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Az építő- és építőanyag-ipari 
nyersanyagok földtani kutatásának 
helyzete és perspektívái

Az ötödik ötéves terv  utolsó évének elején va
gyunk, abban az időszakban, amikor az öt évre 
szabott feladatok egy része még csak most feje
ződik be. A teljesítés, az eredm ények m utatószá
mai nem véglegesek, esetenként csak becsültek. 
Ugyanakkor a VI. ötéves terv  előzetes jellegű 
tervezése is megindult, bár a végleges terveket 
a hivatalos álláspont szerint az ötödik ötéves 
terv  eredm ényei ism eretében kell, illetve lehet 
csak elkészíteni. A tervidőszakok határain, 
amióta éves tervek szerint dolgozunk, mindig is 
voltak átfedések. Akkor kellett megkezdeni a 
tervezést, amikor az előző időszak m unkái még 
nem  fejeződtek be.

Jelen esetben úgy vagyunk, hogy az előző 
tervidőszak teljesítése m ár körvonalazható, a 
hátralévő m unkák eredm ényeit pedig fel lehet 
becsülni. Tulajdonképpen helyes is ebben az 
időszakban egy ilyen ankét keretében áttekin
ten i a kitűzött feladatok teljesítésének állását 
és tájékoztatás vagy tájékozódásképpen felvá
zolni a jövő feladatait.

Népgazdaságunk legnagyobb ásványi nyers
anyag m ennyiségeket igénylő ága az építőipar. 
Ennek következménye, hogy az építő- és építő
anyagipari ásványi nyersanyagterm elés a hazai 
bányászat legjelentősebb tétele. Az évi, m integy 
80 millió tonna építőanyagipari ásványi nyers
anyagterm elés egész bányászati term elésünk 
kétharm adát teszi ki.

Jelentős ennek a 80 millió tonna term éknek 
az értéke is, az érvényben lévő «árak szerint 
5000 millió Ft.

Meg kell jegyezni azonban, hogy más orszá
gokban alkalmazott értékelési eljárásokkal és 
árakkal összehasonlítva nálunk az építő és 
építőipari ásványi nyersanyagok meglehetősen 
alábecsültek.

Az építőipari ásványi nyersanyagterm elés 
jelentőségére csak az utóbbi időben figyeltek 
fel, bár a földtani kutatások oldaláról m ár 
régóta hangsúlyozták az építőanyagterm elés 
fontosságát azzal, hogy e nyersanyagok földtani 
kutatását szorgalmazták.

Az építő és építőipari ásványi nyersanyagok
ból, ha az ország egész földtani ásványvagyon- 
helyzetét tekintjük, ellátottságunk hosszú időre 
megalapozott.

Az egyes ásványi nyersanyagféleségek terü 
leti, valam int minőségi megoszlása azonban ko
rántsem  egyenletes. Vannak az országnak olyan 
részei, ahol a mai építési eljárások egyes fontos 
alapanyagai hiányoznak.

Ahol ezek az anyagok hiányoznak, vagy kor
látozva fordulnak elő, term észetesen jobban 
megbecsülik őket, és ez a megbecsülés némileg 
az árban is megnyilvánul.

Az építő és építőipari nyersanyagok földtani 
kutatási helyzetét és a további kutatási felada
ta it vizsgálva, m int az építőanyagokra jellemző 
egyedi sajátosságokat, vagy általános, de az 
építőanyagoknál hangsúlyozottan jelentkező 
szempontot, a következőket kell figyelembe 
v enn i:
— Az építőanyagokból előállított épületek, 

utak stb. nagyértékű és nélkülözhetetlen 
term ékek.

—■ Nagy tömegben kell ezeket az ásványi
nyersanyagokat term elni, ezért bárm ilyen 
kedvezőtlen körülmény, még az is, ami csak 
csekély többletkiadással jár, nagy költség- 
növelő hatású.

— A szállítási költség a mostani tarifák  szerint 
a nyersanyag árának többszöröse.

— Az évi 80 millió tonna anyag kitermelése, 
szállítása nemcsak költséges, hanem  szerve
zeti, szervezési, technikai, technológiai stb. 
szempontból is komoly feladat.

— A feldolgozási és gyártási eljárások fej
lesztése, új technológiák alkalmazása az ás
ványi nyersanyagféleségekkel szemben 
újabb és szigorúbb követelményeket támasz
tanak.

— A term észetes állapotban felhasználható ás
ványi nyersanyagféleségek készletei a te r
melés következtében elfogynak, vagy az új 
technológiai követelmények m iatt felhaszná
lásra alkalm atlanná válnak.

— Számítani kell arra, hogy felhasználás előtt, 
az építő és építőipari ásványi nyersanyago
kat is mind nagyobb m értékben dúsítani, 
osztályozni kell.

— A költségek csökkentése érdekében töreked
ni kell arra, hogy a bányák és term előhelyek 
a nyersanyag, a nyersanyag-term elés, vala
m int a felhasználás szempontjából egyaránt 
a legmegfelelőbb helyre kerüljenek.

— A legmegfelelőbb telepítési hely kiválasztá
sához m egkutatott vagyonnal rendelkező te
rületekből választék álljon lehetőleg rendel
kezésre.

A felsorolt szempontok elégségesek annak el
fogadására, hogy az építő és építőipari ásványi 
nyersanyagok zavartalan term elését előkészítő, 
megalapozó és elősegítő földtani kutatásokat 
igen körültekintően elemző értékelés alapján 
kell m egtervezni és lebonyolítani.

A  kutatások helyzete általában

Már az ötvenes évek elején a központi föld
tani hatóság megkezdte és az akkori lehetősé
geknek és követelményeknek megfelelően elvé
gezte az építőipari ásványi nyersanyagvagyon
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országos felmérését, valam int a bánya- és gyár
telepítések, m egkutatott ásványi nyersanyaggal 
való ellátása mellett, a főbb nyersanyagfélesé
gek rem énybeli ásványvagyona megállapítását. 
A Bányatörvény és más rendelkezések kötele
zően előírták a szükséges földtani kutatások el
végzését. A rendelkezéseken túlm enően azon
ban egyre szélesebb körben alkalmazott új tech
nológiák, a term ékekkel szemben tám asztott új 
ipari követelmények m iatt, a term elők és fel
használók szükségszerűen rákényszerültek arra, 
hogy a kiterm elendő ásványi nyersanyagok 
mennyiségi, minőségi tulajdonságait sokol
dalúan, mennél pontosabban ismerjék, így a 
földtani kutatásokat m aguk is szorgalmazták.

A rendelkezések és az ipar igénye együttesen 
oda hatott, hogy az építőanyagipari földtani 
kutatások fellendültek és elterjedtek. Az építő
ipari ásványi nyersanyagok kutatására fordít
ható keretek (kezdetben központi és iparági, 
utóbb elsősorban központi keretek) fokozatosan 
emelkedve a mai szintet érték el. Ezek a kere
tek  jelentéktelennek tűnnek ugyan az egyéb 
nyersanyagok kutatására fordíthatók mellett, 
mégis azt kell mondani, hogy nagyságrendileg, 
pillanatnyilag kielégítőek. M egítélésünk szerint 
ennek az a fő oka, hogy az utóbbi időben sike
rü lt ném i egyenletességet és kiegyensúlyozott
ságot biztosítani az igények és a kutatási kapa
citás között.

A viszonylagos egyensúlyi helyzet kialakulá
sában egyéb más tényezők m ellett közrejátszott, 
hogy az építőipari ásványi nyersanyagok kuta
tási és term elési sajátosságai következtében 
egy-egy bánya, term őhely m egkutatásával 
hosszú időre elvetik az ásványi nyersanyag- 
ellátás gondját. Míg ugyanis pl. a szénbányá
szatnál az amortizációs idő 25—30 év, addig a 
cem entiparban az új telepítések és rekonstruk
ciók nyersanyagellátásánál 50—60 éves vagyon- 
ellátottság az igény, tehát a bányaterületek 
megkívánt kimerülési időtartam a az előzőhöz 
képest m integy kétszeres.

A durvakerám iaipar gyártelepítéseinél, 35 
—50 év vagyonellátottságot kíván meg. A kő
bányászat 25 éves amortizációs idővel dolgozik, 
míg a kavicsipar a legrövidebbel, 15 évvel. 
Építőipari sajátosság, hogy a felm erült igények 
kielégítésén túlm enően a bányák, term előhe
lyek környezetében fel kell deríteni, az esetle
ges term elésbővítésre is gondolva, a vagyon- 
növelési lehetőségeket is.

Újabban a gyár- és term előhely-telepítéseket, 
elsősorban az ásványi nyersanyag adottságaitól, 
a földtani kutatás eredm ényeitől teszik függővé, 
m iértis szükség van a gondos, körültekintő, tele
pítési változatokat eredményező földtani ku ta
tások időbeni elvégzésére.

