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A magyarországi szénhidrogén-földtani 
kutatás értékelése és perspektívái

DR. D A N K  V I K T O R

A M agyarországon végzett szénhidrogén-ku
tatási tevékenység, annak konkrét eredm ényei 
mindig szoros, elválaszthatatlan összefüggésben 
voltak és vannak a földtudom ányok fejlettségi 
fokával és a gazdasági viszonyokkal. Az előző 
a kutatási koncepció kialakítását, az utóbbi an
nak m űszaki-technikai m egvalósítását teszi 
lehetővé.

A szénhidrogénföldtani-kutatás az alkalm a
zott tudom ány kategóriájába tartozóan a term é
szettudom ányok Földre vo natkoztatásával 
igyekszik a közvetett kutatási módszerek értel
mezésének fejlesztésével megoldani ezt az igen 
költséges és kockázatos tevékenységet. Mind
máig nem áll rendelkezésre eszköz, módszer, 
műszer, m ely a szénhidrogének biztos jelenlé
té t a m élyben kim utatná, m ellyel közvetlen ku
tatás lenne végezhető. A legfejlettebb közvetett 
kutatási módszerek (felszíni, kútgeofizika) ma is 
a terepi földtani megfigyelésekből indulnak ki 
és az innen nyerhető tapasztalatokat fordítják 
le az elektronika, a fizika nyelvére.

A kutatásokat irányító geológiai vezetés m in
denkor a tárgyidőszaki ism eretek alapján meg
rajzolható földtani modell és az ebből kialakít
ható kutatási koncepció szerint dolgozott.

1. A kőolajkutatások hazai „hőskorában” is 
(1900-as évek eleje) felszíni megfigyelések 
alapján térképeztek és állapítottak meg tele
pülési rendellenességeket, anomáliákat. Hogy 
az ilymódon kinyomozott szerkezetek szén- 
hidrogéneket is tartalm azhatnak, azt a közel- 
távolabbi környezet kibúvásain, vagy kis- 
m élységű előfordulásain szerzett tapasztala
tok alapján feltételezték. Az eredm ényes te
rü letek  alapos geológiai tanulm ányozása 
alapján elsősorban a hajlításos form aelemek 
földtani-, geofizikai kutatását részesítették 
előnyben. Ezzel kezdetét vette a hosszú ideig 
uralkodó „antiklinális” elm életen alapuló ku
tatási koncepció kialakulása. A hazai m ély
földtani szerkezet alakulásról szórványos 
adatok alapján még csak az ÉK—DNy-i csa
pásirány volt m egállapítható konkrétabb 
mélységhez rendelés és anyagi minőségisme
retek  nélkül. Anyakőzetként elsősorban az 
oligocén és alsómiocén m árgát tekintették. 
Ennek megfelelően a kutatások is a DNy- 
D unántúlra és az ÉK-magyarországi terüle
tekre koncentrálódtak.

2. Később (1935— 1950) a rendszeres kutatás 
tudom ányosan megalapozott modellje alap
ján  elsősorban a torziósinga és gravim éteres 
m érésekkel kiegészítve m ár fokozatosan az 
egész országra vonatkozó térképszerkesztést

te tt  lehetővé, helyenként szórványos szeizmi
kus m érésekkel kombinálva. A m élyfúrások 
anyagainak közvetlen és a fe ltárt rétegsorok 
közvetett vizsgálata egyre gyarapodó ism eret- 
anyagot nyú jto tt a m élyföldtani viszonyok 
megismeréséhez és egyre pontosabb földtani 
modell m egrajzolását te tte  lehetővé.

/
3. A fúrásokkal m egism ert terü letek  közötti 

térségek közvetett korrelációja terén  az egyre 
fejlettebb felszíni geofizikai módszerek és 
m űszerek alkalmazása döntő, és gyakorlati 
vonatkozásban is jelentős eredm ényeket ho
zott (1951— 1965).

4. Egyre pontosabban körvonalazódtak a fiata
labb üledékekkel k itöltött m edencealakula
tok és a m edencealjzat képződményeinek el
rendeződése, szerkezeti viszonyai. A kőolaj
geológiai, -geokémiai vizsgálatok, azok rend
szerező, összehasonlító, oknyomozó értelm e
zése m ár anyakőzetvalószínűsítést, migrációs 
irányok és bizonyos fokú felhalmozódási tör
vényszerűség m egállapítását te tték  lehetővé. 
Az ilymódon m egszerkesztett kőolajföldtani 
dokumentáció, prognózis-, szerkezeti, pers- 
pektivitási térképek adták alap ját a kutatás 
földtani tervezésének éves, ötéves, távlati 
viszonylatban egyaránt. A különböző mód
szerekkel komplexen értékelt becslések te rü 
le ti rangsorolást is lehetővé tettek  (1966— 
1975).

5. A IV. ötéves terv  értékelése.

5.1. Az 1970-ben kialakított, és a IV. öt
éves terv  operatív kutatásainak alapját 
képező földtani modell szerint az aláb
biak voltak m egállapíthatók:
— Magyarországon a tárgyidőszakban 

ism ert szénhidrogén-telepek kialaku
lása az alpi orogenezis u tán  történt,

— az ópalezóos egykori üledékes kőze
tek  a variszkuszi hegységképződési 
szakaszban metamorfizálódtak, el
vesztették potenciális szénhidrogén
képző értéküket,

— az újpalezóos-mezozóos üledékek egy 
része szénhidrogén-tartalm át az alpi 
orogenezis előtt leadta,

— jelenlegi ism ereteink szerint ism ert 
szénhidrogén-telepeink főleg a neo- 
génben képződtek,

— ősföldrajzilag az ország területe az 
újpaleozoikum—mezozoikum idején 
a Tétisz geoszinklinálisának a neo- 
génben a Pannóniái beltenger me-
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dencéjének a része. Kőolaj földtani 
vizsgálataink ezen üledékgyűjtőtől 
sztratigráfiai (fáciesövi) és szerkezeti 
(tektonikai egyégek) elrendeződésé
ből kiindulva folytak.

5.2. Ennek megfelelően kerültek  m egterve
zésre az egyre fejlettebb (analóg, m ajd 
digitális) szeizmikus reflexiós m érések 
és az előkutatásokat kiegészítő gravitá
ciós, elektromos felszíni geofizikai m é
rések és a param éterfúrások. A szénhid
rogének képződésére, vándorlására, fel- 
halmozódására vonatkozó ism ereteinket 
különböző geokémiai-, hidrogeokémiai-, 
hidraulikai-, geotermikus-, mélységi 
nyomásvizsgálatok segítségével szélesí
tettük. Ebbe a m unkába az OKGT köz
pont és vállalati szakem bergárdáján kí
vül, számos kutatóintézm ényt, egyetemi 
tanszéket bevontunk.
Az 1. sz. ábrán a jelentősebb szénhidro
gén-előfordulások sem atikus ábrázolása 
jól m utatja  a m edencealakulatok és a 
fontosabb felhalmozódások közötti ösz- 
szefüggést, a mélység függvényében is. 
De rám utat a Kisalföld (I) vastag üle- 
dékösszletének eddig még kielégítően 
nem m agyarázható sterilitására is.
A hidrogeológiai, hidrogeokémiai vizs
gálatok jól használható térképek szer
kesztését teszik lehetővé és a kőolaj
geológiai térképekkel összevetve a ku
tatás számára használható tám pontokat 
nyújthatnak.
A hőm érsékleti viszonyok tanulm ányo
zásának meglehetős széles körű irodal
m a van már. További tanulm ányozásra 
az újabb geokémiai vizsgálati eredm é
nyek, a képződéssel, vándorlással kap
csolatos újabb összefüggések hazai al
kalmazása m iatt van nagy szükség. A 
nyomás m ellett a hőmérséklet, m int sok 
jelenséget meghatározó tényező, igen 
jelentős szerepet játszott a m agyar te rü 
le t m élyföldtani viszonyainak és kőolaj- 
geológiájának kialakításában. Hazai vizs
gálatok is m egállapították, hogy az 
agyagásványok, főleg a m ontm orillonit 
mélybe süllyedve nyomás és hőm érsék
let hatására 10—15% víztérfogatot ad 
le, és illitté alakul, ami nagy nyomás- 
grádienseket (túlnyomás) eredm ényez és 
a fluidumok (CH, víz) a porózus ha tá r
rétegekbe préselődnek ki felfelé és lefelé 
egyaránt (prim er migráció). Ezek a fo
lyam atok az irodalom szerint a 80— 
120 °C geotermikus m élységtartom ány
ban játszódnak le. Elkészült néhány ha
zai geotermikus térkép is 1, 2, 3, 4 km - 
es m élységintervallum okban és ennek 
alapján a 80— 120 °C izoterm atérképek, 
és a függőleges hőm érsékletváltozás- 
térkép.
A szekunder migráció m ár a porózus 
tárolóban végzett laterális mozgás révén 
ju tta tja  a szénhidrogéneket a m inim á
lis geopotenciálú helyre a csapdába. A

migrációs viszonyokat a hidraulikus 
grádiensek ism eretében lehet elsősorban 
tanulm ányozni. E rre vonatkozó kezde
ményezéseink is voltak, m elyeket foly
ta tn i kell a folyadékáram lás különböző 
mélységszakaszokban történő mozgásá
nak tanulm ányozására és ábrázolására. 
Az eddigi vizsgálatok azt m utatták, hogy 
a felsőpannonban nincs lényeges eltérés, 
az alsópannon- és miocén-képződmé
nyekben helyenként jelentős túlnyo
m ás van. A hidrodinam ikus vizsgálatok 
rám utatnak  arra, hogy a kőolaj- és gáz
telepek szétkülönülésének (diszmigráció) 
irányai melyek, és ez tám pontot adhat 
a diszm igrált gázok kőolajának felderí
téséhez.
N álunk igen nagy jelentősége van a 
hidrosztatikus nyom ást felülmúló „tú l
nyom ásnak” mind földtani, m ind fúrás
geológiai, m ind term elési szempontból. 
Földtani vonatkozásban a folyadékmoz
gás és nyomás—hőm érséklet kapcsola
tainak  tisztázása a sztratigráfiai—tekto
nikai felépítettséggel nemcsak a szén
hidrogén-tároló összletek szedimentációs 
körülm ényeire utal, de a hidrodinam i
kai csapadékképződés vizsgálatához is 
tám pontot ad. A fúrástechnológiának 
nagy segítséget jelen t a túlnyomásos 
zónák térbeli helyzetének körvonalazása 
és az előrejelzés lehetősége. Ugyanez 
vonatkozik a term elésre is. Célszerű az e 
tárgyú vizsgálódásnak a jövőben tágabb 
tere t biztosítani.

5.3. A földtani modell alapján végzett geo
fizikai mérések, a fúrások során nyert 
kőzetanyag és rétegvizsgálatok eredm é
nyeinek folyamatos visszacsatolása, a 
tudományos vizsgálatok beépítése a ku
tatási koncepcióba, adta az operatív te 
vékenység dinam ikáját. A különböző 
módon elvégzett prognóziskészlet-becs- 
lések a készletek elosztása pedig a kész
letbázist a kutatások arányainak és irá
nyainak kialakításához. (Ezek azonban 
nem m indig érvényesülhettek zavartala
nul anyagi-beruházási, beszerzési és 
egyéb szempontok miatt.)

5.4. A IV. ötéves terv  szénhidrogén-földtani 
kutatásának gyakorlati eredm ényei je
lentősnek m ondhatók a gyakorlati és 
tudományos eredm ények elemző érté
kelése a tennivalókra is rávilágít.
A kutatás elvi sémája azóta az anyakő
zetek megítélésében változott, egyéb
ként továbbra is ennek alapján folynak 
a kutatások. Az egyes tém ák külön-kü- 
lon önm agukban is jelentős vizsgálódási 
kört igényelnek és kimunkálásuk, to
vábbfejlesztésük a továbbiakban m ár 
nemcsak ajánlás, de sürgető szükséges
ség is.

5.4.1. Gyakorlati eredm ények. A tervezés 
időszakában rendelkezésre álló kapa-
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citások alapján (5500—6000 km szeiz
mikus vonal, 1100—1200 km/év, 1090 
—1210 km kutatófúrás, 218—252 km/ 
év, 500 km feltárófúrás, 100 km/év a 
terv kereken 25 Mt új ipari szénhid
rogénkészlet megismerését írta elő. 
Ezt 7,5 Mt-val túlteljesítettük. Ezt a 
mennyiséget, ha tőkés piacon vásárol
juk meg, kereken 37,5 milliárd Ft-nyi 
valutát kellett volna kiadnunk. A je- ; 
lenleg nyilvántartott ipari szénhidro
génkészletek „in situ” értéke, az or
szág összes — azonos módon számolt 
— nyilvántartott ásványi nyersanyag- 
készletének mintegy 50%-át képviseli. 
Az előfordulások helyszíne m utatja a 
medence-szemléletű kutatási koncepció 
eredményét, és azt is, hogy a sok kuta
tási eredmény közül viszonylag kevés 
az ipari szempontból jelentős előfordu
lás. (Lásd. 1. sz. ábra.)
A szeizmikus mérések tervét 164%-ra 
teljesítettük. Ezt részben terepi cso
portszám, korszerű műszerszám-eme- 
lés, munkaszervezési intézkedések a 
hatékonyabb mérési adatfeldolgozás 
tette lehetővé, ami több, jobb infor
mációt nyújtott a geológusoknak.
A kutatófúrások m étertervét mintegy 
78%-ra sikerült teljesíteni. 1971., 
1972., 1973-ban csökkentek a kutatás 
pénzügyi keretei, a fúróberendezések 
számát 20%-kal csökkenteni kellett.

Növekedtek az anyagárak, nehezültek 
a berendezések, fejlesztések, romlott 
a műszaki állapotuk, s ez teljesítmény
ben is megmutatkozott: alacsony 29— 
30%-os rotációs idő, mentések, réteg
nehézségek stb.
Földtani vonatkozásban a teljesítmé
nyek csökkenésének egyik oka, hogy 
az algyői koncentrált tevékenység be
fejeztével az új területeken szétszórva 
lassúbb az előrehaladás. Az a körül
mény, hogy a tervezettnél kevesebb 
fúrással, a tervezettnél több szénhid
rogén megtalálásáról adhatunk szá
mot, m utatja a méterteljesítmény és 
a felfedezett készlet nem direkt függ
vénykapcsolatát. Köztük van a föld
tani munka a kutatások súlyozása, a 
területek rangsorolása stb. A földtani 
információszerzéssel, m int rotációs 
időt lassító tényezővel kapcsolatban 
felmerült a csökkentés igénye — kül
földi példákra hivatkozva. Megvizsgá
landó ennek a kutatási, termelési vo
natkozású igénye, kútgeofizikai mód
szerekkel való helyettesíthetősége és 
az érvényben lévő hatósági utasítá
sokkal kapcsolatos korszerűsítési le
hetőségek.
Annak ellenére, hogy tökéletesedett 
a földtani modell, javultak a geofizi
kai módszerek, korszerűbbek a mű
szerek és az adatfeldolgozás, egyre
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nagyobb feladat a  nehezebben kim u
tatható , bonyolult, nem  tek tonikai 
e rede tű  felhalm ozódási helyek  felku
tatása. A  geofizikai előkészítettség az 
elm últ tervidőszakban nem  volt kielé
gítő, am inek egyik fő oka, hogy a 
m egkutato tt fö ld tani a lakulatok  á lta 
lában  kicsinyek, nem  kötnek  le je len
tős fú rási kapacitást a  produktív  te 
rü le tek  sem. Ez a körülm ény a geofi
zikai kapacitás növelését teszi szüksé
gessé. V áltozatlanul fennáll a neogén 
m edencealjzat jobb m egism erésének 
igénye (flis, m ezozoikum  belső szer
kezete stb.)

5.4.2. Tudom ányos eredm ények. A sztratig- 
ráfiai és tek ton ikai vizsgálatok a 
m élyfúrási-geológiai és a  geofizikai 
m érésekre tám aszkodva a lap já t és ke
re te it ad ják  a  geokém iai elem zések
nek. Végső fokon a te rü le t fö ld tani 
felépítése, m ozgásm echanizm usa, meg
határozzák a kőzetek diagenezisét, a 
szervesanyagtartalom , — m igrációs 
útvonalak, — felhalm ozódási övezetek 
kialakulását, ezek a lap ján  egyre pon
tosabban leh e t m eghatározni (réteg- 
tan i egységenként, m élységszinten
ként, terü letenkén t, fö ld tan i koron
ként stb.) a potenciális szénhidrogén
készleteket. T öbbfajta  m ódszer m elle tt 
egy hazai is kidolgozásra kerü lt, m e
ly e t a KGST kőolaj és földgáz, —  va
lam in t fö ldtani állandó bizottságai 
egyarán t m egvita ttak  és elfogadtak. 
A különböző statisztikai átlagok, alap- 
vizsgálatok segítségével m eghatáro
zott potenciális készletek azonban á t
lagok, és a ku tatáskor ezeket „helyhez 
kell rendeln ie” a kutatásvezetésnek. 
Ennek alap ján  tö rtén ik  a ku tatás le
hetőségeinek m egítélése, a te rü le tek  
rangsorolása, a perspektiv itás m egíté
lése. A perspek tiv itást a  fö ld tan i té 
nyezőkön kívül, m űszaki és gazdasági 
param éterek  is befolyásolják. A gya
korla tban  a jövőben e tek in te tben  na
gyobb rugalm asság szükséges annak  
érdekében, hogy valóban a legnagyobb 
ráford ítások  hozzák a legjobb eredm é
nyeket.
A tervperiódus idején  hozzánk is el
ju to tt az új tek tonikai elm élet irodal
m a, hullám a. A  globális vagy lem ez
tek ton ika gyökeres változásokat ho
zott a Föld szerkezeti felépítésének 
m egítélésében. Ez a körülm ény k ihat 
a nyersanyagkutatásokra is. Hazai 
adaptáció jára jelentős k ísérle tek  tö r
tén tek , m elyek tektonikai, ősföldrajzi, 
sztratigráfiai, üledékképződési, geoké
m iai és geofizikai vonatkozásúak. Kő
olajfö ldtani tek in te tben  a  konkrétan  
alkalm azható m odellig m ég nem  ju 
to ttu n k  el. M indenesetre a nagym ély
ségű fúrások  tervezésénél figyelem be 
kell venni az országban feltételezhető

szubdukciókat és azok várható  szén- 
hidrogén-készletnövelő ha tása it az 
é rin te tt körzetekben.
A fö ld tan i értékelést jelentősen segítő 
felszíni geofizika az elm últ 5 évben 
m éréstechnikailag  és k iértékelés szem
pontjából is oly jelen tősét fejlődött, 
hogy lehetővé v á lt a nagyobb m élysé
gű lehatolás és körvonalazhatóvá 
váltak  a  kiékelődéses zónák és a nagy 
fáciesváltozások.

A fúrásos ku tatás geofizikai m érésekkel tö r
ténő kom binálásának gyakorlata a jobban 
előkészített fú ráspontk i tűzést szolgálja a 
felfedezést követő ku tatási szakaszban.
A kútgeofizikai m űszerektől és eszközöktől 
egyre többet várunk. A feladatokat nehezí
tik  a  fö ld tan i viszonyok (rétegkifejlődések) 
a m élység növekedésével fokozódó nyom ás- 
és hőm érséklet-viszony ok, továbbá azoknak 
az iszapfajtáknak  alkalm azása, m elyeket a 
fú rás a fö ldtani nehézségek (omlás, nyomás, 
hőm érséklet, iszapveszteség stb.) leküzdésé
re  használ. Jelentős eredm ények m utatkoz
nak  a m élyfúrási geofizikai m érésekből szá
m olható kőzet, rétegfizikai param éterek  
m eghatározása terü letén . További intenzív 
fejlesztés szükséges azonban ahhoz, hogy a 
m egbízható közvetett inform ációszerzés ú t
ján  csökkenteni lehessen a közvetlen (mag
fúrás, rétegvizsgálat) költséges m ódszereket. 
E tek in te tben  az országban k ialaku lt ex t
rém  hőm érséklet és nyom ásviszonyok a ha
zai fejlesztést, kooperációs fejlesztést invol
válják  ha  a világpiacon nem  kaphatók ezek 
az eszközök.
Geokém iai tek in te tben  az e lm últ 5 év a la tt 
a korábbi olaj elem zések összehasonlító vizs
gálatán  jóval tú lm enően te rü le ti és kom plex 
geokém iai vizsgálatok folytak. Ezek célja az 
anyakőzetek m eghatározása, a  képződhetett 
szénhidrogén-m ennyiségek kiszám ítása, a 
m igrációs irányok  kijelölése és a  felhalm o
zódott ill. felhalm ozódhatott szénhidrogének 
becslése. K idolgozásra kerü ltek  m etodikák 
és k ísérle ti m érések. Bebizonyosodott, hogy 
a külföldi adatok  nem  adaptálhatók  közvet
lenü l a  hazai viszonyokra. Világossá vált, 
hogy a geokém iai vizsgálatok eredm ényei 
m eghatározott te rü le tre  (medence, m edence
rész) alkalm azhatók és analóg alkalm azásuk 
jelentős hibalehetőségeket re j t  m agában. A 
geokém iai m ódszerek fö ldtani értelm ezését 
jelentősen nehezíte tte  — egyéb körülm énye
ken k ívü l — az is, hogy m aga a  geokémiai 
tudom ány alapvető változásokat hozott eb
ben  a periódusban. M egszületett a geoké
m iai heteropikus és izopikus fácies fogal
m a. (Különböző típusú  szénhidrogének azo
nos alapból és azonos típusúak  különböző 
kiindulóanyagokból egyarán t képződhettek 
kom binálva az időtényezővel is.) Az oldható 
és o ldhatatlan  (kerogén) részek vizsgálata is 
m ás értelm ezést nyert, h iszen egyik vizsgá
latsorozat a lap ján  a fehérjék  — szénhidrá
tok  —  zsírok bom lása m egfelelő feltételek
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esetén kerogén mentes kőolaj képződéshez 
vezet, másik szerint magukból a kerogének- 
ből képződnek a kőolajok. A bonyolult, 
hosszantartó, sok-páraméteréS vizsgálatokat 
korszerűbbek, gyorsabbak váltották fel. 
Megszűnt a k itün tete tt anyakőzet fogalma. 
Korábban a nagyszervesanyag-tartalm ú, sö
tét pelites kőzetek kizárólagos ányakőzet- 
lehetősége m ár megdőlt. Jóval jelentéktele
nebbek lettek a kőzetek szervesanyag-tar- 
talmából levonható direkt következtetések, 
sőt ellentétes előjelet is kaptak. A vizsgála
tok rám utattak, hogy a szervesanyag nagy 
hányada a kőzetekben arra utal, hogy a ge
nezis folyam ata lassú volt, ez kedvezőtlen, 
m ert nem „adta le” a szervesanyagtartal
mát. A diagenezis vizsgálatok m ár bizonyos 
intervallum okat jelölnek ki, ahol a kőzetek 
leadhatták szervesanyag-tartalm ukat és az 
ebbe az intervallum ba való bekerülés de
term inálja a szervesanyag-tartalm ú üledék- 
összletek anyakőzetté válását. Az interval
lum ot először mélység, majd hőm érséklet
gradiensekhez rendelték. Ez a körülmény 
magyarországi viszonylatban a vékony ké
reg m iatt mélységcsökkenő hatással járt. 
Azóta a legújabb nemzetközi geokémiai iro
dalom törölte a „k itün tetett szénhidrogén
képződési hőm érséklet” fogalmát is. Anél
kül, hogy részletesebb taglalásba belem en
nénk, láthatjuk, hogy a felhalmozódási (k) 
tényező meghatározását megelőző történé
sek tudományos megítélésében is milyen 
hatalmas változások következtek be. A ta 
pasztalatok szerint a m egm aradásra esélyes 
szénhidrogén-mennyiség az összes szerves- 
anyag-mennyiség 15%-ánál nem lehet na
gyobb. Migráció tekintetében is bővültek is
mereteink. A meghatározó nagy medence- 
alakulati „negatív vízválasztókon” tú l fino
mabb megkülönböztetések és a vizes m igrá
ció üledékképződési és ásvány kőzettani dia
genetikai ok-okozati vizsgálatok sok kérdés
re fényt derítettek. Az üledékképződés so
rán a kompakció következtében a fedőössz- 
let terhelését részben a kőzetek vázszerke
zete, részben a pórusokban tárolt rétegfo
lyadék veszi át. Ha a kompakció m értéke 
nagyobb, csökken a porozitás, ha kisebb, 
akkor beáll a túlnyomás jelensége. A nem 
kellően kom paktált túlnyomásos és jól tö- 
m örödött hidrosztikus nyomású rétegösszle- 
tek váltakozása kedvező körülm ényeket biz
tosít a szénhidrogének felhalmozódásához, 
tárolásához.
Minthogy a porózus kőzetekben a víz jelen
léte a szénhidrogénekhez viszonyítva sokkal
ta  általánosabb, igen nagy jelentősége van 
és egyre nagyobb lesz a jövőben a hidrogeo- 
kémiai, hidrológiai, hidrogeológiai vizsgála
toknak. ....
A geokémiai és általában a geo-vizsgálatok 
jó értékelhetőségének egyik alapfeltétele a 
sok adat, megfelelő horizontális és vertiká
lis eloszlásban. Ezért a m ar bevált módsze
rek országos alkalmazhatóságára célszerű 
törekedni. Em éllétt -kisebb volumenben

egyéb speciális vizsgálatok is végezhetők. 
Az előbbi tekintetében mind a szomszédos, 
m int a KGST, mind a nemzetközi általános 
nívótól lem aradásunk állapítható meg.

6. Az V. ötéves terv  földtani kutatási feladatai. 
Az V. ötéves terv  földtani kutatásainak 
alapja az 1975-ben m egtárgyalt és KGST ál
tal is elfogadott prognózisbecslés, valam int 
az előző tervperiódusban elkészített területi 
programok. Ezek szerint a még m egtalá
landó szénhidrogénkészlet feltehetően any- 
nyi, m int am ennyit nyilvántartunk, és nap
jainkig kiterm eltünk. I tt  azt hangsúlyoz
nám, hogy az információk szaporodásával, a 
földtani modell korszerűsíthető és ez a po
tenciális készletek megítélésében is válto
zást hozhat. Az új sztratigráfiai, geokémiai 
értékelések a jelenlegi prognosztikában, ér
téksorrend kialakításában mennyiségi, terü 
leti, rangsorbeli különbségeket hozhatnak, 
m int ahogy m ár történtek ilyen jellegű át
értékelések több alkalommal. (Legutóbb a 
Duna—Tisza köze, Körös—Berettyó tájegy
ség bizonyult perspektívikusabbnak a ko
rábbi becsléseknél.)
A földtani modell széles alapozottságú, tu 
dományos fejlesztése, folyamatos kiegészí
tése tehát alapvető feladat.
A földtani kutatás jelen tervperiódusában 
arra törekszünk, hogy az 1970—1980 közötti 
tervezett 60 Mt ipari új szénhidrogénkészlet 
megtalálásából az V. ötéves tervre eső 
m ennyiségeket ne csak teljesítsük, de túl is 
szárnyaljuk. A naturális m utatók tekinteté
ben m ind a felszíni geofizikai mérések, 
mind a m élyfúrási tevékenység vonatkozá
sában jelentős teljesítm énynövelést irányoz
tunk  elő. Ezek a teljesítm énynövekedések 
azonban csak megfelelően kiválasztott, elő
készített területek esetén lehetnek gyümöl
csözőek.

6.1. Törekednünk kell arra, hogy az előku
tatások biztosítsanak megfelelő előre
látást és választékot a felderítő tevé
kenységhez. Erre vonatkozó geofizikai 
telj esi tménynövelő intézkedések meg
történtek. Igen jelentős a komplex ér
tékelés továbbfejlesztése.

6.2. A tudományos kutatóm unkákat jobban 
kell koncentrálni és összehangolni. Ma 
még nem kellő az összhang a tárcaszin
tű  főirány, és egyéb műszaki fejlesztési 
és tudományos tém ák kimunkálása kö
zött. A megrendelők, m unkavállalók 
együttműködése és a befutó jelentések 
értékelése terén van még tennivalónk.

6.3. Több figyelmet, energiát, időt kell for
dítani a földtani elemző, értékelő és 
szintetizáló m unkákra. Ennek érdeké
ben korszerűsíteni lehet és kell az irá
nyítási kapcsolatokat, egyszerűsíteni a 
jelentésrendszert, összevonni egyes fá
zisokat a kutatóm unkában. Tovább kell 
javítani a tervezési munkát.



6.4. A nem  geofizikai m ódszerek (geokémia, 
hidrodinam ikai, sztratigráfiai) földtani 
értelm ezése csak széles bázisú adat, m é
rés, inform ációgyűjtésen alapulhat. Az 
OK GT-ben is ki kell alak ítan i ezekkel 
a m ódszerekkel foglalkozó részleget. 
Nagyobb összhangot kell te rem ten i az 
anyagvizsgálatok és azok értelm ezése 
között.
Ez a kérdéscsoport az információszerzés 
korszerűsítésével is kapcsolatos. Az 
ilyen jellegű m unkához erre  alkalmas, 
k iképzett szakem bergárdára van szük
ség. Az ilyen feldolgozások növelik a 
kutatásvezetés szám ára az á ttek in the tő 
séget. a ku tatási operatív  m unkahelyek 
kijelölését és kapcsolódását m egkönnyí
tik, és jobb prognosztizálást tesznek le
hetővé. I tt  kell m egjegyezni, hogy a 
sztratigráfiai, litológiai, h idrodinam ikai 
csapdák, felhalm ozódások ku tatása  csak 
ilyen bázison alapulhat. Környező orszá
gokban kutató in tézetek  jelentős m un
kaerőhányadot foglalkoztatnak ilyen 
jellegű tém ák  m egoldásával. A nem 
geom etriai form ák ku tatásával m ost 
m ár nálunk  is érdem ben törődni kell. 
A szénhidrogéntároló m edence-alakula
taink  zöménél nagyszám ú inform áció
val rendelkezünk m ár, és meg van a 
tárgyi alap ehhez a tevékenységhez. 
Ehhez is koncepciót kell kidolgozni és 
egy m odellt, m elyen bem utatásra  kerül 
az egyes terü leteken , form ációkban ta 
lálható  ill. várható  csapda és te lep típu
sok, és azok kutatási ismérvei, annak 
feltételei és prognosztikája. Ilyen tevé
kenységet eddig is fo ly tattunk , am ikor 
a nagyobb akkum ulációk környékén a 
kiékelődéses zónákat kerestük  stb., de 
ezek elszigetelten történ tek . Most a ku 
tatási koncepcióba beépítve módszeres 
és rendszeres tevékenység során ezek
nek külön p rogram ját kell m ajd  elké
szíteni. Ez a tervezési m unkák jav ítá
sát, tém abővítését is szolgálja, de más 
m egítélést, no rm át kíván, m in t a geo
m etriai szerkezetek értékelése. A szer
kezeti, sztratigráfiai, litológiai, h idro
dinam ikai típusú  felhalm ozódások ku
tatása  sem fázisonként, sem jellegként 
élesen nem  különíthető el, de az u tób
biaknál nagyobb a szerepe a szubjektív  
m egítélésnek és a nagyszám ú inform á
ció statisztikai és földtani feldolgozásá
ból fakadó dokum entációnak.

