg
fontosabb bányatermékek. További színesfém
előfordulásokat művelnek Ottawa közelében 
(Pembroke, Arnprior, Renfrew), a Felső-tó part
vidékén (Wawa, Missanabie, Manitouwadge, 
Longlac, Steep Rock Laké, stb.), Manitoba tar
tomány középső részén (Flin Flon, Lynn Laké, 
Chisel Laké, Thompson), Saskatchewan tarto
mány közepén (La Ronge), valamint a Nagy Rab- 
szolga-tó és Nagy Medve-tó közötti területré
szen (Yellowknife, Lac Mc Kay, Port-Rádium). 
Labrador egyes részein (Havre St, Pierre, Gag- 
non, Labrador City, Chefferville) hatalmas vas
érctelepeket művelnek. Ugyancsak vasércet bá
nyásznak Marmoránál, az Ontario-tó mellett. 
Nagyjelentőségű uránbányászat folyik a Huron
tó É-i partján (Elliot Laké) és az Athabasca-tó 
mellett (Uránium City). A Szent-Lőrinc folyó 
bal partján jelentős ásványbányászatot is foly
tatnak. Fő termékeik a lítium, kvarc, földpát, 
nefelinszienit, talk, magnezit, gipsz és só.

2. Síkságok és belső alföldek.

A Pajzs mélyre süllyedt részeit a paleozoi
kum és újabb geológiai korok során üledékes 
rétegek töltötték fel, hatalmas síkságokat alkot
va. Ezek közül legnagyobb és legfontosabb a 
Pajzs Ny-i oldalát övező fensík, az un. Nagy Sík
ság. Ennek Kelet felé kanyarodó folytatása meg
található a sarkvidéki szigeteken is. DK-en talál
juk a Szent-Lőrinc folyó alföldjét és Anticosti 
szigetét. Ezek szintén a Pajzs határán helyez
kednek el.

A belső alföldek a Hudson-öböl mentén és 
Baffin-sziget DNy-i oldalán fekszenek.

A Pajzs folytatódik a síkságok alatt. Ezt 
számos olaj- és földgázkutató fúrás bizonyította, 
melyek elérték annak kőzeteit. A Pajzs a sík
ságokkal és alföldekkel egy kontinentális táblát 
alkot, mely a prekambrium óta viszonylag stabil 
maradt, miközben orogenetikus mozgások nyil

vánultak meg a környező geoszinklinálisokban, 
ahol most az Appalach, a Kordillerák és a sark
vidéki hegységövezet található.

A Pajzs a Nagy Síkság alatt mérföldenként 
átlag 15 lábbal dől. A fedőrétegek Ny-on elérik 
a 10 000 láb vastagságot.

Az erózió a Pajzs peremén — Manitoba tar 
tomány központi részében — lepusztította a 
fedőréteg egy részét, tengeri mészkő-, homokkő- 
és agyagpala-lerakódásokat tárva fel az ordovi- 
cium, szilur, illetve devon korból. Északabbra a 
paleozóos rétegek főleg devon korúak. Ezeket a 
mezozoikum kezdetéről származó tengeri réte
gek fedik le, rajtuk pedig kréta tengeri és édes
vízi üledékek találhatók. Ez utóbbiak alkotják a 
felszínközeli rétegek többségét Saskatchewan és 
Alberta tartományokban. Egyes vidékeken a har
madkor kezdetének üledékmaradványai is meg
találhatók.

A Nagy Síkság gazdag termőföldje, külö
nösen Manitoba síksága, az alatta fekvő rétegek 
lepusztulásából és az eljegesedések laza marad
ványaiból keletkezett.

A Nagy Síkság ÉK-i folytatását a sarkvidéki 
szigetvilág D-i szigetei alkotják. Túlnyomóan 
ordoviciumi és szilur mészkő, illetve dolomit 
váltakozó rétegsorán nyugszanak, de megtalál
hatók a kambrium, devon és a harmadkor réte
gei is.