Figyelembe kell venni, hogy az ásványi nyers
anyagkutatás rendszerint 3—5 év időtar
tam ú. Ezért, hogy a tervezéshez a szükséges 
adatok rendelkezésre álljanak, m ár legalább 
ugyanannyi idővel előbb meg kell kezdeni a 
kutatási m unkákat. A kiegyensúlyozott terv 
szerű m unkára a legjobb példa a D unántúli Új 
Cementgyár telepítési előmunkálata. A telepí
tési hely kiválasztására m ár a IV. ötéves terv 

ben megkezdődtek a földtani kutatások a Du
nántú l három  területegységén, Sümeg, Tata
bánya, Lábatlan térségében.

A nemegyszer nem  kellőképpen értékelt, épí
tőipari nyersanyagkutatások keretében, olyan 
kutatási elvek, szempontok valósultak meg, 
amelyek a többi ásványi nyersanyagok ku tatá
sának még csak VI. ötéves térvi célkitűzései, 
ill. megvalósítandó szem pontjai között szerepel, 
így például több előfordulás választékként való 
m egkutatása először a m ár em lített hagy ce
m entipari új beruházások esetében az építő
anyagkutatások keretében valósult meg. A ku
tatási fázisok szigorú betartása mellett, a sok 
vizsgálatot és kutatólétesítm ényt igénylő nyers
anyagféleségek, különösen a cem entipari nyers
anyagok kutatásánál alkalm aztuk azt az elvet, 
hogy a részletes kutatásokat csak a bányanyi
tásra, ill. gyártelepítésre kiválasztott területen 
és elhatározott beruházás esetén fo lytatjuk le. 
Elősegítette a hatékony kutatásokat tapaszta
lataink szerint az is, hogy jó összhang van az 
ÉVM nyersanyagkutatásokkal kapcsolatban lé
vő illetékesei és a KFH között.

Az ÉVM kutatással foglalkozó szervei, vala
m int más tárcák kutató vállalatainál időközben 
speciálisan építőipari kutatásokkal foglalkozó 
részlegek és szakemberek csoportja alakult ki, 
m integy 18—20 km évi fúrási kapacitást bizto
sítva. Ézalatt nem csak tényleges kutatófúrási 
m unkát .kell érteni, hanem  minősítő, technoló
giai, ill. vizsgálati kapacitást és nem utolsó 
sorban földtani kiértékelő kapacitást is.

Építőipari ásványi nyersanyagkutatások fúrá
si-kutatási m unkáinak elvégzésére főleg az 
Országos Földtani K utató és Fúró Vállalatnál, 
valam int a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat
nál ta r t  fenn a KFH kutatási kapacitást.

A nem  fúrási jellegű m unkákban a MÁFI, az 
FTI, a SZIKKTI, a KBFI, egyes egyetemek tan 
székei és kutatóhelyei vesznek részt. Kisebb 
zökkenőktől eltekintve, a kutatási igényeket ed
dig sikerült kielégíteni.

A z V. ötéves terv kutatási eredm ényei

A z  építőipari ásványi nyersanyagkutatás 
helyzetét vizsgálva az V. ötéves tervben elért 
teljesítm ényeket és eredm ényeket kell figye
lembe vennünk és értékelnünk.

Az V. ötéves terv  építőanyagipari nyers
anyagkutatási célokra 234 M Ft-ot és 83 km 
fúrást irányzott elő. Az időközben megváltozott 
iparági igények alapján összeállított éves tervek 
megnövelték az eredetileg évenként előirányzott 
tervezett kereteket úgy, hogy m ár az első négy 
évben 232,2 M Ft és 73,7 km fúrási kapacitást 
fordíto ttunk építőanyag-kutatásra. A kutatási 
keretek megnövelése, az építőipari nyersanyag- 
kutatás irán t fokozódó igényeknek, a kutatási 
árak  emelkedésének, valam int az igényesebb, 
sokrétűbb nyersanyagm inősítő vizsgálatok szá
ma növekedésének, továbbá a különféle új, 
vagy eddig nem igényelt nyersanyagminősítő 
vizsgálati eljárások bevezetésének tu lajdonít
ható. Az ipari nyersanyagvagyon az előzőekben
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vázolt m értékű kutatások eredm ényeként az 
alábbiak szerint változott:

1976 év 111 Mt
1977 év 197 Mt
1978 év 86 Mt
1979 év 405 Mt

Az Országos Ásványvagyonmérleg adatai sze
r in t különösen a cem ent- és mészipari ásványi 
nyersanyagvagyon, a kavics- és kővagyon nö
vekedett ebben az időszakban.

Az V. ötéves terv  során iparáganként a követ
kező fő kutatási célokat tűzték ki és ezek az 
eddigiek során az alábbiak szerint valósultak 
meg:

A  cem ent- és mészipari kutatások, a hejőcsa- 
bai, bélapátfalvai cem entgyári rekonstrukciók 
ásványi nyersanyagkészletekkel való megalapo
zását irányozták elő.

Az iparfejlesztési tervekben két új cem ent
gyár a D unántúl I. és D unántúl II. szerepelt.

A tervidőszak cem ent- és mészipari föld
tani kutatásai ezeknek a gyáraknak, de elsősor
ban a D unántúl I. ásványi nyersanyag megala
pozására irányultak. A Dunántúl I. előkészítő 
nyersanyagkutatásai a kért körzetekben terv 
szerűen és a szükségleteknek megfelelően lebo
nyolódtak. A gyári rekonstrukciók, nyersanyag- 
kutatásai, ugyancsak elkészültek, ill. időarányo
san folynak (ld. Hejőcsba). A hosszútávú gyár
felújítási és telepítési elképzelések megalapo
zására szolgáló elő- és felderítő kutatások idő
arányos m unkái ugyancsak megindultak. (Du
nántúli-Középhegység, Mecsek térsége.) Mész
ipari céllal (Sümeg) 1976—77-ben ugyancsak 
folytak kutatások.

Kőipari kutatások  a fokozott igény következ
tében, néha a tervezettet meghaladó m értékben 
folynak. A tűzieredésű kőzetek bányarekonst
rukciói és új telepítései m ellett fokozódott az 
igény a karbonátos kőzetek iránt. A karbonátos 
kőzetekkel kívánják helyettesíteni a korlátozott 
m ennyiségű vulkáni kőzetféleségeket és a he
lyenként ugyancsak korlátozottan fellelhető 
betonadalékanyagot, a kavicsot (Bükkösd, 
Leányvár, Gánt).

A kavicsipari kutatások is az előirányzotthoz 
képest nagyobb volumennel folynak. A beton- 
adalékhiány és különösen Budapest ellátatlan
sága m iatt néhány terü let felkutatását sürgősen 
el kellett végezni (pl. Pilism aróti öblözet, Szalk- 
szentmárton).

A tégla- és cserépipari nyersanyagkutatások 
ugyancsak m eghaladták a tervben előírtakat. 
Az iparág terü letén  nagy rekonstrukciós és mo

dernizáló m unkák folynak, (Bátaszék, Budapest 
térsége, Tata, Mohács, Mályi, Tiszafüred, Szom
bathely stb.), melyek ásványi nyersanyag igé
nyének kielégítésére meg kellett növelni a kuta
tások tervezett m értékét.

A finom kerám iai legfontosabb kutatás az új 
rom hányi csempe- és padlóburkolóanyag-gyár 
részére új agyagvagyon felkutatása.

A  jövő kutatási feladatai

A jövő kutatási feladatok felvázolásához át 
kell tekinteni és értékelni kell az építőanyag
ipar kulcsiparágainak ásványi nyersanyaghely
zetét, a term elést, a fejlesztési-telepítési elkép
zeléseket.

Nem téveszthetjük szem elől azonban azt, 
hogy mivel a kutatások esetenként 3—5 évet 
is igénybe vesznek, kihatásuk pedig 20—60 
évre szól, az 1981-ben induló tervidőszak kuta
tási m unkáival gyakorlatilag a VII. ötéves terv 
telepítéseit alapozzuk meg. A VI. ötéves terv
ben az eredm ények kis hányadát jobbára az 
előző ötéves tervből áthúzódó és most befeje
ződő kutatásokat tud juk  csak alkalmazni.

Az építőanyagipari ásványi nyersanyagok 
term elési és ásványi nyersanyagvagyon elem
zése, valam int a VI. ötéves tervidőszaki kutatási 
feladatai iparáganként a következők:

A cem ent- és mészipari ásványi nyersanyag
előfordulások kim utatott ásványvagyona a Du
nántúli új Cementgyár telepítési helyének kivá
lasztására indított erőteljes kutatások eredm é
nyeképpen (1. sz. táblázat) különösen 1971 és 
1975 között növekedett.

1. sz. táblázat

Ipari ásványvagyon

Időszak Cement
Et

Kő
Et

K avics
Em3

Tégila
Em3

1971. I. 1. 1 340- 912 1 593 398 163 657 169 676
1976. I. 1. 2 108 400 1 036 600 422 500 356 300
1979. I. 1. 2 029 600 958 200 493 300 275 900

A telepítési hely kiválasztása u tán  meginduló 
lehatároló és részletes kutatásoktól a vagyon 
számottevő mennyiségi növelését nem várhat
juk. Ezzel szemben a vagyon ismeretességi foka 
növekszik, amely az A és В kategóriájú vagyon 
arányának megnövekedésében m utatkozik majd 
meg.