6.5. G yakorta felvetődő igény a kutatási 
költségek csökkentése, különösen a je 
lentős ráford ításokat igénylő fúrási te 
vékenység esetében. A legjelentősebb 
költségcsökkentés — földtani vonatko
zásban — a fúrópont helyének m inél 
jobb előkészítése. A következő lépéshez 
a legszükségesebb, optim ális információ 
igénye. A kapo tt inform ációk kom plex 
értékelése és beépítése, visszacsatolása 
a további m unkát determ ináló prog

ram hoz. Gondoskodni kell arról, hogy 
a m intaanyagon elvégezzenek m inden 
szükséges vizsgálatot és ott, ahol abból 
a legtöbb következtetés is állapítható 
meg. E rre fázisonként is lehet tájékoz
tató  javaslato t tenni, m ert más az elő
ku tatás param éterfúrásából, mások a 
felderítő-, lehatároló-, term előfázisú fú
rásokból igényelt inform ációk m ennyi
ségileg és m inőségileg egyaránt. A re 
gionális térképek  tám pontokat szolgál
ta th a tn a k  az egyes földtani egységek 
várható  ilyen jellegű norm atíváival 
kapcsolatosan.
Jobban  össze kell hangolni a kutatás, 
term elés inform ációigényét a fúrási te l
jesítm ények fokozásával, valam int a 
közvetett inform ációkat szolgáltató kút- 
geofizikai há tté rre l, hatósági előírások
kal és ezeket együ tt az anyagi érdekelt
ség rendszerével.

6.6. 1979-re ú jra  el kell készíteni a készlet- 
prognózist. Ezt a m unkát m ár bekap
csoltuk a KGST hasonló tárgykörű  fel
adatainak  m egvalósításába. Ez a prog
nózis m ár az em líte tt nem geom etriai 
csapdákat számszakilag is figyelem be 
kell vegye. U gyanitt foglalkozni kell 
m ajd a m edencealakulatok és a más, 
idősebb képződm ények, tektonikai em e
letek  kutatásával. A kettő nem csak más 
földtani, de eltérő geofizikai és fú rás
technológiai feladatm egoldást is igényel.

6.7. A földtani ku tatásban  résztvevők ered
m énye u tán i anyagi érdekeltségnek 
problém ája változatlanul fenn  áll! A je
lenlegi érdekeltségi rendszer sem az ás
ványvagyon talá la tra , sem a kutatási 
költségek csökkentésére nem ösztönöz 
kellően. A kidolgozott, beterjeszte tt és 
e lu tasíto tt javaslat benyújtása  a szüksé
ges átdolgozás u tán  továbbra is indo
kolt.

6.8 A továbbképzés terü letén  geológus, 
geofizikus vonatkozásban szó volt ja 
nuárban  a KFH elnökének az OKGT- 
ben te tt látogatásakor arról, hogy a ge
ológusok ipari geofizikai, a geofizikusok 
korszerű kőolajföldtani továbbképzésé
re  szükség van, esetleg külföldi tanerők 
(szovjet, román) bevonásával. Ez az 
egyik feltétele  a kom plex értékelésnek, 
a geológus-geofizikus szakem berek igen 
kívánatos szorosabb együttm űködésé
nek. De általában a képzés terü letén  
sürgető tennivalóink vannak. A h a ta l
m as összegyűlt információs anyaghal
m az sokoldalú feldolgozása, értékelése 
olyan lehetőségeket re jt m agában, 
m elyhez viszonyítva a szakem berek 
foglalkoztatási költségei elenyészőek. 
K ellenek tehá t további szakem berek és 
a szám ítógépes előkészítés is jelentős 
m unkaerőt igényel, m in t azt a készlet
m érlegek géprevitelénél tapasztalhattuk.
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6.9. A szakemberképzésnél a Szabó József 
Szakközépiskola hallgatóit jobban fel 
kell karolni, és m egism ertetni az ipar
ral. Az egyetemi hallgatók részére pá
lyam unkák, ösztöndíjak kiírásán túl, a 
konkrét helyzettel, é lettel való gyako
ribb kapcsolat szükséges a képzés so
rán. K onkrétabbá tenni a képzést, a 
nyári gyakorlatokat, felelősségteljesebb

szakmai foglalkoztatást kell biztosítani 
az egyetem ista és a fiatal kezdő szak
em berek szám ára egyaránt.

Fenti gondolatok, javaslatok az V. ötéves 
terv  célkitűzéseit szolgálják, m elyek az embe
rek  életkörülm ényeinek javítását célozzák és 
m elyet em berek (szakemberek) terveznek — 
szerveznek — valósítanak meg.
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A pannon medence magyarországi 
területén feltárt csapdatípusok 
osztályozása, a litológiai és sztratígráfiai 
csapdatípusok kutatásának lehetőségei

A szénhidrogéntárolók legfontosabb jellem 
zője a tárolókőzet típusa, az effektiv porozitás, 
és a  pórusokat kitöltő fluidum rendszer m ellett 
a  csapda, amely biztosítja a szénhidrogén meg
m aradását a tárolóban, illetve a telepben.

A szénhidrogén vertikális és laterális m igrá
cióját a csapdazárást biztosító fedőkőzet akadá
lyozza meg.

Ha a tárolókőzet form ájának megváltozása 
alulról nézve konkáv fedőkőzettel jellemezhető, 
akkor típusa szerkezeti csapda, ha pedig a tá
roló folyamatossága szűnik meg, sztratigráfiai 
változás, laterális litológiai változás, perm eabi- 
litás csökkenés vagy fáciesváltozás m iatt, sztra
tigráfiai csapda.

A szénhidrogéntelepek kutatásának módsze
ré t a csapdatípus alapvetően meghatározza.

A Földön ezideig fe ltárt szénhidrogénkészle
tek és csapda típusok elemzése azt m utatja, 
hogy a készletek 85% -a szerkezethez kötött, és 
ezeknek is nagyrésze ún. antiklinikális típusú.

Mivel a Föld potenciális szénhidrogén készle
tének m integy 50% -a még felkutatásra vár, 
feltételezhető, hogy az antiklinális és az egyéb 
csapdatípusok aránya jelentősen megváltozik a 
jövőben, az egyéb csapdatípusok javára.

Ezt a feltételezést alátám asztja az, hogy az 
antiklinálisok kutatása lényegesen egyszerűbb 
és így az elm últ 50—60 évben, különösen az 
utóbbi egy-két évtized fe jle tt technikájával

T Í P U S
K I A L A K Í T Ó  
/ERŐ/ H A T Á S

A L A P F O R M A
P É L D A

Rétegtelep Halmaztelep

X.l.

Álboltozat Atektonikus 
/Kompakció, rögyás/

Hajdúszoboszló 
/Szoboszló-szintek 
telepei/ 
Pusztaföldvár 
/Földvár-szint tele
pei/

Görgeteg-Babócsa
/Ар.

Mezőcsokonya /Ар./
/

1.2.

Tektonikai Tektonikus

/Vetődés, sasbérc, 
rátolódás

Nagylengyel 
/Törtön, Kréta, 
Triász./
Demjén /Oligocén,/ 
Endrőd /Ар./

Gyűrődés

Ж
Bttdafa /Ар,/

Gyűrődés + vető- Lovászi /Ар./
dés Újfalu /Fp.-Ap,/

1, ábra Szerkezeti csapdái
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már feltárták  a geofizikai módszerekkel köny- 
nyen kim utatható, nem nagy mélységben levő 
szerkezeti csapdák nagyrészét.

I. C. W hite-t ta rtják  az antiklinális elmélet 
atyjának, aki 1885-ben publikálta erre vonat
kozó elméletét, bár az antiklinális és az olaj 
kapcsolatáról, először Sir William Logan írt 
1844-ben.

A „csapda” elnevezést Mc Collough vezette 
be 1934-ben, aki m ár a vetősík, porozitás-vál- 
tozás, lencse, monoklinális, gyűrődés, vetődés 
olajipari fogalmát is közölte és m egállapította, 
hogy a szerkezeti deformálás csupán egy le
hetséges form ája a csapdaképződésnek.

Hazánkban a geofizikai és a fúrásos kutatás 
a korábbi években kizárólag a szerkezeti csap
dák felderítésére irányult, bár a fe ltárt szerke
zetek telepeinek egy része sztratigráfiai, litoló- 
giai, illetve kom binált csapdatípusba sorolható.

A csapdatípusok egységes, átfogó, m inden 
igényt kielégítő osztályozása, világviszonylat
ban m egoldatlan probléma.

Az osztályozás alapjául leginkább Levorsen 
rendszerét fogadják el. Levorsen három alap
vető típust különböztet meg.

1. Szerkezeti csapda, ahol a fedőnek alulról 
konkáv form ája helyi deformációk, gyűrő
dések, vetődések vagy ezen hatások együt
tes eredménye.

2. Sztratigráfiai csapda, ahol a fő csapdaképző 
elem sztratigráfiai vagy litológiai változás, 
esetleg m indkettő együttesen.

3. Kombinált csapdák, ahol a sztratigráfiai és 
szerkezeti csapdák elemei együttesen talá l
hatók meg.

M indhárom típusnál a szénhidrogéntelep a 
csapda lehető legmagasabb részén helyezkedik 
el, kivéve ha az állandóan áram lásban lévő pe
remi víz a telepet a csapdában a szárnyhelyzet 
irányába elmozdítva tartja .

A Szovjetunióban I. O. Brod csapda osztályo
zását alkalmazzák elsősorban.

Hazai vonatkozásban úttörő jellegű, átfogó 
osztályozást Dr. K értai György készített.

Az ism eretek bővülése, elsősorban az Alföld 
újabb üledékföldtani földtörténeti és szénhid
rogénföldtani eredm ényei célszerűvé teszik a 
Kertai-féle osztályozás továbbfejlesztését újabb 
szempontok figyelembevételével.

A ^legújabb adatok felhasználásával az alábbi 
osztályozást javasoljuk Dr. Völgyi Lászlóval 
közösen.

1 i
1. Szerkezeti csapdák. (1. sz. ábra.) A csapda

zárást kizárólag hajlításos vagy töréses for
maelemek hoznák létre. (Kompakció, vető
dés, rogyás, gyűrődés.)

1.1. Atektonikus hatásra lé tre jö tt álboltozat 
típusú csapdák.

1.2. Tektonikus hatásra létrejö tt csapdák.

1.2.1. Töréssel, vetődéssel kialakult 
csapdák (sasbérc, norm ál és el
len te tt vető. rátolódás).

1.2.2. Gyűrődés hatására lé tre jö tt csap
dák
(szimmetrikus, asszimetrikus és 
diapir redők).

1.2.3. Gyűrődéssel és töréssel kialakult 
csapdák
(pikkelyek, átbuktato tt redők)

2. Litológiai csapdák. (2. sz. ábra). A kőzet 
keletkezése vagy diagenezise folyamán kép
ződnek. A csapdát a telep laterális vagy 
vertikális irányú litológiai záródása okozza. 
(Fácies változás, porozitás és perm eabilitás 
változás, kiékelődés a szénhidrogén—víz fá
zishatár fölött.)

2.1. Fáciesváltozás következtében k ialaku lt-
csapdák.

2.1.1. Törmelékes kőzetekben kialakult 
csapdák.
(permeabilis lencsék, sávok, ki- 
ékelődések kialakulása a perm e
abilis kőzettestek széle felé tör
ténő agyagosodás, karbonátoso- 
dás, szemcseméret változás miatt.)

2.1.2. Vegyi üledékes kőzetekben kiala
kult csapdák.
(Szemcseméret változás, kőzet
anyag idegen üledékkel való 
szennyeződése, az oldási üregek 
megszűnése miatt.)

2.2. Diagenetikus, epigenetikus és mállási
hatások következtében kialakult csap
dák.

2.2.1. Differenciális kompakció hatásá
ra kialakult csapdák. (A kompak
ció folyam án az inhomogén tá
roló egyenlőtlen perm eabilitás 
változása csapdázza a szénhidro
gént.)

2.2.2. Fluidum ok fizikokémiai hatására 
kialakult csapdák törm elékes kő
zetekben és vegyi üledékekben. 
(Az áramló fluidumok okozta 
cementáció, vagy az oldási üre
gek laterális, vertikális irányú 
megszűnése csapdázza a szénhid
rogént.)

2.2.3. Repedés rendszer változása kö
vetkeztében kialakult csapdák. 
(Az üledékösszletet é rt tektonikai 
hatások repedésrendszert hoznak 
létre  az üledékekben. A repedés
rendszer laterális és vertikális 
irányú megszűnése csapdázza a 
szénhidrogént. A repedések a tá-
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T Í P U S
K I A L A K Í T Ó  
/E R Ő / H A T Á S

P É L D A
A L A P F O R M A

R éte g te lep H alm azte lep

2 .1 .  F á c ie s
v á lto z á s  á l ta l  
l e z á r t

2 . 1 .1 .
/T ö rm e lé k e s  kő 

z e tb en  le n c s é k ,  
s á v o k , k ié k e lő -  
d é s e k /

A g y a g o so d á s , k a rb o -  
n á to s o d á s , s z e m c se -  
m é re t v á lto z á s .

P u s z ta s z ö llő s  / F p . /  
K a s z a p e r -D é l / F p . /  
" P á k a - le n c s é k "

L o v ász i

2 . 1 .2 .
/V e g y i ü le d é k 
b e n /

S z e n n y e z ő d é s , szem 
c se m é re t  v á l to z á s ,  
o ld á s i  ü re g e k  m eg- 
s zünés e

"F e lső -H a jd ú "
/H a jd ú sz o b o sz ló /

2.2-. D iag en e tik u ; 
ep i g en e tik u s  

é s  m álLásí h a - 
tá s o k  áltaL  le -  
z á r t

2 . Z .1 .
/Inhom ogén  t ö r 
m elék es k ő z e t
b e n /

D if f e re n c iá l is
kom pakció

F e r e n c s z á l lá s  
/  A p . 5 .  hom okkő /

2 . 2 .2 .
/T ö rm e lé k e s  é s  

v e g y i ü le d é k e k 
b e n /

F lu idu im ok  f iz ik o - " B é k é s -s z in t"  
/P u s z ta fö ld v á r  É - i  
t e r ü l e t r é s z /

2 .2 .3 .
/R e p e d e z e tt  t á 
ro ló  k ő z e tb e n /

A re p e d é s e k  k i tö l -  
tő d é s e  im p e rm ea b ilis  
anyagokkal

D o ro zsm a
/Ó p a l. - te le p / .

B a tto n y a
/K v a r c p o r f i r /

2 . 2 .4 .
/B á rm ily e n  k ő - E lté r ő  m á llo ttsá g b ó l D e sz k

c sö k k e n é s '  ' V l-  sv*

2 . á b r a  L ito ló g ia i c sa p d ák

roló környezetében laterális, il
letve vertikális irányban azáltal 
záródnak le, hogy utólag im per- 
m eabilis anyaggal töltődnek ki.)

2.2.4. Kőzetek m állásának térbeli vál
tozása következtében kialakult 
csapdák. (A kőzetminőség válto
zása, vagy eltérő lepusztítottság- 
ból adódó perm eabilitás csökke
nés hozza létre a csapdát.)

3. Sztratigráfiai csapdák. (3. sz. ábra.) Ä csap
dazárást laterálisán  illetve vertikálisan disz- 
kordancia felü let okozza.

3.1. Eróziós diszkordancia-felület a la tt ki
alakult csapdák.

3.1.1. Paleomorfológiai dóm. Fiatalabb 
üledékekkel elfedett eróziós dom
borzat. (A csapda az eróziós dom
borzat m állótt zónájában, repe
dezett zónájában, az erózió által 
lepusztított rétegfejekben, oldási 
folyam atok által kialakult sza
bad, vagy üledékkel kitö ltö tt tá
rolóterében alakul ki. A csapda 
zárását az eróziós felszínre tele
pült impermeabilis összlet bizto
sítja.)
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3.1.2. Paleom orfológiai monoklinális 
jellegű eróziós diszkordanciafélű
ié t á lta l laterálisán  illetve felü l
zárt telep, vagy telepcsoport. (A 
kialakító hatások a 3.1.1.-el azo
nosak.)

3.2. Eróziós diszkordanciafelület fö lö tt ki
alakult csapdák. (A tároló transzgresz- 
sziós üledék.)

3.2.1. Paleom orfológiai dóm form ájú kép
ződm ényekre közvetlenül te lepü lt 
csapdák. (Transzgressziós tároló
kőzetek jellemzik, miocén vagy 
alsópannon korú konglom erátu
mok, hom okkövek stb.)

3.2.2. Paleom orfológiai képződm ények
kel laterálisán  érintkező csapdák. 
(Mély üledékgyűjtők perem én a 
telepet laterálisán  a süllyedékek

oldalán elhelyezkedő idősebb 
im perm eábilis kőzetek zárják )

3.3. Települési diszkordanciához kapcsolódó 
csapdák. (Átmenet a litológiai csapdatí
pus felé. Az eltérő település oka az üle
dékképződés közben fellépő egyenlőtlen 
süllyedés, vagy rela tív  emelkedés.)

4. K om binált típusú  csapdák. I t t  a szerkezeti, 
litológiai vagy sztratigráfiai csapdákat jel
lemző elem ek együttesen fordulnak elő. Ez 
igen sok kombinációs lehetőséget ad, felso
rolásuk szükségtelen. Elnevezésüket a kom 
binációban előforduló elem eket jellemző ne
vek összevonása adja. (Pl. Litológiailag ár
nyékolt álboltozat, vagy gyűrődéses paleo
morfológiai csapda.)
Valam ennyi csapdatípusnál m egkülönbözte
tünk  réteg telepet és halm aztelepet. A réteg
telep szénhidrogén—víz fázishatára egy réteg 
fedőjét, vagy fedőjét és feküjét metszi, míg

K I A L A K Í T Ó

T i F U S /E R Ő / H A T  A S A 1 A F F O R M A
P É L D A

R é te g te le p H alm azte lep

2 .1 .  E ró z ió s  
d is z k o r d a n c ia - 
fe lü le t  a la t t i

E ró z ió

3 . 1 Д .
/p a l  eogeom o r f  о - 
ló g ia i dóm /

Az e ró z ió s  h a tá so n  ki 
vül m á l lá s ,  o ld á s - ,  
te k to n ik a i h a tá so k

"A lsó -H a jd ú "
/H a jd u sz o b  dszÍó /

H a h ó t-P u sz tc  * 
s z e n tlá s z ló
/ tö r tö n *  t r i á s z /  
S zeg ed  /M ó ra -  
v á r o s - te le p /

3 . 1 .2 .
/P a le o g e o m o rfo -  

ló g ia i  m in o k lin á -
Az e ró z ió s  h a tá so n  
k i vül m á llá s  , o ld á s  - , 
te k to n ik a i h a tá so k

E g y en lő re  c sa k  
le h e tő sé g

•

l i s s a l  a lu l ró l  
é r in tk e z ő /

•

2 2 . E ró z ió s
d is  zk o rd an c ia - E ró z ió
fe lü le t  fö lö tti

3 . 2 . 1 .
/P a le o g e o m o rfo - 
ló g ia i  dóm ra  

k ö z v e tle n ü l r á 
te le p ü lt /

E r ó z ió ,  m ajd e z t 
köv e tő  t r a n s z g r e s z -  
sz ió

Ap . t r a n s z g r e s s z ió s  
" b á z is - s z in t"
A lföld é s  D unántúl 
szám o s e lő fo rd u lá 
sán

S z á n k
/m io cén  .vídó'- 
s e b b /

" D e s z k i- s z m i * 
/A lg y ő /

3 . 2 . 2 .
/P a le o g e o m o rfo -  

ló g ia i  m onok liná- 
l i s s a l  fö lü lrő l  
é r in tk e z ő /

E ró z ió ,  m ajd ez t 
követő, t r a n s z - 
g r e s s z ió nfS§

F e l té te le z e t t  a h i r 
te le n  m élyü lő  m ed en 
c e r é s z e k e n  / p l .  K is 

m a r ja  - D e re c sk e  /

3 . 3 .  T e le p ü lé s i  
d is z k o ra a n c ia

E g y en lő tlen  sü ly -  
ly e .d és , vagy emel 
k e d és  /b il le n ő s  /

A lgyő
/M a r o s - te le p e k /

3 .  á b ra  S z t r a t ig r á f ia i  c sap d ák
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halmaztelep esetében legalább két rétegben 
azonos a fázishatár és közvetlen a hidrodi

namikai kapcsolat.
Produktív terü let kutatásának leghatéko
nyabb időrendi sorrendje a következő:

1. Szerkezeti csapdák kutatása
2. Kombinált típusú csapdák kutatása
3. Sztratigráfiai csapdák kutatása
4. Litológiai csapdák kutatása

Ez a sorrend biztosítja a legkevesebb meddő 
fúrást igénylő kutatást.
Hazánkban a szerkezeti csapdákat kutatjuk 
jelenleg, illetve az ütóbbi egy-két évben 
m egkezdtük a kom binált típusú csapdák ku
tatását is. Mivel az Alföldön a prognosztikus 
CH-készlet legnagyobb részét pannon ere
detűnek tartjuk , az egyes csapdatípusok ér
tékítéleténél elengedhetetlenül fontos a 
pannon genetikájú szénhidrogén migrációs 
útvonalának helyes feltételezése.
A tárgyalt tém a szempontjából elég a szén- 
hidrogén elsődleges m igrációja utáni hely
zetből kiindulni. (4. sz. ábra.)

1. A szénhidrogén laterális migrációval homok
kő tárolóba kerül és szerkezeti vagy litoló
giai okok m iatt csapdázódik.

2. A laterálisán migráló szénhidrogén eléri az 
üledékgyűjtő peremét, és a neogénnél idő
sebb üledékek perm eabilis eróziós diszkor- 
dancia felületén, a magasabb szerkezeti 
helyzet irányába migrál. A közbenső rög
lépcsőkre települő, vagy velük érintkező 
tárolóképes üledékekben csapdázódik.

3. A diszkordanciafelületről visszamigrál az 
üledékgyűjtő belsejébe.

4. E lju t a  felsőpannonba, ahol szerkezeti vagy
sztratigráfiai csapdába kerül. /

5. E lju t a felszínig (elsősorban a mozgékony 
gáz!).

Az agyagos alsópannon üledékekben nehéz a 
szénhidrogén-vándorlás. A két legfontosabb 
migrációs felület a medenceperemek diszkor-

©
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danciafelülete és az alsópannon—felsőpannon
hoz közeli felsőpannon szinttáj. Érthető, hogy 
ezekben a zónákban találhatók az Alföld leg
nagyobb szénhidrogén-készletei.

A helyes kutatási metodika kialakítása érde
kében megvizsgáltam az Alföld terlüetén  eddig 
fe ltárt szénhidrogén-készletek kor szerinti, 
mélység szerinti és tároló kőzettípus szerinti 
megoszlását.

A földtani készletadatokat az összesített al
földi kőolaj, földgáz és kőolaj—olajegyenérték
készletekre vonatkoztatott százalékos megosz
tásban ábrázoltam.

A kor szerinti megoszlás (5. sz. ábra) felhívja 
a figyelmet arra, hogy a készletek egy jelentős 
része neogénnél idősebb kőzetekben található. 
Ha figyelembe vesszük, hogy ezek a tárolók 
mind eróziós diszkordancia felület a la tt helyez
kednek el, kézenfekvő a sztratigráfiai csapdák 
kutatásának jelentősége. Fontos tárolótípus az a 
konglomerátum, homokkő összlet, am inek kelet
kezése a neogén transzgresszió kezdetén volt 
gyakori. Ilyen sztratigráfiai csapdatípushoz so
rolható a pusztaföldvári bázisszint, a deszki 
konglomerátum-tároló stb. Ezt tám asztja alá a 
tároló kőzettípus szerinti megoszlásának vizsgá
lata is (6. sz. ábra), m ivel az itt szereplő konglo
m erátum  kizárólag az em lített csapdatípust 
képviseli. A klasszikus értelem ben vett szerke
zeti csapdákhoz csak a homokkőben táro lt kész
letek tartoznak.

Ha a mélység szerinti szénhidrogén-megosz
lást vizsgáljuk (7. sz. ábra), megállapítható, 
hogy az Alföldön eddig fe ltárt készletek legfon
tosabb m élységtartom ánya 1600—2000 m-ben 
van.

A készletmegoszlást megközelítően a folyam a
tos vonallal ábrázolt integrált görbe jellemzi. 
Az Alföld feltételezett mélység szerinti poten
ciális készletmegoszlását, az intuíciók alapján 
szerkesztett szaggatott görbe ábrázolja.

Ezt a haranggörbét a következő adatok való
színűsítik :

50 40 30 20 10 0

1. A hagyományos fotoregisztrálású szeizmikus 
technika nem tud ta  a mélyebb zónák szer
kezeti viszonyait kim utatni még a neogén 
összleten belül sem, így az Alföld jó geo
fizikai felm értsége csak látszólagos. A mé
lyen fekvő szerkezetek még nincsenek ki
m utatva, így elsősorban a mélyebb zónából 
várhatók újabb szénhidrogén-földtani ered
mények.

2. Az Alföldön a kutatófúrások átlagmélysége 
jelenleg 2350 m. Ha 1957-től az alföldi ered
ményesség kezdetétől fú rt ku tak  átlagmély
ségét vizsgáljuk, ez az érték nem éri el a 
2000 m -t. Részben ez a m agyarázata, hogy 
2000 m a latt kevés a feltárt CH-készlet.

3. A sztratigráfiai és litológiai csapdák, vala
m int a kom binált csapdatípusok az alsó
pannon és idősebb üledékekhez kapcsolód
nak, amelyek egyrésze geofizikai úton nem 
is m utatható ki. M egtalálásuk szintén a na
gyobb mélységek készletét növeli.

4. Az Alföld neogén üledékeinek átlagvastag
sága 3000—3500 m. A képződött szénhidro
gén egy része nem talá lt csapdát és ami nem 
oldódott a fiatal üledékek víztömegében, az 
atm oszférába m igrált. Ahol a neogén üledé
kek vastagsága m eghaladja a 2000 m-t, a 
felszínközeli m integy ezer m éter vastagságú 
összletben a szerkezeti csapdákat kialakító 
formaképző hatás csak alig érvényesül, ezért 
jelentősebb telepek itt nem várhatók. A 
nagymélységű genetikai zónákból migráló 
szénhidrogén részére a rossz homok—agyag 
aránnyal rendelkező alsópannon üledékek 
szintén kevésbé alkalmasak tárolónak. Mivel 
a jó tárolótulajdonságokkal rendelkező al
só—felsőpannon határ, és a jó csapdaképző 
paleomorfológiai sztratigráfiai csapdák átlag
mélysége a perspektivikus területeken 1600 
— 1800 m -ben van, a prognosztikus készletek
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5. ábra. Az Alföldön feltárt földtani szérihidrogénkészlét kor szerinti %-os megoszlása.
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feltehetően egy haranggörbe m entén oszla
nak el, ettől a mélységtől m indkét mélység
változás irányában.

összesítve az eddigi érveket, feltételezhető, 
hogy prognosztikus szénhidrogén-vagyonúnk 
nagyrésze 1600—2200 m között helyezkedik el, 
de jelentős készletek vannak az ennél magasabb 
és m élyebb zónákban is. Figyelembe véve a fel- 
tártságot is, jelentős eredm ényességet elsősor
ban az 1800—3000 m-es mélységzónában vár
hatunk. Ebben a zónában azonban a geológiai 
viszonyok bonyolultabbak, így a kutatás is 
komplikáltabb.

Ennek a mélységzónának a racionális ku ta
tási feltételei a következők:
— korszerű szeizmika alkalmazása,
— a fúrások átlagmélységének növelése,
— a sztratigráfiai litológiai és kom binált csap

datípusok kutatása.
A szerkezeti és a sztratigráfiai, illetve litoló

giai csapdák kutatási problém ái eltérőek.
A szerkezeti csapda kialakulásakor á lta lában ' 

vastagabb üledékösszlet deform álódik és így 
egymás fölött több konkordáns csapda alakul
hat ki, míg a sztratigráfiai csapdáknak a szom
szédos tárolóval általában csak laterális kapcso
lata  van, ritka az egymás fölötti tárolósorozat.
— A szerkezeti jellemzők geofizikai úton ki

m utathatók, a sztratigráfiai és a litológiai 
csapdákat azonban általában nem lehet 
m egtalálni a hazánkban jelenleg alkalm azott 
geofizikai módszerekkel.

— Kedvező jelenség, hogy a sztratigráfiai vál
tozások általában nagy terü letre  terjednek ki 
és egy sztratigráfiai vagy litológiai csapda 
felfedezése egész sor hasonló típusú csapda 
m egtalálására vezetheti rá  a kutatót.

— Kedvezőtlen, hogy a litológiai és sztratigrá
fiai csapdák csak sok fúrás által értelm ez
hetők, lényegesen több fúrást kell lem élyíte
ni a lehatárolásukhoz, m in t a szerkezeti 
csapdák esetében. Nagyobb tehát a kutatás 
kockázata.

Jellemző világadat, hogy az eddig felfede
zett ún. „nem látható”, teh á t geofizikailag elő
re nem jelezhető litológiai vagy sztratigráfiai 
csapdák 80% -át a II. világháború előtt fedezték 
fel, tehát amikor a kutatás megfelelő m űszere
zettség hiányában jelentős bizonytalansági té
nyezővel folyt és nagyobb volt az esély az ún. 
véletlen felfedezésekre.
/ A  pannon medence földtörténete, a neogént 

megelőző eróziós időszak folyam án kialakult 
paleomorfológiai felszín, ami a medence izoszta- 
tikus süllyedése folyam án tovább tagozódott, a 
miocén, illetve a pannon transzgresszió, a 
sztratigráfiai csapdák egész sorát hozta létre  és 
te tte  az átlagosnál fontosabb kutatási feladattá. 
Szerencse, hogy ezeknek a sztratigráfiai csap
dáknak nagyrésze geofizikailag „látható” . A 
litológai csapdák létének elsősorban a mély 
m edenceterületeken jelentős a valószínűsége, 
ahol a nagy energiájú m ély vízi tenger áramlások 
homokszalagokat, lencséket hoztak létre. Ezek
nek a „geofizikailag nem látható” litológiai

csapdáknak a kutatására felderítő kutatást nem 
tartok  célszerűnek, amíg alapfúrásokkal, az 
egyéb csapdatípusok kutatásának eredm ényei
vel, valam int számos üledékföldtani vizsgálat 
eredm ényeinek az integrációjával, tehá t a me
dence részletesebb megismerésével lehetővé 
nem válik a szénhidrogén-földtani szempontból 
perspektivikus, litológiailag zárt homokkőzónák 
pontosabb kijelölése, vagyis a sztratigráfiai té r
képezés.

Célszerűnek látszik viszont a m edencepere
meken kiékelődő homokkősorozatok kutatása.

Az elkövetkező 4—5 év csapdakutatási felada
ta it az alábbiakban foglalom össze:

1. Folytatni kell a szerkezeti csapdák ku tatá
sát.

2. Intenzívebbé kell tenni a sztratigráfiai és 
szerkezeti csapdák együttes kutatását, vala
m int a „geofizikailag látható” kom binált 
csapdatípusok kutatását.

3. El kell kezdeni a m ély m edenceterületek 
perem zónájában a kiékelődő litológiai csap
dák kutatását.

4. Folytatni kell a m ély m edenceterületek 
földtani felépítésének tisztázását alapfúrá
sokkal.

Ennek a koncepciónak a megvalósításához 
szükséges feltételeket geofizikai és fúrástechni
kai feladatokra lehet bontani.

A felszíni geofizika feladatai:

— A magas helyzetű m ár ism ert produktív zó
nák és a genetikai árkok közötti középmély 
és m ély röglépcsők kim utatása.

— Kiékelődő zónák kutatása a mély medence
terü letek  perem zónájában.

— A neogén és az idősebb üledékek belső szer
kezetének feltárása.

A fúrástechnika feladata:

— Nagy átlagmélységű felderítő kutatás.
— Több alapfúrás mélyítése.

A lyukgeofizika feladata:

— A szelvényezési eljárások, elsősorban a poro- 
zitáskövető szónikus, neutron és sűrűség- 
szelvényezési eljárások feljesztése. Számító- 
gépes eljárással megbízható porozitásérték és 
litológiai összetétel-m eghatározás.

— Célszerű lenne a gépi feldolgozást igénylő 
mozgékony olaj százalék-szelvény készítésé
nek bevezetése.