A Szent-Lőrinc folyó alföldje enyhén dőlt 
mészkő-, dolomit-, homokkő- és agyagpala-ré- 
tegeken nyugszik, melyek kambrium, ordovi- 
cium, szilur, devon és mississipien korúak. Ordo- 
vicium és szilur korú rétegkibúvások Anticosti 
szigetén is találhatók.

A belső alföldek legnagyobbika a Hudson- 
öböl DNy-i mentén húzódik. Túlnyomóan ordo
viciumi, devon és szilur, kisebb részben jura és 
kréta korú rétegeken fekszik, melyek anyaga 
főként mészkő és dolomit.

A síkságokon — elsősorban a Nagy Síksá
gon és a Szent-Lőrinc folyó alföldjén —  kőolaj-, 
földgáz-, szén és ásványbányászat folyik.

A kőolaj- és földgázbányászat különösen 
nagy jelentőségű. A termelés legnagyobb köz
pontjai Fort St. John, Edmonton és Calgary tér
ségében vannak. Az előfordulások száma oly 
nagy, hogy e helyütt felsorolásukra sem vállal
kozhatunk. A kőolaj-vagyont itt 100— 300 mil
liárd barrelra becsülik. Ezavüág eddig ismert 
legnagyobb kőola^mezeie. A produktív rétegeket 
devon, illetve kréta korú porózus üledékek (főleg 
homok és homokkövek) képezik. Újabban a 
sarkvidéki szigetek egy részén is felfedeztek 
kőolaj- és földgáztartalmú rétegeket és az igen 
kedvezőtlen éghajlat ellenére egyre fokozódó 
érdeklődés mutatkozik irántuk. Jelenleg a leg
északibb termelő üzem Norman Wells-nél van, 
a sarkkör közelében. Az Erie-tótól É-ra — a 
Szent-Lőrinc Alföld DNy-i folytatásán —  fedez
ték fel Kanada első kőolaj- és földgázelőfordulá
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sát. E terület még ma is termel földgázt és némi 
kőolajat. Az olaj túlnyomóan devon, a gáz túl
nyomóan szilur korú üledékekben tárolódik.

Kőszénbányászat a Nagy Síkság D-i részén 
— a hatalmas kőolaj előfordulások sávjában — 
folyik (Edmonton, Stettler, Drumheller, Hanna, 
Fort Macleod, Estevan). Főként felszínközeli 
eocén és krétakorú telepeket művelnek. A sark
vidéki szigeteken is ismernek szénelőfordulá
sokat.

Nagyjelentőségű ásvány- és építőanyag-bá
nyászat folyik a fent említett sávban és a Szent- 
Lőrinc Alföldön.

A Hudson-öböl DNy-i oldalán elterülő al
földön tekintélyes devon korú gipsztelepeket és
mezozóos kőszéntelepeket fedeztek fel. Kiakná
zásukra még nem került sor.

3. Appalach hegység E-i nyúlványa.

Szerves részét képezi az Appalach-hegy- 
oégnek melynek főtömege az Egyesült Államok 
keleti részén található. Kanadában a Szent-Lő- 
rinc folyó tölcsértorkolatának jobb partjától az 
Atlanti Óceánig terjedő területre, Űj-Foundland 
szigetre és még néhány kisebb szigetre terjed ki. 
Túlnyomóan paleozóos üledékek és vulkáni ere
detű rétegek váltakozó sorozatából áll. Ezek a 
rétegek egy nagy geoszinklinalisban rakódtak le. 
a három nagy orogenetikus periódus erősen ösz- 
szegyűrte és összetörte a kőzetösszletet. Egyes 
képződmények igen nagy vastagságúak. Pl. a 
középső szilur kőzetek legvastagabb rétegsora 
8427 láb üledékes és 4626 láb vulkanikus kőzet
ből áll (Chaleurs-öböl környékén). A hegység 
kőzetösszletét sűrűn átjárták intruziv kőzetek, 
elsősorban gránit.

