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Új perspektívák a hazai földtani kutatás előtt
Dr. Fiilöp József

Tisztelt Vándorgyűlés!

Nem túlzás azt állítani, hogy a M agyarhoni 
Földtani Társulat ezévi vándorgyűlését — a 
hazai földtani kutatás előtti ú j perspektívák k i
bontakozásának időszakában ta rtja  meg.

A  jelenlegi helyzetet megelőzően  m integy 
fél évtizeden keresztül a hazai ásványi nyers
anyagforrások szerepének, ill. jelentőségének 
leértékelését tapasztaltuk és szenvedtük annak 
következményeit a hazai földtani kutatás és 
szilárd ásványi nyersanyagbányászat területén. 
Mindez alapvetően az akkori olcsó nyersanyag
importból és annak korlátlan bővítési lehetősé
gének feltételezéséből származott. K onkrét rest
rikciós intézkedések ugyan csak a gazdaságtalan 
barnakőszénbányák bezárására és az ottani 
m unkaerő átirányítására, valam int a felsőszintű 
szakemberképzés korlátozására történtek, az 
eredő hatás azonban ezeken a területeken mesz- 
sze tú lterjed t:

— a földtani kutatás volumene legfonto
sabb ásványi nyersanyagaink területén  
is jelentősen csökkent; a vállalati erő
forrásokból finanszírozott bauxitkutatás 
esetében közel a felére; a vegyes finan
szírozású szénhidrogén-kutatás területén  
pedig a korábbinak m integy az egyhar- 
madával; a szénkutatás irán ti igény 
szinte teljesen megszűnt;

— a bányászati és a kutatási ágazatok pers- 
pektívátlansága m unkaerő-elvándorlás
hoz vezetett, az utánpótlás elakadt és a 
felsőoktatásban még a néhány főben 
m egállapított keretek érdemleges kitöl
tése is nehézségekbe ütközött;

— az érdektelenség jelentősen fékezte a 
kezdeményező erőt és a kutatási kon
cepciók kibontakozását.

A  nyugati világban bekövetkezett energia- 
válság és annak hazánkat is érintő kihatásai, 
valam int saját fejlődésünk gyors ütem e  és a 
velejáró nagyarányú energia- és nyersanyag
igény-növekedés kielégítésének nehézségei gaz
daságilag ismét indokolttá te tték  a hazai erőfor
rások széles körű felm érését és fokozottabb ki
aknázását.

A párt és a kormány, ill a vezető kor
m ányszervek a problém a jelentőségének meg
felelően foglalkoztak a földtani kutatás és a 
hazai nyersanyagforrások fokozottabb igénybe
vétele feltételeinek biztosításával:

— 1973. augusztus 16-án a M inisztertanács 
határozatot hozott a földtani kutatás 
terven felüli anyagi tám ogatására. А IV. 
5 éves terv hátralevő időszakára szén
hidrogén-kutatásra 730 millió Ft-ot, szi-

* Előadás a- M agyarhoni Földtani Társulat Recski V án
dorgyűlésén (1974. X. 3—4.)

lárd ásványi nyersanyagok kutatására 
200 millió F t-o t hagyott jóvá. (Ez a költ
ségvetési forrásnak m integy 50%-os 
emelését jelentette.) Ezen kívül még to
vábbi 800 m Ft-ot biztosított a szénhid
rogén-kutatás m űszaki bázisának fej
lesztésére.

— 1973. december 17-én a Központi Bizott
ság Gazdaságpolitikai Bizottsága tá r
gyalta meg a Központi Földtani Hiva
tal jelentését a geológiai kutatások 
helyzetéről. A Gazdaságpolitikai Bizott
ság többek között m egállapította: „Az 
ásványi nyersanyagellátás területén  vi
lágszerte m utatkozó problém ák indokol
ják a geológiai kutatások volumenének 
bővítését, struk tú rájának  fejlesztését, 
továbbá nyersanyagvagyonunk gazdasá
gi m inősítésének felülvizsgálatát” .

— Néhány hétte l ezelőtt, szeptem ber 12-én 
az Állami Tervbizottság terven felül 
újabb 134 millió F t-ot hagyott jóvá a 
legfontosabb szilárd ásványi nyers
anyagkutatások fokozására és 250 millió 
F t-o t az Országos K utató Fúró Vállalat, 
a Bauxitkutató Vállalat, a M agyar Ál
lami Földtani Intézet és a Magyar Ál
lam i Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
m űszaki bázisának fejlesztésére.

A földtani kutatás tám ogatásán kívül egész 
sor döntés született új hazai nyersanyagterm e
lési kapacitások létrehozására; jóváhagyták a 
második recski nagymélységű akna létesítésé
hez szükséges költségvetési fedezetet, a Minisz
tertanács határozatokat hozott a szénbányászat 
helyzetének javítására és távlati m unkaerő
ellátásának biztosítására.

A fokozott figyelem és tám ogatás ugyan
akkor a földtani kutatás irányítóinak és meg
valósítóinak felelősségét is nagym érétkben meg
növeli. A követelm ények az anyagi ráfordítás
hoz m érten igen jelentősek, sőt nemegyszer 
feszítettek:

— 60 millió t kiterm elhető műrevaló szén- 
hidrogénvagyon felkutatása 1980-ig,

— 1000—2000 MW kapacitású hőerőművek 
létesítésére alkalmas külfejtéses lignit
területek  felkutatása,

— az évi 3 millió t-ás bauxitbányászatunk 
nyersanyagbázisának hosszú távra való 
biztosítása, ehhez jelentős új bauxit- 
lelőhelyek felkutatása,

— a 300 m Ft-ot meghaladó recsik bánya
beli földtani kutatással az ércbányászat 
optimális műszaki-gazdasági megvalósí
tásának megalapozása,

—nagykapacitású építőanyagipari üzemek 
telepítésének előkészítése.

Ügy gondolom, hogy az anyagi ráfordítás 
és a követelm ények egyenes arányú növekedése 
teljesen term észetes és helyes kapcsolat ezen
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tényezők között. Ami más szavakkal azt jelenti, 
hogy az anyagilag alátám asztott sürgető nép- 
gazdasági igények meghatározóak a földtani ku
tatás számára. Biztos vagyok benne, hogy a 
földtani kutatás m inden hazáját és szakm áját 
szerető dolgozója egyetért ebben velem és örül 
annak, hogy m unkájának eredményei kiemelke
dően fontosak, sőt esetenként nélkülözhetetle
nek a társadalom számára; és a kedvezőbb lég
körben, javuló m unkafeltételek között, fokozott 
felelősséggel és lelkesedéssel dolgozik a népgaz
dasági célkitűzéseket szolgáló földtani kutatási 
feladatok megvalósításán.

Nem lehet puszta véletlen, hogy m ár az 
elm últ évben, m inden fontos ásványi nyers
anyagunkból a kiterm elhető m űrevaló ásvány
vagyon növekedésében jelentős eredm ényeket 
értünk el, amelyek több esetben számottevően 
m eghaladták а IV. 5 éves tervben előirányzott 
legnagyobb évi term elési volumeneket:

— szénhidrogénvagyonunk növekedése 
8,5 mt,

— kőszénvagyonunké 56 mt,
— rézércünké 2,5 mt volt,
— kiterm elhető műrevaló bauxitvagyo- 

nunk növekedése 1973—74-ben közel 
10 m t lesz.

Mindez olyan körülm ények között, amikor 
szénhidrogén-term elésünk évi volumene csak
nem másfélszerese annak a mennyiségnek, ame
lyet 1937 és 1945 között összesen kiterm eltek 
Magyarországon. Bauxitbányászatunk pedig a 
IV. 5 éves terv  első három évében többet te r
melt, m int a két világháború közötti együttes 
bauxitterm elés volt hazánkban. De még a csök
kentett szintű kőszénterm elésünk is több, m int 
kétszerese az 1940—44 közötti háborús „rekord
term elésnek” .

A továbbiakban röviden a földtani kutatás 
legfontosabb időszerű kérdéseiről szeretnék át
tekintést adni.

A  szénhidrogén-kutatásokat illetően az ed
digi kutatási eredm ényeket összesítő és értéke
lő-, földtani egységekre, mélységszintekre és 
formációcsoportokra tagolt prognózis elkészítése 
van tervbe véve 1974 decemberi határidővel. 
Rendszeres gyakorlattá vált a kutatási progra
mok szerkesztése és felhasználása; polgárjogot 
nyert a többszörös fedéssel m ért és korszerű 
digitális feldolgozással értékelt szeizmikus kuta
tás. Bevezetés alatt áll a vibrációs rengéskeltésű 
szeizmikus eljárás. A szénhidrogén-kutatás súly
ponti területe a Dél-Alföld és a Dráva-medence.

A  kőszénkutatás területén a lignitkülfejté
sek m egnövekedett gazdasági jelentősége nyú j
to tt új perspektívákat. A lignitkataszter elké
szülte után az elő- és a felderítő kutatás kiterjed 
az ország összes jelentősebb perspektivikus lig
nitterületére. A M átra- és a Bükkalji m egkuta
to tt lignitvagyonhoz kapcsolódó területek  kuta
tására éppúgy, m int a m ár ugyancsak előreha
ladt Ny-magyarországi toronyi-lignitterület ku
tatásának folytatására, valam int a Kisalföld, a 
zalai és a somogyi perspektivikus területek vizs
gálatára.

A  bauxitkutatás egyik súlypontja a Nagy
egyháza—Csordakút—mányi medence, ahol a 
m ár m egkutatott 170 millió t kiterm elhető-m ű- 
revaló eocén barnakőszénvagyonon kívül jelen
tős új bauxitlelőhely van kibontakozóban. A 
nagy vastagságú dolomitbreccsa a la tt elhelyez
kedő bauxittelepek eddig ism eretlen, új telep
típust képviselnek és a bauxitkutatás számára 
új lehetőségeket jelentenek. A kutatás harm adik 
fő iránya ezen a területen a vízföldtani viszo
nyok beható taulmányozása. A Nagyegyháza— 
Csordakút—m ányi medence kőszén- és bauxit- 
vagyona a kimerülés előtt álló Tatabányai me
dence bányászainak jövendő m unkaterülete, 
ahol a csordakúti lejtősaknával m ár a kőszén 
feltárása és termelése is megkezdődött.

A bauxitkutatás másik súlyponti területe a 
Nyírádi-medence, amely nagy szerepet játszik 
az ajkai tim földgyár teherm entesítésében, amíg 
az a karbonátos szennyezettségű halimbai bauxit 
fogadására felkészül. A vízszintsüllyesztés és a 
bányászat összhangjának biztosítása is a Nyírá
di-medence mielőbbi teljes m egkutatását indo
kolja.

Bauxitvagyonunk jelentős V-, Ga- és ritka
földfém -tartalom m al is rendelkezik. Ezek a tim 
földgyártás során a körfolyam atban dúsulnak és 
abból kinyerhetők. Közülük eddig а V és a Ga 
ipari előállítása valósult meg. Pontos vagyon
felméréssel és az ásványtani-teleptani kapcso
latok tisztásával a ritkaföldfém ek kinyerését is 
elősegíthetjük.

A z érckutatás súlypontja továbbra is a 
recski rézérclelőhely terü lete és tágabb kör
nyezete. A bányabeli kutatás megkezdésén kívül 
folytatódik az ércesedés DNy irányú kiterjedé
sének és gyakorlati jelentőségének tisztázása, 
valam int a felszínközeli enargitos ércesedés 
vizsgálata. Jelentősen előrehaladt a Börzsöny
hegység részletes földtani és geofizikai térké
pezése és átfogó földtani vizsgálata. Előkészület
ben van a Börzsöny-hegység és a Darnó-öv fel
derítő jellegű színesérc-kutatásának m egter
vezése.

Nagy jelentőségűek az építőanyagipari ku 
tatások. Üj, nagy teljesítm ényű cementgyár 
nyersanyagbázisát kell m egkutatni a Dunántúli 
Középhegységben és nagykapacitású kavicslelő
helyeket kell biztosítani a nagyüzemi házgyári 
építkezések számára. Földtani és technológiai 
kutatásokat végeztetünk korszerű könnyűszer
kezetes építőanyagok és falburkolólapok hazai 
nyersanyagbázisának létrehozása érdekében.

Új feladatot jelent hasznosítható ásvány- 
vagyonúnk alapadatainak számítógépre vitele.

21 ezer km 2 területen végezték el eddig az 
Alföld rendszeres földtani, vízföldtani, agro- 
geológiai és építésföldtani térképezését. Az Al
földet É—D irányban átszelő rétegvíz-megfi
gyelő kúthálózat kiépítése u tán  folyamatban 
van a K—Ny-i irányú kútsor létrehozása, állan
dó jellegű műszeres regisztrálással. Mindez 
méltó folytatása az Alföld eddigi nagyszabású 
folyamszabályozási, vízfeltárási és agrogeoló- 
giai m unkálatainak.

Jelentősen előrehaladt a főváros, a Bala- 
ton-környék, valam int számos nagyvárosunk
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mérnökgeológiai térképezése. Évről évre újabb 
igények m erülnek fel ezen a téren, vállalva a 
feladat megoldásának közös teherviselését is. 
Üj, komplex kutatási irány az ország csúszás
veszélyes területeinek földtani, vízföldtani és 
talajm echanikai vizsgálata.

Területi geológiai osztályainkat rövid idő 
alatt az ország egész területén  megszerveztük és 
megfelelő elhelyezésükről is gondoskodtunk. 
Kapcsolataik gyorsan fejlődnek és hatásuk 
máris jelentős az építőipari nyersanyagtermelés 
és a vízfeltárás földtani megalapozottságának 
elősegítésében.

A  földtani környezet- és term észetvédelem  
is gyorsan kibontakozó új feladatkört jelent. Az 
Országos Természetvédelmi Hivatallal jó 
együttműködésben dolgozunk a kiemelkedő je
lentőségű, közérdeklődésre számottartó term é
szetvédelmi területek védelmének és közhasz
núvá tételének megszervezésén. Folyamatban 
van a tudományos értékű geológiai feltárások 
számbavétele és védelmének megszervezése is.

Tovább folytatódik a külföldön végzett 
geológiai kutatás. Közreműködésünkkel Mongó
liában nagyszabású nemzetközi (KGST) geoló
giai expedíciót szerveznek, amely 1976-ban 
kezdi meg tevékenységét. Folynak a KGST 
geológiai-geofizikai-tengerkutató expedíció elő
készületei. Ez év nyarán sikerrel próbálták ki a 
Szovjetunió Fekete-tengeri kutatóbázisán a 
M agyar—NDK kooperációban készülő tenger
kutató szeizmikus berendezést.

Üj, jelentős igények és kutatási perspektívák 
minden területen. De vajon megvannak-e  a nö
vekvő anyagi ráfordítás m ellett a realizálásuk
hoz nélkülözhetetlen term észeti adottságok, és 
rendelkezünk-e a megoldás hatékonyságát biz
tosító korszerű tudással és felkészültséggel?

A még felderítetlen term észeti adottságok 
tudományos módszerekkel történő megítélésére 
a prognózisok hivatottak. Ezek megalapozott el
készítése a legnehezebb, legsokrétűbb geológusi 
feladat, amely az összes rendelkezésre álló 
földtani ism eret szintézisét jelenti, a hasznosít
ható ásványi nyersanyagok elterjedési törvény- 
szerűségeinek feltárása és lokalizációja céljából.

Mindazon esetekben, amikor földtani viszo
nyaink a társadalmilag szükséges ásványi nyers
anyagok további jelenlétét még feltételezhetővé 
teszik, és azok term elése nincs felderített ás- 
ványvagyonnal kellő m értékben megalapozva, 
vagy a term elés növelése lenne kívánatos, a ku
tatás-tervezés és irányítás nékülözhetetlen alap
ja a prognózis. Ilyen ásványi nyersanyagok ha
zánkban m indenekelőtt a szénhidrogének és a 
bauxit, valam int a nagy kapacitású lignit- és 
építőanyagipari nyersanyaglelőhelyek.

A prognózisok helytállósága a módszerek 
helyes megválasztása — de nem túlértékelése — 
m ellett elsősorban a felhasznált földtani alap- 
információk megbízhatóságán és a kiválasztott 
analógiák realitásán nyugszik. Ez utóbbiak el
lenőrzése és kiegészítése, területi-, rétegtani- és 
mélységszintek szerinti konkrét elemzése, vala
m int a folyam atban levő kutatások eredm ényei
nek figyelembevételével történő állandó tovább
fejlesztése, a kutatási program ok és a prognózi

sok szoros kapcsolatának biztosítása a legfonto
sabb feladatok, amelyeket új nyersanyaglelőhe
lyek felkutatása érdekében meg kell oldanunk. 
Hozzá kell még tennem, hogy az ásványi nyers
anyagprognózisok geológia-centrikusak ugyan, 
de nélkülözhetetlen behatárolójuk

— a technológiai és
— a gazdasági viszonyok (a világpiaci ár és 

és a külkereskedelem) prognózisa.
A rendelkezésünkre álló prognózisok általános 
prognózisként megalapozottnak tekinthetők és 
a tervbevett kutatások indokoltságát alátámaszt
ják.

A tudományos megalapozottságon kívül az 
elmúlt évtized kutatási eredményei is igazolják, 
hogy természeti adottságainak még korántsem 
ju to ttak  a kimerülés sorsára:

— harm inc évi intenzív színhidrogén-kuta- 
tás és 80 szénhidrogén-tároló szerkezet 
feltárása után a közelmúltban került 
sor legnagyobb szénhidrogén-lelőhe
lyünknek, az algyői szénhidrogén-tele
peknek a felfedezésére,

— évszázados érckutatás után tártuk  fel 
a recski mélyszinti rézérclelőhelyet, 
amely eddigi jelentéktelen színesérc
bányászatunkat nemzetközi mércével 
m érve is jelentős szintre fogja emelni,

— lignitbányászatunk a legkedvezőtlenebb 
felszín alatti term eléstől a visontain át, 
a bükkábrányi, feltárás előtti álló lelő
helyig egyre kedvezőbb kondíciók irá
nyába fejlődik,

— a Nagyegyházi-medence bauxitvagyona 
nemcsak új kutatási perspektívát, ha
nem jelentős új kiterm elhető műrevaló 
ásvány vagy ont is jelent,

— ritkafém forrásaink, termálvízkincsünk 
kiaknázása még csak a kezdetnél tart.

A felsorolt sikerek titka a kutatási eszkö
zök és módszerek fejlődése, szoros kapcsolatban 
a bányászati és nyersanyagfeldolgozási technika, 
ül. technológia fejlődésével.

A kutatóm unka eredményes megvalósítá
sának kiemelkedően fontos eleme a kutatási 
célokat értő, azok megvalósításáért küzdeni 
akaró, a földtani viszonyokat behatóan ismerő 
és a korszerű kutatási technikát irányítani tudó 
ember, a felkészült kutató.

A műszaki fejlődés és a földtani megismerés 
gyors ütem ét figyelembe véve, az egyéni és a 
szervezett továbbképzés nagy jelentőségére kell 
utalni. Voltak ezen a téren hasznos rendezvé
nyeink, de a helyzet korántsem  kielégítő. Ta
nulni és tanítani kell lehetőleg minél kevésbé 
iskolás módon, a figyelmet m aximálisan a lé
nyegre koncentrálva, gondosan takarékoskodva 
az idővel, m ert az anyagi eszközök m ellett ebből 
rendelkezünk a legkorlátozottabb mértékben.

Befejezésül szeretném megragadni az al
kalmat, hogy a m agyar földtan e széles fórumán 
kifejezzem a Központi Földtani Hivatal elisme
rését mindazoknak, akik lelkiismeretes tudomá
nyos és gyakorlati m unkájukkal hozzájárultak 
ahhoz, hogy hazánknak nemzetközi mércével 
mérve is jelentős, imm ár bányatelepítésre alkal
mas módon m egkutatott rézérckincse van. Tisz
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telettel és szerettei gondolunk azokra is, akik 
m ár nem érhették meg a teljes kibontakozás 
örömteli napjait. A kortársak emlékezete és a 
kutatástörténet lapjai megőrzik kiemelkedő 
munkásságuk érdemeit. Ügy gondolom az az ér
tékelés a helyes, hogy ezen a helyen a tudomány 
és a gyakorlat, a bányászat, a kutató vállalatok 
és a kutatóintézetek dolgozóinak példás együtt
működése vezetett el bennünket a hasznosítás 
küszöbéhez.

A meghívókból kitűnik, hogy a lelőhely 
földtani-teleptani viszonyairól többen tartanak  
előadást azok közül, akik a helyszínen szerzett 
tapasztalataikról és vizsgálataikról számolnak 
be, akik nap m int nap kezükben tarto tták  a 
fúrásokból kikerült m intaanyagot, akik a fúrá
sok mellett állva izgalommal várták  az új ered
ményeket. A kutatás sorsa azonban a lelőhelytől 
távol élők számára sem volt közömbös. Nem
csak a felelős gazdasági és szakmai vezetők, 
hanem a földtani kutatás összes dolgozója nagy 
érdeklődéssel kísérte a kutatások eredm ényei
nek kibontakozását.

Űjabb cáfolattá vált ez a kutatási eredm ény 
azokkal a felfogásokkal szemben, amelyek a 
magyar föld m élyét szegénynek, a további ku
tatóm unkát kilátástalannak, a kutatási célkitű
zéseket megalapozatlannak tartották. A szilárd-

ásványinyersanyagkutatást illetően M agyaror
szágon eddig szokatlanul nagymélységig terjedő, 
nagy ütem ű és költségű, de ugyanakkor kiemel
kedően nagy eredm ényekre vezető kutatás osz
tatlan  elismerést szerzett egész geológus társa
dalm unknak

Д-р Й. Фюлёп

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 
В ВЕНГРИИ

В своем выступлении на заседании Венгерского 
Геологического Общества, проходившем в г. Речк, 
автор настоящей статьи резюмировал важнейшие 
актуальные вопросы геологоразведочных работ.
О необыкновенной важности геологоразведочных 
работ свидетельствует постановление Комиссии 
по экономической политике Центрального Коми
тета Венгерской Социалистической Рабочей Пар
тии, отмечающее, что «проблемы, возникающие 
по всему миру в области обеспечения минераль
ного сырья, дают основание на расширение объёма 
геологоразведочных работ, развитие их структуры, 
а также ревизию экономической оценки минераль
ных ресурсов нашей страны».
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Nem feltárásos jellegű földtani kutatások célkitűzései
(1969-1974.)

írták: Bohn Péter—Horn János

A nehézipari m iniszter és a Központi Föld
tani Hivatal elnökének 23/1968. NIM—KFH 
számú utasítása alapján 1969. január 1-től új 
finanszírozási rendszer lépett életbe a m agyar- 
országi földtani kutatások terén. Ennek értel
mében központi földtani költségvetési hitelkeret 
terhére valósítandó meg a szilárd hasznosítható 
ásványi nyersanyagok zömének kutatása az elő
készítő fázistól a részletes fázisig, feltárási, 
anyagvizsgálati és dokumentációs téren.

A korábban megismert ásványinyersanyag- 
indikációk feltárásos m egkutatásának egyre fo
kozódó m értéke strukturális változást okoz a 
tágabb értelem ben vett földtani kutatások vo
natkozásában. Egyre inkább nő a nyersanyagok 
hasznosíthatósági, technológiai vizsgálatainak 
szükségessége, a népgazdasági igények egyre 
szélesedő skálája következtében.

Ezen túlmenően pedig egyre bővül az agro- 
geológiai, építésföldtani, hidrogeológiai és kör
nyezetvédelmi jellegű földtani célkutatások ská
lája és volumene. Szükségesnek látszik ezért 
szakembereinket tájékoztatni a különböző, nem 
feltárásos jellegű földtani kutatási témákról.

A közölt összeállítás a különböző kutatások 
célkitűzéseit és a megvalósításuktól várt nép- 
gazdasági eredm ényeket körvonalazza. A kuta
tások részletes eredm ényeit a vonatkozó rész-, 
illetőleg zárójelentések tartalmazzák, mivel álta
lában nyom tatásban nem jelentek meg. ,

A felsorolt kutatási tém ák az elmúlt 5 év
ben valósultak meg, vagy még jelenleg is fo
lyam atban vannak.

Az összeállításunkban szereplő témákon 
kívül még számos nem feltárásos jellegű kutatás 
valósult meg az elm últ években. Ezek főleg 
komplex regionális geofizikai kutatások, építés- 
földtani térképezések, tem atikus hidrogeológiai 
tanulm ányok voltak, amelyeket általában az 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet és a Magyar 
Állami Földtani Intézet valósított meg és éves 
jelentéseikben nyom tatásban is közzétettek.

I. Á S V Á N Y I N YERSAN YAG O K  
TECHNOLÓGIAI K U TA TÁ SA

1. Kerámiai kötés elméletének és ilyen célra 
használható hazai ásványi nyersanyagaink 
jelderítése és minősítése

Kivitelező: Budapesti Műszaki Egyetem
Kémiai tanszék

A kutatás fő célkitűzései: irodalmi tájéko
zódás a kerám iai kötés problem atikájának 
jelenlegi állásáról.
A kerám iai kötés elm életének felderítése. 
Ezen belül hangsúlyozottan:

— az olvadékképződés diszpozíciói az ás
ványi nyersanyagokban,

— az olvadékképződés hőmérsékletének 
csökkentése mesterségesen.

Kerámiai kötésre alkalmas hazai kőzetek 
vizsgálata és értékelése. Először az alábbi 
kőzetek vizsgálatát végezték el: illit, Tokaj- 
hegyalja típusú bentonit, nontronit, pumi- 
cit, klinoptilolit, kálitufa.
A kerám iai kötés gyakorlati alkalmazásai 
(csiszolóanyagok, nagyszilárdságú építő
anyagok, díszítőkövek, burkolóanyagok stb.) 
m ellett kiemelten kell kezelni a kerámiai 
kötés terén fennálló hazai problémákat és 
törekedni kell új felhasználási lehetőségek 
felderítésére.

2. Magyarországon található agyagásványok 
felderítése

Kivitelező: Veszprémi Vegyipari Egyetem

Magyarország földtani adottságainál fogva 
jelentős agyagásvány-készletekkel rendel
kezik. Ezek minőségi és mennyiségi elosz
lása igen változó, s nem mindig felel meg 
az ipari követelményeknek. Az egyes tele
pek, előfordulások minőségi specifikumo
kat képviselnek, amelyek sajátos célra való 
felhasználást tesznek lehetővé. A megkuta- 
tottság jelenlegi szintjén nincsen kellő á tte
kintés e nyersanyagok tulajdonságairól, fel- 
használásuk lehetőségeiről országos vonat
kozásban, ami hátrá lta tja  alkalmazásbavé- 
telüket. A KFH ezért programot tűzött ki e 
nyersanyag-előfordulások sajátságainak, ge
netikájának tudományos megismerésére. A 
program kapcsán a következő kutatóm un
kát kell elvégezni:
A polgárdi gránit hidroterm ális agyagoso- 
dását, amely genetikai különlegességénél 
fogva hívja fel magára a figyelmet.
Meg kell állapítani, hogy az autohidratáció 
során milyen típusú agyagásványok kelet
keztek és a sajátságok tekintetében össze
hasonlító megállapításokat kell tenni a 
szokványos hegyaljai hidrotermális úton 
keletkezett agyagásványtelepek nyersanya
gainak tulajdonságaival.
Részletes kutatást kell végezni a pázmándi 
pirofillit-előfordulás genetikájára, a nyers
anyag tulajdonságaira, tisztíthatóságára vo
natkozólag. Külön ki kell térni ebben az 
előfordulásban általunk felism ert molibdén- 
és ólomnyomok vizsgálatára, eredetének 
tisztázására. E kutatás során mindenekelőtt 
a KFH által végeztetett kutatófúrások 
anyagának vizsgálatára kell támaszkodni.
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3. Pum icit üvegipari felhasználási lehetőségek, 
alunit és aluterm ékek, üvegipari lehetősé
gek kutatása

Kivitelező: Szilikátipari Központi K utató és 
Tervező Intézet

A tém a keretében az alábbi feladatok el
végzése szükséges:
Húzott síküveg és csomagolóüveg előállítá
sánál pum icit alkalmazási lehetőségeinek 
vizsgálata.
Pum icit egyéb üvegipari felhasználási le
hetőségének vizsgálata.
Pum icit hideghabosításával hő- és hangszi
getelő előállítási lehetőségének laboratóriu
mi m éretben való vizsgálata.
Az alunit és aluterm ékek üvegipari alkal
mazási lehetőségeire irányuló kutatás és a 
minőségi feltételek megállapítása.
Üj, nagy tisztaságú korund előállítása dúsí
to tt alunitból és aluterm ékekből.

4. Agyagos, palás kőszenek ham ut adó alkotó
részeinek vizsgálata ú j felhasználási lehető
ségeik felderítése céljából, különös tek in te t
tel a term észetes organofil agyagásványokra

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

A nógrádi, borsodi és tatabányai nagy ha
m u jú  kőszenek vizes mechanokémiai ak ti
válásánál m egállapították, hogy kb. 50% 
m ennyiségben kolloidoldatba vihetők. Az 
elvégzett vizsgálatok szerint a 18—20%-os 
szárazanyag-tartalm ú centrifugátum ot víz
ben oldható, a szénben dúsított részt víz
ben nem oldható szerves agyagásványnak 
tekinthetik.
További célkitűzések a m unka során:
— a borsodi és tatabányai nagy ham ujú 

szeneknél is elvégzik a részletes, faj súly 
szerinti osztályozást,

— a nagyobb diszpergáló hatású legújabb, 
4 lépcsős dezaggregálóval m egism étlik a 
3 kőszénféleség diszpergálást az idő, 
koncentráció, pH, hőfok és különféle 
emulgátorok hatásában,

— felveszik a vízben oldható szerves 
agyagásvány-oldatok folyásgörbéjét a 
a nyírási sebesség függvényében és ka- 
rakterizáló számokat keresnek mind az 
agyagásványrész, mind a szerves ve- 
gyületekre vonatkozólag,

— szerkezeti vizsgálatokkal derítik  fel a 
szerves rész jellegzetes vegyületcsoport- 
ja.it,

— ku tatják  a vízben nem oldható szerves 
agyagásvány-vegyület tulaj donságait,

— eljárást dolgoznak ki a nagy ham ujú 
kőszeneink vízben oldható és vízben 
nem oldható szerves agyagtartalm ának 
meghatározására,

— megvizsgálják a felfedezett új szénve
gyületek ipari felhasználásának lehető
ségeit.

5. A  himesházai és pécsváradi földpátos homok 
kutatása

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

Célkitűzés: Pécsvárad és Himesháza kör
nyékén előforduló földpátos homok ku ta
tása, kőzetm inták laboratórium i elemzése, 
földpátdúsítás technológiai vizsgálata (Hi- 
mesházi bánya). Geodéziai felm érés és té r
képezés, földtani rész- és összefoglaló jelen
tések készítése. A kinyerhető földpát a fi
nom kerám iai ipar im port nyersanyagának 
hazai pótlását teszi esetleg lehetővé.

6. Tatabányai szén kom plex felhasználásának 
technológiai vizsgálata

Kivitelező: Tatabányai Szénbányák

A m unka során kivitelező a szilikát-olvadé- 
kokra kidolgozott kőzettechnológiai eljárás 
félüzemi m éretű adaptálásával próbabeépí
tésre alkalmas minőségű, legalább 50 m:i 
mennyiségű term éket ad á t az építőipar
nak, annak igénye szerint, vagy fehér, vagy- 
világos színekben, kristályos felülettel, hogy 
a felületi megm unkálás elkerülhető legyen; 
vagy sötét, fekete színben csiszolásra alkal
mas szövettel, a kívánt (50X50 cm) m éret
ben. Továbbá a próbagyártás során kiala
kítja  a formázás, öntés üzemi technológiáját. 
A homokból készült form án kívül a fúrás
gyantából készült form aanyagot is kipró
bálja.

7. Hazai perlitvagyon-vizsgálat

Kivitelező: Szilikátipari Központi Kutató
és Tervező Intézet

A tém a kidolgozása során m egvalósult a 
telkibányai típusú perlitek (kb. 6—8 minő
ség) vizsgálata a m ár kialakíto tt módsze
rekkel az alábbiak szerint:
Az „aprózódás” jelensége részben anyag- 
tulajdonság, amely döntő m értékben befo
lyásolja a Pi minőség alacsony kihozatali 
arányát.
M egállapítást nyert, hogy az „aprózódás” 
anyagjellemző részében (Al) az alábbi té 
nyezők játszhatnak  szerepet:
— preform ált m ikrorepedezett szerkezet,
— hődilatáció-feszültség,
— gőznyomás okozta feszültség,
— üveg-kristályos fázis anizotrópia-fe

szültség,
— porozitás, szerk., inhomogenitás feszült

ség,
— halmaz granulom etria.
Az aprózódás és a fenti tényezők kapcsola
tá t első lépésben csupán a szélsőségesen 
különböző pálházai perliteken határozzák 
meg a legkisebb A l, P. fekete perlitnél, 
legnagyobb A l p. világos szürke perlitnél. 
Üzemi kísérleteket végeznek a legkevésbé 
aprózódó nyersanyag kiválasztására. Az ap- 
rózódásnak az üzemi berendezés által oko
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zott hányada részletes vizsgálata, ezen belül 
a kemence, a pneum atikus transzportrend
szer és a ciklonrendszer által okozott apró- 
zódás m eghatározását.
Ezen vizsgálatok tám pontot fognak nyú j
tani a berendezés esetleges szerkezeti mó
dosításához is.

8. Rossz minőségű bauxitok javítása

Kivitelező: Veszprémi Vegyipari Egyetem

A kutatás során 20—35% kaolin it-tartalm ú 
bauxitot kell felhasználni az alábbi kísér
letekhez :
A kaolinit frakciónkénti és szerkezeti elosz
lásának m egállapítása u tán  kísérletsorozatot 
végeznek azoknak a feltételeknek tisztázá
sára, am elyek a korábbi idevonatkozó ku ta
tások eredm ényeinek intenzívebb alkalm a
zását teszik lehetővé. Nevezetesen m egálla
p ítást nyert, hogy megfelelő dezaggregáló 
szem csefeltárás u tán  a kaolinit egy része 
flotációval eltávolítható a nyersanyagból. 
Tisztázandó, m ik a feltételei és határai a 
kaolinit korábbinál nagyobb arányú  eltá
volításának.
A kutatás során ki kell térn i olyan esetle
ges megoldások körvonalainak tisztázására 
is, hogy lehetséges-e a baux it kaolin itjét 
valam ilyen eljárással oly módon m aszkíroz
ni, hogy az a NaOH-os feltárásban, ill. 
N a-Al-hidroszilikát-képzésben ne vegyen 
részt.

9. Üj típusú szerkezeti anyagok előállítása 
szénbázison

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

Célkitűzés: Hazai szenek fokozottabb hasz
nosításának elősegítése olyan közvetlenül 
szénből kiinduló feldolgozási módszerekkel, 
m elyek szénhidrogénbázisú alapanyagokkal 
versenyképes, nagyértékű term ékeket szol
gáltatnak.
A szén lepárlása, ill. kokszolása során m el
lékterm ékként n y ert ká trány  régebben a 
szerves vegyiparnak, ill. ezen belül a m ű
anyagiparnak egyedüli nyersanyagforrása 
volt.
Ugyancsak legfontosabb nyersanyaga volt a 
ká trány  és a (humuszszegény) koksz a m ű- 
szénterm ékeknek is. Ily módon feldolgoz
ható alapanyagok azonban csak tö rt részét 
te tték  ki a szén szerves anyagának és a 
szénhidrogénbázisú vegyipar fejlődésével 
jelentőségük erősen visszaszorult. Az utóbbi 
években azonban m ind a kapitalista, mind 
a szocialista országokban m egélénkült a ku
tatás abban az irányban, hogy a term ő- 
plasztikus szénféleségeket, ill. a barnasze
nekből nagy m ennyiségben nyerhető  hu- 
m insavakat közvetlenül bevonják a m ű
anyagfeldolgozás nyersanyagai közé. Fog
lalkoznak továbbá külföldön a m űszénter- 
m ékek tulajdonságainak halogenezés ú tján  
történő javításával is.

E törekvések sikere egyrészt elősegítené 
szeneink piaci elhelyezési lehetőségét, nagy 
term ékértékű  anyagok előállításával növel
né a szénbányászat gazdaságosságát, vala
m int várhatóan kedvezően befolyásolná az 
olcsóbb m űanyagterm ékek hazai gyártását.

10. Űj finom kerám iai nyersanyagok kutatása

Kivitelező: Szilikátipari Központi Kutató 
és Tervező Intézet

A kutatás során az alábbi célkitűzések 
valósultak meg:
A Mád m elletti Suba-oldal krisztobalitos 
kőzettípusának finom kerám iai felhasznál
hatósági vizsgálata és minősítése. A kőzet 
kom plex ásvány- és kőzettani vizsgálata. F i
nom kerám iai jellemzése: m egm unkálható- 
ság, éghetőség, valam int a fontosabb fizikai 
technológiai tulajdonságok megállapítása. A 
kőzet finom kerám iai technológiai jellegű 
vizsgálata, főleg porcelánipari szempontból. 
A subái krisztobalitos kőzettípus törzslap
jának  öszeállítása, m ely a vizsgálati ered
m ényeket, minőségi adatokat tartalm azza. 
Klórozással nem esített (vastalanított) káli
tu fa  és töröktanyai plasztikus kőzettípus ás
ványtani és az égetett anyagok fehérségi 
vizsgálata. A kiindulási és a nem esített 
anyagok vizsgálati eredm ényeinek egybe
vetése a nem esítés hatásának és hatékony
ságának a m egállapítása céljából.
Dorogi kaolinos homokkő vizsgálata.
A kőzet kom plex ásvány-kőzettani vizsgá
lata  és fizikai technológiai jellemzése. 
Hidrociklonos dúsítás hatékonyságának a 
vizsgálata. A dúsított kaolin finom kerám ia
ipari jellemzése, beleértve a tűzállósági és a 
terhelés a la tti lágyulási vizsgálatot is. 
Tájékoztató jellegű finom kerám iaipari tech
nológiai vizsgálatok az esetleges felhasznál
hatósági terü letek  m eghatározására. Külö
nös tek in te tte l kell lenni a burkolólapgyár
tásra és a sam ott-tokok előállítására. 
Finom kerám iai szempontból korábban m eg
vizsgált hegyaljai kőzetek közül a bábavöl
gyi kaolin és a füzérradványi homokos és 
kavicsos (meddő) illites kőzetek felhasznál
hatóságának a vizsgálata épületkerám iai 
gyártm ányok előállítása céljából.
A kőzettípusok ásvány-kőzettani és fizikai
technológiai jellemzése. Épületkerám iai tá 
jékoztató jellegű gyártástechnológiai vizs
gálatok.

11. Agyagos, palás kőszenek technológiai v izs
gálata

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

A kutatás fő célkitűzései: a  lehető legna
gyobb karbontartalm ú széndúsítm ány elő
állítási lehetőségének és m ódjának megis
merése. Ennél messzemenően figyelembe 
kell venni a környezetvédelm i szemponto
kat.

7



A ham ut adó agyagos komponensek — m e
lyekről a kutatás m ár m egállapította, hogy 
kétféle szerves m olekulájú agyagásványok
— elkülönített leválasztásának lehetősége 
és módja.
A szerves komplex agyagok szervesanyag
tartalm ának meghatározása. Továbbá annak 
felderítése, hogy ezek milyen módon kap
csolódnak a szervetlen részhez.
Felderítendő, hogy a peptizálható komplex 
hol és m iként értékesíthető, használható fel. 
Ezzel kapcsolatban meg kell határozni az 
egyes felhasználások minőségi jellemzőit, 
illetve kondícióit.
A vizsgálat derítse fel a peptizálható kom p
lex leválasztását a granulom etria függvé
nyében s ezzel kapcsolatban a lehető leg
teljesebb elválasztás módját. Ugyancsak 
megvizsgálandó a szén kinyerése az aprítás 
szemcsefinomságának függvényében. Meg
vizsgálandó, hogy a kőzet három  fő kom 
ponense — nevezetesen a tiszta szén, a pep
tizálható rész és a nem peptizálható kom p
lex — texturálisan m iként kapcsolódik egy
máshoz.
A tiszta szénrész kinyerésére legjobban al
kalm azható technológiára tájékoztató jel
leggel javaslat készítendő.
A kísérletek során a nógrádi szeneket vesz- 
szük igénybe, annak két m ódellanyagát: 
montm orillonitos és kaolinites típusait.

12. Nem  hasznosított dunántúli lignitterületek  
minősítő vizsgálata, különös tekin tette l a 
Magyarországon nem  alkalmazott szénfel
dolgozási lehetőségekre

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

Az energiahordozók közötti verseny világ
szerte rákényszeríti a bányászatot, hogy a 
szén új felhasználási lehetőségeit kutassa, 
valam int az eddigi szénfeldolgozási módsze
reket tökéletesítse. E törekvések kapcsán 
kidolgozott új eljárások egy része lehetővé 
teszi lignitek felhasználását is, ill. nyers
anyagul éppen lignit-féleségek alkalmasak, 
így a külföldi, valam int a hazai újabb ku
tatások szerint egyes lignitek alkalmasak:
— ércdarabosításhoz, ill. más zsugorító el

járásokhoz szükséges darakoksz,
•—■ földgázzal egyenértékű, vagy annak pót

lására szolgáló nagy kalóriájú gáz,
— növényi serkentő hatású, vagy tala jjav í

tásra  szolgáló esetleg vegyi segédanyag
ként alkalm azható vegyi term ékek elő
állítására,

— szervetlen komponenseik pedig kénfor
rásként, ill. építőanyagként való haszno
sításra.

A vázolt irányú kutatások értelem szerűen 
kiterjesztik  a széntelepek eddig feltételezett 
m űrevalóságának határait, előtérbe helyez
ve, az eddig nem értékelt olyan technológiai 
tulajdonságokat, m in t pl. a koksz- és gáz
minőség, a kéntartalom , hasznosítható m ed
dőtartalom, hum insavtartalom , esetleg kü
lönösen magas extrakthozam .

A kérdés komplex vizsgálata különös ér
deklődésre ta rth a t számot a jelenleg egyál
talán nem m űvelt toronyi lignitterület 
hasznosítása, ill. a fogyasztói oldalról erősen 
lehatárolt bányászató várpalotai szénkincs 
nagyobb volumenű értékesítése szempont
jából. A toronyi lignitvagyon gazdaságos 
komplex hasznosításának kidolgozása egy
ben a szomszédos osztrák terü letek  nyers
anyag- és energiahelyzetének javítása m iatt 
is érdekes és esetleg kooperációra is lehe
tőséget nyújt.
A várpalotai, valam int a toronyi lignitte
rü letek  rendelkezésre álló fúrásanyagának 
felhasználásával összesen 28 szelvényminta, 
valam int 6 nagyobb súlyú reprezentatív  
m inta összeállítása.
A szelvénym inták teljes szénvizsgálata, 
kénmegoszlási, kis- és nagyhőfokú lepárlási 
vizsgálata, valam int a hum insavtartalom  és 
a bitum entartalom  megállapítása. A kis- és 
nagyhőfokú lepárlás term ékeinek (koksz, 
gáz) kalorikus vizsgálata.
A reprezentatív  m intákból szükség esetén 
mosott term ék előállítása, a nyers- és-m o
sott termékekből, az előzőkben közölt vizs
gálatok elvégzése, a hamuösszetételi és sa- 
lakosodási vizsgálat elvégzése, a meddő ösz- 
zetételének, hum insav- és kéntartalm ának 
meghatározása.
Kiegészítő laboratórium i technológiai vizs
gálatok az optimális feldolgozási mód pon
tosítására.

13. Vasas szennyeződésü kőzetek nemesítése és 
kis színesfém tartalm ú ércek dúsítása klóro
zó hőkezelés útján

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

A hazai kaolinos kőzetek és zeolitok ipari 
hasznosítását megnehezíti a színezést okozó 
vastartalom . A Fém ipari K utató Intézetben 
és a Bányászati K utató Intézetben lefolyta
to tt tájékozódó kísérletek szerint a Fe-tar- 
talom — legalábbis a kaolinos kőzeteknél — 
klórozó pörköléssel csökkenthető. Elméleti 
megfontolások szerint rem ény látszik — 
megfelelően kialakított kísérleti körülm é
nyek között — a zeolitok fehérítésére is, a 
klórozást esetleg savas utókezeléssel kom
binálva. E kom binált eljárás, a bombolyi 
kaolinnal szerzett tapasztalatok alapján, 
kaolin-féleségek nem esítésére is alkalmas 
lehet.
A kísérletek lefolytatására célszerűnek 
látszik valam ilyen, jó szilárd gáz érintkezést 
biztosító technológiai berendezést, pl. fluid
rendszerű apparátust alkalmazni.
A szakirodalomból ism eretes továbbá, hogy 
külföldön egyre elterjedtebben használják 
szegény ércek színesfém -tartalm ának ki
nyerésére a klórozó pörkölési eljárást. Ily 
módon végzik pl. piritpörkök rézm entesí
tését is, de a technológia a m átravidéki 
szegény színesércek komplex hasznosítása 
céljából is számításba vehető. E típusú fo
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lyam atok lejátszatására — külföldi közlések 
szerint — speciális kiképzésű aknakem en
cék alkalmazhatók.
A Központi Földtani H ivatal a hazai agyag
ásványok és zeolitok papíripari és szilikát
ipari hasznosíthatóságának fokozása, továb
bá a gyenge minőségű hazai színesfém 
tartalm ú ércek jobb hasznosítása, esetleg a 
piritpörkök értékesíthetőségének elősegítése 
érdekében több évre terjedő kutatási m un
kát indított meg.
Ez a m unka k iterjed t a következőkre: A 
zeolitok és agyagásványok laboratórium i 
léptékű klórozó vastalanítása céljára meg
terveznek egy, m űszakonként párszáz g-os 
anyagmennyiségek feldolgozására alkalmas 
fluid fázisú pörkölő berendezést.
A fluid-rendszerű pörkölő berendezésben 
kb. 10— 12 kísérlet keretében m egállapítják 
a klórozó pörkölés szem pontjából optimális
— hőm érséklet-tartom ányt,
— tartózkodási időt,
— szilárd anyag- és gázarányt.
Az optim álisnak ta lá lt kísérleti körülm é
nyek között 2—3 kísérlet keretében m eg
vizsgálják az alábbi alapanyagokat is: 

töröktanyai kaolin, 
bábavölgyi kaolin, 
füzérradványi illit, 
subái zeolit.

A subái zeolitokkal szükség esetén a fen 
tiektől eltérő körülm ények között további 
3—4 kísérletet végeznek el.
A klórozással nem kielégítő m értékben vas
m entesíthető m intákkal változtato tt kísér
leti körülm ények között savazásos utófehé- 
rítési kísérleteket végeznek. Az optim ális
nak m utatkozó technológiával papíripari, 
ill. szilikátipari továbbvizsgálatok céljára 
1— 1 kg m in tát szolgáltatnak.
A színesfém eket tartalm azó gyenge m inő
ségű ércek klórozó pörkölése céljára meg
terveznek egy néhányszáz g anyag feldol
gozására alkalmas, külső fűtésű laborató
rium i aknakem encét.
Az aknakem encében p iritpörk  klórozó réz- 
telenítésre — különböző kísérleti körülm é
nyek között — 6— 8 tájékozódó kísérletet 
végeznek.
Ugyancsak 6—8 tájékozódó kísérletet vé
geznek — a kedvezőbbnek m utatkozó appa- 
ratúrában  -— m átravidéki színes ércek fém 
tartalm ának klór ozás ú tján  történő szállasz- 
tására is.

14. Hazai álunitból előállított alum ínium - 
oxid  -j- szilícium -dioxid-tartalm ú anyagból 
korund és szilicium-dioxid szétválasztására 
szolgáló eljárás kísérletei
K ivitelező: Szilikátipari Központi K utató
és Tervező Intézet

A kutatás célja: Hazai alunit-koncentrá- 
tum ból alum ínium -fluoridos technológiával 
laboratórium i kísérletek az alum ínium oxid 
és szilicium-dioxid szétválasztására és a fél
üzemi technológiai eljárás kialakítására.

A kutatás során az alábbiakat végezték el: 
Laboratórium i viszonyok között m egállapít
ják az optimális technológiai alapadatokat, 
am elyek biztosítják a fluoridfelhasználás 
legkisebb mennyiségét. Kilogrammos nagy
ságrendben, kísérleti, illetve vizsgálati cél
ra előállítottak korundot. Megvizsgálták, 
hogy a korund alkalmas-e a technológiában 
szükséges alum ínium -fluorid előállítására. 
A laboratórium i kísérletek alapján elkészí
tik a félüzemi kísérlet elsődleges techno
lógiai vázlatát és folyam atábráját. Megvizs
gálják, hogy a fluorvisszanyerés milyen 
körülm ények között valósítható meg ked
vező feltételek mellett.
A kísérlet adatai a rra  irányulnak, hogy 
olyan technológiai folyam at elvét dolgozzák 
ki, amely az alunitkoncentrációból egy m ű
veletben korund és szilicium-dioxid előállí
tására képes a felhasználásra kerülő fluor 
visszanyerése mellett.
A feladatot kg-os nagyságrendű korund- 
anyagm inta és technológiai tervezet és 
folyam atábra átadásával teljesítik.
A hazai alunit-előfordulásból származó 
anyagból készített alum ínium -szilikát m in
taösszetétel adatai és a kapott m intával 
végzett előkísérletek alapján lehetőség nyí
lik a kb. 60% alum ínium -oxid és 40% szilí
cium.—dioxid-tartalm ú anyagból korund elő
állítására. A korund előállítására alum í
nium -fluoridos reakcióval nyílik lehetőség, 
m elynek gazdaságos voltát az biztosítja, 
hogy kialakítható olyan technológia, mely 
fluorvisszanyeréssel, illetve alum ínium - 
fluorid regenerációval dolgozhat és mellék- 
term ékként korund m ellett nagytisztaságú, 
kedvező áron értékesíthető szilicium-dioxid 
nyerhető. A kísérleti m unka keretében a 
feladat két részre oszlik:
1. K ísérleti anyagok előállítása laborató

rium i m éretben vizsgálati, ill. későbbi 
időben félüzemileg alkalmazási kísérlet 
céljára.

2. Folyamatos gyártási technológiai alapját 
képező nagy-laboratórium i berendezés 
kialakítása és a korund a szilicium-di
oxid és az alum ínium -fluorid regenerá
ció optimális technológiai param éterei
nek meghatározása.

A technológiával előállított korund-alkal- 
mazás, kerám iai, tűzállóanyagipari, porce
lánipari és olvasztott tűzállóanyagipari te r
m ékek előállítására: a szilicium-dioxid al
kalmas gum iipari és festékipari felhaszná
lásra, továbbá kvarcüveg előállítására.
Az előállított timföld elősorban az olvasz
to tt tűzállóanyag-gyártásban hasznosítható.

15. A  CaCO.! -f- MgCh pszeudobinér-rendszer 
vizsgálata, különös tekin tette l a magnezit 
helyettesítésére alkalmas nyersanyag m es
terséges előállítására

Kivitelező: Eötvös Loránd Tudom ányegye
tem, Ásványtani Tanszék
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A m unka magába foglalta a következőket: 
A dolomit-magnezitképződés fiziko-kémiai, 
a kristálykém iai és geokémiai feltételeinek 
meghatározását.
A prim er dolomit-magnezit képződési me
chanizmusának megismerését. Az előzőek 
alapján, illetve ism eretében olyan M g-tar- 
talm ú nyersanyag előállítási lehetőségének 
megismerését, amely m indenekelőtt tűzálló
anyagipari célokra felhasználható.
CaCCh (szilárd) -j- M gCb-rendszer kristály
fázisok analitikai vizsgálata 50° — 75° — 
100° — 125° — 150° — 175° — 200° — 
225° — 250° — 275° — 300° — 325° — 
350 °C-on.
Ca : Mg- 1 : 19; 3 : 7  és 1:1 rendszerben 
( =  39 modell), 
kísérleti idő =  24h.
Ca, Mg(CO:i)2 (szilárd) -j-MgCb (aq)-rendszer 
50° — 75° — 100° — 125° — 150° — 175°
— 200° — 225° — 250° — 275° — 300° — 
325° — 350°
Ca : Mg =  1 : 19; 3 : 7  és 1 :1 rendszerben, 
(39) modell. Kísérleti idő == 24h. 
M odellkísérletekkel előállított szilárd fázis
term ékek kristálykém iai — kémiai értéke
lését.

16. Bauxitok vastartalmának vizsgálata

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

K utatás célja: A hazai bauxitok a hasznos 
alum ínium ásványok m ellett különböző, — 
de elég jelentős (15—20%-os) mennyiség
ben tartalm aznak vasásványokat: hematitot, 
goethitet és bizonyos típusok piritet, vala
m int több-kevesebb agyagásványt, elsősor
ban kaolinitet is. Az ásványi komponensek 
rendkívül finom szemcseméretűek. Elkülö
nítésük lehetőségének tisztázása mind a 
kőzet genetikai kérdése, m ind technológiai 
szempontból fontos. Az intézetben több 
éven á t fo lytatott korábbi kutatások a 
bauxit nemesítésére, elsősorban a kaolin
szennyezés csökkentésére irányultak és po
zitívan értékelhetők. Az intézetben egyéb 
céllal kidolgozott, illetve kidolgozás alatt 
álló dúsítási eljárásokkal várhatóan a bau
xitok vastartalm a is csökkenthető. 
Vizsgálatok:
— Vastalanítási kísérletek elvégzése az 

alábbi 4 különböző típusú bauxit-m in- 
táv a l:
jóminőségű hem atitos bauxittal, 
jóminőségű (a vasat nagyobbrészt goe- 
th it form ájában tartalmazó) bauxittal, 
gyenge minőségű, erősen kaolinos, he
m atitos bauxittal, 
pirites szürke bauxittal.

— Kiindulási anyagok vizsgálata: 
ásványi és kémiai összetételre.

— A vastalanítás lehetőségének vizsgálata 
három  különböző irányban:

— Kolloid módszerrel:
a bauxitok ásványi komponenseinek 
szétválasztására,

diszperziók készítése és frakcionált üle- 
pítése.

— Megvizsgálandó:
az optimális diszpergálás, a szelektív 
szedimentálás.

— Feltételei:
az ásványi komponensek, elsősorban a 
vasásványok megoszlása a különböző 
frakcióban,
nagyhőfokú klórozó illósítással.

Kifejlesztett laboratórium i berendezésben, 
stabil ágyas megoldással, magas hőfokon 
(900°) történő klórozással a bauxit vaskom
ponenseinek eltávolítására kísérletek elvég
zése (a param éterek: klórkoncentráció, ta r
tózkodási idő változtatásával). 
Hagyományos ércelőkészítési módszerekkel 
nem dúsítható karbonátos m angánércek dú
sítására kifejlesztett hidrom etallurgiai eljá
rással várhatóan a bauxitok is feltárhatók
— m int ahogy az irodalomból is ismeretesek 
savas közegben történő bauxitok feltárási 
módok. Ez az eljárás hulladékfüstgázok ér
tékesítése m ellett egyszersmind a környe
zetvédelem érdekeit is szolgálná.
A feltárási kísérletek elvégzése a fenti 4 
mintával, modell füstgázzal, laboratórium i 
habkolonnában, a reagáltatási idő variálásá
val.

17. Finom diszperz kőzetek vizsgálata

Kivitelező: Bányászati Kutató Intézet

Célkitűzései: Hazai kőzetekben a különböző 
hasznos agyagásványok m ellett finom el
oszlásban, több-kevesebb mennyiségben 
kvarc, krisztobalit, földpát, kalcit fordul 
elő. Az ásványi komponensek m ennyiségé
nek, milyenségének (szemcseméret, össze- 
nőttség) tisztázása genetikai és gyakorlati 
szempontból egyaránt fontos. Finom disz
perziókból hagyományos szedimentálással 
nem választhatók szét. Mind a szennyező 
anyagok, mind az agyagásványok egymástól 
való elkülönítése érdekében szükséges a fi
nom diszperziók differenciált szedim entá- 
ciójára módszer kidolgozása.
Ennek a célnak elérésére az alábbi vizsgála
tokat végezték el:
— a mennyiség kémiai összetételének meg

határozása,
—- ásványi alkotók m eghatározása röntgen

diffrakciós eljárással, szükség szerint 
kiegészítve derivatográfos méréssel,

— mikroszkópos vizsgálat.
Finom diszperzió nedves úton történő elő
állítása a nyersanyag szárazon történő dur
va előtörését követően:
— hagyományos eljárással — 24 órás ázta- 

tás u tán  — a vizsgálandó anyag szem
csefrakciókra bontása szitákon történő 
nedves átiszapolással és frakcionált üle- 
pítéssel, legalább 5 frakcióra.

Keveréses áztatással dezeggregált diszper
ziók.
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Golyós malomban nedves őrléssel előállított 
diszperziók. Finom diszperziók készítése 
szárazon történő őrlést követő nedves disz- 
pergálással.
Különböző módon — optimális param éte
rek  m ellett — előállított finom diszperziók 
szétválasztása centrifugális erőtérben. Sze- 
dim entálási kísérletek megfelelően dezagg- 
regált anyaggal különböző belső súrlódási, 
indifferens ülepítő közegben. Szedim entá- 
ciós kísérletek a szétválasztandó anyag fe
lületi kezelése u tán  gravitációs és centrifu
gális erőtérben.

18. Finom diszperz ü ledékek vizsgálata elekt
ronmikroszkóppal

Kivitelező: Eötvös Loránd Tudom ányegye
tem, Term észettudom ányi Kar, Földtani 
Tanszék

A kutatás végrehajtása az alábbiak elvégzé
sét jelen tette: Szubmikroszkópos m éretű 
részecskéből egyszerű csepp-preparátum ok 
készítése, árnyékolása, átnézése fény- és 
elektronmikroszkóppal, m aximálisan 10 db 
elektronmikroszkópos felvétel készítése, a 
felvételekről 6—6 db 9X12 cm m éretű  
nagyítás készítése, a felvételek kvalitatív  
értékelése.
A vizsgálati anyagból replika vagy m etszet 
készítése, szükség szerinti árnyékolása, á t
nézése fény- és elektronm ikroszkóppal, 
m aximálisan 10 db elektronmikroszkópos 
felvétel készítése, a felvételekről 6—6 db 
9X12 cm m éretű nagyítás készítése, a fel
vételek kvalitatív értékelése. 
Szemcsenagyság, vagy struktúrelem ek mé
retének m eghatározása nagyobb m éretű  ré 
szecskékben, m elyeknek preparálása repli
katechnikával történik, eloszlási statisztika 
és eloszlási görbék készítése. E lektron
diffrakcióhoz preparátum készítés, diffrak
ciós felvételek készítése.
Elektrondiffrakciós felvételek kimérése 
kom parátorral.

19. Bentonitőrlem ények vizsgálata
Kivitelező: Budapesti Műszaki Egyetem, 
Építőanyagok Tanszéke

Hazai bentonitjaink nagyobb m értékű fel- 
használását olyan elm életi és gyakorlati ku
tatásokkal kell elősegíteni, am elyek bizto
sítják azok optimális előkészítésének, az 
őrlem ények általános kolloidkémiai tu la j
donságai módosításának és speciális építő
ipari felhasználásának lehetőségeit. A több 
évre tervezett kutatás során ki kell dolgozni 
a megfelelő vizsgálati m etodikát — lehető
leg új, az eddigieknél m élyrehatóbb m érési 
eljárások kifejlesztésével, valam int az ösz- 
szes m ár meglévő és a jövőben a földtani 
kutatás által produkált bentonit-típusokat a 
k ialakíto tt m érési m etodikával meg kell 
vizsgálni. Az értékelésnél az építőipari fel- 
használás szem pontjait különös gonddal kell 
vizsgálni.

Vizsgálati módszer kialakítása:
— bentonitőrlem ények előállításának (szá

rítás, őrlés) kutatásában egységes mérési 
eljárás kialakítása,

— bentonitőrlem ények, m int száraz disz
perzrendszerek mérési módszerei (disz- 
perzitásfok, belső kristályos szerkezet, 
felületi szerkezet, adhézió),

— az átnedvesedés, illetve szigetelőképes
ség műszeres vizsgálata,

— a m északtivitás és h idraulitként való al
kalmazás m érési eljárása.

Az istenmezejei bentonit vizsgálata:
— az istenmezejei bentonit-típusok jellem 

zése,
— optimális szárazelőkészítés elvi szem

pontjai,
— a száraz őrlem ények tulajdonságai és 

annak mesterséges változtatása katio
nokkal,

— átnedvesedési vizsgálat, kationhatás a 
szigetelőképességre,

— m északtivitás-vizsgálatok betontechno
lógiái szempontból.

20. Magyarországon található tűzálló anyagok 
vizsgálata

Kivitelező: M agnezitipari M űvek

A hőszigetelő tűzálló célokra eddig felhasz
ná lt ásványi nyersanyagokra vonatkozó ha
zai és külföldi minőségi adatok és előírások 
összegyűjtése.
A hőszigetelő tűzálló anyagok céljára fel
használható ásványok és kőzetek minősítő 
vizsgálati rendszerének kidolgozása (milyen 
vizsgálatokkal lehet m egállapítani, hogy 
valam ely ásvány vagy kőzet tűzálló-hőszi
getelő anyagként felhasználható-e?)
Nagy krisztobalittartalm ú vulkánitok fel
használási lehetőségének kutatása és a Ma
gyarországon előforduló ilyen kőzetek érté
kelése (két mintából).

21. Hazai ú j finom kerám iai ömlesztőanyagok 
kutatása

Kivitelező: Szilikátipari Központi Kutató
és Tervező Intézet

Célkitűzés: A Tokaji hegység КгО-tartalm ú 
riolitbázisú különböző kőzettípusainak labo
ratórium i szintű kőzettani vizsgálata, tu la j
donságaik m egállapítása és minősítése a 
kerám iaipari felhasználhatóság szem pontjá
ból, ömlesztő-anyagként.

22. B auxit standardm inták elkészítése

Kivitelező: M agyar Állami Földtani Intézet

A KGST-tagállamok Berlinben ta rto tt 1970. 
áprilisi ülésén a M agyar Állami Földtani 
In tézetet jelölték ki bauxit standard-m inta 
elkészítésére.
Ennek során: a Halimbán beszerzett, m int
egy 250 kg m ennyiségű bauxitm intát to
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vábbi őrlés és homogenizálás céljából a 
M agnezitipari Művekkel kooperálva 60 
mikronos szemnagyságúra porították. Az 
így előkészített m intát 13 db egyenlő rész
re osztva tárolják. A 13 részmintából vett 
átlagm inták röntgenspektroszkópiai analí
zise alapján ellenőrizték az anyag homoge
nitását. Erre a célra a vas-, titán-, m an
gán-, vanádium - és gallium -koncentrációk 
szórását vizsgálták. M egállapítást nyert, 
hogy a m inta még az ezredszázalék nagy
ságrendű gallium ra nézve is homogénnek 
tekinthető.
Ezután a MAFI laboratórium ai elvégezték a 
m inta teljes kémiai elemzését, nyomelemei
nek színképanalitikai meghatározását, vala
m int term ikus és röntgendiffrakciós vizs
gálatát.
A m inta egy részét kb. 100 g-os kiszerelés
ben csomagolták, és az elemzési eredm é
nyek kerekített értékeinek kíséretében el
ju tta tták  a KGST-tagországok megfelelő 
intézményeihez elemzés céljából. Hasonlóan 
néhány hazai laboratórium ot is felkértek az 
együttműködésre.

23. K om plex agyagásvány-kolloidok szétválasz
tása

Kivitelező: József A ttila Tudományegye
tem, Kolloidkémiai Tanszék

Finomdiszperz kőzetek mikroszerkezetének 
vizuális feltárására alkalmazható módszerek 
kidolgozása.
A finomdiszperz kőzetek m ikroszerkezeté
nek kialakulását meghatározó tényezők
— poliminerális kőzetek esetében,
— monominerális kőzetek esetében. 
Modellkísérletek végzendők a kőzetszerke
zetet meghatározó tényezők felderítése cél
jából.
M ikroszerkezet üledékföldtani értelmezése. 
Az ásványi alkotók kolloidmódszerrel tör
ténő szétválasztási lehetőségének felderítése 
és a szétválasztásra alkalmas új kolloidké
miai módszerek kidolgozása.

II. R1TKAFÉM KUT A T  ÁSO K

1. Nagyhőm érsékletű klórozó illósítás alkalma
zása színesfém ek kinyerése kőzetekből és 
ipari feldolgozási term ékekből

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

Gyenge minőségű bauxitok Al-ban dúsabb 
koncentrátum m á konvertálásának, üveges 
kőzet (pumicit) vasm entesítésének és réz
finomító üzemi anódiszapból a színes- és 
nemesfémek szelektív kinyerési lehetőségé
nek vizsgálata nagylaboratórium i léptékű 
berendezésben nagyhőm érsékletű klórozó 
illósítással. A tém a keretében megoldott 
részfeladatok:
— Grafitszerkezeti anyagból készült nagy

laboratórium i klórozó aknakemence 
üzembe helyezése.

— A nagylaboratórium i berendezésben egy 
jó (nagy modulusé) és egy gyenge mi
nőségű (kis modulusé) bauxitm inta sza- 
kasos üzemi klórozása m intánként 5—3 
kísérletben.

— A nagylaboratórium i berendezésben 
3—5 előkísérlet végzése pum icitm intá- 
val a szennyező vastartalom  illósítására.