A kutatás egy későbbi időszakának lesz fel
adata a „geofizikailag nem látható” litológiai 
csapdák kim utatása, valam int a.neogénnél idő
sebb kőzetösszletek belső szerkezetének intenzív 
kutatása.
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A digitális szeizmika szerepe 
a korszerű szénhidrogénkutatásban

M O L N Á R  K Á R O L Y

Az alkalm azott felszíni geofizikai módszerek 
az elm últ időszakban egyre nélkülözhetetlenebb 
eszközévé váltak a földtani kutatásnak. Szere
pük fontosságát bizonyítja, hogy a geofizikai 
kutatások m ár nemcsak az előkutatási fázisban 
vannak képviselve, hanem  helyet követelnek 
m aguknak a telepet lehatároló fázisokban is.

Az V. ötéves tervben megoldandó földtani 
kutatási feladatok m ennyisége és bonyolultsága 
kijelöli a geofizikai kutatások célkitűzéseit. A 
fúrásos kutatás szélesítése, a geofizikai m érések 
volumenbeli növelése, az egyre komplexebbé 
váló földtani célkitűzések pedig a terepi m ód
szertan, feldolgozási eljárások, valam int a ki
értékelés—értelmezés terü letén  hoznak nagy, 
de nem  teljesíthetetlen feladatokat a geofizikai 
kutatás dolgozói számára.

M int m inden más területen , szakágunkban is 
a jövő feladataira való felkészülés nem indulhat 
ki másból, m in t a jelen helyzet értékeléséből, 
annak eredményes és kevésbé pozitív vonásai
ból. A IV. ötéves tervidőszakra előirányzott 
feladatokat m inden terü leten  teljesítettük. 
Szeizmikusán m ért szelvények hossza 1975-ben 
elérte a 2400 km-t. A tervidőszak végére a 
m érések döntő többségét 12-szeres fedéssel vé
geztük, és nagym értékben m egnövekedett az 
egy csoportban elhelyezett geofonok száma.

Magyarországon a szénhidrogén-kutató szeiz
mikus m éréseknél 1971 óta alkalmazzuk a digi
tális regisztrálást és a számítógépes adatfeldol
gozást. Az induláskor lem aradásunkat 6—8 év
re becsültük a világszínvonaltól. Az induló évek 
az új technika adta és a hazai m edenceterületek 
földtani felépítéséhez alkalmazandó terepi mód
szertan és feldolgozási eljárások kim unkálására 
és ezek rutinszerű elterjesztésére koncentráló
dott. Bár a kutatóm unka minőségének színvo
nala és a m egtalált készletek között sztochasz
tikus kapcsolat van, mégis szeretném  felhívni a 
figyelm et arra, hogy a IV. ötéves terv  folyam án 
a m egtalált készletek növekedése eléggé egybe
vág a digitális technikában rejlő  lehetőségek 
realizálásának növekedésével.

Vizsgáljuk meg röviden, m iben összegezhető 
a digitális technika alkalmazásából származó 
földtani ism erettöbblet.

Elsősorban a szintek horizontális irányban 
történő nyomozhatóságának és mélységi lehato- 
lásának növekedésében. A rugalm as .szűrési el
járások és a migrációs program ok az előzőkön 
kívül a tektonikai elemek nyomozásának lehető
ségét is szélesítették. Elm ondhatjuk tehát, hogy 
jelentős minőségi javulás állt be az időszelvé
nyek előállítása területén.

Az időszelvények egyértelm ű javulása m ellett 
azt is vizsgálni kell, hogyan alakult a térképek

megbízhatóságának kérdése. Első pillanatra úgy 
tűnik, hogy a kettő között nagyon szoros kor
relációnak kell fennállnia. Fenntartva a korre
láció jogosságának feltételezését, szeretnénk rá
m utatn i azonban néhány olyan szempontra, 
amely esetenként ezt kérdésessé teheti.

A térkép térbeli lefu tást tükröz, pontosságát 
tehát a szelvények minőségén kívül azok m eny- 
nyisége — vagyis a vonalhálózat sűrűsége is 
befolyásolhatja. Továbbá az időszelvény a szeiz
mikus hullám ok felszín—réteghatár közti te r
jedési idejét tartalm azza, amelyekből mélységet 
sebességtranszformáció ú tján  kapunk. Ennek is
m erete főként a kutatás kezdő szakaszában — 
m élyfúrás hiányában — nem m indig kielégítő 
pontosságú és sokszor nem ism ert annak területi 
eloszlása sem. Ez hibát okozhat, de nincs össze
függésben az időszelvények jóságával. Végül 
szelvényminőségtől függetlenül hibás értelm e
zést adhatunk ha kevés adat birtokában a kiin
duló földtani m odellt tévesen alakítjuk  ki.

M indezeket azért ta rto ttuk  célszerűnek meg
említeni, m ert sokszor hallható, hogy a m ély
fúrás nem igazolta a geofizikai adatokat. Ilyen 
esetben elsőrendű követelm ény annak elemzése, 
hogy az eltérés

— m érési vagy feldolgozási elégtelenség,

— nem kielégítő vonalhálózat,

— kevésbé megbízható sebességadatok,

— téves kiinduló földtani adat vagy koncep
ción alapuló értelmezés következménye-e.

A kiküszöbölés m ódja ugyanis az elmondott 
esetek m indegyikében más és más.

Örvendetes, hogy napjainkban legtöbbször 
csak újraértelm ezést kell elvégezni, az időszel
vények ism ételt elkészítése nélkül. M ondhatjuk 
tehát, hogy a digitális technika a térképek meg
bízhatóságát is megnövelte mégpedig olyan for
mában, hogy a bővülő földtani adatm ennyiség 
birtokában a szelvényekről egyre több konkré
tan  értékelhető és földtani képződménnyel azo
nosítható adat olvasható le, utólagos mérés és 
feldolgozási igény közbeiktatása nélkül.

Hatalm as előnye a digitális technikának a  ko
rábbiakhoz viszonyítva, hogy a számjegyes for
m ában rögzített adatok évek m úlva is infor
mációveszteség nélkül feldolgozhatok, tehát a 
feldolgozás vonalán elért fejlődésben rejlő 
anyagminőségjavulás a korábban m ért anyago
kon is m inden külön mérés nélkül realizálható.

A jelentős m inőségjavulás ellenére sem állít
ha tjuk  azonban, hogy az elm últ időszakban 
m indent m egoldottunk a szerkezetek geometriai 
kim utatásának területén.
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Kedvezőtlen topográfiai, hullám keltési és 
bonyolult földtani viszonyok még elég sok prob
lém át okoztak a terepi mérőknek, és álm atlan 
éjszakát a kiértékelőknek, értelmezőknek. E 
problém akörben éles különbséget kell azonban 
tennünk a m éréstechnikailag kifogástalan, de 
értelmezési vonatkozásban több megoldást kí
náló és a kifejezetten gyenge minőségű szelvé
nyek között. Míg első esetben adatazonosító 
m élyfúrások lemélyítése, utóbbiban csak újabb, 
a korábbinál korszerűbb mérés hozhatja a ked
vező megoldást.

Ilyen irányú problém áink a mezozoós és flis 
összleten belüli egyes tagok szétválasztása, va
lam int a vulkáni képződmények alatti összletek 
'kutatása területén  adódtak az elm últ időszak
ban.

Eddig a digitális technikában rejlő azon lehe
tőségek kiaknázásáról szóltam, am elyek a szer
kezetek geom etriájával voltak kapcsolatban. 
A szerkezeti csapdák nagyrészét azonban a ku
tatás eddigi során m ár m egtaláltuk. A jövőben 
— term észetesen nem mondva le a még meg
található — sekély-, közép-, esetleg nagyobb 
mélységben és idősebb korú képződményekben 
felkutatható — antiklinális típusú szerkezetek 
nyomozásáról sem — hazánkban is egyre in
kább olyan típusú csapdaképződési helyeket 
kell feltárni, amelyek sztratigráfiai és litológiai 
változásokhoz kötöttek.

Vizsgáljuk meg, hogy milyen lehetőségeket 
kínál a digitális technika az ilyen típusú csap
dák felkutatásához.

Nyilvánvaló, hogy a szeizmikus időszelvények 
a reflexiók szemléletes m egjelenítésével to
vábbra is nélkülözhetetlenek az értelmezés szá
mára, de nem jelentik a szeizmikus adatszol
gáltatás egyetlen és végső lehetőségét.

Az utóbbi években szerte a világon nagy
arányú kutatást végeznek abban az irányban, 
hogy a reflexiós beérkezési idők felhasználásán 
kívül, számitásbavegyék a jel am plitúdó- és 
alakváltozásait, valam int a sebességinformáció
kat is az értelmezésben. Az em lített param éte
rek fontos földtani információkat hordoznak, 
amelyek megfelelő azonosítás esetén sztratigrá
fiai, litológiai, egyes kedvező esetekben szénhid
rogének jelenlétére történő következtetések le
vonására is alkalmasak lehetnek.

A bight spot, hot spot, fla t spot néven ism ert 
direkt szénhidrogén-kutatási eljárás elvi alap
jairól nem kívánok e rövid előadásomban k itér
ni. Mindössze annyit em lítenék meg, hogy az 
olajjal, de főként gázzal te líte tt homokok, ho
mokkövek sebessége, sűrűsége kisebb, m intha 
ugyanezen kőzetek pórusai vízzel lennének ki
töltve. A q ■ v akusztikus impedancia-változás 
meghatározza a rétegről származó reflexiók 
am plitúdóinak nagyságát, m ásrészt a sebesség
csökkenés is utalhat a rétegek szénhidrogén
tartalm ára.

Milyen feltételek biztosítása szükséges az 
ilyen típusú feladatok sikeres megoldásához.

Legelőször is megfelelő terepi műszerek. El
m ondhatjuk, hogy a kőolajipar a IV. ötéves terv 
során olyan korszerű digitális m űszerekkel gya
rapodott, am elyek műszeres oldalról m inden

ben m egfelelnek az irányukban tám asztott kö
vetelményeknek.

Az OKGT 14 szeizmikus kutatócsoportja kö
zül 1976-ban m ár 13 van felszerelve korszerű 
műszerrel, közülük kettő 48 csatornával fog 
üzemelni, m egterem tve ezzel azt a lehetőséget, 
hogy m ár a terepi m érések térbeli elrendezés
ben történjenek.

A terepi mérésmetodika vonalán a statiszti
kai módszerek alkalmazásához szükséges adat
bőség biztosítása a fő feladat, így várható a 
fedésszámok 12-szeresről fokozatosan 24-szeres 
felé történő eltolódása.

A legkényesebb és legtöbb szellemi kapaci
tást igénylő m unka azonban a speciális feldol
gozó módszerek és komplex értelmezési eljárá
sok kidolgozása területén  adódik.

A szénhidrogén-akkumulációra utaló ampli- 
tudóanom áliák meghatározásához olyan feldol
gozási eljárásokat kell kidolgozni, hogy a fel
dolgozás befejeztével az am plitúdók hűen m u
tassák a reflexiós koefficiensek közötti viszonyt, 
pontosabban az am plitudóarányok a reflexiós 
koefficiensek arányával legyenek egyértelm ű 
kapcsolatban.

Ennek teljesüléséhez azonban a regisztrált 
am plitúdókat meg kell tisztítani bizonyos hatá
soktól. Ezek két csoportba oszthatók. Az elsőbe 
azon tényezők tartoznak, melyek befolyásolják 
ugyan az am plitúdók nagyságát, de semmi kö
zük nincs a mélységi geológiai viszonyokhoz. 
Ezek közül a legfontosabbak, az energiaforrás 
felvételenként változó erőssége, a talaj geofon 
csatolási hatása, geofonérzékenység stb.

A tényezők másik csoportját befolyásolják a 
felszín alatti hatások, de mégsem adnak olyan 
értelm ű információkat a litológiáról vagy CH- 
akkumulációról, m elyet használni tudnánk. 
Ezek: szférikus divergencia, transzformációs 
veszteségek, görbült sugárút stb.

A szám unkra elsődlegesen fontos foktorok: a 
reflexiós koefficiensek viszonya, változásai, 
frekvencia szelektív abszorpció. A különböző 
faktorok m eghatározására és elbírásálására sta
tisztikus és determ inisztikus eljárások kidolgo
zása szükséges, a csatornákon belüli és csator
nák közötti relatív am plitúdók megőrzésére.

Az am plitúdók m ellett a sebességek ismerete 
segítheti elő mind a d irekt CH-kutatás, mind 
a litológiai változások pontos kim utatását. A 
sebességmeghatározás pontosságát a terepi 
anyag minősége döntően meghatározza. Ennek 
biztosításához nagy fedésszám, és hosszú terí
tések alkalmazása szükséges. Utóbbi különösen 
ott, ahol a kutatási mélység nagy és a sebesség 
lassan nő a mélységgel. A feldolgozásnál i tt  is 
elsősorban el kell távolítani a zavaró többszörö- 
söket, statikus hibákat, koherens és rendezetlen 
zajokat.

Ezen hibák hatása jobban érinti az interval
lum, m int az átlagsebességeket, márpedig a 
sztratigráfiai, litológiai vizsgálatoknál az előb
bieknek van fontos szerepe.

Mindezek után hogyan ítélhetjük meg lehe
tőségeinket az em lített típusú kutatási feladatok 
területén ?
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Várhatóan az eddigieknél lényegesen többet 
tudunk sztratigráfiai és litológiai vonatkozásban 
nyújtani, de szkeptikusak vagyunk a közvetlen 
kőolajkutatás területén  várható eredm ények 
vonatkozásában.

A szeizmikus kutatási módszer közvetlen 
szénhidrogén-kutatásra való alkalmazhatóságá
ról, eredményességéről, korlátáiról ma még 
megoszlók és néha ellentm ondóak a vélem é
nyek a világ geofizikai szakirodaimában is.

Az ellenvélemények közül em lítek néhányat:

— A nemzetközi szakirodalom csak tengeri 
kutatási példákat említ. A szárazföldi ku
tatásnál sokkal bonyolultabbak a hullám - 
keltési és regisztrálási körülm ények (ten
gernél víz mindegyik) és ez egyelőre nagy
m értékben korlátozza alkalmazását. Ma 
m ár elvétve szárazföldi alkalmazásról is 
vannak híradások.

— Eltérőek a vélem ények a kim utatható lelő
helyek m élységhatárával kapcsolatban. So
kak szerint nem alkalmas 2000—2500 m- 
nél mélyebb lelőhelyek kutatására.

— Sokan vitatják  eredm ényességét vibroseis 
és egyéb nem robbantásos hullám keltés 
alkalmazásánál. Más szakértők ezt cáfol
ják, m ert állításuk szerint találtak  száraz
földön is 5000 m mélységben az eljárással 
lelőhelyet, és sikerrel alkalm azták vibro
seis m érések esetén is.

— Magyarországi viszonyokat alapul véve 
még a nehézségekhez hozzá kell tenni a 
hazai telepek átlagos vastagságát, am ely a 
legtöbb esetben a szeizmikus kutathatóság 
határán vagy az a la tt van.

Az elm ondott és még általunk sem ism ert 
nehézségek ellenére rem éljük, hogy további fej
lődés áll be szakágunkban ezen a területen  is, 
és újabb lehetőséggel gazdagíthatjuk kutatási 
repertoárunkat.

A geofizikai lehetőségek felm érésével párhu
zamosan földtani vonalon is el kell végezni a 
sztratigráfiai, litológiai csapdákhoz kapcsolódó 
szénhidrogén-előfordulási lehetőségek vizsgála
tát. Várhatók kezdeti sikertelenségek ezen a 
területen  is, de a rem élt siker érdekében meg
felelő nagyságú geofizikai és fúrási kapacitást 
m ár a középtávú terv  első éveiben biztosítani 
kell hasonló jellegű feladatok megoldására. Ma 
még nem tudjuk  ,hogy a számos sztratigráfiai 
lehetőség közül m elyek lesznek a szénhidrogén
tárolók. A m ár jelenleg is sikeresen m egism ert 
kiékelődéses övezetek részletes felkutatását is 
csak akkor célszerű tovább folytatni, ha azok 
várható perspektívitásáról adatokat szerzünk, 
és helyileg is nagyjából rögzíteni tudjuk, hogy 
az övezet m elyik része a legértékesebb szén
hidrogén-kutatás szempontjából. Ezen feladatok 
sikeres megoldása ugyanis a korábbiaktól eltérő 
vonal tervezést — vonaltájolást, és vonalsűrűsé
get igényel. I tt  geológus, geofizikus és fúrós 
szakem berek együttm űködésének további növe
lése, finom ítása szükséges.

Ez irányban a kezdő lépések m ár m egtörtén
tek. Az NKFÜ-vel közösen kiválasztott terüle
ten, Berettyóújfalu, Püspökladány térségében 
80 km vonalhosszúságot m érünk m ár 1976 fo
lyam án az előzőkben ism erteti célok megvalósí
tására.

Mennyiségi vonalon felfelé ívelő éves km
telj esitm ényünket tovább kell növelni, hogy 
1978-ban elérjük az évi 3000 km teljesítm ényt. 
Ha ehhez még hozzávesszük a fedésszám to
vábbi növekedésének szükségességét is, úgy e 
feladat biztosításához a terepi m unkák szerve
zettségét és m űszereink üzembiztonságát is to
vább kell növelnünk.

Hullám keltési vonalon az 1976-ban beálló 
vibroseis csoport új korszakot ny it a hazai szén
hidrogén-kutatás történetében. Reális számvetés 
alapján a várt eredm ények itt  sem 1976-ban 
fognak jelentkezni. A tervidőszak utolsó évei
ben egyéb elven alapuló hullám keltő berende
zések üzembe állítását is tervezzük. 1975-ben 
„air gun”-nal végzett kísérletek ugyanis a várt
nál sokkal biztatóbb eredm ényeket adtak, s 
m ivel a módszer beruházási költsége lényegesen 
kisebb a vibroseisénél, hazai alkalmazásában is 
lehetőséget látunk.

A km - és felvételszám erőteljes növekedése 
m ár önmagában is megnöveli a számítógépes 
feldolgozás időigényét. Az amplitudófeldolgozás, 
sebességszámítások program jai ezt az időigényt 
még jelentősen tovább növelik.

így a tervidőszak utolsó éveiben szükségessé 
válik a számítóközpont egységeinek cseréje, az 
akkori igényeknek megfelelő konfigurális ösz- 
szeállításban.

Feldolgozási vonalon jelentkező feladatainkat 
korábban m ár em lítettük. E m unkák volumene 
m ár m eghaladja üzemi fejlesztőgárdánk felada
tait, s itt a korábbi időszaknál lényegesen job
ban tám aszkodunk a KGST-országok között lé t
re jö tt együttm űködés eredményeire. A felada
tokat m inden egyes résztvevő ország számára 
elfogadott m unkatervek tartalmazzák.

A geofizikai előkutatási módszerek közül — 
elsősorban a gravitációs módszer az elm últ 
tervidőszakban is nagyon gyorsítólag hato tt a 
szeizmikus m érések helyének optimális kiválasz
tásában. Ezért volumenét a szeizmikus mérés- 
volumen-növeléssel arányosan célszerű megnö
velni. Geoelektromos m unkánk kellő műszere
zettség és kiértékelő eljárások birtokában a 
sztratigráfiai és litológiai feladatok vonalán se
gítheti a szénhidrogén-kutatást.

Jövőbeni tevékenységünkre vonatkozó cél
kitűzéseinket összefoglalva: mérési módszer és 
feldolgozás vonalán, tovább finom ítjuk eljárá
sainkat a még m egtalálható szerkezeti csapdák 
m inél megbízhatóbb nyomozására és ezzel pár
huzamosan kezdetét veszi az olyan információk 
megszerzésére irányuló mérő és fejlesztő m un
ka, amely a szerkezeti form án kívül a sztra
tigráfiai—litológiai m egismerést is elősegíti.

Ha ezen célkitűzésünk megvalósul, akkor szá
mos olyan terü letre  is visszatérhetünk újbóli 
m érések elvégzésére, ahol korábban a korszerű
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eszközök és módszerek hiányában a kutatás 
folytatását fel kellett függeszteni. Reméljük, 
hogy ez néhány esetben olyan eredm énnyel zá
rul, m int a IV. ötéves terv  folyam án Ortaháza, 
Kiskunhalas, Endrőd stb. területek  újram érései: 
vagyis szénhidrogén-telepek megtalálásával.

Hangsúlyozzuk, hogy egy-egy te rü le t ú jra - 
m érése a kutatási, a technikai fejlődés szükség- 
szerű következménye, azonban m inden esetben 
elemezni kell, hogy az egyes területeken m i
lyen tényezők okozták a sikertelenséget, hogy

az új m éréseknél koncentrálni tud junk  azok 
m egszüntetésére.

Feladataink megoldásához a föltételek jelen
tős része m ár rendelkezésre áll, a hiányzókat 
pedig a középtávú tervek propram pontjai ta r
talmazzák. A feladatok nem könnyűek, való
színű nemcsak napsugaras, hanem  felhős napo
kat is fogunk átélni az V. ötéves tervben, de a 
ku tatókra  jellemző optimizmus m inden bizony
nyal átsegít bennünket ezeken az akadályo
kon is.
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Fúrásból vett kőzetminták vizsgálata 
és szénhidrogénföldtani értékelése

DR.  K Ö K A I  J Á N O S

A szénhidrogén-kutató és -term elő fúrások
ban kőzetmagok fúrására és azok vizsgálatára 
a mélybeli földtani és tárolási viszonyok meg
ismerésére, a valóságoshoz közel álló modell 
megalkotása céljából kerül sor.

A kőzetmagok vizsgálatának eredm ényeiben 
tükröződő információknak nagyon sokrétű, egy
m ástól eléggé távol eső területek  igényét kell 
kielégíteniük. Közös céljuk azonban, hogy a ha
tékony és gazdaságos szénhidrogén-kutatást és 
-term elést kívánják elősegíteni.

Mivel a m agfúrás és a m agvétel csökkenti a 
fúrások m élyítésének sebességét és növeli a 
fúrás költségét, esetenként pedig m űszaki ne
hézségek előidézője lehet, ezért term észetes az, 
hogy a m agfúrás kérdése mindig vita tárgyát 
képezte a rétegsor kőzettani, rétegtani, szerke
zeti megismerésére törekvő geológusok, továbbá 
a tárolókőzet, valam int a tárolási viszonyok 
megismerését szorgalmazó tárolóm érnökök és a 
fúrások kivitelezését irányító fúróm érnökök 
között.

A fúrásokból ve tt kőzetmagokkal szemben 
tám asztott

— földtani,
—• fúrási,
— rezervoárgeológiai és művelési,
— geokémiai,
— lyukgeofizikai és
— szeizmikus

igények eltérő irányúak.

A földtan igénye a kőzettani és a rétegtani 
viszonyok, a kor- és fáciesváltozások, valam int 
a szerkezeti viszonyok megismerése,

— a fúrásé a kőzetek fúrhatóságának, a lyuk
fal stabilitását veszélyeztető kőzetek tu 
lajdonságainak vizsgálata és a biztonságos 
csövezés földtani, kőzettani viszonyainak 
a megismerése;

— a rezervoárgeológiáé a  tárölómodell és az 
ásványvagyon m inél megbízhatóbb meg
határozásához szükséges param éterek;

— a műveléstervezésé a term elést befolyásoló 
tárolófizikai, nedvesíthetőségi, kiszorítási 
és többfázisú áram lási tulajdonságok meg
ismerése;

— a geokémiáé a  szénhidrogének képződése 
szempontjából figyelembe vehető üledé
kek és azok szervesanyag-tartalm ának, 
valam int érettségi fokának vizsgálata, míg

— a lyukgeofizikáé a magok kőzettani és 
telítettségi viszonyainak, agyagtartalm á

nak megismerése, amelyek a tároló para
m éterek szelvényekből való m eghatározá
sához szükségesek.

Természetesen az ilyen elhatárolás sok átfe
dést tartalm az. M ert például a tárolókőzet szem
csem éretének eloszlásából és összetételéből nem 
csak üledékföldtani következtetéseket lehet le
vonni, hanem  ezek szükségesek a kvantitatív 
karotázs-értelmezéshez, a kutak homokosodá- 
sának vizsgálatához, vagy azok szűrőzéséhez is.

Ugyanígy a kapiUárisnyomás-mérések nem
csak a telep telítettségi viszonyaival kapcsolat
ban adnak felvilágosítást, és nemcsak a m űve
lési folyam atok előrejelzéséhez fontosak, hanem  
ism eretükben következtetéseket lehet levonni az 
egész telep hidrodinam ikai rendszerére, a szén- 
hidrogének akkumulációs viszonyaira és a to- 
vábbkutatás lehetőségeire is.

Az igények összehangolására 1974-ben készült 
el, és OKGT vezérigazgatói utasításként került 
kiadásra „A fúrási m agm inták vételi, szétosztási, 
vizsgálati, -kezelési és tárolási szabályzata”, 
am elyet a KHF előírások, a hazai földtani és 
technikai viszonyok, valam int tapasztalatok fi
gyelem bevételével dolgoztak ki, ugyanakkor elő
írta  azt, hogy m agfúrásra csak a szükséges 
m értékben kerüljön sor.

A m agfúrások szükségességének és m értéké
nek, továbbá a belőlük nyerhető információk 
értékének a vonatkozásában eléggé szélsősé
gesek a vélemények.

Vannak akik külföldi példák alapján, — de 
véleményem szerint — az ottani földtani viszo
nyoknak és a karotázs szelvényezési háttérnek 
a hazaiakkal való elégséges egybevetése nélkül 
a m agfúrások mennyiségének radikális csökken
tését tartanák  szükségesnek. Valamennyi infor
máció megszerzését a furadékm intákra, a fo
lyam atos iszapellenőrzésre, és a karotázs értel
mezésre kívánják alapozni.

Ezek a  példák nyilvánvalóan egy adott m ű
szaki-technológiai színvonalat — és fegyelmet 
feltételeznek. Másfelől a külföldi példák eseté
ben érdekes lenne ismerni, hogy azokon a te
rületeken, ahol ma nincs magfúrás, ezt megelő
zően hány fúrásban és m ilyen földtani viszo
nyok m ellett vettek  magot. Ugyanis távolról 
sem azonos a helyzet, ha vastag, esetleg több 
száz m éter vastag, homogén, nagy kiterjedésű, 
kevés számú m agfúrással, Ш. karotázs értelm e
zéssel jól jellemezhető rétegekről van szó, vagy 
pedig roppant heterogén kifejlődésű, kis tá
volságon belül, esetleg m ár a szomszédos kút- 
ban eltérő tulajdonságokat m utató szendvics 
típusú rétegekről, ami a hazai földtani viszo
nyok jellemzője.
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Ügy érzem, hogy a jelenlegi hazai földtani 
adotságok és a hazai karotázs színvonalának, 
eszközellátottságának és tapasztalatainak isme
retében a m agm intavétel jelenleginél átgondol
tabb tervezésére, azok vizsgálatából a tárolót a 
jelenleginél jobban jellemző param éterek meg
szerzésére kell helyezni a hangsúlyt, ugyanak
kor egyre növekvő feladatot kell bízni a kvali
tatív  és a kvantitatív  karotázs értelm ezésre a 
szénhidrogén-kutatás és -tervezés, valam int a 
tárolómérnöki és term elési problém ák megoldá
sában.

Kérdés m ost már, hogy akkor ma nálunk 
milyen m értékben indokolt a m agfúrás? A 
m élyfúrásos kutatás klasszikus időszakában, a 
lyukgeofizikai m érések megindulásáig a fura- 
dék- és m agvizsgálat volt az egyetlen megisme
rési lehetőség. A technika fejlődésével a rétegek 
tulajdonságainak megismerésében egyre na
gyobb szerephez ju to ttak  egyéb mérési és érté
kelési módszerek, am elyeknek következtében 
csökkent a szükséges m agfúrások mennyisége, 
azonban a m agfúrás — és ezt az irodalom is 
igazolja —, továbbra is egyike m aradt a leg
megbízhatóbb információszerzési lehetőségnek.

A m élyfúrások által harán to lt kőzetekből 
nagyobb m éretű m intadarabok vételére és vizs
gálatára a karotázs kiértékelés „belövéséhez” is 
szükség van, arról az esetről nem is szólva, ha 
olajbázisú iszapot használnak. A kutatási fázi
sok információigényéhez jobban igazodóan 
azonban lehetne ésszerűsíteni a m agm intavétel 
mennyiségét.

Ugyanakkor azonban biztosítani kellene azt 
a korszerű fúrási és lyukgeofizikai eszközellá
tottságot, amelyekkel a rétegsorról folyamatos 
és megbízható információkat kaphatunk.

Nem utolsó sorban a fúrásnál információ- 
szerzéssel foglalkozók számát is növelni kelle
ne, mivel a m agfúrások radikális csökkentése 
esetén a csak fúrás közben megszerezhető in
formációk megbízhatóságával szemben tám asz
to tt igény fokozódni fog.

Ha elham arkodottan, ésszerűtlenül takarékos
kodva csökkentenénk a m agfúrásokat, ugyanak
kor a belőlük ma megszerezhető kézzelfogható 
információk helyére nem tudnánk állítani velük 
legalább egyenértékű információkat, akkor an
nak a szénhidrogén-kutatás, a tervezés és a 
művelés látná kárát, elveszítenénk a réven, 
apait nyertünk  a vámon.

Az a tapasztalat ugyanis, hogy ahol a tárolót 
leíró földtani és kőzetfizikai modell megfelelő 
m eghatározása az információk hiánya, vagy tú l
zott hézagossága m iatt nem lehetséges, o tt a 
korszerű szimulációs tervezési modellek sem al
kalm azhatók megfelelően. A tárolómodell meg
bízhatósága alapvetően kihat a mező egész éle
tére, a későbbiekben alkalmazható term elési 
módszerek megválasztására is.

Számos példát lehet felhozni annak igazolá
sára, hogy a földtani információk hiánya vagy 
bizonytalansága m ár a fúrás lem élyítése során 
is, m ajd a továbbkutatáshoz szükséges földtani 
koncepció kialakításánál is érezteti negatív ha
tását.

Az OKGT területén  a IV. ötéves tervidőszak
ban (1971— 1975.) a kutatófúrásokban végzett 
m agfúrások helyzetét vizsgálva megállapítható, 
hogy a m agfúrások darabszáma, illetve a mag
fúrások hosszának aránya a fú rt m éterhez je 
lentősen — több, m int 50%-kal csökkent.

Ennek igazolásául említem meg, hogy 1972— 
ben 4,8%, 1973-ban 4,1%, 74-ben 2,9%, míg 
75-ben m ár csak2,3% volt az arány. Ha a 
magnyereség hosszát viszonyítjuk a fú rt m éte
rekhez, akkor 1972-ben 3,38%, 74-ben 1,98%, 
75-ben mindössze 1,5% volt az arány.

1975-ben az OKGT terü letén  (NKFÜ—DKFÜ) 
a m agfúrásra fordíto tt idő aránya a teljes fú
rási munkaidőhöz 2,1%, a teljes fúrási időhöz 
2,49% volt. A m agfúrásra fordított közvetlen 
idő — a ki-beépítési idő és teljes fúrási idő 
4% -át tette  ki.

Ugyanezek a m utatók a karotázs szelvénye
zésekre vetített (a cem ent-m érések nélkül) rend
re 3,99%, 4,7%, ill. 5,6% -ot tettek  ki.

Most Szeretnék néhány szót szólni a kőzet
magok vizsgálatáról:

A m agvételt követően a fúrás felelős geoló
gusa litológiailag és rétegtanilag makroszkópo
sán értékeli és leírja a maganyagot, m ajd a 
magkezelési utasítás szerint a különböző vizs
gálatok céljára megmintázza és megküldi.

A szénhidrogénkutató- és -term előfúrásokból 
ve tt kőzetm inták vizsgálatát az OGIL végzi.

Földtani vizsgálatokra 1975-ben a fúrási üze
m ek összesen 1196 darab m intát küldtek; en
nek 56%-a az NKFÜ-től, 44% -a a DKFÜ-től 
érkezett. A vizsgálatok eredm ényéről „előzetes 
magvizsgálati jelentés”, m ajd a fúrás befejezése 
után „összefoglaló fúrási magvizsgálati jelen
tés” készül, am elyeket az OKGT központi adat
tárának  és a m egrendelő üzemnek küldenek 
meg. Szükség esetén úgyszólván azonnal, de leg
feljebb a mag beérkezésétől szám ított 24 órán 
belül végzik el a vizsgálatot és közlik az ered
ményt.