A cem ent- és mészipar ásványvagyon ellátott
sága megfelelő. A magas kategóriájú készletek

2. sz. táblázat

Ellátottság A +  В kategóriájú vagyonból

Időszak Cem ent Kő Kavics Tégla
M t ellátottság 

. évben
M t ellátottság

évben
Mm3 elláto ttság

évben
Mm3 ellátottság

évben

1971. I. 1. ____ ____ . ____ ____ . 91,7 14,3
1976. I. 1. 345,4 35,2 472,1 35,2 175,9 7,2 147,2 24,9
1979. I. 1. 412,6 37,5 383,3 24,9 210,2 7,6 152,4 28,8
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aránya is jó (2. sz. táblázat). Az A és В kate
góriájú vagyonból, a jelenlegi termelési szintet 
tekintve, az ellátottság megközelíti a 40 évet. 
Nem kis szerepe van ebben a cementipari bá
nyaföldtani szolgálatnak, amely rendszeresen 
végez bányabeli, illetve ún. termelési kutatási 
munkákat.

A mész-cementipari nyersanyagvagyon és 
termelés elemzése arra mutat, hogy továbbra is 
figyelmet kell fordítani a termelési szempontból 
fontos magas kategóriájú vagyonra. Emellett a 
távlati gyártelepítések megalapozására folytatni 
kell az előkészítő jellegű kutatást. A cement
ipari beruházások magas költségei szükségsze
rűen előírják, hogy a telepítés helyére, meg
felelő választék legyen felkutatott területekből. 
Számítani kell azonban arra is, hogy a nyers
anyag minőségére igen érzékeny új gyártási 
technológiák m iatt egyes most még megfelelő
nek ítélt előfordulás újravizsgálatára, esetleg 
helyettesítésére szolgáló másik előfordulás meg
kutatására lesz szükség.

Mindezek figyelembevételével cement- és 
mészipari ásványi nyersanyagkutatásra összesen 
79,2 MFt-ot kellene fordítani 26,4 km fúrási 
kapacitás biztosításával. A feladatoknak meg
felelően a részletes kutatások megnövelésére 
lehet számítani (52,8 MFt, 17,6 Efm).

A megfelelően dolgozó bányaföldtani szolgá
latot tovább kell fejleszteni, hogy a termelési, 
ill. utólagos kutatások szükségszerű növeléséből 
ráháruló feladatokat el tudja látni.

A kőipari nyersanyagok ipari vagyona 1 mil
liárd tonnás nagyságrendű (1. sz. táblázat). Az 
1971. évi 1,6 milliárd tonnás vagyon 1979. I. 
1-ig kereken 1 milliárdra csökkent a vagyon- 
felülvizsgálatok és leírások következtében. A 
termelésnek, amely a vagyon 1—1,5%-a körül 
mozog, tulajdonképpen igen kis szerepe volt a 
csökkentésben. A folyó kutatásoktól az ipari 
vagyon némi növekedését várhatjuk. A magas 
kategóriájú (A -j- B) vagyon 1976 óta csökken 
(2. sz. táblázat). Hasonló, a termelés szempont
jából nélkülözhetetlen A +  В és ipari készletek

3. sz. táblázat *
Egy tonna termelésre eső A +  В ismeretességű, valamint ipari vagyon

Időszak Cement Kő Kavics Tégla
t t m3 m3

A +  B ipari A +  B ipari A +  B ipari A +  B ipari

1976. I. 1. 36,1 215,1 35,2 77,4 7,2 17,2 24,9 60,4
1979. I. 1. 37,5 184,5 24,9 52,2, 7,6 17,9 28,8 52,0

helyzete, ha az 1 tonna termelésre eső m ennyi
ségeket nézzük (3. sz, táblázat). 1976-ban 35,2 
tonna A -j- В és 77,4 tonna ipari készlet nyúj
to tt fedezetet minden egyes tonna kőtermelés
hez. 1979-ben már 24,9 t, ill. 52,2 t. Mindezek
nek nem számszerűségükben, hanem tendenciá

jukban van jelentőségük. A bem utatott adatok 
311 előfordulás (melyből 276 bányaterület) ösz- 
szesített eredményeiből adódtak (4. sz. táblázat). 
Az építőipari kőtermelés az 1972—73. évi 
visszaesés óta emelkedik. A kőtermelés elsősor
ban az útépítési programtól függ.

4. sz. táblázat
Területek számának megoszlása a működő bányák és szabad területek között

Időszak
Műk.

bánya

Cement
Szabad
terület

Össze
sen

Műk.
bánya

Kő
Szabad
terület

össze
sen

Műk.
bánya

Kavics
Szabad
terület

össze
sen

Műk,
bánya

Tégla
Szabad
terület

össze
sen

1971. I. 1. - ____ ____ . - ____ ____ ____ ____ . ____ ____ ____

1976. I. 1. 50 24 74 276 01 311 729 68 822 208 32 271
1979. I. 1. 37 16 63 224 31 311 630 64 793 136 17 207

A VI. ötéves terv során, figyelembe véve az 
1979—80-as éveket is, 100 Mt-nál több; a VII. 
ötéves tervben további 100 Mt ipari kőkiterme
lésre számíthatunk. Számítások szerint a VI. 
ötéves terv  végére az A -j- В kategóriájú va
gyonból az ellátottság 14,2 évre csökken, ami 
hangsúlyozza a kutatások, a megkutatások 
fontosságát. A bányaterületek és előfordulások 
száma előreláthatólag továbbra is megmarad. 
Az ellátatlan területek közelében nyíló új kar
bonátoskőzet bányákkal, még növekedni is fog.

A kőbányászati ásványi nyersanyagok VI. 
ötéves tervidőszaki kutatásánál, figyelembe 
véve a nyersanyagvagyon helyzetet és a terve
zett termelést, nagy figyelmet kell fordítani a 
bányászati termelést biztosító magas kategóriájú 
vagyon megfelelő arányú megkutatására, külö

nösen a nagykapacitású modern bányák eseté
ben. Szükség van továbbá a földtani, de egyéb 
okokból (természet- és tájvédelem) is, korlá
tozott termelhetőségű tűzi eredésű kőzetvagyon 
kímélésére, üledékes, főleg karbonátos kőzetek 
termelésének fokozásával. A karbonátos kőzetek 
kutatását ezért előtérbe kell helyezni.

A kőipari ásványi nyersanyagkutatások a vá
zolt feladatok megoldására а VI. ötéves terv  
során mintegy 80 MFt-ot igényelnek, 23 km 
kutatófúrás lemélyítésével. A kutatási keretek 
az előkészítő és felderítő, valamint a lehatároló 
és részletes kutatási fázisok között egyenlő 
arányban oszlanak meg. A kutatások eredmé
nyeként a magas kategóriájú készletek mintegy 
200 Mt-val növekednek, 100 Mt új vagyon fel
kutatása mellett. Mindezek érdekében szükség
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van a Kőbányászati Földtani Szolgálat fejlesz
tésére.

A homok- és kavicsvagyon  különösen a IV. 
ötéves tervidőszak alatt tetem esen megnöveke
dett. Az 1976—79. évek közötti időszakban is 
jelentős volt a változás, csak az ütem  csökkent 
(1. sz. táblázat). Bár a vagyon az intenzív kuta
tások következtében igen m egnövekedett, az 
igényekhez képest a kavicsvagyon kicsi, az ellá
tottsági szint alacsony. A közvetlen term elési 
célokat szolgáló magas kategóriájú (A -j- B) 
készletek mennyisége és ebből kifolyólag az el
látottság igen csekély, mindössze 2,2, illetve 
4,6 év (2. sz. táblázat). Nagyon sok a lelőhely, 
ill. a működő bánya. A 822 területegység 729 
működő bányával 1979-re ugyan 792 egységre, 
ezen belül 630 bányára csökkent (4. sz. táblázat). 
A nagyszámú bánya és előfordulás következté
ben az egy előfordulásra, ill. bányára eső va
gyon igen alacsony, 0,2—0,3 millió m 3.

Az építőipari nyersanyagok közül a kavics
vagy ónnal való ellátottság a legkedvezőtlenebb. 
Az ellátottságot két irányból megközelítve lehet 
megoldani. Az egyik megoldás lenne a beton
adalékként alkalmazott kavics zúzott kővel való 
helyettesítése, a másik út új kavicsvagyon fel
tárása  és m egkutatása.

A VI. ötéves terv  előzetesen tervezett kavics
ipari nyersanyagkutatásai egyrészt új kavics
terü letek  feltárására, m ásrészt a term elés meg
felelően m egkutatott vagyonnal való ellátására 
irányulnak.