— A nagylaboratórium i berendezésben 4 
szakaszos üzemi kísérlet lefolytatása 
nemesiszappal az illósított term ékek 
frakcionált leválasztásával.

2. Nagy tisztaságú kobalt előállítása

Kivitelező: Fém ipari Kutató Intézet

A kutatás célkitűzése: a technikai minőségű 
fémből kiindulva minél tisztább fém elő
állítására eljárás kidolgozása és a mágnes
kutatás céljára 2 kg nagy tisztaságú fém le
gyártása, továbbá a kidolgozott technológia 
szerint 6 kg nagytisztaságú kobalt készí
tése. A tapasztalatok folyamatos kiértéke
lése alapján 4 N tisztaság elérése.

3. Tömeg spektrom éter es izotópgeokémiai 
vizsgálat

Kivitelező: Bányászati Kutató Intézet

Célkitűzései: Kőzetek tömegspektrográfiás 
ritkafém-elem zése meghatározandó geoké
miai, ill. perspektivikus bányászati célkitű
zések, valam int az ezeknek megfelelő elem
zési igények figyelembevételével.
Egyéb ritkafém -analitikai feladatok meg
oldása éspedig a következő tém aterülete
ken: ritkaföldfém ek m eghatározása kőze
tekben, rétegvizek szárazm aradékának ele
mi összetétele, technikai ritkafémelemzési 
igények.
Ritkaföldfémek (lantanidák) m eghatározása 
kőzetekben a m ár bevezetett elemzési eljá
rással; módszer kidolgozása ritkaföldfém - 
koncentrátum ok elemzésére, szennyező 
komponensek m ennyiségi meghatározására. 
Ezeket a feladatokat az RTKB titkársága 
tűzi ki felm erülésük sorrendjében.

4. Nagy koercitív erejű és energiatartalmú 
fém es permanens mágnesek fejlesztése

Kivitelező: Vasipari Kutató Intézet

A tém a megvalósításának célkitűzései: r it
kaföldfém -kobalt és mischmetall-kobalt 
mágnesek előállítási kísérletei öntéssel és 
porkohászati úton.
Ebből a célból elvégzendő részfeladatok:
—■ alapanyagok beszerzése,
— m ischm etall-kobalt ötvözetek készítése,
— ritkaföldfém -kobalt ötvözetek készítése,
— ezen ötvözetek aprítása, őrlési, felmág- 

nesezési kísérletei,
— az ötvözetporokból mágnesek sajtolása,

12



— zsugorítási kísérletek,
— m ischm etall-kobalt-réz, ritkaföldfém - 

kobalt-réz(-vas) összetételű m ágnesek 
készítése, hőkezelési k ísérletek végzése,

— mérések.

5. Nyersanyagok fém tartalm ának baktériumos 
kilúgozása

Kivitelező: Fém ipari K utató In tézet

A tém a célkitűzései: a Thiobacillus nem zet
ségbe tartozó, ill. más oxidáló tulajdonságú 
baktérium fajok további vizsgálata a fém ki
lúgozás szempontjából.
A vizsgálatok k iterjednek  az alábbi telepek, 
ill. anyagok tanulm ányozására:

a kőszegi Vashegy fém tartalm ú szerpen
tin jeinek  fedőrétege, 
m átravidéki szulfidos ércbányák, 
tim földgyári vörösiszap.

A fenti előfordulásokból k ipreparált, ill. 
m áshonnan beszerzett Thiobacillus nem zet
ségbe tartozó baktérium okkal laboratórium i 
m éretű kilúgozási k ísérletek elvégzése a 

következő nyersanyagokkal: 
százhalom battai erőm űpernye, 
szulfidos alapanyagok, 
a kőszegi Vashegy szerpentinjei, 
tim földgyári vörösiszap.

Tenyésztési és tájékoztató k ísérletek végzé
se a pozitív eredm ényeket m utató  törzsek
nek a kilúgozási viszonyokhoz való adaptá
lása.
A m ennyiben a m ikroorganizm usok a labor
kísérletek során a kilúgozást m érhetően 
gyorsítják, úgy javaslato t tesznek a nagyla
boratórium i, ill. félüzem i kísérletek bak té
riumos extrakciójának m egoldására vonat
kozóan.
A biom etallurgia tárgykörébe tartozó és a 
megbízás ideje a la tt m egjelenő irodalom 
nyomonkövetése, és a kísérleti adatokkal 
való összevetése. Nemzetközi együttm űkö
dés kialakítása és tiszta tenyészetek készí
tése.

6. Speciális tulajdonságú ritka fö ld fém - és rit- 
ka fém -vegyü letek  és egykristá lyok anyag
technológiai és anyagvizsgálati kutatásainak  
továbbfejlesztése

Kivitelező: Központi Fizikai K utató In tézet

A hazai szilárdtestkutatások, kvantum elekt
ronikai és szám ítástechnikai alkalmazások 
speciális tulajdonságú mágnesek, optikai, 
ill. laser és egykristályok előállítását és ku
tatását igénylik.
Ezek között az anyagok között igen fontos 
szerepet játszanak a különböző ritkaföld
fém- és ritkafém vegyületek, m int pl. a kü 
lönböző ritkaföldfém ekkel doppolt ritka- 
földfém -oxidok; ritkaföldfém -preovszkitok, 
ritkaföldfém -gránátok, -vanadátok, -wolf- 
ram átok, -niobátok, -tan talá tok  és fluorid- 
vegyületek.

Az em lített célokra felhasználható ritka- 
földfém - és ritkafém vegyületek nagytiszta
ságú alapanyagokat jó minőségű tökéletes 
egykristályokat, speciális technológiát és 
anyagvizsgálati módszereket, költséges egy
kristálynövesztő berendezéseket igényelnek.

A KFKI az elm últ évek során az RKTB 
tám ogatásával (Ritkaföldfém vegyületek 
tisztítása, analízise és alkalmazási lehetősé
geinek vizsgálata) és egy speciális területen  
az OMFR tám ogatásával (Buborék m em ória 
anyagok kutatása) m ár m egterem tette ezen 
kutatások alapjait. Az 1971— 73-as évekre 
m egkötött OMFB—KFKI SFK 2/9152. sz. 
Számítógépek perspektivikus tároló anya
gainak kutatása c. keretszerződés részfel
adataként ezek a kutatások tovább folytak. 
A kutatás célja mágneses buborék tárolók 
céljára alkalm as ritkaf öldf ém -ortoferrit és 
-gránát egykristályok előállítása és vizsgá
lata.
Ezek az anyagtechnológiai és anyagvizs
gálati kutatások a meglévő berendezések 
felhasználásával m ár perspektivikus anya
gokra (mint pl. ritkaföldfém ekkel doppolt 
ritkaföldfém -gránát és fluorid laser anya
gokra) is kiterjeszthetők, ha a megfelelő 
anyagi eszközök rendelkezésre állnak.
A kutatás csatlakozik az OMFB és MTA 
által finanszírozott szilárdtestkutatási prog
ram hoz és azt jelentősen kiegészítve — a 
mágneses buborék m em ória anyagok kuta
tását túlm enően — lehetőséget biztosít más, 
az alkalm azások szem pontjából fontos és 
perspektivikusnak látszó ritkaföldfém - és 
ritkafém vegyületek anyagtechnológiai és 
anyagvizsgálati ku tatására  is.

7. Balatoni molíbdénanomália-kutatás

Kivitelező: M agyar Tudományos Akadémia, 
Atommag K utató Intézet

Az ATOMKI a Balatontól nyugatra eső láp
terü leteken  eddig néhány m intán tapasztalt 
m olibdénanom áliát közelebbről megvizsgál
ta, a következő módon és beütem ezéssel: 
Mo-jelző növénym intákat gyűjtö ttek  be a 
Balatontól nyugatra  eső tőzeges terü lete
ken és ezeket M o-tartalom ra m eganalizál
ják. Megvizsgálják, hogy az eddig tapasztalt 
M o-anomália kapcsolatban van-e a M agyar 
Középhegység B alatonnál végighúzódó tö
résvonalával, vagy pedig szórványos, nem 
szisztem atikus jelenség.
1974-ben 2—3 egym ásra nagyjából m erőle
ges alapvonal m entén gyűjtö ttek  be m intá
kat, az analizálásra rendelkezésre bocsátott 
költség szerint kb. 400 m intát és az analí
zisek eredm ényeit a térképen feltüntetve 
kiértékelték a következő években folyta
tandó m unka szempontjából. Ha határozot
tan  m utatkozik valam ilyen anomália jele, 
akkor kb. 2000 m in tát gyűjtenek be és ana
lizálnak, és ezeket számítógéppel k iérté
kelve az egyform a M o-koncentrációt m uta
tó helyeket a térképbe berajzolva m eghúz
zák az anom áns görbéket.
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8. Galliummérleg elkészítése

Kivitelező: Nehézipari Műszaki Egyetem, 
Fémkohászati Tanszék.

Megbízólevél szerinti tanulm ány elkészíté
se, galliummérleg elkészítéséhez. Ezen be
lül:
Irodalmi összefoglaló és kritikai értékelés 
elkészítése a különféle bauxit- és alum í
nium-előállítási nyersanyagok gallium tar
talmáról, az anyagokban jelenlévő gallium 
előfordulási (beépülési) form ájáról, a tech
nológia folyam án bekövetkező dúsulásról, a 
kinyerés módjáról.
A Fém ipari Kutató Intézetben elvégzett 
előzetes galliummérleg értékelése, ennek 
alapján a m intavétel m ódjának és helyé
nek kidolgozása:

minimálisan szükséges számú m inta
mennyiség,
optimálisan ajánlatos számú m inta- 
mennyiség esetén.

Közreműködés az új m intavételezésben és a 
végleges m érleg felállításában, valam int ér
tékelésében.

9. Magyarországi nyom elem eket tartalmazó 
kőzetek vizsgálata és értékelése.

Kivitelező: Bányászati Kutató Intézet

A tém a körvonalazása: Magyarországon elő
forduló és a mezőgazdaság szempontjából 
értékes nyom elemeket tartalm azó kőzetek, 
valam int ipari hulladékok vizsgálata és ér
tékelése nyom elem -m űtrágyák előállítása 
céljából.

A kultúrnövények növekedését és te r
méshozamát a legutóbbi kutatások szerint 
különböző nyomelemekkel nagym értékben 
fokozni lehet. A Központi Földtani Hivatal 
a mezőgazdaság term éseredm ényeinek nö
velése érdekében felm érést készített mind 
az ásványi nyersanyagokból, mind pedig az 
ipari hulladékokban előforduló és a mező- 
gazdaságban felhasználható nyom elem tar
talm ak felmérésére. A felmérés célja növé
nyek által könnyen hasznosítható nyom 
elem -m űtrágyák előállítása. Ennek érdeké
ben a Bányászati Kutató Intézet az alábbi 
részletezés szerinti m unkákat végezte el: 
Hazai mezőgazdaságunk nyomelemigényé
nek felmérése a kultúrnövényekre való te 
kintettel, illetve az azokra gyakorolt hatá
sok számbavétele.
Hazai nyom elem tartalm ú ásványok és ipari 
hulladékok felmérése a meglévő kataszteri 
adatok alapján a mezőgazdaság igényeinek 
szem előtt tartásával.
A fenti felm érések alapján azoknak a 
nyomelemre szoruló növényeknek a kivá
lasztása, am elyeknek a m űtrágyázása a ren 
delkezésre álló ásványokkal, ill, ipari hulla
dékokkal eredm ényesen megoldhatónak 
látszik.
M inták begyűjtése és vizsgálatukra való 
felkészülés.

K utatási részjelentés, amely a nyomelem
tartalm ú anyagok célszerű adagolási mód
jaira  is alternatívákat ad.

10. Nagy tisztaságú gallium előállítása

Kivitelező: Fém ipari K utató Intézet

Célkitűzés az ajkai üzemben előállított leg
tisztább galliumból kiindulva eljárás kidol
gozása minél tisztább fém  előállítására és 
minősítésére.
Értékelő irodalmi összefoglaló készítése a 
gallium tisztításának lehetőségeiről és gaz
daságos előállításának módszeréről.
A nagytisztaságú gallium felhasználási te
rületeinek és várható irányainak felmérése. 
Fizikai és fiziko-kémiai minősítő módszer 
összefoglalása és a gallium hazai minősíté
sének lehetőségei.
A felhasználás szempontjából szükséges 
szennyezőkre nézve 99,999% tisztaságú gal
lium előállítása.
Az előállított fém minősítése, elemzése, 
esetleg valam ely fizikai módszerrel az aláb
biak szerint:
— eljárás kidolgozása a fém -gallium  oxid- 

mentesítésére,
— a tiszta gallium felhasználási terü leté

nek meghatározása,
— a különböző felhasználási területek 

tisztasági követelm ényének és célkitüzé-
. seinek 6 N minőségű részletes m eghatá

rozása,
— vákuumhőkezelési módszer kidolgozása, 
—■ zónás átkristályosítás optimális param é

tereinek m eghatározása, a méretnövelés 
elméleti és gyakorlati kérdéseinek ki
munkálása,

—• a minősítési módszer értékelő jellemzé
se, a mintaelőkészítés m ódszerének ki
dolgozása,

—• a kidolgozott tisztítási technológia m ű
szaki, term elékenységi és gazdaságossági 
jellemzése és értékelése,

— összefoglaló zárójelentés készítése.

11. Hazai ritkaföldfém - és ritkafém -alapanya
gok alkalmazási lehetőségeinek kutatása

Kivitelező: M agyar Tudományos Akadémia 
Központi Fizikai K utató Intézet Kémiai 
Főosztálya

K utatási célkitűzés: hazai nagytisztaságú 
ritkaföldfém - és ritkafém -alapanyagok al
kalmazási lehetőségeinek vizsgálata a szá
mítógépek perspektivikus m em óriaanyagá
nak és lézeranyagoknak kutatása és alkal
mazása szem pontjából fontos ritkaföldfém - 
o rtoferrit és -gránát egykristályok előállí
tása területén.
A ritkafém ek alkalmazásának elősegítése, 
elsősorban vanádium  és vegyületei vonat
kozásában. A ritkaföldfém -oxidok felhasz
nálásának bevezetése a hazai bőr- és az 
üvegiparban. Az egykristály rubin és szín
telen zafír előállítása és az alkalmazási te
rü letük  felkutatása.
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12. 1971. évi ritkafém kalaszter

Kivitelező: M agyar Állami Földtani Intézet

A tém a keretében az országos ritkafém -elő- 
kutatási zárójelentés adatai alapján kijelölt 
anomáliaterületek, illetve anomális képződ
m ények geokémiai vizsgálata a gazdasági és 
tudományos jelentőségű feladatok további 
kijelöléséhez az alábbi témakörökben:
— a Velencei-hegységben a pneumatolitos 

és hidroterm ális folyam atok termékei,
— középhegységi alsótriász- és íelsőkréta- 

képződmények,
— észak-magyarországi karbon-triász ano

máliák,
—- hazai Hg-anomáliaterületek.

13. Pirit kom plex feldolgozása

Kivitelező: Fém ipari Kutató Intézet

A tém a célkitűzése: eljárás adaptálása és a 
gyöngyösoroszi p iritflotátum ra alkalmazása, 
m elynek során elemi kén felhasználásra al
kalmas vastermék, továbbá az egyéb kísérő 
elemek (Cu, Zn, Pb) és az előforduló ritka
fémek kinyerése megoldható.

14. Prognózis a félvezetőanyagok és nagytisz
taságú fém ek tudományos kutatására és 
gyártástechnológiájára vonatkozóan 1990-ig

Kivitelező: Fém ipari Kutató Intézet

Elsődleges célkitűzés: tanulm ány készítése 
a nagytisztaságú gallium, antimon, tellur és 
alumínium tudományos kutatása, előállítási 
technológiája és elemzési módszerei' világ- 
színvonalának elemzésére.
Ennek alapján elkészítendő a prognózis a 
nagytisztaságú gallium, antimon, tellur és 
alumínium tudományos kutatására és gyár
tástechnológiájukra vonatkozóan 1990-ig.

15. Mecseki alsóliász kőszénösszlet ritkafém - 
kutatása

Kivitelező: Mecseki Szénbányák

A Mecsek hegységi alsóliász kőszénösszlet 
működő bányamezőinek telepeiből és kőze- 
tes meddőiből vett m inták teljes ritkafém - 
analízise és az eredm ények regionálisan és 
vertikális szelvények szerint történő komp
lex geokémiai szintézise valósult meg a 
tém a keretében.

16. Karbonátos kőzetek és ércek lúgozása 
ammonsóoldattal

Kivitelező: Bányászati Kutató Intézet

A tém a célkitűzése: tájékozódás laborató
rium i kutatások alapján az analitikában be
vált ammonsós oldás alkalmazhatóságára 
egyrészt alkáli földfém-, vagy m angán
karbonáttal szennyezett nyersanyagok tisz
títására, m ásrészt ipari, ill. nagytisztaságú

mangánoxidok és magnéziumoxidok előállí
tására.

17. Ritkafém kutatás elemzési m unkái

Kivitelező: Bányászati Kutató Intézet

A m unka két fő célkitűzése: a RTKBT 
megbízásából a BKI által végzendő „Nagy
hőm érsékletű klórozó illósítás alkalmazása 
bauxitok titán - és vanádium tartalm ának, 
rézfinomító üzemi nemesiszap színes- és 
nem esfém tartalm ának kinyerésére” c. tech
nológiai kutatási m unka során keletkező 
produktum ok analitikai vizsgálata, a kuta
tás jellege alapján kívánt elemekre.
A RTKBT megbízásából a Vasipari Kutató 
Intézet által végzendő „Nagy koercitív erejű 
és energiatartalm ú perm anens mágnesek 
fejlesztése” c. tém a kobaltmágnes-ötvöze- 
tek fikizai-kémiai (műszeres) — és kémiai 
analitikai rutinvizsgálati módszereinek ki
dolgozása. A tárgyidőszakban vizsgálatra 
küldendő ötvözetminták elemzése, az elem
zési értékek hibahatárainak megadásával.

18. Kom plex ásványi kolloidok ülepedésének és 
szétválásának tanulmányozása; foltosmár- 
gák, gumós m észkövek stb. vizsgálata

Kivitelező: József A ttila Tudományegyetem 
Kolloidkémiai Tanszék

A különböző kőzetminták eredeti szerkeze
té t és belső morfológiáját kolloid- és felü
leti kémiai szempontból vizsgálták.
Ennek során: a teljes anyagot, valam int a 
makroszkóposán elkülöníthető részeket sze- 
dimentációs szempontból részletesen tanul
mányozták és frakciókra bontották.
Később a különböző vizsgálati módszerekkel 
kutatásokat végeztek az eredeti anyagok és 
az azokból elkülöníthető frakciók kolloid
állapotára, szerkezetére és ásványos össze
tételére vonatkozóan.

19. Nagy tisztaságú gallium- és ritkaföldfém - 
vegyületek speciális alkalmazási lehetősé
geinek vizsgálata és analízise, különös te
kin tettel a hazai alapanyagok felhasználá
sára

Kivitelező: M agyar Tudományos Akadémia, 
Központi Fizikai Kutató Intézet

A kutatások m agukba foglalják az alábbia
kat:
Galliumvegyületek speciális felhasználási 
területei és fejlődésük (irodalmi áttekintés). 
Ritkaföldfém- és gallium vegyületek analí
zise.
Neutronaktivációs analitikai módszerek to
vábbfejlesztése és alkalmazása. 
Gázkromatográfiás analitikai módszerek ki
dolgozása és alkalmazása.
Ioncserés elválasztási és dúsítási módszerek 
továbbfejlesztése.
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Speciális tulajdonságú ritkaföldfém - és gal- 
lium vegyületek előállítása és tulajdonságai
nak vizsgálata.
Illékony fémorganikus vegyületek előállí
tása és vizsgálata speciális tulajdonságú 
epitaxiás, vékonyréteges előállítási lehető
ségeinek tanulmányozása céljából.

20. Kis színes- és ritkafém tartalm ú ércek dúsí
tása klórozó hőkezelés útján

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

A tém a keretében megvalósult a színesfém
ben szegény hazai ércekből és feldolgozási 
term ékekből a nem vas fém ek nagyhőfokú 
klórozó illósítással való kinyerési lehető
ségének vizsgálata, laboratórium i berende
zésben.

21. R itkafém ek felhasználási és alkalmazás- 
technikai területein folyó kutatások

Kivitelező: Fém ipari K utató Intézet

A ritkafém ek hazai alkalmazása elm arad a 
más országokban tapasztalt felhasználások
tól. Az elmaradás nem elsősorban a fémek 
hiánya, hanem  a fémekről és a felhaszná
lási lehetőségekről rendelkezésre álló isme
retek hiánya okozza. Hazánkban a ritkafé
mek elterjesztésére, alkalmazási területei
nek kutatására ezideig rendszeres tevékeny
ség nem folyt. A hazai viszonylatban a ritka
fémek alkalmazásának elősegítése, elsősor
ban a vanádium  és vegyületei, a gallium és 
vegyületei, a titán  (nagytisztaságú fémek 
és félgyártmányaik) területén.
A tém a keretében a hazai kutatások k iter
jesztését elősegítő tanulm ány készült el.

III. AGROGEOLÖGIAI K U TA TÁ SO K

1. Növényvédőszer-gyártásban használatos ás
ványi anyagok felmérése

Kivitelező: Nehézvegyipari K utatóintézet

Irodalmi adatok alapján felm érték, hogy 
világviszonylatban milyen ásványi anyago
kat használ a növényvédőszer-ipar. 
Megvizsgálták, hogy hazai viszonylatban 
eddig milyen ásványi anyagokat használtak 
növényvédőszerek form álására, és a gyártó 
cégek erre vonatkozó tapasztalatait össze
foglalják.
Kidolgozták, hogy a jelenleg használt, de 
nem kielégítő fizikai tulajdonságokkal ren 
delkező ásványi anyagokat mivel kívánja 
helyettesíteni a növényvédőszer-ipar.

2. Magyarországon előforduló karbonátos kő
zetek talajjavítási és a talajterm ékenység  
fokozásával kapcsolatos felhasználásának 
lehetőségei

Kivitelező: M agyar Tudományos Akadémia, 
Talajtani és Agrokémiai K utató Intézet

A tém a kidolgozásának főbb adatai:
A M agyarországon talajjavításra használt 
kőzetek, ásványi nyersanyagok értékelése. 
Az ezekre vonatkozó minőségi adatok össze
gyűjtése. Továbbá annak megállapítása, 
hogy eddig hol és milyen mennyiségben 
történ t talajjavítási célokra termelés.
A talaj javítási ásványi nyersanyagigény 
felmérése, több alternatívában lehetőség 
szerint m inél hosszabb időre. Olyan térkép 
elkészítése, m ely információt ad, hogy az 
ország területén  hol, m ilyen kőzetek kerül
hetnek ilyen célból felhasználásra.
Táj -'koztatás a külföldön használt kőzetek
ről és azok minőségi jellemzőiről.
Az agrotechnikai fejlődés m ilyen új kőze
tek felhasználását teszi lehetővé, illetve 
kívánja.
A talajjavításra alkalmas kőzetek komplex 
vizsgálati rendjére vonatkozó javaslat.
A karbonátos kőzetek komplex vizsgálati 
módszereinek összefoglalása.
Tálajjavítás és term elékenység fokozása. 
M agyarországon előforduló karbonátos kő
zetek tulajdonságai, a tulajdonságok meg
határozásának korszerű módszerei, kőzetek 
minősítése ezek alapján, felhasználhatósá
gainak param éterei.
Hazai agyagok és agyagos kőzetek mező- 
gazdasági értékelése.

3. A  nagyalföldi agrogeológiai m unkák és 
anyagvizsgálat elvégzése

Kivitelező: M agyar Állami Földtani Intézet

Az Alföld részletes és átfogó földtani té r
képezéséhez többek között az alábbi kiegé
szítő kutatásokra volt szükség, hogy az ag
rogeológiai célkitűzések megvalósuljanak: 
A Duna-völgyi legfelső kavicsréteg vastag
ságának és feküm élységének kutatása a 
dabasi térképlap D-i folytatásában az 
L—34—39 Szabadszállás jelű 100 000-es 
térképlapon. A rendelkezésre álló vízellá
tási és öntözőfúrások anyagának segítségé
vel egy kavicsvastagsági és egy feküm ély- 
ség-térkép elkészítése.
Agrogeológiai jellegű feltárások a ceglédi 
(L—34—28) térkép D-i, uralkodóan homok
vidékein. Sekélyfúrások és makroszkópos 
megfigyelések a futóhomok és löszrétegek 
települési viszonyairól és vastagságáról. Ez 
a m unka folytatása az 1973-ban a ceglédi 
lap É-i részén végzett lösztanulmánynak. 
Az altalaj és a talajvíz m észtartalm a a 
kecskeméti L—34—40 100 000-es lapon. A 
tanulm ány a Tiszántúlon végzett hasonló 
vizsgálatok kiterjesztése a Duna—Tisza 
közére.
A talaj és az altalaj m észtartalmúnak 
összefüggése a talajvíz m észtartalmúval a 
hódm ezővásárhelyi területen.
A talajvíz oldott sói agyagtalajokban, illet
ve agyagrétegekben a hódmezővásárhelyi 
területen.
A Kiskörei vízlépcső és kapcsolódó öntöző
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rendszer terü letén  készülő adatgyűjte
m ény értékelése és feldolgozásra való ren
dezése.

Agrogeológiai feltárások végzése K unszent- 
miklós jelű 100 000-es lapon adatgyűjtés 
céljából.

4. Hajdú-Bihar megye déli részének agro
geológiai és építőipari alapanyag helyzetké
pének összeállítása
Kivitelező: M agyar Állami Földtani Intézet

A M agyar Állami Földtani Intézet K elet
m agyarországi Területi Földtani Szolgálata 
működési körzetében az általános agrogeo
lógiai és építőipari alapanyagkutatás kere
tében H ajdú-B ihar megye D-i részének fel
tárását végezte el.
A változatos földtani képződményeken ki
alakult különböző talajok a mezőgazdasági 
hasznosítás vonatkozásában közel évszáza
dos problém át jelentenek. A földtani szol
gálatok általános program feladataiból kiin
dulva szükséges az alkalm azott földtani ku
tatások beindítása, annál is inkább, mivel e 
területeknek а IV., illetve V. ötéves tervben 
történő fejlesztése fontos célja a helyi me
gyei tanácsi és megyei mezőgazdasági szer
veknek.A különböző agronóm iái felm érések 
egyre sürgetőbb igénnyel vetik  fel e terü let 
komplex meliorációs vizsgálatát, illetve az 
ilyen irányú beavatkozást. Más részről 
ugyancsak e te rü let fejlesztéséhez kapcso
lódóan egyre nagyobb m ennyiségű építő
ipari alapanyag feltárása szükséges. A te rü 
leten működő nagyszámú, term előszövetke
zeti kezelésben lévő homok- (vakoló és fa
lazó) és kavicsbánya (m ederkotrás is) föld
tan i m egkutatottsága igen hiányos. Ennek 
ellenére a kiterm elt, illetve kiterm elhető 
építőipari alapanyagok minősége és m eny- 
nyisége a jelenlegi viszonyok m ellett is 
nagy területek  ellátását biztosítja.
A talajjavító  alapanyagként az altalajban 
lévő „meszes sárga föld” felhasználása ha
gyományos. E képződmény földtani meg
határozása sem vertikális (kor), sem hori
zontális (területi elterjedés) kifejlődésében 
nem tisztázott.
A komplex agrogeológiai helyzetképpé szé
lesített kutatások így a terü let fejlesztését 
(Berettyóújfalu — tervezett — várossá fej- 
lesztésése) és a közvetlen mezőgazdasági 
célkitűzéseket (prognosztikus melioráció 
program) alapvetően szolgálhatják.

5. Agrogeológiai feltárások és vizsgálatok 
alapján felm érendők a homokjavítás lehető
ségei helyszínen lelhető javítóanyagokkal

Kivitelező: D unántúli Talajjavító és Talaj- 
védelmi Vállalat

Agrogeológiai feltárások és vizsgálatok 
alapján felm érendők a hom okjavítás lehe
tőségei helyszínen lelhető javítóanyagokkal, 
Bács-Kiskun megye alábbi területein : Izsák, 
Bugac, Jakabszállás, Kerekegyháza, Kis

kunhalas, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, 
Kömpöc, Kunszállás, Petőfiszállás, Ágas
egyháza, Ballószeg, Fülöpháza, Helvécia, 
Hetényegyháza, Ladánybene. Célja a ho
m okterületek m egjavításának kisebb költ
séggel végezhető lehetőségeinek felkutatása. 
A hom oktalajok javításához szükséges 
anyagok — tőzeg, lápföld, tőzeges lápföld, 
kotu — ugyanis egyrészről nagy helyigé- 
nyűek, m ásrészről területegységenként álta
lában több vagonnyi m ennyiségre van 
szükség belőlük a javításhoz, ezért a szállí
tásuk nagy távolságra igen költséges. Hely
ben fellelhető javítóanyagokkal — ami úgy 
értelmezendő, hogy a javítóanyag lehetőleg 
közvetlen a jav ítást igénylő hom okterület 
közelében van — ez a költség nagym érték
ben csökkenthető.
A felsorolt községek terü lete magában fog
lalja, m ind a helységek között javítandó 
homokjait, m ind a közelükben lévő m ély
vonulatokat, am elyekben megfelelő javító
anyag-lehetőség feltételezhető.
A nnak ellenére is, hogy a homokjavítás 
közism erten bevált talajjavítási eljárás — 
amely esetenként 12 q ha term éstöbletet 
is eredm ényezhet — költségessége m iatt 
nem halad a kívánt ütem ben. A bekerülési 
költség egyik legnagyobb tényezője a ja
vítóanyag szállítási költsége. Amennyiben 
ezt helyben fellelhető javítóanyagokkal si
kerül leszorítani, a hom okjavítás ütem ének 
gyorsulása várható  az alacsonyabb fajlagos 
bekerülési költség m iatt. Ugyanis futóho
m okterületeinket, hogy közvetett károk ne 
keletkezzenek, m eliorálni kell még akkor 
is, ha a bekerülési költség magas, mivel sok 
mezőgazdasági üzem term el olyan terüle
ten, ahol nagyobb hozamok csak ilyen mó
don biztosíthatók.
M agyarországon, ahol term őterület-növelés 
nem  eszközölhető, a hom okjavítás egyre 
sürgetőbb szükségszerű feladat, amelynek 
— jelenlegi ism ereteink szerint — egyetlen 
gazdaságosan járható  ú tja  van, a helyben 
fellelhető javítóanyagok felhasználása, ami 
viszont csak a feltárások révén biztosítható.

6. Laza hom okterületek javítása
Kivitelező: M agyar Állami Földtani Intézet
A mezőgazdasági term elés fejlesztésének 
egyik lehetősége a talaj term ékenységének 
fokozása, különböző talaj javítási eljárások
kal.
Tisztázni kell a javítandó terü let helyét, 
kiterjedését, kémiai, fizikai tulajdonságait. 
A közelben található, talajjavításra alkal
mas anyagok elterjedését, mennyiségét, 
hatóanyagtartalm át és esetleges káros kom
ponenseit.
Fenti kutatási m unka megalapozása földtani 
szemlélettel, földtani térképezési adatok, és 
a földtani kutatás módszereinek ism ereté
ben, eredm ényesebben vihető keresztül, 
így például a Csongrád megyei laza homok
talajok term ékenységének növeléséhez meg 
kell keresni azok, javításra alkalmas, hu
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muszban és leiszapolható részben gazdag, 
nem szikes „réti ta la jú” területeit.
A kutatás helye Csongrád megye délnyugati 
részén m integy 100 kn r-es terület, Sze
gedtől nyugatra.
A kutatási program  keretében 1973-ban 
befejezik a terü let agrogeológiai céltérké
pezését, annak m egállapítására, hogy hol 
helyezkednek el a javítandó laza homok- 
területek  és a javításra alkalmas humuszos, 
agyagos részben gazdag, réti talajú  terü le
tek, gazdaságosan elérhető távolságban (kb. 
500 m). A javítóanyag szempontjából meg
vizsgálható terü let tájékoztató becslés sze
rin t a terü let egytizede. Ebből ki kell szűr
ni a vízállásos, vagy magas talajvízállású, 
továbbá az erősen szikes területrészeket, 
m int javításra alkalmatlanokat.
A talaj szelvény-vizsgálatok értékelése alap
ján m egállapítható az, hogy hol, m ilyen 
kiterjedésben van olyan javítóanyag, 
amellyel a közelében lévő hom okterületet 
meg lehet javítani.
A javítandó anyagból a leiszapolható rész 
m eghatározása szükséges, annak eldöntése 
érdekében, hogy m ilyen m értékű javításra 
szorul. A talajjavító  anyagok felhasználásá
val a kutatási területen  lévő homokvidék ró- 
názással és talajjavítással komplex módon 
m egjavítható lenne. A javítás elvégzése 
után, a jelenlegi alacsony szintű term elési 
eredm ények jelentős növekedésével lehetne 
számolni, ugyanakkor bővíteni lehetne a 
term esztett növények fajtáit.
A felszín kiemelkedő részein a hom oktala
jok nagy kiterjedésben m egtalálhatók. A 
buckák közein, az ún. semlyékeken, a kere
sett talajjavító  anyag is rendelkezésre áll. 
Tekintve, hogy ebből nagy m ennyiség 
szükséges, m indennem ű szállítást ki kell 
küszöbölni, így csak helyi beszerzési forrás 
jöhet számításba.
A kutatási feladat megvalósításához rend
kívül nagy népgazdasági érdek fűződik, 
m ert segítségével a Duna—Tisza közi nagy
kiterjedésű hom okterületek megjavítása — 
ahol ilyen javítóanyag rendelkezésre áll — 
eredm ényesen keresztülvihető lesz, és ez a 
mezőgazdaság term éseredm ényeinek növe
lésében nagy szerepet fog játszani, s az 
itteni, sok esetben m érleghiányos tsz-ek 
gazdálkodását eredm ényesebbé teszi.
A Nyírségi K utató Intézet adatai szerint, 
ezen eljárás a nyírségi homoktalajokon a 
javítással és az évenként alkalm azott m ű
trágyázással évi 49— 189%-os term ésnöve
kedést eredm ényezett.

7. Laboratóriumi és félüzem i kutatások talaj
javításra szolgáló tőzeg és lignitpor haté
konyságának salétromsavas és ammóniás 
kezeléssel történő fokozására

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

A növényterm elés növelésére az ásványi 
eredetű m űtrágyák nem elegendők, a talaj 
szervesanyag-szükségletét is fedezni kell.

E rre a célra használják az istállótrágyán és 
a zöldtrágyán kívül, növekvő m értékben a 
tőzeget és a lignitport. A lignitpor és a tő
zegpor adagolása nemcsak szerves trágyát 
pótol, hanem  talajjavító  hatású is, és az 
ásványi m űtrágyákkal adagolva elősegíti 
azok hatékonyabb felszívódását.
Külföldön részben m ár hasznosított kuta
tások folynak a tőzeg, ill. barnaszén tala j
erőfokozó hatásának salétromsavas, ill. 
ammóniás kezelése ú tján  történő növelé
sére. E kutatásokról rendelkezésre álló iro
dalm i adatokra tám aszkodva a KFH meg
bízása alapján a Bányászati K utató Intézet 
összegyűjtötte a szakirodalomban a tárgy
körre vonatkozóan fellelhető újabb utalá
sokat, ill. a szórványos hazai tapasztalato
kat, részletesen vizsgálta laborléptékben a 
salétrom savas szénnitrálás ú tján  történő 
m űkomposztgyártás m echanizm usát és kü
lönböző kiviteli lehetőségeit, valam int tájé
kozódó kísérleteket végzett ugyancsak la
borm értékben az oxidatív ammonizálás 
ú tján  történő nitrogéndúsítás alkalm azha
tóságáról.
Az elért kutatási eredm ények elegendő 
tám pontot nyú jtanak  arra, hogy az ammó- 
nium -nitrohum át, ill. m agnézium -nitrohu- 
m át bázisú m űkom posztgyártást most már 
nagyobb léptékben, mezőgazdasági kipróbá
lásra szolgáló m inták előállítása céljából al
kalm azzuk és alátám asztották a gazdasági
lag kedvezőbbnek látszó és az előbbi tech
nológiától eltérő sajátságú term éket szol
gáltató oxidatív ammonizálás laborkutatá
sának folytatását. Ennek során elkészült a 
következő konkrét m unka:
A félüzem ben kipróbált folytonos üzemű 
nitrohum át-m űkom posztgyártási technoló
gia készülékfejlesztési kutatásainak lezárása 
és mezőgazdasági kipróbálásra várpalotai 
szénből 3 t  term ékm inta szolgáltatása; a 
technológia más hazai szénféleséggel tör
ténő alkalm azásának labor-előkészítése.

8. Reprezentatív típusterületek agrogeológiai 
felm érése és értékelése

Kivitelező: Földrajztudom ányi Kutató 
Intézet
A tém a m egvalósításának célkitűzései és 
m unkafázisai:
A mezőgazdasági típusterületek  term észeti 
adottságainak (tájpotenciál) részletes feltá
rása a komplex értékelés érdekében.
A term észeti adottságok kedvezőtlen hatá
sainak csökkentése, valam int a kedvező 
adottságok optimális hasznosítása érdekében 
javaslatok kidolgozása:
— az agrogén dom borzat mezőgazdasági 

term elésre gyakorolt hatásának vizsgá
lata a domborzati form ák és az azokat 
alakító antropoterm észeti folyam atok 
dinamizmusának, irányának részletes 
feltárása és térképezése alapján,

— a talaj tulajdonságainak részletes hely
színi és laboratórium i vizsgálata a te r
mőképesség m egítélése céljából.
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— a talaj közeli légrétegek hőm érsékletére, 
a párolgásra és a szélirányra  vonatkozó 
m űszeres m érések a term észeti tényezők 
kom plex m ikroklím a, ill. állom ányklím a 
alakító szerepéről való inform ációszer
zés érdekében.

— a csapadékhasznosulás dom borzattól és 
talaj tulajdonságoktól függő alakulásának 
vizsgálata a csapadék ta la jba  m entése, 
ta la jban  való raktározása, ill. a vízfeles
leg m egszüntetése, valam in t az öntözé
sek tervezése érdekében,

-— term őhely  optim ális hasznosítási lehető
ségeire vonatkozó javaslatok kidolgozása 
a fen ti vizsgálatok, a jelenlegi agrotech
nika és a talajhasznosítás figyelem be
vétele alapján,

— a m in taterü le tek rő l a z . adott léptékben 
1— 1 geom orfológiai és 1 lejtőkategória- 
térképet szerkesztenek,

— a ta la jtakaró  vizsgálata során 2 db gene
tikai térképet, 2 db hum uszkartogram ot, 
2 db pH - és m észállapot-kartogram ot, 
2 db fizikai talajféleségek kartogram ját, 
továbbá a dom bsági felszínről 1 db ta- 
lajpusztulási térképet készítenek.

•— m ikroklím aviszonyokról való inform á
ciószerzés céljából 2 szelvényben m ű
szeres m ikroklím a m éréssorozatot állí
tanak  be,

— a helyes m ezőgazdasági vízgazdálkodás 
k ialakítása érdekében az á rté ri terü letrő l 
1 db ta la jv íz térképet (vízszintmélység 
—vízminőség), a  dombsági te rü le trő l 1 
db lefolyási térképet, a ké t m in ta te rü 
letrő l pedig 1— 1 db vízhasznosulási té r
képet szerkesztenek,

— talaj hasznosítási javasla t kidolgozása 
céljából 2 kartogram on ábrázolják  a je 
lenlegi m űveléságak elhelyezkedését, to 
vábbá, a vizsgálati eredm ényekből adó
dó 2 db talaj hasznosítási (m űvelhetőség 
— új m űveléság) javaslat-kartogram ot 
dolgoznak ki,

— az em líte tt térképet, ill kartogram okat 
a részletes terepfelvételek  és az alábbi 
laborvizsgálatok a lap ján  szerkesztik:

K ét m in ta te rü le ten  lé tes íte tt 100 db ta la j- 
szelvényből begyű jtö tt kb. 400 ta la jm in tán  
elvégezzük az
— alapvizsgálatokat (pH, HC1, nKCl, hyi, 

СаСОз, KA, yi, hum usz %),
— a m echanikai elem zést 100 db m intából,
— táp anyagvizsgálat 40 db m intán,
— kicserélhető kationvizsgálat -j- T é rték 

m eghatározás,
— 10 ta la jv ízm inta  ionelemzése,
— 10 db ta la jm in ta  összes sóvizsgálata,
—■ 100 db ta la jm in ta  (patronos) vizsgálata. 
A fen ti tem atika  szerin t a konkrét feldol
gozás a G yőr—tata i teraszvidék  K -i részén 
■—a T atai és K om árom i ÁG — két típ u ste 
rü le tén  folyt. M indkét körzetben lényegé
ben azonos elvek szerint, a lapku tatási jel
leggel tö rté n t a feldolgozás. A helyszíni 
bejárás u tán  előbb a te rü le t geomorfológiai 
és lejtőkategória, va lam in t talaj m űvelési

térképe  k erü lt rögzítésre. Ezt követte az 
igen részletes fúrásos és árkolásos szelvé
nyezés, am ely rögzítette  a talajpusztu lást 
és lehetővé te tte  a talaj fontosabb fizikai
kém iai és biológiai állagának, a m echanikai 
összetételnek, a hum usz, a pH és mész álla
potának, valam in t a talaj genetikának fel
m érését.
A te rü le t agrogeológiai rekonstrukciójához 
szükséges trágyázás (m űtrágya is) és víz- 
gazdálkodás m egoldása a fő feladat. A talaj 
term őképessége m egjavításához ugyanis e 
ké t tényező, tápanyagutánpótlás és víz, nél
külözhetetlen.
A vízgazdálkodás tehá t a te rü le t agrohidro- 
geológiai rekonstrukciójához, m esterséges 
esőztetéssel, felm érték  a vízkapacitást, a 
vízvezető- és áteresztőképességet és a le
folyási viszonyokat. A fen ti ku tatásm etodi
ká t 1972-ben továbbfejlesztették, ezek az 
alábbi k é t fő eredm ényt hozták:
— A föld közgazdasági értékelésére az ed

dig használt aranykorona rendszer he
ly ett a föld effektív  term őképességén 
alapuló és a term ési értékből visszaveze
te tt term őhely  értékelést dolgoztak ki. A 
m unka továbbvitelének eredm énye egy 
dinam ikus fö ldár m eghatározása lett, 
am ely a feldolgozott te rü le t által rep re 
zentált hasonló term őhelyekre (hektár
átlagban 60— 70 Ft) alkalm azható. Az egy 
terü letegységre eső term őhely használati 
értéke 1— 1,1 Ft/'hektár. A földár pl. a 
vizsgált te rü le ten  a földminőség (ter
m őhely) d ifferenciáltsága szerin t 50— 80 
eF t között mozgott. A föld b ru ttó  term . 
értékéből 30% -kal részesedett.

— A lejtős terü le tek  öntözése a mezőgaz
daság intenzifikálása a soron következő 
lépés. A MÉM ta ta i öntözéséhez kap
csolódva az agrohidrogeológiai vizsgála
tok olyan következtetésekre vezettek, 
hogy a lejtős felszínek esőszerű öntözé
sére kidolgozott eddigi M ÉM -norm ák 
alap talannak  bizonyultak, m ivel azok az 
egyes te rü le tek  talajfelszínén az évszá
zados m űvelés és a lejtőátalakulás kö
vetkeztében  k ialaku lt iszaphártya víz
vezető és -áteresztőképesség hatásával 
nem  szám oltak. Agrohidrogeológiai 
m ódszertani m unkájuk  eredm énye a 
szóban forgó felü leti iszaphártya felis
m erése.

9. Agyagok és zeolitok szerepe a tala jterm é
kenység fokozásában
Kivitelező: M agyar Tudom ányos Akadémia, 
T alajtan i és A grokém iai K utató In tézet 
A m agyarországi agyagásványok mezőgaz
dasági felhasználása tém akörben m egvaló
sítandó :
A hazai bentonitféleségek tipizálása mező- 
gazdasági felhasználás szem pontjából. 
Term észetes szerves agyagásványok mező- 
gazdasági felhasználhatóságára vonatkozó 
k ísérletek  elvégzése az alábbi célból és fel
adatokkal :
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A nagy tömegben előforduló zeolitok (kli- 
noptilolit és m ordenit) mezőgazdasági fel
használhatóságának vizsgálata témakörében
— a zeolitok mezőgazdasági felhasználható

ságára vonatkozó külföldi és hazai iro
dalom összegyűjtése, valam int értéke
lése,

— milyen célra használnak zeolitokat a 
mezőgazdaságban,

— a zeolitokra vonatkozó minőségi előírá
sok rögzítése, illetve kialakítása,

— a mezőgazdasági célú zeolitvizsgálatok 
anyagvizsgálati, m inősítő vizsgálati 
rendszerének kidolgozása,

— technológiai minősítő vizsgálatok alkal
m azott módszereinek értékelése s 
am ennyiben új módszerek kidolgozása 
szükséges, a módszer fejlesztésére vo
natkozó terv  elkészítése. A hazai kli- 
noptilolit és m ordenit mezőgazdasági 
felhasználásának eldöntésénél milyen 
vizsgálati m ódszereket kívánatos alkal
mazni,

— a hazai klinoptilolit és m ordenit típusú 
zeolitok mezőgazdasági felhasználására 
vonatkozó kísérletek megtervezése és a 
kísérletek megkezdése.

Talajtermékenység fokozása
Kivitelező: M agyar Tudományos Akadémia, 
Földrajztudom ányi Kutató Intézet 
Népgazdasági szinten jelentkező terü letfe j
lesztési probléma, hogy a mostoha term é
szeti adottságok m iatt a gazdasági fejlődés
ben elm aradt mezőgazdasági területek 
m eliorációjának gazdaságossága a szükséges 
m értékű tudományos megalapozottság hiá
nya m iatt sem általában, sem részleteiben 
nem tisztázott.
A talaj term ékenység fokozására fordított 
anyagi ráfordítások visszatérülése a kedve
ző term észeti adottságú mezőgazdasági te
rületek term elésének intenzifikálásával két
ségtelenül biztosítottabb és gyorsabb, m int 
a szikes-, a savanyú-, a hidrom orf-, a  ho
mok- és az erősen erodált talajok m eliorá- 
eója révén.
Az udvari Mgtsz 1700 kh területének jelen
tős részét a geológiai szubsztrátumig, a 
talaj anyakőzetéig erodált nyers lösztalajok, 
löszös üledékek foglalják el. Az erodált 
löszfelszínek term ékenysége csekély és még 
az alacsony term ésátlagok is bizonytalanok. 
A lösznek m int földtani képződménynek, a 
mezőgazdasági term elést kedvezően befo
lyásoló több olyan tulajdonsága van, amely 
a löszfelszínek hiányzó szervesanyag-tar- 
talm ának pótlása esetén jelentős term és
növekedést biztosít.
Minthogy a lösz m eliorációjának hatékony
ságát elsősorban annak földtani tu la j
donságai döntik el, érthető, hogy a ta la j- 
javítással általában foglalkozó agrárkép- 
zettségű szakemberek az erodált löszfelszí
nek term ékenység-javítását lehetőleg ke
rülték. Nincs is hazai példa rá, hogy term ő
talajától nagyrészben, vagy teljesen meg

fosztott löszfelszínek szerves (tőzeg) és 
szerves-ásványi (tőzeges lápföld) földtani 
képződményekkel jav íto ttak  lennének, mi
vel hiányoznak a tapasztalatok a tőzegnek 
a löszben végbemenő humifikáció járói. 
Megfontolások szerint a hum usztakar ójától 
megfosztott löszfelszínek szervesanyagának 
tőzeggel történő visszapótlása a lösz term é
kenységét több vonatkozásban is javítja. 
M indenekelőtt közvetlenül nitrogénforrás
ként szerepel. Ezenkívül a lösz kitűnő le
vegőgazdálkodása biztosítja a tőzeg gyors 
hum ifikálódását, ugyanakkor kedvező a rá 
nyú ásványi kolloid-frakciója csökkenti a 
mineralizálódás ütemét. Ezáltal a löszbe 
bevitt tőzeg hatékony és tartós tápanyag
forrás lesz. A bem unkált tőzeg a téli csapa
dékot a tenyészidőszak szám ára hasznosan 
tárolja. A tőzeggel kevert lösz a feltáruló 
tápanyagokat a növény számára felvehető 
módon köti meg.
A fentiek alapján az udvari Béke Tsz ero
dált löszfelszínének 25 kh-ján végrehaj
tandó tőzeges talaj javítási kísérletsorozattal 
igazolják a talajok term ékenységének tartós 
m egjavítását és a javítási eljárás gazdasá
gosságát — az új agrogeológiai kutatási 
eredm ények alkalmazásaként.

11. Dunántúli-dombság agrogeológiai feldolgo
zása

Kivitelező: M agyar Tudományos Akadémia, 
Földrajztudom ányi K utató Intézet
Egy magyarországi nagytáj — a D unántúli
dombság — áttekintő agrogeológiai-tájföld- 
rajzi feldolgozása valósult meg a tém a kere
tében. Kivitelező az em lített területrő l nagy
tájszintű, a gazdálkodást befolyásoló sok 
tényezőre kiterjedő komplex természeti, sőt 
részben gazdaságföldrajzi jellemzést és kö
zéptáj szintű mezőgazdasági szempontú po
tenciál feltárást, valam int prognosztikus 
javaslatokat adott, az alábbi tem atika sze
rin t:
— A Dunántúli-dom bság földrajzi helyzete 

és sajátosságai,
—■ agrogeológiai sajátságai a többi m agyar 

tá jja l összehasonlítva,
— geofizikai, geológiai, litológiai adottsá

gok az agrárgazdálkodás szempontjából,
— a felszínalakulás és az eredm ényeként 

kialakult domborzat m int a mezőgazda- 
sági term elés feltétele,

— az éghajlat szerepe főleg a mezőgazda- 
sági term elés szempontjából,

— vízföldrajzi, vízföldtani adottságok, kü
lönös tek in tettel a talaj os vízhasznosu
lásra, az öntözés lehetőségeire,

— a bioszféra agrogeológiai vonatkozásai, 
a talajok (a term észeti és antropogén fo
lyam atok eredményei) a mezőgazdasági 
term elés alapjai,

— a gazdálkodás jellege, szintje, fejlesztési 
lehetőségei, ágazati és területi aspektus
ból, különös tek in tettel a mezőgazda
ságra,



— a népesség elemzése, különös tek in tettel 
a mezőgazdasági m unkaerő biztosítására,

— városiasodás. A városok m int mezőgaz
dasági term ékek feldolgozói és fogyasz
tói,

— a településhálózat m in t a mezőgazda- 
sági és ipari tevékenységek sz ín tere : 
ezzel összefüggésben a term elés szférá
jában és a lakosság életm ódjában érvé
nyesülő szerkezeti adottságok (város
falu kapcsolata, in frastruk túra  stb.),

— agrárgazdasági potenciál értékelése az 
antropogén táj romboló tevékenység meg
akadályozása, a környezetvédelem  és a 
mezőgazdaság összehangolása céljából.

12. Nagyhatású m űkom poszt előállítása

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet
A tém a célkitűzése a hum uszképződmények 
nagytömegű és az eddigieknél hatékonyabb 
növényterm esztési és talaj javítási felhasz
nálását lehetővé tevő m űkom poszt-gyártási 
technológia laboratórium i és üzemkísérleti 
kialakítása.
Komplex hatású am m ónium -nitrohum áton 
kívül foszfort, ként, esetleg kálisót is ta r 
talmazó m űkom poszt-gyártási technológiá
nak laboratórium i adaptálása m átravidéki 
lignit, dudari és ajkai barnaszén esetén a 
várpalotai lignittel szerzett korábbi tapasz
talatok alapján.
Félüzemi kísérletek az em lített három  szén
féleséggel a nitráló ágensként használt 
Kola-foszfát feltárási oldat optimális m eny- 
nyiségének beállítására és a savas feltárás 
során keletkezett term ékek semlegesítési 
receptúrájának pontosítására 3 semlegesítő 
(magnéziumoxid, dolomitpor, am m ónium - 
hidroxid) alkalmazása esetén. Anyagm ér- 
leg-szerűen vizsgálat és tartam kísérletek 
lefolytatása, ill. mezőgazdasági kipróbálás 
céljára összesen 6 tonna am m ónium -nitro- 
hum át, m agnézium -nitrohum át, valam int 
kalcium -m agnézium -nitrohum át term ék
m inta szolgáltatása.
A félüzemi kísérletek anyagm érlegszerű 
értékelése és összevetése az 1972-ben vár
palotai lignit feldolgozására kidolgozott 
műkomposzt-előállítási technológiával.
A Péti N itrogénm űveknek mezőgazdasági 
kipróbáltatásra átadott 1972. évi 4 tonna 
m intával e lért eredm ények értékelése és az 
újabb term ékek mezőgazdasági kipróbálá
sának beindítása.
A mezőgazdasági eredm ények nyomelemes 
m űtrágyázás szem pontjából való értékelé
séhez szükséges analízisadatok szolgáltatása.

13. Talajjavítás digózással
Kivitelező: Tiszántúli Talajjavító és Talaj- 
védelmi Vállalat
A földtani feltárások és vizsgálatok alapján 
a digózással történő talajjavítás lehetősé
gének felmérése a m egjelölt területen. Di- 
gózás a la tt értendő a szolonyec típusú, felső
— А, В 1 — szintjeiben CaCCh-t nem ta r

talmazó talajok javítása szénsavas m észtar
talm ú altalajjal, az ún. digófölddel. Tehát a 
helyszínen fellelhető megfelelő altalajnak 
m int talajjavító anyagként történő felhasz
nálása.
Jellegzetesen m agyar hagyományos talaj ja 
vítási eljárás, mely Tessedik Sámuel által 
le tt meghonosítva а XVIII. század végén. 
Azóta mind kiterjedtebben alkalmazzák a 
szolonyec típusú szikes talajokon. Nevét a 
latin „digere” — ásni — szóból nyerte  és ez 
egyben utal az eljárás lényegére is. Ugyan
is, ha valam ely szolonyeces terü let közelé
ben olyan talaj található, mely megfelelő 
m értékben tartalm az szénsavas meszet, ezt 
kiterm elik és elterítik  a javítandó területen 
úgy, hogy ez a sárga digóföld, illetve márga 
egy része összekeveredjen az eredeti fel
talajjal, jelentősebb része azonban a felszí
nen marad. Ezáltal a kémiai jellegű javítá
son kívül fizikai hatást is fe jt ki, ezért 
fiziko-kémiai javítási m ódszerként isme
retes.
A szolonyec típusú szikesek a javíthatóság' 
szem pontjából — akár kémiai anyagokkal, 
akár digózással történik  — két csoportra 
oszthatók:
— kilúgzott vagy mésztelen, közhasználatú 

néven savanyú szikesek,
— átm eneti szikesek.
A „savanyú” szikesek esetében CaCCh álta
lában a felszíntől csak 50 cm-re, vagy en
nél m élyebben m utatható ki.
Átm eneti szikesek esetében ez viszont m ár 
feljebb is m egtalálható. Ebből következik 
az a. típusnál használatos ma m ár klasszi
kusnak nevezhető digózási eljárás, a b. 
típus esetében ennek módosított változata, 
a feketeföld aláterítéses vagy gipszkom
binációs eljárás alkalmazandó. Ez utóbbi
nak a lényege, hogy az előkészített terü let
re a digóföld elterítése előtt a bányagödör 
területéről leterm elt fekete talajt, vagy a 
közelben található savanyú kémhatású, hu- 
m ifikálódott szerves anyagban gazdag tala j- 
féleséget terítik  el és erre kerül a kiterm elt 
digóföld. A kétféle eljárásnak a m agyará
zata az, hogy a gyengén savanyú, kilúgzott 
tala jú  szikeseken a szénsavas mész közvet
lenül is oldódik. A másik változaton — 
mely semleges, esetleg gyengén lúgos kém
hatású feltalaj — m ár nem, vagy csak igen 
kevésbé. Ezért itt a szénsavas mész oldó
dását egyrészt az a lá teríte tt savanyú 
kém hatású fekete talaj, m ásrészt a benne 
lévő hum ifikálódott szerves anyag bomlása 
következtében keletkező CQ> — mely vízzel 
szénsavat képez — biztosítja.
Fenti elvek alapján folyt kísérleti kutatás 
Szabolcs-Szatmár és H ajdú-B ihar megyék 
területén.

IV. EGYÉB K U TA TÁ SO K

1, Ipolytarnóci földtani terület végleges k i
alakítása
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Kivitelező: M agyar Állami Földtani Intézet

.A Központi Földtani H ivatal a kutatási h i
telkeret terhére az ipolytarnóci term észet- 
védelmi terü let és környékének földtani 
térképezését és a térképezéshez szükséges 
feltárásokat biztosítja. Megszerkeszteti, 
nyom tatásra előkészítteti a tudományos 
propagandát és ism eretterjesztést szolgáló 
térképeket rajzos és írásos dokum entációkat 
a M agyar Állami Földtani Intézet Észak
magyarországi Területi Földtani Szolgála
tával.

2. M agnetotellurikus alapkutatások a Dunán
túlon

Kivitelező: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutató Intézete

A kutatás során a kivitelező 7 m érési pont
ban széles-spektrumú, azaz nagymélységú 
m agnetotellurikus szondázást vegez a Du
nántúlon a m egadott területi eloszlás sze
rint.
A nagymélységű szondázások helye: 

Acsalag 
Bodonhely 
Lovászpatona 

továbbá: Ganna 
Iharkút 
Borzavár 
Csesznek

A periódustartom ány 15—3600 sec.
A m agnetotellurikus alapkutatások célja az 
eddigi regionális elektromágneses vizsgála
tok során a földkéregben észlelt elektrom o
san jólvezető képződmény elterjedésének, 
m ibenlétének, főként a földtani horizontok
kal való kapcsolatának tanulmányozása.
A kivitelező az egyidejű földmágneses és 
földiáram -regisztrátum okból m eghatározza 
az É—D-i és К —Ny-i irányú szondázási 
görbéket és azokat a Cagniard-féle elmélet 
alapján elméleti modellekkel közelíti meg. 
A kivitelező m egadja a várhatóan anizotrop 
szondázási görbék értelmezési m odelljeit az 
im pedencia-diagram mok segítségével.
A kivitelező a kutatásokról jelen tést készít, 
am elyben ism erteti a m érések eredm ényeit 
és azok földtani-földfizikai értelmezését. 
Kifejti, hogy a problém akör megoldásában 
a m érések révén m ilyen előrehaladás tör
tén t és melyek a kutatás további soronlévő 
feladatai.

3. Maradékellenállás mérési módszer 
fejlesztése

Kivitelező: Fém ipari K utató Intézet

A tém a célkitűzései: A korábban 99,999% 
tisztaságú alum ínium  m inősítésére alkalm a
zott m aradékellenállás m érési módszer fej
lesztési lehetőségeinek felm érése abból a 
célból, hogy a berendezés alkalmas legyen 
99,9999 és 99,99999% tisztaságú m inták m i
nősítésére is.

Továbbá: összeállítás készítése a m aradék- 
ellenállás-mérés m int a fémtisztaság meg
határozására alkalmas módszer jelenlegi 
helyzetéről. A továbbfejlesztést elősegítő 
tényezők felmérése, a mérési pontosság
növelés lehetőségeinek számbavétele.

4. D olom itkészletek m ennyiségi és minőségi 
felmérése

Kivitelező: Szilikátipari Központi K utató és 
Tervező Intézet

A tém a keretében elvégzendő feladat a 
Pilis-hegység dolom itterületére vonatkozó 
m intatérképlap, jelkulcs és összeállítási 
rendszer kidolgozása, a meglévő és besze
rezhető fúrási adatok és felszíni m inták 
alapján. Ezen belül a különböző rétegtani 
szintekbe tartozó dolomittípusok, valam int 
az egyes szintekbe tartozó elváltozott dolo
m ittípusok begyűjtése és vizsgálatra való 
előkészítése. Ez képezi az országos dolomit
kataszter elkészítésének alapját.

5. Paleomágneses vizsgálatok a Börzsönyben

Kivitelező: Eötvös Loránd Tudom ányegye
tem, Geofizikai Tanszék

A paleomágneses vizsgálatok terjedjenek ki:
— rem anens mágnesez ettség m eghatározá

sára,
— rem anens mágnesezettség eredetének 

tisztázására,
— a vizsgálati eredm ények földtani-geofi

zikai értelmezésére.
Kivitelező a megbízás teljesítésére a m inta
gyűjtésen és előkészítésen kívül a követ
kező eljárásokat alkalmazza:
— a mágnesezettség m eghatározása kőzet

generátorral,
— váltóáram ú mágneses tisztítás,
— term omágneses analízis,
— ércmikroszkópi vizsgálatok.
A kivitelező összefoglalást készít a Bör
zsöny-hegységben 1969-től elvégzett paleo
mágneses vizsgálatokról.

6. Földrengésvizsgálatok

Kivitelező: MTA Geodéziai és Geofizikai 
K utató Intézet
A különböző felépítésű .altalajoknak talaj- 
nyugtalanságm érések segítségével történő 
kategorizálása, azok földrengésveszélyessé
gének m egítélése az MTA GGKI-nak alap- 
kutatási tém ája is. Az ezirányú alapkutatá
sok eredm ényeként m egállapíthatók a vá
rosi zaj legfontosabb statisztikus tulajdon
ságai. Tapasztalatok szerint elsősorban a 
lokális zajforrások zavaró hatásának kikü
szöbölése céljából további vizsgálatokat kell 
végezni a geofizikai módszer megbízható
ságának növelésére. Mivel a korábbi m éré
sek egy részénél részben m űszertechnikai 
okok, részben a helyi zavarok m iatt egy-egy

22



pontra vonatkozó adathalm azból levonható 
következtetések az eddigi ism eretek szerint 
nem te ttek  eleget az alkalm azott statiszti
kus feldolgozási módszer követelm ényeinek, 
m ind a megbízó, m ind a m unkavállaló 
szükségesnek ta r tja  egy olyan terepi mo
dellkísérlet-sorozat elvégzését, am ely a 
módszer által szolgáltatott adatok pontos
ságát, és a módszer alkalm azhatósági felté
te le it tisztázná.
A terepi m odellkísérletek részletezése. 
Mérés lokális zajforrások közelében, és 
2—4 perces regisztrátum ok kiértékelése 
kétfé leképpen:

a teljes felvétel feldolgozásával, 
gondos válogatással, csak a stacionárius 
részek figyelem bevételével.

Legalább 3 különböző helyen, eltérő anyagi 
m inőségű végtelennek tek in thető  alta la
jon kapott regisztrátum ok kiértékelése és 
az adatok összehasonlító elemzése: 

gyakorisággörbék vizsgálata, 
statisztikus átlagok vizsgálata, 
am plitúdók és szórásuk vizsgálata. 

Azonos geológiai felépítésű terü leten  bázis
pont alkalm azásával kis távolságban levő 
pontokon kapott regisztrátum ok statisztikus 
jellemzői közötti azonosság ellenőrzése. 
Egyréteges eset vizsgálata változó rétegvas
tagság esetén.
Súlyejtéses m érések:

a gerjesztett hullám ok jellem zőinek 
(amplitúdó, frekvencia) és az altalaj 
kapcsolatának vizsgálata, 
bonyolultabb szerkezetű altalajok vizs
gálata,
a talajvíz módosító hatásának tanulm á
nyozása.

7. A  Hanság tőzegkészleteinek védelme

Kivitelező: H elyiipari K utató Intézet

Hazánk legértékesebb és legjobban pusztuló 
tőzegnyersanyagait a H anságban találjuk. 
A felszabadulás u tán i néhány évtized a la tt 
i t t  közel 500 millió fo rin t értékű  tőzeg pusz
tu lt el. A tőzegvagyont figyelm en kívül 
hagyva, 100 ha nagyságrendű területeken 
sem m isítik meg —■ jelenleg is — a tőzeget. 
A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és ás
ványvagyon gazdálkodási (kutatási, védel
mi) tevékenységek a Hanságban koordiná
latlanok, a  tőzeges terü letek  rendeltetés- 
szerű felhasználása m egoldatlan.
A terv  előkészítését rendkívül sürgeti az a 
körülm ény, hogy a Kisalföldi Állami Erdő- 
gazdaság ez év folyam án készíti el a soron 
következő tervidőszak erdősítési program 
ját, amely csaknem  az egész keleti tőzeg
m edencére kiterjed. A tőzegvagyon védel
m ére vonatkozó tervnek  kapcsolódni kel
lene az erdősítés tervéhez.
A perspektivikus terv  kidolgozását a megyei 
szakigazgatási szervek, vízügyi szervek, te r
melőszövetkezetek, állami gazdaságok és a 
Term észetvédelm i H ivatal is sürgeti. A

koordinált terv  hiánya m inden felsorolt 
szervnek évek óta problém át okoz, a tőzeg
terü letek  védelm ére vonatkozó részletes 
koordinált te rv  nélkül a Hanságban lévő 
tőzegvagyont nem  lehet m egm enteni.
A még m egm aradt több százmillió forint 
értékű, savanyúkém hatású tőzegvagyon ha
zánkban egyedülálló. Ezekről a lelőhelyek
ről származó tőzeggel indult meg M agyar- 
országon a szakszerű kertészeti földkeveré
kek gyártása. A földkeverékek előállítása 
évről évre bővül.
E rre a célra más lelőhelyről származó tő
zeget csak úgy lehet felhasználni, ha  azok
hoz hansági tőzeget is kevernek.