Az Appalach-régió Kanada bányászati ter
melésének jelentős részét —  mintegy 7 % -át — 
adja. Számos színesérc-előfordulást művelnek 
(Megantic, Murdochville, Bathurst, Newcastle, 
Tilt Cove, Buchanns). Béllé szigeten (St-Jeantól 
Ny-ra) vasércet bányásznak. Jelentős kőszénbá
nyászata is van (Chipman, Springhill, New Glas
gow, Sydney). Legnagyobb jelentőségű az ás
ványbányászat, ezen belül az azbeszt. Québec- 
től D-re található a világ eddig ismert legna
gyobb azbesztelőfordulása (Asbestos, Thetford 
Mines). Az egyéb ásványok bányászata főként 
Űj-Skócia középső részén — Amherst és Wind- 
sor környékén —  összpontosul, ahol só- és gipsz
termelés folyik. Űj-Foundland sziget D-i részén 
művelik Kanada legnagyobb flourit-előfordulá- 
sait (Grand Bank).

Monctontól ÉNy-ra kőolaj- és földgázterme
lés is folyik.

4. Kordillerák területe.
A Kordillerák vonulatát nyugati, belső és 

keleti zónára osztják fel.
A nyugati zónát a Csendes-Óceán partján

végighúzódó u. n. Parti-hegység képviseli. Ez a 
rész emelkedik ki legjobban, itt találjuk Kanada 
legmagasabb csúcsait is (Mt. Logan 6050 m., Mt. 
St. Éliás 5488 m., Mt. Waddington 4042 m). Fő
tömegét mezozóos-korú savanyú intruziv kőze
tek — elsősorban granodiorit és diorit, kisebb 
részben gránit és szienit —  alkotják. Néhány 
helyről bázikus és ultrabázikus kőzeteket is is
merünk. Jelentős elterjedésűek a triász és jura 
korú üledékes, illetve vulkanikus kőzetek. Az 
eocént főleg bazalt és andezit képviseli. Északon 
a paleozoikum elejéről származó üledékek, illetve 
a prekambrium végét képviselő üledékes, vul
kanikus és metamorf kőzetek is ismertek.

A belső zónát magas fensíkok és a Sziklás
hegység nyugati oldala képviseli. Hosszú vonu
latban találhatók prekambriumi üledékes, vul
kanikus és metamorf kőzetek. A paleozoikumot 
elsősorban üledékes kőzetek jelzik. Jelentős el
terjedésűek a triász és jura időszak üledékes, 
illetve vulkáni eredetű rétegei, főként agyagpala, 
homokkő, mészkő, kvarcit, andezit és vulkáni 
tufák. Az intruziv kőzetek lényegesen kisebb 
súllyal szerepelnek, mint a nyugati zónában.

A keleti zóna fő tömegét paleozoikus üle
dékek alkotják. Ezek a Sziklás-hegység keleti 
oldalán részint enyhe dőléssel, részint törésekkel 
süllyednek a mélybe, triász, jura, kréta és eocén 
üledékek alá.

E század elejéig a Kordillerák régiója volt 
a kanadai ásványi nyersanyagok fő termelőhe
lye, ettől kezdve azonban a Pajzs bányászata fo
kozatosan előretört. Bár a Kordillerák bánya
ipara azóta is állandóan fejlődik, ma már Kanada 
egész érctermelésének csak 7 % -át adja. Leg
jelentősebb a színesfémek bányászata (Barker- 
ville, Ashcroft, Merrit, Bralorne, Squamish, Trail, 
Kaslo, Kimberley, Vancouver-sziget, Dawson, 
Kenő Hill, Carmacks stb.) és a vasérc (Moresby- 
sziget és Vancouver-sziget). Az ásványbányászat 
(főleg barit és gipsz) a Kolumbia folyó völgyé
ben összpontosul. Jelentős azbeszttermelés folyik 
Cassiar-nál. Szenet termelnek Vancouver-szige' 
K-i oldalán és Fernienél, valamint É-on Car- 
macksnál.