A homok- és kavicstermelés az 1972. évi 
visszaesés után hirtelen emelkedni kezdett és 
1979. I. 1-ig 16,6 Mm3-ről 24,9 Mm3-re  nőtt. 
A term elési változások szorosan kapcsolódnak 
az ország építési programjához. 1981—85. évi 
tervidőszakra az elm ondottak megoldására elő
zetesen 73,2 M Ft kutatási költségkeretre volna 
szükség, 28,8 km m élyfúrási kapacitás biztosí
tása m ellett. A kutatási keret nagyobbik részét 
új területek felkutatására kellene fordítani. A 
lehatároló részletes fázisra a költségek és a fú
ráskapacitás mintegy harm adát. A tervezett ku
tatásoktól 350 Mm3 A +  В vagyont és 380 Mm3 
új vagyont várhatunk, ami az ellátottságot 
m integy 10 évvel megnöveli.

A durvakerámiai ipari nyersanyagkészletek 
а  IV. ötéves tervben m integy megduplázódtak. 
Az V. ötéves terv  eddig eltelt időszakában 
viszont némiképp csökkentek (1. sz. táblázat). 
A magas kategóriájú vagyon folyam atosan nö
vekedett (2. sz. táblázat). A lelőhelyek és m ű
ködő bányák 1979-ig megfogyatkoztak. A 271 
előfordulás, melyből 1976-ban 208 működő bá
nya volt még, 207-re csökkent.

A téglaipari nyersanyagkutatások intenzíven 
folynak és ennek következtében újabb, ill. job
ban m egkutatott vagyonra lehet számítani. A 
téglaipar ásványi nyersanyag term elése kisebb- 
nagyobb hullámzásokkal lassan csökken. Az 
1971. évi 5,8 Mm3-es agyagtermelés 1979. I. 
1-ig 4,7 Mm3-re változott. Az 1 Mm3-es term e
léscsökkenés az építőipari igényváltozásnak, va
lam int a téglaipari term ékváltozásnak tudható 
be. A vasbetontechnika, az előregyártott elemek 
előretörése, csökkentette a téglaszükségletet.

Egyidejűleg a téglaipar a tömör term ékek he
lyett a kevesebb alapanyagot igénylő vázkerá
miák gyártását fokozta.

Az A -(- В kategóriájú vagyonellátottság fo
kozatosan növekedett és megfelelőnek lehet 
ítélni (29 év). (2. sz. táblázat.)

A jó mutatószámok ellenére még mindig sok 
bánya működik kellően m egkutatott nyers- 
anyagvagyon nélkül. Az új kondíciók m iatt a 
régebben m egkutatott bányák nyersanyagva- 
gyonát újból felül kell vizsgálni és átértékelni. 
A téglaipar а VI. ötéves terv  során mintegy 
nyolc nagy rekonstrukciót, ill. új gyártelepítést 
tervez. Egyrészt ezeknek a nyersanyagellátása, 
másrészt durvakerám iai term ékekkel ellátatlan 
körzetekben később telepítendő gyárak előké
szítése a VI. ötéves tervidőszak nyersanyagku
tatásainak fő feladata. A kutatási célok eléré
sére 83 M Ft-ot javaslunk fordítani, 34 km 
m élyfúrási kapacitás fenntartásával. Az А - f  В 
ismeretességű vagyon szintentartása, ill. eseten
ként megfelelő szintrehozása érdekében a rész
letes kutatásokat javasoljuk előtérbe helyezni. 
A tervezett költségekből 55,2 M Ft-ot és 22,4 km 
fúrást tervezünk a részletes kutatások meg
valósítására.

Finomkerámiai nyersanyagok term elése rend
szerint más nyersanyagfajták termeléséhez kap
csolódik. Speciális követelményeik m iatt azon
ban kutatásukat külön kell lebonyolítani. A 
finomkerámiai ipar igen sokféle ásványi nyers
anyagot használ fel, amelyeknek egy tetemes 
hányada importból származik. Hazai megfele
lőiknek a felkutatása nemcsak egyszerűen im
porthelyettesítő tevékenység, hanem, m ert be
hozataluk egyre inkább lehetetlen, a hazai te r
melés ellátásának szükségszerű feladata. A ku
tatások technológiai vizsgálatokat is igényelnek. 
Finomkerámiai kutatásokra a VI. ötéves terv
időszak tartam ára 10,8 MFt költségkeretet és 4,8 
Em fúrást terveztünk. A kutatási keretek egyik 
felét a nyersanyagvagyon felderítésére, másik 
felét a részletes kutatásokra kívánjuk fordítani. 
A finom kerámiai készletek mintegy 104 Mt-ás 
növekedésére szám ítunk az A +  В készletek 
hasonló m értékű növekedése mellett.

A  kutatási feladatok összefoglalása

A bem utatott iparági feladatokat összegezve 
а VI. ötéves terv  építő- és építőanyagipari föld
tani kutatásait az alábbiak szerint fogalmazhat
juk  meg:
— Az építőanyagipari kutatások VI. ötéves 

terv i feladata lesz a nagykapacitású, re
konstrukcióra kerülő, valam int új telepítésű 
feldolgozó üzemek ásványi nyersanyagellá
tottságának biztosítása, egyrészt új lelőhe
lyek felderítése, m ásrészt felderített lelő
helyek m egkutatása révén.

— Fontos szempont továbbá, hogy az ásványi 
nyersanyag földtani adottságaitól függően a 
term elő és feldolgozó helyek optimális háló
zata épüljön ki a felhasználókhoz minél kö
zelebb, m ert a szállítás az építőanyag árának 
többszörösét is eléri.
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— A VI. ötéves terv  során építőipari nyers
anyagkutatási feladataink megoldására m int
egy 326 M Ft-ra volna szükség. E költségek 
magukban foglalják 116,4 km  kutatófúrás 
elkészítését a szükséges geofizikai, valam int 
nyersanyagminősítő, technológiai stb. vizs
gálatok költségeit is. A kutatási költségek 
45% -át (148,4 MFt) új területek  felkutatá
sára és 55% -át (178,0) MFt) részletes kuta
tásokra kellene fordítani. A fúrási folyómé
terek megoszlása a kutatási fázisok között 
hasonlóan alakul.
A kutatások mintegy 300 Mt cem entipari új 
ipari vagyont és 200 Mt magas kategóriájú 
vagyont, 380 Mm3 új kavicsvagyont és

350 Mm3 magas kategóriájú kavicsvagyont 
eredm ényeznének a több tízmilliós nagyság- 
rendű építő- és díszkő, valam int durvakerá
miai nyersanyagvagyon-növekedés mellett. 
Á ltalában emelkedne a bányászkodás szem
pontjából igen fontos magas ismeretességű 
vagyon aránya.

—■ Nagy figyelmet kell fordítani a bányabeli 
vagy term elési kutatásokra. Ennek érdeké
ben az iparági földtani szolgálatokat tovább 
kell fejleszteni.

Az elm ondottak tájékoztató jellegűek voltak. 
A vázolt megállapítások, szempontok, feladatok, 
később kidolgozandó VI. ötéves földtani kutatási 
terv  elkészítésénél használhatók.

XXXL bányászati-kohászati napok 
a freibergi Bányászati Akadémián

(1980. június 24—27.)

Freibergben 1980-ban került sor a kétéven
ként szokásos nemzetközi nagyrendezvényre. Ez 
alkalommal mintegy 1200 fő vett részt, 700 főt 
az előadások szerzőiként, társszerzőiként ta rto t
tak  nyilván. A külföldi résztvevők száma kb. 
300 fő volt.

Az ünnepélyes megnyitón, a díszvendégek be
vonulása után Beethoven VII. szimfóniájának 
zárótétele hangzott el, m ajd a Bányászati Aka
démia rektora és Freiberg város polgárm estere 
üdvözölte a m egjelenteket. A megnyitó előadást 
Neumann, A., az NSZE KB-ának tagja, a mi
nisztertanács elnökének első helyettese tarto tta  
A nyersanyagbázis továbbfejlesztésének irány
elvei, kapcsolódó tudományos és műszaki köve
telm ények címmel.

A bevezető plenáris előadást A kohászat sze
repe az NDK-ban a fejlett szocialista társadalom  
további alakítása terén, és távlati fejlesztésének 
fő irányai új technológiákra alapozva címmel 
dr. Singhuben, K. ércbányászati, kohászati mi
niszter tartotta.

Az előadássorozatok:
— A bányászati tudományok fejlesztésének fi

lozófiai és történelm i kérdései címmel 16 
előadás;

— Az ásványi nyersanyagok kinyerése címmel 
122 előadás;

— Az ásványi nyersanyag-kutatás tudományos 
kutatása és földtudományi alapjai címen 37 
előadás;

— Az ásványi nyersanyagok hasznosításának 
vegyészeti és eljárástechnikai problémáiról 
címen 65 előadás;

—■ A kohászat és szerkezetianyag-technika 
technológiai problémái címen 142 előadás;

— A bányászati ipar és tudom ány gazdasági és 
vezetési kérdései címen 29 előadás.