8. Magyarországi díszítőkő-kataszter m unká
latainak D unántúlra vonatkozó összeállí
tása

Kivitelező: ELTE Általános Gazdaságföld
rajzi Tanszék

A m unka célja egy olyan átfogó értékelés 
kidolgozása, m ely képes hosszútávon meg
határozni a díszítőkőipar fejlesztési lehető
ségeit, illetve egy új „teljes sorozatú” dí
szítőkőipari bázis kialakítását.

9. M agnetotellurikus alapkutatások a D unán
túlon a szeizm ikus szerkezetkutató  vonal 
m entén

Kivitelező: M agyar Tudományos Akadémia, 
Sopron

Célkitűzései: A m agnetotellurikus alapku
tatások célja az eddigi regionális elektro
mágneses vizsgálatok során a földkéregben 
észlelt elektrom osan jólvezető képződmé
nyek elterjedésének, m ibenlétének, főként 
a mezozoikum és paleozoikum határával 
való kapcsolatának tanulmányozása.

10. Magyaroszági felszínmozgásos területek  
katasztere

Kivitelező: A lum ínium ipari Tervező 
Vállalat

Célkitűzései: A MÁV—TI és Bányaterv 
tervező vállalatok építésföldtani tárgyú 
szakvélem ényeit, illetve a M élyépítéstudc- 
m ányi Szemle, Mérnökgeológiai Szemle, 
M agyar M érnök és Építési Közlöny, Föld
tani Közlöny, Földrajzi É rtesítő  és a Hidro
geológiai Tájékoztatóban található ide vo
natkozó szakcikkeket a tém a szem pontjai 
szerint átnézni.
A mozgásos terü letek  vizsgálatával foglal
kozó szakvélem ényekből és szakcikkekből 
a megbízó által rendszeresített adatlapokat 
kitölti és elkészíti az adatlap szöveges és 
rajzi m ellékleteit.
Az adatlapokon rögzített eseteket a megbízó 
által ado tt jelkulccsal 1 : 100 000 m éretará
nyú m unkatérképeken ábrázolja.
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11. Fúrógéppark célszerűsítése 

Kivitelező: GEOMINCO
A m unka tárgya a „Földtani kutató vállala
tok és intézetek fórógépparkja helyzetének, 
a szükséges és célszerű fejlesztés irányvo
nalának egybehangolása, a kapacitás jobb 
és gazdaságosabb kihasználási lehetőségé
nek mind belföldi, mind külföldi (export) 
földtani kutatóm unka végzése eszközellá
tottsági bázisa hatékonysága növelési lehe
tőségeinek felm érése”, röviden: földtani ku
tatási m élyfúrási berendezések korszerűsí
tése című tanulm ány elkészítése.

12. Földtani alapszelvények geofizikai 
vizsgálata

Kivitelező: M agyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet
A tém a keretében az alábbi feladatok meg
valósítására került sor.
A Dunántúli-középhegység előtereinek (Pá- 
pateszér—fenyőfői kutatási terület) szeiz
mikus m ódszertani vizsgálata.
A mérési anyag feldolgozása az ELGI 
MINSZK—32 számítógépén és a m inisent- 
rumon történik.
Az elkészült program ok összegszelvény ké
szítését biztosítják deinvolucióval.
Ez a DSZK program rendszerben kidolgozott 
alábbi eljárások alkalmazását jelenti:

INPUT (beadás)
EDIT (szerkesztés)
STAT (statikus korrekció)
DIN (dinamikus korrekció)
TG (közös m élypont szerinti 

csatornaválogatás)
STCK (összegzés)
FILT (szűrés)
DEK (dekonvolució)
TAR (am plitúdó-helyreállítás)
WRITE (kiírás)
MIX (keverés)

Az üledékes összletből származó és a me
dencealjzat domborzat-változásaihoz kap
csolódó intenzív diffrakciók a m élyreflexiók 
jel/zaj viszonyát rontják. A m élyebb szin
tekhez tartozó diffrakciók szintén zavar- 
ként jelentkeznek, ugyanakkor a törések, 
diszkordanciahatárok m eghatározásánál lé
nyeges földtani információ forrásai. A m e
dencealjzat felépítésének m eghatározásakor 
az intervallum sebességek változása adhat 
tám pontot (perm és triász képződmények 
elválasztása és tagolása).
A fenti feladatok megoldásánál a kétdim en
ziós sebességszűrést a kismélységű diffrak
ciók eltávolítására kívánjuk alkalmazni, m i
vel ezek a fedőösszlet sebessége által meg
határozott zavarként jelentkeznek.
A diffrakciós pontok lokalizálására a dőlt 
szintek kutatásánál a migrációs feldolgozás 
jobb megoldást adhat.
A m unkák területi megvalósulása: földtani 
alapszelvények vizsgálata az Északi-közép
hegységben.

Felszínközeli ércesedések vizsgálata. 
Szerkezetkutató m érések a M átra-hegység- 
ben.
Az Északi-középhegység É-i előterének ku
tatása.
A m érések célja a paleogén medence és pe
rem területei szerkezetének felderítő kuta
tása reflexiós alapszelvényekkel. A szelvé
nyek telepítését gravim éteres mérésekkel 
készítették elő.
A további kutatások tervezése érdekében 
összefoglalást készítettek a Darnó-vonal 
ÉNy-i előterén végzett eddigi összes geofi
zikai m érésről a Párád és Rudabánya kö
zötti területen. Az összeállítás mellékletei: 
Bouguer-anom ália térkép, az aljzat szeiz
mikus m élységtérképe (M =  1 : 100 000), 
szeizmikus és komplex geofizikai szelvé
nyek (M =  1 : 25 000).

13. Szénhidrogén-kutatások gazdaságossági kér
déseinek vizsgálata

Kivitelező Nehézipari M inisztérium 
Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet-

A m unka során az alábbi kérdések kidolgo
zására került sor:
— a gazdaságosság m eghatározásának fő 

problém ái a szénhidrogén-kutatásban,
— a tém aterv kidolgozásának fő célkitű

zései, a megközelítés módszere.

Esettanulm ány kidolgozása a szénhidrogén
készletek kategorizálásához

Az alapvető teleptípusok bem utatása a kö
vetkezők szerint:
— a szabad terek jellege — kőzettani ki
fejlődés — a fluidum  földtani megjelenési 
form ája — a tektonikai helyzet — facioló- 
giai-települési viszonyok.
A hazai előfordulások megítélése.
A kategorizálás tipikus példái. Az előfordu
lási modellek alapján a következők szerint:
— a telepes összlet ismeretessége — a tele- 
pülési-rétegtani helyzet, telepazonosítás —■ 
tektonikai helyzet — minőségi vizsgálatok 
és m inősítés — a term eléstechnikai sajátos
ságok tisztázottsága — a hidrológiai viszo
nyok ismeretessége — a lehatárolás módja 
és m értéke szerint.
A kategorizálás tipikus példái konkrét hazai 
előfordulások alapján, az eddig alkalmazott 
és javasolt kategorizálási feltételek mellett.

A  kutatások optimális földtani hatékonysá
gának vizsgálata
A kutatási optimum fogalma és m eghatáro
zási lehetőségei.
A földtani optimum fogalma és m eghatáro
zása.
A m atem atikai és geometriai optimum fo
galm a és meghatározása.

A  szénhidrogén-kutatások hatékonyságának 
vizsgálata
(Tipikus példák alapján)
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Az egyes kategóriák kim utatásához szüksé
ges ráfordítás (természetes és költségm uta
tókban).
A ráfordítás és az elért eredm ény viszonya. 
K ísérlet az optimális hatékonyság m egha
tározására (figyelembe véve a készlet m eg
bízhatóságát és ennek valószínűségét).

A z optimális ráfordítás hatása a kutatási 
metodikára
Az optimális ráford ítást jelentő kutatási 
sűrűség.
Az optimális ráfordítással elérhető megbíz
hatóság és valószínűség.
A term elés megtervezéséhez szükséges ka
tegória-arányok a fő előfordulási típusok 
szerint.

14. Magyarországi felszínmozgásos területek  
földtani-m űszaki katasztere

Kivitelező: BME, Geotechnikai Tanszék

A m unka keretében a kivitelező m egtervez 
egy olyan nyilvántartási adatlapot, mely 
alkalmas egy-egy felszínmozgás teljes fel
tárásához szükséges adatoknak és m egfi
gyeléseknek a rögzítésére, a felszínmozgás 
leírásához és csoportba sorolásához anyagot 
szolgáltat és feltün teti a korábbi vizsgálatok 
eredm ényeit és a további tennivalókat. 
M egindítja a hazai talajm echanikai és geo
lógiai irodalom tanulm ányozását a felszín- 
mozgásokra tekintettel. A cikkeket és ta 
nulm ányokat értékeli, kritizálja, s a leg
fontosabb m egállapításokat adatlapokon 
rögzíti. Szükség esetén konzultál a BME 
Ásvány- és Kőzettani Tanszékével. - 
M egindítja a BME Geotechnikai Tanszéké
nek ira ttárában  található felszínmozgások 
anyagának feldolgozását, korszerű módsze
rek és szemlélet alapján. Az eredm ényeket 
adatlapokon és leírásokban állítja össze. 
Összefoglalást készít a jelenleg legkorsze
rűbbnek ta rto tt stabilitás-vizsgálati e ljá rá 
sokról, m egadva azok alkalmazási területeit, 
k ritikáját és u tasítást a hazai tipikus ese
tekre való alkalmazásukhoz.
Megkezdi az irodalom tanulm ányozása, a 
vizsgálati anyagok ismerete, személyes ta 
pasztalatok alapján (a m unkában résztvevő 
egyéb intézm ények segítségét igénybevéve) 
a hazai felszínmozgások típusainak összeál
lítását, a megjelenési form ákat, okokat ala- 
pulvéve.
Jelentést készít a hazai védekezési módsze
rek  típusairól, vélem ényt nyilvánítva azok 
hatásosságáról.

15. Bányavízvédelem

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

A nyersanyagkutatás célja — m int ism ere
tes — a nyersanyagkészleteknek és k ite r
melési feltételeiknek megismerése a népgaz
daság távlati terveinek kidolgozásához, 
adott nyersanyagkészletek kiterm elhetősé-

gének megítéléséhez, illetőleg a kitermelés 
m űszaki és költségterveinek elkészítéséhez. 
A nyersanyagkészletekkel kapcsolatos isme
rete ink  a kutatás részletességétől, módsze
reitől függően több-kevesebb bizonytalan
sággal terheltek. E bizonytalanság m iatt 
a döntés, a terv  bizonyos valószínűséggel 
helytelen is lehet, vagy legalábbis eltér az 
optimálistól, azaz bizonyos kockázatot re jt 
magában.
Ha a kockázatviselés m értéke az életbiz
tonsági követelmények kielégítésén tú l gaz
dasági megítélés tárgya lehet, az optimális 
megoldás a kutatási (továbbkutatási) és a 
kockázati költségek összegének m axim um á
nál van. Az összegzésnél term észetesen fi
gyelembe kell venni azt is, hogy a kutatási 
költségek és a kockázati (vagy biztosítási) 
költségek nem egyidőben jelentkeznek.
A nyersanyagkutatás keretében vagy attól 
függetlenül végzett hidrogeológiai kutatás 
a nyersanyagkészlet kiterm elési körülm é
nyeinek egyik elemét, a vízveszélyt h ivatott 
felderíteni. Ez a tényező hazai szilárd 
nyersanyag-előfordulásaink nagy részénél 
jelentős vagy éppen döntő tényező, de nem 
egyetlen tényező, ezért a  hidrogeológiai ku
tatás gazdaságilag optimális részletességét 
és m ódszerét vizsgálni az egyéb tényezők 
m egismerésére irányuló fúráskutatási te
vékenységtől függetlenül nem lehet. Ezzel 
szemben komplex optimumvizsgálatok sem 
végezhetők anélkül, hogy ne ismernénk 
hogy az adott vízföldtani kutatási feladat 
mely módszerekkel végezhető a leggazdasá
gosabban, adott pontossági igényű kutatás
hoz milyen módszer és részletesség szüksé
ges, illetőleg hogyan vehetők számításba a 
vízveszéllyel összefüggő kockázati költségek. 
A vízveszélyt meghatározó legfontosabb 
term észeti tényezők megválasztása, melyre 
a földtani kutatásnak ki kell terjednie. 
Településtípusok megválasztása és jellem
zése (minőségi jellemző param éterek).
Az előző bekezdésben a kutatás eredm énye
kén t m egválasztott jellemzők (pl. védőré
teg-vastagsági víznyomás, tektonika) külön
böző részletességű és módszerű földtani
vízföldtani kutatással milyen megbízható
sággal ism erhető meg településtípusonként. 
A vízveszély m értékének és jellegének 
m ennyiségi jellemzésére alkalmas term é
szeti események, leszárm aztatott jellemzők. 
Előrejelzésük módszere, megbízhatósága 
különböző részletességű és jellegű földtani
vízföldtani adatokból, különböző település- 
típusokra (pl. adott részletességű és mód
szerű földtani-vízföldtani kutatás eredm é
nyeként m ilyen megbízhatósággal lehet a 
vízbetörések gyakoriságát, hozamát, az 
összvízhozamot előre jelezni).
A kutatási adatok hibájának hatása vízvé
delem tervezésének megbízhatóságára, kü
lönböző védekezési módszereknél.
A vízföldtani kutatás gazdaságos módszeré
nek m eghatározása adott információigény
re. Milyen kutatási módszerekkel, kutató
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létesítm ényekkel lehet m eghatározott meg
bízhatóságú kutatást a legolcsóbban elvé
gezni.
Vizsgálatok a vízföldtani kutatás gazdasá
gos részletességének m eghatározására egyes 
kutatási fázisokban (pl. felderítő, előzetes, 
részletes fázisban).
A vízföldtani kutatás költségeinek változása 
településtípusonként a kutatás által m egha
tározott jellemzők megbízhatóságának függ
vényében.
Kockázati költségek m eghatározásának 
módszertana, alapösszefüggései különböző

megbízhatóságú kutatásoknál, jellemző dön
tési alapesetekre (műrevalóság megítélése, 
bányatelepítés, illetőleg rekonstrukció) és 
védekezési módra.
Az optimális vízföldtani kutatási sűrűség 
m eghatározásának módszere, alapöszefüg- 
gései.
Vízföldtani kutatási norm atívák m eghatáro
zásának lehetőségei egyes kutatási fázi
sokra, településtípusokra, illetőleg védeke
zési módra. Az előző részleteredm ények 
felhasználásának módja komplex döntés- 
előkészítő vizsgálatokban.

П. Бон—Я. Хорн

ЦЕЛИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
НЕПОИСКОВОГО ХАРАКТЕРА 
(1969-1974 гг.)

Приказами министра тяжелой промышленности и 
председателя Центрального геологического управ
ления №23/1968 NIM-KFH с 1 января 1969 г. была 
внедрена новая система финансирования геологи
ческих работ в ВНР. В соответствии с этим, поиски 
и разведка большинства полезных ископаемых 
должны осуществляться от поисковой стадии 
вплоть до детальной разведки за счёт централь
ных бюджетных ассигнований на геологические 
работы в том числе и горные, аналитико-опреде- 
лительские и документационные.
В связи с постепенным ростом объёмов разведки, 
ранее выявленных проявлений минерального сырья 
происходят структурные изменения в отношении 
геологических работ, взятых в широком смысле 
слова. Все больше и больше увеличивается необ
ходимость технологического изучения примени
мости полезных ископаемых, что обусловлено все 
более и более расширяющейся гаммой народно
хозяйственных спросов.
Более того, постепенно увеличиваются разнообра
зие и объёмы целевых агрогеологических, инже

нерно-геологических, гидрогеологических исследо
ваний и геологических работ, направленных на 
охрану природы. В связи с этим, считается необ
ходимым дать общую информацию о геологиче
ских исследовательских темах кепоискового харак
тера.
В настоящем сообщении оконтуриваются цели раз
личных исследовательских мероприятий и ожида
емые от их осуществления народохозяйственные 
результаты. Подробные результаты этих работ 
сообщены в соответствующих разделах или они 
содержатся в заключительных отчетах о проведен
ных работах, так как эти данные как правило не 
опубликованы.
Перечисленные в статье исследовательские темы 
осуществлялись за последние 5 лет или же они осу
ществляются в настоящее время.
Кроме тем, фигурирующих в настоящем сообще
нии в последние годы осуществлялись еще много
численные другие работы непоискового характера. 
Это были главным образом комплексные, регио
нальные геофизические исследования, инженерно
геологические съёмочные работы и тематические 
гидрогеологические исследования, которые были 
выполнены как правило Венгерским геофизическим 
институтом им. Л. Этвеша (МАЭЛГИ) и Венгер
ским геологическим научно-исследовательским инс
титутом (МАФИ) и опубликованы в их годовых 
отчетах.
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A szénhidrogén vagy on-számítás hibája 
bizonytalan földtani alakzat esetén

írta: Farkas István

A kutatások kezdeti fázisában (felderítő és 
előzetes fázisok) és általában a bonyolult föld
tani alakzat esetén a szeszélyes tároló tulajdon
ságeloszlás és a nem egyértelm űen m egvonható 
fázishatárok lehetővé teszik több értelm ezési 
változat kidolgozását, lényegében azonos reali
tással. Az adathiány és a kúttelepítés bő lehe
tőségeket n y ú jt az individum  szubjektivitásá
nak érvényesülésére, viszont a gazdasági é rté 
kelésekhez a további költségfolyósítások indo
kolásakor — egyértelm ű állásfoglalás szükséges, 
vagyis meg kell határozni a felkutato tt vagyont 
számszerűen és meg kell jelölni a vagyon rea 
litásának m értékét: a szám ított vagyon h ibáját 
és a hiba valószínűségét.

M int értelmezési változatok А, В, C hipo
tézisek egyidejűleg létezhetnek, melyekhez sa
já t param éterek tartoznak (produktív terület, 
effektív vastagság, effektív vastagsággal súlyo
zott effektív porozitás és szénhidrogén-telített
ségek). Készülhet vagyonszámítás m indhárom  
változatra, valam int m eghatározhatók az egyes 
változatokhoz tartozó hibák és valószínűségek, 
de nem tekinthető magasabb realitásúnak az a 
számítás, amelyhez a legkisebb hiba és legm a
gasabb valószínűség tartozik, m ert valam ennyi 
változat az individum  szubjektivitásával te r
helt. A vagyonszámítás tényleges hibája a há
rom változat együttes vizsgálatából határozható 
meg és ez a hiba kifejezi a bizonytalan földtani 
alakzat létéből fakadó h ibát is.

A számítások elvégzéséhez szükséges alap
dokumentáció változatonként a következő:
1. A tető- és talptérkép;
2. Az effektív vastagságtérkép;
3. Az egyes kutak  produktív szakaszában lévő 

porozitásadatok effektív vastagsággal súlyo
zott átlagértéke alapján szerkesztett porozi- 
tásté rkép ;

4. Az egyes kutak produktív  szakaszának kö
zepére m eghatározott, illetve több tároló
szakasz esetében az egyes tárolószakaszok 
közepére m eghatározott szénhidrogén-telí
tettségek effektív vastagsággal súlyozott á t
lagértéke alapján szerkesztett szénhidrogén
telítettségi térkép.

Volumetrikus vagyonszám ítással a hasznos pó
rustérfogat definíciója a következő:

v =  F h<f> S
ahol v hasznos pórustérfogat m3;

F produktív terü let m2;
h effektív vastagság m;
Ф effektív porozitás tizedestörtben;
S szénhidrogén-

(kőolaj vagy földgáz)
telítettség tizedestörtben;

S =  l — Sjy
S [fvíztelítettség tizedestörtben;

A vagyonszámítás bizonytalanságát kifejező 
relatív  hiba számításához a hasznos pórustérfo
gatot m eghatározó param éterek várható értékei 
és szórásai szükségesek, am elyek kiszámítását 
célszerű a m ellékelt táblázatokban közölt módon 
elvégezni.

V árható érték  a la tt M(x) a param éter szám
tan i átlagát és szórás a la tt D(x) a szórás torzí- 
tatlan  becslését kell érteni, am elyek eleget 
tesznek a legkisebb négyzetek elvének.

A várható érték  számítása a következő 
módon történik:

1 1 = лп
M(x) =  2  X j

TI i SS l
súlyozással

Í = П
M(x) =  2  Pí Xí;

i = 1
ahol p* terü leti súly tizedestörtben;

U

fi területrész F iproduktív  területen  be
lül, amelyhez x% értékű param éter ta r
tozik (rendszserint 2 izovonal közt lé
vő terület);

i  =  n  i  =  n

mivel 22 f i  =  Fi úgy 2  Pi =  1
i  =  1 i  =  i

A szórás számításához az alábbi kifejezések 
használhatók:

D (x) =  
súlyozással

■— — /  2  [M (X)— .r ]2;
U  1 i =  1

1 / 1 i = n
D ( x ) =  — ±—  У1 n  — 1 (h-j

Pi [M (x) —  x]2-

A táblázatban fe ltün te te tt h i ; Ф{ ; S í érté
kek az értékintervallum ok középértékei — két 
izovonalérték átlagai, pl.:

0 — 1
hí =  ~ =  0,5 m

0,18 +  0,20
Ф'5 = ------------- — 0,19

0,48 +  0,50
Sa = -------- --------- =  0,49

A súlyok kiszám ításánál ügyelni kell a 
táblázatban m egjelölt feltételre, m iszerint az 
egy adott változat egy adott param étertérképé
ről planim éterrel m eghatározott f  értékek ösz- 
szege egyenlő a param étertérképen feltün tete tt 
produktív területtel, m ert csak akkor lesz a 
súlyok összege egyenlő eggyel (négy tizedes 
pontossággal).
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A hasznos pórustérfogatot meghatározó 
param éterek várható értékei és szórásai a kö
vetkezők szerint számíthatók:

1. Produktív terület F (m2);

Az 1. sz. táblázatban fe ltün te te tt alapada
tokból számíthatók:

M(F) =  ~  (X A +  Xi, +  X 0);

D(F) = ! ~ T ( Y , +  Y /; +  Yc);
12 —  1

Az egyes változatok átlagai és szórásai

A változat
X ,

M (F)a = 4

В változat

M (F) в =
X в

4 ’

C változat
X c

4 — 1 ■Ya ;

4 — 1 Y b

M ( F ) c = —  ; D(F)a =

2. Effekt ív vastagság h (m);

4 — 1 • Yc ;

D(h)  = 1 (Y^ +  Yb +  Yu);(n +  m  -j- к) — 1 

Az egyes változatok átlagai és szórásai 

A változat

n —  1M( h ) A =  X A ; D( h) A =

В változat

M (h)n =  X b ; D (h)n =

C változat

M (h)c =  X c  ; D (h)0 =  Y ■

■Ya ;

' 1 
m —  1 • Y ,

Y c  ;

В ( ф )  = {n m -\-  k) ( Y ^ + Y *  +  Yc);

A három  effektív vastagságtérkép felhasz
nálásával a számítás m enetét a 2. sz. táblázat 
adja meg, ahonnan:

M ( h j = y  (Хл +  Х я + Х с);

Az egyes változatok átlagai és szórásai: 
A változat

M (Ф)л =  X A ; D (Ф)л =  

В változat

M (Ф)а— Хв 

C változat

M (Ф)е =  X c

n  — 1

D '(Ф)Е f m - 1

Y,,

Y/i ;

D (Ф)с
1

• Yoк  — 1

4. Szénhidrogéntelítettség  S (tizedestörtben);

A három  szénhidrogén-telítettség térképről 
és a 4. sz. táblázatból nyert alapadatok felhasz
nálásával :

M ( S ) =  у ( Х А +  Х л +  Хс);

D(S)  = 1
(Y a +  Y b +  Y c);(n +  m +  k) — 1 

Az egyes változatok átlagai és szórásai: 

A változat

M (S),, =

В változat

M (S)B =  X B 

C változat 

M (Sjc =

D (S)A =  

D (S)B =  

D( S) a =

1
n — 1

• Y;

m  — 1
• Y,

1
к — 1

5. A  hasznos pórustérfogat v (m3);

Y  c ;

3. Effekt ív porozitás Ф (tizedestörtben);

A három porozitástérkép felhasználásával a 
3. sz. táblázat alapadatai biztosíthatók, majd

м ( ф ) = у ( ХА +  Х в  +  Х с);

Ha az А, В, C változatokhoz izovoltérképek 
is készültek, úgy v a ; v b ', vc haszos pórustér
fogatok közvetlen planim etrálással határozhatók 
meg. Ekkor az átlagérték

1
M(v)  —  -з ( tu - f  vb +  v c);

Ha izovoltérképek szerkesztésére nincs le
hetőség, úgy az előzőekben szám ított átlagok 
alapján az egyes változathoz tartozó hasznos 
pórustérfogat m eghatározható:

M (v )a =  M (F)Á • M (h)A ■ M  (Ф)A • M (S)A

M (v )b =  M (F)в ■ M( h ) B ■ M  (Ф)b ■ M ( S ) b

M (v)a =  M (F)a ■ M (h)c ■ M  (Ф)0 • M (S)0

ezek alapján a hasznos pórustérfogat átlagértéke 
1

M (v) =  ~~ M (v)a + M ( v)b +  M(v)c ;

28



A telep szénhidrogén-vagyonát az M (v) érté- A hasznos pórustérfogat szórása a tényezők
kére kell számítani. előzőekben m eghatározott átlagai és szórásai

felhasználásával szám ítható:

D (v) =  ]/ [M(h) M(Ф) M(S) D(F)]2 +  [M(F) М(Ф) M(S) D(h)]2 +  [M(F) M(h) M(S) Н(Ф)]2 

+  [M(F) M(h) M (Ф) D(S)]2;

6. A  hasznos pórustérfogat meghatározásának 
hibája és a hiba valószínűsége.

A  hasznos pórustérfogat pontos értéke a 
három változat alapján

M(v)  ±D( v ) - ,

Ha va ; v b  és v e  értékei rendelkezésre áll
nak, akkor a relatív hibák a következőképpen 
számíthatók:

1;
n M(v)  +  D(v)Ke  =  ------------------------

v a

n _  M(v) +  D(v) ,
tx  A —  ----  1 ,

v B
M(v) +  D(v) ,

К в  ------------------------------- 1;
Ve
M(v) —  D(v)

v A
M(v)  — D(v) 

v b

vagy R a =  1 

R b =  1

Rc _  i __ Щ у) ~  D(v)
ve

Ha az egyes változatokhoz tartozó átlag
param éterek alapján szám ított átlagos hasznos 
pórustérfogatok állnak rendelkezésre, akkor a 
relatív hibák még a következőképpen is szám ít
hatók:

M(v) -f- D(v)
R ,

az összegek között tized és század nagyságrend
ben eltérés mutatkozik, akkor az átlaghiba és 
szórás számításánál m ind a hat értéket fel kell 
használni.

A hiba átlagértéke

M(R)  =  - ( R a + R b + R c)]
3

A hiba szórása

D (R ) ~  j ~ - \ [ R a —  M(R)]2+ [ R )

M(R)]2+  [R0- M ( R ) ] 2

7. A  teljes hibaintervallum  0,99 valószínűséggel

(konfidencia határok): 
a =  M(R)  —  2,5758 • D(R);  
b =  M(R)  +  2,5758 • D(R);

(Ha „a” értéke negatív szám, úgy a további szá
m ításokban nullának kell venni.)

A teljes hibaintervallum  több kategória 
h ibaintervallum át is átfedheti, ezért M (R) 
nagyságrendjétől függően „b” értéke helyett a 
kategória h ibahatárával kell számolni (bi):

1:
M(v)A

p  M(v) +  D(v) ^ K ategória H ibaintervallum Valószínűség

M(v)B
n Щ у) +  D(v) ,

A 0 <  M(R) ^  0,15 0,90 ^  P <  1,00

K a --------------------------------1
M(v)0

M(v)  — D(v) vagy Ra = 1 ---------
M(v)A

R b _  i  Щ у) —  D(v)
M(v)b

В 0 <  M(R) ^  0,20 0,80 <  1,00

Ci 0 <  M(R) ^  0,30 0,70 ^ P  <  1,00

C2 0 <  M(R) ^  0,70 0,50 ^  P <  1,00

Ru _  ! Щ у) -  Щу)
M(v)c

A relatív hibák szám ításának ellenőrzését le
hetővé teszi a kétféle meghatározás szerinti 
hibák összegének egybevetése. Ha (Ra -j- Rb +  
+  R ) ^  (R +  Rb +  Rc  ) tized és század 
nagyságrendben, úgy a hibaátlag és a szórás 
számításához elegendő az egyik változat R a ; 
R és R értékeinek felhasználása, viszont, ha

8. A hibaátlag valószínűsége a — b, vagy a —- bi 
intervallum ban:

P [ a < M ( R ) < b ] =  Ф 

a — M(R)

b —  M(R)
D(R)

— Ф
D(R)
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И. Фаркаш

P [ a < M ( R ) <  bi] =  Ф
bi — M(R) 
. D(R)

— Ф
a — M(R)

D(R)

ПОГРЕШНОСТЬ ПОДСЧЕТА 
ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА ДЛЯ 
НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР

Az egy adott kategóriába tartozást végül is a
7. sz. pontban m egadott táblázattal történő egy
bevetés dönti el, vagyis M(R)  és P  intervallu
maival történő egyezés. Ennek megfelelően, ha 
M(R) =  0,17 és P =  0,76 a vagyon Ci kategó
riába tartozhat, В-be nem.
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В начальной стадии поисков и разведки — конкрет
но в поисковой и предварительно-разведочной фа
зах геологоразведочных работ — обычно недоста
точно количество информаций о геологической 
модели для однозначной характеристики сложно 
построенных месторождений полезных ископае
мых и их народно-хозяйственного знания. При од
ном и том же количестве пробуренных скважин 
возможны варианты интерпретации, отличающи
еся друг от друга в значительной степени, а также 
отдельные цифры запасов, отвечающие этим ва
риантам. Однако, народному хозяйству необхо
димы конкретные числовые характеристики сте
пени 'риска, выражаемой погрешностью подсчёта 
запасов и вероятностью этой погрешности. Дать 
числовую характеристику для любого месторожде
ния любого вида полезных ископаемых возможно, 
при этом в погрешность подсчёта запасов вклю
чены также погрешности, связанные с неопределен
ностью геологической модели. В статье приводится 
методика подсчёта вышеупомянутой характерис
тики применительно к нефтегазовым месторожде
ниям с наличием три варианта одинаково возмож
ной интерпретации данных.

1. sz. táblázat

Változat i Fi M (F) — Fi [M(F) — F j]2 az adatforrás megnevezése

1 F ia te tőtérkép

2 f 2a; eff. vastagságtérkép
А 3 f sa eff. porozitástérkép

4 F ía szénhidrogén-telítettség
térkép

Összesen 4 x A — y a —

1 F ib

2 F2B
В 3 f 3b

u g y a n a z

4 F/,B

összesen 4 X b — Yb —

1 F i C
2 f 2c

С 3 F3C
u g y a n a z

4 F<

Összesen 4 X c — Yc —

MIND
ÖSSZESEN 12 Х д  +  X b +  X c Ya + Y B + y c —
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2. sz. táblázat

Változat eff. vast. fi Pi M(h) — h í [M (h ) -h i]2 p J M O D - h i P

1 0— 1

A
2 1— 2

n 16—17

összesen n — F2A 1,0000 X a — — Ya

1 o -  1

2 1— 2
В

m 20—21

Összesen m — F 2B 1,0000 X b — — Y

i 0— 1

C
1

2 1— 2

к 19—20

összesen к — F >C 1,0000 — — — Yc

MIND
ÖSSZESEN n +  m  +  к — — —

X A + X B 
+  X C — — Ya + y b 4 - y c

3. sz. táblázat

Változat 1 porozitás
in tervallum fi Pi ф г  p  i М (Ф ) — Ф,- [М (Ф )_-  Ф 4]2 Р<[М(Ф) - Ф 4]Я

A

1

2

0,00—0,02

0,02—0,04

n 0,18—0,20

összesen n — 1,0000 — —
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3. sz. táblázat folytatása

Változat i porozitás
intervallum fi p i Фг Рг М ( Ф ,) - Ф ( [М(Ф) — ф 4]2 P [М(ф>— ф,.]2

1 0,00—0,02

В 2 0,02—0,04

m 0,22—0,24

összesen m — F3B 1,0000 — — Yfí

i 0,00—0,02

C 2 0,02—0,04

к 0,20—0,22

Összesen к — F3C 1,0000 * C  ' — — Y c

MIND
ÖSSZESEN n +  m +  к — — — ХЛ  +  - f

+  x c — — Y^ + YB + YC

4. sz. táblázat

Változat i
telítettség

CH-
intervallum

fi P i Pi ^ г M (S)— s 4 [M(S) — S jl2 [M (S )-S i]2  Pi

1 0,46—0,48

A 2 0,48—0,50

n 0,72—0,74

Összesen n — *iA 1,0000 X , — —

1 0,50—0,52

В 2 0,52—0,54

m 0,76—0,78

összesen m — П в 1,0000 — — Y В

i 0,48—0,50

C 2 0,50—0,52

к 0,74—0,76

összesen к — П с 1,0000 X c — — Y  c

MIND
ÖSSZESEN n +  m +  к — — —

X i  +  X B +
+  x c — — Y^ + Y ij + Y C
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Vagyonszámítási paraméterek megbízhatósága*
Irta: Dr. Somos László

1. A  vagyon megkutatottsági foka és a m eg
bízhatóság m értéke

A  földtani adatok értelmezésében m ár ko
rábban felm erült az alapadatok és az alapada
tokból szárm aztatható vagyon nagyságának, ill. 
megbízhatóságának elemzése m atem atikai sta
tisztika módszereivel. Erre irányuló és a célt 
többé-kevésbé világosan körvonalazó alapvető 
földtani-bányászati m unkák először 1957— 1963 
között készültek (Faller, Bárdossy, Benkő). Az 
azóta eltelt időszak a la tt egyes részkérdésekben 
lényeges fejlődés következett be, de a probléma 
egyértelmű megoldásáról még a mai napig sem 
beszélhetünk. Ilyen „nyito tt” probléma még a 
vagyonkategóriák mellé rendelhető konfiden
cia intervallum ok — nyersanyagtól független — 
általános érvényű rögzítése. Alapvető értelm e
zési problémák vannak a szórás, relatív  szórás, 
átlaghiba stb. param éterek értelmezésében és 
alkalmazásában.

Jelen tanulm ánynak nem célja, hogy az 
eddigi ism ereteket új összefüggésekkel gyara
pítsa, vagy, hogy a megoldás ú tjá t alapvetően 
új alapokra helyezze. Feladatunknak tekintjük 
azonban az alkalmazható függvények rendszerbe 
foglalását, alkalmazási módozatainak tájékoz
tató jellegű ism ertetését. Mindezt term észetesen 
annak tudatában tesszük, hogy m unkánk lénye
gében semmilyen tekintetben sem „ú j”, sok, 
már ism ert form ulát fogunk megismételni, ill. 
egyszerű m atem atikai szakkönyvekből kimásol
ni. Az alkalmazás helyességét az illető szak
könyv megfelelő magyarázó részének szó szerinti 
idézetével szándékozzuk igazolni. Nem vállal
kozunk az összefüggések m atem atikai bizonyí
tására sem, m ert ez részben a tanulm ány te r
jedelmét, részben pedig képességeinket haladná 
meg. A terjedelem  csökkentését célozza, hogy 
nem kívánunk időzni bizonyos alapvető statisz
tikai kérdéseknél, melyek alkalmazása egyér
telmű, tévedésekhez általában nem vezetnek.

Ezért nem foglalkozunk az egyes gyakori
sági görbék szerkesztési módozataival, a kum u
latív görbékről leolvasható kvartilisek, ill. egyéb 
param éterek alkalmazásával, a csúcsosság meg
határozásával, a változók függetlenségének ki
m utatásával stb., stb. Nem ez a helyzet a vár
ható hiba és szórások helyes alkalmazásánál, 
ill. számításánál sem. Tanulm ányunk a — bár 
fontos, de a megértésben csak zavaró — rész
leteket csak oly m értékben tárgyalja, melyek 
alapján elkerülhetők a durva számítási hibák. 
A bem utatott függvények sorrendisége elsősor
ban a gyakorlati m unka céljait követi, m integy 
önálló számítási lépcsőket alkotva.

Részben az egyszerűsítés, részben pedig cél
szerűségi okok m iatt a normál gyakoriság, ill.

♦Előadva a M agyarhoni Földtani Társulat M atem atikai 
Földtani Szakcsoportja 1974. szept. 12—13-án rendezett 
ankétjén.

eloszlás függvényekből adódó form ulákat alkal
maztuk, de tudatában vagyunk annak, hogy ez 
a term észeti param éterek csak egy részénél ad 
torzítatlan becslést. A form ulák alkalmazási kö
ré t azonban — lényeges változtatás nélkül — 
kiterjeszthetjük az egyébként nem „klasszikus” 
jellegű hisztogrammal (haranggörbe) bíró egyéb 
alapsokaságra is. Az alkalmazási kör kibővítése 
részben logaritmusos (természetes, vagy tízes 
alapú) transzformáción, részben pedig a reg
ressziós függvényektől való eltérések számítá
sán alapul. Szó lehet a kiugró adatok egyszerű 
elvetéséről is, itt azonban feltétel, hogy az 
alapsokaság tudatos „szépítése” nem megen
gedhető. A normál eloszlás transzformációjának 
tekintendő a Student-féle „T” eloszlás észlelé
sektől függő összefüggés alkalmazása is.

A földtani kutatás során észlelt természeti 
param éterek a m egkutatandó ásványi nyers
anyag értékét, ill. várható kitermelési költségét 
determ inálják. Magának a kutatásnak alapvető 
célja ezen param éterek minél megbízhatóbb 
meghatározása, ill. számítása. A „megbízható
ság” m értékének rögzítésére adott és célszerűen 
m egválasztott hibahatárok, konfidencia inter
vallumok szolgálnak. A megengedhető m aximá
lis hiba és a gyakorisággörbéről is leolvasható 
valószínűségi szint a kutatási ismeretesség növe
kedésével egyre kedvezőbb értékeket vesz fel. 
Példaként em lítjük a szénhidrogének vagyon
számítási hibahatárainak ilyen jellegű rögzí
tését :

1. sz. táblázat

max. (relatív) hiba valószínűségi szint

A 15% 90%
В 20% 80%
c, 30% 70%
C2 70% 50%

A  megadott értékek nagyságrendileg nem 
térnek el a korábbi szerzők (Kreiter, Szmirnov) 
által javasoltaktól és bár a szilárd halmazálla
potú ásványok tekintetében ilyen konfidencia
határok megadására még nem került sor, jelen 
m unkánk példaszerű fejezeteiben összehasonlí
tási alapul szolgálnak. Az általános jelleggel 
alkalmazható határok kidolgozására több rész- 
tanulm ány készült, elfogadásuk azonban külön
böző okok m iatt nem történ t meg. Legyen sza
bad ezzel néhány szóban bővebben is folgal- 
kozni. Az egyes kategóriák tulajdonképpen a 
teljes bányászati-term elési folyam at kutatási 
részeként foghatók fel. Mögöttük lényeges nép- 
gazdasági döntési lépcsők vannak. A Ci kate
gória elérése után döntés születik a bánya léte
sítéséről, ugyanakkor B. kategóriájú vagyon ál
talában m ár bányászatilag feltárt, az A kate
gória pedig általában fejtésre előkészített. (A 
durva általánosítás csak a példaszerűség érde
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kében történik.) Az ilyen jellegű lépcsők „ma
tem atikai” megfogalmazása term észetesen nem 
problémamentes. Az OÁB M ódszertani Bizott
sága logikusan elvetette azt a javaslatot, hogy 
a fenti döntési lépcsőktől elvonatkoztatva — 
önkényesen — határozzuk meg az egyes kate
góriákhoz rendelhető maximális megengedhető 
hibát. Lényeges szempont, hogy az egymástól 
nagyon eltérő term észeti param éterekkel jel
lemezhető lelőhelyek, ill. ásványi nyersanyagok 
vonatkozásában nem  jelölhetők ki m inden 
esetben azonos konfidencia intervallum ok. En
nek okát két oldalról világítjuk meg:

a) A rendkívül kom plikált term észeti fel
tételekkel rendelkező lelőhelyekre nem alkal
mazhatók ugyanazon feltételek, m int egy lé
nyegesen egyszerűbb területre. Ha ezt követ
nénk. akkor a bonyolult lelőhelyek még a 
term elés során is csak az alsóbb ismere- 
tességi szintbe (G>—Ci) kerülnének, ugyanakkor 
egyes táblás, egyszerű kifejlődésű ásványi 
nyersanyagok tulajdonképpen kutatás nélkül is 
A vagy В kategóriát érnének el. Ilyen jellegű 
szigorú általánosítás csak igen sok biztonsági 
fokozat esetén lehetne alkalmazható, ugyanak
kor tudjuk, hogy a kategóriák számának növe
lése nem lehetséges.

b) Részben az előbbi ponttal kapcsolatos, 
hogy az egyes biztonsági követelmények lénye
gesen szigorúbbak a műrevalósági határesetek
ben, m int az erősen m űrevaló lelőhelyeknél. 
A nagy gazdasági hasznot ígérő előfordulások
nál a bánya létének, ill. tervezésének gazdasági 
alapja az ismeretesség alsó fokán is eldönthető. 
A kutatások itt inkább a helyes sorrendiség 
m egállapítását szolgálják. Ugyanakkor egy m ű
revaló, de nem a legkedvezőbb (1 körüli m űre
valósági fok) eredm ényeket ígérő előfordulással 
szemben a kutatási követelmények szigorúak. 
Ilyen esetben a döntés nehéz, tehát a döntés 
tárgyát képező vagyont nagy biztonsággal kell 
ismernünk. Különösnek tűnik, de a megbízha
tósági határok kijelölése szoros kapcsolatban 
van a várható eredm ény (in situ érték) m érté
kével, tehát a műrevalóság fokával is.

Ezek előrebocsátása u tán  érthető, m iért nem 
sikerült döntésnek születnie a várható m axim á
lis hiba kérdésében. A felvetett műrevalósági 
probléma igazolását lá tjuk  a szénhidrogén-tele
pek kategóriahatáraiban is, melyek a Ci és C2 
kategóriákban rendkívül lazák. Ugyanakkor 
közismert, hogy a szénhidrogének eredm ényes
sége (műrevalósága) általában nem vitatott.

A megoldás irányait az alábbiakban vázol
hatjuk:

A term észeti param éterek változékonysága 
(variációs koefficiens) és a nyersanyag értéke 
alapján olyan fő csoportok alakítandók ki, me
lyeken belül azonos konfidencia-határokat jelöl
hetünk ki. Természetesen a kijelölés csak az 
egyes töm badatlapok számszerű adatainak szá
m ításán alapulhat, figyelembe véve az egyes 
döntési fázisok mellé rendelt elvi tartalm at. 
Röviden: először meg kell határoznunk az egyes 
kategóriák elvi tarta lm át és csak azok figyelem- 
bevételével szám íthatók az egyes kategóriákhoz 
rendelhető hibahatárok.

A kategóriák ilyen „elvi” tartalm a lehet 
például:

a) „C2” vagyon mennyisége a legkedvezőt
lenebb esetben sem lehet 0.

b) „Ci” ismeretesség u tán  a bánya létesí- 
sítésére „kockázatmentes” döntés hoz
ható,

c) „B” ismeretességű vagyon túlnyomórész
ben bányászatilag feltárt,

d) „A” ismeretességű telepek lényegében 
fejtésre előkészítettek.

Ezek, vagy más elvi követelmények rögzí
tése alapján a m atem atikai számítások elkezd- 
hetők. Lényeg azonban az, hogy először a kate
góriákkal kapcsolatos elvi kockázati szintet kell 
determ inálnunk és csak azután adhatók meg a 
várt konfidencia intervallum ok. Nem lehet 
célunk, hogy az összes ásványi nyersanyagot, 
azonos határok közé szorítva olyan vagyon- 
csoportosítást nyerjünk, mely kizárólagosan 
konfidencia intervallum okon alapulna. Nem az 
a cél, hogy m egm ondjuk m ennyi vagyon van 
esetleg 10%-os hiba és 90%-os valószínűségi 
szinttel jellemezhetően, hanem  lényegesen fon
tosabb például a tervezésre alkalmas, vagy ép
pen feltárt vagyon összes mennyisége. Mind
ezen problém ák felvetésével kívántuk „igazol
ni” az egységes hibahatárok kidolgozásával 
kapcsolatos késés többé-kevésbé indokolt voltát.

2. Természeti paraméterek; a paraméterek vál
tozékonysága, a várható érték meghatározá
sának hibája

A földtani kutatások során nyert adatok 
statisztikai értelm ezésére azt az esetet kell al
kalmaznunk, amikor egy változó param éterekkel 
rendelkező alapsokaságról egyedi m intavételek 
ú tján  kívánunk tájékoztatást kapni. Tehát a 
kérdés nem  tévesztendő össze azzal az esettel, 
ahol egy bizonyos konkrét objektum ot határo
zunk meg több esetben; itt ugyanis az objek
tum  egy-egy végtelenül kis részében észlelt 
adatok alapján következtetünk az egészre. Nem 
egy adott m intának m érjük le a teljes súlyát 
több esetben és így következtetünk a valódi 
súlyra, hanem  a m inta reprezentatíve kis rész
leteiből következtetünk a m inta súlyára. Az 
észlelések szórása nemcsak a mérés pontatlan
ságától, hanem  az egyes param éterek helyileg 
változó nagyságától is függ.

( 7 = ( 7 т + С Г „  ( 1 )

ahol a a bizonytalansággal kapcsolatos teljes 
szórás,

crm a mérésekkel kapcsolatos szórás,
<? a param éterek változékonyságából adó

dó szórás.
Különösebb bizonyítást nem igényel, hogy 

«■(, §> vagyis a változékonyság m értéke dön
tően befolyásolja a várható átlagok megbízha
tóságát. A valódi átlag jó közelítése pedig az 
észlelések számának növelésével érhető el. 
Ezért a konfidencia intervallum okkal történő 
összehasonlításra nem elegendő a kutatási alap
adatok szórásának figyelembevétele. A várható
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2. sz. táblázathiba értékét a szórás m ellett az észlelések szá
ma is determ inálja.

Maga a szórás az alábbiak szerint kerül 
szám ításra:

2j  (x  i —  X )n I
(2)

ahol n észlelések száma,
xí a fúrásban észlelt egyedi értékek,
x a param éterek megfelelően számolt 

átlaga, várható értéke.
Ez az adat kifejezi az adatok szórását, de 

nem  a meghatározás hibáját! A nevezőben ta 
lálható ,.n” növekedése nem csökkenti a szórást, 
ugyanis az tulajdonképpen a számlálóban is 
megtalálható. Meglepő, de egyértelmű, hogy a 
szórás nagysága tulajdonképpen nem függ az 
„n”-től. (Elegendő csak a számtani átlag neve
zőjében fellelhető n-re  gondolnunk; az ,,n” nö
velése vagy csökkentése ott sem okoz törvény- 
szerű növekedést, vagy csökkenést az átlagban. 
Az átlag nagysága nem a m érések számától, 
hanem a m érésben résztvevő m inta term észeté
ből adódik.) Ez egyébként — ha kissé nehézkes 
is (minthogy triviális tételről van szó) — m ate
matikailag is bizonyítható. A felírt szórásfügg
vény nevezőjében alacsony mintaszám eseté
ben n — 1 korrigált értéket helyettesítünk, az 
így számított szórást „korrigált empirikus szó- 
rás”-nak is nevezzük. A param éterek átlagolá
sával az ún. „em pirikus várható értéket” hatá
rozzák meg. A várható érték  hibája (d) \  n-ed 
része a szórásnak (lásd: Prékopa: Valószínűség 
elmélet).

x i (x — x () (X — X j ) 2 x i (x — X) (x — Xi)2

5 1,9 3,6 2 0,4 0,16
*2 1,1 1,2

1 2Д 4,4
1,5 2,56

0,9 0,8
4

5 1,9 3,6
0,6 0,36

*3 0,1 0
3

6 2,9 8,4
1,4 1,96

*1 2,1 4,4
1

2 1Д 1,2
0,4 0,16

*2 1Д 1,2
2

l ’Sl 28,8 12 5,20

A várható érték

x  ■- 3 i = 3 i
'10

A korrigált empirikus szórás

a =-  28,9
=  ±  1,8

Relatív szórás

R =  • 100 =  58%

A várható érték  meghatározási hibája 
„ t” =  1 esetében (kb. 68% valószínűség)

d —
58
10

18%

d — ±  t y — (3)1' n
ahol d: a várható érték  m eghatározási hibája 

t: S tudent-féle ,,t” eloszlás szabadságfok
tól függő kritikus értéke,

S: korrigált empirikus szórás (relatív szó
rás),

n: észlelések száma
A ,,t” értékének célszerű megválasztása le

hetőséget ad a valószínűség gyakorlati értékelé
sére, adott n  esetében.

3. A  megbízhatóság és az észlelések számának 
kapcsolata

A (3) jelű összefüggés alkalmas a földtani 
kutatások megbízhatósági szintjének értékelé
sére. A kategóriahatárok várható hiba- és való
színűségi szintje az így számolt értékekkel ke
rülhet összehasonlításra. Az összefüggés alkal
mazásának szükségességét legyen szabad egy 
konkrét adatokon alapuló példán keresztül be
m utatni :

Jelöljük az alapsokaság egyedi értékeit x r  
vel. (Az Xi a földtani kutatás során bárm ely 
param étert helyettesíthet; ugyanilyen eljárás 
alkalmazandó vastagság, pórustérfogat, terület, 
minőség stb. esetében.)

Mielőtt még az észlelések számával kapcso
latos egyéb pontosításokról beszélnénk, elvégez

zük a fenti számítást m intaszám ra is.

A  2. sz. táblázat *-gal jelölt x í értékei „vé
letlenül” kiválasztott (minden második) adatai
val végezzünk számítást:

12Várható érték: —  =  2,4
О

R =  • 100 =  48%

A számolt érték  alacsonyabb, m int az 
n =  10 esetén kaptunk, igazolva, hogy az így 
számolt szórások függetlenek az észlelések szá
mától. Következésképpen az az érték még nem  
hasonlítható össze a kategóriák megbízhatósági 
szintjével (1. sz. táblázat).

Ha a szórást jelen esetben konfidencia
értéknek vennénk, akkor jelen esetben kevesebb 
észlelés esetén nagyobb „biztonságot” tételez
nénk fel.

A várható érték  hibája már, célszerű mó
don magasabb

48
d=i r = 220/«
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M indkét esetben „ t” =  1 feltétellel számol

tunk. Ez azt jelenti, hogy az esetben szá

molt 22%-os hiba valószínűségi szintje is lénye
gesebben alacsonyabb.

Próbáljuk meg a kapott értékeket a szén- 
hidrogén kategórizálási utasítás megfelelő szint
jével összehasonlítani. Induljunk ki a 95%-os 
valószínűségi szint adataiból (a későbbiekben 
látni fogjuk, hogy egzakt határok csak azonos 
valószínűségi szinten állapíthatók meg).

A S tudent ,,T” eloszlásnál 0,954 valószínű
ségi szinthez n =  10 esetén t =  2,3; ugyanakkor 
n =  5 esetén t =  2,9 érték tartozik.

Számolva a 10 észleléshez tartozó várható 
hibát:

d - 2,3 ■ 18% =  41,4% 
95,4%valószínűséggel

Ugyanez 5 észlelés alapján
d =  2,9 • 22% =  63,8% 

85,4%valószínűséggel
Az 1. sz. táblázat alapján m indkét esetben 

csak a Ci kategória követelm ényeit elégítik ki, 
bár a mintaszám növelése lényeges megbízható- 
sági növekményt jelentett. (63,8%-ról 41,4%-ra 
csökken a várható hiba.)

A megbízhatóság és az észlelések számának 
igen szoros kapcsolata a (3) jelű függvény alkal
mazásán kívül a „ t” faktor értékeiben is meg
nyilvánul.

Dementyev által közölt táblázat a „ t” érté
keket az alábbiak szerint rögzíti, két különböző 
valószínűségi szin ten : (n =  észlelések száma)

n 3 4 6 8 10 12 14 16

p(t) =  0,682 1,32 1,3 1,11 1,08 1,06 1,04 1,02 1,01
p(t) =  0,954 4,5 3,3 2,6 2,4 2,3 1,3 2,2 2,2

n 18 20

p(t) =  0,682 1,01 1,01 1,00
p(t) =  0,954 2,2 2,1 2,00

A szakkönyvekben általában n =  120 m in
taszámig m egtalálhatók a megfelelő kritikus ér
tékek, geológiailag azonban elegendő a fenti 
sor alkalmazása.

4. A várható érték; a változékonyság és a vár
ható hiba néhány jellegzetessége, a valószí
nűség gyakorlati értelmezése

A  várható érték  jelzőszáma a megfelelően 
számolt átlag. M inthogy a pontos középérték 
nem ismert, ezért nagyságát csak becsüljük, ill. 
jól-rosszul közelítjük. Hasonló a helyzet a (2) 
függvény alapján számolt empirikus szórással 
is. A valódi értékek közelítése az n  növekedé
sével érhető el. Ezzel kapcsolatban legyen sza
bad — a fentiekben m ár tárgyalt — néhány

alapvető elvi tény t rögzíteni, 
legyen x fim — az elméleti átlagérték,

x =  az em pirikus szám ított átlag, 
adm =  az alapadatok elméleti szórása, 

a =  em pirikus szórás, 
d =  a várható érték

m eghatározásának hibája, 
ha n =  =  > °° 
akkor x — = > x  eim 

a — —
és d =  = >  0

Látható, hogy sem az em pirikus átlag, sem 
pedig a szórás nem konvergens. Nagysága az 
észlelések számának növelésével nem csökken 
törvényszerűen, tehát konfidencia határként 
nem alkalmazható. A helyes értéket a várható 
hiba kiszám ítása adja, vagyis az így számolt 
adatok m ár összehasonlíthatók a különböző 
kategóriák konfidencia intervallum aival. Meg
jegyzendő, hogy bár a földtanban gyakorlati 
jelentőséggel nem bír, de létezik egy olyan 
jellegű szórás is, mely végtelen nagyszámú so
kaság egyes csoportjaiból számolt átlagok között 
található. Megfelelően nagy mintaszám esetén 
ezek a szórások valóban konvergálnak a „0” 
irányába.

• A (3) jelű összefüggés „ t” faktorának szere
péről m ár a korábbiakban szóltunk. Ez az ún. 
„kritikus érték” m egadja azt a számot, mellyel 
a szórás értékét szorozva, az adott valószínűségi 
szinten, a várható hiba értékelhető. A kategó
riák h ibahatárait célszerű azonos valószínűségi 
szintre vonatkoztatni. Ellenkező esetben nem 
kaphatunk egyértelm ű határokat.

Bizonyítás az ism ert összefüggésen alapul. 
Egyazon terü let (azonos szórás, azonos észlelési 
szám) várható hibája és valószínűségi szintje 
között egyszerű lineáris kapcsolat van.
legyen di a várható hiba m értéke ti valószínű

ségi szinten,
d2 várható hiba m értéke L valószínű

ségi szinten,
ez esetben igaz

S

S
da =  t-2 ,, — I n

belátható, hogy 
di da

ez azt jelenti, hogy egy 10%-os hibával és 
95%-os valószínűségi szinttel jellemezhető terü 
letet egyform án „helyesen” értékelhetünk „B” 
kategóriájúnak és „C ” kategóriájúnak is. Ez 
utóbbi esetben a valószínűségi szint 68% 
példánkban:

d, =  20%
ti =  2 (95%-os valószínűség)

da =  10% '
ta =  1 (68%-os valószínűség) 

ez esetben ugyanis fennáll a jelzett arány
20 _ 1 0  
2 1

A (3) sz. összefüggés alkalmas a szükséges 
m intaszám  m eghatározására is. Ilyenkor a fel
adatnak megfelelő és m axim álisan megenged-
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hető h ibát kötjük ki és ebből szám ítjuk a szük
séges mintaszámot.

t2 • ff2

az alkalmazásra még a példák során visszaté
rünk.

5. Kontrollmérések értékelése, korrelációs kap
csolatok számítása

A  földtani kutatás során esetenként nem 
csak a term észeti param éterek változékonysá
gából következtethetünk az észlelésünk megbíz
hatóságára. Ilyen konkrét esetről beszélhetünk 
amikor a telepek vastagságát karottázsm érések- 
kel ellenőrizzük. Minden telepre 2 vastagság
adatot kapunk, az egyiket a fúrásból, a m ásikat 
pedig a karottázsmérésből. A m indenkori vár
ható érték  a két adat között helyezkedik el. 
A két adatsor korrelálható, ill. a megbízhatóság 
mértéke a korreláció szorosságából számítható.

Nem kívánjuk megismételni a lineáris kor
reláció számításához alkalm azott összefüggése
ket, mindössze egyetlen problém ára h ív juk  fel 
a figyelmet. Az igen szoros (egységhez közelálló) 
korrelációs együttható önm agában még nem 
jelzi a m érési sorok egyezőségét. Jelen esetben 
ugyanis a függvény form ája is kötött, elméleti 
esetben

у =  x

m indennemű eltérés ettől a függvénytől (szabá
lyos koordinátahálón 45°-os egyenes) jelzi 
valamely szisztematikus hiba jelenlétét. A hiba 
a függvény ,,a” és ,,b” param étereivel arányos 
(У =  a +  bx).

6. Összefoglalás; számítási példák; kutatási vo
lumen meghatározása számítások alapján

A  számítások az alábbi sorrendben vég
zendők:

a) Em pirikus átlag, vagy várható érték 
m eghatározása (x)

b) Empirikus korrigált szórás m eghatáro
zása (ff; S)

c) A várható érték  hibájának m eghatáro
zása (d)

d) A hiba és a kategóriahatár összevetése.
Jelen tanulm ánynak nem  célja, hogy meg

határozza az egyes param éterek m eghatározási 
hibájának kihatását a vagyon m ennyiségére az 
érték és költségek alakulására. Ez a kérdés tu 
lajdonképpen egy hibaterjedési feladat és m int 
ilyen külön tanulm ányt igényel.

A 3. sz. táblázatban az Egercsehi II. barna
kőszén-terület telepeinek statisztikai értékelését 
m utatjuk be. A nagyobb biztonság elérése cél
jából nem értékeltük külön a területen  jelen t
kező két telepet. Ezzel némileg m egnőtt a vár
ható szórás, ezen keresztül a várható érték 
hibája is.

A várható érték, szórás, korrelációs együtt
ható és a várható hiba értékei.

V f=  143 cm (fúrások átlaga)
V k=  137 cm (karottázsm érések átlaga) 
Dfc= 1,33 db (fúrás)
D fc=  1,13 db (karottázs)
V =  140 cm (várható vastagság)
D =  1,23 db (várható telepszám) 
av — ±  18 cm (13%) (vastagság szórása)

a kontrollm éréseknél 
ff.s =  +  40 cm (29%) (telepszint szórása) 

a kontrollm éréseknél 
őD=  +  0,3 (24%) (telepszám szórása)

a kontrollm éréseknél 
r v — +  0,934 (a vastagságok korrelációs 

együtthatója) 
b =  +  0,83 
a =  +  18
A méréssor lineáris egyenlete 
V k =  18 +  0,83 V /

tehát a m érések alacsony szisztematikus hibával 
terheltek. A várható hiba m értékét a legna
gyobb szórású param éter (fúrásban észlelt vas
tagság) alapján határozzuk meg. 
ffp/= +  99 cm (70%) relatív  szórás 
95%-os valószínűségi szinten.

70
d =  2,045 • - j 7 =  =  26%

Az előző fejezetben em lített értékelési 
probléma m iatt (ha a szénhidrogén-kutatási 
utasítást vesszük alapul) a terü let egyaránt ér
tékelhető Ci és В kategóriákban. Ugyanis В ka
tegóriára elegendő 80%-os valószínűségi szint 
megadása. így a várható hiba a „B” kategória 
határain  belül is eshet

70
d =  1,311 • =  16,6%

Ezzel számszakilag is igazoltnak látjuk  az azo
nos valószínűségi szint szükségszerű alkalmazá
sát különböző kategóriák vonatkozásában.

A példa adatait felhasználva számításokat 
végezhetünk a kutatások m értékének és szük
ségszerűségének meghatározására.

ó2 t2
n =  —

Az utasítás „B” kategóriára vonatkozó kö
vetelm énye: hiba 20% (28,6 m) valószínűség 
80%, behelyettesítve

n =
1,2822 • 992 _ ________

28,6’ 20

(megjegyzés: m inthogy jelen esetben ,,n” nem 
ismert, ezért először a végtelen számú észlelé
sekhez kapcsolódó kritikus értékkel számolunk) 
A 20 — 1 =  19 szabadságfokhoz rendelhető 
kritikus értékkel számolva (helyesebben köze
lítve) az n értékére 21—22 szükséges észlelési 
szám közötti értéket kapunk.

Ism erve a korábbi fúrások kivitelezési mi
nőségét és tekintettel arra, hogy csak egyetlen 
param éter várható értékére számoltuk a meg-
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bízhatóságot, a területen  lem élyített 30 db fú
rást а В kategória elérésére optimálisnak tekint
hetjük. Továbbra sem megoldott a különböző 
param éterek m eghatározási hibájának terjedése, 
illetve a közös szórás (vagy hiba) alakulásának 
módozata. A leginkább változékony param éter 
figyelembevétele ugyan kényszermegoldásnak 
számít, de jelenlegi ism ereteink szerint a gya
korlati célokat helyesen szolgálja.

Következő példánk egy szénhidrogén-terü
leten számolt várható értékeken és szórásokon 
alapul. A korábbiakban m ár vázolt módon szá
m ított átlagok és szórások a következők:

1. Produktív terület (F)
X F =  7. 200 000 m2
о > = +  14142 észlelések száma: n  =  3

2. E ffektiv  vastagság (h)
X ft =  2,75 m
ff/i=± 1,12 m észlelések száma: n =  5

3. E ffektiv  porozitás (cp)
Х ф =  0,1781
<7Ф=пЬ 0,0039 észlelések száma: n =  6

4. SzLuhidrogén-telítettség  (S)
X s =  0,425

a,s= +  0,1242 észlelések száma: n =  5

5. Hasznos pórustérfogat (V)
X v =  250 • 087,7 m :i 

Ff f= ±  125 ■ 334,8 m2
3 észlelésből átlagos észlelési szám : n =  4 , 1  

A hasznos pórustérfogat arányos a várható va

gyon mennyiségével; szórása alkalmas a meg
bízhatóság kifejezésére, ugyanakkor számítására 
a hiba terjedési — már hivatkozott — összefüg
gést alkalmazunk.

A vagyonra jellemző relatív szórás

A 4—5 észlelési számhoz kapcsolódó vár
ható hibát számoljuk: (az észlelések számának 
egyszerű átlagolása igen erős közelítés!)

t =  2,132; 90%-os valószínűségi szinten 
50,12

d =  2,132; щ =  =  51%

A cca. 51%-os várható hiba 90%-os valószínű
ségi szinten a Ci kategória követelményeit elé
gíti ki.
A második példa adatai csak abban az esetben 
helytállóak, ha a felvett különböző param éterek 
valóban eredeti term észeti jellemzők, ellenkező 
esetben ugyanis nem a vagyonszámítás hibájá
nak számítására, hanem csak a térképszerű 
modellezés jóságára adnak megbízhatósági 
kritérium ot.
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Д-р Л. Шомош

О НАДЕЖНОСТИ ПАРАМЕТРОВ 
ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

При интерпретации геологических данных уже 
раньше возникла идея об анализе фактического 
материала и оценке надежности определения на 
основе этого фактического материала объемов за
пасов полезных ископаемых путем применения ме
тодов математической статистики. Соответствую
щие основные геологические-горнорудные исследо
вания, более или менее ясно оконтуривающие эту 
цель, были впервые проведены между 1957 и 1963 
гг. За истекшее с тех пор время по некоторым 
частным вопросам было достигнуто существенное 
развитие, но о каком либо однозначном решении 
проблемы все еще нельзя говорить и по сей день. 
Такую «открытую» проблему представляет собою 
универсально справедливое определение — незави
симо от вида полезного ископаемого — интерва
лов конфиденции, отвечающих каждой отдельной 
категории запасов. Существуют коренные пробле
мы в отношении интерпретации и применения та
ких параметров как рассеивание, относительное 
рассеивание, среднеквадратическая погрешность и 
т. д.

Настоящая работа не имеет своей целью расшире
ние круга знаний новыми корреляционными связя
ми, тем не менее она не предназначена для того, 
чтобы найти решение рассматриваемых проблем 
на вполне новых началах. Мы считаем, однако, 
своей задачей систематизацию применяемых функ
ций и сообщение ориентировочной информации 
о способах их применения.
Чтобы сократить объем статьи, мы не хотим оста
новиться на рассмотрении некоторых основных 
вопросов статистики, применение которых одно
значное и обычно не приводит к никаким недоразу
мениям.
Поэтому мы не занимаемся способом построения 
отдельных кривых частоты, применением кварта
лов или других параметров, получаемых путем 
отсчета с соответствующих кривых, определением 
куртозиса, выявлением независимости перемен
ных и т. п. То же самое относится к определению 
ожидаемых погрешностей и рассеиваний. В нашей 
статье те или другие подробности — которые, 
правда, важные, но которые могут только затруд
нять понимание сущности — рассматриваются 
лишь в мере, крайне необходимой для того, чтобы 
не допустить каких либо грубых ошибок. Порядок 
последовательности показываемых функций соот
ветствует в первую очередь целям практических 
работ, образуя как бы самостоятельные ступени 
вычислений.
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H Í R E K

A KGST G épipari Á llandó Bizottsága 1971. évben 
az 53. ülésén jóváhagyta a 15. sz. „Kőolaj és G épipari 
G épgyártási Szekció” m egalakítását. A szekció felada
tá t a „Földtani K u tatás” c. lap  1973. évi 1—2. száma 
közölte. A szekció eddigi ülésén m egtárgyalt fő k é r
dések jegyzéke:

I. számú ülés (1971 szeptember, Snagov)

1. A KGST Gépipari Á llandó Bizottsága 53. ülése h a 
tározatai alap ján  a 15. Szekcióra háruló feladatok.

2. Az 1971—1975. közötti időszakban a kom plex szab
ványosításra váró kőolaj- és földgázterm elő beren
dezések, valam in t a legfontosabb gyorsan kopó egy
ségek és elem ek nom enklatúrájának  kidolgozása.