5. Sarkvidéki hegységövezet.

Csak felderítő munkák alapján, hézagosán 
ismert. Enyhén redőzött üledékes, vulkanikus és 
metamorf kőzeteket tartalmaz. Helyenként grá- 
nitos intruziókat is találtak. A kőzetek kora való
színűleg a prekambrium második felétől a har
madkor végéig terjed.

A területen a sarkvidéki kiima miatt bá
nyászat nem folyik, de találtak több értékes ás
ványtelepet, így ólom- és cinkércet Cornwallis- 
szigeten, magnetitet Axel Heiberg szigeten. Is
mernek még gipsz- és széntelepet is. Egyes he
lyeken kőolajat és földgázt termelnek. Néhány 
társaság már folytat ilyenirányú kutatást.
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1. sz. táblázat.
KANADA BÁNYÁSZATI TERMELÉSI ÉRTÉKEINEK VÁLTOZÁSA TERMÉKOSZTÁLYONKÉNT*

(Dollárban)

Év Ércek Nemfémes 
ip. ásványok Tüzelőanyagok Építőanyagok összesen

1957 1.159.579.226 169.061.110 564.776.791 296.905.265 2.190.322.392
1958 1.130.160.395 150.354.802 510.768.681 309.455.160 2.100.739.038
1959 1.370.648.535 178.216.641 553.577.823 324.577.512 2.409.020.511
1960 1.406.558.061 197.505.783 565.851.829 322.594.308 2.492.509.981
1961 1.387.159.036 210.467.786 653.327.802 331.345.763 2.582.300.387
1962 1.496.433.950 217.453.009 780.932.387 356.166.833 2.850.986.179
1963 1.509.536.931 253.452.413 908.428.087 379.011.116 3.050.428.547
1964 1.701.648.538 284.497.000 998.767.672 403.058.324 3.387.971.534
1965 1.907.575.899 327.238.901 1.076.494.117 433.161.904 3.744.470.821
1966 1.995.188.595 373.888.500 1.165.144.750 469.618.517 4.003.840.362

* Dominion Bureau oí Statistics adatai alapján.

A BÁNYÁSZATI TERMELÉS ÉRTÉKADATAI.

A bányászati termelés termékosztályonkénti 
értékváltozását az 1. sz. táblázaton láthatjuk. Az 
érceknél 1958 és 1961-ben, a nemesfém ipari ás
ványoknál és tüzelőanyagoknál 1958-ban, az 
építőanyagoknál 1961-ben volt visszaesés. Az 
érc-, ásvány- és építőanyag-bányászat hamar 
ledolgozta lemaradását és már a következő év
ben komoly fellendülés következett be. A tüzelő
anyag-bányászat már nehezebben dolgozta le a 
hátrányát. 3 év alatt fejlődött fel előző termelési 
szintjére, de akkor — a kőolaj- és földgázkiter
melés fokozódása következtében — ugrásszerű 
növekedés állt elő. Ez a nagyarányú fellendülés 
jelenleg is tart.

Érdekes képet kapunk a különböző bánya
termékek termelési értékeinek 1 évi változásáról 
a 2 . sz. táblázat alapján.

Jelentős növekedés mutatkozik a bizmut, 
réz, molibdén, cink, azbeszt, hamuzsir, kén, kő
olaj, földgáz, cement, homok és kavics esetében, 
ugyanakkor jelentősen visszaesett az arany, nik
kel, magnézium, platina csoport és urán terme
lése.

A termelési összérték, valamint az egy főre 
eső termelési érték változását mutatja a 3. sz. 
táblázat. Láthatjuk, hogy Kanada bányászati ter
melésének összértéke — az 1958. évi visszaesés
től eltekintve — állandóan növekszik. A növe
kedés üteme 1962-től különösen meggyorsult. 20 
év alatt az 1945. évi termelési érték több mint 
nyolcszorosára emelkedett. 1966-ban a világter
melés 6,9 % -át adta.