A referátum ok jelentős részét társszerzők 
készítették. Gyakori volt a különböző tudo

m ányágakat művelő szakértők, valam int a kü
lönféle szervezeti form ában (egyetemek, kutató- 
és tervezőintézetek, irányító és gazdálkodó 
szervek) tevékenykedő szakemberek együttm ű
ködése.

Az előadássorozatok keretében m agyar szer
zőktől számos referátum  hangzott el: 
Klemencsics—Feigly—Farkas: A m agyar mély- 

műveléses szénbányászatban alkalmazott 
korszerű bányam érési eljárások.

Füst A .: Módszerek a geológiai adatok informá
ciótartalm ának meghatározásához. 

Alliquander Ö.: A  ro tari fúrás legújabb irányai 
és alkalmazásuk a fúrástechnika egyéb te
rületén.

Mecsnóber M.: Nagy átm érőjű kutak létesítése 
fedőhegység víztelenítéséhez a bauxitbányá
szatban.

Dzsida Ö.: Nagym éretű horizontális fúrólyukak 
létesítése.

Szepesi—Honvéd: Berendezés és technológia 
túlnyomásos szintek mélyfúrásához.

Kassai F.: Víz vezető szintek injektálására szol
gáló nagymélységű cementező fúrások kivi
telezésére alkalmas berendezés és fúrástech
nológia.

V öneky G.: Textilgumiszalagok vulkanizált kö
téseinek szilárdsága húzási igénybevételnél. 

Jónás K.: Különböző agyagásványok term ikus 
viselkedéséről.

A Bányászati Akadémia 1981-ben rendezi 
meg a XXXII. bányászati napokat. A rendez
vény kiem elt tem atikái:
— Az energetikai nyersanyagok kutatásának, 

feltárásának, kiterm elésének és feldolgozásá
nak problémái, különös tek in tettel az ener
getikai kérdésekre;

— Az új anyagok kialakításának és hatékony 
felhasználásának kérdései.
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BADINSZKY PÉTER, 
DR. KÉRI JÁNOS

Г

Építő- és építőanyagipari nyersanyag
kataszterek és -prognózisok 
módszertana

Összefoglalás: 1978—79. évben a szerzők el
őkészítették az építő- és építőanyagipari nyers
anyagok kataszter és prognózis módszertanát. 
A két intézm énynél készült módszertani anya
got m unka közben egyeztették. M unkájuknak az 
volt a célja, hogy a különböző intézm ényeknél 
készülő országos nyersanyagfelm érések azonos 
szempontok szerint készüljenek, ésszerű m un
kamegosztás jöhessen létre.

Az elhangzott előadásban ism ertették az el
m últ 10—15 évben különböző intézményeknél 
és különböző módszerekkel készült országos és 
területi nyersanyag katasztereket, és az össze
dolgozott új metodikai irányelvek lényeges 
megállapításait.

ÉPÍTŐ- ÉS ÉPÍTŐ A N Y  AG IP A R I  
N Y E R SA N Y A G -K A T A SZ T E R  

ÉS PROGNÓZIS M Ó D SZERTANA

Bevezetés

A z  építő- és építőanyagipari nyersanyagok 
országos szintű értékelése nem újkeletű. A te l
jesség igénye nélkül felsorolunk néhányat:

Az 1950-es években Jugovics Lajos, Papp 
Ferenc irányításával a szilárd építőkövek regio
nális felm érését végezték el elsősorban a m ű
ködő bányák és felszíni kőzetkibúvásokra tá 
maszkodva. A táblázatosán összeállított anyag 
elsősorban a választékbővítést szolgálta.

A M agyar Állami Földtani Intézetben az el
m últ 20 évben a gazdaságföldtani térképválto
zatok készítői építőkő, kavics, homok, agyag 
prognosztizálásával is foglalkoztak.

Az Országos Ásványvagyon Bizottság titkár
ságának kezdeményezésére az állam i bányászat 
m ellett a melléküzemágak term előhelyeinek 
becslésszerű készletszámbavétele az országos 
nyilvántartás alapjait terem tette  meg. Az egyre 
bővülő építőipari nyersanyagkutatás új terüle
teket te tt ism ertté, növelte a bányaterületek 
m egkutatottsági színjét.

A Földmérő és Talajvizsgáló V. 1966-ban kez
dődő és jelenleg is folyam atban lévő kataszte- 
rező m unkái a távlati feljesztések előkészítését 
alapozták meg.

Az 1970-től m egalakult M agyar Állami Föld
tani Intézet (MÁFI) Területi Földtani Szolgála
tai az építőanyagipari nyersanyagok megyei 
helyzetképeit készítették el.

1972— 1978 között m agyar—csehszlovák 
együttműködés keretében a MÁFI terü leti föld
tani szolgálatok az Építésügyi és Városfejlesztési 
M inisztérium (ÉVM) Földtani Szolgálata közre
működésével a Szlovák Földtani Hivatallal kö

zösen elkészítette a közös határm enti terület 
építőanyagipari nyersanyagainak közös felmé
rését. A közös m unkának módszertani eredmé
nyei is voltak, a közösen dolgozó szakemberek 
megismerték egymás munkamódszerét, ill. közös 
m ódszertant dolgoztak ki.

Az építőipar rohamos fejlődése egyre jobban 
sürgeti az építő- és építőanyagipari nyers
anyagok egész országra kiterjedő felmérését 
prognózis szinten is.

Az MSZMP XI. kongresszusának irányelvei 
alapján a 3475/1975. sz. M inisztertanácsi hatá
rozat ásványi nyersanyagvagyonunk hatékony 
hasznosítását írja  elő.

A hosszútávú koncepciókhoz igazodó célkitű
zések túlnyom órészt olyan feladatok megoldá
sának első ütem ét tartalmazzák, amelyek haté
kony végrehajtására az építőanyagipari nyers
anyag-prognosztizálás meggyorsításával már 
most fel kell készülni.

Ennek szükségesésgét felismerve az ÉVM 
1967-ben kezdeményezte a nyersanyagkataszte- 
rezések továbbfejlesztését. Kapacitásproblémák 
és a kom plex felkészültségű kutatóbázis hiánya 
következtében azonban eddig csak iparágan- 
kénti részeredm ények születhettek.

A korábban ötletszerűen végrehajtott ku tatá
sok kedvezőtlen tapasztalatait és a feltárási 
kockázatvállalás csökkentésének szükségességét 
felism erve egyes nyersanyagokra vonatkozóan 
m ár 1950—1960 között készültek olyan regio
nális felmérések, amelyek kizárólag felszíni 
kibúvásokra támaszkodtak.

A különböző intézm ényeknél megkezdett és 
jelenleg is folyam atban lévő m unkák egyre 
inkább a rendszeres nyersanyagkataszterezési 
tevékenység keretében folynak. Ennek elsődle
ges célja: a távlati fejlesztések előkészítéséhez 
rem énybeli ásvány vagyonok tájékoztató felmé
rése, a perspektivikus kutatási körzetek lehatá
rolásával.

A kataszterezés eleinte kizárólag földtani té r
képezési archív fúrási—feltárási és minősítő 
vizsgálati adatokra támaszkodott. Ilyen mód
szerrel állította össze az FTV a Magyarországi 
kavicselőfordulások számbavétele (1967) és a 
Magyarország mészkőkatasztere (1970) c. anya
gokat is, m indkettőt az ÉVM megbízásából. A 
gyakorlat megkövetelte ezek továbbfejlesztését, 
így a kataszterezés jelenleg m ár a felmérésen 
túlm enően felszíni geofizikai és konkrét feltá
rási adatokra támaszkodó, minősítő vizsgálato
kat is m agában foglaló mérnökgeológiai m unkát 
jelent.

Kavics esetében a fúrási m unkák — a Köz
ponti Földtani Hivatallal való egyeztetés alap
ján  —- legújabban néhány km-es hálózatot je
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lentenek, míg a sokrétű értékelés rendszerint 
1 : 50 000-es m éretarányú eredm énytérképeken 
folyik. Az ilyen részletességű felm érés — véle
m ényünk szerint — esetenként túlnő a katasz- 
terezés keretein és általában kielégíti a prog
nosztizálás követelm ényrendszerét is.

A mészkővagyonunk kezdeti szám bavételét 
továbbfejlesztő periódusában cem entipari nyers- 
anyagkataszterezés folyt a Dunántúli-Közép
hegységben.

Az eddig elkészült kataszterek, terü leti prog
nózisok időben és készítők szerint változtak, 
sok esetben komoly anyagi ráfordítással pár
huzamosan készültek.

Az irányelvek és m ódszertan kidolgozása 
hasznosítja az eddigi tapasztalatokat, lehetővé 
teszi a feladatok megosztását különböző intéz
m ények között, m eggyorsíthatja és olcsóbbá 
teheti az országos felméréseket.

1978—79. évben a MÁFI és FTV keretében 
indult a módszertan kidolgozása. Egyeztetés m ár 
m enetközben történt, kölcsönösen áttanulm á
nyoztuk, m egtárgyaltuk m indkét módszertani 
anyagot. Rem éljük ennek alapján megosztva a 
feladatokat, egységes irányelvek alapján úgy 
tudunk dolgozni, hogy a párhuzamosságokat 
m egszüntetve m eggyorsíthatjuk e fontos feladat 
elvégzését.