3. Javaslatok kidolgozása a KGST-tagországok kőolaj- 
és gáziparának a legfontosabb kom plex technológiai 
üzemekkel, berendezésekkel és m űszerekkel kap 
csolatos szükségletének biztosítására, a KGST Kő
olaj- és Gázipari Á llandó Bizottságában kidolgozott 
műszaki követelm ények alapján.

4. A 15. sz. Szekció javaslata i a KGST G épipari Á l
landó Bizottság 1972. évi m unkaterv  előirányzatá
hoz.

II. számú ülés (1972 április, Várna)

1. A gyártásszakosításra kerülő új kőolaj- és gázkiter
melő berendezések nom enklatúrájának  kidolgozása.

2. A legfontosabb kőolaj- és gázipari kom plex tech
nológiai berendezések, gépek és m űszerek te rén  je 
lentkező szükségletek kielégítésére irányuló javas
latok kidolgozása a K őolaj- és G ázipari Á llandó 
Bizottság által kidolgozott műszaki követelm ények 
alapján.

3. A 15.7/72. sz. „Az új egységes norm ál soroknak m eg
felelő 12,5—3000 m éter mélységű fú rásra szolgáló 
fúróberendezések ku tatása, létrehozása és vizsgá
la ta” című tém a m etodikájának, rendjének  és végre
hajtási határidőinek kidolgozása.

4. A szilárd hasznos ásványok fú rására  szolgáló beren
dezések gyártásszakosítási a ján lásainak  kidolgozása 
az egységes új, norm ál soroknak megfelelően (a 
hasznos ásványok geológiai ku ta tására  szolgáló be
rendezések, valam int a hidrogeológiai és m érnök- 
geológiai berendezések gyártásszakosítási a ján lásai
nak átdolgozása a hasznos ásványok ku ta tására  
szolgáló berendezések részében, m elyeket a Végre
hajtó  Bizottság 1966. évi huszonkettedik ülése foga
dott el.

5. A KGST Gépipari Á llandó Bizottságához tartozó 
szekciók elnökeinek 1971 áprilisában P rágában  m eg
ta rto tt értekezlete.

6. Hasznos ásványok geológiai ku ta tására  szolgáló és 
a mérnökgeológiai fúróberendezések és szerszámok 
gyártása terén  a fém ek felhasználási hatékonysá
gának fokozását célzó intézkedések előkészítése.

III. számú ülés (1972 október, Budapest)

1. A kőolaj- és gázkiterm elő berendezések m űszaki
gazdasági elemzésének és fejlesztési prognózisának 
kidolgozása a világviszonylatban elért tudom ányos
műszaki haladással összehasonlítva. 2

2. A kőolaj- és gázkiterm elő berendezések terü letén  
együttm űködő KGST-tagországok tudom ányos-m ű

szaki együttm űködési tervének kidolgozása a le
foly tato tt elemzések és prognózisok eredm ényeinek 
figyelembevételével.

3. A fúrószivattyúk, fúrótöm lők és öblítőfejek ele
m einek és szerkezeti egységeinek szabványosítá
sá ra  vonatkozó ajánlások kidolgozása.

4. A szilárd hasznos ásványok fúrására szolgáló fúró
berendezésekkel szemben tám asztott m űszaki köve
telm ények szabványosítási a ján lásainak kidolgo
zása (a tém át a Földtani és Gépipari Állandó Bi
zottságok együtt teljesítik).

5. A hidrogeológiai és mérnökgeológiai ku tak  fú rá 
sá ra  szolgáló fúróberendezések és a hozzájuk ta r
tozó készülékek típusainak, fő param étereinek és 
m éreteinek szabványosítására vonatkozó ajánlások 
kidolgozása a Földtani Á llandó Bizottság műsza
ki-üzem eltetési követelm ényei alapján.

6. A hidrogeológiai és mérnökgeológiai ku tak  fú rá
sára szolgáló kőzetroncsoló szerszám típusainak 
és fő param étereinek szabványosítására vonatkozó

. ajánlások kidolgozása a Földtani Á llandó Bizott
ság m űszaki-üzem eltetési követelm ényei alapján.

7. A szám ítási módszer fő tételeinek és a geológiai 
ku ta tó  fúróberendezésekkel szemben tám asztott 
biztonságtechnikai követelm ényeknek szabványo
sítására vonatkozó ajánlások kidolgozása a Föld
tan i Á llandó Bizottság m űszaki-üzem eltetési köve
telm ényei alapján.

8. A szilárd hasznos ásványok fúrására szolgáló fúró
berendezések sokoldalú nemzetközi gyártásszako
sításáról szóló, a G épipari Á llandó Bizottság 57. 
ülésén elfogadott egyezm énytervezet egyeztetése.

9. A hidrogeológiai és mérnökgeológiai ku tak  fú rá
sára szolgáló berendezések gyártásszakosítási a ján 
lásainak kidolgozása (a berendezések gyártássza
kosítására vonatkozó, a Végrehajtó Bizottság 1966. 
évi 22. ülésén elfogadott ajánlások átdolgozása a 
hidrogeológiai és mérnökgeológiai berendezések 
vonatkozásában.

10. A gépipari fém felhasználás hatékonyságának növe
lését célzó intézkedések kidolgozása az egyes ága
zatok sajátosságainak figyelembevételével:
— a kőolaj- és gázkiterm elő, valam int a geológiai 

ku ta tó  berendezések területén.

IV. szám ú ülés (1973 m ájus, Magdeburg)

1. A G épipari Á llandó Bizottság 1974. évi m unkaterv 
tervezetéhez javaslatok kidolgozása.

2. K útelzáró szerelvények elemei és részegységei, va
lam in t csigarendszer (korona csigasor, szállító csi
gasor) elemei és részegységei szabványosítási a ján 
lásainak  kidolgozása.

3. A K G ST-tagországoknak a tengeri akvatorium ok 
vizsgálatára szolgáló berendezések és készülékek k i
alak ítása és gyártása és ezen országok szükségletei
nek kielégítése terü letén  folytatandó együttműködés 
kérdéseinek kidolgozása.

4. A kom plex program ban előirányzott m unkáknak 
1973-ban történő befejezésére vonatkozó intézkedé
sek kidolgozása — az 1971—1975-ben kifejlesztendő 
új kőolaj- és gázkiterm elő berendezések, valam int 
ezen berendezések fontosabb részegységei és aggre- 
gátjai gyártásszakosítási és kooperációs javaslata i
nak kidolgozása.

(Folytatás a 46. oldalon)

40



Az óbudai Árpád-forrás földtani és vízföldtani viszonyai
írták: Dr. Scheuer Gyula—Tóth Imréné

A Budai-hegység K-i perem én fakadó hév
források eredete, származása már régóta foglal
koztatja a szakembereket. A rendelkezésre álló 
kevés számú adat birtokában számos — ma már 
bizonyítottan — nem helytálló megállapítás és 
következtetés jelent meg az irodalomban. Ez 
fokozottan vonatkozik az északbudai langyos 
forrásokra (óbudai Árpád-forrás, rómaifürdői 
forráscsoport, békásmegyeri Attila-forrás), ame
lyek feltörési helyük jellege alapján — a Duna 
völgyében, annak üledékein keresztültörve fa
kadnak — a tényleges forrásgenetikai viszonyok 
közvetlenül nem tanulmányozhatók.

Az elmúlt évtizedekben a fürdőfejlesztés 
és karszthidrológiai vizsgálatok céljából több
irányú kutatási m unkálatok történtek a fent 
felsorolt hévforrásoknál. E vizsgálatok eredmé
nyei alapján m ár főbb vonalaiban tisztázódtak 
azok az alapvető karsztvízföldtani adottságok,

amelyek a források eredetét, származását, feltö
rési helyét és környezetét meghatározzák.

Az ÉVM Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat 
túlnyomórészben a Fővárosi Fürdőigazgatóság 
megbízása alapján több ütemben végzett vizs
gálatokat az ún. északi langyosforrások vízföld
tani viszonyaira vonatkozóan (1. ábra).

Első lépésben a rómaifürdői forráscsoport
nál jelentkező vízszint- és hozamcsökkenés okai
nak tisztázása érdekében történtek kutatási 
munkálatok az 1959—60-as években. (Horváth 
L.—Scheuer Gy. 1964) A feltárási eredmények 
alapján m egállapítást nyert, hogy a langyos 
karsztvíz a dunai üledékek alatt közvetlenül kis 
területi elterjedésben mutatkozó felső eocén és 
felső triász mészkőből álló sasbércből szár
mazik.

Ezen eredmények alapján valószínűsíteni 
lehetett már, hogy a többi forrásoknál is, így a 
békásmegyeri A ttila- és az óbudai Árpád-for
rásoknál hasonló vízföldtani viszonyok ala
kultak ki.

Ennek a feltételezésnek a helyességét sike
rült bebizonyítani a békásmegyeri Attila-for- 
rásnál 1967-ben a vízkilépés m ellett telepített 
kutatófúrással. A fúrás 8,40 m vastagságú fo
lyóvízi üledékösszlet alatt elérte a felső eocén 
repedezett mészkövet, amelyből jelentős víz- 
m ennyiséget term eltünk ki a próbaszivattyúzás 
során (Peregi Zs.—Scheuer Gy. 1969.).

A rómaifürdői és a békásmegyeri Attila- 
forrásnál fúrásokkal bizonyított forrásgenetikai 
és vízföldtani viszonyok alapján már majdnem 
teljes biztonsággal feltételezhettük, hogy az 
óbudai Árpád-forrásnál is a dunai üledékek alatt 
aránylag kisebb mélységben a vízzáró képződ
ményekkel körülhatároltan sasbércszerűen ki
emelkedő mészkőből kapja a forrás a vizét 
(2. ábra).

Földtani és hidrológiai adottságok

Az óbudai Árpád-forrás a budapesti északi 
langyos források legdélibb tagja. A forrás а III. 
kér. Bécsi ú t—Vörösvári ú t találkozásának köze
lében, az üzem előtti parkosított területen fakad 
(3. ábra). Vizét állítólag m ár a rómaiak is hasz
nosították. A víz jelenleg egy 8,50X4,50 m-es 
vasbeton fedlappal lefedett medence alján tör 
fel. A medencében három ponton kismélységű, 
0,8 m 0 - jű  kutakat m élyítettek és a vízkivétel 
ezekből történik. A forrásvíz a kémiai és víz
hőmérsékleti vizsgálat szerint a kalcium—mag
nézium—hidrogénkarbonátos egyszerű termális 
vizek csoportjába tartozik. Tehát jellegzetesen 
langyos karsztvíz.

A forrás vízhozamára vonatkozóan a 30-as 
évektől kezdődően állnak rendelkezésre adatok. 
Ezeket összehasonlítva, jelentős vízhozamcsök
kenés állapítható meg, még akkor is, ha a víz
hozamértékeket csak tájékoztató jelleggel fo-
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3. ábra
Az óbudai Árpád-forrás közvetlen környezetének hely

színrajza

gadjuk el, m ert — vélem ényünk szerint — az 
alkalmazott különböző mérési módszerekből 
eredően ezek eltérő vízállásokra vonatkoznak és 
a m érések pontosságát számos egyéb tényező 
is befolyásolja. A forrásnál bekövetkezett hid
rológiai változásokat legszembetűnőbben az 
üzemi vízszintek változása jelzi. Az adatok 
alapján egyértelm űen megállapítható, hogy az 
üzem zavartalan biztosítása érdekében a forrás
nál több alkalommal kellett az üzemelési mód- 
szereken változtatni, mivel a gyár vízsükségle- 
tét a fokozatosan csökkenő üzemi vízszintek 
mellett sikerült csak biztosítani.

Az átlagos vízhozam a 30-as évek végén kb. 
2800 1/p volt. Az adatok szerint a vízhozam 
többször jelentősen csökkent és ezen a forrás 
kitisztításával kívántak segíteni. Az utóbbi 
években végzett ilyen jellegű m unkálatok 
azonban m ár nem jártak  eredménnyel. A forrás 
természetes kifolyással, m éréseink szerint (1973 
április) a fenék kifolyó szinten 500 1/p vízmeny- 
nyiséget adott. Szivattyúzással bemondás szerint 
1200—1300 1/p volt a vízkivétel. A VITUKI 
mérései szerint 1972-ben 102, 67 mBf üzemszin
ten szivattyúzással 1710 1/p vízmennyiséget te r
meltek ki a forrásból.

A forrás utóbbi években bekövetkezett je
lentős vízhozamcsökkenése arra kényszerítette 
a gyárat, hogy a vízmennyiség-méréseken tú l
menően egy a víztartókőzetre telepített figye- 
lőkúttal próbálja tisztázni mindazokat a kérdé
seket, amelyek a forrással kapcsolatban felme
rültek. így többek között azt, hogy a vízho
zamcsökkenést a forrásj áratok eltömődése és a 
nem megfelelő tisztítási m unkálatok okozzák-e, 
vagy pedig nem helyi eredetű a térségben re
gionálisan jelentkező karsztvízszint-változással 
lehet-e összefüggésbe hozni.

Ennek tisztázása céljából bízták meg vál
lalatunkat egy 80 m m élység-előirányzatú kuta
tófúrás lemélyítésével és figyelőkúttá történő 
kiképzésével.

A forrás morfológiailag a Hárm ashatárhegy 
—M átyáshegy ÉNy—DK irányú vonulatának 
lábánál a Duna völgyéhez tartozó területrészen, 
negyedkori folyóvízi üledékkel fedett részén 
fakad. A forrás m ellett a Farkastoroki úton, a

Labanc köz környékén és a Bécsi ú t Ny-i olda
lán három  egymástól jól elkülönülő szinten (160 
— 150, 140— 135, 120 mBf) édesvízi mészkövet 
találunk. E képződmények jelzik azt, hogy a 
jelenlegi forrás környezete m ár a pleisztocén 
második felében aktív forrásfeltörési terü let volt 
és az édesvízi mészkövet az ősi Árpád-forrás 
rakta le.

A forrás tágabb környezetének felszínen 
lévő legidősebb képződménye a morfológiailag 
is legmagasabban fekvő Hárm ashatárhegy — 
Kecskehegy — triász és felső eocén karbonátos 
kőzete, mely a karsztvíz csapadékvízből történő 
közvetlen vízutánpótlódásának fő tápterülete. 
A kelet felé m eredeken lezökkenő hegyvonulat
hoz támaszkodik hozzá, a főképpen középső 
oligocén kiscelli agyagaljzatból álló lejtő — kb.

4. ábra
A kutatófúrás földtani hidrológiai és m űszaki adatai
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a Bécsi ú t  vonaláig —, m elynek fedőjében 
periglaciális szoliflukciós áttelepítésű pleisztocén 
lejtőlösz, agyagos, iszapos lejtőtörm elék talál
ható. A többé-kevésbé vízzáró fedőképződmé
nyekre lehulló csapadékvíz a lejtő talajvizét 
táplálja. Az alatta lévő kiscelli agyag vertikáli
san gyakorlatilag vízzárónak tekinthető.

A Bécsi ú t vonalától (kb 105 mBf) keletre 
a Dunáig, morfológiailag is jól elkülönül a dunai 
üledékek elterjedési területe. E részre hulló 
csapadékvíz a teraszban mozgó — Duna-víz- 
állásal összefüggő —- talajvizet táplálja. A folyó
vízi üledékek a hegyvidék perem én elvékonyod
nak, a kiscelli agyag pedig a hegyvidéki lejtős 
területen m ár a terepszint közelébe, ill. a fel

agyagot harántolt a fúrás. A tard i agyag telje
sen vízzárónak minősült, m elyet a negatív ered
m énnyel záruló m egkísérelt próbaszivattyúzás 
bizonyított.

A tard i agyagot felső eocén pirites, bryo- 
zoás repedezett m árga követte 60,6 m-ig, ez 
a la tt pedig erősen repedezett nummuliteszes 
discocyclinidás mészkő jelentkezett, a fúrás tal
páig 68,0 m-ig. Az erős repedezettség 57,8—59,0 
és 61,0—64,0 m között volt észlelhető (4. ábra). 
A repedezett zónában a kőzet erősen összetöre
dezett, a fúrásból kikerült magmintákon moz
gásokra utaló nyomok voltak tapasztalhatók. A 
vertikális elmozdulást jelző törések kb. 60°— 
70°-os dőlési szöggel jelentkeztek, mely egy-

E

ÁRPÁD FORRÁS
figyelőkút

IIO m Af 

100 m 

90 m

_70 rn_

| 6Qm 

I 50 m 

40 m

5. ábra
A  forrásterület vázlatos fö ld tani szelvénye. 1. Feltöltés,2. Folyóvízi üledékek, 3. Alsó és középső oligocén

vízzáró rétegek, 4. Felső eocén vízvezető  közetek

színre kerül. E képződmény található az Újlaki 
bányák külfejtéseiben.

Próbafúrás részletezése

Az Á rpád-forrás közvetlen szomszédságá
ban lem élyített 64,0 m mély figyelőkút réteg
sora az előzőekben vázolt földtani képbe illesz
kedik bele. A 4.3 m vastag feltöltés, és a 7,0 in
ig tartó  holocén öntésképződmények a la tt i tt  is 
m egtalálható a 12,0 m-ig tartó  pleisztocén kori 
képződmény, azonban finom abb homok- és ho
mokliszt-kifejlődésben. A fekü képződménye kö
zépső oligocén kiscelli agyag, azonban környe
zetének több, m int 100 m-es vastagságához 
képest igen csekély 3,0 m-es vastagságban. A 
kiscelli agyag a la tt 15,0—54,0 m-ig világos- 
szürke, lemezesen elváló, mészhártyás, halpik
kelyes, helyenként vulkáni tufacsíkos tardi

értelm űén bizonyítja a vetőzóna jelenlétét (Végh 
S-né—K riván P.—Szentirm ai I. anyagvizsgálata 
alapján).

A felszálló langyos karsztvíz a repedezett 
felső eocén márgából és mészkőből származik. 
A fúrás rétegsorából kitűnik, hogy míg az 
Á rpád-forrásnak 14,0; 10,0 és 9,10 m  talpmély- 
ségűek a telepített kútjai, a ku takat összefogó 
akna tengelyétől m integy 4,0 m -re telepített 
figyelőkút vízadó rétege 54,0—68,0 m -ben je
lentkezett. A meglévő vízbeszerzési m űtárgyak 
akadályozták a figyelőkút közelebbi telepítési 
lehetőségét. A kis távolságon belüli nagy m ély
ségkülönbségű vízadórétegek helyzete olyan 
éles vetőkkel határo lt eocén korú sasbércet 
valószínűsít (5. ábra), mely közvetlenül érintke
zik a dunai eredetű folyóvízi üledékkel. A tek
tonikus hatások következtében erősen repedezett 
zónák alakultak ki a felső eocén m árgában és 
mészkőben.
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A próbafúrást figyelőkúttá képeztük ki. A 
Duna-terasz felső talajvizét a kút 165/155 mm 0  
béléscsővel zárja ki, mely 55,15 m-ig tart. A 
karsztvíz a repedezett felső eocén márgából és 
mészkőből a szabad lyukszakaszon lép be a 
furatba. A méréseink szerint —3,86 m -ben állt 
be a vízszint. A kúton rövid ideig tartó  próba
szivattyúzást végeztünk, mely alapján: a kút 
fajlagos hozama 4400 l/p/'fm, vízhőfok: 18 °C.

Összefoglalóan m egállapíthatjuk, hogy a te
lepített figyelőkúttá kiképzett kutatófúrás a 
kívánt célt elérte. Tisztázta a forrásgenetikai 
adottságokat, a terület földtani viszonyaira vo
natkozóan pedig új adatokat szolgáltatott. A 
folyamatos vízszint-megfigyelésekkel választ 
kaphatunk majd mindazokra a kérdésekre, ame
lyek a gyár vízellátásával kapcsolatosan fel
merültek.

Д-р Дь. Шейер—И. Тот

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ИСТОЧНИКА АРПАД 
В ОБУДЕ
(СЗ ЧАСТЬ БУДАПЕШТА)

Особую группу среди термальных источников 
восточного края Будайских гор образуют так на
зываемые северно-будайские, умеренно теплые ис
точники. От других термальных источников они 
отличаются — кроме других своих особенностей — 
также и морфологией местности, где они выходят 
на поверхность. Действительные генетические усло
вия рассматриваемых источников не поддаются 
изучению, так как эти источники прорываются на 
земную поверхность на равнинной площади за
лива Дуная, сквозь галечниковые и песчаные на
носы реки.
На основании исследований, проведенных в послед
ние годы у этих источников, было установлено, что 
происхождение источников, выходящих из дунай
ских галёчниковых отложений, связано с карстово
гидрогеологическими причинами.
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Вода источников происходит из горста верхнетриа
совых и верхнеэоценовых известняков, имеющих 
небольшое площадное распространение непосред
ственно под рыхлым речным осадочным материа
лом мощностью 8—15 м.
На основании таких результатов проведенных 
раньше исследований, авторы предложили буре
ние разведочной скважины глубиной 80 м у источ
ника Арпад в Обуде — который является самым 
южным представителем северно-будайских уме
ренно теплых источников, — так как в последние 
годы у этого источника наблюдалось понижение 
уровня воды, то есть дебита.
Разведочная скважина под маломощными отло
жениями вскрыла водоупорные глины и глинистые 
мергели. Еще ниже бурение проникло в сильно 
трещиноватые, закарстованные, верхнеэоценовые 
известковистые мергели и известняки. Из пробной 
скважины удалось получить значительное коли
чество воды.
На основании полученных результатов можно сде
лать вывод, что и у будайского источника Арпад 
можно наблюдать так называемые гидрогеологи
ческие условия, характерные и для других северно- 
будайских умеренно теплых карстовых источников.
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(Folytatás а 40. oldalról)

5. Intézkedések kidolgozása a 15.13/73. sz. tém a te lje 
sítésére (a G épipari Á llandó Bizottság 59. ülése 
jegyzőkönyvének 25.1.1 melléklete, 15/13. téma).

6. A kom plex program  által fel nem  ölelt, de a KGST- 
szervek á ltal korábban elfogadott gépipari term é
kek gyártásszakosítási és kooperációs ajánlások 
elemzése és intézkedések kidolgozása a jelenleg é r
vényben levő ajánlások alap ján  a gyártásszakosí
tási és kooperációs egyezm énytervezetek előkészíté
sére.

7. Űj, nagyteljesítm ényű, a KGST-tagországokban még 
nem, vagy nem kielégítő mennyiségben gyártott gé
pek és berendezések gyártásbavételét elősegítő ja 
vaslatok kidolgozása.

V. számú ülés (1973 október, Jasowecz)

1. A KGST Gépipari Á llandó Bizottsága 1974-es m un
katerve 15. sz. szekciót érintő tém áinak teljesítésére 
előirányzott intézkedések kidolgozása.

2. Az emelőművek, forgatóasztalok és iszapkezelő be
rendezések elem eire és részegységeire vonatkozó 
szabványosítási ajánlások kidolgozása.

3. Javaslatok kidolgozása a kőolaj- és gázfúró és k i
term elő technológiai berendezések és kom plex be
rendezések gyártásszakosítására és kooperációjára 
vonatkozóan, beleértve a nagymélységű geológiai 
feltáró berendezéseket és az új kőolaj- és gázkiter
melő berendezéseket és e berendezések legfontosabb 
részegységeit és alkatrészeit is.

4. Javaslatok kidolgozása a m űszaki-tudom ányos té 
m ák és tervezőszerkesztő m unkák koordinálására 
és a szilárd hasznos ásványok fú rására  és a  h id ro 
geológiai, valam int mérnökgeológiai fúrásokra szol
gáló kőzetroncsoló szerszámok új típusai és típus
m éretei terén.

5. Javaslatok kidolgozása a legfontosabb kom plett 
technológiai berendezések létrehozására a Kőolaj- 
és G ázipari Bizottság által kidolgozott követelm é
nyeknek megfelelően.

6. A 15. sz. Szekció tag jainak  a  KGST-tagországokban 
újonnan kibocsátott geológiai feltáró és kőolaj-, il
letve gázkiterm elő berendezésekről szóló tájékoz
ta tás jav ítására irányuló elképzeléseinek és javas
la tainak  megvizsgálása.

7. Azon m űszaki szempontból megindokolt határidők 
m eghatározása, am elyekből a felek a kőolaj- és gáz
fúró és kitermelő, valam int a lelőhelyek üzem elte
tésére szolgáló gépek és berendezések ta rta lék a l
katrészekkel való biztosítása esetén ki fognak in 
dulni, azok gyártásának beszüntetése esetén.

VI. számú ülés (1974 m ájus, Baku)

1. A KGST-tagországok műszaki tudományos együtt
m űködése a  kőolaj- és gázipari berendezések te rü 

letén, a fúrási m űveletek gépesítésére szolgáló egy
ségek üzemi param étereinek javítása;
— a kőolaj és gázkutak fúrásánál alkalm azott ki-, 

és beépítési m űveletek komplex gépesítése,
— a görgős fúrók minőségének javítása.

2. A 12,5—3000 m -ig terjedő mélységben a szilárd ás
ványi nyersanyag-kutatásra szolgáló új egységes t í 
pussornak megfelelő fúróberendezések tervezése és 
gyártásra való előkészítése.

3. A szilárd ásványi nyersanyagkutatásra szolgáló fú 
rási szerszámok főbb típusainak és param étereinek 
szabványosítása.

VII. számú ülés (1974 december, Brno)

1. Az RSz 4032—73 és RSz 4033—73. sz. szabványosí
tási ajánlásoknak megfelelő új hidrogeológiai fú ró
berendezések, valam int mérnök-geológiai fúróberen
dezések kifejlesztése, vizsgálata és beállítása.

2. A szilárd hasznos ásványok fúrására szolgáló fúró
csövekhez alkalm azott súlyosbító csövek, közhüve- 
ly.ek, csőkapcsolók és szűkítő idomok kutatása, lé t
rehozása és vizsgálata.

3. A szilárd hasznos ásványok fúrására alkalm azott 
kőzetroncsoló szerszám okkal szemben tám asztott 
műszaki követelm ényekre vonatkozó szabványosítási 
aján lás kidolgozása.

4. Szabványosítási ajánlások kidolgozása a hidrogeo
lógiai és mérnökgeológiai kutak  fúrására szolgáló 
berendezések főbb műszaki követelm ényeire, bele
értve a fő- és segédfúrási m űveletek gépesítésével 
és a fúróberendezések ellenőrző m érőm űszerekkel 
való felszerelésével szemben tám asztott fő követel
m ényeket is, am elyeket a 15. szekció 1972-ben foga
dott el.

5. A hidrogeológiai és mérnökgeológiai ku tak  fú rá 
sára szolgáló berendezések biztonságtechnikai m ű
szaki követelm ényeire vonatkozó szabványosítási 
ajánlások kidolgozása.

6. Szabványosítási ajánlások kidolgozása a Földtani 
Á llandó Bizottság műszaki-üzem eltetési követelm é
nyei alapján  a hidrogeológiai kutak  fú rására  szol
gáló balöblítésű berendezések fő param étereire vo
natkozóan.

7. A K G ST-titkárság G épipari Osztálya által előkészí
te tt — „A fúrási m űveletek gépesítésre szolgáló be
rendezések üzemi param étereinek jav ítását célzó 
m űszaki-tudom ányos együttm űködési m egállapodás” 
megkötésével kapcsolatos kérdés megvizsgálása.

8. A „Technológiai és kom plex berendezések gyártás
szakosítására és kooperációjára vonatkozó egyez- 
m ény”-ben nem  szereplő berendezések és szerszá
mok, valam int a kőolajipari berendezések aggre- 
gátjai, részegységei, alkatrészei és hidraulikus h a j
tóm űvei nom enklatúrájának  egyeztetése, beleértve 
a fúrási m entőszerszám okat is.

H. J.
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Szeged negyedidőszaki képződményeinek fizikai sajátságai*
írta: Dr. Ungár Tibor

1. Célkitűzés

Szeged geotechnikai viszonyairól több ösz- 
szefoglaló ism ertetés jelen t meg [11, 12, 13], 
amelyek a rétegek fizikai adatainak feldolgozá
sát is tartalm azták. A közben eltelt idő ala tt e 
szakág jelentős ism eretekkel gyarapodott. Ezek 
közül csak néhányat említve: Kézdi Árpád ú j
szerű geotechnikai elm élet alap jait rak ta  le 
[4, 5], am elynek módszerbeli sajátossága a fá- 
zisos összetétel háromszögdiagramos ábrázolása. 
Rétháti Lászlónak [6, 7, 8, 9] és Varga Lászlónak 
[13] a fizikai jellemzőkön végzett m atem atikai 
statisztikai vizsgálatai új szabályszerűségek fel
ismerésére vezettek, s nagy m értékben fejlesz
tették az értékelés módszereit. E tények indo
kolták a szegedi negyedidőszaki rétegek fizikai 
jellemzőinek •— az újabb szempontoknak meg
felelő — ism ételt feldolgozását.

II. A  rétegsor vázlata

Az idézett korábbi közlemények [11, 12, 13] 
lehetővé teszik, hogy a rétegsort illetően vázla
tos ism ertetésre szorítkozzunk.

A képződmények terü leti eloszlását ■— a 
felszíni humuszos és feltöltéses réteg elhagyásá
val — az 1. ábra a) rajza, a rétegsor elvi vázla
tát pedig a b )  rajz tün te ti fel. A Tisza jobb parti 
területen (Szegeden) a humuszos feltöltéses ré
tegek a la tt pleisztocén képződmények fekszenek. 
A mélyebb szintben kékesszürke agyag- és 
iszaprétegek, felettük tavi lerakódásból szár
mazó agyag. Utóbbi fedője sárga infúziós lösz, 
amely fizikai szempontból többnyire iszapnak, 
iszapos homoklisztnek, ritkábban sovány agyag
nak felel meg. Egykori vízfolyások, vízállások 
területén az infúziós lösz vápáit holocén időszaki 
szerves, vagy szerves szennyeződésű rétegek 
töltötték ki. A Tisza bal parti terület (Űjszeged) 
rétegsorát viszont kb. 20 m-ig holocén képződ
mények alkotják: a mélyebb szintben a .Tisza és 
Maros egykori mederlerakódásai, homok és ho
mokliszt, a felső szintben pedig többnyire bar
nássárga, sárgásbarna, esetleg fekete agyagré
tegek.

III. A  rétegek fizikai jellemzői

A feldolgozáshoz 1150 adatot használtunk  fel. 
Ezeknek a különféle jellem zők közötti megoszlása: 
folyási h a tá r (w £ ), sodrási h a tár ( wp ), plasztikus 
index (1г ), konzisztencia index (Ic), határfeszültségi 
alapérték (a„): 138—138; hézagtényező (e), fázisos ösz- 
szetétel (s, v, 1) : 144—144; súrlódási szög (ф), kohézió 
(c) : 62—62; összenyomódási m odulus (M) : 48. A k ü 
lönféle csoportosításokban felhasznált adatok szám át 
(N) az ábrákon feltüntettük . Humuszos, szerves és fel
töltéses rétegekkel jelenleg nem  foglalkoztunk.

*Előadva a M agyarhoni Földtani T ársulat Alföldi 
Szakoszátlyának 1973. XI. 23-i előadóülésén.

a.

1. ábra
Szeged földtani képződm ényeinek vázlata, a — tér
képi, b — szelvénybeli ábrázolásban. Pleisztocén réte
gek: 1 — kékesszürke agyag, iszap; 2 — sárga agyag; 
3 — infúziós lösz. Holocén rétegek; 4 — finom  homok, 
hom okliszt; 5 — barnássárga iszap; 6 — sárgásbarna 
agyag; 7 — sötétszürke, feke te  szerves rétegek; 8 — 
iszap- és hom okrétegek váltakozása; 9 — humuszos 

iszap, agyag; 10 — feltöltés.

1. K éplékeny ségi sajátságok

A  plaszticitással kapcsolatos sajátságokat a 
Casagrande-féle [1, 2] képlékenységi grafikon
ban ábrázoltuk, am elyben a folyási határ és 
plasztikus index összetartozó értékpárjai tün te t
hetők fel. H at tartom ányra oszlik, amelyek nyí
rószilárdság, de különösen összenyomhatóság 
szempontjából eltérő üledékféleségnek felelnek 
meg. Casagrande azt találta, hogy az azonos 
földtani származású m inták pontjai közelítőleg 
oly egyenesek m entén helyezkednek el, amelyek 
párhuzamosak az

Ip — 0,73 (w j — 20)

egyenletű egyenessel, az ún. А -vonallal. A gra
fikon alapján bizonyos m értékig következtet
hetünk a rétegek várható geotechnikai viselke
désére. K iem eljük azt, hogy azonos plasztikus 
index, de növekvő folyási ha tár esetén az össze
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2. ábra
A  szegedi negyedidőszaki képződm ények a Casagrande- 

fé le képlékenységi grafikonban
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nyomhatóság növekszik, a nyírószilárdság csök
ken.

E grafikonban a jellegzetes szegedi kép
ződményeket a 2. ábra tün te ti fel. A pleisztocén, 
ill. a holocén m intákat elkülönítve, kiegyenlítő 
egyenesüket regressziószámítással határoztuk 
meg. Az eltérő korú és eredetű rétegek a gra
fikonban elkülönülnek. A pleisztocén rétegek 
kiegyenlítő egyenesét az

I„ =  0,89 (wx — 19,8), 

a holocénbeliekét az

Ip =  0,72 (wz— 18,4)

összefüggés írja  le. A pleisztocén m inták egye
nese az A-vonallal nem párhuzamos. Korábban 
Szilvágyi [10] vizsgálta hazai harm adkori agya
gok és löszminták helyzetét a grafikonban; ezek 
egyenesei az А-vonallal szintén szöget zártak 
be. Újabban pedig Rétháti [8] 3245, különféle 
korú és származású m inta alapján azt találta, 
hog]y a hazai kötött, nem szerves m inták átlagos 
helyzetét az I„  >  12% tartom ányban (kikerekí
téssel) az

Ip =  0,84 (w í — 18,3)

egyenlet adja meg. A szegedi pleisztocén  réte
gekre vonatkozó egyenlet ehhez eléggé hasonló. 
A holocén (új szegedi) rétegek egyenese viszont 
gyakorlatilag az А-vonallal azonos. A grafikon

előzőkben ism ertetett sajátsága következtében 
— tisztán a képlékenységi sajátságok alapján — 
arra következtethetünk, hogy azonos plaszticitás 
esetén a szegedi holocén rétegek nyírószilárd
sága kisebb, összenyomhatósága nagyobb a 
pleisztocénbelieknél, ami a várhatónak megfe
lelő eredmény.

2. Tömörségi sajátságok

Képződményeink fázisos összetételét a Kez
di által geotechnikai célra bevezetett három
szög-diagramban a 3. ábra tün te ti fel E dia
gram ban a m inták szilárd részének, továbbá a 
likacsokban levő víznek és levegőnek térfogat
aránya ábrázolható (s, v, l térfogat-% ). A 3. 
ábra a) rajzán összehasonlítás céljából szege
dieken kívül egyéb jellegzetes üledékfélesége
ket, kőzeteket is feltüntettünk, a b )  rajz a sze
gedi képződményeket részletezi. Tömörség és 
telítettség szempontjából a pleisztocén rétegek 
m intái eléggé egyöntetűek. Az iszap (infúziós 
lösz), m ásrészt az agyag (tavi lerakódás) között 
ebből a szempontból lényeges különbség nincs. 
Ez egyezik azzal a tapasztalattal, hogy az infú
ziós lösz —- geotechnikai szempontból — a 
hasonló plaszticitású vízi lerakódásokkal lénye
gében egyenértékű. A holocén iszap- és agyag
rétegek fázisos összetétel szempontjából jóval 
változékonyabbak.

1. táblázat

Réteg megnevezése P l e i s z t o c é n Holocén
infúziós lösz

iszapos
homokliszt- iszap- agyag agyag,

iszap
Fizikai adat ' ------- - változata Változata

Plasztikus index átlaga 
IPrf 7,6 12,8 32,8 27,5

Hézagtényező átlaga
eá 0,67 0,68 0,81 0,87

Tömörségi kategória átlaga Közepesen tömör Laza

Г e _  (Szeged) közén- 
I”e Ic (orsz. átlag) értéke 0,81 0,75 0,87 0,86

Súrlódási szög átlaga
ф П 11 12 —

Súrlódási szög szórása 
S(j) П ____ 5,2 5,7 —

Kohézió átlaga 
c tí [kp/cm2] — 0,49 0,62 ____

Kohézió szórása 
s c [kp/cm2]

összenyom, m odulus átlaga 
М й [kp/cm2]

— 0,30 0,27 —

— 67 91 —

összenyom, modulus szórása 
sM [kp/cm2] ____ 47,5 42,5 —

o'a oa (Szeged) közén-
0,70o"a <ja(orsz. átlag) értéke 0,90 0,75 0,88
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Rétháti [7] kötött rétegek tömörségének 
jellemzésére újszerű m ódszert vezetett be. Ism e
retes, hogy szemcsés üledékek állapota a relatív 
tömörséggel (T ) jellemezhető, ehhez azonban 
a leglazább állapotbeli hézagtényező (e max') isme- 
rete is szükséges. Kötött (agyag-, iszapjellegű) 
üledékekre ez a módszer nem alkalmazható, 
mivel emax kísérletileg nem állítható elő. Ezek 
a tömörségi fokkal (Try )  jellemezhetők, ez azon
ban csak az időigényes és nagy mennyiségű 
m intán elvégezhető Proctor-kísérlettel állapít
ható meg. Nagy jelentőségű volt tehát oly mód
szer kidolgozása, amellyel az egyszerű módon 
m egállapítható hézagtényezőből tárgyilagosan 
következtethetünk a tömörségre; ezt teszi lehe
tővé a R étháti-féle (lv — e) grafikon. Ebben a 
szegedi képződményeket a 4. ábra tün te ti fel. 
A pleisztocén infúziós lösz iszapos homokliszt
változata csaknem m indenkor közepes tömörsé
gű; az iszap és agyag közepesen tömör, máshol 
laza. A holocén rétegek állapota helyileg erősen 
változó, s a laza m inták vannak számszerinti 
többségben. Az átlagos sajátságok pontosabb 
megállapítására szolgál az I. táblázat, amely 
egyebeken kívül az átlagos tömörségi kategó
riákat is tartalm azza. A holocén rétegek átla
gosan lazák.

3. Konzisztencia-állapot

Rétháti [6] csaknem 3500 adat alapján meg
határozta különféle plasztikus indexű (I^-jű) 
m inták konzisztencia indexének várható értékét. 
Adatai segítségével megállapítható, hogy vala
mely adott m inta konzisztenciája a vele azonos 
I p-jű hazai üledékféleségek átlagos konziszten
ciájánál kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb. Ösz- 
szehasonlításra alkalmas szám értéket kapunk 
tehát, ha az adott m inta konzisztencia indexét

(Te) osztjuk az azonos Ip - jű  hazai üledékek 
országosan átlagos konzisztencia indexével (Г’й0). 
Képződményeink ilyen feldolgozását az 5. ábrán 
látjuk. Konzisztencia-állapotuk az országosan 
átlagosnál túlnyomólag kedvezőtlenebb, több
nyire l ’cjT’o <  1. Ez az érték a holocén agyag
ban különösen tág határok között változik. Az I. 
táblázatbeli átlagértékek szerint az országos 
átlaghoz viszonyítva legkedvezőtlenebb Ь -je a 
pleisztocén időszaki infúziós lösz iszapváltozatá
nak van.

5. Teherbírás, összenyomhatóság

Az ism ertetett anyag- és állapotjellemzők 
lehetővé teszik egyszerűbb esetekben a réteg te
herbírásának az alapozási szabvány táblázatai 
alapján való megállapítását. Rétháti eredményei 
lehetővé teszik adott réteg határjeszültségi alap
értékének  ( aa ) a megfelelő országos átlagokkal 
való összehasonlítását is. Az összehasonlítást a 
o'a’o"a érték számítása ú tján  végeztük el, ahol 
a valam ely szegedi képződmény, o"a pedig a 
vele azonos I„ -jű  képződmény országosan átla
gos határfeszültségi alapértékét jelenti (6. ábra). 
Valamennyi szegedi réteg teherbírása a vele 
azonos kategóriába tartozó hazai üledékfélesé
gek országosan átlagos teherbírásánál kisebb 
(átlagosan csupán kb. 80%-a).

Jelentősebb építm ények esetében azonban 
nem nélkülözhető a nyírószilárdsági param éte
rek (belső súrlódási szög, ф és kohézió, c), s a 
kompresszibilitás mérőszámának (összenyomó- 
dási modulus, M) ismerete.

N y ír ószilárdsági adataink konszolidálatlan 
triaxiális kísérleteken alapulnak. Számuk kisebb 
és csupán az infúziós löszre és a pleisztocén 
agyagra vonatkozóan álltak rendelkezésre. Gya
korisági megoszlásukat a 7. ábra tün te ti fel.

4. ábra
A  m in ták a Rétháti-féle (lp — ej grafikonban
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5. ábra
A  konzisztencia-index összehasonlítása az országos 

átlagokkal

6. ábra
A  határfeszültségi alapérték összehasonlítása az orszá

gos átlagokkal

Ödométeres vizsgálatok alapján az összenyomó
dást modulus átlagértékéül az infúziós löszre 
vonatkozóan 67 kp/cm 2, az agyagra 91 kp/'cm2 
adódott. A nyírószilárdsági segédváltozókra és 
az összenyomódási m odulusra vonatkozóan or
szágos feldolgozás nem készült, ezért ilyen 
jellegű pontos összehasonlításra nincs lehetőség. 
Általános tapasztalat alapján a nyírószilárdság 
közepesnél kisebbnek tekinthető, s az össze
nyomódási modulus átlagértékei (M <  100 
kp/cm2) jelentékeny m értékben kompresszibilis 
rétegsorra utalnak.

IV. Összefoglalás

A szegedi negyedidőszaki képződmények 
fizikai jellemzőinek feldolgozása alapján az 
alábbi megállapítások tehetők:

1. A pleisztocén és holocén rétegek között 
a Casagrande-féle grafikonban különbség m u
tatkozik. Kiegyenlítő egyenesük arra  m utat,

hogy a holocén rétegek nyírószilárdsága kisebb, 
összenyomhatósága nagyobb a pleisztocén idő
szaki képződményeknél, azonos plaszticitás 
esetén.

2. Kézdi és Rétháti módszere alapján a 
holocén rétegek átlagosan a leglazább telepe- 
désűek. Valamennyi réteg állapotjellemzője a 
vele azonos plaszticitási kategóriába tartozó ha
zai üledékféleség átlagánál kedvezőtlenebb. 
Hasonló következtetések vonhatók le a szegedi 
negyedidőszaki képződmények többségének 
nyírószilárdságára és összenyomhatóságára vo
natkozóan.

3. Az ism ertetett fizikai sajátságok jelen
tősen hatnak  a szegedi alapozások költségére, 
és gyakran megszabják az alkalmazható alapo
zási módot. Á ltalában az alapozási költség ter
mészetesen nem csupán a rétegek fizikai saját
ságaitól, hanem  pl. a teherhordás szempontjá
ból megbízható réteg mélységétől, a talajvíz 
tartós és maximális szintjétől, az építm ény jelle-
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7. ábra
A  nyírószilárdsági param éterek gyakorisági megoszlása

gétől és egyéb tényezőktől is függ. Egyéb szem 
pontból hasonló adottságú területek  közül az 
alapozások gazdaságossága szempontjából te r
mészetesen az az előnyösebb, am elynek rétegei 
nagyobb szilárdságúak és kevésbé kompresszi- 
bilisek. Ezzel áll kapcsolatban az, hogy Szegeden 
az alapozási költségek az országos átlagnál na
gyobbak. A költségtöbblet épületfajtánként és 
városrészenként változó, átlagosan kb. 25%.

A rétegek átlagosnál kedvezőtlenebb saját
ságaival áll kapcsolatban pl. az, hogy Szegeden 
a középmagas panelszerkezetű épületek mély- 
alapozással, többnyire Franki-féle cölöpözéssel 
készülnek (míg a kedvezőbb rétegsorú telepü
lésekben síkalapozással, vasbeton „dobozszerke
zet” alkalmazásával). Korábbi vizsgálataink [14] 
kim utatták, hogy foghíjbeépítés, melléépítés al
kalmával a csatlakozó épületek feltűnően gyak

ran m utatnak kisebb-nagyobb szerkezeti elválto
zást, ami szintén a kompresszibilis rétegsorú te
rületek sajátossága.
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Physical characteristics of the Q uaternary at 
Szeged, Hungary

(Dr. T. Ungár)

The extent of Szeged's geological form ations is 
discussed both areally  and in vertical section (Fig. 1). 
In addition, the results of the Processing of 1150 
sedim entophysical data a re  presented. The Pleistoce- 
ne and Holocene sedim ents can be shown to be stati- 
stically individualized on Casagrande’s plasticity graph 
(Fig. 2). A discrepancy in  compactness can be recogniz- 
ed betw een Kézdi’s phase diagram  (Fig. .3) and Rét- 
h á ti’s graph (Fig. 4). As shown by statistical methods, 
the sedim ents of Szeged are less favourable in term s 
of consistitency (Fig. 5), shearing strength (Fig. 6), load 
capacity (Fig. 7) and com pressibility as com pared to 
other H ungárián sedim ents of sim ilar plasticity. This 
phenom enon is sensibly m anifested in the expendi- 
tu res on foundation and the choice of foundation 
techniques.
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Könyvismertetés

A  SZU bauxitelőfordulásainak genetikai osztályozása 
és típusai

„Nauka”, M oszkva, 1974, 307 old., szerk. D. G. Szapozs- 
nyikov

(Geneticseszkaja klasszifikacija i tipü  bokszitovüh 
mesztorozsdenyij SzSzSzR)

A SZU Tudományos Akadém iája Teleptani In té
zetének népes szerzői kollektívája á ltal ír t könyv a 
korábbi osztályozások ism ertetése u tán  indokolja és 
bem utatja a javasolt osztályozást. Az előfordulásokat 
csoportokra, alcsoportokra, osztályokra és típusokra 
bontják  az alábbi séma szerint:

Csoport Alcsoport Osztály Típus

Rezidu
ális
(lateri-
tes)

Eluviális Szakaszos képző- 
désű (guineai), 
Közvetlen képző- 
désű (kasszái) 
Laterites-üledékes 
(arkansasi)Polige

netikus
(lateri-
tes-üle-
dékes)

Szedimen-
tációs

Deluvi-
ális-prolu-
viális

Lejtői (burnini)

Üledé
kes
Infilt-
rációs

Alluviális Vízmosási
(tyihvini)
Folyómedri
(szmeljani)

Tavi
mocsári

Tavi (észak- 
onyegai) 
Mocsári 
(tyimseri)

Tengeri
Poligén-
szedimen-
tációs

Partszegélyi-
tengeri
(szerpejevói)
Polifaciális
(kajraki)
Afaciális-
infiltrációs
(senurovói)

Poligeneti
kus szedi- 
mentációs 
karsztos

Felszíni
vízi
karsztos

Deluviális-
karsztos
(arkalüki)

Üle
dékes

Karsztos 
(az üledé
kek u tó la
gos bauxi- 
tosodásá- 
val)

Karsztos-
monocikli
kus
Karsztos
policiklikus

Tengerparti-
karrm ezői
(észak-urali)
Sekélykarszti
(küzüldzsari)
M élykarszti
(belini)

M eta-
m orfi-
zált

bauxit
telepek

Üledékes
m etam orf
(obukovói)

A csoportokra és alcsoportokra osztás nem egé
szen világos, a szöveg nincs teljes összhangban a kö
zölt táblázattal. (A szöveg ugyanis 5 csoportot külön

böztet meg: reziduális, poligenetikus, üledékes, infilt- 
rációs és m etam orfizált bauxittelepeket). A lényeg 
azonban az osztályok és típusok megkülönböztetése.

A „m editerrán karsztbauxitok” a 6. fejezet szerint 
a karsztos-m onociklikus osztály tengerparti-karrm ezei 
típusába tartoznak  (a Pireneusok, Dél-Franciaország, a 
Dinaridák, Jugoszlávia, Görögország és Törökország 
bauxittelepei, eu- és miogeoszinklinális területeken). 
Örvendetes, hogy a szerzők végre tudom ásul vették, 
hogy a m agyar bauxittelepek nem  geoszinklinálisban 
képződtek. Szerintük „hasonló típusú bauxitelőfordu- 
lások ism ertek a geoszinklinális övék köztes tömegei
nek területéről is. Ez vonatkozik M agyarországnak a 
Pannon-m asszívum  területén levő jólism ert bauxitte- 
lepeire” (209. old.) Ez jobb közelítés, persze pontosabb 
lenne a masszívum perem éről beszélni. A típusbesoro
lás vitatható, mivel hazai bauxittelepeink, legalább 
részben, a sekélykarszti típusba illenének.

Szovjet példákon bem utatva részletesen ism ertetik 
a szerzők az egyes típusokat és az 55. táblázatban 
összefoglalják a típusonként jellemző szerkezetet, ős- 
domborzatot, a m állási kéreggel és a  kísérőüledékek
kel való kapcsolatot, a bauxittestek a lak já t és a bauxit 
szöveti jellegeit. Ennek a SZU vonatkozásában nagy 
prognosztikus — kutatástervezési jelentősége van.

A m onografikus műhöz 55 táblázat, 109 áb ra és 
192 tételből álló irodalomjegyzék tartozik. Az iroda
lom ban 6 nem -orosz m ű szerepel; kár, hogy sem Bár- 
dossy György, sem Ida Valeton m unkáit nem  vették 
tekintetbe a genetikai osztályozás kialakításánál.

D. E.

L. Dollo — a szovjet tudom ány szemével

A „Nauka” moszkvai könyvkiadó 1974-ben L. K. Ga- 
bunija  tollából 264 oldalas ism ertető-értékelő m unkát 
je len tete tt meg Louis DOLLO (1857—1931) belga paleo- 
biológusról.

É letrajzának és tudományos kapcsolatainak bem u
ta tása  u tán  a szerző Dollo tudományos tevékenységét 
az alábbi tem atikus csoportosításban tárgyalja:

— a gerincesek őslénytana
— etológiái őslénytan (egyes M ollusca-csoportokra 

vonatkozó életm ódi-környezettani m egállapítá
sok)

— a gerincesek összehasonlító anatóm iája
— a tudom ányos népszerűsítés
— az evolúció törvényszerűségei.
A szovjet szerző részletesen elemzi a Kovalevsz- 

kij testvérek hatásá t Dollo-ra. Nagyra értékeli a kö
vetkezetesen végiggondolt evolúciós szemlélet alkotó 
továbbfejlesztését, új törvényszerűségek (a fejlődés 
m egiordíthatatlansága) felism erésével való gazdagítá
sát, am i Dollo érdeme.

A bőséges irodalomjegyzék Dollo 145 m unkáját 
sorolja fel. Ezenkívül számos, a tárgyalt témákhoz 
kapcsolódó őslénytani és zoológiái m unka m ellett 12 
Dollo-ról szóló m űvet említ. Ezek között szerepel 
Lam brecht K álm ánnak 1933-ban az „Á llattani Közle
m ények” XXVIII. kötetében m egjelent cikke is.

Az alapos m unkát paleontológusaink figyelmébe 
ajánljuk.

D. E.

(Folytatás a 70. oldalon)
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Újszeged építésföldtani térképezése
írta: Dr. Kaszab Imre

Az építészetileg közel 100 éves Szeged az 
1879 évi árvíz utáni rekonstrukciós m unkála
tainál két alapvető szempontot ta rto tt szem 
előtt:

a) a település biztonságának fokozását, és
b) egy korszerű (természetesen az akkori 

elképzelések szerint) új város létreho
zását.

Az előbbi célból épült a jobb parti város
részt É és Ny, valam int D felől körülvevő, 
mintegy 13 km hosszú, félkör alakú körtöltés. 
A körülfogott, egyenetlen, gödrös 6—7 m -re is 
az „árvízbiztos” szint alá nyúló és általában 
igen alacsony terü lete t egy ún. „eszményi nívó
ra” akarták  feltölteni. A tervezett m ukálatok 
több, m int 15 millió m3 föld megmozgatását 
tették  volna szükségessé. Először a kis és nagy 
körutat töltötték fel a kívánt szintre, melyek 
így, m in t árvíz védgátak működtek, m ajd a kör- 
utakat keresztező sugárutakat emelték meg. 
Fokozatosan kezdték az utcák és a beépítés sor
rendjében a telkek feltöltését is. A keletkező bel
vizek elnevezéséről, ill. a tiszai recipiensbe való 
ju ttatásáról azonban nem gondoskodtak. Az ak
kori város számára gyakorlatilag kivitelezhetet
len feladatot természetesen nem tudták a tervek 
szerint elvégezni. így jö tt létre a szegedi város
kép sok groteszk, előnytelen különlegessége. A 
város belső részein az eredetileg emeletesnek 
épült házak az utcaszint feltöltésével az utca 
felől földszintesekké váltak, míg az udvar felől 
az épület továbbra is emeletes m aradt. Ugyan
akkor a város külső részein az előírásosan esz
ményi nívóra m éretezett házak szinte „gólya
lábakon” állnak, a feltöltetlen utcaszint felett. 
Pincéjük a terepszint fölé emelkedik, a földszint 
pedig em eletnyi magasságba került.

Az így kialakult város szám talan építésföld
tani, talajm echanikai probléma megoldását ál
lítja a tervezett városfejlesztéssel szemben, köz
művesítés, csatornázás, szigetelés, alapozás 
szempontjából egyaránt.

Tovább fokozza a problém át az a tény, 
hogy a város ma m ár a körtöltésen jóval tú l
haladt, és a jövőben ez m éginkább fokozódni 
fog. Ugyancsak kedvezőtlenül befolyásolja a 
település gazdaságos és biztonságos továbbfej
lődését a körtöltésen belüli tavak (Sintér tó, 
Búvár tó. Sancer tavak, Rókusi téglagyári tavak 
stb.) megléte, ill. m egszüntetésének az elmúlt 
évtizedekben kialakult tendenciája. A tavak fel
töltését ugyanis városi szeméttel, urbanikus 
hulladékokkal kezdték meg, ami azt jelenti, 
hogy alapozáskor a teherbíró talaj szint felett, 
több m vastagságban változó, friss, törmelékes 
vegyes feltöltéssel kell számolni, melyben tala j- 
fizikai értelem ben vett konszolidációs folyama
tokról a ta la jt képező alkotó részek aránytalanul 
kis százalékú jelenléte miatt, nem beszélhetünk.

A felszínközeli és felszíni képződmények, 
ill. feltöltések ilyen heterogén anyagú és korú 
volta miatt, igen változó kémiai összetétel jel

lemzi a talajvizet. A térben és időben változó 
talajvízszint, a víz mozgásával együtt hasonló 
változásokat idéz elő a talajvíz betonra gyako
rolt agresszivitásában is, melynek következtében 
kellett pl. a móravárosi városrész beépítési te r
vét is bizonyos értelem ben módosítani.

Az elm ondottak alapján, a településfejlesz
tési, városrendezési távlati tervek fokozottabb 
megalapozottságára szükségessé vált Szeged 
Megyei Város építésföldtani térképezése prog
ram tervezetének, valam int a legközelebbi fej
lesztési terü lete t lefedő 1 : 10 000-es léptékű 
építésföldtani térképlapsorozat m intaatlaszának 
elkészítése. A térképezendő területet a program - 
tervezet négy változatából a Szeged Megyei Vá
rosi Tanács VB és a M agyar Állami Földtani 
Intézet Dél-alföldi Területi Földtani Szolgálata 
közösen jelölték ki (1. ábra). A terü let magába

1. ábra. Szeged m egyei város építésföldtani térképe
zése 4. alternatíva szerinti szelvényfelosztása a 10. jelű  

újszegedi lap feltüntetésével

foglalja Észak- és Dél-újszegedet, valam int Sző- 
reg északi részét. A felvételezést a Központi 
Földtani Hivatal megbízása alapján a MÁFI 
Dél-alföldi Területi Földtani Szolgálata végzi, 
ill. végezte 1973 és 1794-es években.

A  térképezés célja

A térképezés mindazon mérnökgeológiai, 
építésföldtani ism eretek feltárását, regionális 
összefüggéseinek konkrét megadását tűzte ki 
célul, m elynek segítségével lehetővé válik a 
döntéselőkészítések földtanilag megalapozott, 
érdemi elbírálása. Tájékozódást ad az egyes táj-, 
ill. területegységek várható talajmechanikai,
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alapozási problémáiról, nem helyettesítve azon
ban a kiviteli tervekhez szükséges talajm echa
nikai szakvéleményeket. Célkitűzését a prog
ram tervezetben összefoglaltan jelöli meg, ahol 
a térképtükör m éreteinek m egváltoztatásával 
négy változatban dolgoztuk ki a terület 
1 : 10 000 léptékű szelvényfelosztását. A térké
pezést most a 4. alternatíva szerint készítettük, 
47X60 cm-es térképtükörrel, m integy 28 km 2-re 
vonatkozóan.

A  térképezés előkészítése, adatgyűjtés

A különböző céllal és jelleggel korábban 
készült fúrások, szakvélemények, a terü letre  vo
natkozó jelentések adatainak begyűjtésével kez
dődő m unka több ezer adat felhalmozódását 
eredményezte. Elsődleges szelektálását területi 
eloszlásuk meglehetős egyenetlen volta tette 
szükségessé. Az 1 : 10 000 lépték nem tudja 
követni pl. a talajm echanikai szakvélem ények
hez készült 15—20 m-es fúrási távolságokat, 
így a terü let beépített részén készült közel 1000 
db talajm echanikai szakvélemény fúrásai kö
zül a jellemzőt választottuk ki, ezt dokum entál
tuk a fúrásszelvény, az egyes rétegek talajfizi
kai jellemzői, a fúrás helyének 1 : 1000 m éret
arányú helyszínrajza és a szakvélem ényre vo
natkozó adatok (hol, mikor, ki, m ilyen törzs
számon készítette) feltüntetésével.

A terület további földtani, hidrogeológiai 
megismeréséhez, a vonatkozó vízföldtani naplók
ból gyűjtö ttünk adatokat, am it a szénhidrogén- 
kutató-fúrások adataival kiegészítve, részletes 
ism eretet szereztünk a m élyföldtani adottsá
gokról.

A vízviszonyok, elsősorban a talajvízre vo
natkozó ism eretek bővítéséhez, felm értük az 
ásott kutakat és pincéket, begyűjtö ttük az épí
tésföld tanilag fontos adataikat, majd egyidő- 
ben végigm értük a vízszinteket.

Térképező fúrások, laboratóriumi vizsgálatok

A  begyűjtött adatokat térképre rakva jól 
látható „fehér foltok” m aradtak, melyek m eg
szüntetésére szem előtt tartva a kutatás egyen
letességének elvét 500X500 m-es hálóban, 98 
db sekélymélységű (—10,0 m) kisátm érőjű fú 
rást telepítettünk (kivitelezője az AGROBER 
Csongrád megyei Kirendeltsége volt). A széle
sebb skálájú laboratórium i elemzés lehetővé 
tételére, a felszínközeli rétegek alaposabb meg
ismerésére, nem utolsó sorban a fagymélység, 
ill. fagyási jelenségek megfigyelhetőségére, to
vábbi 9 db kutatóakna mélyítésével növeltük az 
észlelések számát.

A fúrásokból és kutatóaknákból ve tt m in
tákat a szokásos talajm echanikai vizsgálatokon, 
m int víztartalom , plasztikus és konzisztencia 
állapot m eghatározására vonatkozó vizsgálatok, 
hézagtényező, telítettség, térfogatsúly stb. kívül, 
ásványos összetétel, összenyomhatóság, lineáris 
zsugorodás, DTA, DTG, TG karbonáttartalom , 
kapilláris emelkedés, valam int áteresztőképesség

szempontjából vizsgáltuk. A több ezer vizsgálati 
eredm ényt ugyancsak dokum entáltuk.

A fúrásokból nemcsak kőzetm intákat, ha
nem ahol a talajvizet m egütöttük, vízm intát is 
vettünk, melyek komplex vizsgálata során első
sorban a betonra gyakorolt agresszivitás m érté
két állapítottuk meg, az egyéb anionok és kat
ionok, ill. jelenlévő oldott sók mennyiségének 
m eghatározása mellett.

Eredm ények feldolgozása, térképvázlatok

A  hatalm as m ennyiségű adathalm az rend
szerezése, kritikai értékelése és felhasználható
sága m értékének eldöntése u tán  került sor a kü
lönböző térképváltozatok megszerkesztésére. Az 
atlasz nem a teljesség igényével készült, sokkal 
inkább azoknak a lapoknak elkészítését tűztük 
ki célul m agunk elé, m elyek szemléletesen bi
zonyítják, még síkvidéki adottságoknál is az 
építésföldtani térképezésben rejlő lehetőségeket 
a településfejlesztési, városrendezési problémák 
megoldásában, ill. az ilyen vonatkozású döntések 
földtani megalapozottságában. Jelen esetben a 
legközelebbi fejlesztési terület, Dél-újszeged 
építésföldtani viszonyainak megismerése volt az 
elsődleges cél, am iért ebben a térségben a ku
tatólétesítm ényeket 250X250 m-es hálóba „sű
r íte ttü k ” .

Az atlasz a következő térképváltozatokat 
tartalm azza, a hozzátartozó magyarázóval:

I. Észlelési változatok

I— 1. Dokumentációs térképen a térképezett 
területen  korábban készült talajm echanikai, 
víz-, szerkezet- és szénhidrogénkutató, valam int 
a térképezés során m élyült valam ennyi fúrás és 
kutatóakna helyét ábrázoltuk a fúrások mélysé
gének, m intái anyagvizsgálatának részletessége 
megjelölésével, sorszámmal ellátva. Az egyes 
kutatólétesítm ények valam ennyi lényeges adata 
a m ellékelt dokum entációban a sorszáma (azo
nosítási száma) alapján visszakereshető. Így 
konkrét tervezési feladatok beruházási program 
ja készítésekor a területism ertető talajm echani
kai szakvélem énynek megfelelő ismeretességi 
fokkal rendelkezhet a tervező. A további megis
m erést a

I—2. Vízföldtani észlelési térkép adatai 
növelik. Ezen a térképen azokat a megszűnt és 
meglévő ásott kutak és pincék helyeit tün te ttük  
fel, m elyeket felm értünk, részletes adataikat, 
m integy kataszterként a dokum entációban mel
lékeltük. Ugyancsak ábrázoltuk az időszakos és 
állandó vízállásos területeket, a víztornyok, 
hévíz- és term álkutak, ny ílt szelvényű árkok, 
vízátemelő telepek, egyéb vízépítési m űtárgyak, 
valam int a talajvízszintészlelő kutak és idősza
kosan észlelt ásott kutak helyeit. Kiegészítő 
térképen hasonlítjuk össze az 1940. és 1970. évi 
belvizes területeket, utóbbi esetében az elöntött 
terü let felhasználása megjelölésével.

A térképezett terü let gazdasági és term é
szeti földrajzi viszonyainak megismerését se
gíti elő a
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I— 3. Műszaki állapot térkép, melyen a je
lenlegi és távlati tervben szereplő területfel
használás megjelölésével rendszereztük a külön
böző jellegű meglévő és várható beépítettsége
ket, elkülönítve az ipari, mezőgazdasági, lakó- 
stb. területeket.

II. Földtani térképváltozatok

II— 1. A felszíni képződmények földtani 
térképe, mely eltér a fedett értelem ben vett föld
tani térképtől. A feltöltés, humuszos feltalaj 
alatti első alapozásra alkalmas (talajm echaniká
ban term ett talajként ismert) kőzetféleségeket 
ábrázolja, területegységenkénti idealizált osz
lopszelvénnyel kiegészítve.

II—2. Fúrásszelvények térképe az 
1 : 200 000-es térképlapsorozatnál ism ert „épí
tésföldtani változat”-hoz hasonlóan, zömmel a 
térképezéshez készült fúrások rétegsorát bem u
tatva, közel egyenletes sűrűséggel ábrázolja a 
terület földtani felépítését — 10 m mélységig.

III. Felszínalaktani térképváltozat

A terü let geomorfológiailag kevéssé válto
zatos, ezért lényegesebbnek tarto ttuk  a látszó
lag sík térszín „domborzati” helyzetét ábrázolni. 
Elkészítettük a 0,5 m-es relatív  szintkülönbségű 
izovonalas térképet, m elynek segítségével jól 
kim utathatók az 5,0 m -t meghaladó szintkü
lönbségekből adódó felszíni egyenetlenségek, 
kijelölhetők a m élyfekvésű területek, m int el
sődlegesen belvízveszélyes gócok.