Az OGIL Földtani Anyagfeldolgozó osztálya 
a kőzettani—kőzettani-őslénytani, rétegtani 
vizsgálatokhoz igen jelentős összehasonlító 
anyagggal és dokumentációval rendelkezik. Az 
1953-tól lem élyített úgyszólván valam ennyi ha
zai szénhidrogénkutató-fúrás m aganyagának 
jellemző darabját, iszapolási m ikrofaunáját, va
lam int nagy számú vékonycsiszolatot és vizsgá
lati eredm ényt katalogizáltan tárolják.

A földtani anyagvizsgálatok eredm ényeinek 
felhasználásával összefoglaló tanulm ányokat is 
készítenek, am elyek egy-egy kutatási terü let 
vagy nagyobb földtani egység üledékképződési, 
rétegtani és szerkezeti viszonyainak jobb meg
ismerését, áttételesen a kutatási tervek megala
pozását segítik. Az elm últ 9 évben m integy 40 
ilyen tanulm ány készült el és kerü lt kiadásra.

A kutatófúrásokból származó kőzetmagokból 
a porozitás, perm eabilitás, szemcseméret-elosz- 
lás, a nagy-mag és a kapillárisnyom ás-víztelí- 
tettség-m éréseket az OGIL nagykanizsai és szol
noki laboratórium aiban végzik és adnak ki vizs
gálati jelentést.

Ezek a vizsgálatok a tárolók rezervoárgeoló- 
giai és lyukgeofizikai értelmezéséhez, az ás
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ványvagyon meghatározásához nélkülözhetetle
nek.

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy 
az érvényben lévő hatósági előírások egyes ese
tekben, így például az ásványvagyon kategóriá
ba sorolásánál, a fúrás minősítésénél, vagy a 
vagyonszámítás hibájának m eghatározásánál a 
kőzetmagon való mérésből származó adatokat 
elsődleges fontosságának tek in tik  vagy előírják.

A term előfúrásokban a telepből ve tt magokat 
eredeti helyzetükben, ládázva őrzik meg, lehe
tővé téve azt, hogy a másodlagos, vagy harm ad- 
lagos kiszorítási modellekhez in-situ  magokat 
lehessen felhasználni.

A fontosabb kőolaj- és földgáztelepekről a 
kapilláris nyom ásm érések eredm ényéből telep- 
átlaggörbéget készítenek a víztelítettség változá
sának a víztükörtől való távolság függvényében 
való meghatározására.

Az elm ondottak alapján látható, hogy a mag
fúrások milyen fontos, más módon sokszor meg 
sem szerezhető információk hordozói. Átgondolt 
tervezéssel, a vizsgálatok korszerűsítésével és 
összehangoltabbá tételével azonban még több 
információhoz ju thatunk.

A m agfúrás tervezésének alap ját a fúrás célja 
határozza meg. A m agfúrás akkor érte el célját, 
ha eleget te tt a megismerési igényeknek azál
tal, hogy a különböző vizsgálatok megfelelő 
vizsgálati vertikum ot alkotnak ahhoz, hogy a 
m agról teljes képünk legyen.

A m egfelelően kiválasztott m agfúrás inform á
ció-tartalm a igazán akkor realizálódik, ha a 
vizsgálati eredm ények a következő fázis te r
vezésekor, vagy az értelm ezéskor rendelkezés
re állnak.

A mag megfelelő helyekről történő kiválasz
tása és a célnak megfelelő vizsgálata rendkívül 
fontos, m ert ez biztosíthatja azt az információ- 
mennyiséget, am elyet nagyobb számú m agfúrás 
nem megfelelő vizsgálata nem tud megoldani.

Ennek megfelelően az alap- vagy param éter
fúrásokban a földtani, geokémiai és geofizikai 
célú ism ereteket sok helyről v e tt m agok vizs
gálatától várhatjuk. Ezekben a fúrásokban kü
lön jelentősége van, hogy a különböző korú 
képződményekről és a m edencealjzatról anyagi 
információkat is szerezzünk.

A szerkezeti indikációk fúrásos kutatásának 
első fázisában viszont — a nagyságtól függően 
—, egy vagy két, esetleg több kutatófúrásban 
hosszabb magokat kell venni és azokat eredeti 
helyzetükben m egtartva, részletesen végig kell 
vizsgálni (földtani, kőzetfizikai, geokémiai, geo
fizikai szónikus sebesség, elektromos vezetőké
pesség) vonatkozásában egyaránt. Helyes lenne 
a kőzetmagot hossztengelye m entén elvágni — 
ezáltal biztosítva a későbbi makroszkópos meg
figyelést és a pótlólagos vizsgálatokhoz a mag
anyagot.

Az így m eghatározott és jól dokum entált vizs
gálati eredm ények birtokában a lyukgeofizika 
a többi kutatófúrás rétegsoráról és réteg tarta l
m áról folyam atosan szolgáltathatna kvantitatív  
adatokat.

A feltáró fúrásokban és m éginkább a term elő 
fúrásokban vett magokon — a földtani vizsgá

latok elhagyásával — m ár csak a tárolómodell 
megalkotásához szükséges param éterek minél 
megbízhatóbb megszerzésére kell törekednünk. 
A lyukgeofizikai értelm ezéstől ebben a fázisban 
a telep egészére kiterjedő kvantitatív  értelm e
zést kell elvárnunk.

Ebben a vonatkozásban az utóbbi néhány 
évben a rezervoár-geológusok, a kőzetmagok 
vizsgálatával foglalkozó és a karotázs szakembe
rek  közelebb kerültek egymáshoz. Számos eset
ben végeztek el egy-egy telep kvantitatív  ka
rotázs értelm ezését: így például: Ortaháza, Sze- 
ged-Móraváros, az algyői Deszki szint, vagy a 
M aros-telepek vonatkozásában. Ezek a m unkák 
mind azt m utatják, hogy az asztali kis számító
gépek felhasználásával jelentős előrehaladást 
lehet elérni. Ehhez azonban az értelmezéssel 
foglalkozók szám át is növelni kellene, amélyet 
ma sem geológiai, sem lyukgeofizikai vonatko
zásban nem tartha tunk  elegendőnek.

Tudom jól. hogy a magokkal kapcsolatban — 
az előzőekben érin tett kérdésekről könnyebb 
szólni, m in t azokat következetesen végrehajtani. 
M indenkiben, .vezetőkben és beosztottakban 
egyaránt jobban kell tudatosuljon, hogy a mag 
nagyon drágán szerzett érték, tehát részletes 
vizsgálatát, megfelelő dokum entálását és rak tá
rozását elm ulasztani súlyos hiba.

Megjegyzem, hogy mivel a dokumentációval 
való foglalatoskodást gyakran nem tekintik ran
gos tevékenységnek, ezért az azzal foglalkozók 
száma is, a dokumentációs m unka színvonala is 
csökkent.

Összefoglalás

— A kőzetmagok vételének tervezését tovább 
kell javítani, azonban mennyiségének a 
jelenlegi 2,3%, illetve a magnyereségre 
ve títe tt 1,5% alá történő csökkentéséhez 
nélkülözhetetlenül szükséges, hogy a fú
rási és a karotázs eszközellátottság számí
tógépi há ttérre l párosulva olyan színvo
nalú legyen, amely biztosítja a rétegsor
ról történő kvantitatív  adatszolgáltatást. 
Az oldalfal-m intavevőkkel is csökkenthető 
a m agfúrási igény, de ezek a m inták ösz- 
szezúzódásuk m iatt pl. az áteresztőképes
ség m eghatározására kevésbé alkalmasak.

— A kőzetmagok vizsgálatának színvonala 
megfelelő, azonban a vizsgálatokat job
ban össze kell hangolni. A jövőben a ma
gok teljes hosszban való komplex vizsgá
la tá t és dokum entálását kell biztosítani. 
Ez kiem elten fontos a földtani alapfúrá
sokra vonatkozóan, am elyek részletesen 
vizsgált m aganyaga jó etalonként szolgál
hatna az egyéb fúrásokból származó vizs
gálatokhoz és azok értelmezéséhez. A 
vizsgálatokat ki kell terjeszteni olyan 
problém ák megoldására is, m int a lyuk
fal stabilitását befolyásoló m árgarétegek 
tulajdonságainak szélesebb körű megis
merése, valam int a pórusszerkezet-kutatás.

25



A jövőben a kőzetmagok vizsgálatánál a 
tárolóbeli viszonyokat célszerű m egterem 
teni, m ivel a tapasztalatok szerint a per- 
m eabilitás tárolóviszonyok között mérve 
50% -kal is kisebb lehet, m in t felszíni vi
szonyok között. A porozitás 10% körüli 
csökkenést, az elektromos vezetőképesség 
a kettő közötti értékre való csökkenést 
m utat. Mindez különösen a nagymélységű 
rétegszakaszok tárolóképességének — kü
lönösen karotázs szelvényekből történő — 
m egítélése szempontjából jelentős.

Mielőbb meg kell ism erni azokat a ná

lunk még nem alkalm azott mérési mód
szereket, am elyek a furadékm intákból is 
elfogadható m értékben teszik lehetővé a 
kőzetfizikai param éterek meghatározását.

— A KFH és az OKGT illetékeseinek felül 
kellene vizsgálniuk azokat az érvényben 
lévő utasításokat, am elyek a tárolókra 
vonatkozó információk szerzésének mód
jával, és azoknak a fúrások minősítéséhez, 
valam int a tárolószakaszok értékeléséhez 
illetve az ásványvagyon kiszámításhoz 
való felhasználhatóságukkal kapcsolato
sak.
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A Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet feladatai a 
szénhidrogén előkutatásában valamint 
a módszer- és műszerfejlesztésben

Az ELGI az utóbbi évtizedben az OKGT meg
bízásai alapján rendszeresen részt ve tt a szén- 
hidrogén előkutatási programokban. Ezek a 
nehéz kutatási feladatok segítették az intézetet, 
hogy a kőolaj kutatási gyakorlattal szoros össze
függésben jelölje ki módszer- és m űszerkuta
tási irányvonalát.

A negyedik ötéves tervben az OKGT a har
madkori vulkanizm ussal átszőtt Nyírség szén- 
hidrogén előkutatásával bízta meg az ELGI-t. 
Korábban az Északi-középhegységben és peremi 
területein  végzett kutatásai során szerzett m ár 
tapasztalatokat a neovulkanitok zónájának ku
tatásában, a Nyírségben azonban m indezt sok
kal nagyobb mélységben kellett vizsgálnia.

A nyírségi kutatások m ellett ugyancsak a ke
leti országrészben kapta m ásik előkutatási fela
datát a békési medence geoelektromos ku tatá
sára, ahol az ELGI rám utato tt a medence rend
kívül vastag üledékösszletére. Önként kínálko
zott a lehetőség, hogy a két területrész átné- 
zetes kutatásait összekössék, kiterjesztve az 
ELGI m egbízásait a Hajdúság köztes területeire 
is, am elynek szénhidrogén-prognózisát koráb
ban m ár a Nyírségnél kedvezőbbnek ítélték.

A szénhidrogén-előkutatások első fázisában 
az ELGI rendszerint kom plex felm érést végez 
gravitációs, mágneses és geoelektromos mód
szerekkel. Ennek célszerűsége bebizonyosodott 
mind a Nyírségben, m ind a békési medencében, 
lehetővé tette  a szeizmikus vonalhálózat gazda
ságos telepítését és kiegészítő inform ációt szol
gáltatott a földtani felépítés egyes típusainak 
várható elterjedéséről ott, ahol a reflexiós 
szeizmika behatolása gyengébb.

Talán nem érdektelen néhány szóval érinteni, 
hogy mi várható egy jórészt ism eretlen, árnyé
kolt, többek között pl. vulkáni képződmények
kel is átszőtt, földtani egység korszerű geofizi
kai előkutatásától. Példaként szolgálhat az In
tézet nyírségi előkutatásainak a m onográfiája. 
Egyértelm űen kijelölhetők a vulkáni kitörési 
centrum ok központi nagyvastagságú zónái, 
amelyek pozitív geomorfológiai form áik elle
nére szénhidrogén-perspektivitással nem ren
delkeznek. K örülhatárolhatok az ezek között hú
zódó mélyebb és peremi medencék, amelyek 
korszerű digitális szeizmikus módszerekkel to- 
vábbkutathatók. Végül az em eltebb aljzat zónái 
is kirajzolódnak. Megszerkeszthető a pannónia 
medence aljzata és 1—2 geofizikai param éter
fúrás lehetővé tenné a miocén és paleogén üle
dékek tájékoztató korrelációját a te rü let nagy 
részén. Összegezve: a param éterfúrások adatai 
alapján kiigazított térképekből megbízhatóbb 
szénhidrogén-prognózis és részletkutatási terv

készíthető, ami nem elhanyagolható eredm ény 
egy fehér foltként szám ontartott területről.

Az intézet geofizikai előkutatásai mindig köl
csönhatásban fejlődtek a korszerű m űszerfej
lesztési és feldolgozási eredményekkel. A fel
adatul kapott rendkívül nehéz kutatási problé
mák m egkövetelték a m ódszertan-centrikus 
szemléletet. Évente rendszeres terepi kísérlet
sorozatot végzett a reflexiós szeizmika észlelési 
rendszerének az optim alizálására és közétette 
tapasztalatai tudományos összefoglalását. Ha
gyományos az ELGI-ben a gondos zavarhullám - 
elemzés és egyre több figyelmet szentel a sebes
séganalízisekre .

Szeizmikus kiértékelési bázis-program rend
szere tartalm azza a legtöbb, világszerte alkal
m azott szeizmikus feldolgozási eljárást. A prog
ram rendszert a konkrét földtani előkutatási 
feladatok megoldásában szerzett gyakorlati és 
tudományos tapasztalatok alapján fejleszti 
tovább.

A kőolajkutatásban különösen érdekesnek 
ta rtja  a jelek valódi am plitúdóját, energiáját, 
vagy a domináns frekvenciáját színes szelvény
írón megjelenítő eljárásokat, valam int a szeiz
mikus jelek kétfa jta  polaritásának különböző 
színekkel történő megjelenítését. Ezek az eljá
rások a legkorszerűbb nyugati szelvényábrázo
lási megoldásokkal egyenértékűek, ha a kiírás 
teljesítm énye el is m arad azokétól. Komoly fi
gyelm et szentel a spektrumszámító program ok
nak, amelyek a szeizmikus csatorna megadott 
időpontjában határozzák meg a jel teljesítm ény
spektrum át. K ét soronkövetkező reflexiós jel
csomag teljesítm ényspektrum ának eltéréséből 
kiszám ítható a reflexiós szintek közötti összlet 
abszorpciós együtthatója, am elynek pontosabb 
ism erete segítséget nyú jtha t a részletesebb li- 
tológiai (és esetleg tároló) tulajdonságok tanul
mányozásához.

Az V. ötéves tervidőszakban egyre nagyobb 
jelentősége lesz a karotázs és szeizmikus m éré
sek komplex értelmezésének, amelyre m a még 
alig ju t erő. Az OKGT megbízásából m ár foly
nak kísérletek a lencsés homokkőtárolók sztra- 
tigráfiai változásainak nyomonkövetésére a fú 
rólyukszelvényezések és a felszíni szeizmikus 
m érések összevetésével. Az eddigi eredm ények 
alapján várható, hogy a szeizmogramok maga
sabb frekvenciás komponensei kiemelhetők, és 
ezáltal a sztartigráfiai változások nyomozhatók- 
ká válnak. További javulást eredm ényez majd, 
ha lyukkom penzált akusztikus karotázsszelvé- 
nyek kellő számban állnak rendelkezésre.

Az OKGT geofizikai kutatási üzemét és az 
ELGI-t igen sok szakmai szál köti össze az új
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ötéves tervidőszakban is. A felszíni geofizikai 
kutatómódszerek terén például közösen hasz
nálják az ELGI-ben lyukkártyán őrzött orszá
gos gravitációs adattárat, a m agnetotellurikus 
digitális m érések értelmezési program rendsze
rét és ez utóbbiakat a MINSZK—32 számítógé
pen futtatják . Ugyanakkor az ELGI is használ 
a GKÜ-ben kifejlesztett korszerű és bevált ér
telmezési eljárásokat.

Az V. ötéves terv  első esztendeiben az ELGI 
az OKGT megbízásából folytatta a Hajdúságban 
a szénhidrogén-előkutatásokat, kiterjesztve a 
m éréseket nyugati irányban és Debrecen kör
zetére. A Hajdúságban feladatai a flis kiékelő- 
désének a vizsgálatával, a kristályos metamorf 
aljzat és az ehhez kapcsolódó mozgási övezetek 
tanulmányozásával bővülnek.

Ugyancsak sok hasznos információt szolgáltat
hatnak a szénhidrogén-előkutatásokhoz hegyvi
dékeink körzetében és a belső paleogén m eden
cékben a KFH megbízásából m ért, illetve terve
zett földtani alapszelvények, pl. a M átra előte
rében, a Bakony m entén és a Balatontól délre. 
Ezek a szelvények általában az alaphegység ki
emeltebb szakaszaira esnek, illetve onnan indul
nak ki és az értelmezésben egész sor módszer
tani problém át vetnek fel. A kiem elt helyzet 
következtében intenzívebb zavarhullámokkal, 
oldalbeérkezésekkel kell számolni, amelyek a ha
tásos gépi értelmezés speciális eljárásaival csök
kenthetők. Az ELGI szilárd ásványkutatási fela
datai m iatt is kénytelen ezekre a vizsgálatokra 
fokozott figyelmet fordítani, amelyek felhasz
nálhatók a szénhidrogén-kutatószelvények 
egyes kiemelt szakaszain is.

Az V. ötéves tervben az ELGI előkutatási 
lehetőségei tovább bővülnek. Ez év tavaszán 
indult vibroszeiz csoportja 13,5 tonnás csúcs
erejű vibrátorokkal és terepi számítógépköz
ponttal. Érdekes eredm ények várhatók a nagy
értékű új kutatási komplexus alkalmazásától a 
neogénnél idősebb medencék szénhidrogén-elő
kutatásának program jában.

A geofizikai műszerfejlesztésben is igyekezett 
az ELGI a m agyar szénhidrogén-kutatások kor
szerűsítéséhez hozzájárulni. Erőit elsősorban a 
szeizmikus reflexiós kutatások terepi mérőm ű
szereire fordította. M agyar—ném et kooperáció
ban biztosította a szükséges fejlesztési koncent
rációt, amely szakosított munkamegosztássá 
vált és a nemzetközi együttműködés jó példája
ként szolgálhat a földtan területén.

Az SD— 10 digitális szeizmikus terepi beren
dezések jól beváltak a hazai kutatásokban.
1976-ban az OKGT-ben és az ELGI-ben m ár 10 
hazai eredetű szeizmikus digitális berendezés 
lesz, azaz a működő szeizmikus műszereknek 
több m int féle.

Az V. ötéves tervben lehetőség nyílik a sze
izmikus m űszerek 48 csatornás bővítésére, a 
lebegővesszős erősítésszabályozás egyidejű meg
oldása mellett. A további tervek m ár a számító
gép-vezérelt szeizmikus műszerhez kapcsolód
nak. Az ELGI 1977 végére elkészít egy gép
vezérelt berendezést, ahol a tesztelési, vezérlési 
funkciókat m ár számítógép végzi. Ez a beren
dezés új lehetőséget terem tene a GKÜ és az

ELGI számára, hogy a csatornaszámot 96-ig 
tovább növelve, végrehajtsák a térbeli szeizmika 
első kísérleteit. Nem érdektelen a m agyar szén
hidrogén-kutatás számára, hogy a KGST-orszá- 
gok tengerkutatási integrációs tém ájában elő
feldolgozó központot és szeizmikus berendezést 
telepítsenek geofizikai kutatóhajókra, amelyek 
szükség esetén komolyabb kapacitású terepi 
számítógép-központként is felhasználhatók az 
adatok előfeldolgozására. Meg kell jegyezni, 
hogy a GKÜ részt ve tt mind az SD— 10, mind 
a központ specifikációjának tervezésében és sok 
hasznos tanácsot adott a berendezések konstruk
ciós kialakítására.

Széles körben elterjedt és bevált az OKGT 
GKÜ-ben is a hordozható Pionír típusú sekély
szeizmikus műszer a felszínközeli zóna tanul
mányozására.

A felszíni geofizikai módszerek közül a digi
tális geoelektromos m űszerkompléxust em lítjük 
meg (az ELGI és az OKGT, GKÜ közös m un
kája). A berendezés digitális fokozataihoz szeiz
mikus digitális m űszerelemeket használtak 
fel. Az analog egységek részben magyar, rész
ben am erikai eredetűek. A geoelektromos digi
tális berendezés lehetővé teszi a m agnetotellu
rikus vagy térbeállási eljárások pontos adat- 
rögzítését és nagyterm elékenységű feldolgozá
sát.

Megvonva a m unkák gazdasági mérlegét, 
hozzájárulásuk a hazai szénhidrogén-kutatások 
m űszerezettségének korszerűsítéséhez 1974—75 
—76-ban megközelíti a másfélmillió dollárt, 
amely csak tőkés importból le tt volna biztosít
ható.

Az ELGI részt vesz az OKGT szénhidrogén- 
karotázs fejlesztési program jában is. A szénhid
rogén-kutatást szolgáló mélyfúrásszelvényező- 
állomások olyan nagyértékű, sokműszeres 
komplexumok, hogy teljes választékban csak az 
USA és a SZU tud ta  eddig megoldani gyártá
sukat. Nyilvánvaló, hogy az ELGI, amely szén- 
hidrogén-karotázzsal a hatvanas évek végén 
kezdett el foglalkozni, ennek a feladatkom p
lexusnak csak néhány elemét vállalhatta. Első
sorban a radioaktív szondákra és mérőműsze
rekre szakosodott. Legsikerültebbek neutron
szondái és term észetes gam m a-neutron/neutron 
szondakombinációi. Ezeket kisátm érőben is ké
szíti (43 mm), így a term előfúrások szelvénye
zésére is alkalmasak. Tucatnyi hasonló eszkö
zük üzemel a nagyalföldi és dunántúli vállala
toknál, a külföldi érdeklődésnek pedig m ár nem 
tud eleget tenni. A neutronszondák érzékeny
sége több m int duplája az OKGT-ben üzemelő 
külföldi szondákénak. 8 db gamma-gamma be
rendezés is rendszeresen üzemel az olajiparban. 
Az utóbbi évben az ELGI m integy 40 fúrólyuk 
szelvényezését végezte el és számítógépen érté
kelte ki az adatokat, amelyek hasznosan ki
egészítik a porozitás-információkat. Szükség len
ne azonban autom atikus nyitó-záró szerkezetek
re, valam int biztonsági és pontossági okokból 
nagyerejű falhozszorításra. Ehhez nyitná meg az 
u ta t a Dresser együttműködés, amelynek kere
tében az OKGT az ELGI karotázs-regisztráló- 
kért gamma-gamma szondákat kapna. Az ELGI
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radioaktív továbbfejlesztése a többparam éteres 
szondák m egterem tésére irányul, amelyek il
leszthetők más kom binált szondákhoz is-

Az ELGI a digitális jelrögzítés és feldolgozás 
úttörő m unkájában is részt vállalt. Ma az ELGI 
szelvénydigitalizálói jelentik  az OKGT-ben az 
egyetlen gyakorlati lehetőséget a karotázsadatok 
számítógépbe adására. Az OKGT segítségével 
terem tette  meg annak idején a radioaktív spekt
rum ok és akusztikus hullám képek felvételére 
alkalmas digitális karotázsprocesszor deszkamo- 
delljét és adós a szénhidrogén-területen a mód
szertani kísérletekkel. 1976-ban mód nyílik né
hány mérés elvégzésére, m egtetézve egy szovjet 
együttműködésben elkészült szélessávú akusz
tikus eszközzel, amely jó eredm ényeket adott a 
Szovjetunióban az olaj—víz határ elválasztásá
ban, alacsony sótartalm ú rétegvíznél. I tt  jegy
zendő meg, hogy az ELGI fejlesztési m unkáiban 
mindig jelentős szerepet játszott a nemzetközi 
együttműködés. A szovjet intézm ényekkel az V. 
ötéves tervben is biztosított a szoros kapcsolat, 
több geofizikai tém ában folytatva a közös ku ta
tásokat 1980-ig.

A műszerfejlesztési program ban sikertelen 
tém a is van. Az indukciós nagyhőm érsékletű 
szondát ezideig nem sikerült a kívánt param éte
rekkel kifejleszteni, elsősorban m űanyagtech
nológiai problém ák m ia tt

A karotázsm érések számítógépi értelmezési 
program csom agjának létrehozásához az ELGI 
alapvetően járu l hozzá. Az OKGT Geofizikai 
Főosztályával kötött szerződés alapján a KÉR- 
program rendszer keretében elkészítette az 
autom atikus beadás, a szelvénykorrigálás, a ré
teghatár kijelölés és litológiai tagolás program 
jait. Az értelmezési rendszert — az OGIL ú jra- 
feldolgozási feladataihoz kapcsolódva — jelen
tős számú fúráson sikeresen kipróbálta. Az V. 
ötéves tervben is hozzá kíván járulni a KÉR- 
programcsomag továbbfejlesztéséhez, illetve 
egyes speciális programokkal való bővítéséhez.

Végül még egy fontos feladat, amelyekkel az 
V .H téves tervben  bővülnek a szolgáltatások a 
m agyar olajipar számára. Ez év II. negyedévé
ben az OÄB és az OKGT útm utatásai alapján 
kidolgozta a szénhidrogén-készletszámítások 
program rendszerét, m ajd földtani számítógép- 
központban elvégezte az első olaj és gáz készlet
számítást.

Az V. ötéves tervben az ELGI tovább emeli 
a szénhidrogén-kutatás színvonalát m inden te
rületen. Ügy tek in t az OKGT-re, m int a geo
fizika legnagyobb felhasználójára és bázisára. 
Számít a m agyar olaj- és gázipar bizalmára, és 
erőihez m érten szeretne hozzájárulni a kormány 
által m egjelölt fontos közös feladathoz, a ma
gyar szénhidrogén-kutatások hatékonyságának 
növeléséhez.
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A földtani szolgálatok feladatai a kutatási 
tervek megvalósítása, értékelése a 
szénvagyon-meghatározás 
és gazdálkodás szempontjából

Valamennyi kutató és bányam űvelő vállalat
nál lévő földtani szolgálat feladatait a 9/1970. 
NIM-számú rendelet írja  elő. Ez a Központi 
Földtani H ivatal (KFH) elnökével egyetértésben 
— szabályozza a tennivalókat a földtani ku ta
tások, az ásványvagyon számbavétele, — nyil
vántartása és — a gazdálkodás vonatkozásában. 
Előírja a rendelet továbbá a földtani szolgála
tok kötelező részvételét a víz- és gázkitörések 
megelőzéséhez szükséges kutatások elvégzésé
ben és a víz-, valam int a gázkitörések kivizsgá
lásában. M egkívánja a rendelet a földtani szol
gálatok részvételét a védőpillérek m egállapítá
sában és a bányakárok kivizsgálásában is. Vé
gül a földtani szolgálatoknak kell elvégezni a 
földtani kutatások, módszerek és eszközök m ű
szaki-fejlesztési feladatait és közre kell m ű
ködni az ásványi nyersanyagok felhasználási 
lehetőségeinek vizsgálatában.

Igen fontos része a rendeletnek a 2. § (2) 
bekezdése, amely kimondja:

„A főgeológus a földtani ku tatást és a bánya- 
m űvelést érintő fontos földtani észleléseket és 
fontosabb esem ényeket köteles feletteseivel 
írásban közölni.”

Az előzőekben felsorolt sokrétű és valam eny- 
nyi tém áját illetően igen fontos feladat közül 
kiem elten kívánunk foglalkozni:

— az éves, középtávú és a táv lati kutatás 
tervezésével, bonyolításával és értékelé
sével,

— az ásványvagyon meghatározással, — mi
nősítéssel és — gazdálkodással.

Em ellett érintőlegesen egyéb földtani szolgá
lati feladatokra is ki fogok térni.

1. A  földtani szolgálatok feladata az éves, kö
zéptávú és a távlati tervek összeállításával, 
bonyolításával és kiértékelésével kapcsola
tosan :

A  bevezetőben hivatkozott rendelet 3. § a-c 
és g) pontja a földtani szolgálatok kötelező 
feladataként jelöli meg a földtani kutatási 
tervek kidolgozását és jóváhagyásra történő 
felterjesztését; a földtani kutatások végzését 
(végeztetését), illetve ellenőrzését; m ár a 
tervezés, de a kivitelezés során is biztosítani 
kell a földtani kutatások kom plexitását, a 
m intavételi helyek kijelölését, a m inták be
gyűjtését, feldolgozását, értékelését, doku
m entálását és megőrzését (az előírt ideig), 
valam int a földtani kutatási jelentések el
készítését.
A bevezető előadásban elhangzott V. ötéves:

terv  földtani kutatási feladatainak ism ereté
ben láthatjuk, hogy valam ennyi vállalat 
földtani szolgálatára — a kutatások előké
szítését, lebonyolítását és kiértékelését ille
tően — igen fontos és felelősségteljes fel
adat hárul.

a) A vállalati földtani szolgálatoknak áz ér
dekeltségi terü letük  földtani kutatási te r
veinek összeállítását és lebonyolítását 
úgy kell ütemezni, hogy azok a távlati 
term elési tervekkel összhangban legye
nek.
E feladat jó megoldásához segítségül kell 
hívni a vállalat távlati tervezéssel fog
lalkozó m űszakiainak segítségét és a vál
la la t vezetőinek gondoskodni kell arról, 
hogy a konzultációkhoz, a kutatási te r
vek elkészítéséhez, illetve a megvalósítás 
folyamatos ellenőrzéséhez és végül a 
földtani jelentések összeállításához szük
séges tám ogatást meg is kapja a földtani 
szolgálat.
A nagyobb jelentőségű kutatási területek 
kutatásában való közreműködéssel indo
kolt lenne önálló geológust megbízni, aki 
a főgeológus szakmai irányításával, fo
lyam atosan figyelem mel kísérné, és me
netközben is értékelhetné a kutatási 
eredm ényeket, m elyek ism eretében ku
tatás-m ódosító javaslatokkal élve meg
valósítható lenne a KFH által is igényelt 
és a szénbánya vállalatok érdekeivel is 
egybevágó dinamikus, földtani szemlé
letű  kutatás.

b) A kutatások megvalósulását figyelemmel 
kísérő vállalati műszaki ellenőr (a m ű
szaki ellenőrnek mindig vállalati ember
nek kell lenni!) közvetlen feladata, hogy 
a kutatási tervet elfogadó KFH-határozat 
szellemében, mind kevesebb nem hasz
nálható fúrás lem élyítésével a kutatási 
program  az ütem ezett határidőre elké
szüljön. A jó m űszaki ellenőri m unka 
fontosságát azért hangsúlyozzuk, m ert a 
szabad területek  megfelelő értékű ás
ványvagyon meghatározás alapjának a 
jól kivitelezett — megfelelő magkihoza
tali százalékot adó, geofizikával ellenőr
zött — komplex kutatásokat tartjuk.

c) A kutatások végső eredm ényét összegező 
födtani zárójelentés elkészítése m ár a 
vállalati központi geológia feladata. A 
földtani zárójelentések elkészítését — 
vagy létszám hiányában a m egbízott ké-
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szítővel való szoros, folyamatos konzul
tatív  közrem űködést — azért ta rtju k  a 
földtani szolgálat elengedhetetlen felada
tának, m ert m in t a tervezett bányaterü
let leendő m űvelőinek és a terü let leg
jobb földtani ismerőinek a tervezés bá
nyaművelői és gépalkalmazási megoldá
sait befolyásoló földtani kép kialakításá
ban tevékeny részt kell vállalnia. A vál
lalatok zömének vezetői és a főgeológus 
kollégák is tám ogatják ezt az elképzelést, 
s hogy ma még nem m inden vállalat él 
ezzel a szükséges lehetőséggel, annak ma 
m ár nem szemléletbeli, hanem  inkább 
létszám hiányból eredő okai vannak.