A  módszertan néhány lényeges megállapítása

A  kataszterezés lényegében olyan helyzetfe l
mérést jelent, amely a meglévő fúrások—feltá 
rások egységes szem pontok szerinti adatértéke
lésére épült.

A  prognózis feladatát képezi, hogy egy-egy 
nyersanyagtípus valam ennyi hasznosíthatóságá
ról kom plex á ttekintést adjon, és javaslatot 
tegyen a terület célfúrásos lehatárolására. A  te 
rülethez „D” kategóriájú készletbecslés tartozik.

A  rem énybeli (prognosztikus ,,D” jelű) kész
let olyan ásványi nyersanyagmennyiség, amely
nek meglétéről konkrét adatok nem állnak ren 
delkezésre, de

— a terü let földtani felépítésével és fejlődés- 
történetével kapcsolatos ism eretanyag,

— az ásványi nyersanyagkészletek keletkezé- 
zését, m egm aradását és elhelyezkedését 
meghatározó földtani törvényszerűségek, 
továbbá

— az ásványi nyersanyag kifejlődésére (je
lenlétére) utaló közvetett jelek és ism érvek

alapján feltételezhetők.
A rem énybeli készletcsoportok a következő 

alcsoportokra tagolhatok:
D3 =  olyan terü leten  feltételezhető készletek, 

ahol ipari előfordulás nem  ism eretes 
(feltételezett készletek),

D2 =  ism ert nyersanyag-előfordulások között, 
vagy azok körzetében feltételezhető 
készletek (lehetséges készletek),

Dt =  ism ert előfordulások folytatásában fel
tételezhető készletek (valószínű készle
tek).

A felderítő kutatással megismerhető C2 kate
góriájú készletektől alapvetően abban különböz
nek, hogy itt nincs konkrét adat a nyersanyag

ipari kifejlődéséről, a param éterek feltételezet
tek. Ezért a rem énybeli készletek m eghatáro
zása egyértelm űen készletbecslést jelent.

A prognosztizálás m ár térben  nagyvonalúan 
lehatárolt és nagyságrendileg számszerűen meg
adott készletek becslését jelenti. A  rem énybeli 
készletek prognosztizálása két módon történhet:

a) kizárólag földtani feladatot jelent annak 
megállapítása, hogy a becslés időpontjá
ban m ekkorák a nyersanyag feltételezhető 
készletei az akkor érvényes számbavételi 
(kondícionálási) feltételek mellett,

b) egy későbbi táv la tra  (pl. 2000-re) várható 
nyersanyaghelyzet megbecsülése,
a term elés és kutatás révén várható és 
a tudom ányos—műszaki fejlődés hatására 
bekövetkező változások figyelem bevételé
vel.

Ez, a m űszaki földtani és gazdaságföldtani 
szempontok figyelem bevételét is igénylő becslés 
tehát a ku tato tt (kategorizált) és feltételezhető 
készletek prognózisát egyaránt m agában fog
lalja.

Az építőanyagipari ásványi nyersanyagoknál 
a prognosztizálás alatt az a) pontban leírtakat 
értjük. A b) pontban megfogalmazott prognosz
tizálást a távlati műszaki fejlesztési koncepciók 
földtani megalapozásánál célszerű végrehajtani.

Valamely építőanyagipari ásványi nyersanya
gunk országos prognosztizáló felm érést term é
szetesen nem lehet önmagában, elszigetelten 
végrehajtani, mivel

— egyes kőzettípusok felszíni kibúvása gaz
daságtalanná teheti a földtani fekvőben 
települt ásványvagyon gazdaságos haszno
sítását (pl. tűzköves vészkő — homok),

— egyetlen lelőhelyről különböző építő
anyagipari nyersanyagok (pl. agyag — ka
vics is kiterm elhetők lehetnek, ún. iker
bányászattal,

—- azonos kőzettípust képviselő építőanyag
ipari ásványi nyersanyag (pl. dolomit, 
diabáz) több iparág, ill. ágazat számára is 
hasznosítható alapanyagot kéviselhet.

A környezetvédelm i és egyéb szempontokkal 
párhuzamosan, az utóbbi időszakban előtérbe 
ju to tt kom plex nyersanyag-hasznosítási törek
vések és igények az eddigi iparágcentrikus ka- 
taszterezések helyett a nyersanyagfajtákra 
orientált prognosztizálást teszik szükségessé.

Az építőanyagok kutatásánál, bányászatánál 
és hasznosításánál számos olyan tényezőt kell 
számításba vennünk, melyek az egyéb ásványi 
nyersanyagoknál (pl. kőszén, ércek) rendszerint 
elhanyagolhatók. Ezek a szempontok összetett 
módon érvényesülnek a prognosztizálásnál, ahol 
idő- és költségkímélési okokból a nyersanyag- 
típusok valam ennyi fontosabb iparág számára 
történő hasznosíthatósági perspektíváit célszerű 
vizsgálni.

A környezetvédelm i és területrendezési 
irányelvek, ezekkel összhangban a komplex 
ásványvagyon-hasznosítási (primér és szekun
der hasznosítás) törekvések első lépésként a 
nyersanyagfajtáktól független, általános helyzet 
felm érését kívánják meg, am elyre vonatkozóan 
az FTV részletes javaslatot dolgozott ki.
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Az építőanyagipari és környezetföldtani szak
káderek együttes közreműködését igénylő álla
potfelm érések fontosabb célkitűzései közül:

— az adott bányakörzetben jelenlévő építő
anyagipari ásványvagyon fajtáinak és fel
mérési (továbbkutatási) perspektíváinak 
megítélését,

— a kiterm elt nyersanyag- és m eddőmeny- 
nyiség nagyságrendbeli becslését,

— a nyersanyag meddővel vagy törm elékkel 
(hulladékkal) való lefedésének megállapí
tását, ennek kapcsán a további művelés 
gazdaságföldtani perspektíváinak m egíté
lését,

— a term észetes eredetű meddők és hulla
dékanyagok másodlagos hasznosíthatósá
gának vizsgálatát,

— a rekultivációs állapot rögzítését és to
vábbi teendők körvonalázását em eljük ki.

Számbavétel szempontjából nem  tek in tjük  
perspektivikus körzetnek:

— a bányászattal, illetve célkutatással m ár 
fe ltárt területeket,

— az egyébirányú bányászati tevékenységgel, 
illetve kutatással m ár lefedett területeket,

— azokat a beépített körzeteket, ahol épí
tőanyag-bányászat gazdaságosan nem kez
deményezhető.

Az együttes felm érést m egyénként javasoljuk 
végrehajtani és eredm ényeit számítógépes fel
dolgozásra alkalmas form ában közzétenni.

A környezetvédelmi szempontok sorából az 
ásványvagyonvédelem nek a prognosztizálás be
fejező szakaszában és a továbbiakban is jelentő
sége van, éspedig a következők m iatt:

Az ásványi nyersanyagok védelme a társa
dalom szám ára potenciális értéket jelent, ezért 
használati értékvédelem nek tekinthető. Cél a 
potenciális érték (társadalm i hasznosság) meg
tartása, így m inden olyan tevékenység véde
lem nek m inősíthető, amely elősegíti a reális 
értékkialakítást.

A ásványvagyon-védelem  a nyersanyag 
igénybevétel (bányászat) előtti preventív  védel
m ét is jelenti, és építési—területfelhasználási 
korlátozó intézkedések életbeléptetését teszi 
szükségessé.

Az ásványvagyon védelme átfogóan a nyers
anyagok m aradéktalan hasznosítását jelenti, ami 
tehát egy gazdasági profillal bővített környe
zetvédelm et foglal magában.

A  prognóziskészítés ütem ezése

A z  FTV tapasztalatai szerint a prognózisokat 
három  ütem ben célszerű végrehajtani:

— az alapadatok begyűjtése,
— kiegészítő építőipari céltérképezés, 

fúrásos kutatás és átlagm inták vétele,
— az adatok és kőzetm inták feldolgozása, 

vizsgálata, értékelése.
Az elvben számításba vehető körzeteknél, a 

tervezés stádium ában a kiegészítő fúrási adat
gyűjtést a MÁFI—KFH perspektivikus mély
fúrási alapadataira támaszkodva javasoltuk el
végezni, kiegészítve azt az egyéb célú kutatások 
adatainak esetenkénti átvételével. A fúrási

adatgyűjtés előzetes eredm ényeinek kontrollját 
a kiegészítő földtani kutatási adatgyűjtés adja, 
mely a kivitelezés stádium ában helyszíni adat
gyűjtéssel és tapasztalatszerzéssel egészül ki.

Az iparilag elvben hasznosítható nyersanyag
tömeg horizontális és vertikális fáciesingado- 
zásait a korábbi kutatások — becslésünk sze
rin t — maximum  50%-os ismeretességi szintig 
tisztázták.