IV. Vízföldtani változatok

A talajvíz helyzete térben és időben változó 
volta m iatt az egész terü letre  egyidejű, össze
hasonlítható adatokra van szükség ahhoz, hogy 
izovonalas térképet szerkeszthessünk. K ét idő
beli adatsor állt rendelkezésünkre: egyik a té r
képező fúrásokban 1973 decemberében végzett 
talajvízszint-méréseinkből, a másik az ásott 
kutak és pincékben észlelt legmagasabb 
vízszintek 1973. július—augusztusban felvett 
adataiból. Ennek megfelelően megszerkesztettük 
a külterületi részek

IV— 1. Talajvíz felszín alatti mélysége és a
IV—2. Talajvíz balti szintre vonatkoztatott 

magassága térképeket, amiket hasonló szintérté
kek szerint, külön az ásott kutak és külön a 
pincék maximális vízszintje adataiból szerkesz
te tt térképekkel egészítettünk ki.

IV—3. Talajvíz kémiai összetétele térkép 
m integy 120 helyről vett vízm inta elemzésének 
csillagdiagram form ájában történő ábrázolása. 
A m intavételek közel egyenletes eloszlású he
lyei lehetővé teszik a kémiailag domináló jelle
gek jó területi elkülönítését és az áttekinthető, 
mégis az egész terü let talajvizét átfogóan jel
lemző kémiai tulajdonságok változásainak nyo- 
monkövethetőségét.

IV—4. Külön térképen ábrázoltuk a tala j
víz betonra agresszív hatásának alakulását, az 
SO. ionok mg/1 tartalom  és az összes keménység 
szám szerinti értékeiből szerkesztett izovonalas

térképen, am it a Ca- és M g-iontartalom izovo
nalas térképével egészítettünk ki.

IV— 5. A talajvízre jellemző összes oldott 
sótartalom  ugyancsak izovonalas térképre ke
rült, a szabad HCCh-tartalom izotérképével 
kiegészítve.

V. Alapozási térképváltozatok

Az alapozási viszonyokat feltüntető térké
pek, melyek egy-egy adott szintre vonatkoz
tatva tartalm azzák a különböző kőzetminőségek 
elterjedését 1,5—2,0 m vastagsági szeletek do
m ináns kifejlődése szerint. így készítettük:

V—  1. Ö,0— 1,5 m
V—2. 1,5— 3,5 m
V—3. 3,5— 5,5 m és
V—4. 5,5— 10,0 m közötti mélységi kate

góriákba harántolt rétegek alapján térképeket. 
A kőzetfizikai jellemzők térképi szerkesztésénél 
igyekeztünk a nagyszámú laboratórium i vizsgá
lat statisztikus összefüggéseit, a földtani adott
ságokkal összhangba hozni, amit a térképeket 
kiegészítő idealizált rétegsorokban foglaltunk 
össze.

Földtani felépítés és földtani eredm ények  
a térképezett területen

A térképezett terü let (2. ábra) földrajzilag a 
M aros-torkolat és a Tisza közel derékszögű sze
gedi kanyarulatára terjed  ki. Az É-on és Ny-on 
a Maros és a Tisza határolta terü let a szegedi 
oldalnál mélyebben fekvő több, m int 50%-ban 
beépített, ill. hullám térrel foglalt, kisebb rész
ben mezőgazdasági, kerti művelés alatti, helyen
ként erdőkkel borított. A területfelhasználási 
különbségeket részben földrajzi, településtörté
neti, csökkent arányban földtani adottságok 
form álták. Természetes magaslatai az ÉK-i ré
szen, a Tisza és Marossal közrefogott, Marostól 
É-ra eső terület, valam int a szőregi belterület 
,,domb”-ja. m elyeket az árvédelm i és vasúti 
töltések több m magas vonalas létesítményei, 
m int mesterséges magaslatok egészítenek ki. 
Legmélyebben fekvő regionális egység a dél
új szegedi terület és a Holt-M arost közvetlen 
kísérő alig 100 m-es sáv.

A felszínalaktanilag elkülöníthető négy te
rület felszínközeli (— 10,0 m) rétegződési viszo
nyait jellemző fúrásszelvények (3. ábra) igen 
változatos földtani kifejlődést m utatnak.

a) A M aros-torkolattól É-ra különböző kö
töttségű agyagokkal kezdődik a rétegsor, amit 
iszap, m ajd homoklisztes finom homok követ. 
A К -felé növekvő vastagságú agyagos képződ
m ényekbe helyenként iszaplencsék települtek, 
m elyeket harántolva ismét agyag jelentkezett a 
fúrásokban. Dél felé, a Maros m entén különböző 
vastagságú homokliszt-felhalmozódások települ
tek a finomabb szemcséjű kötöttebb rétegek 
közé.

b) A Tisza és a K am ara-töltés közötti terü 
leten a durvább szemcsézettségű humuszos fel
színi rétegek alatt erősen kötött kövér agyaggal 
indul a rétegsor, mely 2,0—3,0 m vastag, vi-
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szonylag nyugodt, horizontális településű. Fekü- 
jében iszap és homokliszt valam int finom 
homokrétegek váltakoznak.

c) A Holt-M aros térségében a felszínközeli 
képződmények eltérő vastagságú, erősen kötött 
agyagrétegekkel kezdődnek, és lefelé durvuló 
jellegű is2ap, homokliszt, m ajd finom homok
rétegekkel folytatódnak.

d) A K am ara-töltésen kívüli á rté r felépíté
sében a változó vastagságú és kötöttségű felszín
közeli agyagok alatt fokozatosan durvuló, vastag

laza üledékek jellemzők. Eltérés a legmélyebben 
fekvő 14. jelű  fúrásnál figyelhető meg csupán, 
mely teljes szelvényében iszapot tá r t  fel.

A felszínközeli sovány, közepes és kövér 
agyagok elkülönítésének alapját plasztikusságuk 
mértéke, plasztikus indexük szabvány szerinti 
kategóriákon belülisége adja meg. A több ezer 
laboratórium i vizsgálati eredm ény lehetővé te t
te ezen adatok statisztikus összehasonlítását, 
kiértékelését, ill. a szélső határértékek és átla
gok m eghatározását (1. táblázat). Az átlag 20 m

1. táblázat
A  holocén ártéri és m ederbeli kövér agyagok összehasonlító táblázata 1,0 m -es m élységközökben,

színkülönbség alapján

Talaj-
fizikái

jellemző

0,0--1,0 1,0—2,0 2 ,0--3,0 3,0--4,0 4,0—6,0 8,0—10

szürkés
barna

sárgás
barna

szürkés
barna

, . sötét- , . sárgás k szürkés
barna humuszos barna

sötét
szürke

szürkés
barna

sötét
szürke

humuszos
sárgás
barna

kékes
szürke

73CD
<D min. 19,8 12,3 24,4 20,6 19,5 17,1 28,4 23,2 23,8 13,4 36,1
73 4-> ‘03 t-i max. 34,0 30,8 36,9 31,7 38,6 37,4 43,6 32,5 41,4 33,3 41,0

cd 'r;-4-* ►> ált. 29,0 15,1 28,3 26,7 28,2 28,5 36,4 28,7 34,6 24,6 38,5

min. 32 33 39 32 40 33 31 31 40 31 36

N X max. 45 61 51 52 61 46 49 42 51 39 40
73 (D

E .S ált. 40 35 45 41 52 39 46 35 46 35 37

*73 min. 10 3 7 8 6 9 7 11 7 13 12
‘CÖT5 max. 16 15 13 16 23 21 14 20 22 16 14
Я M:0 '3 N 73 73 ált. 12,6 12,3 10 11,6 11,4 14 10,7 14,5 10,6 14,5 13,3

min. 0,45 0,59 0,61 0,61 0,47 0,46 0,74 0,55 0,57 0,44 0,87

bű S max.
N %

0,84 0,81 0,94 0,75 0,94 0,93 1,11 0,88 0,99 0,81 0,92

'".fe ált. 0,74 0,69 0,74 0,66 0,70 0,67 0,91 0,67 0,79 0,64 0,89

min. 32 37 38 38 35 32 43 36 41 31 46
i яbű ад max.cö О 46 45 48 48 49 48 53 47 52 45 48

■J.jD ált. 42 41 43 40 37 40 48 40 45 39 47

, min. 1,98 1,99 1,93 2,01 1,93 1,94 1,85 1,96 1,90 1,99 1,90
cöад max.
«Н

2,23 2,13 2,12 2,12 2,23 2,23 2,04 2,16 2,14 2,25 2,01

ált.4-> 73 2,04 2,07 2,03 2,08 2,06 2,08 1,95 2,07 2,00 2,06 1,95

-Л ^ min.
‘2 Ё

0,32 0,23 0,27 0,41 0,0 0,23 0,39 0,0 0,0 0,23 1,11
С оо rí max.о cö 3,95 3,97 5,07 2,04 4,93 4,76 3,74 4,77 5,34 3,70 2,95

I I  ált. 2,21 2,17 1,92 0,98 1,3 2,34 1,4 2,12 1,17 1,93 2,03

holocén képződmények felszínközeli, egykori 
ártéri lerakódásait a m élyebben fekvő m eder
lerakódásoktól makroszkóposán általában színük 
alapján elfogadhatóan elkülöníthetjük. Az ösz- 
szehasonlító táblázatból kitűnik, hogy ez a határ 
a felszín a la tt — 5,0—6,0 m -en húzható meg. E 
szint fölött a sárga, sárgásbarna, barnássárga, 
szürkéssárga, szürkésbarna, sötétszürke (humu
szos) stb. színek jellemzők, míg alatta egyértel
műen csak a kékesszürke színmegjelölés alkal
mazható. Ez a m egállapításunk nem csak az 
agyagokra vonatkozik! Fenti táblázatban kövér

agyagok esetében adtunk meg összehasonlító 
értékeket, 1,0 m-es szintenkénti átlagolással, 
vagy mélységközökkel. A holocén ártéri és me
derbeli kövéragyagok átlagos fizikai tulajdon
ságainak összevetésekor el kell ism ernünk, hogy 
nincs lényeges különbség a színek szerint elkü
lönülő felszínközeli kövér agyagok között. 
Ugyanezt a m egállapítást tehetjük  az agya
gok szín szerinti elkülönítése eredm ényeként 
kapott átlagos adatsorok összehasonlításakor is. 
így, bár sok nehézséget okozott a térképek szer
kesztésekor a nagy időintervallum on belül,
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5
N Y O M O  F E  S Z  U L T S  E  G б'

M i n t a
<0 kp/cm^száma mélysége megnevezése

1. -o,5 m barna iszap l,7o 1,1
2. -o,5 m sárgásbarna sovány agyag 1,78 2,2
3. -1,1 m Sobarna szürkefoltos s 0agy. 2,11 2,2
4. -1,4 m s.barna humuszos s.agyag l,8o 1,6
5. - o ,8 m sötétszürke hűm.közepes a. 1,84 2,3
6. - o , 8 m sárga sz.foltos köz.agyag 2,o9 2,6
7. -o,4 m sötétbarna kövér agyag 2, o2 3,2
8. -o,6 m szürkésbarna kövér agyag 1,86 3,6
9. -l,o m sütétsz. hűm. kövér agyag 1,98 2,8

H-1 о • -1,1 m sárgásbarna limonitos k ö v 0a , 1,88 3,2
11. -1,4 m sötétsz. hűm. kövér agyag 1,8o 2,6
12. -1,6 m sárgásbarna lim.kövér agy. 1,88 3,o

4. ábra: A  felszínközeli (0,0—2,0 m) képződm ények  
fajlagos összenyomódási görbéi egyirányú terhelés 

esetén

különböző szerzők készítette talajm echanikai 
szakvélemények (1952— 1973 között!) megneve
zései alapján történő összehasonlító, ill. azono
sító elemzés, a talajfizikai jellemzők segítségé
vel ezen problém a áthidalhatóvá vált.

Sokkal lényegesebb a statisztikus feldolgo
zás eredm ényeként adódó szórások értelmezése.

Míg a holocén m ederbeli kövér agyagok fizikai 
tulajdonságainak m aximális és m inimális érté
kei igen kis különbséget m utatnak, addig a ho
locén á rté ri kövér agyagok hasonló összevetése 
igen nagy, esetenként közel 100%-os különb
séggel jellemezhetők. Különösen a felszínközeli 
— 1,0—2,0 m mélységig vizsgált kövér agyagok,



valam int a m élyebben fekvő humuszos agyagok 
vizsgálati értékeinek szórása számottevő. Ennek 
okát elsősorban kevésbé konszolidált voltukkal, 
ill. a hum usztartalom m al lehet összefüggésbe 
hozni, hiszen a laboratórium i vizsgálati meg
bízhatóság m inden esetben közel azonos volt 
(egyazon fúrás m inden m intáit nagy valószí
nűséggel ugyanaz a laboratórium  laboránsa vé
gezte, azonos feltételek mellett).

A talaj kémiai tulajdonságok közül а СОз- 
tartalm at hasonlítottuk össze. Látható, hogy a 
holocén m ederbeli kövér agyag, mely, m int fekü 
agyag is figyelembe vehető, a holocén ártéri 
agyagokkal szemben lényegesen egyenletesebb 
eloszlásban, kiegyenlítettebb arányban karbo
nátos. Ez utóbbiak karbonáttartalm ának átlagos 
értékei sem színük szerint elkülönítve, sem a 
mélység függvényében nem m utatnak szabály- 
szerűséget, hiszen a sárgásbarna kövér agyag 
— 1,0—2,0 m m élyen átlag 0,98%, míg a 0,0— 
1,0 m mélységközben 2,17%, a szürkésbarna 
kövér agyag mindvégig (0,0—4,0 m-ig) 2,0% 
fölött, ugyanakkor a sötétszürke (humuszos) 
kövér agyag 1,2—1,3% karbonátot tartalm az.

Alapozási szempontból lényeges a külön
böző felszínközeli, alapozásra leggyakrabban 
igénybe vett, laza üledékek szilárdsági tulajdon
ságai. A kohézióval rendelkező finom szemcsés 
iszap, de főleg az agyagképződmények ,,in situ” 
szilárdságáról jó megközelítéssel nyerhetünk 
képet az egyirányú nyom ókísérlettel. Tekintet
tel arra, hogy a kísérlet eredm ényét összegző 
görbe lefutása bizonyos értelem ben függ a 
m inta abszolút m éreteitől, a m intavétel minő
ségétől, így elsősorban összehasonlítási vonat
kozásaiban használható eredményesen.

A 2. ábrán feltün tete tt helyeken telepített 
kutatóaknákból vettünk  teljes szelvény m entén 
m intákat egyirányú nyom ókísérlet céljára. A 
térképezett terü let legtipikusabb képződményei
nek különböző mélységben m eghatározott gör
béit, az egyes kohéziós kategóriák szerint a te r
mészetes állapotnak megfelelő térfogatsúly (y t 
és a törést előidéző terhelés hatására keletkező 
feszültség (ő) értékeivel való összehasonlítható
ság kedvéért, a 4. ábrán láthatjuk.

A legnagyobb nyom ófeszültséget (d >  3,0 
kp/cm2) a kövér agyagokon belül a 0,0— 1,0 m 
közötti m intákon határoztuk meg, ami m inden 
bizonnyal a kedvezőbb term észetes víztartalom 
mal függ össze. Az 1,0 m -nél nagyobb m ély
ségből vett m inták nyomófeszültsége kisebb, 
ő =  2,6—3,0 kp/cm 2 között alakul. A humuszos 
kövér agyagok nyomófeszültsége alacsonyabb 
(2,6—2,8 kp/cm2), m int a limonit-gumós, göbe- 
cses „szennyeződésű” kövér agyagoknál m érhető 
(3,0—3,2 kp/cm 2).

Az előforduló felszínközeli közepes agyagok 
többé-kevésbé humuszosak, nyomófeszültségük 
kisebb, 2,3—2,6 kp/cm 2 között változik. Lénye
gesen nagyobb a szélső értékek közötti különb
ség a sovány agyagoknál, am it vizsgálataink 
szerint 1,6—2,2 kp/cm 2 között határoztunk meg. 
Meglepő, hogy az egymáshoz közeli humuszos 
közepes agyagok görbéi a sovány agyagok ha
tároló görbéinek szélesebb intervallum án belül

helyezkednek el. A kövér agyagok görbéi jól 
elkülönítve, ugyancsak széles mezőben rajzol
hatok meg.

A laza, porózus üledékek terhelésekor kez
detben a hézagokat kitöltő víz viseli a terhelést, 
m ajd a víz kinyomódásával a feszültségek a 
hézagtérfogat csökkenésével fokozatosan a váz- 
szerkezetekre adódnak át. Ezzel párhuzamosan 
a kőzet összenyomódik. A fajlagos összenyomó
dás és terhelés függvénygörbéjéből m eghatá
rozható összenyomódási modulus a különböző 
létesítm ények várható süllyedése m értékének 
számításához igen fontos adatot szolgáltat.

A kutatóaknából az összenyomódási modu
lus (M) m eghatározására is vettünk  m intákat 
(5. ábra). A felszínközeli (0,0— 1,0 m) rétegek 
összenyomhatósága lényegesen nagyobb, m int 
a néhány dm -rel mélyebben fekvőké. Míg az 
előbbieknél 50—130 kp/cm2 között változik az 
M értéke, azonos képződményt vonva párhu
zamba, az utóbbi esetben 150— 190 kp/cm2-nek 
határoztuk meg az összenyomódási modulus 
nagyságát.

Érdekes összefüggés figyelhető meg a 100 
kp/cm 2-nél nagyobb M értékhez tartozó görbék 
között, m elyek csaknem párhuzam osak egymás
sal, enyhe ívelésűek, közel vízszintesek, ezzel 
szemben a 100 kp/cm2-nél kisebb M értékek 
görbéi nagyobb dőlésűek, erősebben íveltek és 
burkoló görbéik kü rt szerűen kiszélesedő.

A különböző felszínközeli holocén képződ
m ények ásványos összetételét 200 szemcse meg- 
számolása alapján határoztuk meg (2. táblázat). 
A számlálás eredm ényét százalékokban fejeztük 
ki. E százalékértékek csupán az elegyrészek egy
máshoz való számviszonyát, ill. az elegyrészek 
százalékos gyakoriságát fejezik ki, és nem a 
térfogat, vagy súlyszázalékos összetételt. A táb
lázatban a kövér agyagtól a finom homokig dur
vuló kőzetféleségeket válogattunk össze a térké
pezett terü let különböző helyeiről vett m inták 
adatai közül, így reprezentálva az előforduló 
valam ennyi ásványos elegyrészt.

A rendszeres ásványtan osztályai szerinti 
csoportosításban m egadott ásványok az egyes 
területeken eltérő számban vannak jelen. így 
a legnagyobb változatosságot a M aros-torkolat 
térségében, míg a legkevesebb ásványféleséget 
a dél-új szegedi területen  m uta ttunk  ki.

A terü let egészén jellemző az agyagosodott 
szemcsék nagy százaléka, az egyszerű oxidok 
közül a kvarc, az összetettek közül pedig a mag- 
netit. A szilikátok közül:

a) néző (sziget) szilikátok: gránát, disztén, 
zoizit

b) szóró (csoport) szilikátok: turm alin
c) ino (lánc) szilikátok: hipersztén, augit,

amfiból
d) fiiló (réteg) szilikátok: muszkovit, biotit
e) tekto (térhálós) szilikátok: földpátok

Elvétve előfordul a szulfidok közül a pirít, főleg 
a Holt-M aros területén, és a foszfátok közül az 
apatit, elsősorban a Maros torkolatánál.
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M i n t a összenyomódás! 
modulus /М/

Kutatóakna
számaszáma mélysége megnevezése

1 . - 1 ,5 -1 ,6 5 sárgásbarna l im .k öz . agyag 51,5 4
2 . - 0 ,5 -0 ,6 5 szürkésbarna kövér agyag 67,5 9
3 . - 1 ,3 -1 ,4 5 sárgásbarna közepes agyag 74,o 9
4 . -1 ,6 -1 ,7 5 barna homokliszt 81,4 6
5 . -0 ,3 -0 ,4 5 sötétbarnásszürke köv.agy. 8 3 ,o 10
6 . - 0 ,8 -0 ,9 5 sárga szürkefo ltos  sov .a . 8 3 ,o 1
7 . - 0 ,5 5 -0 ,7 sötétszürke agyag 8 6 ,0 8
8 . -0 ,4 -0 ,5 5 sárgásbarna közepes agyag 88,5 4
9. - 1 ,6 -1 ,7 5 sárgásbarna lim.köz.agyag 88,5 5

1 0 . - 0 , 9 - l , o 5 s ö té t s z . f e k e te  kövér agy. 1 0 0 ,0 4
1 1 . -0 ,7 -0 ,8 5 sárgásbarna homokliszt 113', 0 7
1 2 . -0 ,4 -0 ,5 5 barna iszap 129,0 6

13. - l , o 5- l ,2 sárg.barna s z ü r k e f o l t . s .a . 133,0 1

14. - 1 ,0 -1 ,1 5 sárga,szürkeeres köv.agyag 157,0 10

15. -1 ,2 -1 ,3 5 barna homokliszt 166 ,0 2
16. - l , 9 - 2 ,o 5 szürke finom homok 314,0 2

5. ábra: A  különböző felszínközeli képződm ények
kompressziós görbéi és összenyomódást m odulusuk  

értékei
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Az agyagásványok m eghatározására végzett 
differenciál term ikus elemzés (DTA) görbéi (6 . 
ábra) alapján azonos gyakorisági arányban 
m ontm orillonit és illit jelenlétét állapítottuk 
meg.

A m ontm orillonit csoport ásványainak 
DTA-görbéit három  endoterm  és egy exoterm  
csúcs jellemzi általában. A m ontm orillonit te r
mikus görbéjén az első endoterm  csúcs 200 °C 
alatt, az abszorbeált víz eltávozásából adódik.

Ez a folyam at reverzibilis. Az abszorbeált víz 
m ennyisége azonban függ a relatív  nedvesség
től, és a kicserélhető kationok minőségétől. Ezért 
ez a csúcs sem alakra, sem nagyságra nézve 
nem jellemző, m ennyiségi m eghatározásra nem 
alkalmas, viszont alakjából következtetni lehet 
a kicserélhető kation milyenségére. A rácsszer
kezetben lévő OH-gyökök eltávozását jelzi a 
m ásodik endoterm  csúcs 670—710 °C között. 
Ez a határérték , attól függően, hogy az Al-ot

зво
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M i n t a K utató
akna

számaszáma m ély
sége megnevezése

i. - 0 ,2 szürkésbarna sovány agyag 9.

2 . - —0,5 sárgásbarna közepes agyag 4.

3. —0,5 sárgásbarna agyag 6 .

4. - 0 ,7 szürkésbarna sovány agyag 2 .

5. —0,8 sárga, szürkefoltos sovány ag. 1 .

6 . - 1,0 sötétszürke (fekete) kövér ag. 4.

7. - 1Д barnásszürke agyag 7.

8 . - 1Д
sárgásbarna, szörkefoltos 

sovány agyag 1 .

9. - 1 ,6
sárgásbarna limonitos 

köz. agyag 2 .

10 . —1,7 barnásszürke közepes agyag 6 .

1 1 . —1,4 szürkésbarna iszapos agyag 7.

12 . —0,8 barnássárga iszap 4.

13. —1Д
barnássárga iszapos 

finom homok
6 .

14. —1,9 szürke finom homok 2 .

6. ábra. A  felszínközeli képződm ények DTA görbéi

Fe vagy Mg helyettesíti-e, egészen 400—800 °C 
között változhat. Sok esetben alig észrevehető 
a harm adik endoterm  csúcs 900 °C-nál, amikor 
a rácsszerkezet teljes széteséséről van szó. Az 
oktaéderréteg helyettesítéseitől függően, pl. ha 
az Al-ot Fe helyettesíti, az endoterm  csúcs 
teljesen eltűnhet.

Az illit DTA görbéje kevésbé jellemző, m int 
a montmorillinoté. A csúcsok kevésbé kifejezet
tek, kisebbek és tompábbak. Sokkal inkább 
ásványcsoportról, m int egyetlen ásványról 
beszélhetünk görbéinkből ítélve.

Az 5. és 8 . jelű görbék 840 °C, ill. 870 °C- 
nál látható csúcsai klorit jelenlétét bizonyítják. 
A klorit DTA-görbéjén két endoterm  csúcs van, 
egyik 650 °C körül, a másik 850 °C táján. Gyak
ran az első csúcs alacsonyabb hőm érsékleten 
jelentkezik (12. vagy 9. jelű görbe) és a máso
dik csúcs csaknem teljesen el is tűnhet (1 0 . és
4. jelű görbék).

A szilikátok közül a m uszkovit jelenléte 
m utatható még ki a 750—950 °C között szélesen 
kirajzolódó endoterm  csúcsa alapján (3. és 13. 
görbe).

A finom homokból készült 14. jelű  görbe 
570 °C-nál látható endoterm  csúcsa nagy m eny- 
nyiségű kvarc jelenlétét bizonyítja.

A bem utatott 14 m inta DTA görbéje alap
ján a m inták százalékos arányban az alábbi 
ásványokat tartalm azzák:

2 %  dolomit 
2 %  lim onit 
5% kvarc

5% muszkovit 
16% kalcit 
16% klorit 
16% m ontm orillonit 
16% illit
2 2 %  szerves anyagok
A holocén agyagok jellemző agyagásványa 

tehát a m ontm orillonit és az illit.

Talajvízzel kapcsolatos m egfigyelések

Építésföldtanilag nemcsak a függőleges 
talajvízszintváltozási periódusok évi és sokévi 
szélső értékeinek ism erete fontos, hanem  lé
nyeges, a talajm echanikai vizsgálatok során ál
talában nem elvégezhető olyan regionális folya
m atok regisztrálása is, mely a vízszintes talaj
vízmozgásokat, áram lási irányokat jelöli ki. 
A térképezett terü lete t É-on és Ny-on a Maros 
és a Tisza folyók övezik, ami a terület nagy 
részére ható általános horizontális talajvízáram 
lás lehetőségét feltételezi. A folyók vízszint- 
változásainak hatása, a laza fiatal üledékekben 
felgyülem lett talajvíz vízszintes irányú mozgá
sát, kölönösen a folyókhoz közelebbi terü let
sávon, feltehetően felgyorsítja. Az így jelent
kező leszívó és visszaduzzasztó hatás által elő
idézett, turbulens áram lás során lehetőség nyí
lik a talajvíz kémiai jellegének változékonysá
gára, ill. az idő függvényében a sókoncentráció 
kiegyenlítődési tendenciájára.

Az 1973 decemberében a fúrásokban egy
idejűleg m ért nyugalm i talajvízszintek adatai
ból m egszerkesztett izovonalas térkép (7. ábra) 
izovonalai a vártnál lényegesen kisebb m érték
ben igazolták a folyók talajvízre gyakorolt hatá
sát. A M aros-torkolat térségében, különösen a 
Tisza—Maros szögben az izovonalak csaknem 
párhuzamosan, a folyókhoz közeledve csökkenő 
távolsággal futnak, ezzel szemben a Tisza Holt- 
Marostól DNy-ra eső dél-újszegedi szakaszán az 
izovonalak bár a folyóval nagyvonalakban pár
huzamosak, azonban nem sűrűsödnek úgy be, 
m int a Maros torkolatánál, és kisebb-nagyobb 
lokális dómokkal, ill. helyi depressziókkal zavar
tak  az izovonalak közötti területek. E jelenség 
pontosabb értelm ezésére a folyóktól távolodva 
növekvő távolságokra, 15 db talaj vízszintészlelő 
ku tat telepítettünk a két folyóra merőlegesen 
(egymásra is merőlegesen!). A 15. talajvízszint- 
észlelő ku tat a Holt-Maros térségében helyeztük 
el (2. ábra). Az észlelőkutakat 4 db betongyű
rűvel, ill. téglából rakott béleléssel kiképzett 
ásott kút megfigyelésével egészítettük ki. Az 
észlelési helyeken a talajvízszint változásait 
1974. október 11. és 1975. január 20. közötti 
időben, három naponkénti vízszintméréssel rög
zítettük. A mérési eredm ények az idő és relatív 
vízszintváltozások függvényében a 8 . ábrán 
láthatók. A felső grafikonon a Tiszára, a kö
zépsőn a M arosra merőlegesen telepített ta la j
vízszint-észlelő kutak, az alsó grafikonon pedig a 
„semleges” területen  kiképzett kutak szintvál
tozásait m utatjuk  be. A jobb elkülöníthetőség 
kedvéért az ásott kutak vízszintváltozásait vas
tagabb folytonos vonallal jelöltük.

65



66

áb
ra

: 
A

 t
al

aj
ví

z 
ba

lti
 s

zi
nt

re
 v

on
at

ko
zt

at
ot

t 
ny

ug
al

m
i 

he
ly

ze
te

 
19

73
 

de
ce

m
be

ré
be

n



8. ábra: A  ta lajvízszinté szlelő ku tak és az észlelt ásott 
kutak vizének szintváltozásai 1974. ölet. 11. és 1975. 

január 20. között.
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9. ábra: A  Tisza és a Maros v ízszin tjének  változása  
Szeged, ill. M akónál 1974. okt. 11. és 1975. január 20. 
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A megfigyelési idő az általánosan elfogadott 
alacsony, ha úgy tetszik minimális talajvíznívó 
és a kezdődő talajvízszint-em elkedés idejével 
esett egybe. Kedvezően befolyásolták a várható 
vizsgálati eredm ényünket a két folyón ezen idő
ben levonuló árhullám ok. A 9. ábrán szaggatott 
vonallal a Maros, a folytonos vonallal a Tisza 
vízszintváltozásait rögzítettük egyidőben. Jól 
láthatóan egy nagy és két kisebb árhullám  le
vonulása okozta vízszintemelkedés hato tt a 
megfigyelt időben a folyók m entén a talajvízre!

Ezeket az adatokat összevetve m egállapít
hatjuk, hogy mind a Tisza, m ind pedig a Maros 
folyók talajvízre gyakorolt hatását elsődlegesen 
az első három talajvízszintészlelő kútban re
gisztrálhatjuk, m elyek folyóktól m ért távolsága 
nem haladja meg a 200 m -t. További 200 m-es 
zónán belül egy másodlagos, m érsékelt hatás 
figyelhető meg. A terü let többi részén, m int azt 
a 8 . ábra alsó grafikonján látjuk, nem, vagy 
csak kis valószínűséggel kell a két folyó ta la j
vízre gyakorolt hatásával számolni.

Természetesen ezeket a m egállapításokat a 
kutak rendszeres észlelésével, vízszintváltozá- 
saik rögzítésével tovább kívánjuk pontosítani, 
éppen úgy, m int a térképezéssel felhalmozódott 
óriási adatm ennyiség feldolgozása adta lehető
ségek további kiaknázását.

Д-р И. Касаб

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
КАРТИРОВАНИЕ Г. УЙСЕГЕД

Начатое в нашей стране едва десять лет назад, 
инженерно-геологическое картирование проводит
ся или частично уже закончено в городах различ
ных горных и холмистых районов страны. Карти
рование же города Уйсегед отличается тем, что 
впервые здесь осуществляется инженерно-геологи
ческое картирование в венгерском городе, располо
женном в низменном районе.
В статье рассматривается цель картирования; изла
гается составленный проект программы; показыва
ется площадь, подлежащая сбору данных; излага
ются проведенные лабораторные анализы и состав
ляющиеся варианты карт. Затем подробно излага
ются новые геологические знания, полученные 
в процессе проведенных работ, с особым вниманием 
на минералогический состав и петрографические 
особенности приповерхностных пород. Наконец, 
дается отчет о проведенных наблюдениях за поло
жением уровня и движением грунтовых вод, на 
что оказывает подчеркнутое влияние дренирующая 
или восполняющая деятельность обеих близко 
расположенных рек (Тисса и Марош).



(Folytatás az 54. oldalról) 2. Szénkőzettan

Feduscsak M. Ju, K usniruk V. O., Bartosinszka, E. Sz.: 
A  Lvov-volhiniai kőszénmedence kőszénszöveti atlasza. 
(104 oldal, K iev 1974, ukránul).

A cím nél jóval szélesebb tem atikát felölelő m unka 
részletesen foglalkozik az U krajna, Belorusszia és a 
Balti Szovjet Köztársaságok szám ára egyaránt fontos 
energetikai bázist jelentő karbon kőszénmedence kő
szénföldtanával és szénkőzettanával. Részei:

1. A  kőszénmedence földtani és kőszén-teleptana
Rétegtan
Tektonika
Teleptan
A kőszén eredeti növényi anyaga

Vizsgálati módszerek 
Szerves m ikrokom ponensek 
Szervetlen ásványok 
A kőszéntípusok
A m űrevaló telepek kőzettani felépítése

3. A  kőszén minőségi jellemzése  
K ém iai-technológiai tulajdonságok 
Fizikai tulajdonságok

4. A minőségi m utatók regionális változása.
Az irodalom jegyzék 73 címet tartalm az.
A m ű kiem elkedő értéke a 39 táb lán  közölt 122 

színes, jó minőségű mikroszkópi felvétel, am ely a tá r 
gyalt te rü le t kőszéntípusainak szöveti sajátosságait 
m u ta tja  be.

D. E.

70



UNESCO
Nemzetközi Mérnökgeológiai Továbbképző Tanfolyam

Magyarországon
írta: Dr. Fodor Tamásné

A gazdasági és kulturális előrehaladást ■— 
bárm ilyen fejlettségi fokon álljon is egy ország 
—• csak a tudom ány és technika legújabb ered
m ényeinek ism eretével rendelkező szakemberek 
biztosíthatják. A nemzetközi korm ányzati szer
vek (UNESCO, FAO, WHO) az egész emberisé
get egyetemlegesen érintő kérdésekben világ- 
program okat dolgoznak ki (az emberi környezet 
elszennyeződésének kérdése, népélelmezési és 
egészségügyi problémák), s célkitűzéseik meg
valósítására nemzetközi továbbképző tanfolya
m okat is ösztönöznek az azonos feladatokat vég
ző szakemberek számára.

Az UNESCO Természeti Erőforrások Fő
osztálya a M agyar Állami Földtani Intézet kez
deményezését követően, 1972-ben kérte fel 
M agyarországot a „Mérnökgeológia alapjai és 
módszerei” tárgyú Nemzetközi Mérnökgeoló
giai Továbbképző Tanfolyam  rendezésére. A 
m agyar korm ány 1974-ben hozzzájárult ahhoz, 
hogy a Központi Földtani Hivatal védnöksége 
alatt, az UNESCO tám ogatásával és a M agyar 
UNESCO Bizottság közreműködésével a MA
GYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 1975. 
június 1—augusztus 31. között a Budapesti 
Műszaki Egyetemen Nemzetközi Mérnökgeoló
giai Továbbképző Tanfolyamot rendezzen első
sorban a fejlődő országok szakemberei részére.

Az UNESCO és a KÖZPONTI FÖLDTANI 
HIVATAL 1974. évben megkötött szerződésében 
rögzített szempontok alapján és szerint a tan 
folyam előkészítő m unkálatai megindultak. Mind 
az előkészítés, mind a lebonyolítás egységes 
szemléletű, folyamatos szervező tevékenységet 
igényel, mely sokrétű feladatkört a tanfolyam  
vezetősége hivatott ellátni és biztosítani a ren
dezést vállaló intézettel együtt.

A Központi Földtani Hivatal elnöké nevezte 
ki a tanfolyam  vezetőségét az alábbi összetétel
ben:
Tanfolyam-igazgató: Dr. Konda József, a tan 

folyamot rendező M agyar Állami Földtani 
Intézet igazgatója.

Tudom ányos-titkár: Dr. Fodor Tamásné, a Köz
ponti Földtani H ivatal szakági főgeológusa. 

Szervezőtitkár: Peiker György, a M agyar Álla
mi Földtani Intézet tudományos m unka
társa.

A tanfolyam  adm inisztratív ügyeinek, pénzgaz
dálkodásának intézését a földtani intézet dolgo
zói — rendszeres m unkájuknak ellátása m ellett 
— végzik.

A tanfolyam  vezetőségének segítséget adott 
és jelent továbbra is a Vízgazdálkodási Tudo
mányos Kutató Intézet tapasztalattára, elsősor
ban dr. Zrínyi József személyében, akik 1966 
óta a hatodik Nemzetközi Hidrológiai Tovább

képző Tanfolyamot rendezik az UNESCO 1964- 
ben m eghirdetett Nemzetközi Hidrológiai De- 
cennium világprogram keretében. Nélkülözhe
tetlen  segédeszköz „Az UNESCO támogatásával 
rendezendő továbbképző tanfolyam ok szervezési 
irányelvei és lebonyolítása” című, Magyar 
UNESCO Bizottság és Vízgazdálkodási Tudo
mányos K utató Intézet közös kiadványa.

Körültekintő m unkát igényelt a tanfolyam 
célkitűzéseinek meghatározása. A továbbképzési 
anyag kijelöléséhez alapos helyzetfelm érés vált 
szükségessé. Elemeznünk kellett felkészültsé
günket a kiválasztott területen; birtokában va
gyunk-e a legújabb tudományos és gyakorlati 
eredm ényeknek ahhoz, hogy sikeres tovább
képzést végezhessünk. Az elemzés során több 
kutatóhelyen, intézetekben, egyetemeken, a leg
különbözőbb vállalatokban és trösztökben vég
zett mérnökgeológiai tevékenység eddigi hazai 
eredm ényeit, további lehetőségeit kell és szabad 
figyelembe venni.

Azt hiszem az UNESCO megtisztelő fel
kérése Mérnökgeológiai Továbbképző Tanfo
lyam  rendezésére nem véletlen, eredm ényeink 
ism eretén és elismerésén alapszik.

A továbbképzési anyag kijelöléséhez v ita t
hatatlanul a mérnökgeológiával is folgalkozó 
intézm ények és szakemberek támogató — a to
vábbiakban is m inden segítséget megígérő — 
hozzáállása is segített. Az oktatási anyagot, az 
előadások tárgykörét „A mérnökgeológia alap
jai és módszerei” címnek megfelelően, a részt
vevő hallgatók különböző szintű végzettségét is 
figyelembe véve, a következőképpen csoporto
sítottuk :
— előkészítő (alapozó) előadások tárgyköre; kö

ze tfizika, kőzetmechanika, talajm echanika, 
hidrológia, hidrogeológia, geofizika, geomor
fológia, kőzet- és vízkémia.

— általános mérnökgeológiai előadások tárgy
köre; feltárások, helyszíni és laboratórium i 
vizsgálatok, dinam ikai geológiai folyamatok, 
felszínközeli tömegmozgások, természetes 
építőanyagok, mérnökgeológiai térképezés, 
légi fényképek alkalmazása, földalatti üregek 
mérnökgeológiáj a.

— alkalmazott mérnökgeológiai előadások 
tárgyköre: településfejlesztés, településren
dezés, környezetvédelem, vízadó létesítm é
nyek és vízépítés mérnökgeológiája, alapozá
sok. külfejtés és mélyművelés mérnökgeoló
giája, vonalas létesítm ények és a mezőgaz
daság geológiája.

E csoportosítás jól tükrözi a mérnökgeoló
gia tudományági helyzetét, de egyértelm űen azt 
is m utatja, hogy m inden tárgy külön-külön is 
egy hasonló időtartam ú továbbképző tanfolyam
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anyaga lehetne. Első pillanatban kérdéses volt, 
tudunk-e m inden tan tárgyra  olyan szakelőadót 
biztosítani, aki vállalja az angol nyelvű elő
adást és jegyzetírást is. Rögzítettük a tantárgyak 
tartalm i és terjedelm i ha tárait s ezek u tán  ke
restük fel az előzetesen „jelölt” előadókat. 
Többségük, akikre gondoltunk és szám ítottunk, 
készségesen elvállalta az előadás m egtartását és 
jegyzetírást, akik nem vállalták egyéb irányú 
elfoglaltságuk, külföldi tartózkodás, angolul nem 
tudás stb. m iatt, általában javaslatot te ttek  más 
előadókra. Ez szükségessé tette  az előadások 
tárgykörének, tem atikájának bizonyos fokú vál
toztatását, ill. átcsoportosítását s e megosztás az 
előadótestület számbeli gyarapodását is jelen
tette. Végül is az „Organizációs Program ”-ban 
a következő tan tárgyakat és előadóit rögzít
hettük:

1. Kőzetfizika
— Dr. Kertész Pál, egyetemi docens, Buda

pesti Műszaki Egyetem Ásványtani és 
Földtani Tanszék

2. Talajmechanika
— Dr. Petrasovits Géza, egyetemi tanár, 

Budapesti Műszaki Egyetem Geotech- 
nikai Tanszék

3. Hidrogeológia
— Dr. Alföldi László, főosztályvezető, Víz

gazdálkodási Tudományos Kutató Intézet
4. Hidrológia

— Dr. V. Nagy Imre, egyetemi tanár, Bu
dapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálko
dási Tanszék

5. Geomorfológia. Felszínközeli tömegmozgá
sok
— Dr. Pécsi Márton, akadémikus, igazgató, 

M agyar Tudományos Akadémia Föld
raj ztudom ányi K utató Intézete

6 . Geofizika
— Dr. Szénás György, a M agyar Állami 

Eötvös Loránd Geofizikai Intézet volt 
főgeológusa, előadásait m egtartja:
Dr. Ádám Oszkár főosztályvezető, Köz
ponti Földtani Hivatal

7. K őzet- és vízkém ia
— Dr. Zentay Péter, tudományos m unka

társ, M agyar Állami Földtani Intézet
8 . Feltárások, helyszíni és laboratóriumi vizs

gálatok
— Dr. Egri György irodavezető és
— Dr. Szilvágyi Im re főosztályvezető, 

Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat
9. Elemző földtan

— Dr. Bárdossy György tudományos ta
nácsadó, Fém ipari Kutató Intézet

1 0 . Építőipari ásványi nyersanyagok
— Falu János főgeológus, Építésügyi és 

Városfejlesztési M inisztérium
11. Légi fényképek  alkalmazása a m érnök

geológiában
— Dr. Czakó Tibor tudományos m unkatárs, 

M agyar Állami Földtani Intézet
12. Mérnökgeológiai térképezés

— Dr. Rónai András, tudományos osztály- 
vezető, M agyar állami Földtani Intézet

13. A  mérnökgeológiai térképek gyakorlati al
kalmazása és a térképezés irányelvei

— Dr. Gabos György igazgató,
Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat

14. Alapozások mérnökgeológiája
— Dr. Petrasovits Géza egyetemi tanár, 

Budapesti Műszaki Egyetem Geotechni- 
kai Tanszék

15. Földalatti üregek és a m élym űvelés m ér
nökgeológiája
— Bodonyi József, tudományos m unkatárs, 

Bányászati K utató intézet
16. Felszínmozgások műszaki kérdései, kü lfe j

tések mérnökgeológiája
— Lazányi István, egyetemi adjunktus, 

Budapesti Műszaki Egyetem Geotechni- 
kai Tanszék

17. Településfejlesztés, településrendezés és 
környezetvédelem
— Locsmándi Gábor, egyetemi adjunktus, 

Budapesti Műszaki Egyetem Városépí
tési Tanszék

18. Víziépítések és vízadó létesítm ények m ér
nökgeológiája
— Dr. Juhász József egyetemi docens, fő- 

technológus, Országos Vízügyi Hivatal 
Vízgazdálkodási Központ

19. Mezőgazdaság mérnökgeológiája
19/1. Ösztönzött területek agrogeológiája

— Dr. Szabolcs István akadémikus, 
igazgató, M agyar Tudományos 
Akadémia Talajtani és Agrokémiai 
Kutató Intézete

19/2. Geológiai alapok alkalmazása az er
dészeti tervezésben és termelésben
— Dr. Járó Zoltán főosztályvezető
— Dr. Szodfridt István kísérleti ál

lomás igazgató,
Erdészeti Tudományos Intézet 

19/3. Talajmelioráció és a talajvédelem  
geológiája
— Dr. Stefanovits Pál egyetemi tanár 

Gödöllői Agrártudom ányi Egyetem
20. Vonalas létesítm ények mérnökgeológiája 

20/1. Közlekedési alagutak
— Greschik Gyula főosztályvezető 

„METRÓ” Beruházási Vállalat
20/2. Közm űépítés

— Dr. M olnár Lajos szakági főmérnök 
M élyépítési Tervező Vállalat

20/3. Üt- és vasútépítés
— Dr. Boromisza Tibor, tudományos 

m unkatárs, Közúti Közlekedési 
K utató Intézet

A továbbképző tanfolyam  három  hónapos. 
Az első két hónapban 200 elméleti és 70 gya
korlati óra, valam int helyszíni bemutatók, kon
zultációk lesznek. Az előadások és gyakorlatok 
helye a Budapesti Műszaki Egyetem Ásvány- és 
Kőzettani Tanszékének előadóterme és az egyes 
tanszékek laboratórium ai. A gyakorlati órák egy 
részét az előadók saját m unkahelyükön kíván
ják  m egtartani, így a M agyar Állami Földtani 
Intézetben, Földmérő- és Talajvizsgáló Vállalat
nál és a Földrajztudom ányi Kutató Intézetben. 
A bem utatók, látogatások helyei; Budapest hé
vizei, fürdői, barlangjai, új lakónegyedei, óbudai 
téglagyárak, Metró, Földtani Intézet, Geofizikai 
Intézet, Földmérő- és Talajvizsgáló Vállalat
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műszaki telepe. A kultúrprogram ban városnézés, 
múzeum-, színház-, operalátogatás, sportesemé
nyek m egtekintése és klubdélutánok rendezése 
szerepel.

Az előadások anyagát jegyzet form ájában 
kívánjuk kiadni. A jegyzetek terjedelm e igazo
dik az elméleti órák számához, s tantárgyanként 
külön-külön kötetben kerülnek kiadásra angol 
és m agyar nyelven. Az ábrák és rajzos mellék
letek a jegyzetek ívterjedelm ének kb. 2 0 % -át 
teszik ki.

Az elméleti és gyakorlati oktatás után, az 
elhangzott anyaghoz kapcsolódóan tanulm ányi 
kirándulásokat tervezünk. A rendelkezésünkre 
álló idő- és költségtényezők négy kirándulási 
útvonal megvalósítását teszik lehetővé. Ezek a 
következők:

I. sz. tanulm ányi kirándulás: ALFÖLD

Kirándulásvezető: Dr. Rónai András 
Ú tvonala: Budapest—Mende—Nagykáta—Szol
nok—Kengyel—Öcsöd—Szarvas—Szentes— 
Csongrád—Kecskemét—Örkény—Budapest.

II. sz. tanulm ányi kirándulás: DUNÁNTÚL

Kirándulásvezető: Dr. Bárdossy György 
Ú tvonala: Budapest—Dunaújváros—Paks—
Szekszárd—Hőgyész—Tamási—Siófok—Tihany 
—Balatonfüred—Balatonkenese—Székesfehér
vár—Budapest.

III. sz. tanulm ányi kirándulás: D U N A K A N YA R

Kirándulásvezető: Dr. Pécsi Márton 
Ú tvonala: Budapest—Szentendre—Visegrád—
Esztergom—Lábatlan—Süttő—Dunaalmás— 
Tata—Tatabánya—Gánt—Iszkaszentgyörgy— 
Székesfehérvár—Pátka—Nadap—Budapest.

IV. sz. tanulm ányi kirándulás:
ÉSZ.AK-M.AGYARORSZÁG

Kirándulásvezető: Dr. Dudich Endre 
Ú tvonal: Budapest—Gödöllő—Gyöngyös— 
Gyöngyösoroszi—Visonta—Kisköre— 
Mezőkövesd—Nyékládháza—Hejőcsaba— 
Miskolc—Bükk-hegységen keresztül Eger— 
M átra-hegységen keresztül Gyöngyös—Buda
pest.

A tanulm ányi kiránduláson a szakmai bem uta
tók m ellett kultúrtörténeti ism ertetéseket is 
tartunk.

A Nemzetközi Mérnökgeológiai Továbbkép
ző Tanfolyam m eghirdetésére 1974. nyár elején 
került sor. Jelentkezési feltételek között szere
pelt a 40 éves korhatár, megjelölt szakokon 
egyetemi vagy főiskolai végzettség, legalább két 
év mérnökgeológiai szakmai tevékenység és 
angol nyelvtudás. Pályázhatnak azok, akik nem 
vettek részt az elm últ öt év alatt valamely 
UNESCO tám ogatta tanfolyamon. Magyarország 
10 fő részére ösztöndíjat biztosít. A hallgatók 
angol nyelvű jegyzetet, a záróértekezések meg
tartása után a tanfolyam  eredményes elvégzésé
ről bizonyítványt kapnak.

A felvételi bizottság 1974. november 15-én 
tarto tta  ülését, amikor hosszas mérlegelés után 
a következők felvétele m ellett döntött:
— önköltségesként felvette a fejlődő országok

ból Nigéria két, Irak, Egyiptom egy-egy je
lentkezőjét;

— az ösztöndíjra pályázók közül elfogadta Irak 
kettő, Szudán, Nigéria, Irán, Argentína és 
Indonézia egy-egy jelentkezőjét;

— tartalék  ösztöndíjasként számításba vette 
Thaiföld, Indonézia és Kenya egy-egy pályá
zóját. Tartalékok azért, m ert figyelembe kel
lett venni az országok távolságát, a jelzett 
repülőjegy-árem elkedést és a rendelkezésük
re bocsátott dollárkeretet.

Számítunk még néhány szocialista ország
beli és egy-két hazai résztvevőre is, a jelentke
zési határidő még nem já r t le ezeknél.

A tanfolyam  kezdetéig még rendelkezésre 
álló időt — több m int egy negyedév — a tan 
folyam vezetősége és a rendező Földtani Intézet 
intenzív m unkával a továbbképző tanfolyam 
sikeres lebonyolításához és célkitűzéseinek ered
ményes megvalósításához szükséges feltételek 
biztosítására fordítja.

UNESCO’S
International Postgraduate Course on 

Engineering Geology in Hungary

(Dr. P. Fodor)

In 1974 the H ungárián Governm ent consented to 
the organization by the H ungárián Geological Insti- 
tu te  of a postgraduate train ing course on engineering 
geology sponsored by the C entral Office of Geology 
of the H ungárián Peolple’s Republic under the aus- 
pices of UNESCO and w ith assistance of the Hungá
rián  Commission fór UNESCO. Envisaged in the first 
piacé fon specialists írom  developing countries, the 
Course w ill be held from  June 1 to August 31, 1975 at 
the Budapest Technical University.

The Direction of the Course has developed a 
detailed program m e fór the preparation and execution 
of the Course. To enhance the realization of the objec- 
tives, the curricula have been grouped as follows:

— preparatory (introductory) lectures; petrophy- 
sics, petrom echanics, soil mechanics, hydrology, hydro- 
geology, geophysics, geomorphology, petro- and hydro- 
chemistry,

— lectures on generál engineering geology; reco- 
very works, on-the-spot and laboratory tests, processes 
of dynam ic geology, near-surface mass gravity 
movements, m ineral resources fór building, enginer- 
ing-geological mapping, application of aerial 
photographs, engineering geology of underground 
cavities,

— lectures on applied engineering geology; 
developm ent and civil engineering corrections of 
settlem ents, environm ental control, engineering geology 
of w ater-supplying objects and hydrotechnics, 
hydraulic engineering, foundation works, engineering 
geology of surface and underground mining, geology 
of oblong engineering structures and agrogeology.

In the first two months of the Course 200 
hours of classroom w ork on theoretical prODiems 
and 70 hours of practical w ork as well as on-the-spot 
shows and consultations will be on the agenda. In 
connection w ith the m atters discussed at the lectures 
4 study trips w ill be conducted to various parts of 
the country. The inform ál program m e will include
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sight-seeing, visíts to museums, theaters, opera and 
sporting events and organization of club-m eetings, etc.

The Scripts of the lectures w ill be published both 
in English, the language of the  Course, and in H un
gárián by the  organizing H ungárián Geological In- 
stitute.

The Course was announced to  the in ternational 
publicity in the sum m er of 1974. The Selection Com- 
m ittee has approved th e  registration  of the following 
app lican ts:

— participants taking p a r t in  the Course on own 
expenses: 5 persons (Egypt, Iraq, Nigéria)

— fellowships have been granted  to: 7 persons 
(Iraq, Sudan, Irán, A rgentína, Nigéria, Indone- 
sia)

— reserve fellow hips: 3 persons (Indonesia, Thai- 
land, Kenya).

The Course Direction has envisaged, in addition, 
the participation  of one or two students from  a few 
socialist countries.
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A Keszthelyi-hegység regionális gazdaságföldtani potenciálja*
Irta: Bohn Péter

A Keszthelyi-hegység kom plex regionális 
földtani feldolgozásának része a tájegység kor
szerű gazdaságföldtani szintézise. A m unka so
rán módszertanilag alapvetően új gazdáságföld- 
tani szempontokat kellett érvényesítenünk, mi
vel egy földtani tájegység gazdaságföldtani 
potenciális értéke számos összetevőből áll. Ezek 
külön-külön tö rtén t felm érése és értékelése 
alapján első ízben kíséreljük meg egy régió 
komplex gazdaságföldtani feldolgozását.

A  Keszthelyi-hegység megkutatottsági viszonyai

Alapvető gazdaságföldtani meghatározó 
tényező a tájegység földtani ismeretessége, fel- 
tártsága, ill. a rendelkezésre álló információ 
mennyisége.

Mindezek tekintetében a K eszthelyi-hegy
ség alacsonyabb ismeretességi fokú, m int a Du
nántúli-középhegység többi területei. Összesen 
m integy 17 nyom tatásban m egjelent szakirodal
mi mű tartalm az érdem i gazdaságföldtani ada
tokat a hegységről. További 14 kéziratos jelen
tés foglalkozik a hegység nyersanyagaival.

A földtani térképezés is viszonylag elma
radott stádium ban van a területen. Legrészlete
sebben a teljes terü lete t Szentes Ferenc 
1 : 25 000-es m éretarányú kéziratos földtani 
térképe ábrázolja (1953. évi ream buláció alap
ján).

1 : 1 0  0 00-es m éretarányban a hegység déli 
perem ének részletes felvételét készítetté el a 
Balaton környéki építésföldtani térképezés ke
retében a M agyar Állami Földtani Intézet 1972 
—1974. években. A felvételi m unkában a triász
képződmények feldolgozását szerző végezte. A  
mélyfúrásos kutatás volumene terén  a Keszt
helyi-hegység messze elm arad a D unántúli-kö
zéphegység átlagos feltártságától.

Fontossági sorrendben áttekintve a hegység 
m élyfúrásait, az alábbiakat kapjuk: Alapfúrás a 
hegység területén  és közvetlen környékén nem 
mélyült. Szerkezetkutató, rétegtani fúrás 1 db 
van a hegységben (Vállus 3. sz. 500 m m ély
ségű). Hidrogeológiai kutatófúrások, ill. karszt
vízmegfigyelő kutak a hegység területén  7 he
lyen mélyültek. Ezek általában elég sok földtani 
információt adtak, mivel 100—300 m  mélysé- 
gűek és rétegtani, kőzettani vizsgálatuk is meg
történt.

A hegység É-i előterében a Várvölgyi m e
dencében 1970. évben nagyarányú bauxitkuta- 
tás kezdődött, de néhány fúrás bebizonyította a 
terület meddő voltát, ezért a kutatás befeje
ződött. A lem élyült 4 db fúrás közül az S. 24. 
számú Süm egprágától 1000 m -re 173,0 m -ben 
fiatal harm adkori rétegek a la tt fődolornitban, az
S. 25-ös fúrás Sümegcsehitől ÉK -re 2500 m -re

•Előadva a  M agyarhoni Földtani T ársu la t Gazdaság
földtani Szakosztály ülésén 1975. feb ruár hóban.

600 m -ben miocén rétegekben állt le. Az S. 26. 
számú fúrás az uzsai vasútállom ás m ellett 329 
m -ben miocén rétegek a la tt közvetlenül felső
triász dolomitba ju to tt. Végül az S. 28. számú 
fúrás Süm egprágától K-re 200 m -ben érte el 
tortonai rétegek a la tt a fődolomitot. A Balaton 
környéki építésföldtani térképezés során számos 
sekélyfúrás m élyült a Keszthelyi-hegység déli 
előterében. A térképen ábrázolt 1 : 1 0  000 mé
retarányú  lapok közül a „Keszthely É-i” lapon 
44 db; a „Gyenesdiás-i” lapon 56; a „Bece- 
hegyi” lapon pedig 54 db térképező fúrás mé
lyült, amelyek az általános földtani inform á
ciókon túlm enően építésföldtani, mérnökgeoló
giai és hirdogeológiai adatokat is szolgáltattak. 
A fúrások általában 15 m m élységűek voltak. 
Külön em lítést érdemel a 110,7 m mély KH. 9. 
számú fúrás, amely szerkezetkutató, ill. réteg
tani kutatófúrásként is értékelhető.

A hegységben és közvetlen környékén ko
rábban fo ly tato tt kutatások és vízfeltárások 
(kútfúrások) eredm ényeképpen 44 db fúrás ada
tai állnak rendelkezésünkre. Ezek információs 
értéke rendkívül alacsony. A fontosabbak felso
rolásától azonban nem tekin thetünk  el. A cser- 
szegtomaji kaolinites tűzállóagyag- és festék
földkutatás során 1968—69. évben lem élyített 
56 db kismélységű ferde és függőleges kutató
fúrás főleg a nyersanyag vastagsági és minőségi 
viszonyait tisztázza. A „Jövedéki m élykutatá
sok” során a hegység délnyugati előterében 
1947—49. években p irít—m arkazit kutatási cél
lal m élyült 13 fúrás, adatai a pliocén képződ
m ények faciológiai és elterjedési viszonyainak 
tisztázására is alkalmasak voltak, a nyersanyag
előfordulás felm érésén túlm enően. Végül a 
hegység területén, ill. perem én 1945 előtt 12 db 
50 m -nél mélyebb kutatófúrás szintén szolgál
ta to tt bizonyos gazdaságföldtani információkat. 
Az 1945 u tán  m élyített m integy 18 db fú rt kú t 
adatait főleg hidrogeológiai szempontból érté
kelhetjük.

A fentieken kívül még két fúrást em lítünk 
meg, am elyek Rezitől délre bauxitkutatási cél
lal indultak, de csak a felső pannoniai lignit
előfordulást tárták  fel. M indkettőben (53 és 56 
m-ig a dolomitig) 4—5 db 0,05—0,40 m vastag 
lignittelep jelentkezett, általában a pirites m ar- 
kazitos agyag felett.

Összesítve a m élyfúrási m egkutatottság 
adatait a Keszthelyi-hegység és közvetlen kör
nyékének 150 km2-es nagyságú területére vonat
koztatva 18 fm m agfúrás esik 1  négyzetkilo
m éterre. A rendkívül kevés inform ációt szolgál
tató  régi és újabb teljes szelvényű fúrások 
m ennyisége 1 2  fm /km 2.

Geofizikai megkutatottsági viszonyok

A  Keszthelyi-hegység területén  és környé
kén az országos áttekintő m éréseken (gravitá
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ciós, földmágneses) kívül, néhány részletes, 
komplex geofizikai mérés is történt. 1969-ben a 
hegység északi előterében az ún. Várvölgyi
medence teljes területén elvégezték a gravitá- 
ciós-geoelektromos előkutatást. Ezekután a váz
latosan kirajzolódott medencealjzat hegység
peremi, 500 m-nél sekélyebb zónájában 1970- 
ben koncentrált szeizmikus-geoelektromos mé
résekkel pontosították a szerkezeti képet.

1971-ben a hegység déli és délnyugati elő
terében a mérnökgeológiai-építésföldtani térké
pezésekhez kapcsolódva részletes geoelektromos 
szelvényezéssel m érték fel a kismélységű me
dencealjzat domborzatát és a törésvonalakat.

A  Keszthelyi-hegység hasznosítható ásványos 
nyersanyagai

A  hegység területén és környékén ipari ki
term elésre alkalmas energiahordozó-előfordulás 
nincs. A felső pannoniai összletben lokálisan 
kifejlődött max. 50—60 cm vastag lignittelepek 
nem műrevalóak. A felszíni és felszínközeli lig
nitlelőhelyek : Vállus és Nemesvita között, Ne
mesvitától ÉNy-ra, Rezitől DK-re Felsőpáhok 
határában és Balatonedericstől É—ÉNy-ra isme
retesek. Az 1920-as és 30-as években m agán- 
vállalkozók kísérleteztek kismennyiségű term e
léssel, de még akkor is gazdaságtalan volt a 
bányászat. A hegységperemi felsőpannoniai 
fáciesek elemzéséből adódóan nyugat felé prog
nosztikusán nagy mennyiségű lignitkészlet fel
tárására van lehetőség egészen a nyugati határ 
menti ism ert előfordulásokig, az É—D-i irányú 
eróziósán bevágott völgyek közötti kevésbé 
lepusztult felső pannoniai hátságok területén.

Pirit— markazit

Érces ásványi nyersanyag a Keszthelyi
hegység területén és környékén csupán a felső 
pannoniai üledékes rétegekből ism ert számot
tevő mennyiségben. Rétegtanilag elsősorban a 
felső pannoniai alemelet alsó szintjét, a „Con- 
geria ungula caprae” szintet képviselő, m aximá
lisan 60—65 m vastag medenceperemi, lagunás, 
redukciós közegre utaló, finomhomokos agyag 
rétegsorban, sokszor lignit között alakultak ki 
a pirit—m arkazit konkréciók, hintések, zsinó
rok. A jelentősebb előfordulások Keszthely kör
nyékén találhatók, ahol gyakorlatilag m inden 
mélyfúrás harántolta ezeket a rétegeket. Rezi 
környékén, Cserszegtomaj és Lesencetomaj ha
tárában pedig felszínen, ill. felszínközeiben 
találhatók.

K utatásukkal az 1930-as és 40-es években 
viszonylag sokat foglalkoztak. Számos magán- 
vállalkozás m ellett Pávai Vájná F. (1930) adta 
az első komolyabb szakvéleményt a nyersanyag
ról, majd Schneiderhöhn H. (1931) készített 
mennyiségi és minőségi vonatkozásban igen 
optimista felm érést a p rit—markazit-készletek- 
ről. Legrészletesebben Szentes F. foglalta össze 
az 1947—48. évi, keszthelyi-hegységi jövedéki 
m élykutatás eredm ényeit a kénkovand-előfor-

dulásokról. Az azóta összegyűlt adatok segítsé
gével, a jelenlegi nyersanyag műrevalósági meg
ítélés norm atíváit szem előtt tartva, a követke
zőkben röviden értékeljük a Keszthely környéki 
felső pannoniai rétegek p irit—m arkazit-tartal- 
m ának gazdaságföldtani jelentőségét. Az 1971. 
évben m élyült KH. 9. számú fúrás, amely alap
szelvény jelleggel tá rta  fel a felső pannoniai 
rétegeket, bebizonyította, hogy a piritesedés 
több szintben jelentkezik kisebb-nagyobb m ér
tékben. így a felső pannoniai alemelet középső 
szintjének a Congeria-balatonica szint kőzet
lisztes, agyagos, lignites, oszcillációs rétegeiben 
is előfordulnak pirites—markazitos fészkek, 
gumók, hintések és zsinórok.

A részletes ásványtani és kémiai vizsgálatok 
szerint a szulfidos ércet kizárólag pirit és m ar
kazit alkotja fele-fele arányban (átlagosan: 
52% pirit, 48% markazit).

Az 1% feletti érctartalm ú kőzetlisztes 
agyagrétegekben az eddig megismert szelvé
nyekben a p irit—m arkazit-tartalom  átlagosan 
3.2 súly% . Amennyiben beszám ítjuk az igen kis 
vastagságú és lokálisan kifejlődött pirit konkré- 
ciós tömzsöket (ezekben 20—25% p irit—m ar-, 
kazit van) és az összes ism ert rétegvastagság 
fm -ére eső súlyozott átlagértéket vizsgáljuk, az 
1,8 súly% -nak adódik. Ezzel az átlaggal lehet 
számolni egy esetleges nagy volumenű külfejtés 
megtervezésére. Természetesen a jelenlegi köve
telm ények m ellett ez a koncentráció messze 
alatta van a műrevalósági értékhatárnak. Ezért 
annak ellenére, hogy viszonylag nagy m ennyi
ségben és felszínközeli előfordulásban ism ert a 
Keszthelyi-hegység környékén az üledékes pirit 
—markazit, sem jelenleg, sem perspektiviku
san nem tekinthető műrevaló nyersanyagnak.

TŰ ZÁLLÖ AN YAG , FESTÉKFÖLD

1947. évben a Keszthelyi-hegység délnyu
gati perem én és előterében felderítő pirit- m ar- 
kazitkutatás során ism erték fel a fődolomitra 
települő különleges minőségű agyagos-kőzetelő- 
fordulásokat. Szentes F. (1948) jelentésében szól 
a kaolinos agyag felismerhető települési viszo
nyairól és egy m inta kémiai elemzését is közli. 
Továbbá adatokat találunk az agyagok kémiai és 
ásványtani öszetételére vonatkozóan a MASZO- 
BAL Bauxitkutatási kéziratos jelentésben 
(Szentes F. 1953).

Az ipari felhasználást elősegítő első jelen
tést Kriván P. (1953) készítette az eddig nyert 
adatok kiértékelésével, előzetes készletszámítás
sal. Szélesebb körű kutatás és az 1950 óta foly
ta to tt állami bányászat adatainak felhasználásá
val Csillag P.-né (1956) készített összefoglaló 
földtani jelentést az előfordulásról.