Végül nézzük meg a tíz legfontosabb bánya
termék termelési értékének 10 éves változását. 
(Kanadában a cementet is bányaterméknek te
kintik.) 10 éves távlatban a tíz legfontosabb ter
mék közül csak az arany termelése esett vissza. 
Ennek oka, hogy egyes aranyelőfordulások ki

merültek, illetve kimerülőben vannak, az újabb 
színesfém-bányáknál pedig az arany általában 
csak melléktermék a réz, nikkel, cink, stb. 
mellett. (1., 4. sz. táblázat)

FÖLDTANI KUTATÁS.

Nem volt még módom a földtani kutatás 
szervezetének, kapacitásának és terveinek tanul
mányozására, de a rendelkezésemre álló iroda
lom alapján következtetni tudtam a kutatás 
helyzetének, irányvonalának néhány fontos té
nyezőjére.

Kanada egészéről csak áttekintő földtani 
térképek készültek. A részletes térképezés az or
szág viszonylag csekély töredékén történt meg. 
A legfejlettebb bányászattal rendelkező tartomá
nyokban (Quebec, Ontario) is hatalmas feltér- 
képzetlen területek találhatók. A megközelítési 
nehézségek (nagy távolság, nehéz terep) nagy
mértékben akadályozzák ezeket a munkákat. 
Gyakran csak folyók, tavak parti sávját térké
pezik, mivel itt a közlekedés könnyebben meg
oldható. Egész Kanada részletes feltérképezése 
még nagyon hosszú időt vesz igénybe.

Igen fejlett a légi térképészet. Különösen 
nagy jelentőségű a geofizikai felderítés. A légi 
magnetométeres felmérések eddig is számos igen 
fontos érctelep felfedezéséhez vezettek. Hasonló 
jó szolgálatot tettek a geofizikai felderítések a 
hatalmas olaj mezők megkutatásában.

Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklő
dés mutatkozik az É-i területek iránt. Elsősor
ban a színesfémek és a kőolaj érdeklik a vállal
kozókat. A ma még elszórtan települő, — egy
mástól többnyire nagy távolságra eső —  bánya
helyek a további fejlődés centrumait képezik, 
mivel legalább vasúton és légi úton összekötte
tésük van a déli tartományokkal. E helyek kör
nyékén a geológiai kutatás is intenzívebb. Az
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2. sz. táblázat

KANADA LEGFONTOSABB BÁNYATERMÉKEI 
TERMELÉSI ÉRTÉKÉNEK 10 ÉVES VÁLTOZÁSA*

Ércek Termelési érték dollárban
1965. 1966.

Antiimon 689.947 662.093
Arany 136.051.948 124.354.130
Bizmut 1.195.472 3.019.488
Cink 248.254.768 285.263.075
Ezüst 45.181.450 46.645.109
Higany 12.301 —
Kadmium 4.881.471 4.814.969
Kalcium 152.848 254.600
Kobalt 7.529.143 7.404.276
Kolumbium 2.528.051 3.150.000
Magnézium 6.067.067 3.868.280
Molibdén 16.730.792 33.176.257
Nikkel 430.402,105 299.735.582
Ólom 90.460.323 89.329.437
Ón 726.554 ,1.335.123
Platina csoport 36.109.799 31.231.607
Réz 380.951.781 463.993.082
Szelén 2.483.573 2,872.484
Tellur 453.661 504.100
Urán 62.361.377 54.345.000
Vas (ércből) 413.064.861 419.107.777
Vas (újraolvasztott) 18.171.713 16.895.216
Wolfrám 3,115.909 3.226.910

Ércek összesen: 1.907.575.899 1.995.188.595

Nem fémes ipari ásványok

Arzénoxid 13.150 15.750
Azbeszt 146.188.473 166936.725
Barit 2.167.006 2.011.300
Csillám 25.414 14.082
Fluorjt 2.677.443 2.191.350
Foszfát 172 —