A prognosztizálás során országos célunk az, 
hogy az elvben számbavehető lelőhelyekről 
legalább tájékoztató szintű ism eretanyag álljon 
rendelkezésre, ily módon az iparfejlesztési dön
téselőkészítésekhez nyersanyag-alternatívákat 
adjunk.

A terü leti azonosítás érdekében a Magyar 
Népköztársaság M — 1 : 100 000-es m éretarányú 
m unkatérképének beosztási rendszeréből indul
tunk  ki. Természetesen a kataszter és a prog
nózis ennél részletesebb alaptérképeken is ké
szülhet, a számítógépes adatfeldolgozás érdeké
ben azonban célszerű ebből a hálózati alapbe
osztásból kiindulni. így a beosztási rendszer első 
számjele a 100 000-es, második az 50 000-es, a 
továbbiak pedig a részletesebb térképlapokon 
szükséges adatok keresőszámát adják. A prog
nózisokat „P ”, a katasztereket pedig „K” rövidí
téssel javasoljuk jelölni.

A terü leti (térképi) keresőszámok m ellett tö rt
számmal célszerű felüntetni azon nyersanyag
fajták  (csoportok) jeleit, amelyek a prognoszti
zálás tárgyát képezik:

1. Kavics, homok, földpátos homok.
2. Mészkő, márgás mészkő.
3. Dolomit, meszes dolomit, dolomitmurva.
4. Magmás kőzetek.
5. Építőipari agyagok.
6. Speciális nyersanyagok (homokkő, tu fa 

stb.).
Ennek megfelelően pl. a KPK 1.2/1.4 keresőjel 
tájékoztat arról, hogy a keresett térképlapon a 
kavicsipari nyersanyagokra kataszter, a mag
más kőzetekre pedig 1 : 50 000-es léptékű prog
nózis és kataszter egyaránt rendelkezésre áll.

Első lépésben a meglévő földtani térképeket 
az építőanyagipari kutatásoknál szokásos és jól 
bevált részletes céltérképezés eredményeivel 
javasoljuk kiegészíteni.

A céltérképezés a felszíni m inták vételén és 
tájékoztató vizsgálatán túlm enően szükség sze
rin t kutatógödrök-kutatóárkok létesítését is 
m egkívánhat j a.

Célszerűnek ítéljük a m intaanyag minimális 
szubjektív hibákkal terhelt, egységes szemléletű 
leírását.

A m intavételezés — a komplex vizsgálatok 
lehetőségének biztosítása érdekében — eseten
ként 5—300 kg-os átlagm inták képzését igényli. 
A nyersanyagösszlet változékonyságának függ
vényében max. 5— 10 m éteres abszolút szinte
ket felölelő átlagm inták vételezését javasoljuk.

A terü let- és földvédelem, továbbá a gazda
ságosság szempontjai alapján a prognosztizá
lásnál súlypontilag elsősorban azokat a körze
teket célszerű figyelembe venni,

— amelyek fedőrétegeit m ásirányú bányá
szattal részlegesen vagy teljesen kiterm el
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ték, így a további bányászat újabb „seb
hely” produkálásához nem vezet és a le
fedési költségek is jelentősen csökkenthe
tők,

— ahol a nyersanyag fedőjében vagy fekvő
jében m ásirányú hasznosításra alkalmas 
ásványvagyon található, így az „ikerbá
nyászat” szintén iparág, ill. népgazdasági 
szintű költségmegtakarítást eredményez.

A hasznosítható fedőképződmények számba
vételét természetesen a rájuk, m int nyersanyag
ra vonatkozó előírások szerint javasoljuk vég
rehajtani. Az agyagnál előfordult már olyan 
eset (Beled), hogy azt m int nyersanyagot, illetve 
mint kavicsösszlet fedőmeddőjét is vizsgálat 
tárgyává kellett tenni, ezért ilyen eshetőséggel 
is számolhatunk.

A fedőképződményekkel kapcsolatos másik 
alapesetet az képezi, amikor azok gazdaságos 
hasznosításra részben vagy teljesen alkalmat
lannak (meddőnek) tekinthetők. Ebben az eset
ben a bányászati tapasztalatokat és a nyers
anyag esetleges komplex hasznosítását figye
lembe véve egyedi gazdaságföldtani számítással 
célszerű azt a maximális fedővastagságot meg
határozni, amely alatt ásványvagyont számba- 
venni még érdemes.

A fúrási-feltárási kontroll m intaanyagot az 
elsősorban érin tett iparág keretében hosszútávú 
megőrzésre javasoljuk, mivel arra  a területek 
későbbi továbbkutatása során szükség lehet. 
Célszerű, ha a m intákat a helyszínen geológus 
szakember írja  le, aki egyúttal

— elvégzi a max. 5— 10 m-es átlagm inta- 
képzést minősítő vizsgálatra,

— kigyűjti a földtani vizsgálatok, típus, il
letve dokumentációs m intáit is,

— indokolt esetben a mintázáshoz technoló
gus szakembert von be.

A kémiai és technológiai minősítő vizsgálato
kat a SZIKKTI ilyen irányú kutatásainál kiala
kult tapasztalatok szerint célszerű végezni.

A kataszterező — prognosztizáló feltárások 
és vizsgálatok eredm ényeinek értékelését az 
adott területekre vonatkozó összes lényeges 
előzmény bevonásával javasoltuk végrehajtani, 
területenkénti egyedi dokumentációk gyűjte
ményeként.

Ezen túlm enően célszerű a legfontosabb föld
tani — minőségi param éterek számítógépes 
vagy perem lyukkártyás módszerrel való rögzí
tése is, mely az érdekelt kutató, illetve iparági 
szakkáderek részére könnyen áttekinthető 
anyagot szolgáltat.

Az eredm ények értékelése során tartalm i mi
nim um ként a következők figyelembevételét 
javasoltuk:

— egységes ábrázolási és értékelési módsze
rek alkalmazása részletes javaslataink 
alapján,

— számjelekkel ellátott keresőlap, regionális 
áttekintő értékelése,

— megelőző kutatások szöveges és rajzi érté
kelése,

— földtani és gazdaságföldtani adottságok 
szöveges és rajzi értékelése,

—• bányászatot akadályozó és gátló tényezők 
szöveges és rajzi értékelése,

—■ másodlagos nyersanyaghasznosítási és re
kultivációs helyzet értékelése,

— a kataszterezés (prognosztizálás) során 
végzet célkutatás értékelése az alapadatok 
rögzítésével,

— a nyersanyagok vastagsági és fedővastag
sági adottságai, hidrogeológiai viszonyok,

— a nyersanyagtípusok iparágankénti hasz
nosíthatóságának értékelése, a  kisüzemi 
bányászati perspektívák elhatárolása,

— földtani készletbecslés és rangsorolt to- 
vábbkutatási javaslattétel.

Az előzőekben áttekintő módon ism ertetett 
építőanyagipari ásványi nyersanyagkatasztere- 
zési és prognosztizálási metodika a nyersanyag
fajtákra általánosan érvényes szempontokkal 
foglalkozott.

Ezen túlm enően az egyes nyersanyagfajtákra 
(csoportokra) vonatkozóan term észetesen a spe
cifikus sajátosságokat és iparági (felhasználói) 
igényeket figyelembe vevő, egyedi, részletes 
prognosztizálási m etodikák kidolgozása is szük
séges.

Az eddigi kataszterek és prognózis jellegű 
felmérések áttekintését, valam int a közeljövőre 
az FTV által javasolt ilyenirányú feladatokat 
az 1. és 2. ábrán szemléltetjük.

Az ÉVM Földtani Szolgálata az általános 
metodikával egyidejűleg kim unkálta a kavics
ipari ásványvagyon (kavics, homok, földpátos 
homok) részletes prognosztizálási irányelveit is, 
amelyet a további nyersanyagokra vonatkozó 
metodikák kialakításával kívánunk teljessé 
tenni.

Az előzőekben az FTV által javasolt munka- 
módszert és a feladatütem ezést ism ertettük.

A MÄFI Területi Földtani Szolgálatai 1980- 
ban kezdték az országos építő- és építőanyag
ipari nyersanyagok prognózisának készítését. 
Az előzetesen kidolgozott irányelvek és metodi
ka lényegében megegyezik az FTV által készí
te tt módszertannal.

A  M ÁFI szakem bereinek vélem énye szerint 
az építő- és építőanyagipari nyersanyagok prog
nózisánál a föltani képződm ényekből célszerű 
kiindulni. A kőzetek ásványtani összetétel, kő
zetfizikai jellemzők, teleptani, földtani kifejő
dés szerint lehetnek hasznos nyersanyagok az 
építőipar, a mezőgazdaság különböző területein.

Fontos a genetikai kifejlődés, mivel egy-egy 
kőzetfajta csak akkor rendelkezik azonos ás
ványtani, ebből eredően azonos kémiai, fizikai 
tulajdonságokkal, ha a kőzetkeletkezés körül
ményei közel azonosak.