Az 1972-ben gazdaságtalan term elési m uta
tók m iatt leállított bányászkodás addigi ered
m ényeit részletes jelentésben foglalta össze Kri- 
zsán P. (1974), amely kéziratos anyag néhány 
adatát hivatkozással szintén felhasználtuk kiér
tékelésünk során.

A formáció első tudományos igényességű 
korszerű és részletes geokémiai leírását főleg
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a M agyar Állami Földtani Intézet laboratóriu
m ában végzett kőzettani, ásványtani, kémiai és 
elem analitikai vizsgálatok eredm ényeire támasz
kodva Bárdossy Gy. (1961) adta közre. A rendel
kezésére álló vizsgálati adatok genetikai szem
pontú kiértékelése m ellett az előfordulás rész
letes terepi leírása és az ehhez fűződő, feltétle
nül helytálló megfigyelések figyelem re méltóak. 
Az agyagos formáció és a bezáró kőzet, a fődo
lomit határán  kialakult 2 — 20  cm vastag kéreg- 
szerű, valam int a közbetelepült konkréciójellegű 
ásványegyüttesek vizsgálatát nagy részletesség
gel végezte el, mivel az egész összletre vonat
kozó genetikai következtetéseit elsősorban erre 
alapozta.

M egállapításainak részletezése nélkül rá té 
rünk saját vizsgálataink eredm ényeinek közlé
sére m inden következtetésnél jelezve a korábbi 
álláspont esetleges m egerősítését vagy éppen 
cáfolatát. Természetesen csak olyan jellegű 
vizsgálatokat és kiértékelést végeztünk, m elyek
nek eredm énye ú ja t hozhatott, illetőleg ame
lyeknél a korábbi vizsgálatok óta bevezetett új 
m etodikára vagy új adatokra tám aszkodhattunk.

A  formáció települési, elterjedési és kifejlődési 
viszonyai

Cserszegtomaj ÉK-i részén a Koponár 
(+248 m Af) és a Pajtika-tető  (+214 m Af) 
erősen lepusztult nóri fődolomit tönkfelszínén 
néhány deciméteres holocén-pleisztocén fedő 
alatt számos kis kiterjedésű de viszonylag je
lentős mélységű üreget tölt ki a kaolinos agyag
formáció. Jelenlegi ism ereteink szerint 51 elő
fordulás van nem  egészen 2 km 2 nagyságú terü 
leten (Krizsán P. 1974). Ebből 16 lem űvelt, 3 
bányászatilag feltárt, 7 aknával m egkutatott, 
7 fúrással m egkutatott, 18 előfordulás pedig 
geofizikai m érésekkel kim utatott, illetőleg fel
színi nyomokból valószínűsíthető. Az eddig fel
tá rt dolinák mélysége 14—50 m között van (a 
legtöbb 30—40 m közötti mélységű). Á tm érőjük 
10—60 m között változik. Vetületileg általában 
torz ellipszis form át m utatnak. Előfordul, hogy 
sorbafűződve egymás mellé 4 dolinát is talál
tunk. Ezek a karsztmorfológiai alakzatok bár
milyen intenzitású lepusztulás során is képesek 
voltak a legfinomabb lepusztulási term ék visz- 
szatartására is. A dolinák kialakulásához új 
adatként rögzítjük, hogy alapos megfigyelés és 
megfelelő feltártság esetén észlelhető tektonikai 
preform áltságuk. így pl. a Koponár K. 9. sz. 
dolina két törési sík vagy zóna találkozásában 
alakult ki és az erősebb Ny—К csapásirányú 
törésvonal m entén háromszoros tengelyhosszú 
ellipszist formál.

A töbör vagy dolina fala sohasem törési s ík ! 
Minden eddiginél több adatra támaszkodva 
megerősíthetjük, hogy a fődolomitban kialakult 
dolinák, melyek a kaolinites agyagformációt 
m agukban foglalják, karsztos eredetűek és nem 
hévforrás-tevékenység következtében jöttek 
létre; ezt a genetikai v itá t vélem ényünk szerint 
egyszer s m indenkorra lezártnak kell tek in te
nünk.

A form ációt alkotó kőzetek, rétegzetten 
tömeges m egjelenésűek. A bezáró fődolomit és 
a formáció határán  kialakult ásványkőzettani 
viszonyokat Bárdossy Gy. (1961) részletesen 
ism ertette.

Részünkről az újabb adatok alapján két 
kiegészítést fűzünk ehhez a kérdéshez. A ha
tárfelü let ásványegyüttese (hidrargillites aluni- 
tos kéreg, alumogéles goethites fészkek, limoni- 
tos kéreg) rapszodikusan változó vastagságú, 
sok helyen nincs is meg és összes mennyisége 
a feltárt dolinákban nem éri el a tulajdonkép
peni kőzetanyag tömegének 2  térfogat % -át. 
Ezt is úgy kell értelm eznünk, hogy helyenként 
a vasoxidos kéreg (limonitos agyag goethites 
fészkekkel) jelentősebb vastagságot ér el pl. K. 
18. sz. dolina egyes részein 45 cm maximális 
vastagságú).

A m ásik újabb és igen sok adatra támasz
kodó megállapítás, hogy a fődolomit határfelü
letén, ill a kaolinites agyagformációval közvet
lenül érintkező 40—60 cm-es sávjában dolomit
porlódás észlelhető általánosan.

A kovásodás helyenként m utatkozik csak, 
és igen alárendelt m értékben. A K. 7. sz. doli
nában végzett vizsgálatunk szerint (37 szelvény
ben m ért kovásdolomit vastagsági adatából és 
37,4% átlag SiCh-tartalomból számolva) a doli
nában levő kaolinos agyag tömegéből származó 
0,79%-os SiCh-csökkenés m ár előidézhette a 
dolomit adott m éretű és m értékű kovásodását.

A  cserszegtomaji kaolinites agyagformáció kő
zettani, ásványtani és kémiai viszonyai

A kőzetösszlet eddig még nem  közölt kvan
titatív  ásványtani, kőzettani adatai az alábbiak: 
16 db lem űvelt és 3 bányászatilag feltárt elő
fordulás (kürtő és dolina) adatai alapján szá
molva, a formáció kőzettani, ásványtani és ké
miai összetétele a következő: A formációt ural- 
kodóan négy típusú kaolinos agyag-kőzet építi 
fel. Ezeken kívül alárendelt mennyiségben elő
forduló különböző ásványos bekérgezések 
mennyiségi adatait kell még külön számolnunk.

1. Uralkodó kőzettípusok

1.1. Világossárga, sárgásfehér tűzálló anyag

M ennyisége a formációban: lelőhelyenként 
Min.: 46,2 súly%
M ax.: 63,6 súly%

Súlyozott átlagban: 55,8 súly%
Ásványtani összetétel:
(A vizsgált m inták átlagában térfogat-% - 
ban)

Epigén ásványok:

K aolinit (főleg fireclay típus) 78 %
G ibbsit 34 %
Diaszpor 0 ,8%
Am orf vashidroxid 5,2%
Amorf kovasav 1 ,2%
Goethit 1,7%
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Allitogén ásványok:
Kvarc
Dolomit
Kalcit
Cirkon
Aktinolit
Muszkovit
G ránát
Zoizit

Kémiai összetétel:

6,0%
2,8

1,6%
1 %  ala tt 
1 %  alatt 
1 %  ala tt 
1 %  a la tt 
1 %  ala tt

m inim um  m axim um  súlyozott átl.
SiO, 42,72 49.80 47,50
a i2o 3 30,74 38,05 34,10
F e,0 3 2 ,10 4,20 2,80
TiO, 0,70 1,69 1,18
CaO 0,50 1,59 0,81
MgO 0 ,00 0,56 0,17
MnO — — —

co., 0 ,00 0,78 0 ,10
+ H ',0 12 ,00 16,22 12,80

99,46

Színképanalitikai vizsgálatok alap ján  a világos
sárga—sárgásfehér agyag viszonylag kevés nyomelem et 
tartalm az; k im utatható nyomelem ek;
Ba: 0,0207%; Be: 0,00018%; Со: 0,002%; Ga: 0,006%; 
Mo: 0,0002%; Ni: 0,030%; Pb: 0,0010%; Sn: 0,00039%; 
Sr: 0,0085%; Zr: 0,0370%.

1.2. Okkersárga kaolinites agyag

Mennyisége a formációban, lelőhelyenként 
minimum ; 24%, m aximum : 45%, súlyozott á t
lagban: 33,6%.

Á sványtani összetétel:
Autigén alkotók:
Kaolinit
Gibbsit
Diaszpor
M ontm orillonit
Goethit
A lunit
Vashidroxid

66,8%
2,8%
2,2%
3,8%
3,8%
1,6%
5,3%

m inimum : 1,7%, m aximum : 7,9%, súlyozott 
átlagban: 4,8%.

Ásványos összetétele:
Autigén ásványok m inim um  m axim um  átlagban
Kaolinit 78 % 95 % 86,5%
Megjegyzés: főleg fireclay-típusú kaolinit
M ontm orillonit 3,3% 7,2% 5,2%
H idrargillit 2 ,8% 5,1% 4,0%
Amorf kovasav 0,9% 1,4% 1 ,1%
Lim onit-G oethit 1%  alatti
L im onit-G oethit 1%  alatti

Allotigén ásványok
Kvarc 2,5% 2 ,8% 2 ,6%
Cirkon
Muszkovit 
Dolomit 
Bytownit 
1%  ala tt

Kém iai összetétel:
m inim um  m axim um  súlyozott átl.

A1,03 34,60 38,49 136,12
S i0 2 ’ 43,11 52,60 47,38
Fe,Ö3 0,56 1,62 1,08
TiO, 0,62 1,16 0,95
CaO 0,42 0,79 Ö,50
MgO 0,11 0 ,68 0,35
MnO 0 ,00 0,01 0,005
CO, 12,52 15,20 13,10

A színképanalitikai vizsgálati eredm ények össze
foglalásaként m egállapíthatjuk, hogy a fehér kaolinites 
agyag valam ivel gazdagabb nyomelem ekben m in t a 
m ásik két típus:
Ba: 0,0018%; Be: 0,00018%; Со: 002%; Ga: 0,003%; 
Ni: 0,005%; Pb: 0,001%; Sn: 0,00039%; Sr: 0,0068%; 
Zr: 0,0074%.

1.4. Lilásvörös kaolinites agyag

M ennyisége a formációban lelőhelyenként 
m inim um : 3,3%, m aximum : 5,7%, súlyozott 
átlagban: 4,1%.

Allotigén alkotók:
Kvarc
H em atit
Dolomit
Kalcit
M arkazit
Andezin

5,6% 
3,0% 
2,7% 
2,2%  
1 % ala tt

a latt

Kémiai összetétel:
m inim um m axim um súlyozott

SiO, 39,80 46,59 43,05
A1,Ó3 27,31 34,60 30,32
CaO 0,25 1,36 0,48
Fe20 3 6 ,10 15,40 10,35
TiO, 0,78 1,55 1,05
MgÓ 0 ,00 0,87 0,25
MnO 0 ,00 0,01 0 ,002
CO, 0 ,00 0,94 0,18
+ h ,o 11,7 14,58 13,65

99,332

N yom elem tartalom :
Ba: 0,0072%; G a: 0,020%; Ni: 0,190%; Pb: 0,0070%; 
Sn: 0,00709%; S r: 0,0085%; Z r: 0,0370%.

1.3. Fehér kaolinos agyag

Ásványos összetétele:
autigén ásványok m inim um m axim um súlyozott
K aolinit 57,2 % 73,6% 6 8 ,2 %
M ontm orillonit 3,8% 18,7% 9,6%
Lim onit-G oethit 5,1% 8,9% 5,5%
Gibbsit 1,7% 7,7 % 4,3%

Allotigén ásványok
Kvarc 3,9% 1 1 ,0 % 8 ,0%
H em atit 2 ,6 % 4,2% 3,1%
K alcit
Dolomit
Muszkovit

1% alatt
1,3%

Kém iai összetétel:
m inim um m axim um  sú lyozott.

SiO., 45,87 48,90 47,0
A12Ó3 31,25 34,10 32,2
Fe20 3. 5,23 8,85 6,9тю2 0,76 1,50 1,2
CaO 0 ,10 0,40 0 ,2
MgO 00,06 0,18 0 ,10co2 0,15 0,65 0,37
+ h ,o 11,65 12,90 12,0

,  . , . , . , ,  , N yom elem tartalom  szem pontjából ez a kőzettípus
Mennyisege a formációban, lelőhelyenként az okkersárga agyaggal közelítően azonos.
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2. Járulékos kőzettípusok Genetikai következtetések

A form ációt az egyes lelőhelyeken változó 
vastagságú, speciális ásványösszetételű bekérge- 
zések határolják el a mellékkőzettől (fődolomit
tól). Ezek együttes mennyisége súlyozott átlag
ban a teljes kőzettömeg 1,5%-a. K ét főbb cso- 
porba sorolhatók a kaolinos agyagformáció és a 
dolomit határán  kialakult kőzettípusok:

1. Magas vastartalm ú kőzetek:
Itt az uralkodó vasásványtól függően három 
altípust különböztetünk meg: 
a liláspiros hem atitos vasaskérget, 
a sárgásbarna goethites vaskérget 
és a vörösesbarna limonitos vaskérget. 
Ezenkívül helyenként néhány cm-es fészkek, 
gumók, form ájában a vastartalom  egész ma
gas értékeket is elérhet a kőzetben. (65% 
feletti Fe2 0 :i-tartaiom). Ezekben a vasas kő
zetekben az em lített uralkodó vasásványok 
m ellett főleg fireclay típusú kaolinit és 
gibbsit fordul elő jelentősebb m ennyiségben.

2. Magas alum ínium -tartalm ú járulékos kőzet
típusok, ill. ásványkiválások.

A vaskéreg és a bontott dolomit között 
erősen változó ásványos összetételű, uralkodóan 
gibbsites (hidrargillites) kéreg helyezkedik el. 
Ennek vizsgálatára helyezte Bárdossy (1961) a 
fő hangsúlyt és olyan sokoldalúan dolgozta fel, 
hogy itt nem célszerű ebben a vonatkozásban 
részletekbe bocsátkozni.

A formáció kőzettani, ásványtani és kémiai 
összetételének értékeit a korábbi (főleg MÁFI 
által végzett) vegyelemzések, színképelemzések, 
m ikromineralógiai vizsgálatok röntgendiffrak- 
tom etriás és differenciális term oanalitikai ered
ményekből, továbbá az újabb módszerekkel vég
zett vizsgálatokból: (MÁFI Geokémiai labor) 
röntgenspektrom etriás, félkvantitatív  röntgen- 
diffraktom etriás és RTG-vizsgálati eredm é
nyekből, valam int a m egkutatott vagy kiterm elt 
előfordulások (dolinák) nyersanyagkészleteinek 
pontosan felm ért értékeiből szám ítottuk ki. 
Külön értékeljük a következőkben a formáció 
kőzettípusainak elektronmikroszkópos vizsgálati 
eredményeit. Ezzel a módszerrel a kőzetössze
tételre, illetve genetikai szempontok vonatkozá
sában lényeges m egállapításokra ny ílo tt lehe
tőség.

A kőzetösszetétel vonatkozásában elsősor
ban az ásványi alkotók bizonyos m ennyiségi és 
minőségi jellemzői m ellett a szem csem éretük és 
morfológiájuk is tisztázódott. Az ide vonatkozó 
eredm ényeket az I. sz. tábla részletes m agya
rázószövegében ism ertetjük.

A lényegesebb és genetikai szempontból is 
értékelhető vizsgálati eredm ényeket a kőzet 
mikroszerkezetének elektronmikroszkópos vizs
gálata révén nyertük.

A felületi lenyomatos m etodikával készült 
néhány jellemző elektronmikroszkópos felvételt 
az I. sz. táblán m uta tjuk  be, szintén a m agya
rázó szövegben közölve a hozzájuk tartozó meg
figyeléseket.

Korábbi kutatások eredm ényeképpen 
(Szentes F. 1957, Bárdossy Gy. (1961) több irá
nyú hasonlóságot m utattak  ki a Dunántúli-kö
zéphegység egyes bauxitelőfordulásai és a cser- 
szegtomaji kaolinos agyagformáció között. Ré
szünkről az alábbi, genetikai szempontból fi
gyelembe veendő analógiákat helytállónak 
tartjuk .

A kaolinites agyagformáció települési viszo
nyai hasonlóságot m utatnak egyes (pl.: Nyirád 
környéki), felső triász dolomit karsztos töbrei- 
ben található bauxitokkal. M indkét képződmény 
egyaránt rétegzetten, tömeges kifejlődésű. To
vábbá a nagyobb m éretű (10 0  m ikron feletti 
frakció) allitogén ásványegyüttese tekintetében 
szembetűnő hasonlóságot kapunk a nyirádi és 
szőci bauxitokkal. Végezetül tényként elfogad
juk  és megerősítjük, hogy a formációban 
jelentkeznek a jellegzetes bauxitásványok, első
sorban gibbsit, nyomokban pedig alunit és 
diaszpor. Továbbiakban azonban, vizsgálataink 
eredm ényeképpen a form ációt alkotó kőzetek 
genetikájának új, más szempontú értelmezését 
kíséreljük meg. Az ásványtani és kémiai össze
tétel korszerű vizsgálatából adódó eredmények 
a következők:

A kaolinites agyagban szabad kvarc is je
len van. Korábbi vizsgálatoknál elsősorban azért 
kerülte el a figyelmet, m ert igen finom elosz
lású és a mikromineralógiailag vizsgált frakció
ban nem jelentkezett. Röntgenanalitikai módsze
rekkel is csak az újabb, nagyobb felbontóképes
ségű műszerekkel, illetőleg a korszerű kiérté
kelési módszerekkel sikerült kim utatni (Viczián 
István, MÁFI). Nagyszámú elektronmikrosz
kópos felvétel lemezének értékelése során az
után m egtaláltuk a néhány m ikron nagyságú 
kvarcszemcséket is. amelyek törm elékes jelle
geket m utatnak, a kőzetben allotigén alkotóként 
vannak jelen. Ezért a korábbi kvarcm entességre 
alapuló genetikai meggondolásokat felül kell 
vizsgálni.

Igen fontosnak ta rtju k  a formáció jellemző 
kémiai összetételét olyan szempontból értékelni, 
hogy m ennyiben tér el az agyagos kőzetek 
Niggli-féle átlagos összetételétől a főbb alkotók 
vonatkozásában.

Nigli-féle
Cserszegtom aji kaolinites értékek
agyagformáció kém iai Alkotó agyagos

összetétele kőzetekre

46,50 S i0 2 58,11
35,10 AI2O3 14,40

3,80 Fe20 3 6 ,20

0,81 CaO 3,10
0 ,20 MgO 2,40

I tt  a kaolinosodás, illetve gleyesedés (szén
m entes redukció vagy fakitás) során végbement 
viszonylagos kovasavtartalom -csökkenés és alu- 
m ínium dúsulás jelentkezik, amely egy normál 
agyagkőzettel, m int kiinduló fázissal szemben a
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változás lényegét jelenti. Ezt pedig még nem 
hozhatjuk szorosabb összefüggésbe az ún. 
bauxitosodással.

Az ásványtani szintézis lényeges momen
tuma, hogy a formáció átlagban nem tartalm az 
több gibbsitet, m int az ún. norm ál halloysites 
terresztrikus tarkaagyagösszletek. Az itteni á t
lagos gibbsittartalom  3% körüli és ennek m int
egy 30%-a szegélyzónákban utólag kivált ás
ványi (hidrargillites) kérgek és gumók anyagát 
alkotja. Az egyéb alum ínium ásványok m ennyi
sége sem jelentős és ezek is az utólagosan kivált 
formációperemi részekben dúsulnak inkább fel. 
(Alunit, pszilomelán, valam int amorf alumogél.)

Egyik leglényegesebb új megismerés a for
máció ősm aradványtartalm a. Ennek felfedezé
séhez abból indultunk ki, ami a genetikai szin
tézisünk egyik sarkalatos tézise is egyben, hogy 
a finomdiszperz üledékből képződött kőzetben, 
ha egyáltalán van szerves eredetű maradvány, 
akkor annak a nagysága nem térhet el lényege
sen a kőzetalkotó ásványok uralkodó szemcse- 
méretétől, mivel esetleges szállítás (amely nem 
oldat, hanem szuszpenzió form ájában történt) 
kizárólag ezt teszi lehetségessé. így került sor a 
kőzetben a nannoplanktonok, illetve egyéb 
szubmikroszkópikus m éretű ősmaradványok 
keresésére.

Ez a kutatás eredményes volt.

Báldiné, Веке M. az alábbi ősmaradványo
kat határozta meg a formáció kőzeteiből:
Ericsonia m uiri (Black) 3 db
Cyclovargolithus cf. floridanus

(Rőtet Hay) 12 db
Reticulofenestra bisecta (Hay et al.) 2 db
Reticulofenestra placomorpha (Kamptner 1 db

A 12 db mintából m eghatározott valam ennyi 
nannoplankton faj biztosan harm adkori. Való
színűleg a felső eocén, esetleg az oligocén ten
gerben éltek. A formáció korát a középső eocén
nél fiatalabbnak bizonyítják.

A kőzet genetikájára vonatkozó üledékszer
kezeti sajátosságokat az alábbiak szerint össze
gezhetjük.

A finomdiszperz üledék allotigén törm elé
kes, ill. alloklasztikus alkotókat is tartalmaz.

A vízi közegben történt leülepedés zömmel 
a m ár szilárd kristályos fázisú alkotókat érin
tette. Nem zárható ki bizonyos lebegtetve tör
ténő szállítás a leülepedés előtt. A kőzet jelentős 
része allokémikus keletkezésű ásványszemcsék
ből áll.

A m akrostruktúrából hiányzó rétegzettség 
a lemezes kristályszemcsék elrendeződésében 
m ár jelentkezik a kőzetben. Az utólagos ásvány
kiválások az átkristályosodás, tehát szekunder 
geokémiai folyam atok jelei, a m ikrostrukturá- 
ban jelzett alacsony százalékos arányuk m iatt 
az alapvető kőzettípusok m ikrostruktúrájában 
alig jelentkeznek.

A Magyar Középhegység területén  — föld
tani param étereit tekintve — több, igen ha
sonló kifejlődést ismerünk. Ezek a Sárisáp kör
nyéki kaolinites homokkő, a Pilisvörösvár kör
nyéki kaolinites tűzállóagyag (Varjú Gy. 1955)

és a felsőpetényi tűzállóagyag-előfordulások 
(Radnóti E. Vető I.-né 1970).

M indhárom képződmény közös jellemzője, 
am it az analógiák nagy száma alapján form á
ciónkra is érvényesnek tartunk : a harm adkori 
keletkezés és a jelenlegi pozíciókban a kőzet
anyag másodlagos jellege.

Ennek alapján összegezve az eredm ényeket 
m egállapíthatjuk, hogy a cserszegtomaji kaoli
nites agyagformáció eocén szárazföldi lepusztu
lásból keletkezett terresztikus agyagok anyagá
ból származik. A finom kristályszemcsés és 
kolloid alum ínium szilikátokat az üledékgyűjtőbe 
szállító közeg, egyidejűleg a durvább frakciót 
és a kvarcanyag zömét szelektálta.

A felső triász karsztosodott térszínre üle
pedett kaolinites agyagrétegek később ismét fel
színre kerültek és lepusztult a kőzetanyag nagy 
része, csak karsztos töbrökben, ill. dolinákban 
m aradt vissza a képződmény. A lepusztulás 
nyom ait sikerült a területen regisztrálni.

Д cserszegtomaji Veréb-hegyen a felső 
pannóniai homokkőösszletben 3—4 m vastag 
magas kaolinittartalm ú aleuritos üledékbetele
pülést ismerünk.

A cserszegtomaji festékföld- és tűzállóagyag- 
előfordulás gazdasági adatai:

1955—1972. között m egkutatott készletek:
tűzállóagyagból: 282 390 tonna
festékföldből: 165 890 tonna
Összesen: 448 280 tonna

Ci és Cl kategóriájú m űrevaló készlet.

Termelés 1950—1972 között az alábbi volt:
tűzállóagyaból: 53 020 tonna
festékföldből: 59 016 tonna
Összesen: 1 1 2  180 tonna

Az 1972. évi leállításkor a korábbi visszaminősí
tések és a term elési veszteségek következtében 
kim utatott Ct és C2 kategóriájú készlet

tűzállóagyagból 47 600 tonna
festékföldből: 24 500 tonna
Összesen: 72 100 tonna

Az Országos Érc- és Ásványbányák a 
nyersanyag kiterm elését a 2041/1971. sz. Kor
m ányhatározatra való hivatkozással, m int gaz
daságtalan tevékenységet m egszüntette. Az eljá
rás teljesen szabályszerű volt és az igények 
visszaesésének számszerű adataira támaszkodott.

A nyersanyag kiterm elésének leállítása el
sősorban a term elő vállalat részéről és az adott 
term elési struktúrában (kitermelési mód, közve
te tt felhasználás stb.) indokolt volt, azonban 
népgazdasági szinten perspektivikusan nem ír
ható le az a potenciális érték, amelyet ez az 
ásványi nyersanyagkincs képvisel. Az új finom- 
és középkerámiai term ékstruktúra és gyártás- 
technológia m ár a közeljövőben is rentábilissá 
teheti a bányászatot, elsősorban a felhasználó 
ágazat részéről. Ezért a Keszthelyi-hegység gaz
daságföldtani potenciáljában prognosztikusán 
számba veendő a cserszegtomaji kaolinites 
agyagformáció is.
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Prognosztikus készletbecslés:

A bevezetőben felsoroltuk az eddigi isme
retek  alapján feltételezhető, ill. k im utatott doli
nák (töbrök) számát, és m egkutatottsági, vala
m int leterm eltségi állapotukat, Ezek a tények a 
készletalakulással az alábbiak szerint függenek 
össze:
1. A 16 db lem űvelt dolinából: 112 180 tonna 

nyersanyagot értékesítettek.
2. További 17 db dolina m egkutatása során a 

m egismert földtani készlet: 336 100 tonna. 
(Ezek bányászatilag, vágatokkal, ill fúrások
kal m egkutatott dolinák.)

3. Fentieken túlm enően geofizikailag kim uta
to tt és felszíni nyomokból m egállapított 18 
db dolina, mivel az egyes dolinák volumene 
és a nyersanyag minőségi vonatkozásában 
közel 10 0 % -os analógiával számolhatunk: 
320 000 tonna nyersanyagvagyont képvisel 
prognosztikus készletként.

A 656 100 tonna nyersanyag következő ter
m ékstruktúra vonatkozásában:

„Válogatott nemes agyag”,
„Válogatott fehér agyag”, 
„Kályhásipari agyag”,
„Hőszigetelő döngölő massza”,
„Okker nyers”,
„Okker 10/0-ás őrlem ény”, 

az eladott, ill. előállítható súly % -os megoszlás 
szerint jelenleg: 536 F t/t értéket képvisel.

Ezek alapján a jelenleg ism ert nyersanyag- 
készlet potenciális népgazdasági értéke:

351 669 600 Ft.

Dolomit

A Keszthelyi-hegység fő töm egét felső 
triász karni nóri korú bitum enes fődolomit al
kotja. Vegyileg a kőzet viszonylag tiszta, ásvány
ta n i ig  is a tiszta dolomit típusú kőzetösszetétel 
az uralkodó.

A hegységet felépítő fődolomitösszlet ké
miailag, k ő ze ttan iig  és á sv án y tan iig  igen ál
landó összetételű horizontálisan és vertikálisan 
egyaránt. Ezzel kapcsolatosan a Vállus 3. sz. 
fúrás (500 m-es szelvényben h arán to lta 'a  fődo
lomitot) és a hegység több pontjáról származó 
m inták elemzési adatait közöljük az 1., 2., 3., 4. 
számú táblázatban. (A Villus 3. sz. fúrás elem
zéseit az OFKFV Komlói Laboratórium a vé
gezte.)

A fődolomitot elsősorban kőzetszerkezeti 
sajátossága teszi igen értékes nyersanyaggá az 
állandó kémiai és ásványtani kőzetösszetétel 
mellett, ez a porlódás, murvásodás, breccsásodás 
jelensége, ami szintén igen általános a Keszt
helyi-hegység fődolomitjaiban.

Az eddigi irodalmi adatok és saját vizsgála
taink szerint a dolomit kőzetaprózódása több 
okra vezethető vissza. Az elsődleges ok az üle
dékképződés során a diagenezis előtti, az ún. 
ambientális fázisban kialakult autigén breccsiás 
szöveti struktúra.

Ennek különböző m éretekben jelentkező 
változatait а II—III. tábla m utatja  be.

A diagenezis során az agyagásványok kő- 
zetszerkezet-lazító elrendeződése főleg a porló
dást segíti elő a későbbiek során (Nagy B. 1969).

A kőzetanyagban a fenti jelenségek által 
előkészített aprózódást végül a tektonikai erő
hatások és a felszíni-felszínközeli mállás, illető
leg az aszcendens és deszcendens vizek által 
okozott oldóhatás teszi teljessé.

A keszthelyi-hegységi fődolomit számos he
lyen igen nagy tömegben és jelentős m érték
ben aprózódó kőzet. Ezért a nagyarányú kőbá
nyászat term ékstruktúrája is a különböző szem
nagyságú aprózódott dolomitváltozatok szerint 
alakult ki.

Dolomittermékek, ill. -felhasználási ágaza
tok:

1. Dolomitliszt

— 0 ,1  mm közötti átmérővel:
— üvegipari és finom kerám iaipari ada

lékanyag (ossz. vastartalom  0 ,2 %  
alatt)

— súrolópor-alapanyag (Vim, Vlmex, 
Superdol stb.); (SiCh-tartalom 1% 
alatt)

-— 0,1—0,5 mm átmérővel:
—■ nemes vakolat, vakolatadalék fröcs

költ falak készítéséhez.

2. Dolomitmurva

— 5— 10 mm átmérővel: kerti utak, dísz
sétányok felszórására, parképítésre.
A Balaton-parti tájrendezés egyik legfon
tosabb alapanyaga.

— 1 0 — 2 2  mm átmérővel: Úsztatott beton
adalékanyag.

— 10—40 mm átmérővel: m artinkem encék
be folyósító anyag.

3. Durva dolomittörmelék

— 40—120 mm átmérővel: Kohászati ada
lékanyag.
50 mm átm érő feletti osztályozatlan, ú t
építés, tömedékelés.

A fenti célok mindegyikére alkalmas a 
keszthelyi-hegységi fődolomit. Az építőipari fel- 
használáson kívül jelenleg azonban még nem 
hasznosítják elég széles körben, de a pilisvörös- 
vári dolomitbányászat leállítása, nagy visszafej
lesztése révén (ami környezetvédelmi és term é
szetvédelmi szempontból, valam int a készletek 
kimerülése m iatt hamarosan bekövetkezhet) a 
felm erülő igényeket elsősorban innen lehet 
m ajd kielégíteni, mivel a Dunántúli-középhegy
ségben ez a leghasonlóbb kifejlődési terület.

A legfontosabb technológiai jellemzők is 
teljes azonosságot m utatnak a keszthelyi-hegy
ségi és a pilisi dolomitok között.

Az alábbiakban a Keszthelyi-hegység két 
típusos dolom itm intájának (1. m inta Gyenes- 
diás, 2. m inta Vonyarcvashegy) technológiai 
vizsgálati eredm ényeit adjuk meg:
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1 . sz. m inta

Szabályos próbatest
átl. min. max. db

Térfogatsúly gr/cm 3
légszáraz 2,721 2,648 2,763 15
kiszárított 2,719 2,698 2,735 10
te líte tt 2,733 2,663 2,760 10

Fajsúly gm/cm3 2,83
Víztartalom  súly % 0,21
Vízfelvétel súly % 0,98
Mért. adó vízfel. súly % 0,73
Tömöttség térf. % 96
Hézagosság térf. % 4
Nyomószilárdság kp/cm 2

légszáraz 1374 944 1805 5
telített 1405 945 1839 5
15. fagy utón 1280 (számított érték) 5
25. fagy. u tán 1256 594 1743 5

Rugalmassági m odulus kp/cm 2
légszáraz 189,300 5
telített 180,100 5
25. fagy. u tán 172,000 5

Szabálytalan próbatest

Fagyállósági súlyveszt. 0/о 0,18
átl. min. max. db

K ristályosítási súlyveszt. % Na2S 0 4 1,31%
M gS04 1,95%

Los Angeles f. aprózódás súlyveszt. % átl. 37,0
min. 36,60 
max. 37,40

Vizsgálati osztály: VI.
Dévait, kopási érték  D száraz: 8,7 

D vizes: 8,0

2 . sz. m inta

Szabályos próbatest 
Térfogatsúly gm/cm3

átl. min. max.
légszáraz 2,822 2,773 2,936

Fajsúly gm/cm3 2,85
Víztartalom  súly % 0,09
Vízfelvétel súly % 0,26
Mért. adó vízfelv súly % 0,17
Tömöttség térf. % 96
Hézagosság térf. % 
Nyomószilárdság kp/cm 2

4

légszáraz 1876 1015 2812
Rugalmassági m odulus kp/cm 2

légszáraz 167,500

Szabálytalan próbatest
Térfogatsúly gm/cm3 2,795

légszáraz 2,795
kiszárított 2,731
telített 2,845

Fagyállósági súlyveszt. % 1,13
K ristályosítás súlyveszt. %  Na.,S04 0,38 

M gS04 1,44
Los Angeles f. aprózódás súlyveszt. %  ált. 41,50

min. 41,20 
max. 41,80

Vizsgálati osztály: VI.
Dévai f. kopási érték  D száraz: 10,0 

D vizes: 8,70

db
5

5

5

Termelési és készletadatok

A z  országos ásványvagyon-mérlegben 1974. 
I. 1-i állapot szerint Balatongyörök, Gyenesdiás, 
Vonyarcvashegy és Cserszegtomaj területén 
(tehát a működő bányaterületeken) összesen: 
149 950 000 tonna földtani készletet tarto ttak  
nyilván.

Tekintettel arra, hogy a készletek szinte 
korlátlanok a kutatás révén megismert földtani 
készlet és a term elés fentiekből adódó arányát: 
1  : 10 0  elegendő fenntartan i perspektivikusan.

Ennek a készletnek a biztosítása közeljövő
ben rendkívül nagy volumenű kutatási feladat 
lesz. mivel a legnagyobb bányákat (Vonyarc
vashegy, Gyenesdiás, Balatongyörök) környezet- 
védelmi, (természet-, ill. tájvédelmi) okokból 
folyam atosan fel kell hagyni és helyettük a te r
mészetvédelmi területen  kívül kell a kieső kész
letek pótlását feltárni (1 . sz. térképvázlat).

Végezetül a prognosztikusán becsülhető 
készletek alapján csupán a hegység nyugati, 
nem védett területén  a jelenlegi földtani nyers- 
anyagvagyon ötszörösével számolva (a jelenlegi 
árszinten és term ékstruktúra  szerint)
749 750 000 tonna X  30 89 F t =  2 315 977 750 Ft 
potenciális népgazdasági értéket képvisel.

Építőipari homokkő

A  Keszthelyi-hegység nyugati perem én és 
előterében nagy területen  ism ert a felső panno- 
niai alem elet középső szintjébe tartozó réteges, 
lemezes hommokkőösszlet. Rétegvastagság és 
cementáltság tekintetében rendkívül változatos 
kifejlődésű meszes, néha kovás kötőanyagú, csil- 
lámos, esetenként kőzetlisztes vagy agyagos 
kvarchomokkő-változatokból álló rétegsorozatok 
alkotják az összletet.

A keményebb változatok általában építő
ipari felhasználás szempontjából számottevő 
nyersanyagnak számítanak. Jellemző m inták 
átlagos vizsgálati eredm ényeit a következőkben 
részletezzük (Egregy, Alsópáhok, Karmacs, 
Cserszegtomaj környéki kifejlődésekre jellemző 
reprezentatív  típusm inta).

A  csillámos lemezes hom okkő vizsgálati eredményei

ásványos
összetétel:
Kvarc
csillám
vasoxid
kötőanyag
hézag

réteglappal 
párhuzam osan: 

35,4 %
6,6%
4,6%

38,4%
15,0%

réteglappal 
m erőlegesen: 

29,0% 
3,6% 

24,4% 
37,6% 
5,4%

összesen: 100,0% 100,0%

Kémiai vizsgálat
A kőzeten term észetes állapotban és vízzel 

való telítés u tán  végeztünk m ennyiségi kémiai 
elemzést annak m egállapítására, hgoy a vízben 
való tárolás során a kőzet karbonáttartalm a 
m ilyen m értékben oldódik ki.

A Keszthelyi-hegységben éves átlagban 
kereken 500 000 m 3 (1 400 000 tonna) különböző 
dolom itterm éket fejtenek és értékesítenek a 
jobbára mgtsz-kezelésben működő bányákból.

A hasznosított term ékstruktúra súlyozott 
átlagában a nyersanyag ára: 86,50 F t/m 3.

A kőzet vegyi összetétele term észetes állapotban

oldási m aradék  ....... 41,47%
ossz. vas   4,82
C aC03   53,56
MgCOa   0,15

100,00%
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A kőzet vegyi összetétele 10 nap vízben tárolás u tán
oldási m aradék ....... 46,13%
ossz. vas   4,95
CaCO:,   48,79
M gC03   0,13

A fentiekből m egállapítható tehát, hogy a 
CaCCb-tartalom a vízfelvétel közben m integy 
4,5% -kal csökkent.

széken kidolgozott alakváltozási vizsgálatokat 
végeztünk a törésig való terhelésnél a hossz
irányú alakváltozás megfigyelésével. E vizsgá
latokat elvégeztük légszáraz, kiszárított, vízzel 
te líte tt próbatesteken, valam int 25 fagyasztás 
u tán  nedvesen, 25 fagyasztás után kiszárítva, 
50 fagyasztás u tán  nedvesen és különleges hő
tűrés után.

Műszaki kőzetvizsgálatok
A kőzeteken m eghatároztuk a térfogatsúlyt 

légszáraz, 105°-on kiszárított és vízzel telíte tt 
állapotban az MSZ 1991 szerint.

A vizsgálat során — hasonlóképpen a fenti 
szabvány szerint m eghatároztuk a víztartalom  
értékét légszáraz állapotban, valam int a vízfel
vételt normális légköri nyomáson. Mivel a súly
állandóság gyakorlatilag 1  nap a la tt bekövet
kezett, a vízleadás és vízfelvétel folyam atát 
görbében nem ábrázoltuk.

A kőzet oldódása következtében a vízfel
vétel értéke ténylegesen a m egadott szám érték
nél nagyobb.

Az időállóság megítélésére a kőzetpróbates
teket fagyasztásnak vettük  alá az MSZ 1991 
szerint, 10 próbatestet 25-ször, 5 próbatestet 
50-szer fagyasztottunk. Ezen kívül különleges 
hőtűrési vizsgálatot is végeztünk, m elynek so
rán a kőzetet 25-ször egym ásután -j- 60°-os 
szárítószekrénybe, m ajd — 2 0 °-os száraz hideg 
térbe helyeztük annak megállapítására, hogy 
hogyan b írja  el a hőmérsékletingadozásokat.

A kőzeten a szabvány szerint egyirányú 
nyomószilárdsági vizsgálatokat, valam int a tan 

Az alakváltozási görbéket m ellékeljük. A vizsgálati 
eredm ényeket az alábbi táb lázat tün te ti f e l :

térfogatsúly g/cm3 átl.
légszárazon 249,
kiszárítva 2,49
vízzel te lítve 2,52

víztartalom  súly%  0,36
vízfelvétel súly%  1,74
nyomószilárdság kp/cm 2 

légszárazon 566
kiszárítva 816
vízzel te lítve 474
25 fagyasztás u tán  
nedvesen 396

25 fagyás u tán  
k iszárítva 733

50 fagyás u tán
nedvesen 430

különleges hőtűrés u tán  722

max. vizsgált

rugalm assági m odulus kp/cm 2 
légszárazon 1 2 1 2 0 0
kiszárítva 148 300
vízzel telítve 155 000

25 fagyás u tán  
nedvesen 82 080

25 fagyás u tán  
kiszárítva 118 800

50 fagyás u tán  
nedvesen 99 500

különl. hőtűrés u tán  147 700

2,42
2,47
2,49
0,26
1,40

464
710
378

269

671

343
523

80 000  
118 000  

68  750

55 700

106 000

55 000 
105 200

2,54
2,50
2,56
0,46
2,42

675
889
564

496

821

515
886

220 000 
166 000  
229 500

118 700

140 000

136 000 
211 000

43
5

20
5

15

5
8
5

5

5

4
5

5
3 
5

5

5

4
5

83



Az 1991. sz. szabvány szerinti fagyállósági 
vizsgálatot a kőzet kiállta és minősége fagyálló.

A nyersanyagot két fő alkalmazási területen 
értékesítik. Magasépítési célra használják első
sorban, m int jóminőségű esztétikus falazókövet 
(1. sz. kép Szabó A ttila felvétele).

Erre a meszes kötőanyagú réteges vagy vé
konypados változatok alkalmasak elsősorban 
(rétegvastagság 30 mm feletti). A másik fő fel
használási területe a kertépítési „laposkő” a ko-

Épületszobrászipari Vállalat által javasolt 1967 
—68 . évi kutatások készítették elő. Ennek ered
m ényeként két bányaterület (1 . sz. térképvázlat) 
műrevaló készlete összesen: 18 377 000 tonna. 
Az éves term elés (20 000 tonna) m ellett ez a 
készlet több, m int 200  évig elegendő nyers- 
anyagvagyont jelent. Ezért további prognoszti
kus készletbecslést nem is végeztünk.

A nyersanyag fajlagos átlagára 286 Ft/tonna, 
Ezzel az összeggel számolva a felkutatott m űre-

l. sz. kép

vásabb kötőanyagú lemezes és igen vékony 
rétege (5,0—30,0 mm-es rétegvastagság) kőzet
típusból. (2. sz. kép Szabó A ttila felvétele.)

Készletadatok, termelési adatok

A  nyersanyagot korábban és jelenleg is 
számos kis kőfejtőben termelik. Számottevő bá
nyászatát és értékesítését az ÉVM Kőfaragó- és

való ásványi nyersanyagkincs: 5 255 822 000 Ft 
potenciális népgazdasági értéket képvisel.

Hidrogeológiai áttekintés

A  Keszthelyi-hegység részletes hidrogeoló
giai leírásával itt nem foglalkozunk, csupán a 
vízföldtani viszonyokból származó potenciális 
népgazdasági érték kim utatását kíséreljük meg.

2 . sz. kép
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A hegység fő tömegét adó felső triász fő
dolomit egységes összefüggő karsztvíztároló 
képződmény. A fődolomitban tárolt karsztvíz 
vegyi összetételére jellemzők a Vállus 3. sz. 
fúrás vízm intájának elemzési adatai:

m gj Than f. egyénért. %

N átrium  Na 12,7 7,54
Kálium  К 2,0 0,69
Kalcium, Ca 45,5 30,97
Magnézium Mg 54,2 60,79
Vas Fe nyom —

Ammónium NH nyom —

Mangán Mn 0 99,99
Klorid Cl 8,2 3,15
Hidrogénkarbonát HCO3 390,5 87,25
Szulfát SO( 33,8 9,59
N itrát N 0 3 nyom —

N itrit N 0 2 erő snyom —

M etakovasav H2SÍO3 13,0
összes oldott a. 559,9 99,99
Lúgosság 6,40
összes keménység: 18,83 №

K arbonát keménysége: 17,92 №
0 2 fogyasztás: mg/1 K ém hatás fenolftaleinre: savas

Az 1974. január 1-i állapot szerinti értéke
ket, amelyek a karsztvízszint mélységeire vonat
koznak az 1 . sz. térképvázlaton a karsztmeg- 
figyelő kutakban m ért szinteket és a VITUKI 
által szerkesztett izohipszákat szemléltetjük.

A fődolomitban tárolandó vízkészlet sekély- 
és középmélységű nyílt karsztjellegű utánpót
lása biztosított az alábbiak szerint. A fedetlen, 
ill. alig fedett dolomittérszín 96 km2-re tehető. 

Ennek 40%-a karsztos plató jellegű, 8°-nál

kisebb eséssel. I tt a beszivárgási hányados:

(az átlagos 58% erdő, 42% ré t növénytakaró
megoszlást alapulvéve). A dolomittérszín 50%-a

8—15° lejtési szög közötti értékű -7-  -as beszi-
ó

várgási tényezővel 10%-a pedig 15°-nál mere-

dekebb lejtőkategóriájú -as átlagos beszivár-
0,0

gású tényezővel.
A hegység súlyozott átlagában a karsztvíz

utánpótlást a csapadék 37,34%-ának beszivár
gása biztosítja. Ez éves viszonylatban (sokévi 
átlag 700 mm) évente 96 000 000 m2X0,7 m =  
=  62 200  000 m3 összes csapadékot jelent, ami
nek beszivárgó 37,34%-a: 25 092 480 m3. Ez 
4774 1/perc vízmennyiséget, azaz napi 68 745,6 
m 3 napi vízutánpótlást jelent.

Tekintettel arra, hogy itt csupán a statikus 
vízkészlet közelítő szám ítására szorítkozunk az 
utánpótlás, ill. vízleadás több szám adatát nem 
részletezzük. A hegység statikus vízkészletét két 
töm bként értékeljük. I. tömb: az erózióbázis, 
azaz a Balaton szintje feletti karsztvízkészlet. 
Ez tehát a -j-104,5 m felett elhelyezkedő víz- 
mennyiség és használati értéket tekintve lénye
gesen kedvezőbb kategóriát képvisel, m in t az 
erózióbázis alatti készlettömb. Planim etrálás- 
sal megállapítottuk, hogy a 96 km2-ből 73 km 2 
120—130 m Af közötti karsztvízszintű egység 
(átlagban 125 m Af). I tt  jó közelítéssel 20 m-es 
vízoszlopmagassággal számolhatunk. Ez, tekin
tetbe véve a fúrásm intákból és tektonikából

szám ított üregességi koofficienst (VITUKI-ér- 
tékkorrekciójával) a hegység átlagában a teljes 
dolom ittérfogatnak m integy 1,78%-a vehető 
víznek a karsztvízszint alatt. Ez az érték az I. 
sz. tömbre vonatkoztatva: 2 598 800 m3. А II. 
karsztvízkészlet-töm b a változó mélységben 
(néhány ponton a felszínen) elhelyezkedő „karni 
felső m árgacsoport”, m int vízrekesztő réteg- 
összlet fele tt és az erózióbázis (vagyis az I. 
tömb) alatt elhelyezkedő karsztvíztömeg. Az 
itt tározott vízmennyiség csak közelítő értékben 
adható meg, mivel nem ism erjük a hegység 
m inden pontján a vízrekesztő rétegösszlet 
mélységét.

A hegység keleti, m agasra kiem elt részén 
(a Vállus—Balatongyörök vonaltól К -re (mint
egy 27 km 2 terü letre  ebben a tömbben nem 
szám íthatunk statikus karsztvízkészletet, mivel 
részben felszínközeiben, kisrészt a felszínen, de 
mindenhol az erózióbázis közelében vagy az fe
le tt tételezhető fel a vízrekesztő karni mész- 
márga felszíne. Ettől nyugatra a Vári-völgyig 
— 181 m mélységben húzódik a vízrekesztő ré
tegösszlet (a Vállus 3. sz. fúrás alapján). I tt te
hát a kereken 30 kn r-ny i területegységen а .II. 
karsztíztömb a +104,5 m-es erózióbázis alatt 
m integy 285 m vastagságú dolomitban tározó-

dik. Ezekből (a m ár közölt —̂ r--as üregességi
1 , 1 0

faktorral számolva) a közelítőleg becsült víz- 
m ennyiség a hegység középső részén а II. tömb
ben: 0,15 m illiárd m 3 ( ±  40%). A hegység nyu
gati 39  km 2-es karsztterületén a vízrekesztő ré
tegösszlet mélysége nem ismert, de feltétlenül 
10 0 0  m -nél m élyebben várható.

Erre az egységre nem számolható а II. tömb 
statikus vízkészlete, csupán hozzávetőlegesen 
becsülhető. Ez az érték pedig igen jelentős: 
0,3—0,5 km 3 között lehet. Összegezve а II. tömb 
statikus vízkészlete 0,5 km 3 feletti mennyiség. 
Mindezek alapján tehát a Keszthelyi-hegység
ben tározódó karsztvizek potenciális népgazda
sági értéke, igen jelentős.

A  Keszthelyi-hegység agrogeológiai adottságai

Bevezetésképpen az agrogeológiai szem
pontból legfontosabb tényezők közül a földtani 
param éterekkel legszorosabban összefüggő me
teorológiai és tala jtan i viszonyok részletezésére 
szorítkozunk.

A hegység területén és közvetlen környé
kén a napsütés évi összege 1900—2000 óra, a 
tenyészidőszak napsütése (IV—IX. hó) 1400— 
1500 óra, a borult napoké (felhőzet 80%) 10 0 — 
1 2 0  között alakul, a ködös napok átlaga évente 
20—30. Az évi középhőmérséklet: 9,5—10,1°; 
a tavaszi kalászosok tenyészidőszakában (III— 
IV. hó) a középhőmérséklet 12,50, a kapásnövé
nyekében (IV—IX.) 17,0°.

Az első fagy átlagos napja: X. 25-re, az 
utolsóé IV. 10. A fagyos napok száma 80, a 
fagym entes időszak tartam a 190 nap.

A csapadék évi összege 700 mm körüli, a 
tavaszi kalászosok tenyészidőszakában 200—250 
mm, a kapásnövényekében 350—400 mm. A le
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hetséges évi evapotranspiráció 660—680 mm. 
A havas napok évi száma 20—25, míg a hótaka- 
rós napoké 35—40. A hótakaró átlagos vastag
sága 6—7 cm.

A terü let hőm érsékleti és csapadékviszo
nyai tehát kedvezőek. Az ökológiai adottságokat 
továbbá elsősorban a felszínközeli kőzettípusok 
litológiája, a morfológia és a tektonika hatá
rozza meg.

Geopedológiai viszonyok

A hegység területén  uralkodik az „agyag- 
bemosódásos barna erdőtalaj” .

Ennek különböző vastagságú (néhány cm- 
től 1 ,0  m-ig) szelvényei fejlődtek ki a dolomit- 
térszíneken, a lösszel boríto tt és egyéb fiatal 
képződmények által fedett egységeken.

Az antropogén tevékenység talaj képződést 
befolyásoló hatása viszonylag alárendelt a hegy
ség területén. A klimazonális talaj képződés ér
vényesülését nagym értékben módosítják a tala j
képző kőzetek litológiai viszonyai. Esetenként, 
ahol nem lösz, vagy felső pannoniai kőzetlisztes 
agyag az anyakőzet, ott „agyagbemosásos barna 
erdőtalaj” helyett például a felső pannoniai 
durvaszemü homok felett a barnaföld, „rozsda
barna erdőtalaj” altípusa alakult ki.

Az emberi tevékenység hatása elsősorban az 
erodáltság m értékében érvényesül és csak kis 
százalékban a ku ltú r talaj ok irányába történő át
alakítás terén. A hegység területének nagyré
szét, 65—68% -át m a is erdő borítja. A korábbi 
természetes zárt erdőtakaró (általában „cseres
tölgyes” és „gyertyános-tölgyes” állományok 
uralkodtak, a 300 m Af feletti szintekben egyre 
nagyobb „bükkös” aránnyal) m ár csak igen kis 
területeken van meg. Általában devantált, má
sodlagos erdők borítják a hegység területét.

A mezőgazdaságilag hasznosított terü let
részek a hegységperemi hegylábfelszínekre és 
belső medencékre (pl.: Rezi-medence) szorít
koznak.

Alapvető agrogeológiai adottság a hegység 
genetikai talajtípusainak minősége és megosz
lása. A korábbiakból következik, hogy -a hegy
ségben a litomorf erdőtalajok a legelterjedteb
bek. K ét fő típust találunk általában meg a 
„hum uszkarbonátot” (alárendeltebben) és a 
„rendzinát”, uralkodó mennyiségben. Ezek a 
dolomittérszíneken, vagy a dolomitot vékonyan 
fedő pleisztocén térszíneken alakultak ki és nem 
állnak mezőgazdasági művelés alatt. Erdő te
nyészik ra jtuk  ritka alapnövényzettel. Ez a 
talajtípus a hegység 150 knr-bő l több, m int 
100 km 2- t  borít. A rendzina típusú talajok körül 
a hegységben a „barna redzina” altípus a legál
talánosabb. Megjelenése: igen vékony hum usz
rétegű barna vázrendzina (pl. dolomittörmelé
ken).

A mezőgazdaságilag hasznosított területe
ken az alábbi talajtípusokat tá rtuk  fel: a „földes 
kopár” váztalajból képződő autropogén hum usz
karbonátok; a „barna erdőtalaj” számos válto
zatát (agyagbemosásos b.e.t, gyengén erodált 
b.e.t, közepesen erodált b.e.t, erős agyagbemo

sásos b.e.t, felülről átkarbonátosodott agyag
bemosásos b.e.t, forgatott agyagbemosásos b.e.t, 
lejtőhordalékkal fedett b.e.t, rozsdabarna erdő
talaj).

A „lejtőhordalék talajok” közül két altípus 
az elterjedt:
a) karbonátos barna erdőtalaj-lej tőhordalék,
b) kavicsos váztalaj-lej tőhordalék.

A felsoroltakon kívül még kultúrtalajok is 
előfordulnak a hegység területén, de ezek gene
tikai típusbesorolását még nem oldotta meg a 
pedologia.

A Keszthelyi-hegységben agrogeológiai 
szempontból számos jelenség regisztrálását és 
káros hatásaik ellen való védekezés megalapo
zását jelentette kutatásunk. Ezeket csak felso
rolás jelleggel adjuk itt közre:

1. A humuszképződés és pusztulás viszo
nyait megvizsgálva negatív m érleget kaptunk a 
legtöbb területen, mivel a hegységben uralkodó 
talajtípusok humuszos szintjének talajm ikro
organizmus populációja term észetes körülm é
nyek között is olyan összetételű, hogy anyag- 
csereterm ékeik és elbomlási term ékeik által 
agregátum képzésre kevésbé alkalmasak. Ezen 
kívül általános jelenség, hogy a kalciumhumá- 
tok újraképződése nem ta r t ütem et a talajle
pusztulás és sok helyen a forgatásos talajm űve
lés m értékével. Ez a jelenség vélem ényünk sze
rin t az egész Dunántúli-középhegységben érvé
nyesül a fődolomittérszíneken. Oka pedig a 
dolomit kémiai és ásványtani összetételéből 
adódó nagyfokú oldhatósági és mobilizációs kü
lönbség a mészkövekkel szemben, és maga az 
anyakőzet viszonylagos kalciumkarbonát-sze- 
génysége.

A Keszthelyi-hegységben tehát a talajok 
hum usztartalm át és minősítését mind koncent
rált kemikáliákkal, mind organominerolikus 
anyagokkal (főleg tőzeggel) rendszeresen nö
velni kell.

2. A hegység területén a talajerózió számos 
form ában és különböző m értékben jelentkezik. 
Elsődlegesen természetesen a morfológia befo
lyásolja, de a természetes növénytakaró meg
szüntetése (erdőirtás) is azonnal ható tényező. 
A hegylábfelszínek talajeróziója a legáltaláno
sabb és legkárosabb. Számos szelvényben az 
egykori (oholcén—holocén) talajtakaró felett a 
legutóbbi időkben (holocén—újholocén) ráhor- 
dódott kőzettörmelékes réteg települ.

Ez a fiatal mozgások következménye is le
het, de feltétlenül összefüggésben van a hegység 
radiális völgyeiből időszakosan lefutó torrens 
vízfolyások törmeléklehordó hatásával. Az ezek 
elleni védekezés tehát ebből a szempontból is 
igen jelentős feladat.

3. A Keszthelyi-hegység talajainak vízka
pacitása két jól elkülönülő értékcsoportot alkot. 
Tekintettel arra, hogy a talajtakaró, ill. hum u
szos réteg általában igen vékony, így az 1  m-ig 
szám ított vízkapacitás jelentős hányada az alap
kőzetben jelentkező viszonyokat tükrözi. A rossz 
vízkapacitású (dolomitos, mészköves, kavicsos, 
tehát jó vízáteresztő kőzeteken kialakult) tala
joknál feltétlenül mélyborítással és tőzegeléssel 
lehet és kell a vízbefogadó-képességet növelni.



Környezetvédelem  és term észetvédelem

A Keszthelyi-hegység legidőszerűbb és leg
sürgősebben megoldandó környezetvédelmi 
problém ája a déli perem en működő hatalm as 
dolomitkőfejtők mielőbbi leállítása és a legcél
szerűbb visszatájosítás megoldása. Ezeknek a 
működő kőfejtőknek számos káros környezet
romboló hatása m ellett mi itt ezek egy, földta
nilag a leglényegesebb m om entum ára térünk  ki.

A Balatongyörök—vonyarcvashegyi öböl
ben a part m entén az utóbbi 5 évben (1969-ben 
kotort fenéktérszínen) több, m int 20  cm vas
tag iszapréteg ülepedett le. Ennek az iszapnak 
az összetételében átlagosan 17—18% dolomit 
(DTG-vizsgálatok szerint) szerepel, kőzetliszt, 
i 11. finomdiszperz fázisú üledékként. Ez az 
üledékanyag uralkodó mennyiségben a bányá
s z a ti ig  m egbontott hatalm as instabil felületek 
lepusztulásából származik. A Balaton-partra 
néző dolomitfej tők szakszerű felhagyására és 
megfelelő rézsűjű, vegetációval betelepített té r
színek visszahagyására a hatósági intézkedések 
m egtörténtek.

Részünkről viszont megalapoztuk a bányák 
bezárása révén felm erülő nagy volumenű építő
ipari nyersanyagigény kielégítésének m inden 
szempontból megfelelő módját. Részletes vizs
gálataink alapján kijelöltük a dolomitbányászat 
számára kőzettani kifejlődés, morfológiai hely
zet, valam int környezetvédelmi szempontból is 
alkalmas prognosztikus területet, ahol a fázisos 
kutatást m ár be is indítottuk. (1 . sz. térkép- 
vázlat.)

A Keszthelyi-hegység nagy részére k iter
jedő Balaton-felvidéki term észetvédelm i-tájvé
delmi körzet eleve védettséget nyú jt a hegység 
keleti részében lévő földtanilag is védendő ob
jektum oknak (pl. Bisekő, Edericsi zátonymész
kő, Szobakő. Bg. stb.).

A hegység nyugati részében néhány objek
tum  védelm ére pedig javaslatot teszünk és az 
Országos Természetvédelmi Hivatallal közösen 
tervet dolgozunk ki a végrehajtásra.

összefoglalva  m unkánk vázolt eredményeit, 
ismételten hangsúlyozzuk, hogy a kidolgozott 
kérdések nem teljes mértékben, de teljességre 
törekedve tekintették  át mindazon tényezőket, 
amelyek egy földtani tájegység komplex gazda
ságföldtani megítélésének alapját képezhetik. 
K ísérletünk továbbfejlesztése révén, úgy vél
jük, lehetőség nyílik a magyarországi regionális 
gazdaságföldtan tájegységenként történő kiala
kítására.
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I. sz. táblázat
K eszthelyi-hegy ségi dolom it-elem zések

CaO MgO Fe-,0,
a i 2o 3

Savban
oldha
ta tlan

Izz.v. Elemzést végezte

1 . Vállus, Szt. M iklós-forrástól D-re, 
Kagylós törésű, hófehér, finom szövetű 
dolomit 37,63 20,27 0,57 0,09 Földtani Intézet

2 . Vállus, Szt. Miklós Büdöskúti őrháztól 
K -re 400 m fehér, ridegen törő, gyen
gén cukros szövetű pados dolomit 31,25 19,96 0,51 0,15 Földtani Intézet

3. Vállus, Szt. Miklós Váradhegy É-i le j
tőjén. Világos barnásszürke, kagylós 
törésű, finom szövetű dolomit 30,93 19,22 0 ,66 0,39 Földtani Intézet

4. Vállus, Szt. Miklós Barbacshegy É-i 
lejtőjén. Világos barnásszürke, cukros 
szövetű, sarkosan törő dolomit 31,75 19,00 0,30 0,05 Földtani Intézet

5. Vállus, Barbacshegy K -i szélén, dolo
m it 31,30 20,79 0,35 0,13 47,27 Földtani Intézet

6 . Vállus, erdészlaktól DNy-ra 1000 m 
dolomit 31,30 20,93 0,25 0,15 47,52 Földtani Intézet

7. Vállus, Fagyoskeresztnél dolomit 31,09 20,53 0 ,20 1,03 46,90 Földtani Intézet

8 . Lesencefalu DNy-i szélén dolomit 31,16 20,98 0,19 0 ,22 57,35 Földtani Intézet

9. Rezitől D-re 1000 m dolomit 30,90 20,61 0,31 1,49 46,33 Földtani Intézet

10 . Rezitől N y-ra 1000 m, hídtól K -re 100 
m  dolomit 31,25 20,84 0,28 0,35 47,33 Földtani Intézet

1 1 . Rezitől D-re B attyanhatnál, u. m ellett 
dolomit 30,84 20,94 0,27 1,12 46,84

12 .

13.