2. A földtani szolgálatok feladata a szénva- 
gyonmeghatározás és gazdálkodás szem 
pontjából

A  hivatkozott rendelet f), h), k) pontja kö
telezi a földtani szolgálatokat az ásványva
gyon m eghatározására és éves mérlegszerű 
nyilvántartására, előírja az ásványvagyon 
műszaki-gazdasági értékelését és m űrevaló- 
sági vizsgálatok elvégzését, valam int az ás
ványvagyon-gazdálkodás ellenőrzését. A 
földtani szolgálatok kötelesek a term elési 
veszteségek és hígulás keletkezését vizsgálni 
és ha az a m egengedettnél nagyobb m ér
tékű, csökkentésére javaslatot tenni. 
Köztudott, hogy az újonnan létesített, illet
ve term elésbe lépő aknaüzem ek szénvagyon- 
készletét földtani zárójelentésben határoz
zák meg, és azt az OÁB által k iadott meg
kutatottsági nyilatkozatban rögzítik, illetve 
fogadják el. Ugyancsak a szabad területek  
szénvagyon készleteit is a megfelelő kuta
tási fázisban értékelt földtani jelentés alap
ján  m eghatározo tt OÁB-határozat fogadja 
el. Ezek az elfogadott készletek m int induló 
adatok kerülnek be az éves ásványvagyon
mérlegbe. Ezen készletek évközi változásait 
— akár bányabeli tevékenység, akár kül
színi kutatás eredményezi — a mérleg meg
felelő rovatán á t kell vezetni. Mivel az éves 
készletm érlegek összeállításának előírásai 
népgazdasági, illetve KGST-szintű igényt 
elégítenek ki, ezért a készletm érlegnek a 
m egadott szempontok szerinti összeállítása
fontos része a földtani m unkának.7
(A gépi úton történő mérlegkészítés az ösz- 
szesítő m unkában könnyítés, de az elkészí
téshez szükséges alapadat-szolgáltatás to
vábbra is alapvető vállalati feladat marad.) 
Az ásványvagyon minősítésével, illetve ú jra 
minősítésével kapcsolatos M SZT-álláspontot 
az előző előadás m ár ism ertette. Ezzel kap
csolatosan azt kell még kiemelni — elis
m erve a létszámhelyzetből eredő vállalati 
észrevételeket —, hogy az újram inősítés so
rán egyrészt határozottabban és több válla
latnak kellett volna élni a rendeletalkotók 
azon igényével, hogy próbaszámításokon ke
resztül k ialakított vállalati (medence szintű) 
észrevételeinket, módosító javaslatainkat

ju ttassuk  el hozzájuk, hogy a végső — köte
lező érvényű — rendelet összeállításakor fi
gyelembe lehessen venni azokat.
Ezzel a lehetőséggel — megfelelő mélységig 
— csak a Borsodi és M átraaljai Szénbányák 
éltek, így az általuk felvetett észrevételek 
be is kerültek a reálköltség függvényekbe. 
Másrészt a működő aknák terü letén  feltét
lenül szorosabb kapcsolatot kell kiépíteni az 
aknaüzem ek művelőivel, hogy az általuk 
m egism ert — m űvelést befolyásoló — föld
tani adatok a m inősítésben is szerepeljenek. 
Ugyancsak fontosnak tartom , hogy a lem ű
velni tervezett szabad területeken m egha
tározott szénvagyonadatokat (telepj ellemző- 
ket és tektonikai viszonyokat) viszont a táv 
lati tervezéssel foglalkozóknak, a bányaföld
tan i szolgálatokkal közösen kell felhasználni 
a távlati tervek készítésénél.
Az MSZT vezetősége ezt az elvet magáévá 
téve fogja a 15 éves term elési terv  felülvizs
g á la tá t.— az ú jram inősített szénvagyonokat 
figyelem be véve — elrendelni, illetve elvé
geztetni. Az újram inősítés elvei szerint meg
határozott ipari vagyon ( R > 1 ,0  kiterm el
hető készlet) mennyiségét, terü leti elhelyez
kedésben, térképeken kell összehasonlítani 
a 15 éves term elési terv  m űveleti (letermel
ni tervezett) vagyonával. A vizsgálat végső 
célja az, hogy a hibás adatot a hibátlanhoz 
hozzáigazítva megbízható szénvagyon szá
m okkal tud junk  a népgazdasági szintű táv
lati tervezés rendelkezésére állni.
A bányaföldtani szolgálatok műrevalósági 
minősítéssel kapcsolatos folyamatos felada
tai közé tartozik az utólagos (termelési), 
külszíni és bányabeli kutatások következté
ben szükségessé váló ásványvagyon vissza- 
minősítési kérelmek összeállítása és OÁB- 
hoz való felterjesztése. A szénvagyon gaz
dasági m inősítésének naprakész figyelemmel 
kísérését a jövőben méginkább szorgalmaz
ni kell, hogy ne állítsuk felettes szerveinket 
tényhelyzetek elé, a term elés azonnali meg
szüntetésének veszélye miatt.

A z  ásványvagyon-gazdálkodás ellenőrzése

E fogalom körébe sorolható a m ár em lített 
újabb kutatások alapján szükségessé váló ás
ványvagyon átm inősítés is, m ellyel az eddig 
államilag védettként ny ilvántarto tt szénvagyo
nokat, nem műrevaló készletté m inősítünk 
vissza.

Az ásványvagyon-gazdálkodás további össze
tevői között a hígulás és term elési veszteség 
pontosabb m eghatározását is szerepeltetjük.

E két jelenség nagym érvű — a fokozott gé
pesítéssel m ár nem indokolható növekedése, a 
hígulás és term elési veszteség okainak kivizsgá
lását igényli, hogy azok ism eretében konkrét 
javaslat szülessen az optimális értékek megkö
zelítésére.

Ahhoz, hogy a hígulással és a term elési vesz
teséggel Ш. általában a bányaföldtani szolgá
la tta l kapcsolatos földtani vizsgálatok folyam a-
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tosak és m inden részletre — m unkafolyam atra
— kitérj edőek lehessenek, ki kell építeni, il
letve meg kell erősíteni az üzemi földtani szol
gálatokat, hogy geológusaink, geológustechni
kusaink — az előírt adm inisztratív teendők el
látása m ellett — többet lehessenek a bányában, 
folyam atosan ellenőrizhessék a feltáró és elő
készítő vágatokban a telepkifejlődéseket. Vizs
gálni és elemezni lehessen a frontfejtések rend
ellenes — telepzavargásokból vagy be nem ta r 
to tt technológiákból eredő — m ennyiségi és 
minőségi változásait.

A m egalapozott helyzetism eretből következik 
még egy fontos földtani szolgálati feladat: fel
hívni a m űvelés figyelm ét a hibák okaira és 
megoldást keresve, javaslatot tenni azok csök
kentésére, illetve megszüntetésére.

Az ásványvagyon-gazdálkodási feladatok kö
zül az előző előadás bővebben érin tette  az ás- 
ványvagyon-felhagyások fontosságát, jelentősé
gét és szükségességét. Ehhez a hozzáfűznivalóm 
csak annyi lehet, hogy mivel a felhagyást en
gedélyező NIM az MSZT véleményezése nélkül 
nem fogad el beterjesztést, az a kérésünk, hogy 
a felterjesztést összeállító geológus szolgálat a
— rendelet által előírt — térkép, földtani szel
vény, gazdasági kalkuláció és a felhagyást rész
letesen indokló m űszaki leírás-m ellékleteket 
úgy állítsák össze, hogy az a felhagyásra kerülő 
területről megfelelő képet nyújtson az elbíráló 
számára is.

A  földtani szolgálatok egyéb időszerű feladatai:

1. A frontfejtések komplex gépesítése igényli 
a nagyobb számú kőzetmechanikai vizsgála
tokat, a széntelepek és kísérő kőzetei szi
lárdsági adatainak ismeretét.
A hagyományos, de sok időt igénylő labora
tórium i vizsgálatok helyett javasolunk egy 
szovjet gyártm ányú, megvalósítás a la tt lévő, 
egyirányú nyomószilárdság m érésére alkal
mas „rugós-kalapács” használatát, m elynek 
kis súlya, a m ért adatok egyszerű értékelése 
sorozatmérések elvégzésére teszi alkalmassá.

2. A bányabeli fúrások geofizikai ellenőrzését 
m ár néhány vállalatnál — Mecsek, Tatabá

nya, Közép-Dunántúl — eredm ényesen al
kalmazták, a Borsodi Szénbányáknál a kö
zelm últban végzett az MNE Geofizikai Tan
szék tájékozódó méréseket. A három válla
lat m érési eredm ényei alapján javasoljuk a 
MIRAKAR berendezések bányabeli alkal
m azását széntelepek és vetők m eghatáro
zására.

3. A víz- és gázveszély elleni védekezés egyes 
vállalatoknál igen nagy jelentőséggel bír. A 
veszélyek elleni védekezés m ódozatait OBF 
előírások szabályozzák.
A földtani szolgálatoknak az elemi veszélyek 
megelőzésével kapcsolatos kutatásoknál, il
letve a víz- és gázbetörések körülm ényeinek 
kivizsgálásánál van értékelő és javaslattevő 
szerepük.
A közelm últban jogerőre em elkedett a kör
nyezetvédelmi törvény, m elynek szempont
ja it szem előtt ta rtva  kell a földtani szol
gálatnak javaslattal élni az emelt bányavi
zeinkkel és kibocsátott szennyvizeinkkel 
kapcsolatosan megfelelő szűrőrendszer be
építésére, hogy egyrészt élő vízfolyásainkat 
ne szennyezzük, m ásrészt a vízbírságok 
többszázezer forintos összegét csökkenthes
sük, illetve m egszüntethessük.

4. Ugyancsak hasonló szerep vár a földtani 
szolgálatokra a bányatelkek és védőpillé
rek kijelölésénél, valam int a bányakárok ki
vizsgálásában is.

Összefoglalva az elm ondottakat: a földtani 
szolgálatok m unkáját alapvetően a rendelet ál
tal előírt kötelező feladatok elvégzésére kell 
irányítani.

A fentebb vázolt, a táv lati tervezést és te r
m elést elősegítő bányaföldtani feladatok elvég
zéséhez — vélem ényünk szerint — a szükséges 
felkészültséggel rendelkeznek geológusaink, il
letve geológustechnikusaink, de a még jobb, a 
határidőre történő m unkák elvégzéséhez a meg
lévő létszám pótlására, kiegészítésére, illetve 
átcsoportosítására, a bányaüzem i földtani szol
gálatok megszervezésére és m egerősítésére van 
szükség.
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Az V. ötéves terv földtani kutatási 
feladatai,
a mecseki szénmedence területén

DR.  P Ó L A I  G Y Ö R G Y

A többi vállalathoz hasonlóan — iparágon 
belül — a Mecseki Szénbányák is elkészítette, 
s jóváhagyásra beterjesztette V. ötéves tervét.

A közvetlen cél: a term elési tervek m ara
déktalan teljesítése, am elynek megvalósítása 
több részfeladat végrehajtását is megköveteli.

Ezen részfeladatok egyike a földtani kutatás, 
ill. az elemző és értékelő földtani m unkával 
kapcsolatban tám asztott igények ill. követel
m ények kielégítése.

A fenti célok megvalósítása érdekében, ame
lyek az ötéves terv időszaka folyam án ránk  há
rulnak, kettős feladatot kell ellátnunk.

Ezek:

I. A külszíni kutatással kapcsolatos feladatok, 
meglévő bányák bővítése, ill. új bányák nyi
tásának lehetővé tétele érdekében.

II. A bányabeli kutatás, a term elési tervek  te l
jesítése és a szintkapcsolások (területkapcso
lások) lehetőségeinek megterem tése érdeké
ben.

I. KÜLSZÍNI KUTATÁS:

A) Mélyműveléshez szükséges kutatás

A Mecseki Szénbányák működő bányaüzem ei 
területén elsősorban a pécs—komlói kőszénvo
nulatban m integy 200 M t ipari szénvagyon 
áll rendelkezésre. Ez önmagában véve nagy 
mennyiség. Az egyes term elő egységek közötti 
megoszlási arány azonban korántsem  kedvező. 
Szükségessé válik tehá t olyan terü letek  meg
kutatása, am ely — eredm ény esetén — távlat
ban is biztosítja a hazai kokszszén term elési igé
nyek kielégítését. Ennek felismerése jegyében 
m ár az ötödik ötéves terv  időszakában külszíni 
fúrásos kutatásokat kell végeznünk. Így készí
te ttük  el és terjesztettük be tárgyi időszakra 
vonatkozó kutatási program unkat, az alábbi 
területi megoszlásban:

1. Hosszúhetény—Vasas:

Az ötödik ötéves terv időszakában 4 db fú
rás lem élyítését tervezzük, annak érdekében, 
hogy a 20 M t ipari vagyonnal rendelkező Va
sas Bányaüzem m élyszinti folytatásában lévő 
hosszúhetényi bányaterület felső két szintjé
nek területét, 30 M t vagyont kitevő mennyiség
ben Vasashoz csatoljuk. Ezáltal hosszú távon 
lehetőség nyílik egy nagyüzemi terü let kialakí
tására.

2. Komló—Nyugat:

A 15 M t-s műveleti vagyonnal rendelkező 
Kossuth Bányaüzem közvetlen szomszédságá
ban lévő „Komló—N yugat” szabad területéből 
ugyancsak „területkapcsolás” címén, Kossuth 
Bánya területétől közvetlen É-ra eső részen, 2 
db kutatófúrás lem élyítését tervezzük. Ezen 
fúrások produktív volta esetében Kossuth Bá
nya élettartam át sikerül megnövelni.

3. Máza—Dél:

A bevezetőben em lített kedvezőtlen eloszlású 
szénvagyonhelyzet m ia tt szükségessé válik új 
önálló szabad terü let kutatása is. A baranyai 
ipari centrum  (Pécs—Komló környéke) m unka
erő biztosítása szempontjából sem nyújt olyan 
lehetőséget, m int a K-i Mecsek Északi részében 
lévő „Máza Dél—V áralja Dél” területkom p
lexum  környéke. — A cél megvalósítása érde
kében a tervidőszak folyamán

Máza Dél szabad terü letre : 14 db,
Váralja D. területére: 2 db,
Máza D. rem énybeli terü letre : 8 db,
Váralja D. rem énybeli területére: 12 db

kutatófúrás m élyítését ütem eztük be. A prog
ram  célja közismert; azaz a m integy 17 km2- 
nyi területen  elhelyezkedő 200 M t  vagyonmeny- 
nyiséget meghaladó szénterületre vonatkozóan 
földtani adatokat nyerjünk.

Az V. ötéves terv  időszakában tehát elsősor
ban a m integy 100 M t vagyonnal rendelkező 
Máza Déli szabad terü let kutatását folytatjuk. 
Földtani felépítése várhatóan nem különbözik 
a Pécs—komlói kőszénvonulattól. Eruptívumok 
jelenléte, a bonyolult hegységszerkezeti és te
lepülési viszonyok, ill. a vetők menti felszab
daltsága a bányászat számára itt is komoly hát
ráltató  tényezőt jelent.

A külszíni fúrásokkal kapcsolatban általában 
megjegyezzük, hogy a földtani adatokon és is
m ereteken túlm enően egyéb bányászatilag 
fontos alapadatok megszerzésére is törekszünk.

Ilyenek:

kőzethőmérséklet,
víz,
szén öngyulladásának megismerését célzó, 
széntelepek gázleadó képességének meg
állapítását képező,
a szénpor robbanásának vizsgálatából 
származó, ill. a bányaépítés számára nél
külözhetetlen kőzetmechanikai vizsgála
tokra irányuló adatok megszerzése.
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A fúrások átlagos mélysége 1000 m. A fúrási 
program  megvalósulásával kapcsolatban meg
jegyezzük, hogy m ár most a kezdés időszaká
ban eltolódás van. Az eredetileg betervezett 4 
db fúrás helyett ebben az évben csak 2 db mé
lyül le. Várható, hogy kutatási kapacitás h íjá
ban ez a lem aradás fokozódik.

B) Külfejtéses kutatás

Alárendelt, — de nem lényegtelen — jelen
tőséggel szerepel, összesen 85 db, max. 150 
m-s fúrólyuk lem élyítését tervezzük. 10 E fm 
hosszban.. A program  keretében a Széchenyi 
aknai területen 75 db, Vasas Dél terü letén  10 
db fúrólyuk kerül lem élyítésre. A kutatások 
célja az Erőmű, m int célfogyasztó részére vi
szonylag alacsony kaloriatartalm ú term ék biz
tosítása. M egvalósítása érdekében — azaz a cél
piac jellegénél fogva — kénytelenek vagyunk 
az 1,0 M t  alatti készleteket is bevonni a te r
melésbe, m ert a mélyművelésből származó kö
zépterm ék mennyisége az Erőmű igényeit nem 
elégíti ki. — Pécsbányaüzem  és Vasas távlatban 
tervezett fejlesztése m ár nem követeli meg egy 
külfejtési üzem létét, m ert középtermékekből 
az Erőmű kielégíthető.

II. BÁNYABELI KUTATÁS

A Mecseki Szénbányák területén  folyó bá
nyabeli (fúrásos) kutatás több m int két évtize
des m últra tek in t vissza. A nagyvolum enű ku
tatás azonban csak 1960-ban kezdődött. 10 év
vel később a fúrások összes m ennyisége m ár 
m eghaladta a 100 e fm -t. 1975-ben fúrásnem en
ként:

K utatófúrásból 68 000 fm
Biztonsági előfúrásból 13 000 fm
Gázlecsapoló fúrásból 6 000 fm
Gázfeszültség csökkentő
fúrásból 31000 fm
Műszaki fúrásból 6 000 fm

Összesen: 124 000 fm

teljesítettünk.

A fúrások aránya az utóbbi években eltoló
dik, a kutatófúrások rovására. A 706-os OBF- 
rendelet ezt a tendenciát erősíti.

Am int látható, az V. ötéves terv  folyam án 
ránk  háruló feladatok a bányabeli kutatás terén  
is nagyarányúak. A külszíni kutatással kapcso
latos gondok eltörpülnek bányabeli gondjaink
hoz, feladatainkhoz képest.

Ezzel kapcsolatos feladatainkat az alábbiak
ban vázoljuk:

1. Fúrásos kutatás

Tárgyidőszakban fúrásaink m ennyisége éves 
szinten átlagosan 130 e fm. Ennek m integy 50 
% -a kutatófúrás, a másik 50% -a a m ár emlí
te tt fúrásnem ek között oszlik meg. Valamennyi

fúrás folyamán nyert furadékm inta rétegsor
m eghatározásra kötelezett. 50 cm -kénti átlagos 
m intavétel esetében is ez vállalati szinten 260 
ezer db rétegm eghatározást és leírást jelent.

Bányabeli fúrógép-állom ányunk összes m eny- 
nyisége 83 db. Ebből 0-ra leírt 31,0%, erkölcsi
leg elavult 6%. A fúrógépállom ány összetételé
ből következik, hogy folyam atosan csak m int
egy 40 db-t tudunk üzemeltetni. 10—12 db ja
vításban van. A fúrógép-állom ány a nyugatné
m et TURMAG családhoz tartozó fúrógépekből 
tevődik össze. K utatófúrásainkat a földtani ki
fejlődésnek m egfelelően — helyesebben a lehe
tőség szerint — telepítjük. Egy-egy fúrási hely
ről — kívánság szerint — több fúrás telepítése 
is lehetővé válik.

A fúrásos kutatás nagy fogyatékossága, hogy 
megfelelő fúróberendezés hiányában nem tu 
dunk a működő szintekről 100—200 fm-s füg
gőleges kutatófúrásokat telepíteni. Ezáltal a 
kapcsolandó új szintek vonatkozásában, földta
ni alapism ereteket (település, tektonika, szénva- 
gyon stb.) csak extrapolálás ú tján  tudunk szol
gáltatni. Az em lített 200 millió t  ipari vagyon 
túlnyom ó többsége is a m űvelt szintek a la tt he
lyezkedik el, s Gj kategóriájú. Mindehhez hoz
zátartozik, hogy az új szintek kiképzése, a m ű
veletek tervezése — bővebb ism eretek hiányá
ban —sohasem tud a követelm ényeknek ki
elégítően megfelelni. Több esetben ér bennün
ket olyan kellem etlen meglepetés, amely a 
szintek alá m ély ített kutatófúrásokkal elkerül
hető lenne.

2. Geofizikai m érések:

1973. év óta sikeres kikísérletezés u tán  beve
zettük és rendszeresítettük a bányabeli fúró
lyukak rádióaktív (geofizikai) szelvényezését. 
1974. évben 11 E fm. 1975-ben 9 E fm lyukhosz- 
szat szelvényeztünk, amely a kutatófúrások 
m integy 13%-a. Am ennyiben a kismélységű 
talpfúrásokat figyelmen kívül hagyjuk, lénye
gesen kedvezőbb képet kapunk. (40%) Feladat
ként tűztük ki, hogy az igen hasznosnak bizo
nyuló ezen m érések számát emelni fogjuk. A 
m ár k iépített üzemi geofizikai hálózatunk erő
sítése napirenden van.

3. Vágathajtás:

A tárgyidőszakban éves szinten átlagosan 
m integy 45 km vágat kihajtására kerül sor ösz- 
szesen. Földtani feltérképezésük a geológiai 
szolgálat feladata.

Igények:

A Mecseki Szénbányák földtani szolgálatának 
feladata az utóbbi években megsokszorozódott. 
E feladatok teljesítése csak a személyi, tárgyi 
és anyagi feltételek fejlesztésével lehetséges. 
Földtani szolgálatunk feladata jelenleg hárm as 
irá n y ú :
a) felvételező, rétegmeghatározó,
b) elemző,
c) értékelő, összesítő földtani m unka.
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Az igények kielégítéséhez elsődleges szem
pont a személyi feltételek biztosítása. A Me
cseki Szénbányáknál 18 fő okleveles geológus
mérnök, geológus ill. geofizikus m érnök dolgo
zik. Földtani vonatkozású m unkakörben továb
bi 15 fő geológus-technikus, ill. 10—15 éves 
hasonló jellegű gyakorlattal rendelkező bánya
technikus egészíti ki az állományt. Nehézséget 
jelent az utánpótlás hiánya.

A vágathajtások napi ütem e jelentős, a biz
tosítások nem teszik lehetővé az utólagos szel
vényezést. Nagy számban van olyan m unka
hely, ahol délelőtt és délután is el kell végezni 
a földtani szelvényezést. Ehhez az ism ertetett 
létszám nem elegendő. A m unkák m aradékta
lan elvégzéséhez 8— 10 szakemberrel kellene 
növelni a vállalati-üzem i létszámot. Ráadásul 
az OBF-utasításokban foglaltak alapján, a föld
tani szolgálatok a gázkitöréses m unkahelyeken, 
az ÁBBSZ XII. fejezetében előírtakon kívül to
vábbi szigorítások alapján az alábbiakra köte
lezettek :

Gázkitörésveszélyes és gázkitörésgyanús elő
váj ási m unkahely m egindítása előtt a vágat el
ső 100 m-es szakaszára földtani szelvényt kell 
készíteni, a geológiai, bányam űvelési ism eretek 
alapján várható vetőket, földtani zavartságot, 
az ism ert vagy várható telepvastagságot, a köz
vetlen fekü- és fedüréteget legalább 5—5 m é
ter vastagságban, a tervezett vágatot (vágatszel
vényt) és a vágat fölött a vágathajtás idősza
kára tervezett, m ár folyam atban lévő, vagy be
fejezett bányaművelési tevékenységet a földtani 
szelvényen fel kell tüntetni.

A tényleges helyzetnek megfelelő földtani 
szelvényt — az észlelt adatok alapján — az elő
zetes földtani szelvény alatt, azzal azonos mé
retarányban — folyam atosan vezetni kell.

Ha vágat 100 m -nél hosszabb, a következő 
100 m -re az előzetes földtani szelvényt és a 
technológiai előírásokat az első szakasz 80. mé
terének elérése u tán  el kell készíteni és az 
esetleg módosult technológiai előírásokat a 
m unkahely 85. m éterétől alkalmazni kell a 
technológiai előírásokra fentebb (3/c pontban) 
m eghatározott értelem szerű érvényesítésével. 
(Ugyanez 100 m -ként ismétlődő feladata.) Ha a 
vágat (vágatszakasz) 100 m -nél rövidebb, a 
földtani szelvényt a tervezett vágathosszat 20 
m -rel meghaladó szakaszra kell elkészíteni.

A bányaüzem i földtani szolgálat köteles tech
nológiai előírásban rögzített feladatait ellátni, 
az észlelt adatokról ny ilvántartást vezetni és 
azokat folyam atosan elemezni, értékelni. A fo
lyamatos értékelés (elemzés) alapján az üzem 
felelős műszaki vezetőjét rendszeresen tájékoz
tatn i kell, aki a szükséges intézkedéseket — 
technológiai előírások szigorítása, védekezési 
eljárások alkalmazása, vonatkozó előírások stb. 
— időben köteles megtenni.

A rendelet máról holnapra érvénybe lépett,

hatóságilag kötelezettek vagyunk annak betar
tására, változatlan létszám m ellett, amely óri
ási pluszm egterhelést, s kiem elt felelősséget je
lent. Ez az elsőrendű munka, amelynek nem 
teljesítését közvetlen elm arasztalás követi.

Igényesnek kell lenni önmagunkkal szem
ben, hogy a szükségletnek megfelelően szak
ember utánpótlásunkat biztosítsuk, ill. ennek 
lehetőségét m egterem tsük. E cél megvalósítá
sához visz bennünket közelebb a Miskolci Mű
szaki Egyetemen az elm últ napokban szerzett 
tapasztalatunk, ahol 15 félév után végre a mo
dern műszaki, ill. m érnökföldtani tantárgyak 
m ellett, a régi, klasszikus értelem ben vett fő 
szaktantárgyak oktatása is 1975. szeptember 1- 
től — összetételében vélem ényünk szerint igen 
helyesen — megkezdődött. /

A klasszikus földtani tárgyakat, m int a gya
korlati életben igen használható eszközöket 
(elemzőföldtan, hegységszerkezet, általános föld
tan, stratigráfia stb.) az egyetem padjaiban kell 
m egszerettetniök a jövő szakembereivel. Ez az 
igények megvalósíthatóságának egyik bázisa. 
Egy-egy medence részletes ism eretére való tö
rekvés, telepazonosítás stb. különösen a sokte
lepes mecseki medencében nélkülözhetetlen. 
Anyagi haszna forintban fel sem mérhető.

Ne feledkezzünk el a legnehezebb és legve
szélyesebb m unkát végző fizikai munkásokról 
sem. El kell érnünk azt, hogy a fúrógépeket ki
szolgáló emberek, megfelelően szakképzettek 
legyenek, és bérben megközelítsék a vájárok és 
csillések keresetét. Ennek módja a m ár 15 évvel 
ezelőtt alkalmazott teljesítm énybérezésre való 
visszatérés. Enélkül sem minőségben, sem 
m ennyiségben nem várhatunk egy időbéres 
m unkástól annyit, m in t am ennyit teljesíteni 
képes lenne.

Az anyagi és tárgyi feltételek egymásra ha
tása folytán a term elés és fejlesztés igényeit 
kutatás vonatkozásában csak megfelelő fúrógé
pek biztosításával tud juk  megvalósítani. Gépi 
rendeléseink m inden évben eljutnak az illeté
kesekhez. Megalapozottságuk a reális igényeket 
tükrözik, kielégítésük kívánni valót hagy maga 
után. A kutatás a term elési igények végrehaj
tásának fontos eszköze és a felm erülő költség 
minimális, a kiterm elt szénre vetítve 4—5 
Ft/t.

Az előfeltételek teljesítése esetén, ha a fúró
gép és szakem berigényünk kielégítése m egtör
tént, akkor a bányaművelőknek annyi biztos 
adatot tudunk szolgáltatni, hogy ezáltal számí
tásaink szerint jelentős m ennyiségű vágathaj
tás m egtakarítása m ellett a termelő m unka fo
lyamatossága is — zökkenőmentesebben bizto
sítható.

Am int látható, a problém ák nagyok és nehe
zen megoldhatók. Előadásomban csak igen váz
latosan adhattam  számot az előttünk álló fel
adatokról.
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A dunántúli gyűjtőerőművel kapcsolatos 
földtani kutatás valamint a termelést 
segítő vízvédelmi és bányaföldtani 
feladatok a Tatabányai Szénbányáknál

A Tatabányai Szénbányák földtani kutatási 
feladatai közül jelenleg a legfontosabb a Du
nántúli G yűjtőerőm ű szénbázisának, a nagy
egyházi és m ányi te rü let szénvagyonának rész
letes m egkutatása, valam int a bányatervezéshez 
szükséges földtani adatok biztosítása.

Nem kisebb jelentőségű azonban a széntele- 
pekkel együtt előforduló bauxit m egkutatása 
sem, amely a nagyegyházi medencében — ahol 
m ár előzetes szinten m egkutatott a bauxit — 
ikerterm ékes bánya tervezésére ad lehetőséget. 
Igen erőteljes kutatás folyik területünkön, 
am elynek tapasztalatai m eghatározzák felada
tainkat nemcsak az ötéves tervben, hanem  a tá 
volabbi jövőben is.

Ezek közül m ár a bevezetőben a következő
ket kell kihangsúlyozni:

1. Folytatni kell a további folyamatos kutatást 
a rem énybeli területeken, valam int a m ár 
ismert, de részletesen nem m egkutatott te 
rü letek  ásványvagyonainak tisztázására.

2. Célszerű, az eddigieknél hatékonyabb kuta
tást folytatni, tehát egy-egy területen  ki
sebb ütem ben, vagy nagyobb földtani fel
dolgozó apparátussal, amely átgondoltabb 
dinam ikus fúrástelepítést tesz lehetővé.

3. Fokozottabb gondot kell fordítani a kutatás 
gazdaságosságára.

4. Érvényesíteni kell azt az elhatározott, de a 
gyakorlatban nem megvalósított elhatáro
zást, hogy a kutatásokat a KFH által meg
bízott kutatásvezetők irányítsák, akik fel 
vannak hatalm azva arra, hogy a saját szak
mai felelősségükre olyan döntéseket hozhat
nak, am it eddig többszöri bizottsági üléssel 
és egyéb időtrabló tárgyalásokkal lehetett, 
vagy éppen ezért nem lehetett elintézni.
E rövid bevezető u tán  tekintsük á t a Tata
bányai Szénbányák földtani szolgálatának 
konkrét feladatait.

Főbb tennivalóink az alábbiak szerint oszla
nak meg:

I. Üj szénterületek m egkutatása és földtani 
értékelése.

II. A term elést közvetlen segítő földtani kuta
tás, amely elsősorban a tektonikai viszo
nyok, valam int a telepkifejlődés változá
sainak m egállapításaira irányul a működő 
bányaüzemekben.

III. Vízvédelmi biztonsági kutatás a védőréteg
viszonyok és a víztárolók helyzetének meg
állapítására.

A földtani szolgálat m unkáját összefogja és 
irányítja  a Bányaföldtani Osztály, amely a m ű
szaki előkészítési főm érnök közvetlen irányítá
sa alatt végzi m unkáját. /

A földtani szolgálatban 12 fő rendelkezik fel
sőfokú végzettséggel, 9 technikus és 2 fő admi
nisztratív munkaerő.

Az összes létszám tehá t 23 fő, amelyből 18 a 
Bányaföldtani Osztály létszáma, 5 fő pedig a 
bányaüzem ek állományában van. A nemek sze
rin ti megoszlás 7 nő és 16 férfi.

I. Az új területek  m egkutatása

A Tatabányai Szénbányák érdekeltségi terü 
lete 1300 km2, amely m agába foglalja a Vértes 
északi előterét, valam int a Gerecse hegység 
nyugati és középső részét, valam int a fenti 
hegységektől a  Budai hegységig terjedő terüle
tet, délen Csákvár—Érd, északon pedig Páty— 
Perbál—Gyerm ely vonaláig.