Földpát 252.868 397.500
Gipsz 12.533.384 12.402.956
Hamuzsír 
Kén (gázban

55.970.527 76.670.000

feloldva) 4.317.362 4.644.062
Kén (ásványi) 26.394.595 35.875.487
Kvarc 5.123.492 5.471.914
Lítium 1.141.426 258.794
Magnezites dolomit 4.010 927 3.928.158
Nátrium szulfát 5.527.281 4.478 400
Nefeliniszienit 3.415.387 4.069.317
Pirit, pirrhotin 1.285.252 1.102 205
Só 23.985.844 23.162.763
Titándioxid 22.425.094 21.615.610
Tőzeg 8.982.979 7.336.407
Gyepvasérc 13.879 14.000
Zsírkő 762.302 994.820
Egyéb 16.355 19.000

Ipari ásványok 
összesen: 327.238.901 373.888.500

Tüzelőanyagok
Földgáz 186.625.459 199.251.050
Földgáz- 92.377.863 99.252.000

melléktermék
Kőolaj 721.589.669 793.581.700
Szén 75.901.126 73.060.000
Tüzelőanyagok 1.076.494.117 1.165.144.750

Építőanyagok

Cement 141.523.169 157.900.645
Homok és kavics. 133.819.824 147.624.686
Kő 84.847.021 99.649.929
Mész 20.134.308 19.634.088
Agyagtermék 

(tégla, cserép 
stb.) 42.980.367 44.809.169

Építőanyagok
összesen: 433.161.904 469.618.517

Bányatermékek 3.744.470.821 4.003.840.362összesen:

* Dominion Bureau of Statistics adatai alapján.

3. sz. táblázat

KANADA BÁNYÁSZATI TERMELÉSE 
ÖSSZÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA*

Egy főre eső term. Teljes term. érték 
érték dollárban dollárban

1945 41,32 498.755.181
1949 67,01 901.110.026
1955 114,36 1.795.310.796
1956 129,65 2.084.905.554
1957 131,87 2.190.322.392
1958 122,99 2.100.739.038
1959 137,79 2.409.020.511
1960 139,48 2.492.509.981
1961 141,59 2.582.300.387
1962 153,53 2.850.986.179
1963 161,43 3.050.428.547
1964 176,14 3.387.971.534
1965 190,95 3.744.470.821
1966 kb. 204,00 4.003.840.362

* Principales Régions Miniéres du Canada (900 A  jel-
zésű térképlap) és Dominion Bureau of fetatistics ada-
tai alapján.

4. sz. táblázat

A  KANADAI BÁNYATERMÉKEK TERMELÉSI
ÉRTÉKEI 1965. ÉS 1966. ÉVBEN*

Termelési érték millió
Termék dollárban

1956 1966

Kőolaj 406,6 793,6
Réz 293,0 464,0
Vasérc 160,4 419,1
Nikkel 222,2 399,7
Cink 125,4 285,3
Földgáz 16,8 199,3
Azbeszt 99,9 166,9
Cement 75,2 157,9
Homok és kavics 82,0 147,6
Arany 151,8 124,4
Egyéb ásványok 452,4 846,0

összesen: 2.084,9 4.003,8
* Dominion Bureau of Statistics alapján.
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ércbányászat csak igen jó minőségű ércek ter
melésére szorítkozhat, mivel a nagy szállítási tá
volság, valamint a téli időszakban jelentkező ter
meléskiesés miatt — csak így tud versenyképes 
maradni. A nehézségek ellenére az Északnyugati 
Területek érctermelésének részaránya egyre nö
vekszik. Ez csak nagyarányú és igen eredményes 
geológiai kutatómunka mellett lehetséges.

I  r o d a lo m .

1. Géölogie du Canada.
(Coimmission Géologique du Canada 1965.)

2. Priinoipales Régions Miniéras du Canada.
(Ministére de l ’Énergie, des Mines et des Ressources, 
900 A  jelzésű térképlap, 1966.)