Rezitől Akasztódomb, kősszeni meszes 
dolomit

Gyenesdiás, Várvölgy 139,3 ponttól 
K -re 400 m, dolomit 29,20 19,42 0,29 6,63 44,24

Bitumenes szennye
ződés 0,9% 
pórustérfogat 12 ,2% 
Földtani Intézet

Földtani Intézet

14. Gyenesdiás, Büdöskúti völgy 232,2 
ponttól ÉNy-ra 300 m dolomit 30,95 20,95 0,28 0,24 47,52 Földtani Intézet

15. Gyenesdiás, Büdöskúti völgy 232,2 
ponttól ÉK -re 500 m, dolomit 31,04 20,91 0,13 0,39 47,39 Földtani Intézet

16. Gyenesdiás, Büdöskúti völgy 232,2 
ponttól É -ra 400 m, dolomit 31,07 21 ,10 0,08 0,30 47,27 Földtani Intézet

17. Gyenesdiás, V adleánybarlangtól ÉNy- 
ra  250 m, dolomit . 31,13 20,72 0,17 0,23 47,42 Földtani Intézet

18. Gyenesdiás, 203,5 ponttól N y-ra 200 m, 
dolomit 30,94 20,95 0,18 0,24 47,60 Földtani Intézet

19. Gyenesdiás, Petőhegytől ÉK-re 1500 
m, dolomit 31,31 20,84 0,23 0,32 47,31 Földtani Intézet

2 0 . Gyenesdiás, Petőhegytől É -ra 700 m, 
dolomit 31,41 20,27 0,14 0,21 47,54 Földtani Intézet

2 1 . Gyenesdiás, Petőhegytől D-re 1500 m, 
dolomit 31,10 20,73 0,30 0,35 47,47 Földtani Intézet

2 2 . Gyenesdiás, Petőhegy magasság pont
járó l dolomit 30,76 20,94 0,43 0,51 47,37 Földtani Intézet

23. Vonyarcvashegy, nagy kőfejtő dolomit 31,00 20,73 0,25 0,16 47,56 Földtani Intézet

24. Vonyarcvashegy, nagy kőfejtő dolomit 31,33 21,07 0 ,66 — 46,88 Földtani Intézet

25. Vonyarcvashegy, nagy kőfejtő dolomit 31,19 19,87 1,06 — — Földtani Intézet

26. Vonyarcvashegy, nagy kőfejtő dolomit 30,84 19,71 0,55 0 ,02 47,43 S =  0,10; benzollal 
extrahálható bitum en 
0,004 g/kg Földt. Int. 
32 mg/kg Geofiz. Int.
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FÖDOLOM IT RÉSZLEGES KÉM IAI ELEM ZÉS 
EREDMÉNYEI
II. sz. táb lázat

V állus 3. sz. fú rás

Sorszám  M élységköz CaO MgO

1 . 2 .0 0 --  7.50 m 31,46 2 1 ,0 0
2 . 7,50--  15,00 Ш 31,06 2 1 ,1 0
3. 15,00--  26,00 m 30,67 21,30
4. 26,00--  36,00 m 31,39 2 1 ,2 0
5. 36,00--  43,00 m 29,80 20,85
6 . 43,00--  50,00 Ш 31,00 2 1 ,1 0
7. 50,00--  59,70 m 30,83 2 1 ,1 0
8 . 59,70--  73,00 m 31,66 2 1 ,0 0
9. 73,00--  85,40 m 30,22 20,60

1 0 . 85,40--  90,00 m 30,65 20,70
1 1 . 90,00--  97,00 m 30,97 2 1 ,2 0
1 2 . 97,00--  99,30 m 30,93 2 1 ,1 0
13. 99,30--105,40 m 28,96 20,40
14. 105,40--108,00 Ш 30,67 2 1 ,2 0
15. 108,00--109,50 m 30.72 21,40
16. 109,50--112,50 m 30,72 2 1 ,2 0
17. 112,50--115,00 m 30,86 21,30
18. 115,00--117,80 m 30,62 21,50
19. 117,80-- 1 2 1 ,0 0 m 30,73 21,35
2 0 . 1 2 1 ,0 0 --123,00 m 30,41 21,40
2 1 . 123,00--131,00 m 30,18 21,40
2 2 . 131,00--134,20 m 30,86 21,25
23. 134,20--137,00 m 30,92 20,90
24. 137,00--141,00 m 30,67 21,50
25. 141,00--144,00 m 30,72 2 1 ,1 0
26. 144,00--147,70 m 30,67 21,30
27. 147,70--150,00 m 31,16 2 1 ,0 0
28. 150,00--154,00 Ш 30,80 2 1 ,2 0
29. 154,00--158,00 m 30,77 2 1 ,2 0
30. 158,00--162,00 m 30,86 2 1 ,2 0
31. 162,00--166,00 m 31,01 2 1 ,2 0
32. 166,00--168,50 m 30,00 21,30
33. 168,50--172,50 m 31,00 2 1 ,2 0
34. 172,50--176,00 m 30,59 21,40
35. 176,00--180,00 m 30,70 21,35
36. 180,00--185,50 m 30,65 21,05
37. 185,50--189,00 m 31,16 2 1 ,1 0
38. 189,00--193,00 m 30,82 21,30
39. 193,00--197,00 m 30,87 21,30
40. 197,00-- 2 0 1 ,0 0 m 30,53 21,50
41. 2 0 1 ,0 0 - -205,00 m 31,21 20,95
42. 205,00--209,00 m 31,05 2 1 ,1 0
43. 209,00--213,00 m 31,01 2 1 ,2 0
44. 209,00--213,00 m 31,25 20,90
45. 213,00--216,00 m 31,13 20,05
46. 216,00-- 2 2 0 ,0 0 m 31,13 2 1 ,1 0
47. 2 2 0 ,0 0 - -224,00 m 30,80 21,30
48. 224,00--228,00 m 30,91 21,05
49. 228,00--232,00 m 30,98 21,30
50. 232,00--241,00 m 30,74 21,45
51. 241,00--246,00 m 31,18 2 1 ,1 0
52. 246,00--252,00 m 30,66 21,40
53. 252,00--260,00 m 30,99 21,05
54. 260,00--267,00 m 30,80 21,30
55. 267,00--281,00 m 31,10 2 1 ,1 0
56. 281,00--287,00 m 30,80 21,40
57. 287,00--293,00 m 30,86 21,35
58. 293,00--300,00 m 30,96 2 1 ,2 0
59. 300,00--310,00 Ш 30,82 21,30
60. 310,00--316,00 m 30,23 21,55
61. 316,00--320,00 m 30,20 21,50
62. 320,00--325,00 m 31,06 21,25
63. 325,00--330,00 Ш 30,13 21,40
64. 330,00--334,00 m 30,20 21,30
65. 334,00--340,00 m 31,20 21,05
6 6 . 340,00--348,00 m 30,33 21,50
67. 348,00--353,00 m 31,13 21,05
6 8 . 353,00--359,00 m 31,17 2 1 ,2 0
69. 359,00--365,50 m 30,20 21,25
70. 365,50--371,50 m 30,41 21,55
71. 371,50--376,50 m 31,06 21,15
72. 376,50--381,50 m 31,11 2 1 ,2 0

73. 381,50—392,00 m 30,86 21,35
74. 392,00—398,00 m 30,86 21,40
75. 398,00—415,00 m 30,65 21,30
76. 415,00—420,00 m 30,38 21,30
78. 440,00—450,00 m 31,10 21,15
79. 450,00—458,50 m 30,80 21,30
80. 458,50—472,00 m 31,05 21,15
81. 472,00—476,70 m 31,00 2 1 ,2 0
82. 476,70—481,50 m 31,08 2 1 ,1 0
83. 481,50—500,20 m 30,14 20,80

V állus 3. sz. fú rás  fődolom it

A  SÓSAVBAN OLDHATATLAN MARADÉK 
MENNYISÉGE
III. sz. táb lázat

1 . 2 ,0 0 --  7,50 m 0,64%
2 . 7,50--  15,00 m 0,62%,
3. 15,00--  26,00 m 0,65%,
4. 26,00--336,00 m 0,59%,
5. 43,00--  50,00 m 0,50%,
6 . 50,00--  59,70 m 0 ,6 6 %
7. 59,70--  73,00 m 0,25%
8 . 73,00--  85,40 m 0,62%,
9. 85,40--  90,00 m 0 ,6 8 %

1 0 . 90,00--  97,00 m 0,24%
1 1 . 97,00—99,30 m 0,81%
1 2 . 105,40--108,00 m 0,74%
13. 108,00--109,50 m 0,60%
14. 109,50--112,50 m 0,46%
15. , 115,00--117,80 m 0,19%
16. 115,00--117,80 m 0,19%
17. 117,80-- 1 2 1 ,0 0 m 0,44 %
18. 1 2 1 ,0 0 - -123,00 m 0,26%
19. 123,00--131,00 m 0,47%
2 0 . 131,00--134,20 m 0,35%
2 1 . 134,20--137,00 m 0,99%
2 2 . 137,00--141,00 m 0,30%
23. 141,00--144,70 m 0,46%
24. 144,70--147,70 m 0,49 %
25. 147,70--150,00 m 0,46%
26. 150,00--154,00 m 0,40%
27. 154,00--158,00 m 0,67%
28. 158,00--162,00 m 0,59%
29. 162,00--166,00 m 0,13%
30. 166,00--168,50 m 0,87%
31. 168,50--172,50 m 0,32 %
32. 172,50--176,00 m 0,56%
33. 176,00--180,00 m 0,59%
34. 180,00--185,50 m 0,78%
35. 185,50--189,00 m 0,19%
36. 189,00--193,00 m 0,28 %
37. 193,00--197,00 m 0,24%
38. 197,00-- 2 0 1 ,0 0 m 0,36%
39. 2 0 1 ,0 0 - -205,00 m 0,35%
40. 205,00--209,00 m 0,31%
41. 209,00--213,00 m 0 ,2 2  %
42. 209,00--213,00 rn 0,28%
43. 213,00--216,00 m 0,35%
44. 216,00-- 2 2 0 ,0 0 m 0,26%
45. 2 2 0 ,0 0 - -224,00 m 0,29%
46. 224,00--228,00 m 0,16%
47. 228,00--232,00 m o,n%
48. 232,00--241,00 m 0,16%
49. 241,00--246,00 m 0 ,2 0 %
50. 246,00--252,00 rn 0,48%
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51. 252,00--260,00 m 0,65%
52. 260,00--267,00 m 0,440/o
53. 267,00--281,00 m 0,34%
54. 281,00--287,00 m 0,25 %
55. 287,00--293,00 m 0,30%
56. 293,00--300,00 m 0 ,220/0

57. 300,00--310,00 m 0,40%
58. 310,00--316,00 m 0,56%
59. 316,00--320,00 m 0 ,6 8 %
60. 320,00--325,00 m 0 ,2 1 %
61. 325,00--330,00 m 0,39%
62. 330,00--334,00 m 0,48%
63. 334,00--340,00 m 0,290/o
64. 340,00--348,00 m 0,27 %
65. 348,00--353,00 m 0,36%
6 6 . 353,00--359,00 m 0,27%
67. 359,00--365,50 m 0,37%
6 8 . 365,50--371,50 m 0,46%
69. 371,50--376,50 m 0,23%
70. 376,50--381,50 m 0 ,12%
71. 381,50--392,00 m 0 ,2 2  %
72. 392,00--398,00 m 0,16%
73. 398,00--415,00 m 0,64%
74. 415,00--420,00 m 0,32%
75. 420,00--440,00 m 0,33%
76. 440,00--450,00 m 0,240/o
77. 450,00--458,50 m 0,33%
78. 458,50—472,00 m 0,30%
79. 472,00--476,70 m 0 ,2 0 %
80. 476,70—481,50 m 0,37 %
81. 490,00--500,20 m 2,270/ 0

Régiónál economic-geological potential of the 
Keszthely Mountains 

(P. Bohn)

In  the course of the complex régiónál geological 
elaboration of the Keszthely Mountains, the  final 
w estern m auntain  m em ber of the Transdanubian Cen
tra l M ountains rangé, an up-to-date economic-geolo
gical synthesis of th is region has become necessary.

In  this activity the au thor has chosen an approach 
entirely  növel in  the H ungárián practice, attem pting to 
s ta rt thereby w ith  the  complex economic-geological 
elaboration of H ungary by geological régiónál units.

The economic-geological conditions, potentials 
and perspectives of one régiónál un it have been elabo- 
ra ted  on the basis of the controlling factors.

W hen considered all combined, the geological in- 
form ations per un it area w ithin the studied régiónál 
geological un it (publications, m anuscripts, data files 
of boreholes, geophysical m easurem ents and laborato- 
ry  tests and analyses, etc.) w ill indicate the  State 
of economic-geological exploration of the area. The 
sum to tá l of the potential people’s economic value of 
the  explored and prospective m ineral resources per ré 
giónál geological un it can be taken as a basis to rely 
on in  calculating the specific economic geological 
potential in term s of average per un it area.

The qualitative and quantitative characteristics 
(the la tte r  evidenced by reserve calculations) of the 
m etalliferous and nonm etalliferous m ineral reserves 
and raw  m atériái resources fór building have been 
summarized.

In addition, a people’s economic evaluation of the 
afro-, hydro- and engineering-geological conditions of 
the area has been undertaken.

Finally, the im plications of the above synthesis 
w ith a  view to environm ental control have been paid 
attention.

Vállus 3. sz. fúrás
Teljes kém iai vizsgálat eredményei

IV. sz. táb lázat
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49
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0—
50

0,
0

48
1,

5—
49

0,
0

alkotó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SiO20/0 1,19 1,60 1,07 1,46 2,43 6,54 48,02 55,15 2,41 54,63
TiO20/0 — — — 0,06 0,20 1,03 0,63 — 0,82
a i2o 3%
Összvas

0,31 0,30 0,25 0,40 0,82 1,65 14,53 16,37 0,54 16,95

Fe20 3-ban % 0,19 0 ,22 0,32 0,19 0 ,22 0,64 6,85 3,70 0,90 3,32
Fe2O:)»/0 0,04 — 0,32 0,06 0,06 0,41 6,21 1,76 0,42 2,26
FeO% 0,14 0 ,20 — 0,13 0,14 0,21 0,58 1,75 0,43 0,96
CaO% 31,19 30,80 31,26 30,42 30,20 27,89 3,52 1,67 30,22 3,71
MgO% 21,05 21 ,00 2 1 ,0 0 20,80 20,50 19,10 4,60 2,50 20,30 3,40
MnO% — — — Ny Ny Ny 0,14 0 ,22 Ny 0,55
k 2o % 0,06 0,08 0,07 0 ,10 0,18 0,47 5,22 6,11 0 ,10 0,07
Na20 % 0,05 0 ,02 0,08 0,05 0,20 0 ,22 0 ,20 0,18 0,09 0,92
p 2o 6% 0 ,02 0,03 0 .0 2 — 0 ,02 0 ,02 0,18 0,11 0,25 0,06
Nedv. % 0 ,02 0,04 0,03 0 ,2 2 0,06 0 ,10 1,74 1,80 0,04 1,62
Izz. veszt. % 44,69 45,86 44,90 46,20 45,38 42,95 14,03 9,76 45,07 13,67co2% 44,62 45,77 44,83 46,10 43,72 42,78 2,16 1,02 44,68 4,96
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I. SZ. TÁBLA

A cserszegtomaji kaolinites agyagformáció 
főbb kőzettípusainak agyagásványait, ill. kőzet
szerkezetét bem utató elektronmikroszkópos fel
vételek 1., 3., 5., 7. sz. képek egyedi ásvány
szemcsék szuszpenzióból leválasztott csepp-pre- 
parátum ai rézrostélyon form vár hártyára  szá
rítva és vacuumban 15°-os szög alatt palládium 
mal legőzölve (árnyékolva).

A 2., 4., 6 ., 8 . számú képek a kőzetanyag 
felületére 10—5 Hg mm-es vacuumban, m integy 
50 mikronvastagságú szénréteg rápárologtatásá- 
val a lenyomatból készült felvételek. A felvéte
leket Ibrányiné dr. Árkosi K lára készítette 
JEM 100 U típusú transzmissziós elektronm ik
roszkóppal, 80 kV gyorsítófeszültséggel, Gevaert 
scientia 23 D 50 típusú fotólemezre.

1. kép. Sárgásfehér agyag: viszonylag jól osztályo
zott. finom  kristályos, kissé oldott, töredezett szélű 
kaolinitásványai.

2. kép. Sárgásfehér agyag m ikroszerkezete, az 
agyagásvány-lem ezek között 1—2 tűs, léces ásvány
szemcse (gibbsit), ill. finom diszperz üledékanyag lá t
ható, irányítatlan textúra.

3. kép. Fehér agyag: kötöttebb agglomerátumokat 
alkotó finom kristályos kaolinit uralkodó mennyiségű  
agyagásvány a kőzettípusban.

4. kép. Fehér agyag: a kőzetszövet enyhén irányí
to tt texturájú.

5. kép. Vöröses, lilás agyag: a kaolinitkristályok  
két, m éretben jól elkülönülő generációt alkotnak.

6. kép. Vöröses, lilás agyag: kőzetszövetben szépen 
fe lism erhetők a limonitos goethites szemcsék és a su
garas-rostos hidrargillitgócok.

7. kép. Sárga agyag (okker föld): osztályozatlan  
agregátumokat alkotó kaolinit a fő agyagásvány ebben 
a típusban is.

8. kép. Sárga agyag (okker föld): irányítatlan  
texturájú, sok allotigén ásványkontúrt tartalmazó kő
zettípus.

II. SZ. TÁBLA

1. kép. Vonyarcvashegyi kőfejtő  ÉNy-i dőlésű pa
dos szürke-fehér változó színű bitumenes, murvásodó  
karni fődolomitja.

2. kép. Gyenesdiási kőfejtő  rosszul rétegzett, u tó
lagosan erősen bontott, tektonizált, porlódó bitum enes 
karni fődolomit.

3. kép. Gyenesdiási kőfejtő: tek ton ikus gyürede- 
zettség, bontott bitum enes karni fődolomitban.

4. kép. Balatongyöröki kőfejtő; közel csapásirány

ban fe ltárt (É-i dőlésű) pados, réteges darabolódó 
murvásodó, karni fődolomit.

5. kép. Balatongyörki kőfejtő: dőlésirányú feltárás 
az erősen tektonizált (litoklázisokkal átjárt) m urváso
dó réteges, pados, bitum enes fődolomitja.

6—9. képek. A z  üledékképződés korai (ambientá- 
lis) fázisában kialakult, diagenezis előtti autigén- 
breccsiásodás különböző fa jtá i és stádiumai, a dara- 
bolódást, m urvásodást predesztináló kőzetszövet-típu- 
sok (0,5 x  term észetes nagyság).

III. SZ. TÁBLA

1—8. kép. K eszthelyi-hegység: karni korú fődolo- lomitporlódásban fontos szerepet játszó intraklasztos
m it (Vallus 3. sz. fúrásból) vékonycsiszolatok. A  do- szövettípusok (50 x  nagyítás párhuzamos nikol).
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Folyóiratszemle

A  geotermális energia hasznosítása

RONNER, F. Verh. Geol. B—A. 1974. I. füzet, 145— 
199 oldal

A szerző, a  bécsi Földtani Intézet igazgatója, 54 
oldalas cikkben több oldalról megközelítve foglalko
zik a tém ával. Felhívja a figyelmet, milyen h a ta l
mas — eddig alig felhasznált — hőenergia nyugszik a 
föld mélyében kiaknázatlanul. A napjainkban annyi
ra  előtérbe kerü lt energiaválság kapcsán felveti, hogy 
mi módon lehetne ezt a term észetes energiaforrást 
a hőterm elés szolgálatába állítani. Néhány országon 
belül ezek a hasznosítható hőforrások igen nagyok 
lehetnek a szerző szerint. H árom  ilyet em lít meg 
név szerint:

— M agyarország hőenergia-tartalékai viszonylag fel
színközeiben helyezkednek el és kalóriaértékük 
közel 50%-a a föld ism ert kőolajkészletének!!)

— A Szovjetunió 50—60%-a a la tt term álvizek helyez
kednek el.

— Etiópiában a könnyen hozzáférhető geotermális 
hő tartalék  mennyisége elegendő energiával ren 
delkezik ahhoz, hogy az egész afrikai kontinenst 
elektrom os energiával lássa el.

Ezt a néhány példát hozza fel annak  illusztrá lá
sára, hogy m ilyen hatalm as lehetőségek rejlenek  a 
kiaknázásban.

Hol hasznosítják jelenleg a geotermális energiát?

1. Gyógy- és term álvizek

A föld m inden terü letén  ez a legism ertebb és 
legrégibb felhasználási fo rm ája a geotermikus ener
giának. Egy 1970-es statisztikai adat szerint évente 
150 millió em ber veszi igénybe Japánban.

2. Lakások fűtése hévízzel

Ez az igénybevételi form a leginkább Izlandban 
te rjed t el, ahol 1970-ben a népesség 40%-a élt geo
term ális energia á ltal fű tö tt térségekben. Em lít a 
szerző egyéb országokat is, ahol hasonló célra fel
használják, így hazánkat is.

3. Mezőgazdaság

Részletesen beszámol a m ár megvalósult lehető
ségekről. I tt  tesz em lítést arról, hogy Magyarországon 
leginkább ezen a terü leten  hasznosítják a geoterm i
kus energiát. A datokat közöl arról, hogy milyen 
eredm ényekhez ju to ttak  a mezőgazdaság különböző 
területein.

4. Ipari felhasználás

A cikkben foglalkozik az igen változatos felhasz
nálási terü letek  gazdaságosságával.

5. E lektrom osság-term elés

Legkorábban 1904-ben épült Oroszországban ilyen 
üzem — Landerello —, am ely öt izzólápát tudott 
üzemeltetni. Időközben a kiaknázás m éretei változtak 
400 MW-ra, 2000-ben egyedül K aliforniában — annyi 
elektrom os energiát fognak előállítani geotermális 
energia felhasználása révén, m in t ma az egész USA- 
ban összesen.

A szerző ism erteti, hogy mely zónában milyen 
anyakőzetekben m ilyen típusú hőforrás várható.

A „geotermális mezők” gyakran kapcsolódnak a 
földrengészónák, illetőleg aktív  vulkánok körzetéhez. 
Ez nem  szükségszerű kapcsolat, mivel szám talan nagy
kiterjedésű vulkánoktól és aktív  zónától egyaránt tá 
voleső geotermikus terü letek  is ismeretesek. E rre a 
szerző több példát említ.

Táblázatosán m u ta tja  be, hogy néhány ism ert elő
fordulás milyen típusú hőforrás és ez milyen táro ló
kőzetekből ered.

A cikkben részletezi a meleg- és forróvíz (60—100 
°C közötti hőm érsékletű) telepeket. I tt  tesz em lítést a 
m agyarországi geoterm ikus anom áliáról, am ely 60 
°C-os vizet produkál m ár 2000 m éter felszín alatti 
mélységben. Ism erteti továbbá a nedvesgőz-hévforráso- 
kat, melyek hőm érséklete 100 °C felett van. A száraz- 
gőz-telepekről és nagynyom ású gőzmezőkről is közöl 
rövid áttekintést.

Részletesen foglalkozik Landerello környékének 
fö ldtanával és ennek hasznosításával.

Űj eredm ények és tervek

Foglalkozik többek között az USA-ban m estersé
gesen — atom robbantással — előállított geotermális 
telepek előállításának eddigi eredm ényeivel és felhasz
nálási lehetőségeivel.

Különböző, felszín a la tt elhelyezendő geotermális 
hőerőm űvek tervét ad ja és ezek technikai kivitelezésének 
problém áit tárgyalja, m ajd  rá té r ezek gazdaságosságá
nak részletezésére. Külön fejezetet szentel az ausztriai 
helyzet és lehetőségek elemzésének, gazdaságossági szá
mításokkal. Egyik m elléklete Stegena L .-nak a K elet- 
Európában 1000 m  mélységben levő geoizoterm ákat be
m utató térképe.

P. J.
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Hidraulikus meghajtású fúróberendezések tapasztalatai
kutatófúrásoknál

Irta: Mecsnóber Miklós

A szilárd ásványi nyersanyagok kutatásánál
— különösen ism ert területek sűrítő fúrásainál
— a fúrólyuk egy részét szükséges csak m agfú
rással mélyíteni, a fedőrétegek teljesszelvénnyel 
harántolhatók. Ez a körülm ény jelentősen meg
gyorsítja a kutatást, csökkenti a fúrások idő- 
szükségletét és egyúttal költségét is. A hazai 
bauxitkutatásnál a teljesszelvényű fúrás aránya 
átlagosan 50%. Az egyes kutatási területek  
földtani adottságai (mélység, különböző fúrha- 
tóságú kőzetek) eltérnek ugyan egymástól, álta
lánosságban mégis a következőkkel jellem ez
hetők :

A fúrólyukak zöme a 2—500 m-es m élység
tartom ányba esik, a fedőkőzetek homok, kavics, 
agyag, agyagmárga, édesvízi mészkő, m ajd eo
cén mészkő, szén, szenes agyag — végül bauxit 
és dolomit következik. A mészkő- és dolomit- 
összletben gyakori a részleges és teljes folya
dékveszteség, a folyadéknívó a terü letre  jellem 
ző karsztvízszintre süllyed. A kemény, állékony 
kőzetek közötti laza, omlásra, esetenként duzza
dásra hajlamos rétegek kizárása aránylag gya
kori béléscsövezést tesz szükségessé. Egyes kő
zetek, különösképp a dolomit törmelékes, porló- 
dott szakaszainak magképessége rendkívül 
gyenge.

A fenti földtani adottságok esetén a kutatás 
hatékonysága, a term elékenység növelése érde
kében olyan fúrási technológia és fúróberende
zés választandó, amelyek együttesen optimális 
fúrási program  megvalósítását teszik lehetővé 
úgy a teljesszelvénnyel, mind a m agfúrással 
m élyített szakaszokban.

Az optimális fúrási program  a tiszta fúrási 
sebesség növelésén túl feltételezi a szerszám
cserék optimumát, azaz a ki- és beépítések szá
m ának és ezzel idejének m inim álisra történő 
csökkentését. A fedőrétegek fúrásánál leggyak
rabban használt fúrószerszám a görgősfúró, de 
egyes esetekben jó eredm énnyel dolgoznak a 
vágóélű fúrók is. A korszerű, úgyszólván m in
den kőzettípusra k ialakított görgősfúrók, kellő 
megválasztásuk és jól alkalm azott fúrási para
m éterek mellett, még kis m éretben is magas 
élettartam úak. M agfúrási szakaszban általános a 
kem ényfém betétes keskenyajkú korona szimpla 
magcsővel, gazdaságosságát — kielégítő fúrási 
sebesség m ellett —• egyszerű gyártása és olcsó 
előállítása is elősegíti. A kevésbé jó magképes
ségű kőzetek esetén, amikor az egyszerű m ag
csővel az előírt magnyereség nem biztosítható, 
duplafalú magcsövek használatosak, a belső cső 
csapágyazott. E típusnál a kem ényfém betétes 
koronákat mind gyakrabban gyém ántkorona 
váltja fel, de egyes rétegekben a jövőben sem 
nélkülözhetők. A talpi tiszta fúrási idő növelé
séhez a ma m indinkább elterjedő köteles m inta
vevő vezet, ahol a fúrócserék m iatti szerelések

számát a jóminőségű gyém ántkoronák alapve
tően csökkentik.

A B auxitkutató Vállalatnál az 1970-ben 
m egkezdett fejlesztési program  választása szá
mos megoldás vizsgálata alapján — figyelemmel 
a technológia tervezett fejlesztésére — a hid
raulikus erőátvitelű fúróberendezésekre esett, 
melyek előnyeit a következőkben foglalhatjuk 
össze:
— Hosszú, de m inimálisan az általában hasz

nált 3 m-es magcsőnek megfelelő előtolás. 
A fúrási m unkafolyam at folyamatossága — 
hidraulikusan szabályozott és ellenőrzött te r
helés, valam int fokozatmentes fordulatszám 
változtatás m ellett — különösen lényeges 
gyém ánttal végzett m agfúrásnál. A hagyo
mányos befogófejjel működő magfúrógépek
nél az orsó hosszúságától függően a fúrószer
szám forgatása az újrafogás m iatt megszű
nik s az ism ételt indítás könnyen a gyém án
tok sérülését okozza. A szakaszosság másik 
következménye a különösen repedezett kő
zeteknél ilyenkor előforduló magbeékelődés, 
amely idő előtti kiépítéshez, vagy — eről
tetve az előfúrást — a mag elfúrásához 
vezet.

— A fordulatszám  és vele együtt a forgató
nyom aték széles tartom ányát igényli a tel
jesszelvényű, illetve a m agfúrási technoló
gia. A teljesszelvényű fúrásnál alacsony for
dulatszám, nagy terhelés m ellett magas 
nyom aték szükséges a kellő mechanikai 
sebesség biztosításához, ugyanakkor a kis 
átm érőjű gyém ántkorona a köteles m inta
vevőnél (Wire—Line) magas fordulatszám ot 
kíván. M indkét esetben, de különösképp 
gyém ántkoronával végzett m agfúrásnál fon
tos a fordulatszám  fokozatmentes szabályo
zása, m elynek segítségével — a forgatás fo
lyam atos növelése m egindításától a kívánt 
fordulatig — a hirtelen, ütésszerű igénybe
vétel elkerülhető. A fokozatmentes szabá
lyozás szinte felbecsülhetetlen előny, ha a 
talpraérés előtt szabályozást kell végezni, 
vagy a visszam aradt magot kell ism ételten a 
magcsőbe kényszeríteni.

— A fúróterhelés és fordulatszám  m ellett a 
fúrás sebességét, de a fúró élettartam át is 
döntően befolyásolja a hatékony talptisztí
tás, amely a keletkező kőzettörm eléket úgy
szólván a képződés pillanatában eltávolítja. 
A szakirodalomban közölt számos laborató
rium i kísérlet — melyet üzemi tapasztalatok 
is igazolnak — egyértelm űen bizonyítja, 
hogy a terhelés és a fordulatszám  növelésé
nek csak akkor van értelme, ha megközelít
hető az elméletileg tiszta lyuktalp. A külön
böző fúróátm érőkhöz és fúrótípusokhoz 
(görgős fúrótól a kism éretű gyém ántkoro
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náig) szükséges öblítési m ennyiség a hid
raulikus m eghajtás m iatt tetszőlegesen 
szabályozható, ideértve a gyenge magképes
ségű kőzeteknél kényszerűségből csökkentett 
volum ent is.

— A fúrási m unkafolyam at kézbentartásának, 
a fúrási param éterek elllenőrzésének és sza
bályozásának feltétele a kellő m űszerezett
ség. Űgyszólván az összes ma gyárto tt hid
raulikus előtolású m agfúróberendezésnél a 
fúró terhelése pontosan ellenőrizhető. A hid
raulikus m eghajtású fúrógépek további elő
nye, hogy a forgatónyom aték m érése is 
egyszerűen megoldható. A forgatónyom atékot 
mérő műszer előre jelzi az egyik legtöbb 
időkiesést okozó műszaki balesetet, a szoru
lást, így lehetőség van a megelőzésre. A 
nyomatékváltozás jelzi a fúró m unkavégzé
sének hatékonyságát — erős kopás, vagy pl. 
a gyémántkorona szemkiállásának csökkené
sekor (felpolírozódás) a nyom aték visszaesik. 
A hidraulikus m eghajtású öblítőszivattyúnál 
a nyomásviszonyok megváltozása a nyomó-

tése hasonlóképpen a fúróm unkások fizikai 
igénybevételét csökkenti.

Ezen körülm ényeket, feltételeket jól kielé
gítő, a vállalatnál 1971 óta üzemelő fúróberen
dezések jellemző műszaki param étereit m utatja  
be a következő fejezet.

Fúróberendezés

А B1A típusú (W irth СО, Erkelenz) h idrau
likus m eghajtású fúróberendezés pótkocsira 
szerelten kom plett vontatható, a fúrógépet és 
szivattyút egy 56 lóerős Diesel-motor ha jtja  
meg. A fúrótorony állítása, a fúrógép és szi
vattyú  üzemének m inden szabályozása a vezér
lőpultról történik, amelyen a m érőm űszerek is 
elhelyezést nyertek. A hidraulikus rendszer 
energiáját iker axiál dugattyús olaj szivattyú 
(2X80 1/min.) szolgáltatja a forgatófej, a gyors 
előtolás és az öblítőszivattyú számára. A fúrás
hoz szükséges lassú előtolás és emelés, valam int 
a segédm űveletek energiaforrása egy fogaske- 
rék-sziváttyú.

1. sz. ábra: Fúrószerszám kiépítése B1A fúróberendezésnél

rendszerbe kapcsolt m érőm űszer m ellett a 
meghajtó rendszerben is jelentkezik, s a ve
szélyt jelentő maximális nyom ásérték a meg
hajtó oldalról is beállítható és korlátozható.

— A hidraulikus erőátvitelből adódik az a 
súly- és méretcsökkenés, amely lehetőséget 
terem t a fúróberendezés (beleértve a fúró
tornyot és az öblítőszivattyút is) könnyen 
szállítható, mozgatható egységkénti kialakí
tásához.

— A fúróárboc hidraulikus felállítása és dön
tése gyorsan és egyszerűen végrehajtható, a 
fúrási személyzet a nehéz fizikai m unkától 
mentesül. A fúrórudak oldásának és össze
csavarásának, valam int kirakásának gépesí-

A fúróárboc hidraulikus hengerekkel állít
ható, illetve dönthető. Az árboccal egybeépített 
hidraulikus előtoló szerkezet a vízszintestől a 
függőlegesig tetszőleges irányú fúrást tesz lehe
tővé. Az előtolási — húzási sebesség, a húzó- és 
nyomóerők fokozatmentesen szabályozhatók. Az 
árboc alsó részéhez erősített, hidraulikus henge
rekkel m űködtetett befogókészülék 178 mm-ig 
alkalmas a szorítópofák cseréjével különböző 
m éretű fúrószerszámok rögzítésére, illetve meg
fogására. A fúróberendezést jellemző fontosabb 
m űszaki adatok:
hasznos előtolási hossz 6400 mm
maximális húzóerő* 6000 kp
maximális nyomóerő* 3600 kp
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normál gyors
előtolási
sebesség 0— 1 2  cm/sec. 0— 1 1 2  cm/sec.
húzási
sebesség 0— 7,4 cm/sec. 0— 68 cm/sec.
*A íúróberendezés felszerelhető az egy fokozattal n a 
gyobb géptípus, а B2A fúróárbocával és előtoló szerke
zetével is; ez esetben a m axim ális húzóerő 10 0 00  kp, 
a m axim ális nyomóerő 5900 kp.

A forgatófej hidrosztatikus m eghajtóm otor
ral rendelkezik, forgásiránya tetszőlegesen jobb, 
illetve bal irányú, ennek következtében a szer
szám össze- és szétcsavarása géppel végezhető. 
A speciális fejkiképzés egyben öblítőfejként is 
szolgál, s alkalmas a fúrórúd hidraulikus úton 
történő megfogására és oldására. A forgatófej 
hidraulikus hengerekkel a függőlegesből vízszin
tesig előre kifordítható, így a fúrórúd ki- és 
beépítése csak m inimális em beri beavatkozást 
igényel.

A forgató-öblítőfej egyszerű szereléssel 
előállítható fordulat- és nyom atéktartom ánya;

fordulatszám  34—750 perc - 1
forgatónyom aték 19—420 mkp

Az öblítőszivattyú Lk ЗУ2"Х 5 " típusú, 
m eghajtását hidrosztatikus m otor végzi, melynek 
segítségével fokozatmentes szabályozás m ellett a 
gyorsan végrehajtható dugattyúcserével elérhető
öblítés:
dugattyú száll, folyadék nyomás (max.)

0 (max.) 1/p kp/cm 2

зу2" 435 20
2 У2" 2 1 0 40

A berendezés üzemeltetéséhez szorosan
hozzátartozik a speciális kapcsolókkal ellátott 
fúrórúd (2 " és 2 У2/г), amely a gépi össze- és szét- 
csavarás, ki- és beépítési m űveletek szerves 
része. A fúrórúdnál csak néhány m m -rel na
gyobb összekötőelemek m iatt a fúrószerszám 
külső átm érője végig közel megegyező, s így 
kevésbé bontja meg a fúrólyuk falát. A fúrórúd 
és a kiépítési módszer kialakításával kapcsola
tos módosításokat az alapgépen a gyártó cég 
vállalatunk szakembereivel együttműködve 
végezte.
Fúrási technológia és gyakorlati tapasztalatok 

A 3. sz. ábrán a nagyegyházi kutatási terü-

2. sz. ábra: H idraulikus forgátófej előre kifordíto tt 
helyzetben, a rudazatot hidraulikus pofák szorítják. 
A forgatófej alatt — szétnyito tt állapotban  — az alsó, 

szin tén  hidraulikus m űködtetésű  ü ltetőszerkezet



létén műszaki-geológiai zavar nélkül m élyített, 
közel azonos földtani és műszaki szelvényű fú 
rólyuk fúrási időszükséglete látható a mélység 
függvényében (3. ábra).

A 3 a. jelű  rajz hagyományos orsós rend
szerű, a 3/'b pedig a hidraulikus m eghajtású 
fúróberendezés teljesítm ényét m utatja  be.

A fúrószerszám m indkét esetben a teljes
szelvényű szakaszban 55/e" görgősfúró, m ajd 
m agfúrásnál 3 m-es duplafalú magcső kem ény- 
fém betétes koronával (0116; 0 1 0 1 ; 086  mm). 
A görbék lefutásából egyértelm űen kitűnik, 
hogy a term elékenység úgy a teljesszelvényű, 
mind a m agfúrási szakaszban a hidraulikus 
m eghajtású fúróberendezéseknél magasabb,

m elyet e területen  m ély ített nagyszámú fúrás 
statisztikai adatai is igazolnak.

Fúróberendezés típusa B1A ZIF—650
Teljesszelvényű fúrás

tiszta fúrási sebesség m/ó 2,46 1,55
átlagos sebesség m/ó 1,04 0,77

Magfúrás
tiszta fúrási sebesség m/ó 0,63 0,51
átlagos sebesség m ó 0 ,2 1 0,13
m agkihozatal %
márga, mészkő 91 81
törm elékes dolomit 67 41

A teljesszelvényű fúrás tiszta fúrási sebes
ségénél a hidraulikus erőátvitelű gép előnyei
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3. sz. ábra: Közel megegyező föld tani adottságú fúrá 
sok időszükséglete hagyományos (a) és hidraulikus 

hajtású (Ъ) fúrógépnél
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közvetlenül m utatkoztak: a hosszú előtolás, a 
terhelés és fordulatszám rugalmas szabályozása 
hatékony öblítés mellett. M agfúrásnál a mecha
nikai sebességkülönbség kisebb ugyan, azonban 
a lényegesen jobb minőséget a magkihozatal jel
zi. Tapasztalat szerint a fokozatmentes szabá
lyozás, a folyamatos, megszakítás nélküli elő- 
fúrás következtében sokkal ritkábban követke
zik be magbeékelődés, mely m iatti gyakori ki- 
és beépítések hatása az átlagos fúrási sebesség
nél már jelentkezik. Hozzájárul ehhez az alsó 
törmelékes dolomitösszletben fúrás, de nem 
ritkán kiépítések alkalmával is előforduló mag- 
csőszorulás, mely sokszor eredm ényezett hosz- 
szú ideig tartó műszaki balesetet. A kezdő szo
rulást a hidraulikus m eghajtású fúróberendezé
seknél a forgatónyomaték növekedése műsze
resen jelzi, s így a fúrási param éterek változ
tatásával a baj rendszerint megelőzhető. Külö
nösen jó szolgálatot tesz ki- és beépítéseknél 
ilyen esetekben a rudazat bárm ely kiállása esetén 
is bekapcsolható forgatás és öblítés, segítségük
kel a magcsőre hulló, megszorulást okozó tör
melék könnyen feldolgozható. A hagyományos 
orsós fúrógépeknél erre csak olyan szerencsés 
esetben van mód, ha a fúrórúd kiállása lehetővé 
teszi a forgatófejbe történő befogást. Amíg ezt 
sikerül elérni, a fúrószerszám rendszerint már 
beékelődik. Nem kell külön részletezni a forga
tás és öblítés beindításának előnyét béléscsöve
zés alkalmával sem, ha a béléscső elakad, vagy 
a talp közelében törmelék halmozódott fel.

Amíg a teljesszelvényű fúrásnál a fúrási 
sebesség növelésének tulajdonképpen a fúróbe
rendezés rendelkezésre álló meghajtó teljesít
ménye és a fúró élettartam a szab határt, addig 
a magfúrással m élyített szakaszokban a tiszta 
fúrási sebesség, de a fúrómenet-sebesség
f  egy beépítéssel fúrt szakaszhossz (m) t

\ a .szakaszhoz tartozó tiszta fúrás és ki-beépítés ideje (ó) J

növelésével is csak az előírt magnyereség biz
tosítása után lehet foglalkozni. A magfúróko
rona terhelése, fordulatszáma, az öblítés meny- 
nyisége, a fúróm enet hossza, csak akkor emel
hető a teljesítm ény fokozása érdekében, ha 
együttes hatásként a magkihozatal az előírt 
minimális érték alá nem csökken. Fúrási gya
korlatban ezért — különösképp hasznos ásvá
nyi nyersanyagoknál és rossz magképességű 
kőzeteknél — a minél magasabb magkihozatal 
érdekében a fúrási sebesség nem ritkán másod
rendű kérdés.

A m agfúrási technológia fejlődésében nagy 
lépést jelentett a korszerű duplafalú magcsövek 
mellett a különböző típusú gyémántkoronák 
megjelenése, melyek egyes kőzetek kivételével 
(agyag, agyagmárga, kötetlen konglomerátum) 
átlagosan, jó eredménnyel és gazdaságosan al
kalmazhatók. Kutatási területeinken előforduló 
kőzeteknél a gyém ántfúrás elsősorban a magki
hozatal javulását eredményezte, a tiszta fúrási 
sebesség nem növekedett, mivel a gyémánt
korona hatékonyságának növeléséhez szükséges 
feltételek — a kellő talpnyomás, a magas for
dulatszám m elletti vibrációmentes fúrószerszám, 
a jó központosítást biztosító, a fúró átm érőjé

hez közel eső fúrórúd stb. — az üzemi gyakor
latban sok esetben nem elégíthetők ki. Nagy
egyháza térségében törmelékes dolomitban 
ZIF—650 fúróberendezéseknél 101 és 86 mm 
átm érőjű К —3 tip. magcsövek keményfémbe- 
tétes koronával elért átlagos tiszta fúrási 
sebesség 0,45 m/óra, a magkihozatal 46%, addig 
a gyémántkoronánál 0,43 m/óra, illetve 64% a 
megfelelő érték — a fúrómenet-sebesség mind
két esetben 0,24 m/óra. Ez utóbbi, a fúrási mű
veletet átfogóbban jellemző m utató egyértel
műen utal a hagyományos magfúrás másik, a 
fúrólyuk mélységével mindinkább növekvő kor
látjára, a gyakori ki-beépítések időigényére.

A magfúrási szakasz fúrási sebességének 
lényeges növeléséhez a köteles mintavételi tech
nológia alkalmazása vezet, melyhez a tiszta 
fúrási sebesség emelkedése mellett a magvétel 
idejének nagymérvű csökkenése is hozzájárul. 
A fúrókorona átmérője csak néhány mm-rel 
nagyobb a külső magcsőnél, illetve a vele azo
nos m éretű fúrórúdnál, így tulajdonképpen a 
fúrólyuk egész hosszában megoldott a közpon
tosítás, s a fúrókorona kívánatos terhelését a 
fúrőszár veszélyes kihajtása nélkül lehet biztosí
tani. A fúrórudak elméleti tengelye mentén az 
egyenletes súlyeloszlás, valam int a speciális me
netcsatlakozások egyaránt hozzájárulnak magas 
fordulatszám m ellett is a vibrációmentes üzem
hez. A tiszta fúrási sebesség növekedésén túl 
a teljesítménynövekedés másik jelentős ténye
zője a ki- és beépítések időcsökkentése. A mag
vétel tulajdonképpen csak a belső magcső kihú
zását jelenti egy drótköteles vitla segítségével, a 
fúrórúd kiépítésére csak koronacsere, rétegvál
tozás, vagy üzemzavar esetén kerül sor. Tapasz
talatunk szerint ez utóbbi a gyakoribb, okai 
lehetnek: a drótkötél elszakadása, a belső mag
cső reteszelése kihúzáskor nem oldódott, a mag 
egy részének visszaesése m iatt (különösképp 
törmelékes kőzetnél) a belső csövet nem sikerül 
helyére ju tta tn i stb. Az egész fúrószerszám ki
építése fúrócsere érdekében ritkán fordul elő, a 
jóminőségű gyémántkoronák élettartam a magas.

A fúróberendezés és fúrási technológia fej
lesztését egyaránt tartalmazó program folytatá
saként 1973. év végén beérkezett egy készlet 
NQ köteles mintavevővel 1974. év végéig a 
B1A fúrógépek 2571 m -t fúrtak  le, ebből 2400 
m -t gyémántkoronával (42% dolomit, 32% 
mészkő, a fennmaradó rész márga, mészmárga). 
A hagyományos m agfúrásnál szokásos méretű, 
különböző típusú gyémántfúrókai lefolytatott, a 
köteles mintavevőt megelőző kísérletek szerint 
a törmelékes dolomittól a kemény mészkőig 
legjobb eredm énnyel a 10—15 kő karát szem
nagyságú, karbon minőségű, többlépcsős fúró
koronák (J. K. Smit, London) alkalmazhatók. 
Amíg azonban a főként ZIF-berendezéseknél 
használt К —3 típusú 101 és 86 mm átmérőjű 
gyémántkoronák élettartam a 128, illetve 72 
m/db volt dolomitban, addig az NQ (76 mm) 
m éretű gyémántfúrók közel 400 m -t teljesítettek 
átlagosan, amely magas érték a köteles m inta
vétel és a hidraulikus meghajtás nyújtotta 
kedvezőbb üzemelési körülmények együttes 
hatását tükrözi.
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Gyém ántkorona esetén a tiszta fúrási sebes
ség számítására általánosan elterjedt a tökéle
tes talptisztítás esetén érvényes form ula:

v =  6 • 1 0 —2 a • s • n ahol
v . . . .  m /óra 
a . . . .  db

s . . . . mm

n ..  . . perc - 1

tiszta fúrási sebesség 
gyémántszem ek száma a fúró 
középátmérőj én
egy gyémántszem behatolási 
mélysége a kőzetbe 
a fúró fordulatszám a

Az „a • s” szorzat tulajdonképpen az 1 for
dulatra eső előrehaladást jelzi, s elsődlegesen a 
fúró terhelésének, valam int a kőzet szilárdságá
nak függvénye. A fúró terhelésének biztosítani 
kell a talpi vágófelület m inden egyes gyém ánt
szemére olyan fajlagos terhelést, m elynek követ
keztében a gyémántszemek a kőzetbe behatol
nak, de a terhelés a gyém ánt szilárdságát nem 
veszélyezteti.

a av

P . . . .  fúróterhelés (kp) 
b . . . .  vágásban résztvevő gyém ántok szá

ma (db)
f . . . .  egy gyémántszem kőzettel érintkező 

felülete (cm2)
ff* . . . .  kőzet maximális nyomószilárdsága 

(kp/cm2)
ogy . . . .  gyém ánt m egengedett nyomószilárd

sága (kp/cm2)
A gyém ántkoronákat előállító cégek labo

ratórium i és üzemi kísérletek értékelése alapján 
a gyakorlat szám ára javasolják, hogy a behato
lás (s) értéke 0 ,0 1 —0 ,0 0 1 mm között legyen. 
Szerintük a szilárd ásványok kutatásánál hasz
nálatos fúrókoronam éretek és gyém ántszem 
nagyság esetén a felső határt meghaladó előha- 
ladásnál a gyémántszemek a hűtés elégtelensége 
m iatt könnyen m egsérülhetnek, az alsó határ 
megközelítése pedig nem kívánatos lecsiszoló- 
dásukhoz vezethet. A fenti határok közötti érték 
eléréséhez kezdetben általában elegendő 3—5 
kp/kő a talpon működő gyémántszem ek figye
lembevételével.

A fúrási sebesség bizonyos határok között 
a fordulatszám m al lineárisan változik, egyes 
kutatók szerint nk arányban, ahol а к értéke 
egynél kisebb. Puha kőzet és nagy behatolás 
esetén 2—3 m /m p az ajánlott kerületi sebesség, 
míg kemény kőzetnél 1 — 2 m /mp homogén, 
szálban álló anyagban.

A terhelés és fordulatszám  m ellett kiemel
kedő fontosságú a fúrási sebesség, valam int a 
gyémántkorona éle ttartam át egyaránt jelentősen 
befolyásoló öblítés. Az öblítés sokrétű feladata 
közül a hűtés lényegesebb itt, m elyet a gyé
m ánttal kirakott felületek és a kőzet között 
átáram ló — ehhez a magcső belseje, illetve a 
gyűrűs tér között aránylag jelentős nyomásesés 
szükséges ■— öblítőfolyadéknak kell biztosítani 
a furadék gyors eltávolítása mellett. A m ár le
választott apró kőzetdarabok kiszállításához kö
teles m intavevőnél a szűk gyűrűstér m iatt ele
gendő 40—80 1/perc, azonban elengedhetetlen

olyan öblítőszivattyú, amellyel a m indenkori 
fúrási sebességhez alkalmazkodóan az öblítés 
m ennyisége kellő finomsággal szabályozható.

Az ism ertetett elméleti megfontolások, va
lam int az ajánlott param éterek alapján — az 
átfúrandó rétegek ism eretében — meghatároz
ható adott gyémántkoronához a terhelés és for
dulatszám, m elyeket a fúrás megkezdése után 
rendszerint változtatni kell, m egkeresve a leg
kedvezőbb teljesítm ényt nyújtó  értékeket. A 
számítás m enetét az alábbi példa m utatja  be 
NQ m éretű gyém ántfúrónál, m elynek adatai: 
gyém ánttartalom  25 karát, szemnagyság 10—15 
kő/karát, a gyémántszemek száma a talpi vágó
felületen 216, a fúró középátm érőjénél pedig 32 
db. A gyém ántszem eket első közelítésben gömb 
alakúnak feltételezve, jelen esetben a 2 ,1  mm 0  
gyémántszem ek kőzettel érintkező felülete 0,16 
mm 2 — kísérleti m érésekre hivatkozó irodalmi 
közlés szerint — a jól „bejárato tt” gyém ánt
fúrónál. Elfogadható fúrási sebesség érdekében 
s =  0,005 m m -t tervezve, a kőzettel érintkező 
felület "0 ,2  mm2, s így, ha a kőzet maximális 
nyomószilárdsága 2500 kp/cm 2, úgy a fúró 
terhelése

P  =  b • f ■ ak — azaz
P  =  216 • 0,002 • 2500 =  1080 kp.

A kellő behatolás biztosítására a fúró te r
helését a gyémántszem ek kopása következtében 
— a növekvő felület m iatt — fokozatosan emel
ni kell. Ha pl.: a gyémántszem ek bejárato tt 
állapotukhoz képest 0,15 m m -t m ár koptak, s a 
korábban számításba vett s =  0,005 mm behato
lást kívánjuk elérni, úgy a terhelést (a többi 
tényező változatlan) 1570 kp-ra  kell fokozni. 
Előfordul m ásrészt az is, hogy a kedvező beha
tolást (terhelést) csökkenteni kell, mivel —■ 
különösképp törmelékes kőzetnél — a nagy 
előhaladás következtében a mag ham ar beéke
lődik a belső magcsőbe és a tiszta fúrási sebes
ség növelése eredm ényeként nyert időmegtaka
rítás nem  fedezi a kiépítés többletidejét.

A fúrási sebesség ezek után  a fordulatszám 
ism eretében egyszerűen meghatározható. A fenti 
adatokkal és n — 300 perc - 1  (a kerületi sebes
ség 1 , 2  m/mp) esetén

v =  1,92 ■ s • n =  1,92 • 0,005 • 300 =  2,88 m/ó

Gyakorlatban a fordulatszám  300 perc- '-nél 
nem volt nagyobb, a terhelés 900—1500 kp 
között változott, a két fúrási tényező értéke a 
kőzet m echanikai tulajdonsága m ellett a forga
táshoz szükséges, illetve a rendelkezésre álló 
teljesítm ény függvénye. Számos üzemi mérés 
tám asztja alá azt az ism ert megállapítást, amely 
szerint a fúrólyuk mélységével és a fordulat
számmal arányosan növekvő súrlódási veszteség 
m indinkább csökkenti a talpon a tényleges kő
zetbontásra felhasználható energiát. A NQ mé
retű  fúrószerszámnál 300 for/perc esetén pl. a 
veszteség m ár 1,7—2 LE-vel emelkedik 100 m- 
enként, így nagyobb mélységnél — a kerületi 
sebesség ajánlott alsó határértékének  betartása 
érdekében — az egyébként kívánatos terhelést 
kellett csökkenteni. Konkrét megfigyelés szerint
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A gyémántkoronával és a köteles m intave
vővel elméletileg elérhető sebesség megközelí
tése érdekében felvetődik a kőzetbontáshoz 
szükséges nagyobb talpi energia biztosítása, 
amely a magfúrógépeknél az általában alkalma
zott alacsony — elsődlegesen a ki- és beépítéshez 
szükséges teljesítm ényből számított — meghaj
tóerő felülvizsgálatát vonja maga után.

A különböző kőzetekben elért jellemző 
teljesítm ényadatokat az 1 . sz. táblázat ta rta l
mazza, összehasonlítva a ZIF-fúrógépekkel vég
zett hagyományos m agfúrást (ZN) a B1—A fú 
róberendezésekkel megvalósított köteles m inta
vételi technológiával. (BK)

1. sz. táblázat

Nyirád Nagy egyháza

K ő z e t mészkő m árga dolomit dolomit

Mélységköz (m)
120—250 250—330 330—430 260—410 320—420

ZN BK ZN BK ZN | BK ZN BK

Tiszta fúrási sebesség m/ó 
Fúrómenet-sebesség m/ó 
M agvételek átl. hossza m 
M agkihozatal %

0,74
0,51
1,9

68

2,72
1,54
2,9

99

0,96
0,59
2,2

79

1,28
0,85
2,3

100

0,74
0,42
2,5

50

1,40
0,90
2,7

100

0,45
0,24
1,5

46

1,45
0,72
1,5

86

szalbanálló mészkőben 100— 150 m mélységköz- 
ben 1500 kp terhelés m ellett a behatolás 
s =  0,008 mm, a tiszta fúrási sebesség 300/perc 
fordulatszám nál 4,7 m /óra volt, addig a forgató
fejen rendelkezésre álló teljesítm ény maximális 
kihasználásával kemény dolomitban 1300 kp 
hatására csak s =  0,003 mm volt elérhető 
(v = 1 ,7  m/óra) 350—400 m között. Hasonló kö
vetkeztetés vonható le az átlagos adatok elem
zéséből is (1 . sz. táblázat), az adott körülm ények 
között mészkőben az „s” átlagértéke 0,0047 mm, 
dolomitban 0,0024 mm, azaz különösképp az 
utóbbi kőzetbe a kellő behatolás, — a kénysze
rűségből csökkentett terhelés következtében —■ 
nem volt biztosítható.

Megjegyzés:
A gyorsmagszedő fúróm enet-sebességénél az időalapban nemcsak a belső magcső, hanem  a fúrórúd eseten
kénti ki-beépítési időszükséglete is szerepel.

Az adatok jól szemléltetik a fejlesztés 
eredményét, rám utatva az egyes kőzetek mecha
nikai tulajdonságainak lényeges hatására. A 
tiszta fúrási sebesség mészkőben — a szálban- 
álló homogén kőzet ideális anyag a gyém ánt
korona számára — a legmagasabb, s itt leg
nagyobb a különbség a hagyományos módszer
hez képest. M árgában is emelkedett mind a tiszta 
fúrási, mind a fúrómenetsebesség, azonban sok
kal szerényebb m értékben, mivel a képléke
nyebb, szívós m árga m ár kevésbé felel meg a 
gyém ánt kőzetaprítási m echanizm usának (nyí- 
rásos törés). Bíztató azon NQ méretű, saját te r
vezésű és gyártású keményfém betétes koro
nákkal folytatott kísérletek eredménye, melyek
kel elért fúrási sebesség a gyém ántkoronáét 
kism értékben meghaladta és élettartam uk elérte 
a 25 m -t átlagosan.

A két kutatási területen  előforduló dolomit 
mechanikai tulajdonsága lényegesen eltérő. Míg 
Nyirádon a szálbanálló szilárd kőzetanyag a 
jellemző, addig Nagyegyházán az á tfú rt dolomit 
nagyrésze törmelékes, porlódott. A tiszta fúrási 
sebességet egyik technológiánál sem a kőzet ún. 
fúrhatósága korlátozta az utóbbi területen, ha
nem a hagyományos módszernél a magkihozatal, 
a gyorsmagszedőnél pedig a törmelékes kőzet 
m iatti gyakori magbeékelődés. A különböző 
tényezők összhatásaként adódik, hogy a tech
nológia fejlesztésének eredm ényeként a telje
sítmény-növekedés arányát tekintve bár Nagy
egyházán a nagyobb, a fúrómenetsebesség ab
szolút értékben mégis Nyirádon a magasabb.

A köteles m intavételi technológia sikeres 
alkalmazásánál külön kell szólni arról a szilárd- 
anyag-nélküli öblítőfolyadékról, m elyet m agyar 
feltalálók (OGIL) szabadalmaztattak. A vízhez, 
m int alapanyaghoz adagolt aránylag kis m eny- 
nyiségű, két komponenssel könnyen előállítható 
olyan „iszap”, m elynek fajsúlya 1,02— 1,06 
kp/dm3, látszólagos viszkozitása 5—7 cP, plasz
tikus vizskozitása 3—5 cP, vízleadása pedig a 
7 at API présen m érve 8—10 cm ' 30 perc. A 
vízhez közel álló fajsúlyú öblítőfolyadék — 
egyéb kedvező tulajdonságai m ellett — legfon
tosabb jellemzője, hogy szilárd anyagot nem 
tartalm az és nem is fogad be, ezért a belső mag
cső kihúzását bentonitos iszapnál sokszor aka
dályozó, a fúrószár belső falán képződő lerakó
dás elmarad.

Különleges esetként kell még megemlíteni 
a hidraulikus m eghajtású fúróberendezésekkel 
szerzett kedvező tapasztalatokat egy halastó 
alatti kutatás érdekében m élyített ferdefúrások
nál. A 45°-os szögben indított fúrólyukakban 
a legnagyobb nehézséget a felszíntől mintegy 
50—60 m mélységig települt finomszemcsés, 
vízzel te líte tt homok átharántolása jelentette. 
E réteg átfúrását és béléscsövezését jóminőségű 
bentonitos iszappal még a fúrólyuk falának, 
illetve környezetének fellazulása előtt kellett 
végrehajtani. Az egyik fúrásnál motor hiba 
m iatti kényszerű várakozás azt eredményezte, 
hogy az időközben megbomlott réteg állandó 
omlása m iatt a fúrást abba kellett hagyni. Át
állás u tán  e veszélyes szakasz lefúrása és bizto-
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i. sz. ábra: B1A típusú fúróberendezés ferdefúráson  
kiépítést végez

sítása csak 1 2  órát igényelt, mely igen rövid 
időt a béléscsövezésnél is megvalósítható, állan
dó, lassú forgatás és folyamatos öblítés tette  
lehetővé. A fúrószerszámok ki- és beépítési 
műveletei — am elyek a hagyományos rendszerű 
fúrógépeknél ferdefúrás esetén a legtöbb időt 
és figyelmet igénylik — a hidraulikus m eghaj
tású fúrógép felépítéséből adódóan különösebb 
gondot nem jelentettek.

A tanulm ányban közölt adatok, gyakorlati 
tapasztalatok, a hidraulikus m eghajtású, hosszú 
előtolással és rugalm as szabályozási lehetőség
gel rendelkező fúróberendezések alkalmazásá
nak előnyét bizonyítják mind a teljesszelvényű, 
mind a m agfúrásnál — beleértve a ma legkor
szerűbbnek ta rto tt köteles m intavételi módszert 
is. Ez utóbbi technológiával részletes elemzés 
foglalkozik, bem utatva a szilárd ásványi nyers
anyagkutatásnál nélkülözhetetlen m agm intavétel 
érdekében megvalósított fejlesztés eredm ényét. 
Egyértelm űen megállapítható, hogy az új mód
szer úgyszólván m inden esetben jelentősen nö
velte a m intavétel minőségét jelző magkihoza- 
talt a hagyományos m agfúráshoz képest. A fú 
rási sebesség — ezzel összefüggésben a gazdasá
gosság — azonban döntő m értékben a harántolt 
rétegek függvénye, azaz a köteles m intavevő 
magasabb szerszámköltsége csak ott térülhet 
meg, ahol a kutatási feladat — elsősorban a 
földtani adottságok — megfelelő magas teljesít
mény elérését teszi lehetővé. Eredményesnek 
bizonyult az a gyakorlatban rendszeresen meg
valósított szervezés, mely szerint egyes fúrások 
felső, a köteles m intavételi technológia haté
konyságát korlátozó szakaszát külön berendezés 
m élyítette le előre, így a gyorsm intavevők 
alkalmazására csak a várhatóan kedvezőbb kő
zetviszonyok esetén került sor. E szervezéssel 
együtt járó többletgépmozgatás különösebb

veszteségidőt nem okozott a hidraulikus meg
hajtású berendezések gyors szállítási, szerelési 
adottságai miatt.
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Erfahrungen m it Bohrgeráten von hydraulischem  
A ntrieb  in  Erkundungsbohrungen  

(M. Mecsnober)
Das im E rkundungsunternehm en fü r B auxit in  den 

letzten Jah ren  angefangene technische Entw icklungs- 
program m  hat neben dér Erw erbung von m oderneren 
Bohrgeráten auch eine erhebliche Entw icklung dér 
Bohrtechnologie vorgesehen. A ufgrund einer vielseit- 
tigen P rüfung fiel die W ahl auf die B ohrgeráte von 
hydraulischem  Antrieb, die — angesichts auch dér 
geologischen Beschaffenheiten dér einzelnen Er- 
kundungsgebiete — die Bedingungen dér Anwendung 
verschiedener Bohrverfahren am besten garantieren. 
Ei'n w eiterer Vorteil dér G eráte besteht in dér raschen 
Montage, in  dér Schnelligkeit dér Transportierung, 
dér A utom atisierung dér H ilfsarbeitsvorgánge und die 
V erringerung dér physischen Inanspruchnahm e dér 
Bohrm annschaft. An Hand von B etriebserfahrungen 
und dér A nalyse von zahlreichen Angaben w ird dér 
Vorteil des hydraulischen A ntriebs, des lángén Vor- 
schubs und dér stufenlosen Regulierung nicht nur bei 
kernlosem  Bohrén zűr Schau gelegt, sondern aush 
beim obligatirischen K ernkew inn, dér die Leistung dér 
K ernbohrung wessentlich erhöht. Besondere Auf- 
m erksam keit w ird den, die E ffektiv itát dieser letzteren 
M ethode beeinflussenden Faktorén und dérén be- 
schránktem  Effekt gewidmet.
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A Földtani kutatásban megjelent cikkek jegyzéke (1964-1974)
összeállíto tta : Horn János

1964 ÉV
1. szám

Szádeczky— Kardoss E.: A geokémiai érckutatás 
alapelvei
Benkő Ferenc: A prognosztikus készletek m eg
határozása
Strohm ayer Jenőné— Lukács Jenő: A  mentések 
műszaki és gazdasági elemzése 
Rádai Miklós: A  földtani kutató-fúró  vállalatok 
utókalkuláció j áról
Mészáros M ihály: A z  országos ásvány vagyon
mérleg készítésének kérdései

2—3. szám
Dr. Körössy László: Kőolaj- és földgázkutatás 
m ódszertani kérdései
Dr. Mészáros M ihály—dr. Zilahi Sebess L.: A  
számítógépek alkalm azási lehetőségei a földtani 
m unkák során
Dr. Jaskó Sándor: A  nyugatvasm egyei barnakő
szénterület
Molnár József: A nyugatm agyarországi lign itte
lepek kialakulásának szerkezeti összefüggései 
Senes Ján: A  S turovo—Dorog—tokodi alsó oli- 
gocén problém ái
Senes Ján: A z  üledékképződéssel egyidejű ké
regmozgások időbeli helyzete a szedimentációs 
ciklusokban
Benkő Ferenc: A  KGST és a földtani kutatás 
Dr. Jaskó Sándor— Barabás Antal: A z  összefog
laló földtani jelentések készítési m ódja Cseh
szlovákiában
Csalagovits Im re— dr. Siposs Zoltán: Csehszlová
kiai tanulm ányút az osztravai szénkutatás m ód
szereinek m egism erésére
Rásonyi László: K orea földtani viszonyai, ás
ványkincsei
Rásonyi László: Földtani ku ta tás tárgykörével 
kapcsolatos külföldi folyóiratcikkek és könyvek

Dr. Kertai György: Beköszöntő 
Horn János—dr. Zsilák György: A  KGST Föld
tani Á llandó Bizottság ülései 
Dr. Molnár József: A z  1964. évi táv lati földtani 
kutatások eredm ényei és célkitűzések az 1965. 
évre
Dr. Radócz Gyula: Pannóniái hem atitlencsék a 
felsőbódvai medencéből
Dr. Szentirm ai I.: A nagybátonyi barnakőszén
terü let bányaföldtani viszonyai 
M ikó Lajos—Vecsernyés György: A somogyszobi 
mocsárvasérc
Dr. Böcker Tivadar: K arszthidrológiai vizsgá
latok a nyersanyagkutatás során 
Dr. V arjú Gyula: Földtani kutatások gazdasági 
értékelése, és az ezzel kapcsolatos feladatok 
Lőrincz János—Zsigmond Gábor: G ázkutak ce- 
mentezésének néhány problém ája 
Dr. A lfö ld i László: Mongol Népköztársaság 
Rásonyi László: Törökországi utazás

2 . szám
Dr. Landesz István: TJj szén terü let a Gerecse 
DK-i előterében
Csilling László: A  bükkbárány—emődi pannóniai 
barnakőszénterület
Láng Józse f: A  balinkai nagy vízbetörés, és el- 
zárási lehetőségei
Barabás Antal: Földtani megfigyelések a föld
alatti vasút által fe ltárt szarm ata rétegekben 
Dr. Karácsonyi Sándor— Varga M árton: M érnök- 
geológiai problém ák az építésügy terén 
Kieb Béla—dr. Török Endre—dr. Zsilák György 
László: Településtervezések építésföldtani előké
szítése

Bíró Béla: Készletszámítások m egbízhatóságának 
vizsgálata a bauxitbányászatban, a k im erült len
csék alapján
Dr. Szilvágyi Imre: Szerves üledékek fizikai tu 
lajdonságai
Dr. Nagy Elemér: A  földtani anyagvizsgálat 
szervezeti helyzete
M ituch E.— Pozsgay Károly: Hazai szeizmikus 
kéregkutatás fejlődése és eddigi eredményei 
Dr. Baklay Bálint: A  Guineái Köztársaság föld
tanának  alapvonalai

3. szám
Kertai György: A geofizika szerepe a kőolaj- és 
földgázkutatásban
Fülöp József: A z  ország átfogó geofizikai vizs
gálata
Pozsgay K.— Rádler B.: Felszíni geofizika 
M árhoffer J.—Sebestyén K.: M élyfúrási geofizika 
Barta György: Elm életi geofizika 
Baranyi I.— Elek I.: D élkeletdunántúli geológiai 
kutató  fúrások geofizikai param éter vizsgálata 
Facsinay L.— Tolmár Gy.:— Varga I.: Déltiszántúl 
geológiai-geofizikai elemzése
Scheffer V ik to r : A földi hőáram  felszíni érték 
eloszlása Európában

4. szám
Dr. Dank V iktor: A  délalföldi szénhidrogénkuta
tások legújabb eredményei
Dr. Cseh N ém eth József: A z  ú rkuti m angánérc
terü let mai földtani értékelése 
Oswald György—Fábiáncsics László: M etaantra- 
citos palaelőfordulás a szendrődi W inter-táró 2. 
számú fúrásban
Dr. Böcker Tivadar: dr. Zsilák György: K ülfej
tések vízföldtani és mérnökgeológiai kutatása 
Dr. Boldizsár Tibor: Földi hőáram  Szentendrén 
R em ényi Péter—Varga M árton: Hazai építési 
ta lajtérképek
Dr. Karácsonyi Sándor: Korszerű kútfúrás főbb 
problém ái
Dr. A lliquander Ödön: A  m élyfúrás tökéletese
désének jelentősége a szénhidrogén-kutatásban 
és -term elésben
Jósa Ernő—Mozsolits Tibor: Rövid ism ertetés a 
Mongol Népköztársaság geofizikai m egkutatott- 
ságáról
M erendiák Károly—Sinóros Szabó Lóránd: A  
Fenyőfő 4368. sz. fúróponton végzett gyém ánt- 
koronafúrási kísérlet

1.
1966"'ÉV

szám
Varga Gyula: Dr. Vidacs A ladár em lékeztető 
Dr. Jaskó Sándor: A  középdunai pliocén m eden
ce lignittelepeinek térbeli elterjedése és réteg- 
tani szintézise
Dr. Juhász András: A keletborsodi helvéti b ar
nakőszéntelepek m inőségének vizsgálata 
Vecsernyés György: A  csehországi B arrandium  
ordoviciumi vasérctelepei
Dr. Somos László: Kismélységű szénbányászát 
földtani lehetőségei a Mecsek-hegységben 
Jósa Ernő: A pilism aróti öblözet mérnökgeofizi
kai vizsgálata
Dr. Böcker Tivadar: A  bányászat hatása M átra-
szentim re vízellátottságára
Hoznék István: Béléscsőrakatok ültetése
Csillag Pál: Vizsgálatok a fúrási sűrűség szük
séges és gazdaságos m értékének m eghatározására 
Dr. Varjú Gyula: A  földtani ku ta tás produktivi
tása, ren tab ilitása és hatékonysága 
Dr. Vadász Elemér: Földtani emlékek, hasznos 
tanulságok
Dr. Barnabás Kálmán: Az indiai bauxit
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Dr. Fülöp József: А XXII. Nemzetközi Földtani 
Kongresszusról
Rásonyi László: A  nemzetközi föld tani szerve
zetek és ezekben való részvételünk