A teljes területből szénkutatásra improduktív 
700 km2, tehát a te rü let valamivel több m int 
50%-a.

A működő bányák kb. 50 km  -nyi területén 
kívül m egkutatott, ill. kutatás a la tt áll 20 km2 
terület és további 80 km2 részletesebb kutatá
sára és kb. 450 km2-nyi terü let felderítésére 
kell felkészülni.

A rem énybeli terü letek  közül 2 területcso
portot különböztetünk meg:

1. A produktivitás m ár fúrással is igazolt.

Ilyen területek  az alábbiak:

a) Gyerm ely—T arján—Héreg közötti kb. 40 
km2-nyi terület.

b) Tardosbánya—V értestolna közötti me
dence (7 km2).

c) Zsámbéki te rü let (3 km2), ill. az ehhez 
kapcsolódó M ány—Zsámbék közötti te
rü le t (20 km2)

d) Vértessomlyó—Várgesztes kisebb pro
duktív területe (összesen 5 km2).

e) K örnyebánya—Patárhegy vonaltól nyu
gatra  eső terü le t (5,5 km2).

2. Fúrásokkal nem igazolt, de földtani és ré-
tegtani megfontolás alapján felderítésre ér
demes :
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a) A Vértes keleti előtere, főleg Szár és 
Vértesboglár környéke (120 km2).

b) Zsámbék—Biatorbágy—Etyek—Sótkút 
környéke (200 km2).

c) A Gerecse nyugati előterében Tatabánya 
—Környe közötti terü let (100 km2).

Az im produktív terü let az alaphegységkibú- 
vások és a m ár m egkutatott meddő területek.

Az eddigiekben csak a barnakőszén-kutatás 
perspektíváit vizsgáltuk, tekintettel a rra  azon
ban, hogy a nagyegyházi, mányi területen  a 
szénnel együtt bauxit is előfordul és ennek ki
term elése célszerűen a m egnyitásra kerülő 
szénbányákból tö rténhet — anélkül, hogy ezzel 
kapcsolatos perspektívákat részletesen elemez
nénk — meg kell állapítanunk, hogy a rem ény
beli szénterületek egy részén és ezen kívül a 
szénre meddőnek nyilvánított területeken is 
várható bauxit. Ez utóbbiak kutatását a BKV 
tervezi és irányítja. A szénnel együtt előfor
duló bauxit megismerését azonban, az ikerter- 
mékes bányák létesítési lehetőségeit eldöntendő 
a Tatabányai Szénbányáknak kell szorgalmaznia.

A Dunántúli Gyűjtőerőm ű szénbázisának 
megismerésében elért eredmények, a  kutatás 
jelenlegi állása és a további feladatok a követ
kezők:

Nagyegyháza

Az előzmények részletes ism ertetése nélkül 
összefoglaljuk az eddigi kutatásokat. A több 
szakaszban történő szén, bauxit és vízföldtani 
kutatás céljából összesen 241 fúrás mélyült, 
89 500 fm-el. Ezzel a nagyegyházi produktív 
területen kb. 160 x 160 m-es átlagos fúrási sű
rűséget értek el.

Az összes kutatásból a részletes szénkutatásra 
a fúrások 33%-a mélyült, 59% elsősorban a 
bauxitot ku tatta  és vízföldtani megfigyelésekre 
a fúrások 8% -át terveztük.

A fenti arányt a szén és a bauxit települési 
viszonyainak ism eretében indokoltnak tartjuk, 
a hidrogeológiai megfigyeléseket pedig a jel
zettnél lényegesen több fúrásban végeztük el a 
komplex ásványkutatás során.

A bauxit egész medencére kiterjedő felderítő 
és a nyugati rész előzetes szintű m egkutatását 
fejeztük be, ez utóbbi részletes kutatását tovább 
kell folytatnunk, hogy a bauxitterm elés meg
indításáig (1985-ig) a településről, a szennyező
elosztásról, az eddig esetleg nem kellően ism ert 
idősebb tektonikáról, a term eléshez szükséges 
részletességgel adataink legyenek.

A további részletes fázisnak megfelelő kuta
táshoz a BKV előzetes értékelése szerint még 
kb. 30 ezer fm lefúrása szükséges.

Ez a kutatás részben történhet a bányából 
is, azonban ez leszűkíti a kutatási lehetősé
geket, m ásrészt időben nagyon eltolja a kuta
tás befejezését, ezen felül a jelenlegi műszaki 
felkészültségünk sem olyan, hogy bányából a 
külszíni fúrással azonos értékű fúrólyukat tud
nánk mélyíteni.

Elsősorban további külszíni kutatást javaso
lunk tehát, emelyet azonban úgy kell tervezni, 
hogy ebbe beleilleszthetők legyenek a bányából 
megfelelő felkészültséggel m élyített fúrások is.

A szénterület m ár 1923 óta ism ert volt, azon
ban a korábbi kutatási fázisokban a hidrogeoló
giai viszonyok tisztázására olyan nagy gondot 
nem fordítottak, m in t am ilyet a korszerű víz
védelem megkíván, így a részletes kutatás után 
az OÁB javaslatára kiegészítő hidrogeológiai 
fúrásokat kellett lemélyíteni, tisztázni a fedő 
karsztos mészkövek és az alaphegység vízföld
tani jellemzőit.

Ez indított el egy igen jelentős újabb kutatási 
fázist, ugyanis az első fúrással 15 m jóminő
ségű bauxitot harántoltak.

A Tatabányai Szénbányák kezdeményezésére 
a KFH messzemenő támogatásával a hidroge
ológiai kutatáson kívül erőteljes bauxitkutatás 
indult meg a területen.

Az újabb kutatásokkal elért eredm ények igen 
jelentősek:

1. Az egész medence felderítő szintű bauxit- 
kutatása után előzetes fázisnak megfelelő 
ismeretességgel ku tattuk  meg a medence 
nyugati részén található telepszerű bauxit- 
fejlődést. am elynek készlete a 10 millió ton
nát is meghaladja.

2. Vízföldtani szempontból döntő jelentőségű 
annak a felismerése, hogy helyenként igen 
jelentős vastagságú áthalm ozott dolomittör
m elék települ a legtöbbször ugyancsak m ál
lóit és sokszor agyagos törm elékkel kitöltött 
szálbanálló dolomitra, amely kétségtelenül 
jelentős szigetelő hatással bír a triász karszt
víz betörése ellen. Ennek in situ védőréteg 
értékéről Csordakúton egy kísérleti vágatban 
fogunk biztos tám pontot szerezni.

3. Tisztázatlan volt a korábbi részletes szénku
tatás után, hogy a fedő összletben található 
mészkő rétegcsoportok, így a telepek közötti 
édesvízi mészkő és az alveolinás mészkő mi
lyen vízföldtani jellemzőkkel rendelkeznek 
és m ilyen vízvédelmi felkészültséget kíván
nak meg a bányászattól. Ezekről és általá
ban a medence vízföldtani helyzetéről az 
elvégzett vizsgálatok alapján a Bányászati 
Kutató Intézet Bányavízvédelmi Osztálya 
olyan részletes és kiváló érétkelést adott, 
hogy ezek figyelembevételével a szén és a 
bauxit vízvédelme egyaránt biztonságosan 
tervezhető.

4. Végezetül, de nem utolsósorban említem, 
hogy a kiegészítő bauxit és vízföldtani ku
tatás nagy m értékben pontosította a tektoni
kai képet, a telepkifejlődés horizonátlis vál
tozásait és a kiékelődési határokat.
A szénvagyonban lényeges változást ez a 
kutatás — m int ahogy az várható is volt — 
m ár nem eredményezett.

További feladataink:
1. A m ár em lített részletes bauxitkutatás első

sorban az ism ert szénterületén.
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2. A medenceperemi felderítő jellegű bauxit- 
kutatás, ill. az így produktívnak bizonyult 
helyeken a részletesebb kutatás folytatása.

A meginduló bányászattal kapcsolatos egyéb 
feladatainkkal a későbbiekben még foglalko
zunk.

Csordakút

A területen a részletes szénkutatás 1968-ban 
befejeződött. Az OÁB 1919/69. sz. határozata 
szerint ugyan a m egkutatottság nem érte el a 
kívánt szintet, de a ku tatást befejezettnek nyil
vánították azzal, hogy az alsó telepnél 1,6 m il
lió t készlet produktivitását a bányam űveletek 
során tisztázni kell.

A bányászat 1971-ben m egindult a magasabb 
karsztvíznívó feletti terü let lefejtésére irányuló 
feltárással. Jelenleg m ár a víznívó alatti te rü 
letek előkészítése van folyam atban. Időközben 
a nagyegyházi kutatással egyidőben a hidroge
ológiai és részben a bauxitkutatást is kiterjesz
te ttük  a csordakúti területre, így 17 újabb fúrás 
m élyült ezen a helyen. Bauxit indikációk ezen 
újabb fúrásokban is m utatkoztak, ezért ennek 
m egkutatása — elsősorban a bányászattal m ár 
fe ltárt területen  — sürgős feladat, amelynek 
m egkutatását a KFH a BKV-nál tö rtén t meg
rendelésével a kutatási kapacitást és a fúrások 
időben történő m egindítását biztosította.

Feladataink ezen a téren:

a) A bauxitkutatást a lehetőség szerint előse
gíteni a bányából történő kutatással is.

b) A kutatást folyam atosan tovább folytatni a 
részletes kutatás befejezéséig.

c) A bauxitkutatás befejezésével részletes ér
tékelő jelentés készítése.

Mány

Az előzetes szintű kutatás eredm ényeit az 
1974-ben készített zárójelentés foglalja össze, 
annak alapján terveztük meg a részletes szén
kutatási fázist, am elyet a KFH a 354/75. sz. 
határozatával jóváhagyott.

A bányanyitási tervekhez igazodva a kuta
tást 1976. év végéig feltétlenül be kellett volna 
fejezni, ezért a kutatási program ot az eredeti 
80 ezer m -ről 45 ezer fm -re csökkentettük, egy
ben a KFH a hazai korlátozott fúrási kapacitás 
m iatt a Szovjetuniótól 40 000 fm kutatófúrás 
lem élyítését rendelte meg.

A OFKFV igen nehéz helyzetben, de a válla
lásainak teljesítésére a maximális erőfeszítések
kel, a részletes komplex kutatás megvalósításán 
dolgozik.

Az elm últ évben összesen 14 000 fm fúrás 
mélyült, amelyből a Dorogi Szénbányák 2 be
rendezésével 2485 fm -t teljesített.

Ez évi előirányzat 19 800 fm, am elyet véle
m ényünk szerint csak úgy tudnak teljesíteni, 
ha az eddigieknél nagyobb segítséget kap a 
vállalat.

Igen örvendetes, hogy a szovjet fúrócsoport 
érkezése m ár aláírt szerződéssel biztosított, 
azonban a 3—4 hónapos késés m iatt a részükre 
előirányzott 19 400 fm lefúrása ebben az évben 
m ár nem nagyon lehetséges.

A kutatások befejezését 1977. év közepére 
várhatjuk, amelynek értékelő zárójelentését 
1977. dec. 31-ig tud juk  elkészíteni.

A KFH-hoz beterjesztett módosított progra
mot a KFH tudomásul vette azzal, hogy az ere
deti határozat szerint az 1976. évi első ütem 
befejezése (azaz kb. 17 000 fm lefúrása) után 
értékelő jelentést kell készíteni és ennek alap
ján dönt a további kutatásokról.

Az eddigi kutatások során szerzett tapasz
talatok alapján a kutatási módszerrel kapcso
latos legfontosabb javaslatainkat és feladatokat 
az alábbiakban foglalhatjuk össze:

1. Jól felszerelt és kellő számú feldolgozó ge
ológussal rendelkező fúrási kapacitást kell 
létrehozni az OFKFV-nél, aki az eddigiek
nél gyorsabb ütem ű kutatásoknak is meg 
tud felelni.

2. Feltétlenül növelni kell a kutatás hatékony
ságát és gazdaságosságát. Ez elérhető az á t
gondoltabb fúrástelepítéssel és a m indenre 
kiterjedő komplex földtani feldolgozással.

3. A felderítő szakaszban a fúrásokat teljes 
egészében m agfúrással javasoljuk mélyíteni 
részletes anyagvizsgálatokkal és az alapján 
kell kijelölni a további kutatás feladatait, 
meghatározni az elvégzendő anyagvizsgála
tokat a következő kutatási fázisban.

4. Az anyagvizsgálatoknak lépést kellene ta r
tani a fúrásokkal, m ert ezek eredm ényeit 
fel kell használni a további fúrások telepí
téséhez, ill. a többi fázisban végzendő vizs
gálatok kijelöléséhez.

5. A fúrás befejezése után elkészült földtani 
dokumentációban a földtani naplót a geofi
zikával és a minőségi eredm ényekkel egyez
tetve kell összeállítani és ennek tartalm az
nia kell az összes fúrásra vonatkozó vizsgá
lati eredm ényt. (Nagyegyházi zárójelentés 
összeállítása során szerzett tapasztalatunk 
ugyanis az, hogy a dokumentációban szerep
lő legtöbbször nyers adatokat az értékelés
hez felhasználni nem tudjuk, kénytelenek 
vagyunk ezeket a többi adattal egyeztetve 
átértékelni.

6. Nagyobb terjedelm ű kutatásoknál gondos
kodni kell az ellenőrzésre e lte tt magm inták 
tárolására szolgáló helyiségről, m ert a nagy
eg y h áz i-m án y i fúrások nem megfelelően 
tárolt m intái közül is igen sok m ár használ
hatatlanná vált. Ezt kívánjuk m ost elkerülni 
a Tatabányai Szénbányák finanszírozásával 
építés a la tt álló m agraktárral. Ez után m ár 
a területünkön mélyülő fúrások ellenőrző 
m intái egy helyen és hozzáférhetően lesznek 
tárolva.

Az eddigiekben részletesen ism ertetett terü 
letek kutatásának befejezésén kívül, tovább
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kell fo ly tatnunk a felderítő kutatásokat az em
líte tt rem énybeli területeken, hogy ennek alap
ján kijelölhessük a további ku tatásra érdemes 
területeket és azokat időben meg tud juk  részle
tesen kutatni.

Az V. ötéves tervben ezért évenként 25—30 
ezer folyóm éter kutatófúrás lem élyítése kívá
natos, így az ötéves terv  végéig felderítő szin
ten m egkutatnánk a legfontosabb rem énybeli 
területeinket és befejezhetnénk a M ány—Tar
ján—Héreg közötti terü let részletes kutatását.

II.

A term elést segítő kutatások irányításában 
a bányaüzem eknél dolgozó geológusokra hárul 
a nagyobb feladat. V állalatunknál, úgy érzem 
ezen a téren  sok még a tennivaló. Ennek oka 
véleményem szerint az,hogy a kifejezetten bá
nyaföldtani m unkától a m ás irányú leterheltség 
elvonja a bányába járó geológusokat. Csökken- 
tenünk kell az adm inisztratív jellegű m unkát, 
hogy geológusaink többet járhassanak bányába 
és így nagyobb segítséget tud janak  nyú jtan i a 
term elési feladatok ellátásához.

Különösen fontos, hogy a feltárások előkészí
tésében tám aszkodni tud janak  az üzemi geoló
gusokra, akik a bányabeli és külszíni fúrások 
földtani értékelésével segíthetik az optimális 
irány és szintek kijelölését.

Jelentős segítséget nyú jtha t még a viszony
lag egyszerű kifejlődésű Tatabányai medencé
ben is a geológus a telepazonosításokkal vagy 
az egyes padok azonosításával ott, ahol rövid 
távolságon belül jelentős kifejlődésbeli válto
zások tapasztalhatók.

Természetesen egyik legfontosabb feladata 
kell, hogy legyen a geológusoknak a  szénva- 
gyonnak és változásainak az üzem által is hasz
nosítható módon történő nyilvántartása. Az ás
ványvagyongazdálkodás lenne tulajdonképpen 
a megfelelőbb kifejezés, ehhez azonban a jelen
legi ásványvagyon-nyilvántartásokban elsősor
ban a kiterm elhető készleteknek a reális lehe
tőségekhez igazodó és a helyi sajátosságokat 
jobban figyelembe ve tt és a népgazdasági meg
ítélés alapján szám ított kiterm elhető vagyon
nak az összhangját kell m egterem teni. Igen ör
vendetesnek ta rtju k  az OÁB ezirányú intézke

déseit. Az ásványvagyon-gazdálkodást e nélkül 
nem lehet jól kézbentartani, form álissá válik az 
ásványvagyon-visszahagyások és veszteségek el
bírálása is. Célunk pedig csak az lehet, amire 
az OÄB is törekszik, hogy a szénvagyonnal tö r
ténő ésszerűbb gazdálkodás lehetőségeit meg
terem tsük.

III.

A harm adik feladatkörbe a vízvédelmi szem
pontból történő kutatások tartoznak, ide a bá
nyák vízvédelm ének kialakításához, a vízve
szély gyakorlati elhárításához szükséges vizsgá
latokat soroljuk.

Jelenleg az ÁBBSZ XIII. fejezete előírásai
nak megfelelően, a m űszaki üzemi tervekkel 
összhangban levő biztonságos vízvédelem kiala
kítása és ennek szükség szerinti módosítása, ill. 
kiegészítése a legfontosabb gyakorlati feladat. 
Ennek irányítását vállalatunknál a Bányaföld
tan i Osztály végzi, amely egyben ellátja ezzel 
kapcsolatos m űszaki adm inisztrációit is.

A gyakorlati feladatokat, a fúrások irányítá- . 
sát, értékelését, a védőrétegviszonyok és a szer
kezet tisztázását a bányaüzem i geológusoknak 
kell ellátni a Bányaföldtani Osztály irányítása 
m ellett. Rendszeres és fontos tevékenység a bá
nyászat biztonsága érdekében a visszafejlődő
ben levő tatabányai m edencében is, sokkal na
gyobb feladatot jelen t azonban az új bányák
ban, ahol fedő- és fekűvízveszéllyel egyaránt 
számolni kell. Tervszerű lecsapolással kell meg
előzni i tt  a váratlan  vízbetöréseket a fedőből és 
a fekű triász karsztvíz helyi nyom áscsökkenté
sével lehetőleg kizárni a bányatérségből a víz
beáramlásokat.

Szükséges tehát, hogy az üzemi bányaföldtani 
szolgálatot megerősítsük, m ert a nagyegyházi 
és m ányi bányákban csak egy ütőképes bánya
földtani szolgálat tud m egbirkózni a feladatok
kal.

Röviden inkább csak az elvégzendő feladato
kat és problém ákat tud tam  érinteni, befejezésül 
azonban el kell mondanom, hogy jó szakembe
rekből álló földtani szolgálat van vállalatunk
nál, am elyet az igen komoly eddigi eredm ények 
tanúsítanak és ez biztosíték arra, hogy az el
következendő nagyobb feladatokat is a tőlünk 
telhető módon megoldjuk.
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A Borsodi Szénbányák földtani kutatási 
feladatai, az V. ötéves tervidőszakban, 
valamint a termelési kutatás helyzete 
és problémái

Az V. ötéves terv term elési előirányzatai és 
a működő bányák m egkutatottsága m eghatá
rozzák a részletes fázisú földtani kutatási fel
adatait.

A Borsodi Szénbányáknak jelenleg 15 m ű
ködő bányája van. Ezek közül három  ham aro
san befejez, ezek term elését a többiek veszik át.

A bányaterületek m egkutatását, a kategória
arányok jelzik. Eszerint a 0,8 műrevalósági 
m utató feletti szénvagyonarányok az alábbiak:

A kategória: 13,7%
в 27,40/0
Ci 49,20/o
c a „ 9,7%

Ez a m egkutatottsági arány jónak mondható. 
Az A -f- В kategóriájú szénvagyon 30% feletti, 
a C< kategóriájú szénvagyon 10% alatti. A m ű
ködő bányák m indegyike rendelkezik m egkuta
tottsági nyilatkozattal és a kutatási eredm é
nyek értékeléséről összefoglaló földtani jelen
tések készültek. Az összefoglaló földtani jelen
tések adatainak utólagos bányabeli ellenőrzése 
azt m utatja, hogy a kutató fúrások alapján a 
települési szerkezet figyelem bevételével és a 
korrelációs összefüggések felhasználásával meg
határozott vastagsági és minőségi adatok a bá
nyászat tervezési igényeit kielégítik.

Az összefoglaló földtani jelentések szerkezeti 
adatainak utólagos ellenőrzése pedig azt igazol
ja, hogy borsodi vonatkozásban megfelelő fú
rási távolság esetén (optimális háló- vagy szel
vénykeretben) az 5 m -nél nagyobb elvetési ma
gasságú vető m inden esetben, míg a 2—5 m 
közöttiek kb. 50% -ban (területenként váltakozó 
eloszlásban) kim utathatók.

Ezek a bányabeli megfigyelések alapján ki
m utato tt kis eltérések, ill. az utólagos kutatástól 
várható csekély többlet-információ azt bizonyít
ják, hogy a bányaterületeken belül az utólagos, 
külszínről történő földtani kutatás nem indokolt. 
Ezért ilyet az V. ötéves tervben nem is tervez
tünk.

1. Működő bányák területének bővítése.

Az aknák egy részének ahhoz, hogy a term e
lési igényeket kielégítsék, mezőkapcsolásra, 
szénvagyonnövelésre van szüksége. A bányate
lekkel lefedni kívánt terü letek  m egkutatása 
ezért az V. ötéves terv  legfontosabb földtani 
kutatási feladata.

A tervezett kutatási területek:

Sajómercse kutatási terü let (Putnok Dél bő
vítés)

Egercsehi É.
A területen  1978-ban m ár vágathajtást te r

vezünk. i
Feketevölgyi bővítés:
1977-ben bányászati feltárást tervezünk.

Tervtáró bővítés: M egkutatása 1979-ben ese
dékes.

A mezőkapcsolások terü lete kb. 15 km1 2.
A mezőkapcsolások révén várható szénvagyon

w  .
növekedés 34 millió tonna (—  > 0 ,8 ) .

к
A részletes kutatáshoz tervbe vett fúrások 

darabszáma: 55.
A részletes kutatáshoz tervezett fúrások fm: 

19 000.
A mezőkapcsolások közül különösen a Put- 

noki bővítés sürgős, am elyről 1976 második fe
lében összefoglaló földtani jelentés elkészítését 
tervezzük.

A kutatási terü letek  alacsony ismeretességi 
(megkutatottsági) foka (a területek  szénvagyo
nának zöme C2 kategóriájú) m ár jelenleg is 
komoly megítélési problém át jelent számunkra, 
m ert nem bizonyos, hogy azoknak a bányáknak 
a mezőkapcsolása indokolt, amelyek jelentős 
szénvagyonnal rendelkeznek. Előfordulhat 
ugyanis, hogy a mezőkapcsolásra szánt terü le
tek  bányászati lehetősége sem jobb, m int a je
lenlegi bányaterület esetleg lefejtésre tervbe 
nem vett része.

2. A vállalati tervezést befolyásoló 
új szénterületek m egkutatása

A sajómercsei kutatási terü let várható szén- 
vagyona országos szinten is jelentős (kb. 65 
millió tonna). A kiterm elhető szénvagyon m űre
valósági m utatója: 1,02 (mm >  0,8).

A jelenlegi putnoki bánya területénél a sajó
m ercsei szénelőfordulás kedvezőbb, mivel a 
széntelepek vastagabbak, minőségük nem rom 
lik, és a széntelep kíséretében Putnokon elő
forduló rétegvizet tartalm azó homokrétegek 
kimaradnak.

A sajómercsei szénterület m egkutatását sür
gőssé teszi, hogy a széntelepek körülhatárolása, 
mennyiségi és minőségi ism erete nélkül a Put
noki akna helyzete, fejlesztése nehezen ítélhető 
meg. Csak további kutatás alapján dönthető el,
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hogy a szénterület a putnoki aknához tartoz- 
zék-e, vagy új bányaterületként vehetjük szá
mításba.

Az előzetes kutatási fázis
mélyfúrási igénye: 21 db

6900 fm
A részletes kutatási fázis
mélyfúrási igénye: kb. 40 db

13 000 fm

Az Egercsehi akna termelése (összteljesítmé
nye) bár nagymértékben fejlődött a vállalat 
aknái között mégis kedvezőtlen helyet foglal el. 
A szénellátásban betöltött helyzete azonban 
megköveteli, hogy üzemben tartsuk. Ebben az 
esetben viszont azt a módot kell megtalálni, 
hogy Egercsehi gazdaságosan legyen term eltet
hető. Azt a részterületet kell tehát megkutatni, 
ahol a jelenlegi Egercsehi aknából a legkedve
zőbb kifejlődésű szénvagyon termelhető.

A kutatásra tervbevett terület egyébként a 
Borsodi Szénbányák Nyugat-borsodi szénterüle
tének — a földtani meggondolások alapján — 
az egyik legkedvezőbbnek ítélhető perspektivi
kus szénterülete. Észak és kelet felé ugyanis a 
széntelep vastagságának növekedése várható. A 
kutatást úgy kell irányítani, hogy előbb a fel
derítő fázisban a kedvező helyet kell megtalál
ni, majd ezen a területen a részletes kutatást 
elvégezni.

A tervezett kutatás:

felderítő fázisban: 12 db kb. 6 000 fm
részletes fázisban: 53 db kb. 25 000 fm

Az elvégzett kutatások alapján lehet dönteni 
az Egercsehi akna további sorsáról.

3. Megkezdett kutatások befejezése

Az Y. ötéves tervben előbbre kellene lépnünk 
abban is, hogy néhány terü let előzetes kutatási 
fázisát befejezzük (pl. Dubicsány, ahol a szén
terület ÉNy-i határának m egkutatása szüksé
ges). A feladat két szelvényben 4 db fúrással el
végezhető.

4. Perspektivikus kutatás

Néhány felderítő és perspektivikus jellegű 
mélyfúrás is szükséges lenne, hogy a medence
peremek és a mélyebb szintek megismerésében 
előbbre lépjünk. Borsodi területen ilyen jellegű 
fúrás utoljára 1969-ben mélyült, azóta újabb 
ismereteket nem szereztünk.

A Borsodi Szénbányák területén a tervbevett 
bányabeli kutatófúrások (szerkezetkutató, talp- 
és főtefúrások) kb. 4500 fm -t tesznek ki. (Ezek
ben nem szerepelnek a technológiai jellegű 
fúrások.)

Már a betervezett fúrások darabszáma és 
fm-mennyisége is jóval kevesebb, m int az 1963 
—67. év közötti tényleges értékek, mégis ezek 
egy részét a fúróberendezések korszerűtlensége,

rossz állapota m iatt teljesíteni nem tudjuk. 
(Kisebb helyigényű, könnyebb súlyú, könnyen 
mozgatható és nagyobb kapacitású fúróberen
dezésekre lenne szükségünk).

Jelen helyzetünkben sokszor kutatóvágattal 
vagyunk kénytelenek megoldani olyan helyze
teket, amelyeket régebben mélyfúróberendezé
sekkel oldottunk meg.

A bányabeli kutatások szükségességét csupán 
a mélyfúrások mennyiségének és a szénvagyon 
visszahagyások összefüggése alapján is igen 
fontosnak kell megítélnünk. (A kutatások csök
kenésének arányában nő az ásványvagyonfel- 
hagyás.) Termelékenységnövelő hatására mérő- 
Számaink nincsenek.

A Borsodi Szénbányák évente kb. 4500 fm 
kutató jellegű vágatot hajt ki. Ezek a vágatok 
nagyon sok földtani információt nyújtanak a 
bányaművelő mérnökök számára.

Régebben a kutatóvágatok túlnyomó részéről 
megfelelő földtani szelvények álltak rendelke
zésünkre, melyről leolvashattuk a széntelep 
vastagságának és minőségének változását. En
nek alapján tervezhettük a várható vastagsági 
és minőségi változásokat. Láttuk a vetők helyét 
és adatait. Ennek alapján szerkezeti térképet 
szerkesztettünk.

Napjainkban a szelvényezett vágatok aránya 
csökkent. Ennek oka, hogy az üzemi koncent
rációra történő törekvés m iatt (ami gazdasági 
vonatkozásban igen helyes) a létszám erősen 
csökkent. Egy üzemnek régebben is egy geoló
gusa volt, és m a is egy van. A megnövekedett 
napi vágathajtási hossz és a korszerű biztosí
tás (amely a széntelepek láthatóságát megszün
teti) a vágatszelvényezés naprakész állapotát 
igényelné.

Ismeretes, hogy a Borsodi Szénbányák terüle
tén a széntelepek felett közvetlenül, vagy védő
réteg közbetelepülésével rétegvizet tartalmazó 
homokrétegek települnek.

A vállalat 15 aknája közül az ÄBBSZ XIII. 
fejezete szerint 5 vízveszélyes, 2 részben víz
veszélyes, 7 nem vízveszélyes. (Ebből 3 aknánk 
az üzemelést hamarosan befejezi).

1976—80. között bányából lem élyített vízte
lenítő fúrások várható hossza: 27 OOOfm.

A víztelenítés módszereiben, hatásában a 
fúrások teljesítmény-növelésében (tehát a víz
telenítés gazdaságosságában) igen jelentős előre
haladás történt. Ennek fenntartása azonban a 
berendezések lerom lott állapota, rossz anyag- 
és eszközellátottsága m iatt igen nehéz feladatot 
ró ránk.

Tervezzük a rétegek külszínről történő vízte
lenítését, amelynek kedvező hatása m ár a vágat
hajtás időszakában jelentkezne, és ennek ered
m ényeként a kiterm elt víz hasznosítása is meg
történhetne. Ezt azonban az erre alkalmas be
rendezések hiánya és a nehezen beszerezhető, 
nagyteljesítm ényű szivattyúk m iatt megvalósí
tan i egyelőre nem tudjuk. Kívánatos lenne az 
Országos Földtani K utató-Fúró Vállalatnak az 
ilyen nagy teljesítm ényű fúrások lemélyítésére 
alkalmas fúróberendezés beszerzésére az intéz
kedést megtenni.
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A term elési kutatás továbbfejlesztésében igen 
sokat várunk a bányabeli geofizikai m érések 
alkalmazásától. A tektonikai kép sok esetben 
még a fejtésre előkészített szénterületeken sem 
ismert. A fejtést előkészítő vágatokban észlelt 
vetődések ugyanis a fejtési terü leten  m egszűn
hetnek, és új vetődések jelentkezhetnek. Erre 
más módszer — a hely igény és a gyorsaság 
m iatt — nincs, illetve nem ismert.

A bányabeli geofizikai módszerek bevezeté
sére, alkalm azhatóságára a Nehézipari Műszaki 
Egyetem Geofizikai Tanszéke dr. Csókás János 
tanszékvezető irányításával a Borsodi Szénbá
nyák területén  három  éve végez kísérleteket. 
Ennek alapján úgy látszik, hogy a széntelepek 
vetőzónái fejtéselőkészítő és feltáró vágatokban 
végzett geofizikai módszerekkel kim utathatók. 
Ezek közül az egyik az ún. szeizmikus telep
hullám ok módszere, m elyet a Ruhr-vidéki, a 
skóciai és az osztravai szénbányákban m ár évek 
óta alkalmaznak. A módszer hazai bevezetésé
nek a borsodi kísérletek szerint nincs elvi aka
dálya. A másik, az ún. geoelektromos telep
szondázások módszere, melyet, m in t új bánya
geofizikai módszert, a Borsodi Szénbányáknál 
kísérleteztek ki és a gyakorlatban kipróbáltak.

A bányabeli geofizikai módszerek bevezeté
sére a Nehézipari M inisztérium, a Központi 
Földtani H ivatal és a M agyar Szénbányászati 
Tröszt segítségét kérjük.

Előadásomban röviden foglalkoztam a Bor
sodi Szénbányák term elési kutatásának helyze
tével, nehézségeivel. Ezek az objektív nehézsé
gek azt hiszem országosan kisebb-nagyobb m ér
tékben jellemzőek. Ism ereteim  szerint ezek

kiküszöbölésére a M agyar Szénbányászati Tröszt 
jelentős erőfeszítéseket tesz.