3. What the Mining Indjustry meainis to Canada 1967. 
(The Mining Assocmtion of Canada, No. 5, 1967.)

4. Geotoigicail map of Canada.
(Geological Survey of Canada, 1045 A jelű térképlap.)

A VII, Energia-Világkonferencia bányászati vonatkozásairól
írták: Balkányi Bertalan, dr. Faller Gusztáv

1968. augusztus 20— 24 között rendezték 
meg Moszkvában a VII. Energia-Világkonferen
ciát „A világ energiaforrásai és hasznosításuk az 
emberiség javára" címmel. A konferencia mun
kájában 59 országból több mint 4700 vendég vett 
részt, köztük e sorok szerzői.

A konferencia ünnepélyes megnyitására a 
Kreml Kongresszusi Palotájának nagytermében 
került sor augusztus 20-án. Az ünnepi plenáris 
ülésen P. Sz. Nyeporozsnij, a Szovjet Nemzeti 
Bizottság elnöke, a Szovjetunió energetikai és 
villamosítási minisztere elnökölt. A Szovjetunió 
Legfelső Tanácsa elnökségének képviselője után 
számosán üdvözölték a konferenciát; többek kö
zött —  írásban — sir Herold Hartly, az Energia- 
Világkonferencia50 díszelnöke, a Nemzetközi 
Végrehajtó Bizottság elnöke, E. Ruttley, a Vég
rehajtó Bizottság titkára, W. H. Conolly, az 
Energia-Világkonferencia elnöke, továbbá az 
angol, az észak-amerikai, a mexikói, a csehszlo
vákiai, a japán és a ghanai nemzeti bizottságok 
elnökei, és Pierre Sevett az ENSZ EGB részé
ről. Az üdvözlések után került sor A. P. Alexand- 
rov akadémikus ünnepi előadására „Az atom
energia szerepe a technikai fejlődésben" címmel. 
Az ünnepi megnyitás napján fogadást adott a 
konferencia résztvevőinek tiszteletére a Szov
jetunió Minisztertanácsa Tudományos és Műszaki 
Bizottsága, valamint az Energia-Világkonferen-

x) Az „Energia-Világkonferencia” elnevezésű állandó 
nemzetközi szervezet 1924-ben alakult meg, a wemb- 
leyi Brit Birodalmi Kiállítás alkalmából a brit kor
mány által összehívott I. Egyetemes Energia-Világ
konferencián. (Lásd bővebben: Verebély László:
Amerikai tapasztalatok az Energia-Világkonferencia 
washingtoni III. egyetemes ülése alkalmából. A  Ma
gyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyének Havi 
Füzetei XI. évf. 7— 10 sz. p. 47. 1937. október.)

cia Szovjet Nemzeti Bizottsága a Kreml Kong
resszusi Palotájában. A fogadás után a résztve
vők a permi opera- és balettegyüttes előadásá
ban Csajkovszkij „Hattyúk tavát” tekintették 
meg.

Augusztus 21-től a Lomonoszov Egyetemen 
az alábbi szekciókban kezdődött meg a konfe
rencia érdemi munkája:

Ai Az egyes országok tüzelőanyag- és ener
giaforrásainak áttekintése 

A 2 Tüzelőanyagok és felhasználásuk gazda
sági hatékonysága 

B Energiamérleg 
Ci Hőerőművek 
Cü Vízierőművek 
Cs Atomerőművek
Ci Űj források és módszerek a villamos- 

energia-termelésben 
Cr, Energiarendszerek 
D Energiaszállítás 
E Energiafelhasználás 
F Hulladékenergia-források 
A példásan szervezett konferenciához össze

sen több mint 270 előadást nyújtottak be. Ezen 
előadások szövegét, valamint az egyes szekciók
hoz benyújtott előadásokat összefoglaló „generál 
reportok" szövegét valamennyi résztvevő néhány 
héttel a konferencia előtt megkapta. Így az egyes 
szekciókban csupán a „generál reporter" rövid 
összefoglalója hangzott el, majd előzetes jelent
kezés alapján 6 percben korlátozott hozzászólá
sokkal lehetett részt venni a vitában.

Magunk részéről az Ai és A 2 szekciók mun
káéiban vettünk részt és így jelen beszámolónk 
ezen szekciók munkájának vázlatos ismerteté
sére korlátozódik.

❖
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