2 . szám
Dr. Dank V iktor:  Kőolaj- és földgázkutatásunk 
1965. évi eredm ényei és 1966. évi tervei 
Bohn Péter: Az 1965. évi táv lati föld tani kutatás 
eredményei
Láng József: Északbakonyi Dudar, Bakonyszent- 
király  közötti terü letek  barnakőszén-előfordulás 
lehetőségének vizsgálata
Mátyás Ernő: A  Mád környéki felsőszarm ata 
vulkáni utóműködés
Dr. Ungár Tibor: A datok Szeged talajviszonyai
nak ism eretéhez
M árföldi Gábor: Indukciós vezetőképességszel
vény ező eljárás és berendezés 
Nagy Aurél: M élyfúró berendezéseink távlati 
fejlesztési helyzete
Pátsch Ferenc: Középnehéz fúróberendezések
szállítási és szerelési lehetőségei hazai szemmel 
Falu János: M érnökgeológiai-építésföldtani „szol
gálat” az Építésügyi M inisztérium  terü letén

3. szám,
Vecsernyés György: A  fehérvárcsurgói felső
pannon kvarc-hom okösszlet k ialakulása és ős
földrajzi jelentősége
Verm es János: Vízföldtani és hidrogeológiai vizs
gálatok a fehérvárcsurgói üveghom ok-előfordulás 
terü letén
Dr. Juhász András: Szerkezeti m egfigyelések a 
keletborsodi barnakőszén-m edence ü ledéksorá
ban
Bodrogi Ilona: Szénkőzettani vizsgálatok a
Zsám bék 1. sz. fúrásból
Dr. Szabadváry László: A  Vértes-hegység pere
m én (Mány—Zsám bék környékén) végzett geo- 
elektromos ku ta tás tapasztalatai 
Dr. Varjú Gyula: R átkai trasszelőfordulás föld
tani viszonyai
Deák István—dr. Karácsonyi Sándor: N yers
anyagkutatás a tervezett baranyai Cem ent- és 
Mészműhöz
Dr. V itális György: Cem entipari nyersanyagok 
földtani ku ta tásának  kérdései 
Hegyi Istvánná: Cem entipari nyersanyagok m in
tavétele és laboratórium i v izsgálatának előké
szítése
Dr. Takács Tibor: A  cem entipari nyersanyagku
ta tás minőségi követelm ényei 
Suba Sándor: Űj izotópos vizsgálat 
Barabás Antal: A  földtani ku ta tás fogalm ának 
és fázisainak kérdései
Dr. Balkay Bálint: K enya földtani viszonyai, ás
ványi nyersanyagai, bányászata

4. szám
Dr. Barnabás Kálmán: B auxitkutatásaink ered
ményei és további feladatai
Kéri János: A  m átraverebélyi ku ta tás eredm é
nyei
D r. Pőcze László: R itkaföldfém ek és felhaszná
lásuk a korszerű iparban
Dr. Szilvágy Imre: K ísérletek agyagok Teológiai 
tulajdonságainak jellem zésére 
Jósa Ernő— Mozsolits Tibor: A  m érnökgeofizika 
alkalm azása az árvízvédelem nél 
K un Béla: A  m átrai ércelőfordulások fontosabb 
jellemzői m eghatározásának m ódszere és pon
tossága
Horn János— K un Béla: Egy nagym élységű szí
nesfém -érckutatás gazdaságossági vizsgálatának 
problém ái
Szabó Elemér: Bauxitkészletek elektronikus
módszerű szám ítása
Várhegyi Pál: Fúrólyukirányítási módszerek
üzemi alkalm azása
Rásonyi László: Látogatás a Párizsi B. R. G. M. 
h ivatalában

Különszám
Dr. Dank V ik tor—dr. Bán Á kos: A z  algyői kő
olaj- és földgázelőfordulás földtani viszonyai és 
term eltetésének elvei

H ernyák Gábor: K rém pát és hem atit a ruda-
bányai szeizi képződm ényekben
Nagy Géza—dr. Szabó Nándor: Az Esztergom—
Lencsehegy-i eocén barnakőszénkutatás
Bíró Béla:: A  halim bai és nyirádi bauxitelőfor-
dulások karsztos fekvője
Fekete György: Szerkezetföldtani vizsgálatok az
iszkaszentgyörgyi bauxitbányákban
Dr. Járay Jenő—dr. Bidló Gábor: Összefüggés a
ta lajfizikai és a talaj ásványi összetétele között
A ujeszky  Géza: A  kacsi és selyi karsztforrások
vízhozam -változásai
Dr. Karácsonyi Sándor—dr. Scheuer Gyula— 
Verm es János: A  Paksi téglagyár nyersanyagá
nak kőzetfizikai jellemzői
Dr. Sebestyén Károly— M orvái László: Hasadék- 
vizsgálatok mészköves fúrólyukszakaszokon 
Bállá Imre: Fúrólyukak term észetes elferdülése 
és néhány ebből eredő problém a 
Nagy Aurél: Az R—200 fúróberendezés 
Rásonyi László: Tanzánia geológiája, ásvány- 
vagyona
Dr. h. c. Vadász Elemér: Földtani kutatóm unka 
A usztráliában

2 . szám
Dr. Jaskó Sándor: A  geomorfológiai megfigyelé
sek szerepe a m ongóliai átnézetes földtani té r
képezésnél
Kovács Gábor: Az ebesi m élyfúrások földtani 
eredm ényei
M átyás Ernő: A  Szerencs—Feketehegyi „fehér 

'k á litu fa” a toka j-hegy ségi ásványbányászati 
nyersanyagkutatások újabb földtani eredményei 
tükrében
Dr. Böcker Tivadar: A  karsztvízkutatás fejlesz
tésének iránya
Orosz Elemér: A  kréta, albai korú mészkőben 
tá ro lt ú jabb  karsztvízszintjének eredm ényes 
süllyesztése Balinka-aknaüzem ben 
Dr. Barnabás Kálmán: A  gazdaságos fúrásháló
zat vizsgálata a bauxitku ta tásnál 
Barabás Antal:  Elm életi és nulla vastagság
értékek  használata a készletszám ításban 
Domonkos M iklósné: Vizuális lyukkártyák alkal
m azása geokémiai adatok ny ilván tartására 
Verő László—V. Bándi Emese: Radiális szondá
zások alkalm azása nagymélységű geoelektromos 
ku ta tásban
Dr. A lliquander Ödön: A  „Mohole”, a  földkéreg 
á tfú rásának  terve
Dr. Bódogh Endre: Rövid ism ertetés M agellánesz 
chilei megyéről és annak geológiájáról

3. szám
Dr. V arjú  Gyula: Az ásványi nyersanyagelőfor
dulások új rendszerű, a határköltségek alap ján  
történő m űrevaló készleteinek m eghatározása 
tárgyában  rendezett ankét és azt megelőző m un
kák
Dr. Tóth M iklós: Az ásványi nyersanyagkészletek 
m űrevalósága m egítélésének néhány elvi kérdése 
Dr. Faller Gusztáv: A  m űrevalóság megítélésével 
kapcsolatos gyakorlat néhány problém ája 
Pruzsina János: A szénelőfordulásokat jellemző 
term észeti param éterek  m űrevalósági ha tá ré rté 
keinek m eghatározása
Dr. Somos László: K ülfejtésre tervezett lignit
készletek m űrevalósági feltételei 
Csilling László: K ülfejtéses lignitkészlet m űre- 
valóságának m eghatározása fajlagos hőm ennyi
ség alap ján
Веке Imre: L ignitkülfejtések készleteinek a fe j
tési szeletek param éterein  alapuló szám bavétele 
és m űrevalósági feltételei
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4. $zám
Dr. Lévárdi Ferenc: Megemlékezés a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom  50. évfordulójáról 
Dr. Juhász András: Vegyes és szerves (szénkőze
tek) eredésű üledékes kőzetek nevezéktanának 
kérdései
Falu János—dr. Scheuer G yula— Karácsonyi Sán
dor: A tervezett győri házgyár építőipari kavics
feltárásának  tapasztalatai
V enkovits István: Ebszőnybánya 1966. VI. 4-i 
vízbetörésének hidrogeológiai le írása ■
Dr. Ungár Tibor: Talajfizikai jellemzők statisz
tikai feldolgozása
Lányi János: Az elnyelési együtthatók kiszám í
tására vonatkozó vizsgálatok néhány eredm énye 
Egerer Frigyes— Hursán László—Rozslay István: 
A m élyfúrások term oanom áliai és term ogradiens 
szelvényezésének hazai eredm ényei 
Bárdossy György: Görögország bauxittelepei

Bjambaa Zsam bün— Eeburn Csim idijn: Magyar 
és mongol geológusok testvéri együttm űködése 
Dr. Jaskó Sándor: Ü jabb adatok Kelet-M ongólia 
k réta  földtörténetéhez
Hajdúné, Molnár Katalin: G ranulom etriai és 
m ikrom ineralógiai vizsgálatok pannon korú kép
ződm ényekben a M átra és a Bükk aljáról 
Dr. M éhes Kálm án: Az u rán  és a szerves anyag 
geokémiai kapcsolata
Széles Lajos: A z  Oroszlányi Szénbányák V állalat 
kutatófúrási tevékenysége 1957—68 közötti idő
szakban
Dr. Bidló G.— Kieb B.—dr. Török E.—dr. Zsilák  
Gy.: Keszthely város hidrogeológiai viszonyai 
Mozsolits Tibor: Az ország te rü le tén  végzett geo
fizikai m érések jelentéseinek jegyzéke 
Bárdossy György: Törökország bauxittelepei

2. szám
M átyás Ernő: Nem bauxitos A l-nyersanyagok 
Dr. Barnabás Kálm án: A  nyirádi bauxitterü le t 
további kuta tásának  várható  eredményessége 
Dr. Vámos Rezső: Limnológiai adatok az üledé
kes m angánérc genetikájához 
K lespitz János: Adatok Jókai bánya hidrogeoló- 
giájához
Dr. Pőcze László: E lektronikus fémek 
Dr. Karácsonyi Sándor—Lackovics József: M ér
nökgeofizikai eredm ények a kavicskutatásban 
Virágh Károly: Beszámoló Pécs és Baranya fe j
lesztésének gazdaságföldtani ankétja  előkészí
tésére alakíto tt m unkabizottság tevékenységéről 
Dr. Fejér Leontin: G azdaságföldtani feladatok a 
kőszénbányászatban az új gazdasági m echa
nizmus időszakában
Dr. Hahn György: Adatok az USA nyersanyag- 
term eléséről

3—4. szám
Dr. Dank V iktor: Emlékezés dr. K ertai Györgyre 
Hegyi Istvánná: Lábatlan  környéki kötőanyag
ipari nyersanyagok vizsgálata 
Bodrogi Frigyes: Lencsés településű ércesedés 
optim ális kutatóháló sűrűségének m eghatározása 
Dr. Juhász András: Területek tektonikai zavart- 
ságát kifejező számok használhatósága a szén- 
bányászatban
Deák István—Falu János—dr. Karácsonyi Sán
dor: Kavicsfeltárási eredm ények Közép- és Dél- 
Tiszántúlon
Dr. Csókás János—dr. Egerszegi Pál—dr. Vitális 
György: Geoelektromos m érések a váci Nagyszál 
nyugati részén
Morvái László— Mészáros Ferenc— Viola Balázs: 
a recski érckutató fúrásokban végzett m élyfúrási 
geofizikai vizsgálatokról
Simon Norbert: G ázkitörések elemzése, kitörés 
elleni védelem
Szabó József: Hazai m élyfúrásaink néhány ré 
tegmegnyitási kérdése
Csaba József: Réteghőm érséklet m eghatározása 
m élyfúrásokban

Mező P éter: Az optim ális előfúrási idő m eghatá
rozása a ciklus sebességek szám ítása alapján  
nom ogram  segítségével
M átyi-Szabó Ferenc: K anada geológiájának és 
bányászatának áttekintése
Balkánul Bertalan—dr. Faller Gusztáv: А  VII. 
Energia Világkonferencia bányászati vonatko
zásairól

1969 ÉV
1 . szám

Dr. Fülöp József: C entenárium át ünnepli a M a
gyar Á llam i Földtani Intézet 
Dr. Hámor Géza: A  földtani térképezés helyzete 
és feladatai a M agyar Á llami Földtani Intézetben 
Dr. Földváriné, Vogl M.—dr. Nagy Lászlóné— 
Rischák Géza: A földtani anyagvizsgálat hely
zete, eredm ényei és fejlesztésének iránya a M a
gyar Á llam i Földtani Intézetben 
Dr. Szebényi Lajos: A  M agyar Á llami Földtani 
Intézet dokum entációs és információs szolgálata 
Dr. Tasnádi K ubacska András: A  M agyar Állami 
Földtani Intézet gyűjtem ényei

2 . szám
T. Kovács Gábor: Ű jabb m élyföldtani adatok a 
Nyírség és H ajdúság szénhidrogénkutató fú rá 
saiból
Dr. Molnár Béla: A  szemcsenagyság és nehéz- 
ásvány-összetétel összefüggései 
Dr. Gondozó György—Széles Lajos: Az Orosz
lány—Pusztavám —M ór-i eocén szénmedence
újabb karszthidrogeológiai adatai 
Dr. Karácsonyi Sándor: Az építőanyagipari k a
vics ku ta tásának  feltárási problém ái 
Dr. H ahn György: Több m int 100 éves a magyar 
löszkutatás
Kovács Endre: Kőzetfizikai sajátságok szerepe a 
kutatófúrások elferdülésében
Dr. Csókás János—dr. Egerszegi Pál— dr. Vitális 
György: Geoelektromos m érések a Dunai Ce
m ent- és Mészmű gombási anyagkutatási te rü 
leten
Szlabóczky Pál: Műszaki földtani előm unkálatok 
hiányossága következtében keletkezett műszaki 
hibák
Badinszky Péter— Bohn Péter: A  Paskál-m alm i 
term álkút
Nagy Aurél: A z  R—500 fúróberendezés 
M. Pelzse: Az ásványi nyersanyagbázis a te r
m előerők fejlesztésének fontos feltétele 

3—4. szám
Dr. M üller Pál: A  M agyar Á llam i Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet kuta tási tevékenysége, alap í
tásának 50. évfordulóján
Dr. Szénás György: A  geofizika szerepe a föld
tanban
Dr. Posgay Károly: A  szeizmikus módszer az 
ELGI-ben
Bodoky Tamás: A  szeizmikus módszer alkalm a
zási m ódjai és néhány aktuális problém ája 
K orvin Gábor: Digitális kiértékelés a szeizmiká- 
ban
Erkel András— Hobot József— Király Ernő—N e
m esi László— Verő László: Geoelektromos mód
szerek a m élyszerkezetkutatásban 
Pintér A nna: A  gravitációs módszer aktuális 
feladatai és problém ái a hazai földtani ku ta
tásban
H offer Egon: Hazai földmágneses m érések a 
földtani ku ta tásban
Dr. Sebestyén Károly: A  m élyfúrási geofizika 
korszerű módszerei
Karas Gyula: A kusztikai karotázsm érések beve
zetése M agyarországon
Dr. Tatár János: Radiológiai vizsgálatok labora
tórium ban
Polcz Iván: K om plex geofizikai szénhidrogénku
ta tás az Alfoldön
Szalay István: Szilárd ásványok geofizikai ku ta
tása: szén- és bauxitkutatás 
M orvái László— Mészáros Ferenc: A  m élyfúrási 
geofizika és érc- és ásványkutatásban
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Ráner Géza: Geofizikai m érések alkalm azása a 
vízföldtani kutatásban
Erkel András—Zsillé Antal: Színesércek ku ta tása 
geofizikai módszerekkel
Jósa Ernő: M érnökgeofizikai és hidrogeofizikai 
kutatások
Rákóczy István: Speciális m érnökszeizmikus m é
rések
M itucz Erzsébet: A Pannóniái medence alatti 
földkéreg vizsgálata szeizmikus mélyszondázással 
Vincze János: Szeizmikus m űszerek fejlesztése 
Erkel András— Kovács Béla: Geoelektromos m ű
szerek fejlesztésének új irányai 
Dr. M árföldi Gábor: Komplex elektrom os karo- 
tázsberendezések hazai fejlesztésének eredményei 
Liszt Ferenc— Salamon Batur: N ukleáris geofizi
kai műszerek
Siklós A lbert: M űszerfejlesztés az ELGI Radioló
giai Laboratórium ában
Dr. Barta György—dr. Aczél Etelka— Stom fai 
Róbert: Az ELGI Obszervatórium i jellegű föld
tani kutatásai
Nagy Magdolna: Tervezés és dokumentáció az 
ELGI-ben
Komáromi István— N ém eth Lajos— Pollhammer 
Manóné: Geofizikai térképek szerkesztése és
kiadása
Dr. Zilahi-Sebess László: Geofizikai adatok gépi 
ábrázolása
Dr. Lendvai Károly: A  geofizikai nevezéktani 
problém ái

Dr. Dank V iktor: Szénhidrogének genetikája, 
m igrációja és felhalmozódása 
Dr. Vándorfi Róbert: A z  alföldi szénhidrogén
kutatás gazdaságossági vizsgálata a földtani ku 
ta tás szemszögéből
Dr. Völgyi László: Az algyői szerkezet szénhid
rogéntelepeinek összehasonlító vizsgálata 
Dr. Haázné, Rózsás Hajnal: A z  algyői kutatási 
terü let üledékes képződményeinek térfogatsúly 
vizsgálata
Dr. Körössy László: Földalatti gáztárolás lehető
sége Budapest környékén
Kőháti A ttila: Ü jabb mélyföldtani adatok Nagy
szénás környékéről
Dr. Csiky Gábor: A  nógrádi m edencében végzett 
szénhidrogénkutatások eddigi eredm énye 
Trocsányi Gábor: A  Nagy-Alföldön végzett szeiz
m ikus m érések és azok eredm ényeinek ism erte
tése 1957 évtől 1968 évig
Lantos M iklós— Nagy Zoltán: Ű jabb adatok a 
Kis-Alföld m élyszerkezetéről
Molnár Károly— Nagy Zoltán— Tóth János:
Elektromos sekélyszondázások adatainak felhasz
nálása szeizmikus robbantási mélységek m egha
tározására
Ű jfalusy Antal: A  korrelációs refrakciós m éré
sek értelmezési problém ái bonyolult geológiai 
felépítésű terü leten
Szanyi Béla: Elektrom os karotázsgörbék és szeiz
mikus időszelvények korrelációja 
Péterfay Béla: Geoelektromos szondázási görbék 
pontjainak m egbízhatóbbá tétele 
M iklós Gergely—Sághy György: A  kőolajipari 
szeizmikus ku tatási tevékenység hatékonysága, 
eredményessége M agyarországon és a gépi és 
m űszertechnika szerepéről
Dr. Csalagovits István: A  szénhidrogénkutatás 
földtani és műszaki adatainak kétsoros perem - 
lyukkártyás (ABC) adattároló rendszere

Dr. Szilágyi Imre: Iliitek Teológiai és talajm echa
nikai vizsgálatának összefüggései 
Nagy Géza: Mennyiségi elemzés elektron-m ik- 
roszondával
Liszt Ferenc: Félvezető detektorok alkalm azásá
nak lehetőségei a m élyfúrási geofizikában 
Dr. Gondozó György: Robbanástechnika a lkal
m azása néhány hidrológiai kutatófúrásban 
Mező Péter: A  fúrósörét kőzetbontási m echa
nizmusa
Kovács Endre: O rientált rétegdőlés analitikai 
módszerekkel való m eghatározása a Rücker 14. 
és 14'a sz. fúrás adatai alapján  
Dr. Bauer Jenő: Balneo-geológiai tapasztalatok 
az NDK gyógyfürdőivel és ásványvizeivel kap
csolatban
Dr. Hahn György: A  szocialista és tőkés állam ok 
fontosabb hasznosítható ásványi nyersanyagkész
letei, minőségi és term elési adatai

3—4. szám
Bjamba Zsam bün—N. T. Rjaguzov: A  közép- 
mongóliai kaledóniák tektonikája 
Dr. Szabó Nándor— Szűcs József: Vízvédelmi gát 
létesítése Csolnok XII 'A aknán, a kőzetek te r
mészetbeni vizsgálata alapján 
Dr. Juhász András— Sinyei István—Zentay Ti
bor-: Földtani zárójelentések szerkezeti adatainak 
utólagos ellenőrzése
Dr. Karácsonyi Sándor: Irányelvek kavicsmezők 
építőanyagipari kutatásához
Jaskó Tamás—Viszián István: Néhány, a föld
tanban  alkalm azható egzakt osztályozási mód
szer
Bondarenko В. M.—Viktoron G. G.— Tarhov A. 
G.: A  geokozmikus m ódszer helyzete és fejlesz
tési perspektívái
Pataki Nándor: Korszerű fejlesztési irányzatok a 
hazai vízkútépítésben
Lendvai László: K itörések megelőzése a szén
hidrogénkutatásnál
Sinóros Sz. Loránd: K utató m agfúrás a földtani 
ku ta tás szolgálatában
Nagy Magdolna: Geofizikai m érések jelentésjegy
zéke II.

1971 ÉV
1—2 szám

T. Kovács Gábor: Soltvadkerti m élyfúrások föld
tani értékelése
K lespitz János: Az ajkai barnakőszén-m edence 
Jókai bánya terü letének földtani viszonyai 
Dr. Karácsonyi Sándor—dr. Scheuer Gyula: A  
pleisztocén talajfagyási jelenségek építésföldtani 
értékelése
Szűcs József—Grim Gábor: Nagy vízbetörések 
hozammegha tározása karsztvíz-megfigyelések
adatai alapján, vízm entesítés kapacitásának te r
vezéséhez
Dr. Végh Sándor: Űj típusú, egységes földtani 
jegyzőkönyv
Bohn Péter: Tam ási I. számú fúrás földtani és 
vízföldtani eredményei
Sztraka Lajos: G—50-es fúróberendezés elvi fel
építése, param éterei és felhasználási terü lete  
M ikó Lajos: Pegm atitkutatás a Guineái K öztár
saságban
Bohn Péter—Horn János: Az 1969—1970. évi nem 
feltárásos jellegű földtani kutatások célkitűzései 
Horn János: A  „Földtani K u ta tá s ib a n  m egje
lent cikkek jegyzéke (1964—1970)
K itüntetések
Szerkesztőségi közlemények

2. szám
Dr. Korányi György: Földgázkészletek kategori- 
zálási és becslési e ljárásainak  nemzetközi össze
hasonlítása
Hegyi Istvánná: A datok a kötőanyagipari nyers
anyagok m intavételi kérdéséhez 
Dr. K ertész Pál: A  kőbányászat nyersanyagkuta
tási problém ái

3. szám
Farkas István: Különböző számítási sémák a 
progrosztikus szénhidrogén-készletek becslésére 
M untyán István—M untyánné, Békési Margit: A  
Lencsehegy-i dácitelőfordulás földtani jellege 
és kora
Dr. V itális György: Szempontok a kötőanyagipari 
földtani dokumentáció összeállításához
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Dr. Hahn György: A legfontosabb európai lösz
feltárások párhuzam osításának lehetőségei 
B élteky Lajos: Hévízterm elés a meddő szénhid
rogénkutató fúrásokból
Dr. A lliquander Ödön: A ro tari fúrás szerepe a
föld m élyének ku tatásában
Inform áció

4. szám
Dr. Tóth Miklós: Á sványvagyon-gazdálkodásunk 
alapjai és néhány elvi kérdése 
Dr. Faller G usztáv: Az ásványvagyon m űrevaló- 
sági megítélésének néhány kérdése 
Dr. Benkő Ferenc: Az ásványvagyon földtani is
m eretesség szerinti osztályozásának kialakulása 
és fejlődése hazánkban
Dr. Juhász András: Az ásványvagyon-szám bá- 
vétel földtani adottságoktól függő m egbízható
sága
Dr. Kovács Ferenc: A  költségfüggvények m egal
kotásának néhány m ódszertani kérdése 
Heinem ann Zoltán: A  közös költségek felosztá
sának módszere ásványi nyersanyag-előfordulá
sok szám bavételi egységének m űrevalósági m eg
ítélésénél
H einemann Zoltán— Barabás A n ta l—Fruzsina
János— Tiborc László: A z  ásványvagyon-gazdál- 
kodás információs kérdései
Petár Radicevic: Érctelepek lem űvelésénél fe l
lépő elszegényedés és veszteség; a tényezők 
rendszere

1
1972 ÉV

2. szám
Morvái Gusztáv: A  Központi Földtani H ivatal 
nemzetközi kapcsolatai
Pantó Gábor: M agyar részvétel a nemzetközi 
földtani szervezetekben
Barha György: M agyar geofizikusok szerepe a 
nemzetközi geofizikai szervezetekben 
Mészáros M ihály: A  m agyar földtan külföldi 
gazdasági m unkái
Baráth István: A  KGST Földtani Á llandó Bizott
ság szerepe a geofizikai műszerfejlesztésben 
Bíró Ernő—Varga Im re—Vándorfi Róbert: A  ju 
goszláv határm enti együttm űködés tapasztalatai 
és eredm ényei a kőolajiparban 
Szurovy Géza: A m agyar kőolajbányászat expan
ziós lehetőségei az ország határa in  túl 
Balkay Bálint: B auxitkutatási lehetőségek A fri
kában, a Közel- és Közép-Keleten 
Mészáros M ihály: Ásványi nyersanyagok k u ta 
tási lehetősége Dél-Am erikában 
Jantsky Béla: Az első mongóliai földtani té rké
pező expedíció tapasztalatai
Bállá Zoltán: A  kelet-m ongóliai érckutatás m ód
szeréről
Hobot József—K irály Ernő: Mongóliai komplex 
vízkutató expedíciónk m unkája 1967—1970 kö
zött
Nagy Elemér: Á ttekintő földtani térképezés K u
bában
A lföld i László: A  GEOMINCO Rt. tevékenysége 
Molnár József: M agyar földtani ku tatók külföldi 
működése

3. szám
Dr. Fülöp József: Tudományos és technikai for
radalom  a földtanban és hozzá kapcsolódó te rü 
leteken
Dr. Fejér Leontin: Szénültség, gázkitörésveszély, 
kokszszéntermelés
Dömsödi János: Tőzeglápok földtani ku ta tása 
Czakó Tibor: Fotógeológia és egyéb földtani légi 
ku tatási módszerek
M iklós Gergely: M ikroökonómiai vizsgálati m ód
szerek alkalm azása a geofizikai ku tatásban 
Dr. Szabó János—Dudkó Antónia: Érckutató 
m élyfúrások karottázs adata inak  feldolgozása 
Információ 
K itüntetések
Szerkesztőségi közlemény

4. szám
Dr. Benkő Ferenc: Az építőanyagok földtani ku 
ta tásának  főbb kérdései
Dr. Rónai András: A  mérnökgeológiai térképezés 
feladatai az Alföldön
Dr. Fodor Tamásné: A  Balaton környéki építés- 
földtani térképezésének program ja 
Dr. Karácsonyi Sándor: Budapest mérnökgeoló
giai m intatérképei
Dr. Göbel Ervin— N ém eth Lajos: Kőbánya vá
rosközpont műszaki földtani adottságai 
Dr. Kieb Béla: Eger mérnökgeológiai térképe
zése
Dr. Juhász József: Beszámoló Miskolc város épí
tésföldtani térképezési m unkájának eddigi m un
kavégzéséről
A ujeszky  Géza— Dr. Scheuer Gyula: A  tervezett 
paksi „A”-erőm ű területének építésföldtani vi
szonyai
Dr. Karácsonyi Sándor—dr. Scheuer Gyula: A  
dunai m agaspartok építésföldtani problém ái 
Dr. Karácsonyi Sándor—Rem ényi Péter: A  vá
rosfejlesztéshez kapcsolódó feltárások jelentő
sége a mérnökgeológiai térképezésnél 
Dr. Végh Sándor: Az 1970. évi perui földrengés 
építésföldtani tanulságai 
Inform áció
Szerkesztőségi közlemény

1—2.
1973 ÉV

szám
Dr. A lliquander Ödön: A  ro tari fúrás jövője 
Dr. Hingl József—Lendvai László— N ém eth Fe
renc— Szabó György: A hazai nagymélységű fú
rási tevékenység problém ái értékelése 
Tóth Zoltán: A  kiegyensúlyozott nyomású fúrás 
néhány problém ája
Bállá Imre: Irányíto tt ferdefúrások szerszám
összeállítása
Dr. Hinql József— Tóth Béla: M élyfúrások opti
m alizálási lehetőségei
Horn János—Szirm ay András: A  hazai szilárd 
ásványi nyersanyagkutatás fúróberendezéseinek 
fejlődése napjainkig és a fejlesztés további pers
pektívái
Falusi István: Gyorsmagszedős (Wire-Line) fú 
rási tapasztalatok
Mecsnóber Miklós: N agyátm érőjű fúrások a m a
gyar bauxitbányászatban
Várhegyi Pál: Földtani kutatófúrások kérdései 
Dr. Pataki Nándor: Kútépítési technológiánk né
hány időszerű kérdése
Fülöp M iklós: A z  elektronikus szám ítástechnika 
alkalm azása a m élyfúrás ku tatási tervezési és 
üzemi feladataihoz
Molnár György: A  KGST-tagországok nem zet
közi együttm űködése a kutató  fúróberendezések 
gyártása terén
Kovács István— Streicher Ferenc: Fúrógép- és 
technológia-fejlesztési program  gazdaságossági 
kérdései
Csath Béla: A  hévízkutatás kútfejkiképzésének
kialakulása
H írek
Szabó György: A nagymélységű fúrástechnika 
műszaki technológiai újdonságai
K itüntetések

3. szám
Dr. Konda József: A  Területi (megyei) Földtani 
Szolgálatok szerepe és időszerű feladatai 
Kéri János: Építőkövek kuta tásának  problém ái 
és tapasztalatai a kis és közepes bányatelepíté
sekkel kapcsolatban Észak-M agyarországon 
Józsa Gábor: A  kis és közepes kavics- és ho
m okbányák ku tatási problém ái Észak-M agyar
országon
Dr. Kassai Miklós: D él-D unántúl kőbányászati 
helyzetképének alapvonásai
Dr. Szederkényi Tibor: Baranya megyei példa a 
földtani ism eretanyagának felhasználására a m e
zőgazdaságban

109



Kállai András—Z entay Tibor: A  földtani szolgá
latok m unkája az alföldi ta laj javítási m unkák 
előtervezésénél
Pálfy József: Az építőipari nyersanyagkutatás és 
-bányászat valam int a földtani term észet- és 
környezetvédelem  időszerű kérdései Veszprém 
megyében
Pálfy József—Horváth Vera: A balatonfüredi 
szénsavas savanyúvizek hidrogeológiai viszonyai 
Andó János—Pálfy József: V ízellátási ism eretes- 
ségi helyzetkép Veszprém megye B alaton-parti 
részére 
Közlemény

4. szám
„10 éves a KGST Földtani Állandó Bizottsága”
M. Pelzsee: „A KGST Földtani Állandó Bizott
sága 1963—1973 közötti m unkájának  áttekintése 
és további tevékenységének főbb irányai.”
R. Dokov: „A KGST-tagországok sokoldalú föld
tan i együttm űködése és a földtani kutatások 
főbb eredményei az elm últ 10 esztendőben a 
Bolgár Népköztársaságban.”
Fülöp J.: „Az elm últ 10 év geológiai ku ta tásai
nak eredményei M agyarországon a KGST-együtt- 
működés tükrében.”
M. Bochmann: „A KGST Földtani Állandó Bi
zottságában folyó együttm űködés szerepe a Né
m et Demokratikus K öztársaság földtani k u ta tá 
sának alakulásában.”
O. Lopez: „A kubai földtani szolgálat története.
A sziget földtani felépítése és hasznosítható ás- 3. 
ványi nyersanyagai.”
M. Pelzsee: „A KGST-országok együttm űködé
sének szerepe a Mongol Népköztársaság ásványi 
nyersanyagbázisának feljesztésében.”
Z. Dembowski: „A Földtani Állandó Bizottság 
tevékenységének szerepe Lengyelország földtani 
m egkutatottságának fokozásában és ásványi 
nyersanyagbázisának fejlesztésében.”
D. Paraschiv: „Románia ásványi nyersanyagbá
zisának bővítésével kapcsolatos gyakorlati célú 
földtani kutatás eredm ényei.”
V. Jarm oljuk: „A Szovjetunió geológiai szerve
zete m unkájának  fontosabb eredm ényei a 
KGST-tagországok földtani együttm űködése je 
gyében eltelt 10 esztendő alatt.”
J. Pravda: „A KGST Földtani Á llandó Bizott
ságának 1963—1973 közötti tevékenységéről és a 
CsSzSzK földtani szervezetének fejlődésére gya
korolt hatásáról.”
B. Jerofejev: „10 éves a KGST-országok geoló
gusainak baráti közössége.”
P. Pejovics: „A JSzSzK földtani Állandó Bizott
sága 10 éves fennállása alkalm ából.”

1974 ÉV
1—2 . szám

Dr. V arjú Gyula: A  Központi Földtani H ivatal 
technológiai ku ta tásainak  célkitűzései és az ed
digi m unka ism ertetése
Varga Imréné: N yom elem -m űtrágyák előállítá
sára alkalm as kőzetek ku ta tása 
Dr. A lbert János— dr. Bálint Pál: Hazai tégla
agyagok vizsgálatának eredm ényei 
Dr. V arjú  Gyula: A lunitkutatás és -tsrm elés le
hetősége M agyarországon
Szűcs Zoltán—Dr. Takács Pál: Laboratórium i k u 
tatások a tokajhegységi aiunitos kőzet feldolgo
zására szilikátipari alapanyaggá

Dr. K akassy Gyuláné— Pallos Im réné—Ádám  
László: M agyarországi klinoptilolitos kőzetek
vizsgálata folyékony rádióaktív  hulladék meg
kötése szem pontjából
Dr. Barna János: Fehérbentonit-töltőanyag elő
állítása golopi bentonitból
Dr. Varjú Gyula: A  golopi és m ád-danckai ben- 
tonitelőfordulások földtani viszonyai. A Tokaji
hegység felső in situ bentonitszintjei 
Kovács Zoltán: A  tokajhegységi bentonit és illit 
értékelése pelletezés szempontjából 
Dr. Barna János: Szerves anyagásványok a m a
gyar kőszenekben
Dr. Nemecz Ernő— Elek Sarolta—dr. V arjú G yu
la: Hazai term észetes nyersanyagokra alapozható 
zeolit-előállítás
Dr. Kubovics Imre: A  hazai neutrális bázisos és 
üledékes kőzetek petrurgiai vizsgálata 
Korbuly Jud it—Dr. Takács Pál: Humuszpótló 
bioaktív anyag előállítása salétrom savas fe ltárás
sal tőzegből és barnaszén-féleségekből 
Kiss Lajos: Tokajhegységi meddő kőzetek és 
kőzetalkotók felhasználási lehetőségének ku ta
tása
Horváth A lbert—Dr. Takács Pál: A  sá rvár-rába- 
sömjéni term álvíz ásványalkotóinak komplex 
hasznosítása
Dr\ Erdélyi János: M agyarországi szerpentinek 
m ineralógiai vizsgálata 
Szerkesztői közlemény

szám
Szádeczky-Kardoss Elemér: A módszeres szub- 
dukcióvizsgálat a hasznosítható telepek k u ta tá 
sának szolgálatában
Horváth Ferenc— Stegena Lajos— Géczy Barna
bás: Szialikus és szimaikus ívközi medencék 
Géczy Barnabás: Lem eztektonika és paleontoló
gia
W ein György: A  Budai-hegység szerkezetalaku
lása
Szénás György: A  lem eztektonika és b írálata 
Balkay Bálint: A  globális tektonika lokális prob
lémáiról
Császár Géza— Haas János: Irodalm i áttekintés 
a lem eztektonikai elm élet mai helyzetéről 
Szerkesztőségi közlemény

4. szám
Dr. Dank V ik tor—dr. Hingl József: A  nagym ély
ségű szénhidrogén-kutatás helyzete M agyaror
szágon
Barabás László— Kadinger Béla— Tihanyi Gábor: 
Nagymélységű fúrások műszerezési kérdései és 
fejlesztés irányai
Szabó György: A  nagymélységű fúrások korszerű 
eszközei különös tek in te tte l a  hazai tapasztala
tokra
Tóth Béla: Csaba József—Fülöp M iklós: Mély
fúrások ak tív  param éterei optim alizálásának kő
zetfizikai megfontolásai
Péter Richárd— Treffler Tamás—Szabari Kálm án  
— Pertik Béla—dr. Dormán József: Cementrecep- 
tú rák  m egválasztásának szem pontjai és gyakor
lati tapasztalata i nagymélységű fúrásoknál 
Dr. M oldvay Loránd: A  dóm -jellegű neogén moz
gások kérdése az alföldi szénhidrogén-kutatás 
szempontjából
OKGT G eofizikai Főosztály—GKÜ Szerzői K ol
lektíva: A  KGST 25. éve. Együttm űködés a fel
színi és m élyfúrási geofizikai ku tatásban 
Szerkesztői közlemény
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H Í R E K

Nagymélységű fúrások hazai helyzete
összeá llíto tta : Dr. Alliquander Ödön

A Kárpát-m edencén belül Magyarországon 
1935 óta folyik intenzív kőolaj- és gázkútfúrás 
és több, m int 10 0  esztendeje term álvízkutak fú 
rása. Az elm últ évtizedben a szénhidrogéncélú 
kutató- és feltárófúrások évi átlagos összméter- 
száma nagyobb volt, m int 300 000 m, a term ál
vízkutak fúrása pedig 20  000 m -t te tt ki évente.

Annak ellenére, hogy a hazai szénhidrogén
célú fúrások átlagos mélysége a legutóbbi 10  
évben m ár m eghaladta a 20 0 0  m -t, a m élyfúrási 
(3000 m -nél mélyebb) tevékenységet erősen fé
kezték és fékezik azok a fúrástechnikai nehézsé
gek, amelyek az egész K árpát-m edencére jel
lemző rendellenesen nagy geoterm ikus gradiens 
és m ár a pliocén kőzetek alján, valam int annál 
mélyebben mindig jelentkező rendellenesen nagy 
porusnyom ást okoznak. A két tényező együttes 
jelentkezésének tulajdonítható, hogy viszonylag

későn — csak 1949-ben — sikerült elérni a 3000 
m és csak 1968-ban a 4500 m m élységhatárt, s 
az ultram élységű 6000 m-es fúrások előtt meg
to rpan t a fúró (1 . ábra).

Néhány jellemző hazai fúrásnak a normális 
és az anomálisan nagy nyomás és hőm érséklet 
gradiensvonalaival együttesen ábrázolt tényle
gesen m ért nyomása és hőm érséklete (2 . ábra) 
világosan m utatja, hogy a magyarországi 3600 — 
4500 m m élységű fúrások nyomás- és hőm ér
sékletviszonyai m ár olyanok, m int amilyenekre 
a világ más, normális mélybeli nyomás- és hő
mérsékletviszonyokkal rendelkező területein 
csak az uitram ély fúrásokban kell számítani.

A helyzetet fúrástechnikai szempontból 
kom plikálja az, hogy egyrészt a pliocén és 
miocén kőzetek gyakran repedezett harm adkorú 
mészkőre települnek, ami teljes iszapveszteséget

Mél ység
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okoz, m ásrészt a pliocén kőzetek, legalábbis 
azok felsőpannoniai korú összletei, m ivel azok 
kilazult feszültségi állapotban vannak, a verti
kális felrepedésre hajlamosak. M indkét szem
pont fokozott gondosságot kíván, m ind a fúrás 
tervezése, mind pedig a végrehajtása során.

1. A  m élybeli nyomás- és hőm érséklet
viszonyok

A  bem utatott egyesített gradiens-diagram  
(2 . ábra) világosan m utatja, hogy
— a reciprok geotermikus gradiens az u ltra 

mélységű fúrások régiójáig m indenütt ano- 
málisan kicsi, s ez a rendellenesség a felszín 
felé m utat fokozódó tendenciát. A sztatikus 
kőzethőm érséklet nagysága 4000—5000 m 
körül eléri a 220—230 °C határt, ami nem 
csak a fúrási folyadékok, a szelvényezési 
módszerek szempontjából, de a sorozatban 
gyárto tt m élybeli kútszerelvények szem pont
jából is h a tá rt jelent;

— a pórusnyom ás-gradiens viszont a mélység 
felé m utat növekvő irányzatot, s a rendel
lenesség a pliocén alján és ennél mélyebben, 
a miocén kőzetekben jelentkezik, míg a 
pliocén kőzetek felső szakaszai általában nor
mális nyomásúak. M indenesetre a pliocén 
alján, illetve ezek ala tt 0 ,20 0  bar/m -nél is

nagyobb pórusnyomás-gradienssel, vagyis 
5000 m a la tt 1000 bar-nál, 6000 m -ben 
1200— 1300 bar-nál nagyobb nyomásokkal 
lehet számolni. Az anomáliás formációnyo
mások kialakulása a Pannon-m edencében el
sősorban a tömörüléssel, valam int felboltózó- 
dással magyarázható, azonban a szuper nagy 
nyomások kialakulásában m inden bizonnyal 
a rendellenesen nagy hőm érséklet következ
tében fokozott geokémiai hatások is szere
pet játszhattak.

A gyors szedimentáció és az ezt követő 
enyhe felboltozódás viszont a pliocén formációk 
kilazult állapotát eredm ényezte, vagyis a fú rá
sok vezető és egyben biztonsági saruállásának 
— amelyik m indenképpen a pleisztocén, vagy a 
felsőpannoniai kőzetösszletbe esik — megha
tározásához a kőzetrepesztési gradienst Hűbbért 
— Willis (1 ) szerint indokolt figyelembe venni 
(szerintük a kőzetrepesztési nyomásgradiens 
független a mélységtől és csak a pórusnyomás 
változásától függ), am elynek nagysága normális 
pórusnyom ás esetén iszapsűrűség egyenérték
űén 1,48— 1,60 g/cm3.

A technikai, illetve védő-béléscsőoszlopok 
saruállásának meghatározásához viszont a pó
rusnyomás, a kőzetsűrűség és a Poisson-szám 
mélység függvényében változó tényleges értékei 
alapján az egy-egy terü letre  érvényes kőzet
repesztési gradiensgörbesereg kidolgozása (2 )
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elengedhetetlen követelmény. A Nagyalföld déli 
részére állandó Poisson-számmal (y =  0,45) ki
dolgozott görbesereg (3. ábra) első megközelí
tésének tekinthető. Célszerű és szükséges a 
tényleges kőzetrepesztési adatokból visszaszámí
tott, s a mélység szerint változó Poisson-szám
mal, valam int a kőzetsűrűségi értékek pontosí
tásával a kőzetrepesztési görbesereg folytonos 
korrigálása.

A szénhidrogén- és vízkútfúrásokban vég
zett igen sok hőm érsékletm érés szerint a geo
term ikus-gradiens elég széles határok közt vál
tozik (0,04—0,07 К /m, m agyarországi átlaga 
0,05 K/m). (3) Ezek közül a legkisebb (0,04 K/m) 
geotermikus-gradienssel számolva a Szokolov (4) 
és H unt (5) által a mélység és hőm érséklet függ
vényében ábrázolt szénhidrogén-képződési dia
gram m élységskáláját a magyarországi viszo
nyokra átkalibrálva kell értelm ezni (4. ábra).

Ez az anomális geoterm ikus-gradiens bár 
egyrészt nagy fúrástechnikai nehézségek forrá
sa a mély szénhidrogéncélú fúrásokban, de 
m ásrészt — ma m ár geoterm ikus energiaként is 
hasznosított — term álvízkút-rendszer kialakulá
sát is eredményezte. Zsigmondi/ Vilmos term ál
víz-kútfúrási kezdeményezései nyom án [a 10 0  
éves budapesti városligeti fúrása (6), amely 970 
m mélységből 1300 m:l/d 74 °C forróvizet tér-

■Grad pp (b a r/m ) ——

melt, ma is term el 800 m3/d ugyancsak 74 °C-ú 
vizet] ma m ár közel 500 term álvízkútból per
cenként kb. 400 m:i az össztermelés, amelynek 
V.'i—át geoterm ikus energiaként hasznosítják.

2. M élyfúrások szerkezete

A biztonságos és gazdaságos béléscsőterv 
kialakításának alapelve a biztosan a pórusnyo
más és a kőzetrepesztési nyomás gradiensvona
lai közt maradó nyomásokkal végzett fúrási 
m űvelet. Ennek az alapelvnek megvalósítása 
szempontjából az alábbi fúrástechnikai elvek 
betartása kívánatos: 1 . a fedőrétegek gyors 
átfúrása a m egengedhető legkisebb sűrűségű 
öblítőfolyadékkal, 2 . a vezető és egyben bizton
sági béléscsőoszlop beépítése, am int az öblítés 
nyomásgradienséből, illetve a rétegfluidum -be- 
áram lás m iatt lezárni kényszerült fúrólyukban 
kialakulható nyomásgradiensből adódó nyomás 
megközelíti a ny ito tt lyukszakaszban a legki
sebb kőzetrepesztési nyomást, 3. a tároló-for
mációk fölötti ún. védő-béléscsőoszlop sarujá
nak az ún. átm eneti nagynyomású fedőmárgába 
való elhelyezése, lehetőleg közvetlenül a tároló
formáció fölé.

Ilyen elvek szerint egy a Nagyalföld déli
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részén — ahol szélsőségesen rendellenes m ély
beli nyomásra és hőm érsékletre lehet számítani 
—■ telepítendő kutatófúrás béléscsőterve össze
állításának lépései a következők. A kiinduló fel
tétel a tervezett 6000 m-es talpig elhelyezett 
7"-es term elési béléscsőoszlop, m ert ezen belül 
egyrészt egy további 4V2"-es beakasztott bélés
csőoszlop elhelyezhető, másrészt az esetleges 
nagy gázhozamra számítva a 7"-es béléscső
oszlopon belül még 4 V2"-es, vagy 5"-es term elő
csőoszlop alkalmazására is mód nyílik.

A két tervezési határvonal közül a pórus
nyomás gradiensvonala a környező fúrások 
tényleges adatai alapján viszont előírható a 
hozzá tartozó, vagyis ehhez simuló öblítési gra
diensvonal lefutása.

A másik határvonalnak a kőzetrepesz- 
tési nyomásgradiensnek m eghatározásakor a 
felső pliocén (pleisztocén, felső pannóniai) ré
tegsorra feltétlenül az ún. kilazult kőzetösszlet- 
ben érvényes — H űbbért— W illis szerinti — 
kőzetrepesztési gradiensvonalat kell m érvadó
nak tekinteni, sőt ezt szinte parancsolólag elő
írják a Nagyalföldön előfordult vadkitörések. 
A mélyebb formációkra pedig ez idő szerint a 
legmegbízhatóbbnak a 3. ábra szerint kidolgozott 
görbesereg felhasználásával megrajzolható kő
zetrepesztési gradiensvonal tekinthető. Ilyen 
elvek alapján m utatja  be az 5. ábra a szóban 
forgó 6000 m-es kutatófúrás béléscsőtervének 
vázlatát.

Miután felsőpannóniai formációkban csak 
hidrosztatikus nyomásra lehet számítani a 
133/*"-es vezető (biztonsági béléscsőoszlopot 
elegendő lenne 600—700 m-ig beépíteni. Egy 
kedvezőtlen esetre számítva azonban, vagyis fel
tételezve, hogy a kilazult rétegsorban valamely 
pl. 2300 m -ben elhelyezkedő, egyébként nor
mális nyomású tároló-formációból valamilyen 
vigyázatlan m űvelet (pl. gyors csőoszlop-kiépí- 
tés) következtében, vagy egy váratlanul enyhén 
túlnyomásos formációból gáz áram lanék a fúró
lyukba, s az egyensúly helyreállításához az öb
lítőfolyadék sűrűségét 1,15-ről 1,30 g/cm:i-re kell 
növelni, a lezárt fúrólyuk gyűrűs terében kiala
kult nyomás gradiensvonalát megszerkesztve, 
ennek m etszéspontja a Hűbbért—Wiííis-féle 
repesztési gradiensvonallal adja a biztonsági 
béléscsőoszlop ilyen elgondolással 10 0 0  m körül 
adódó saruállását.

Ennek védelmében és a túlnyomásos kőzet- 
összlet megbízható előrejelzésével, vagyis ha a 
szeizmikus m érések megfelelő értékelése meg
erősítené azt a feltételezést, hogy a 4150 m 
körül várható szuper nagy nyomású formáció 
felett csak normális nyomású tároló-formációk 
várhatók a vastag pliocén kőzetösszlet kis sűrű
ségű öblítőfolyadékkal való gyors átfúrására 
nyílna lehetőség. Ennek a megoldásnak biztosí
tékaként azonban feltétlenül szükséges a tú l
nyomásos kőzetek fúrással párhuzamos jelzé
sére (szelvényezésére) alkalmas műszerkabin 
alkalmazása, amely többek közt pl. a fúrási se
besség érzékeny szelvényezésére, a „d” tényező 
folyamatos jelzésére alkalmas.

Ily módon elérhető lenne, hogy a védő-bé- 
léscsőoszlop saruállása elég közel kerüljön a fel

tételezett szuper nagy nyomású tároló-form á
cióhoz és mérsékelhető legyen a kockázata a 
tároló- és fedőkőzet beáram lásának a tároló
formáció m egnyitását követő hozamvizsgálat 
során, m int az a Makó—1 fúrás esetében bekö
vetkezett.

A továbbfúrást a nagynyomású tároló-for
mációkból feltételezhető beáramlások megaka
dályozására a pórusnyomás ellensúlyozására 
alkalmas, tehát nagy sűrűségű öblítőfolyadékkal 
kell folytatni — am ennyiben lehet — a terve
zett talpmélységig. Ha viszont azt az esetleges 
túlnyomásos tároló-formációk védelme indokol
ja, a 7"-es béléscsőoszlop a tervezett mélység 
elérése előtt is elhelyezhető, s az alsó néhány 
száz m éteres lyukszakasz esetleges további tá
rolórétegei elé 4 liV '-es beakasztott béléscsőosz
lop is elhelyezhető.

A lefúrt ultram ély fúrólyuk kúttá  való 
kiképzésének kérdését, ami a nagy hőmérséklet 
okozta várhatóan igen nagymérvű termelőcső
hosszváltozás (9 m) m iatt a termelési béléscső
oszlophoz vagy a béléscsőakasztóhoz csatlakozó 
csúszóhüvelyes közdarabban tömítőelemmel 
végződő nagy átm érőjű termelőcsöves megoldás 
lehet (7,8), részletesen nem taglalva még né
hány szót az em lített tároló-, illetve fedőkőzet
beáramlás lehetőségéről.

A dél-nagyalföldi Makó— 1 fúrásban 
ugyanis a kaliforniai rekordmélységű fúrás 
(Tenneco 31X—10 — 6595 m) esetéhez (9) ha
sonlóan egy szuper nagy nyomású formációt 
nyito ttak  meg; ugyanis 4150 m -ben 890 bar 
nyomású formációba hatolt be a fúró, amelyből 
gáztermeléssel együtt a formáció m átrixanyaga 
és a fedőkőzet m árgaanyaga is a kútba termelt. 
Az eset úgy értelmezhető, hogy 890 bar pórus
nyomáshoz kb. 1050 bar fedőkőzetfeszültség 
tartozván a formáció m átrixfeszültsége mind
össze 160 bar. Ez gyakorlatilag annak felel meg, 
m intha 1500— 1600 m mélységben fekvő, nor
málisan töm örült kőzet 4150 m körülményei 
közé került volna. Az 1600 m-ben fekvő kőzet 
nyomószilárdságát kb. 500 kN /m nr-nek becsül
ve, ez azt jelenti, hogy 500 — 160 =  340 bar-ral 
csökkentve a formációnyomást, vagyis ekkora 
depressziót keltve a m egnyitott formáció előtt, 
annak m átrixanyaga összetörik és robbanássze
rűen beterm el a lyukba, illetve a kútba éspedig 
annál hevesebben, minél kisebb a formáció á t
eresztő-képessége. Ezért az ilyen m értékben tú l
nyomásos formáció megnyitásakor és depresz- 
szió létesítésekor fokozott óvatossággal kell el
járni, s megfelelő szelvényezési módszerekkel 
(mikro-log, mikro-laterolog. proximity-log) ki
jelölt legáteresztőképessebb formáció-szakaszo
kat kell m egnyitni:

Összefoglalólag: A Kárpát-medencében a 
sikeres és gazdaságos mélyfúrások kulcskérdése 
a minél pontosabb pórusnyomás és kőzetrepesz
tési nyomásgradiens, m ert csak ezen határ
vonalak alapján tervezett lyukszerkezet nyújt 
kellő biztonságot a vad-kitörésekkel szemben, s 
csak a pórusnyomás gradiensvonalához jól si
muló öbhtési nyomásgradiens teszi lehetővé az 
egyszerű kútszerkezetet, a gyors, zavarmentes
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fúrást. Ezért a megfelelő adatgyűjtéssel ponto
sítani kell az egy-egy fúrási terü letre  érvényes 
pórusnyomások és az ennek alapján számítható 
kőzetrepesztési nyomások alakulását a mélység 
függvényében.
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olaj- és Gázipari Tröszt Dunántúli Kutató és 
Feltáró Üzem geofizikusának,

PÓLAI GYÖRGYNEK, a Mecseki Szénbá
nyák geológusának,

RAVASZ CSABÁNÉNAK, a Magyar Ál
lami Földtani Intézet geológusának,

REZESSY GÉZÁNAK, a M agyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos 
m unkatársának,

RISCHÁK GÉZÁNAK, a Magyar Állami 
Földtani Intézet osztályvezetőjének,

RICHTER RICHÁRDNAK, a Nehézipari 
Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi ta 
nárának,

SIMON ANDRÁSNAK, a M agyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos 
m unkatársának,

SÓKY IMRÉNEK, a Tatabányai Szénbá
nyák geológusának,

STEINER TIBORNAK, a Magyar Állami 
Földtani Intézet geológustechnikusának,

SZABÓ IMRÉNÉNEK, a Magyar Állami 
Földtani Intézet geológusának,

SZAKÁLY ÁRONNAK, a Bauxitkutató 
Vállalat osztályvezetőjének,
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SZÉKELY ENDRÉNEK, a Mecseki Ércbá
nyászati Vállalat osztályvezető geofizikusának,

SZOLNOKI JÁNOSNAK, a M agyar Tudo
mányos Akadémia Geokémiai K utató Laborató
rium  tudományos főm unkatársának,

SZOMOR LAJOSNAK, a Központi Földtani 
Hivatal osztályvezetőjének,

TORMASSY ISTVÁNNAK, az Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt csoportvezető geoló
gusának,

TÖRÖK ENDRÉNEK, a Budapesti Műszaki 
Egyetem adjunktusának,

TÓTH JÓZSEFNEK, a Nehézipari Minisz
térium  főm unkatársának,

TÓTH MIKLÓSNAK, az Országos Érc- és 
Ásványbányák geológustechnikusának,

ÚJHELYI GYÖRGYNÉNEK, a M agyar 
Geofizikusok Egyesülete titkárának,

VÁRHEGYI PÁLNAK, az Országos Föld
tani Kutató és Fúró Vállalat geológusának,

ZSILÁK GYÖRGYNEK, az Országos Víz
ügyi Hivatal Vízkészletgazdálkodási Központ 
osztályvezetőjének a

FÖLDTANI KUTATÁS KIVÁLÓ DOLGOZÓJA 
k itüntetést adományozta

A Központi Földtani Hivatal elnöke, az Orszá
gos Találm ányi H ivatal elnöke és a Szakszerve
zetek Országos Tanácsa

HONFI FERENCNEK, a M agyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet igazgató- 
helyettesének,

PETÖCZ VIKTORNAK, a M agyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos 
osztályvezetőjének,

MÁRFÖLDI GÁBORNAK, a Magyar Álla
mi Eötvös Loránd Geofizikai Intézet laborveze
tőjének a

KIVÁLÓ FELTALÁLÓ 
arany fokozata

k itüntetést adományozta.
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Лееrkés d ó i k&zL&mbiy,
L apunk színvonalának emelése, a felesleges többlet- 

m unka elkerülése és a szerkesztés m egkönnyítése é r 
dekében az alábbiakban adunk tájékoztatást- a szer
kesztés irányelveiről és a kéziratok elkészítési mód
járól.

A cikkek kívánatos terjedelm e  (ábrákkal együtt) 
3—6 nyom tatott (15—30 gépelt) oldal. Nagyobb te rje 
delem  csak kivételes esetekben fogadható el, de ilyen
kor a szerkesztő bizottság fen n ta rtja  m agának a jogot, 
hogy a cikket több részben közölje. A szerző m inden 
esetben a teljes cikket köteles beküldeni, akkor is, ha 
az esetleg több részletben fog megjelenni.

A beérkező cikkek m egjelenési sorrendjére, á lta lá
ban azok beérkezési időpontja mérvadó, mégis — azok 
fontossága, ak tualitása figyelem bevételével — a szer
kesztő bizottság egyes cikkeket előre sorolhat.

Lapunk általában  csak első közlésnek  ad helyet. A 
cikk beküldésével egyidejűleg a szerző nyilatkozni ta r 
tozik, hogy a cikk máshol még nem  jelent meg. M ás
hol m ár m egjelent cikkek közlését csak egész külön
leges esetekben tesszük lehetővé.

Vállalati, vagy népgazdasági vonatkozásban bizal
mas adatok közléséért a szerzőt terheli a felelősség. 
Kérdéses esetekben a szerzőnek feletteseitől a cikkhez 
írásbeli engedélyt kell mellékelnie. Más szerzők meg
állapításait, ábráit stb. csak a forrásm unka megjelölé
sével szabad közölni.

A cikk megjelenése nem  feltétlenül jelenti azt, hogy 
a szerkesztő bizottság annak  m inden m egállapításával 
egyetért, ezért lapunkban helyt adunk szakm ai hozzá
szólásoknak, v itáknak  is.

A szakirodalom rohamos m ennyiségi növekedése 
következtében alapvető követelm ény a tömör, szabatos 
fogalmazás. Célszerű a cikkeket alcím ekkel tagolni, 
a legfontosabb gondolatokat kurzív szedéssel (a kéz
iratban  aláhúzással) kiemelni. Levezetéseket nem  köz
lünk teljes terjedelem ben. Szám ítási m ódszereket cél
szerű — m iként a levezetéseknél is — csak a k iindu
lást és a végeredm ényt megadva, szám példával is 
szemléltetni. Prospektusokból vett adatok, elnevezé
sek használatát lehetőleg kerülni kell, vagy hivatkozni 
kell a forrásm unkára.

A szerkesztőség fen n ta rtja  m agának a jogot, hogy 
a nyelv helyessége érdekében a kéziratokban jav ítá 
sokat végezzen.

A cikkeket két példányban  kell beküldeni. Csak 
géppel, 25 soros (2-es sorköz, egy-egy sorban 50 le
ütés, 3—4 cm-es margó) oldalakon írt, tisztán  olvas
ható kéziratokat fogadunk el. A gépelt anyag első 
példányát és egy m ásolatot kérünk.

A cikk címe röviden, töm ören jellemezze a ta rta l
mat. A szerkesztő bizottság — szükség esetén — fenn
ta rtja  m agának a jogot a cím m ódosítására.

Egy-egy szakterületről teljes áttek in tést csak k ivé
teles esetben közlünk. Á ltalában a tudom ányág m ár 
ism ert tételeihez csatlakozóan kell a részletkérdéseket 
ism ertetni.

M inden cikkhez — külön oldalra gépelve — legfel
jebb 10—15 soros összefoglalót kell m ellékelni. Mivel 
ezt idegen nyelvre fordíttatjuk , itt különösen ügyelni 
kell a világos, rövid m ondatokban történő fogalm a
zásra, valam int arra , hogy az összefoglalás jól fedje 
a tartalm at. (A ta rta lm i összefoglaló ne legyen a cím 
kibővített megismétlése!)

Különös gondot kell fordítani a  képletek  írására. A 
bonyolult képleteket jól olvasható kézírással célszerű 
beírni. A képletekben szereplő jelek  értelm ezése a kép
let u tán  is megadható, de több je l esetén célszerűbb a

jelek értelm ezését (a m értékegységeket is feltüntetve) 
a cikk végén „JELÖLÉSEK” címmel külön lapon fel
sorolni. K épleteknél a törtvonal zárójelként nem  alkal
m azható; ezeket kérjük  kézzel beírni. Ugyancsak kü
lönbséget kell tenni az „1” betű és az „1” szám között! 
Különös gondot kell fordítani az idegen (görög, gót 
stb.) betűk írására.

M indenhol az Sí rendszer mértékegységei használan
dók. („Fizikai mértékegységek neve, jele és m érték- 
egysége” cím ű szabvány MSZ 4900/1----- 11------70). K ül
földi szerzők cikkeiben is a fenti szabvány m érték- 
egységeit kell használni.

A terjedelm es táblázatok közlését kerüljük. Minden 
egyes táblázato t kérjük  külön oldalra gépelni és sor
számm al ellátni. A szövegben m inden táb lázatra  h i
vatkozni kell és a táblázat helyét és szám át a szöveg 
m ellett a m argón is fel kell tüntetni.

Az ábrákat lehetőleg a lapban kíván t m éret 2—3- 
szorosára készítsük. Szám uk lehetőleg ne legyen több 
m int nyom dai o ldalanként 1—2. Az ábrákat is két pél
dányban kell beküldeni, tu srajz megfelelő, fontos az 
éles, jól lá tható  kivitel. G rafikonokra célszerű koordi
nátahálót rajzolni. Az ábrákat arab  számjegyű sor
szám m al kell ellátni. Az ábraaláírásokat külön lapra 
kérjük  gépelni. Ha ábraalá írás nincs, a rajzokat — 
azok szám ának taxatíve való felsorolásával — külön 
lapon fel kell tüntetni.

A szövegben m inden áb rá ra  hivatkozni kell. Az áb
raszám ot a kívánt helyen a m argóra kérjük kiírni.

Fényképekből jól exponált, éles, tiszta m ásolatokat 
kérünk, ugyancsak két példányban, m axim álisan 9 x 12 
cm m éretben. Felsorolásnál a fénykép is ábrának szá
m ít; a számozás folyam atosan történjen.

Az ábrákat és fényképeket nem  szabad a szöveg 
közé beragasztani, hanem  külön kell mellékelni.

Az irodalm i hivatkozásra vonatkozóan az alábbi 
részletes és feltétlenül megszívlelendő előírások betar
tását kérjük.

A cikk végén külön kéziratban  IRODALOM cím 
alatt, szögletes zárójelbe te tt számozással kell felso
rolni a műveket, m indenkor a m ű eredeti megjelenési 
nyelvén.
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leírás végén zárójelbe tesszük.

[6] Riley, H. G.: A short cut to stabilized gas well
productivity. J. Pét. Tech. 5 537—42 (1970).

[7] Guszmann, M. T.—Kuznecova, I. I.—Gel’man. A. B.:
Turboburü d ija  buren ija  alm aznüm i dolotami. 
N eftjanoe Hozjajsztvo 11 9—12 (1972).

Az orosz szövegeket betű  szerint (nem kiejtés sze
r in t kell átírni. A kötetszám ot kettős aláhúzással (3), 
a folyóirat szám át egyes aláhúzással (11) ad juk  meg. 
Az oldalakat lehetőleg -tói -ig ajánlatos feltün tetn i 
hosszú kötőjellel (32—6, 46—52, 114—6, 118—22, 196— 
203).

H a azonos nevű, de m ás-m ás országban m egjelenő 
folyóiratról van szó, a  folyóirat megnevezése u tán  
zárójelben meg kell adni a m egjelenés helyét is, pl. 
N afta (Zagreb), vagy N afta (Katowice). H a egy éven 
belül a  folyóirat kötetszám a változik, pl. W ordl Oil- 
ból egy évben ké t kötet je lenik  meg l- tő l 7-ig te r
jedő számmal, akkor legcélszerűbb a hónapot k iírva 
megadni. Pl. W ordl Oil, December 39—46 (1972).

Egyes folyóiratokra a  szakm ailag ism ert rövidítés 
is alkalm azható (IECh, JPT, Izv. AN SZSZSZR), úgy
szintén a  szabványos rövidítések a Bulletin, Journal, 
Zeitschrift, Zsurnal, Revue, Lépők m egjelölésére (B., 
J., Z., Zs., R., L.).

c) Egyéb kiadványok:

[8] MSZ 13 802.

[9] Strádi G.: Jelentés a propán-butángáz tűzoltói k í
sérletekről. BM—TOP 2219/70. számú téma. Bp. 
1970. IX. 17.

[10] O perating and service m anual of vapor pressure
osmometer. H ew w lett-Packard.

K érjük  t. cikkíró inkat hogy kézirata ikat a jövőben 
az előbbiekben vázoltak szerin t elkészíteni szívesked
jenek!

SZERK ESZTŐ  BIZO TTSÁG
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