Szólnom kell még röviden a bányaföldtani 
m unka helyzetének, megítélésének egyes prob
lém áiról is.

A term elő üzemeknél a földtani osztályok 
m egalakulása 22 éves m últra tek in t vissza. 
Szervezeti helye, felépítése, összetétele, m unka
köre (ügyrendje) azonban még ma is nagym ér
tékben eltérő. A bányam űvelés és a termelési 
kutatás nem fejlődött azonos m értékben.

Az eltérést elsősorban nem az egyes m eden
cék eltérő földtani bonyolultsága, hanem  a 
m űszaki vezetés igénye, a főgeológus felkészült
sége, szervezőkészsége és a kettőjük viszonya 
határozza meg.

A kölcsönös bizalom m egterem tését és a  bá
nyaföldtani m unka előbbrevitelét nagym érték
ben elősegítené, ha bányam érnökök és geoló
gusok őszintén és részleteiben fogalmaznák meg 
az elvárásokat és terem tenék meg azokat a lehe
tőségeket, am elyeket a bányam űvelés tervezé
séhez szükségesnek ta rtan ak ,' és bányageológu
soktól elvárnak. Ennek elősegítésére alkalmas
nak tartom  az Országos Ásványvagyon Bizott
ságot, ahol évek óta bányam érnökök és geoló
gusok igen hatékonyan tevékenykednek, és 
am elynek eredm ényeként sok hasznos elképze
lés született.

A kölcsönös bizalom, az akarás, a m unkák 
kellő koordinálása, az elvárások megfogalma
zása, a népgazdaság érdekeinek szem előtt ta r
tása a bányaföldtani m unka hatékonyságát 
növeli, elősegíti a nem megfelelő földtani isme
retből származó bányászati kockázat csökken
tését.
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A magyarországi lignitkutatás helyzete M A D A I L Á S Z L Ó

M agyarország külfejtésre alkalmas lignitva- 
gyonáról világos képet kaptunk az 1975. I. 1-i 
helyzet szerinti szén vagy on-újram inősítés ered- 
m ényeként.A  m egkutatottság és a következő 
évekre tervezett kutatás várható eredm ényei 
alapján a lignitvagyon-helyzetet vázlatosan a 
következőképpen jellem ezhetjük.

A Thorez Külfejtés, m int célbánya, 1969 óta 
term el lignitet a Gagarin Hőerőmű részére. Az 
erőm ű üzem eltetését 2000-ig tervezik, így a 
bánya term elési tevékenysége is eddig tart. Az 
erőmű szénellátása — a beruházási program ban 
előírtaknak megfelelően — biztosítva van. Ne
hézséget jelen t m ajd a Ny igét patak  völgyében 
lévő kevésbé produktív terü let m űvelése — 
m ely közel 3—4 évig ta r t  — mivel e területen  
a takarási arány eléri a 10 m3/t körüli értéket.

E problém a megoldása érdekében vizsgáltuk 
a külfejtés Karácsond irányába való elfordítá- 
sának lehetőségét, m ely variáció egyenletes 
term elést biztosíthatna, azonban ennek döntő 
hátránya, hogy H alm ajugra község egy részé
nek lebontásával járna  együtt. Gondot jelentene 
még a terü leten  áthaladó 3. sz. főközlekedési 
ú t új nyom vonalra történő áthelyezése.

Vizsgáljuk a külfejtés nyugati irányban való 
bővítési lehetőségét is.

Szóba kerü lt továbbá Nagyrédétől ÉK -re lévő 
területen  egy kisebb kapacitású külfejtés ny itá
sának lehetősége is az erőm ű teljes lignitigé
nyének kielégítésére, azonban a lignit gyenge 
minősége és a szállítás költsége egyértelm űen 
m űrevalótlanná te tte  a nagyrédei lignitvagyont.

Gondoltunk arra  a lehetőségre is, hogy a 
Gagarin Hőerőmű 2000-nél tovább üzemel. Eb
ben az esetben a Thorez Külfejtés K-i irányban 
— a N agyút—Kápolna—Füzesabony közötti 
rem énybeli lign itterü lettel — bővíthető, mely 
terü let m a tartalékkén t van nyilvántartva.

A Bükkábrány—Ernőd közötti lign itterü let 
részletesen m egkutatott, lignitvagyona 2000 
MW-os erőm ű tüzelőanyag-igényét is képes 
kielégíteni. Az erőmű és a bánya optimális 
nagyságának vizsgálata és a beruházási program  
kidolgozása folyam atban van.

N yugat-D unántúlon Szombathely és a nyu
gati országhatár közötti terü leten  Torony köz
ség közelében a felderítő kutatás a befejezéshez 
közeledik. Az előkészítő, m ajd a részletes kuta
tás eredm ényeként lesz m eghatározható a lignit- 
vágyon, am elynek m űrevaló része 1500—2000 
MW teljesítm ényű erőm ű szénellátását lesz hi
vatott biztosítani.

A Bódva-völgyben Kom játi község m elletti 
rem énybeli lignitterületen  várható még a to
vábbi kutatások eredm ényeként 40—50 millió 
tonna m űrevaló lignitvagyon, azonban erre ön
álló erőm ű telepítése nem gazdaságos.

A Cserhát előterében Erdőtarcsa környékén 
befejeződött az előkészítő felderítő kutatás, 
i tt  értékelésünk szerint nagy m ennyiségű m ű
revaló lignitvagyonra nem szám íthatunk.

Az elm ondottakból látható, hogy jelenlegi 
ism ereteink szerint a visontai, a bükkábrányi, 
és a toronyi lignitterületen  kívül erőmű ellátá
sára alkalmas külfejtés telepítésére jelenleg 
nem ism erünk további lehetőséget. A Központi 
Földtani H ivatal m ár évekkel ezelőtt látta  ezt, 
s újabb lignitterületek  kutatásának tervezéséhez 
elkészíttette az országos lignitkatasztert — ami 
az ország terü letén  lem élyített különböző célú 
és megbízhatóságú fúrások adatainak alapján 
készült — eszerint feltételezhető, hogy Dél- 
nyugat-D unántúlon, Zala m egyében még jelen
tős lignitvagyon kutatható  fel.

A lignitkutatás feladatai az ötödik ötéves
tervben

A lignitkutatás feladata a népgazdaság éves és 
távlati célkitűzéseinek megvalósításához meg
felelő m ennyiségű és m egkutatottságú lignit
vagyon biztosítása. A lignitkutatás tervezése 
során — m in t más nyersanyagok esetében is — 
azt kell célul kitűzni, hogy a kutatás előzze 
meg a term elő üzemek tervezését és telepítését, 
sőt tartalék terü leteket is biztosítson a termelés 
zavartalan folyamatosságához.

A lignitvagyonhelyzet vizsgálatából és a ku
tatás általános feladataiból egyértelm űen követ
keznek a lignitkutatás előttünk álló feladatai, 
vagyis:

— A Cserhát előtéri előkészítő felderítő ku
ta tást jelentéssel kell lezárni.

— A Bódva-völgyben és a Füzesabony—Kál 
—Kápolnai területen  kim utatott rem ény
beli lignitvagyont felderítő kutatással le 
kell határolni.

— A Torony környéki lign itterü lete t bánya 
és erőm ű tervezéséhez szükséges m érték
ben meg kell kutatni.

— D élnyugat-D unántúlon tisztázni kell a lig
n it előfordulásának lehetőségét.

E feladatok megvalósítására az ötödik ötéves 
terv  időszakában m integy 200 m F t áll rendel
kezésre. Az előirányzott összeg területenkénti 
felhasználását nem részletezzük; a kutatás során 
a célszerűségnek megfelelően az egyes terü lete
ken a tervezettnél több vagy kevesebb fúrás le
m élyítésére kerülhet sor.

Az előttünk álló lignitkutatási feladatok meg
valósítását azzal segíthetjük elő a legjobban,
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ha az eddigi kutatások során felm erült problé
m ákat felvetjük, s a kutatási feladatok haté
konyabb m egvalósítását szolgáló javaslatokat 
teszünk.

A Nehézipari M inisztérium Távlati Tervezési 
és Beruházási Főosztálya — a Műszaki Fejlesz
tési Főosztállyal egyetértésben — 1974-ben úgy 
döntött, hogy a külfejtéses lignitterületek vo
natkozásában az egész ország területe a M átra
aljai Szénbányákhoz tartozzék. Azonban e dön
tésnél nem határozták meg, hogy ezzel kapcso
latban vállalatunknak m ilyen kötelességei és 
jogai vannak. A lignitkutatást a Központi Föld
tani H ivatal szervezi, irányítja  és ellenőrzi, il
letve ellenőrizteti, s ebben a m unkában még 
nem alakult ki érdemleges feladatunk. A szük
séges feladatokat term észetesen örömmel telje
sítjük, és a jövőben az eddiginél nagyobb súly- 
lyal szeretnénk e m unkában résztvenni.

A lignitkutatásban végzett m unkánk eddigi 
tapasztalatai alapján a következő főbb gondo
latok felvetését ta rtju k  szükségesnek:

A lignitkutatási igényt és a kutatókapacitást 
az elm últ években sajnos nem sikerült jól ösz- 
szehangolni, a következő években ennek meg
valósítását biztosítani kell.

A Torony környéki területen  évek óta csak 
két, esetleg három  fúróberendezés dolgozik. 
Közben volt lignitkutatás Somogybán, a Cser
hát előterén és a Füzesabony—Kál-Kápolnai 
területen. Em iatt nem sikerült azt az előzetes 
elképzelést megvalósítani, hogy ez évben ké
szüljön el a toronyi terü let összefoglaló földtani 
jelentése.

A kutatási m unkák kivitelezésének célszerű 
sorrendjét gyakran am iatt nem lehet betartani, 
hogy egy-egy kutatás befejezése u tán  a földtani 
jelentés és a továbbkutatási javaslat elkészítése 
időben nagyon elhúzódik.

A tapasztalatokból leszűrhető az a következ
tetés, hogy a fúrási kapacitást célszerű egy-egy 
adott terü letre  koncentrálni.

A fúrási m unka minőségével, a  magkihozatal- 
lal elégedettek lehetünk. A feldolgozásnak azon
ban vannak olyan problémái, melyek csak közös 
erővel oldhatók meg.

A régebbi értékeléseknél a lignittelepek m i
nőségi jellemzőit állandó nedességtartalom  fi
gyelembevételével számítottuk. Ez helytelen 
gyakorlat volt, hiszen elképzelhetetlen, hogy 
egy lignittelepben lévő agyagpadnak ugyanany- 
nyi legyen a nedvességtartalma, m int az alatta 
vagy* fölötte lévő esetleg 2000 kcal/kg fű tőér
tékű lignitpadnak. Az így figyelembe vett és 
szám ított elemzési sorok nagyfokú torzítást m u
tatnak. Ennek kiküszöbölésére az utóbbi 1—2 
évben a term észetes települési állapot szerinti 
minőséget igyekszünk meghatározni, illetve 
megközelíteni. A Központi Földtani Hivatal 
megrendelésére főleg a Bányászati Tervező In
tézet igyekezett a term észetes települési állapot 
szerinti minőségi jellemzők legvalószínűbb érté
két m eghatározni a m atem atikai statisztika 
módszerével, m eghatározott valószínűségi szin
ten érvényes hibahatárok mellett. Mivel azon
ban az „in situ” helyzet nem reprodukálható, 
a szám ított minőségi jellemzők nagym értékben

eltérhetnek a term észetes települési állapottól. 
Ha ezt pontosan meg is lehetne határozni, mire 
term elésre kerül sor, ez az állapot m ár meg
változik. M inden esetre a term észetes települési 
állapot meghatározására, megközelítésére irá
nyuló törekvés helyes volt, azonban ezt csak a 
fejlődés egy fokának szabad tekinteni. Ettől 
tovább kell lépni, olyan minőségi jellemzők fi
gyelem bevételére kell törekedni, melyek nem 
változnak a nedvességtartalom  változásának ha
tására. Ez elengedhetetlen feltétele a megbíz
ható lignitvagyon-m eghatározásnak és az ás
vány vagyon-gazdálkodásnak.

I tt  kell m egem lítenünk a geofizikai kutatási 
módszerek nem kellő m értékű felhasználását a 
lignitkutatásban. A kutatásnál a különböző geo
fizikai vizsgálatok célja a földtani észlelés ki
egészítése, pontosabbá tétele, egyes kőzetfizikai 
tulajdonságok megismerése, egyes nyersanya
goknál a minőségi adatok gyors szolgáltatása és 
a fúrási m unka ellenőrzése. A m élyfúrásokban 
végzendő mélyfúrásgeofizikai vizsgálatokról a 
9/1973. KFH utasítás intézkedik. Az utasításban 
foglalt m érések elvégzése a lignitkutató-fúrá- 
sokban a fenti célra nem elegendő, hiszen a kő
zetfizikai tulajdonságokra és minőségi adatokra 
csak minimális, relatív értékeket szolgáltat. Az 
utóbbi években az elm életi geofizikai kutatás 
felszínre hozott sok lehetőséget kőzetfizikai és 
minőségi értékek geofizikai módszerekkel tö r
ténő meghatározására. Az elm életileg kidolgo
zott módszerek azonban csak akkor válnak a 
kutatás számára hasznosítható módszerekké, ha 
lehetőséget biztosítunk a kutatás során a szük
séges m érések elvégzésére, más módszerekkel 
m eghatározott értékekkel való összehasonlításra. 
Természetesen csak olyan fúrásokban célszerű 
ilyen m éréseket végezni, amelyekben az illető 
kőzetfizikai jellemzőt vagy minőségi értéket 
más, nem geofizikai módszerrel a kutatási terv  
szerint meghatározunk.

A kutatás és az ásványvagyon-meghatározás 
bizonytalansága a távlati tervezésben és a rö
vidtávú tervezésben továbbgyűrűződik, s végső 
soron a term elés során jelentkezik ha nincs, 
vagy nem megfelelő m értékű az utólagos, vagy 
term elési kutatás. A Thorez K ülfejtésben bár 
term elési kutatás végső soron volt, az üzemi 
földtani szolgálat hiányában nem volt megfelelő 
értékelés, így a kutatási bizonytalanság a te r
melési veszteség és hígulás irreális m értékét 
eredm ényezte. A jelenleg m ár szervezés alatt 
levő üzemi földtani szolgálat segítségével a te r
melési tapasztalatok összegyűjtésével, elemzésé
vel, a szükséges kutatások és vizsgálatok elvég
zésével nemcsak közvetlenül a term elést akar
ju k  segíteni, hanem  a távlati kutatás problém ái
nak a megoldását is szolgálni kívánjuk.

A lignitkutatás hatékonyságának elősegítése
érdekében

1. feltétlenül szükségesnek tartjuk , hogy az 
ország külfejtéses lignitterületeinek a M átraal
jai Szénbányák érdekeltségi körébe való tarto 
zásából adódó kötelességeket és jogokat a NIM 
illetékes főosztályai, a Központi Földtani Hiva-
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tá l és a M agyar Szénbányászati Tröszt határo
zatban rögzítsék.

A M átraaljai Szénbányák szakemberekkel 
való ellátottsága jelenleg megfelelő, a szervezés 
a la tt álló üzemi földtani szolgálat további erő
sítést jelent, így a szükséges m értékben gazdája 
tudunk és szeretnénk lenni az országban folyó 
lignitkutatásnak.

2. a jelenlegi energiahelyzetből adódóan el
képzelhetőnek tartjuk , hogy a Torony környéki 
lign itterü let hasznosítása hamarosan szóba ke
rülhet. Ezért feltétlenül szükségesnek látjuk  
a te rü let ku tatását az erőket koncentrálva gyor
síto tt ütem ben elvégezni. Elég gyakran m egtör
ténik  nálunk, hogy eléggé meg nem kutato tt 
terü letre  külfejtési tanulm ánytervet készítenek. 
Például tanulm ányterv készült m ár a még csak 
rem énybeli Bódva-völgyre és még előbb a To
rony környéki terü letre  is, pedig még a felderítő 
kutatás sem volt befejezve. Ezért is fontos a 
toronyi te rü let ku tatását meggyorsítani, hogy 
lehetőleg a következő tanulm ányterv m ár na
gyobb ismeretesség alapján készüljön.

Egy nem eléggé m egkutatott terü letrő l készí
te tt külfejtési tanulm ányterv  az adatok bizony
talansága m iatt félrevezethető lehet, s egy 
helytelen információ rányom hatja bélyegét a 
terü let további sorsára.

3. a lignitkatasztert és az elkészített délnyu
gat-dunántúli kutatási terveket felül kell vizs
gálni, esetleg új kutatási terveket kell készíteni, 
m elyek elsődleges célja a meglévő bizonytalan 
adatok ellenőrzése legyen.

4. feltétlenül érvényre kell ju tta tn i a komp
lex kutatás elvét. Minden egyes fúrást nemcsak 
földtani, hanem  hidrogeológiai és talajm echani
kai szempontból is bizonyos mélységig értékelni 
kell. Ez feltétlenül jobban szolgálja az egyes 
területek  bányaföldtani, bányaműszaki meg
ítélését.

5. a lignit minőségének jellemzésére elsősor
ban a száraz ham utartalm at kell meghatározni 
és alapadatként rögzíteni, m ert a lignit nedves
ségtartalm a változó és a települési nedvesség 
sem m érvadó a felhasználás szempontjából.

Fontos jellemző a lignit szénkőzettani fel
építése, m elynek vizsgálatát szorgalmazni kell. 
A szénminőség és a szénkőzettani jelleg közötti 
kapcsolatok m egállapításával segíthetünk leg
többet az üzemeltetőknek, m ert a szénkőzettani 
jelleg felismerése nem okoz különösebb nehéz
séget, így a term elvény m inőségének irányítása 
biztosabbá válik.

A lignitvagyon-meghatározás megköveteli, 
hogy a számbavételi feltételeket a szárazhamu- 
tartaiom ra felépítve dolgozzuk ki.

Célszerűnek ta rtju k  m eghatározni a telíte tt 
nedvességtartalm at is, m ert minőség szempont

jából a száraz állapot m ellett még a telítettség 
is állandó, biztos jellemző.

A lignit minőségének m egállapítására, s ké
sőbb a kutatási költség csökkentésére fokozot
tabb m értékben kell felhasználni a geofizikai 
m ódszerekben rejlő lehetőségeket. Ennek érde
kében szükségesnek tartjuk  a geofizikai vizsgá
lati módszerek lehetőségeit megvizsgálni, dön
teni a vizsgálatok szükségességéről és a kutatási 
program ba való beépítéséről.

6. a gépi adatfeldolgozás és vagyonszámítás 
eddigi tapasztalatai alapján feltétlenül szüksé
ges a számítógép adta lehetőségeket minél szé
lesebb körben kihasználni. Célszerű lenne a 
fúrási adatokat m ár a fúrások dokumentációjá
nak összeállításakor olyan form ában rögzíteni, 
hogy az m ár számítógépre kerülhessen. így egy 
terü let kutatásának befejezése és a rétegazono
sítás elvégzése után rövid idő ala tt készülhetne 
el a szénvagyonszámítás. Ezzel egyrészt meg
gyorsítanánk az értékelési m unkát, csökkenhet
ne a kutatási fázisok közötti idő, s a fúrási és 
számítási adatok legcélszerűbb nyilvántartási 
módja valósulna meg, alapadatokat szolgáltatva 
a szénbányászati információrendszer- ásvány
vagyon-gazdálkodási alrendszerének.

7. az elmondottakon kívül a M átraaljai Szén
bányák célkitűzései a következők:

— lignittelepek számbavételi és műrevalósági 
feltételeinek kidőlgozása,

— a műrevalósági számítások lignitkülfejtés
re vonatkozó továbbfeljesztése, az inhomo
genitás számítás m ódjának kidolgozása,

— a term elési veszteség és hígulás optimális 
m értékének meghatározása,

— szénkőzettani vizsgálatok megszervezése,

— kisátm érőjű sekélyfórásokban végezhető 
geofizikai vizsgálati módszerek kidolgozása 
a lignitm inőség gyors vizsgálata céljából,

— szénfalon végezhető gyors minőségvizs
gálatra alkalmas geofizikai kézi műszer 
használatának bevezetése,

— talajm echanikai vizsgálatok bővítése, s az 
eredm ények fokozottabb felhasználása a 
tervezésben és term elésben.

Az elm ondottak alapján látható, hogy az or
szágban folyó lignitkutatásnak nincsenek meg
oldhatatlannak tűnő problémái. Az általunk ta
pasztalt hiányosságok kiküszöbölésére javasolt 
megoldásokon tú l sok olyan lehetőség kínálko
zik, m elyek kihasználásával nagym értékben nö
velhetjük a lignitkutatás hatékonyságát, a ku
tatási eredm ények felhasználhatóságát a távlati 
tervezésben és a term elésben egyaránt.
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Az OFKFV felkészülése az V. ötéves 
tervidőszak földtani kutatási 
feladatainak ellátására

S O M S S I C H  L Á S Z L Ó N É

Elöljáróban megemlítem, hogy vállalatunk 
fúrási kapacitásának (1975-ben) 65—70% -a kő
szénkutatás, vagy valam ilyen form ában a szén
bányászattal kapcsolatos tevékenység, azonban 
felkészültségünk ennél lényegesen szélesebb 
körű, és így a m ost induló tervciklusra általá
ban szilárd-ásványi nyersanyagkutatásra készü
lünk.

Az ankét m unkája, tém aköre feleslegessé teszi 
,hogy a vállalatunkat kedvezőtlenül érintő előző 
tervciklusról ezen a helyen számot adjunk, 
az azonban ide kívánkozik, hogy 1974— 1975-től 
kezdve világosan lá tjuk  a földtani kutatásra 
váró, megnövekedett feladatokat — és bevall
juk, nagy örömmel tö ltö tt el bennünket, hogy a 
„felesleges, ill. átkoordinálásra” váró szakma 
helyett, népgazdasági szinten is hasznos, szük
séges tevékenységet kell végeznünk.

Az V. ötéves tervciklusra az intenzívebb fel
készülést az MSZMP GPB 1975. II. 20-i ülésén 
hozott határozatok indították el.

— A népgazdaság nyersanyag-szükségletének 
biztosítása érdekében a geológiai feltárás és 
hasznosítás gyorsítása gazdasági növekedé
sünk egyik fontos feltétele. A nyersanyagok 
világpiaci árának emelkedése következtében 
ásványi nyersanyagvagyonunkat m axim áli
san célszerű igénybe venni.

— A geológiai kutatás volum enének növelése 
m ellett javítani kell a kutatási tevékenység 
hatékonyságát. Törekedni kell a rendelkezés
re álló erőforrások koncentráltabb felhaszná
lására.

Hazai nyersanyaghelyzetünk újraértékelését, 
az MSZMP XI. kongresszusára készülve, ism ét 
m egfigyelhettük; a program nyilatkozat szerint:

„. . . a hazai szén- és lignitbázison új nagy- 
kapacitású erőm űveket létesítünk. Hasznosít
juk  réz-, ásvány- és szénhidrogén-vagyonún
kat, egyéb term észeti k incse inket. .  .”

Majd a XI. kongresszus határozatai között ol
vastuk:

„Az V. ötéves terv  időszakában — figye
lem m el a hazai és nemzetközi lehetőségekre 
— tovább korszerűsítjük az energiaszerkeze
tet, fo lytatjuk a földgázprogram végrehaj
tását, növeljük a szén felhasználását, külö
nösen a villamosenergia előállításában.
A nyersanyagok, az energiahordozók növek
vő felhsználása és a nehezebb beszerzési fel
tételek m iatt, fokozott gondot kell fordítani 
a szén vagyon — teljesebb, jobb, gazdaságo
sabb kiaknázására. Az ország term észeti

kincseinek, valam int nyersanyagainak hasz
nosítása átfogó intézkedéseket kíván.”

E határozatok megfogalmazása után, rövid idő 
elteltével m egism erkedtünk az országgyűlés 
által törvényerőre emelt V. ötéves tervvel, 
am elynek m értéktartó, de határozott célkitűzé
sei között a nyersanyagkutatás tennivalói is 
szerepelnek.

V állalatunk m inden dolgozója előtt ismert, 
hogy az V. ötéves tervben kapacitásunkat meg
haladó volum enű földtani ku tatásra van nép
gazdaságunknak szüksége.

Vállalatvezetőségünk összességében ismeri a 
KFH V. ötéves tervelőirányzatát, azonban azok
hoz a konkrét intézkedésekhez, am elyek a vál
la la t eredm ényes m űködését kell, hogy bizto
sítsák, ez nem elég részletes.

V állalatunk feladata a baux it és urán  kivé
telével valam ennyi hasznosítható szilárd ásvá
nyi nyersanyag kutatása tervezéstől a kivite
lezésig, illetve értékelésig bezárólag. Ezt a fel
adato t a vállalat az alapítás idején, tehát 1965 
—1967 időszakában viszonylag korszerű állóesz
köz-parkkal, szakképzett és elegendő fúrási 
m unkáslétszám m al és a feladat ellátásához 
szükséges műszaki, geológus és geofizikus szak
gárdával lá tta  el. A IV. ötéves terv  időszakában 
a vállalat fejlődése megakadt, a földtani kuta
tási igények zuhanásszerű csökkenése m iatt a 
term elés visszaesett, ennek következtében saját 
erőből bért fejleszteni nem  tudtunk, az elavuló 
eszközöket pótolni nem állt módunkban, fúrási 
szakem bereink sorra kiléptek.

A célkitűzések m egvalósítása érdekében az 
alábbi legfontosabb teendőket határozzuk meg.

I. A  m űszaki bázis rekonstrukciója

V állalatunk az V. ötéves terv  időszakában 
156 millió F t-o t kíván beruházni, ebből 96 mil
lió F t a földtani kutatás rekonstrukciójára szánt 
központi ju ttatás, am elyet 1976/78. időszakában 
kívánunk felhasználni, ugyanezen időszakban 
25 millió F t-o t kívánunk beruházni kiegészítő, 
valam int szociális létesítm ényekre, a tervidő
szak végén sajá t forrásból 35 millió F t-o t kívá
nunk fordítani további fejlesztésekre, ill. mo
dernizálásra.

Tervünk megalapozottsága nagym értékben a 
rekonstrukciós program  végrehajtásától függ, s 
ezen belül is a  fúróberendezések szállítási ha
táridejétől.

41 db fúróberendezésből ezideig 1976. évre 
4 db, 1977. évre 10 db van visszaigazolva, míg 
a  szükséglet gerincét képező berendezésállo
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m ány — 27 db — visszaigazolása még nem 
tö rtén t meg.

Hangsúlyozzuk tehát, ha 1978. évtől nem  si
kerül m unkábaállítani a rekonstrukciós prog
ram ban szereplő fúróberendezéseket, akkor ir
reálissá válik a betervezett term elékenység — és 
kapacitásnövekedés, — tehá t elm arad a nyere
ségnövekedés és a bérfejlesztés is.

Elgondolásunk szerint az ötéves terv  első két 
évében kerül sor fúrógépparkunk és ezen belül 
m agfúrógép-parkunk rekonstrukciójára. Ennek 
jelentős részét a rendelkezésre álló állami tá 
mogatásból finanszírozzuk, s m inthogy belföldi 
m agfúrógépgyártás nincs, im port ú tján  valósít
juk  meg.

Az elektromos, ill. hidraulikus hajtásra  való 
törekvés lehetővé teszi a m űszerezettség k iter
jesztését, ezen át a biztonságosabb m unkavég
zést, a fúrási m űveletek magasabb technikai 
színvonalon történő végrehajtását. Csökkenti a 
zajártalm at, a környezetszennyeződést. Tág le
hetőséget biztosít az autom atizálásra és egyes 
m űveletek m echanizálására. Ily módon csök
kenti a nehéz fizikai m unka hányadát, valam int 
kedvező irányban befolyásolja az ún. nem  pro
duktív fúrási m űveletek időigényét.

Ugyancsak a term elékenység-növelés belső 
tartaléka, meglévő két korszerű m agfúrógépünk 
eredeti „W ire-line” technológiával való működ
tetése, m elyre az ehhez szükséges szerszámzat 
biztosításával nyílt lehetőség.

Technológiai vonatkozásban a korszerű, kis 
szelvényű lyukszerkeztetek alkalmazása nyú jt 
lehetőséget nagyobb fúrási sebességre, vagyis 
további teljesítm ény-növelésre, am ellett gazda
ságosabb m unkavégzésre is. (Ez utóbbi műszaki 
változás előre felhívja a figyelm et arra a szük
ségszerű tényre, hogy a kisebb m agátmérők 
függvényében a különböző anyagvizsgálati el
járásokat is időszerű lesz korszerűsíteni — a 
kisebb m ennyiségekre való tekintettel.)

Az elm ondottaknak megfelelően — figyelem 
mel a gépbeszerzés tervezett ütem ére — 1976- 
ban a bázishoz képest feszített, elsősorban tech
nológiai intézkedésekkel biztosítható teljesítm é
nyeket irányoztunk elő, 1977-ben pedig csak 
ennek szintentartására törekedhetünk.

1978-tól várható a m unkába állítandó új gé
pek teljesítm ény növelő hatása, am it. évről évre 
tervbe is vettünk, az ötéves terv  végéig növe
kedő tendenciával.

ö téves tervünk összeállítása során, a term e
lési volum enek kialakításakor azzal a kénysze
rű, de m indenképp m egvalósítandó feltételezés
sel éltünk, hogy 1978. során az állami támoga
tásból rendelt eszközeink teljes volumene beér
kezik és m unkába is állítható. V állalatunk ka
pacitása — a jelzett tám ogatás összege, vala
m int saját lehetőségeink együttes figyelembe
vételével — még ebben az esetben is alatta m a
rad az általunk ism ert kutatási igény m ennyi
ségének.

II. M unkaerőhelyzet — munkaerőgazdálkodás

A földtani kutatás évek óta csökkenő létszám 
m al dolgozik, egyszer és m indenkorra tudom á

sul kell vennünk azt a tényt, hogy nincs több 
m unkaerő, s különösen nincsen m unkaerő a 
fúrótornyok alá. M unkaerőgazdálkodásunk az 
V. ötéves terv  időszakában a következő irány
elvek szerint kell, hogy m űködjék:

— törekedni kell m indenképpen a fúrási lét
szám 1975. évi szinten tartására,

— a nem fizikai létszámon belül a műszaki 
és geológus létszám az 1975. évi szinten 
tartandó; az igazgatási és ügyviteli lét
számban csökkenést kell elérni.

A kialakult m unkaerőhelyzet nyilvánvaló kö
vetkezménye bérfejlesztési lehetőségeinknek, 
hiszen az átlagos bérem elkedést nem érjük  el, 
és így a term észeti, éghajlati viszonyoknak — 
az ism ert m unkakörülm ények között — k ite tt 
terepi dolgozók részére nincs vonzerő. (Különö
sen súlyos a helyzet, ha azt is figyelembe vesz- 
szük, hogy a belépők között sokkal kevesebb a 
fiatal, m int a leszámoltak között.)

A bér- és jövedelem politikai koncepciónak 
elő kell segíteni a munkaerőgazdálkodásban ér
vényesíteni kívánt intézkedéseket. A vállalati 
ötéves terv  24,6%-os bérfejlesztéssel számol. 
Ezen belül

— a fizikai dolgozók részére a tervidőszak 
a la tt 26,4%-os, a nem fizikai dolgozók ré
szére 18,3%-os bérfejlesztést kell bizto- 
biztosítani,

— a legnehezebb m unkafeltételekkel és a 
legmostohább m unkakörülm ények között 
a torony a la tt dolgozó fúrási munkások 
dolgoznak. Részükre a fizikai dolgozók 
bérkeretén  belül kiem elt bérfejlesztést 
kell biztosítani az alábbiak szerint:

— 1976., 1977. és 1978. években évenként az 
alapbér 5% -ával meg kell emelni a terep
pótlékot, úgy, hogy 1978. I. 1-től a torony 
a la tt dolgozó fúrási m unkások tereppót
léka 25% -ra emelkedjen,

— 1979. és 1980. években a fúrási m unká
sok prém ium át évenként az alapbér 5% - 
ával kell megemelni,

— a tereppótlék és prém ium  növelése után 
fennm aradó bérfejlesztést egyenletesen 
kell a fúrási és nem fúrási m unkások kö
zött felosztani.

Az ötéves tervünkben szereplő bérfejlesztési 
elgondolás az érvényes rendeleteken és határo
zatokon alapul, azonban nem jelent változást a 
földtani apparátus bérének „országos utolsó” 
helyezésén.

III. Földtani felkészülésünk az V. ötéves terv
ciklusra

V állalatunk különös adottsága, hogy komplex 
földtani ku tatást képes végezni. Ez a komple
xitás azt jelenti, hogy vállalati kereteken belül, 
földtani alaptevékenységet, geofizikai m érése
ket és értékelést, a pontosabb megismerés érde
kében laboratórium i anyagvizsgálatokat tudunk 
végezni és m indezt a tevékenységet összefog
lalóan értékelni is képesek vagyunk. Azonban
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amíg a m élyfúrásokat kivitelező társvállalatok 
valam ely bányászati term ék term elésének ku
tatását végzik és készítik elő, sokszor saját for
rásból, az OFKFV fenti komplex tevékenységét 
figyelembe véve, különféle nyersanyagok kuta
tására is felkészült, de végülis csak azt végzi, 
am it tőle megrendelnek.

A m egrendelések közül, a tágabb értelm ű 
földtani kutatás tárgykörébe tartozó m unkák 
közül ki kellene választani a gazdaságos, a tele- 
pítettségünknek megfelelő m unkákat, azonban 
mi a népgazdasági érdekből fontos nyersanyag- 
kutatásokat végezzük, és ezekre is készülünk 
fel elsősorban.

A vállalati földtani apparátus „hárm as fel
adatot” lát el, ezek az alábbiak:

1. K utatási tervek, ill. kivitelezési földtani te r
vek elkészítésével, biztosítanunk kell a ku
tatási területeket, — a szellemi előkészíté
sen tú l — a fúrópontok kitűzéséig bezárólag.

2. A m élyfúrásos m unka m egindulásától, a te
repi mintafeldolgozás, a geofizikai mérésso
rozat elvégzését, m ajd ezek értelm ezett 
egyeztetése után, a végleges földtani doku
m entációt készítjük el. Különös jelentőséget 
tulajdonítunk a részletes és hiteles mak
roszkópos kőzetleírásnak, m ert m inden to
vábbi tevékenység alapját képezi. A terepi 
m unka végzése során biztosítjuk a külön
böző nyersanyagok vizsgálatra történő m in
tavételét, valam int az elemző laboratórium 
ba való irányítást is.

3. Az elvégzett m unkák jelentős részénél nem 
fejeződik be tevékenységünk az egyedi fú
ráspontok értékelésében; kialakítottuk az 
elm últ években a folyamatos fúrási kivite
lezés érdekében az ún. menetközi jelentése
ket, lerövidítve ezzel a kivitelezési időt.

Ezenkívül, ha nem is a kívánt mennyiségben, 
fázist lezáró összefoglaló jelentéseket is készí
tünk. A jelenlegi helyzet ism eretében valószí
nűsítjük, hogy egyre nagyobb szám ban az ér
dekéit iparágak szakembereivel együttműködve 
tud juk  csak a nagyobb jelentéseket elkészíteni.

Fentiek előrebocsátásával, az V. ötéves terv 
általunk ism ert legfontosabb feladatait, nyers
anyagonként, az alábbiakban látjuk.

K őszénkutatás:
A mecseki feketekőszén-kutatás a tervciklus

ban jelentős volumennel szerepéi, a te rü let ál
talunk  „jól ism ert” bonyolult földtani felépí
tése előre felhívja figyelmünket, a fúrástech
nológiai felkészülésen túl, e terü leten  jelentő
sebb földtani erők koncentrálásának szükséges
ségére is.

A dunántúli barnakőszén terü let kutatásában 
évek óta nagy kapacitással, koncentrált kutatás 
form ájában veszünk részt. így továbbra is te r
vezzük a Tatabányai-m edence részletes ku tatá
sában való részvéteit, m ajd az e térségben meg
ism ert Héreg—Tarján és Vértestolna környéki 
koszénvagyon feltárását is. A bányászat felada
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taihoz kapcsolódóan ism erjük, hogy Kolontár— 
Máj к—Bököd, Mór és M agyarpolány helységek 
m ellett tervezett kutatások az elkövetkezendő 
években feladatunkat fogják képezni.

A borsodi barnakőszén-m edencében a m ű
ködő bányaterületek mezőkapcsolás- és új terü 
let kutatásában egyaránt érdekeltek vagyunk, 
így a sajómercsei, mikófalvai, tervtárói, fekete- 
völgyi stb. kutatások fogják szakembereinket 
foglalkoztatni. A teljesség igénye nélkül em lít
jük  meg, hogy a nógrádi barnakőszén medence 
ménkesaknai rekonstrukciós kutatása m ellett 
a Tar—kányási terület, valam int a sámson- 
házai kutatás megkezdése lesz még ebben a 
tervciklusban kivitelezői feladatunk.

Az elm últ években viszonylag nagy inten
zitással m egkezdett lignitkutatásokat fo lytatjuk 
Nyugat-M agyarország és Észak-Magyarország 
néhány területén.

B auxitkutatás:

A Tatabánya környéki komplex kutatásokon 
kívül, valószínűnek tartjuk , hogy tervciklus 
közepére m egnövekedett fúrási kapacitásunk 
lehetővé fogja tenni a jelentős, népgazdaságilag 
fontos nyersanyagkutatásban egyéb területen  
való részvételünket is.

Érckutatás:

Miután az V. ötéves tervidőszak feladata, 
hogy a színesfémére terü letek  kategorizált és 
perspektivikus vagyonát feltárja, ill. továbbku
tassa, úgy tervezzük, hogy részt veszünk a 
recski, rudabányai, Börzsöny-hegységi és Ve- 
lencei-hegységi érckutatásokban.

Építőipari nyersanyagkutatás:
V állalatunk az elm últ években is rendszere

sen foglalkozott az e témakörhöz tartozó nyers
anyagok komplex kutatásával. így a most kez
dődő tervidőszak alatt tovább kívánjuk folytat
ni a kőipar, díszítőkőipar, cem entipari és egyéb 
vegyes ásványkutatási tevékenységünket.

Szót kellene ejtenünk az alap-, szerkezet- és 
térképező kutatásokról. Azonban a rendel
kezésünkre álló információk alapján csak azt 
ism erjük, hogy a D unántúli Középhegység, az 
Északi Középhegység területe, valam int az Al
föld speciális irányú kutatásaira kerül sor. De 
részleteiben (már ami a vállalati tervezéshez 
szükséges részleteket illeti) nem ism erjük eze
ket az igényeket és félő, hogy az elm últ évek 
gyakorlata folytatódik, am ikor erre a jövőt ala
pozó kutatási ágra, csak a m aradék kapacitás 
jut.

A fentiekben röviden vázolt tevékenységen 
kívül olyan talajm echanikai vagy hidrogeoló
giai jellegű m unkákat végzünk csak, amelyek 
volumenben nem jelentősek, de a vállalat spe
ciális felkészültségénél fogva az országban, ki
zárólag egyedül felkészült ezeknek kivitelezé
sére. (budapesti M etró-kutatások, egyes jelen
tős építm ények mélyalapozásához szükséges fú
rási m intaanyag szolgáltatása stb.)

A fenti m unkák elvégzéséhez szükséges tá r
gyi és személyi feltételekről az előzőekben m át



szóltunk. Engedjék meg, hogy a geológiai tevé
kenységet akadályozó néhány problém át is is
m ertessek:

1. A kutatások megkezdésének rövidebb-hosz- 
szabb földtani előkészítése van, és az amúgy 
is szűkös létszám helyzetet tovább rontjuk, 
ha az ún. sürgős m unkák indításához hely
zetképet, kutatási tervet készítettünk, m ajd 
ezeket az elfogadásuk előtt, vagy közben a 
m egváltozott sorrendiség m iatt „fiókba tesz- 
szük”.
Az ilyen munkavégzés — főleg, ha többször 
ismétlődik —, a fúró vállalati geológusnak 
sem jelent sikerélm ényt.

2. Azzal is számolnunk kell, hogy az ipari te r
melés szoros időrendet is diktál, így a fú rá
sok részére előkészített m unkaterületeken, 
a fúrópontokat, a vállalati ügyrend szerint, 
a geológusoknak idejében biztosítani kell.

3. Ahhoz, hogy tervszerű és szervezett m unkát 
tud junk  végezni, idejében szükség van a kö
vetkező év, ill. évekre az összes érin tett 
iparággal egyeztetett igénynek ism eretére.

4. A kutatásokat végző szakem bereink érzik 
(elég gyakran em lékeztetjük rá  őket) a ku
tatás felelősségét, azonban célszerűnek lá t
nánk, ha ezzel szoros összefüggésben állna 
anyagi érdekeltségük is.

A szorosan vett földtani apparátus felkészü
lésén túlm enően szükségesnek tartom , hogy 
geofizikai részlegünkről is tájékoztatást adjak, 
hiszen jelentős összeggel részesült az állami 
támogatás során kapott pénzösszegekből (11,5 
M Ft), vállalati beruházásból (3,8 M Ft) és fel
újításból (5,2 M Ft).

A tervezett rekonstrukció az elhasználódott 
berendezések és eszközök teljes lecserélését te
szi lehetővé, valam int jó alapokat és feltétele
ket terem t a további fejlesztéshez, új módsze
rek általános, üzemszerű bevezetésére.

Az eszközök beérkezése u tán  8—9 karotázs 
és 1—2 felszíni csoport m űködtetését biztosí

tani tudjuk. Karotázs kocsijainkat páncélká
bellal, gyorscsatlakozókkal, autom atikus kábel
vezérléssel kívánjuk üzem eltetni olyan szonda
parkkal, hogy lehetővé váljon a geofizikai mé
rések elvégzése a kisátm érőjű fúrásokban is.

A műszerkocsik fele nagy mélységkapaci
tású — 1500— 1600 m m ély szerkezetkutató fú
rások karotálására is alkalmas lesz.

Mivel a vállalat program ja különböző szi
lárd  ásványi nyersanyagok kutatásából tevődik 
össze, ez új, korszerű geofizikai módszerek és 
eljárások bevezetését teszi szükségessé, előtérbe 
helyezi a mérési komplexum további bővítését, 
„finom ítását” differenciált alkalmazását, külö
nös tek in tette l fekete és barnaszén, lignit, ba- 
ux it és különböző ércek kutatására.

A most következő 2—3 évben tervezzük az
— energia szelektív vizsgálatok,
— neutron-neutron szelvényezés,
— két szondahosszas (kompenzált gamma

gamma) módszer bevezetését, felkészülünk a 
gépi adatfeldolgozás és a terepi digitális adat- 
rögzítés bevezetésére, ill. a szükséges előfelté
telek m egterem tésére (személyi, tárgyi, szerve
zési stb).

M int a fentiekből kitűnik, geofizikai fejlesz
tésünk tervszerűen követi a fúrás műszaki fej
lesztését, azonban kérjük  a MÁELGI-t, hogy el
sősorban a különböző típusú szondák kifejlesz
tésénél idejében gondoljanak a kisátmérőjű 
fúrások m érési lehetőségének biztosítására is.

A teljességre törekvés igénye nélkül megem
lítjük, hogy vállalatunk Központi Anyagvizs
gáló Laboratórium a a folyam atban levő teljes 
m űszerpark-felújítás u tán  pontosabb, gyorsabb, 
nagyobb m ennyiségű anyagvizsgálat elvégzésére 
lesz képes, a fejlesztésről most e helyen nem is 
szólva. Laboratórium unknak a vállalati célokat 
szolgáló, értékelt vizsgálati eredm ényeken tú l
menően, a hazai földtani kutatást is segítenie 
kell.

Az V. ötéves tervre történő felkészülést is
m ertetve, még egyszer hangsúlyozom, hogy 
vállalatunk különböző nyersanyagok kutatására 
készült fel és csak ezek realizálása esetén vár
ható el- gazdaságos működése.

53



(Szerkesztői köziem huj
Lapunk színvonalának emelése, a felesleges többlet- 

munka elkerülése és a szerkesztés megkönnyítése ér
dekében az alábbiakban adunk tájékoztatást a szer
kesztés irányelveiről és a kéziratok elkészítési mód
járól.
. A cikkek kívánatos terjedelme (ábrákkal együtt) 
3—6 nyomtatott (15—30 gépelt) oldal. Nagyobb terje
delem csak kivételes esetekben fogadható el, de ilyen
kor a szerkesztő bizottság fenntartja magának a jogot, 
hogy a cikket több részben közölje. A szerző minden 
esetben a teljes cikket köteles beküldeni, akkor is, ha 
az esetleg több részletben fog megjelenni.

A beérkező cikkek megjelenési sorrendjére, általá
ban azok beérkezési időpontja mérvadó, mégis — azok 
fontossága, aktualitása figyelembevételével — a szer
kesztő bizottság egyes cikkeket előre sorolhat.

Lapunk általában csak első közlésnek ad helyet. A 
cikk beküldésével egyidejűleg a szerző nyilatkozni tar
tozik, hogy a cikk máshol még nem jelent meg. Más
hol már megjelent 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. forrásmunka megjelölé
sével szabad közölni.

A cikk megjelenése nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
a szerkesztő bizottság annak minden megállapításával 
egyetért, ezért lapunkban helyt adunk szakmai hozzá
szólásoknak, vitáknak is.

A szakirodalom rohamos mennyiségi növekedése 
következtében alapvető követelmény a tömör, szabatos 
fogalmazás. Célszerű a cikkeket alcímekkel tagolni, 
a legfontosabb gondolatokat kurzív szedéssel (a kéz
iratban aláhúzással) kiemelni. Levezetéseket nem köz
lünk teljes terjedelemben. Számítási módszereket cél
szerű — miként a levezetéseknél is — csak a kiindu
lást és a végeredményt megadva, számpéldával is 
szemléltetni. Prospektusokból vett adatok, elnevezé
sek használatát lehetőleg kerülni kell, vagy hivatkozni 
kell a forrásmunkára.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy 
a nyelv helyessége érdekében a kéziratokban javítá
sokat végezzen.

A SZÖVEG GÉPELÉSE

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 másolatot kérünk.

A cikk címe röviden, tömören jellemezze a tartal
mat. A szerkesztő bizottság — szükség esetén — fenn
tartja magának a jogott a cím módosítására.

Egy-egy szakterületről teljes áttekintést csak kivé
teles esetben közlünk. Általában a tudományág már 
ismert tételeihez csatlakozóan kell a részletkérdéseket 
ismertetni.

Minden cikkhez — külön oldalra gépelve — legfel
jebb 10—15 soros összefoglalót kell mellékelni. Mivel 
ezt idegen nyelvre fordíitatjuk, itt különösen ügyelni 
kell a világos, rövid mondatokban történő fogalma
zásra, valamint arra, hogy az összefoglalás jól fedje 
a tartalmat. (A tartalmi összefoglaló ne legyen a cím 
kibővített megismétlése!)

Egy oldalon legfeljebb három szövegközti javítás 
engedhető meg, ez azonban nem vonatkozik a betűhi
bák javítására. A javított szöveg világos, jól olvasható 
legyen; ezért a hibás szót vagy betűt kék tintával húz
zuk át és a helyeset írjuk föléje. A margóra javítást 
írni tilos. Szavak vagy szövegrészek határozott áthú
zással végrehajtott törlése nem számít javításnak.

A KÉZIRAT RÉSZE

A kézirat alábbi, önállónak tekinthető részeit mindig 
új oldalon kell kezdeni. A kézirat önálló részei:

1. A cikk címe és összefoglalója, amelyeket a kéz
irat első lapjára (lapjaira) kell írni és két példányban 
kell benyújtani. A címet a lap felső szélétől 5 cm-re 
kell kezdeni. A cím legyen rövid, de adjon tájékozta
tást a cikk tárgyáról. A cím alá egy sor kihagyásával 
kerül a szerző(k) neve és munkahelyének neve (nem 
a név rövidítése!) és székhelye, valamint a szerzó(k) 
lakcíme (ez utóbbira az adólevonási rendelkezések 
megtartása miatt van szükség).

További egy sor kihagyása után kezdjük a cikk ösz- 
szefoglalóját. amelyet a kézirat nyomdai előkészítésé
vel egyidejűleg orosz vagy német, vagy angol nyelvre 
fordíttat a szerkesztőség. Az összefoglalónak legfeljebb 
20 sorban a cikktartalmáról kell az olvasót tájékoztat
nia, ezért legyen tömör, de a lényeget kidomborító. 
Kerüljük az előzmények, a cikk tárgyát képező vizs
gálatokat kezdeményező és az azokon résztvevő szemé
lyek (vállalatok, intézmények) felsorolását, a felesleges 
jelzők és szóvirágok használatát és a cím kibővített is
métlését. Fogalmazáskor gondoljunk arra, hogy a ma
gyar nyelvet nem ismerő szakembere csak az idegen 
nyelvű öszefoglaló alapján tudja eldönteni, hogy a cikk 
érdekli-e vagy sem?

Valamilyen rendezvényen (konferencián, ankéton 
stb.) tartott, illetve annak rendezőségéhez benyújtott 
előadás vagy annak felhasználásával készített cikk 
kézirata esetében lábjegyzetben közölni kell a rendez
vény megnevezését, helyét, időpontját és a rendező 
szerv(ek) (egyesület, intézmény) nevét.

2. cikk szöveges része, amelyet a korábban említett 
módon, folytatólagosan oldalszámozva, az alábbiakra 
figyelemmel kell leírni:

a) A  cikk önállónak tekinthető részeit kívánatos cí
mekkel, alcímekkel ellátni és a cikket így fejezetekre 
és alfejezetekre tagolni. Ez megkönnyíti az olvasó tá
jékozódását a cikk tartalmáról, a cikk megértését és 
a mondanivaló emlékezetbe vésését.

b) A  magyar helyesírás szabályaiban felsorolt, vala
mint a nemezetközi tudományos irodaiamban használa
tos (pl. a mértékegységek, az elemek és vegyületek 
stb. jelölésére használt) rövidítéseken kívül a félreért
hető és az egyéni, önkényesen választott rövidítéséket 
kerülni kell. Ha ilyenek használata indokolt akkor ott, 
ahol az a szövegben először fordul elő, a rövidítést ér
telmezni kell.

Mindenhol az ST rendszer mértékegységei haszná- 
landók (lásd: „Fizikai mértékegységek neve, jele és 
mértékegysége” című szabvány MSZ 4900/—11—70). 
Az elemek, vegyületek, ásványok stb. helyes írására 
Erdey-Grúz: A  magyar kémiai elnevezés és helyesírás 
szabályai (1—3. kötet. Bp. Akadémiai Kiadó, 1972— 
1974. )irányadó.

A betűszók és szóösszevonások (pl. ENSZ, NIM, 
OBF, OVIT, OÉÁ, ABBSZ stb.) teljes szövegét első 
előfordulásuk helyén zárójelbe téve le kell írni. Azok 
jelentését ugyanis nem minden olvasó ismeri, külföldi 
olvasóinak érthetetlenek és idegen nyelvre lefordítha- 
tatlanok..

c) A képletek írására különös gondot kell fordítani. 
A bonyolult és a sok, géppel nem írható betűt tartal
mazó képleteket célszerű jól olvasható kézírással be
írni (szabályos betűkkel berajzolni). A képletek és 
egyenletek közül az oldal jobb oldalán csak azokat je
löljük meg, amelyekre a szövegben, a továbbiak során 
a sorszám megjelölésével hivatkozunk. A képlet és 
sorszám közötti helyet kipontozni nem szabad.

A szorzás jele általában a tényezők közé, a sor fél
magasságában iktatott pont. A szorzás jelét csak ak
kor kell kitenni, ha a két szomszédos tényező tört, ha 
ezzel zárójelet takaríthatunk meg és ha számtényezö- 
ket kell egymástól elválasztani. Egyébként elegendő a
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tényezőket üres betűhelyek kihagyásával egymás mel
lé írni.

d) Mind a képletekben, mind a szövegben előfor
duló és géppel nem írható betűket és írásjeleket meg
nevezésükkel a margón is tüntssük fel (pl. a =  görög 
alfa). Ugyanez vonatkozik a géppel írható, de esetleg 
félreérthető betűkre és számokra. Pl. 0 (nulla) vagy 
О (nagy betű); x (csillag), vagy x (szorzás jele) vagy 
x (betű). Ha az írógépen nincs gömbölyű zárójel, he
lyette törtvonal csak akkor írható, ha az semmiképpen 
sem érthető félre (képletekben mindig gömbölyű 
vagy/és rajzolt zárójelet kell használni). Egyébként a 
zárójelet mindig utólag kézzel kell berajzolni. Ugyan
csak rajzolni kell a képletekben vagy a szövegben va
lamilyen mennyiség jelölésére használt kis l betűt, 
amely egyébként könnyen 1 (egy) számjegynek olvas
ható.

e) Az irodalomjegyzékben sorszámmal ellátva fel
sorolt forrásokra a szövegben úgy utaljunk, illetve hi
vatkozzunk, hogy az idézet vagy utalás végén, a szö
veg megfelelő helyén tegyük szögletes zárójelbe a vo
natkozó irodalmi forrás sorszámát, a következő példák 
szerint: [3]; (Vö. [4] p: 32—40.); [2, 5, 8], [3—7]. Ke
rüljük az ilyen jellegű hivatkozásokat: „a [8] irodalom 
szerint . . . ”; „az [5]irodalomban olvasható...”.

f) Ha a cikkben legfeljebb öt lábjegyzet fordul elő, 
a lábjegyzeteket annak az oldalnak az aljára gépel
jük (a 25 soron belül), ahol arra a szövegben utalás, 
illetve jelzés van. A lábjegyzet jele a szövegben, felső 
indexbe ütött jel vagy sorszám. A „Lábjegyzet” szót 
és számát vagy jelét az elé a sor elé kell írni a mar
góra, amelyikben az illető lábjegyzet száma vagy jele 
van. A lap alján a lábjegyzet első sorával azonos sor
ban a margóra szintén felírjuk a lábjegyzet szót.

ötnél több lábjegyzet esetében a lábjegyeteket a szö
vegben sorszámmal jelöljük és a kézirat végén (lásd 
az 5. pontot) a lábjegyzeteket jegyzékbe foglaljuk.

g) Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a táblázato
kat és az ábrákat nem szabad a cikk szöveges részébe 
illeszteni. Éppen ezért azokat mindig (még ha csak 
egy-egy is van belőlük) sorszámmal kell ellátni és he
lyüket a lap bal margóján, a szöveg megfelelő helyén 
kell megjelölni (pl. 1. ábra; 4. táblázat).

3. Az irodalomjegyzék azoknak az irodalmi forrá
soknak a felsorolása, amelyeket a szerző a cikk írásához 
felhasznált, vagy amelyekre a szövegben utalt. A cikk 
végére kerülő jegyzék elé címként többnyire elegendő 
anyit írni: Irodalom. Az egyes tételeket lássuk el sor
számmal (de ne tegyünk a szám után pontot), és a 
számot tegyük szögletes zárójelbe. A jegyzék tételei
nek sorrendjét többnyire a szövegben való hivatkozás 
szabja meg. A tételek felsorolása a szerzők nevének 
betűrendje szerint csak nagyon bőséges bibliográfia 
esetén indokolt.

A jegyzéknek az itt feltüntetett sorrendben kell az 
irodalmi forrás alábbi adatait tartalmaznia:

a szerző(k) neve (csak a vezetéknév és a keresztnév 
(-nevek) kezdőbetűje); idegen szerző esetén a vezeték
név és a keresztnév kezdőbetűje közé vesszőt teszünk; 
ha a szerzők száma háromnál nem több, akkor vala
mennyi szerző nevét fel kell tüntetni és az egyes ne
veket gondolatjellel kell elválasztani; háromnál több 
szerző esetén az első szerző neve mellé azt kell írni: 
és szerzőtársai;

a könyv vagy cikk (tanulmány stb.) címe eredeti 
nyelvén;

könyv esetében: a kiadás száma (ha nem az első ki
adásról van szó), több kötetes mű esetében a kötet 
száma, a megjelenés helye és éve, a kiadó neve (eset
leg a terjedelme, azaz oldalainak száma (pl.: 387 p.) 
vagy annak az oldalnak a száma (pl.: p : 224.), amely
re a szerző kifejezetten hivatkozni akar);

folyóiratcikk esetében: a folyóirat teljes címe, évfo
lyama, illetve kötete, a megjelenés éve és az évfolya
mon belüli sorszáma, valamint a cikk terjedelme (ol
daltól oldalig, pl.: p:304—317.);

szabvány esetében a kiadvány nyelvén és írásmód
ján kell közölni a szabvány

— jelét és számát, teljes címét;
— hatályba lépésének keltét (vagy megjelenésének 

időpontját).

Ha á szerző egy általa felhasznált forrásmunka iro
dalomjegyzékében talált adatra hivatkozik — anélkül, 
hogy az eredetit látta volna —, akkor elegendő az ott 
talált adatokat közölni. Ilyen esetben az adatok után 
n. v. (non vidi =  nem láttam) rövidítést kell írni.

Az irodalomjegyzék helyes összeállításában segíte
nek az alábbi példák:

a) Könyvek esetében:
[1] Scheffer V.: Geofizikai kutatómódszerek. Nehéz

ipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat, 1951 
Két vagy több szerző esetén a nevek között hosszú 

kötőjelet alkalmazunk.
[2] Demeter J.—Szabady J.—Szandtner F.: Villamos

gép gyártás-technológiája. I. Kötet. Tankönyv- 
kiadó, 1952.

Idegen szerzők esetén a szerzők családneve után 
vesszőt teszünk.
[3] Baeckmann, W.—Schwenk, W.: Theorie und Pra

xis der elektrochemischen Schutzverfahren. 
Verlag Chemie GmbH Berlin, 1971.

[4] Bonnar, R. V .—Dimbat, M.—Stross, F. H.: Number
average molecular weights. Intersci. N. Y.; 1958.

[5] Ejgelesz, R. M.: Razrusenie gornüh porod pri
burenii. Nedra Moszkva, 1971.

b) Folyóiratok esetében a szerzők neveit illetően a 
fentiek szerint kell eljárni. A cikk címét ez esetben 
is eredeti nyelven kell megadni, de az évszámot a 
leírás végén zárójelbe tesszük.
[6] Riley, H. G.: A short cut to stabilized gas well

productivity. J. Pet. Tech. 5 5537—42 (1970).
Az orosz szövegeket betű szerint (nem kiejtés sze

rint kell átírni. A kötetszámot kettős aláhúzással (3), 
a folyóirat számát egyes aláhúzással (11) adjuk meg. 
Az oldalakat lehetőleg -tói -ig ajánlatos feltüntetni 
hosszú kötőjellel (32—6, 46—52, 114—6, 118—22, 196— 
203).

Ha azonos nevű, de más-más országban megjelenő 
folyóiratról van szó, a folyóirat megnevezése után 
zárójelben meg kell adni a megjelenés helyét is, pl. 
Nafta (Zagreb), vagy Nafta (Katowice). Ha egy éven 
belül a folyóirat kötetszáma változik, pl. Wordl Oil- 
ból egy évben két kötet jelenik meg 1-től 7-ig ter
jedő számmal, akkor legcélszerűbb a hónapot kiírva 
megadni. Pl. Wordl Oil, December 39—46 (1972).

c) Egyéb kiadványok:
[8] MSZ 13 802.
[9] Strádi G.: Jelentés a propán-butángáz tűzoltói kí

sérletekről. BM—TOP 2219/7Ú. számú téma. Bp. 
1970. IX. 17.

[10] Operating and service manual of vapor pressure
osnometer. Hewwlett-Packard.

Amennyiben a szerző irodalmi forrásmunkákat nem 
sorol fel, az irodalomjegyzék helyett kérjük arra vo
natkozó nyilatkozatát, hogy a cikk írásakor ilyeneket 
nem vett igénybe.

4. Az „Ábraaláírások” a sorszámozott ábrák alá 
nyomtatandó ábracímek jegyzéke. Ha az ábrához a 
szövegben kellő magyarázat olvasható és a szerző ezért 
a szöveges ábracímeket feleslegesnek tartja, akkor az 
„Ábraaláírások” feliratú jegyzék az ábrák külön so
rokba írt sorszámából áll. Pl.:

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra

A jelmagyarázatban meg kell ismételni az ábrán 
használt betű- vagy számjeleket.

Máshonnan átvett ábrák csak a forrás megjelölésével 
közölhetők.

5. A „Lábjegyzetek” című jegyzékben (ha ilyen ké
szítése szükséges) a sorszámozott lábjegyzetek elé ír
juk, hogy a kézirat hányadik oldalához tartozik a láb
jegyzet. Pl.:
3. oldalhoz hazánkban nem használatos.
8. oldalhoz ....................................................................
.....................  101 karát =  0,2 g

6. A kézirat következő részét a „táblázatok” képe
zik, amelyeket táblázatonként külön-külön lapra kell 
gépelni. Táblázat formájában készítsünk minden 
olyan kimutatást, adatfelsorolást, amely a nyomtatott
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szövegben a hasáb (oldal) alján nem szakítható meg, 
tehát kívánalom, hogy teljes egészében ugyanarra az 
oldalra kerüljön.

A táblázatokat arab számokkal számozzuk meg (a 
táblázat jobb felső sarkán) abban a sorrendben, aho
gyan egymást a szövegben követik. A táblázatokat 
célszerű címmel ellátni és azt a táblázat fölé kell írni:

A sortávolság a táblázatokban nem lehet kisebb, 
mint másfeles. Ezért nagyobb táblázatokat célszerű 
A3 méretű papírra gépelni. Ügyeljünk arra, hogy a 
fejrészbe és az első függőleges, ún. „vezéroszlopba írt 
szöveg is világosan olvasható és érthető legyen (lásd: 
A kézirat részei 2fb és 2fd pontját). A kinyomtatott 
táblázat Lapunk oldalának tükörméretét nem halad
hatja meg, ezért az álló táblázat szélessége 100, a fek
vő táblázaté pedig 150 leültésnél nem lehet több. Ha 
a táblázat szélessége ezeket az értékeket, sorainak szá
ma pedig az 50-et meghaladja, a szerző a táblázatot 
több részesre vagy több oldalasra készítse, és azokat 
lássa el olyan jelölésekkel, hogy összetartozásuk félre
érthetetlen legyen.

7. A kézirat gépelt része után sorolandó ábrákat le
hetőleg a közlésre szánt méretben készítsük el. A raj

r

t

I . • -

< -  ; . a

zokat a szerkesztőség átrajzoltatni nem tudja, így 
csak pauszrajzokat áll módunkban elfogadni.

A fényképfelvételekből jól exponált, fényes, fehér 
papíron készített tiszta, gyűretlen, 6x9,  9 x 13 vagy 
9 x 18 cm méretű másolatokat kérünk benyújtani. 
(Gemkapoccsal ne rögzítsük a fényképeket egymáshoz 
vagy papiroshoz, mert a gemkapocs okozta gyűrődés 
nyomot hagy a klisén.) Ha a fényképen a szöveghez 
kapcsolódó szám- és betűjelzések vagy egyéb jelölések 
feltüntetése szükséges, akkor a fényképeket két pél
dányban kérjük beküldeni: az egyiket jelölések nél
kül, a másikat a szükséges jelölésekkel ellátva. A 
nyomda részére a tiszta példányon mi készíttetjük el 
a jelöléseket.

A fényképeket papírra ragasztani tilos!

Az ábrák (rajzok, fényképek) hátoldalán (a fényké
pekre puha grafitceruzával) a szerző(k) nevét és az 
ábra számát fel kell tüntetni. Amennyiben az ábráról 
félreérthetetlenül nem állapítható meg, hogy melyik 
az alja, illetve teteje (lába, ill. feje), ezt is az ábra 
hátoldalán kell jelölni.

-Ьол
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