Prognózis szinten a különböző hasznosítható 
nyersanyagokat tartalm azó kőzeteket, földtani 
rétegeket nagy területen  kell megvizsgálni, 
hogy azután különböző célkutatással ki lehessen 
választani a gazdaságosan term elhető, bizonyos 
célra vagy több célra is alkalmas területeket.

A földtani térképek kínálják az első lehető
séget, hogy egy-egy kőzetfajta hol és milyen 
körülm ények között települ. Közelebb ju tu n k  a 
célhoz, ha most már ism erve a kőzetek elter
jedését (külszíni—külszínközeli) települési he ly-
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ze té t a meglévő kutatásokra, fúrás, geofizika, 
működő termelési helyek, bányák kutatási, ter
melési adataira, tehát a kataszterre támaszko
dunk.

Ezek alapján el tudunk különíteni olyan terü 
leteket, amelyek bizonyos célra, vagy célokra 
nyersanyagként hasznosíthatók. Prognózis szin
ten  nem lehet szigorúan követni, csupán figye
lem be lehet venni a szabványokat, műszaki, 
technológiai utasításokat. Tehát nem lehet pl. 
finom- vagy durvakerám iai alapanyag, vagy 
szerkezeti betonadalékanyag-prognózist készíte
ni. Ehhez m ár részletesebb fúrásos kutatás, 
anyagvizsgálat szükséges.

Az építő- és építőanyagipari nyersanyagokat 
a  kőzettípusoknak megfelelően csoportosítva 
vizsgáljuk, mégpedig:

1. M etam orf és m agm ás-vulkáni kőzetek. 
Ide tartoznak a szilárd építőkövek közül 
a gneisz, gránit, andezit, bazalt, vulkáni 
tufák stb.

2. Kémiai és biogén üledékes kőzetek. 
Mészkő, dolomit, mésziszap, dolomitmész 
stb.

3. Törmelékes-üledékes kőzetek.
Kavics, homok, homokkő, kőzettörmelék 
(murvák).

4. Agyagos üledékes kőzetek.
Durvakerám iai agyagok, cem entipari 
agyagkomponens.

A prognózis-térképvázlatokat a fenti csopor
tosításban készítjük.

1. változat: Földtani alaptérkép, ill. kőzetelter
jedési térkép.

Csak azokat a képződményeket tün te tjük  
fel, amivel foglalkozunk. A térképen m a
rad t üres foltok azt jelentik, hogy ott nem 
szám íthatunk felszínen vagy felszínközeiben 
a vizsgált kőzetre, ill a hozzátartozó nyers
anyagra.
A térképi jelrendszer azonos a kialakult 
térképjelekkel, de bizonyos célszerű össze
vonásokat alkalmazunk.

2. változa t: Kataszteri térkép.

A  földtani térképeket egészíti ki és teszi 
részletesebbé. Egységes jelkulcs szerint fel
tün te tünk  m inden olyan kutatólétesítm ényt, 
továbbá korlátozó tényezőt, ami a prognózis 
szempontjából fontos:
— m egkutatott területeket, működő bányá

kat lényeges adataikkal, i tt  a KGST jel
kulcsrendszert alkalmaztuk. (A térképi 
jel tartalm azza a m egkutatott készlet 
nagyságrendjét a term elés nagyságrend
jé t állami vagy tsz-kezelésű-e stb.)

— használható archív fúrásokat, geofizikai 
méréseket,

— nagyobb ipari és bánya-m eddőhányókat,
— term észetvédelm i területeket, a tervezet

teket is.

3. változat: Bányaföldtani viszonyokat és ter
mészetes paramétereket ábrázoló térkép.

Lényegében a kataszteri adatokon alapul, de 
m ár a prognosztikus területek bányaföldtani 
és minőségi viszonyaira utal.

A prognosztizálható hasznos nyersanyag te
lepülési viszonyait rétegoszlop segítségével áb
rázoljuk, kivéve azokat a területeket, ahol m ár 
részletesebb prognózisok készültek, ill. a fúrások 
alapján fedő- és haszonanyag intervallum okat 
lehet ábrázolni vastagsági vonalakkal. A term é
szetes param éterek prognosztizálóható nyers
anyagfajtától függően ábrázoljuk. A szilárd 
kőzeteknél nyomószilárdsági értéktartom ányt, 
fagyállóságot, zúzottkő minőséget, díszítő tu la j
donságot.

Kémiai üledékes kőzeteknél az előbbieket, 
valam int a CaC03, M gC03, ill. az oldhatatlan 
részarányt.

Törmelékes üledékes kőzeteknél a szemcse- 
összetételi határértékek (agyag, homok, kavics).

Agyagos üledékes kőzeteknél a legbonyolul
tabb az ábrázolás, ha figyelembe akarjuk venni 
a durvakerám iai, finomkerámiai és a cement
ipari határérték  követelm ényeit is.
Ábrázoljuk kör és háromszög diagramban:

a szemcsetartomány 6 (agyag, homok, kő
zetliszt, izzítási veszteség, A120 3, S i0 2 Fe20 3, 
Na20  -j- K20 , CaO, MgO, lényeges agyagás
ványok jelenlétét. (Iliit, Kaolin, Montmoril- 
lonit), ezekből lényegében tűzállóságra is 
következtethetünk.

4. változat: Prognosztikus területek térképe.

Lényegében az első három  változat ered
m énytérképe. A térkép az illető kőzetválto
zathoz tartozó nyersanyagok prognosztikus 
terü lete it foglalja össze, feltüntetve a korlá
tozó tényezőket (természet-, környezetvéde
lem, területfejlesztés, vonalas létesítm ény 
stb.).

A z egyes térképvázlatokat táblázatok egészí
tik  ki. A  táblázatok tartalm azzák a kataszteri 
adatokat, a prognosztikus területek  nagyságát, 
becsült készletét, a prognosztizált nyersanyag 
felhasználási területét, települési viszonyait és 
a készletcsoportot (Dlf D2, D3).

Az egyes térképvázlatokat 1 : 100 000 m éret
arányú TIEDIT térképekre szerkesztjük. Ahol 
szükséges 1 : 25 000, 1 : 10 000 kivágatokat al
kalmazunk. Az FTV 1 : 50 000 térképekre ter
vezte az egyes változatok szerkesztését. Sajnos 
ilyen térképek országosan nem állnak rendelke
zésre a síkrajzi előállítás rendkívül költséges 
és hosszadalmas.

A TIEDIT térképek országosan rendelkezésre 
állnak és ami lényeges, csupán „szolgálati 
használatú” minősítésűek. Az 1 : 100 000 m éret
arányú térképek m ellett az intézet 1 : 500 000 
átnézetes eredm ény térképeket is tervez kőzet- 
változatonként. A prognózis térképekhez pár
huzamosan (egy időben) magyarázó kötetek 
készülnek a négy kőzetcsoportnak megfelelően.

A m agyarázókötet a térképeket egészíti ki az 
alábbiak szerint:
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— a célnak megfelelő rövid regionális föld
tani leírás,

— a kataszteri adatok bányák, m egkutatott 
területek  jellemző adatai készlet, minőség, 
term elési adatok,

— megelőző kutatások rövid értékelése,
— minőségi, felhasználhatósági jellemzés te 

rületenként,
—• a prognosztizált nyersanyag gazdaságföld

tan i (minőségi bányaműszaki) értékelése,
— kutatási javaslat, fontossági sorrend.
A m ódszertan — bárm ennyire igyekeztünk 

m indenre kiterjedően teljessé tenni — nem tel
jes. Vannak még nyito tt kérdések m indkét 
módszertani anyagban. Lényeges szempont,

hogy minél szélesebb körben tárgyaljuk meg a  
problém ákat, egyeztessük a vélem ényeket. A 
Földtani Intézet és az ÉVM Földtani Szolgálatai 
ideértve a felhasználás technológiai vonalát, ha 
megfelelő fórumokon összedolgozik, jó ered
m ényt tud elérni.

Nagyon időigényes az adatgyűjtő munka, 
részleteiben meg kell határozni, hogyan és mi
lyen részleteséggel dolgozunk.

Az összegyűjtött adatokat gyorsan értékel
hetővé kell tenni. Itt m erül fel a számítógépes 
feldolgozás. Jól használható program ot kell ki
dolgozni.

Népgazdasági érdek, hogy a nagytömegű 
archív fúrási adatokat összegyűjtsük, ú jra  érté
keljük. Ehhez m inden iparág segítségét kérjük.

A mélyfúrási technika fejlődési tendenciái
A kőolajárak tíz éve tartó  állandó és jelentős 

emelkedése sok országot arra  kényszerített, 
hogy megkezdje kevésbé rentábilis és régebben 
felhagyott lelőhelyeinek újbóli kiterm elését, il
letve, hogy kedvezőtlen éghajlati és tengeri 
viszonyok között kezdje meg új lelőhelyek kuta
tását és kiaknázását. Ez a tény  az anyagi és 
műszaki ráfordításokat hihetetlen m értékben 
megnöveli, ugyanakkor viszont a fúrási technika 
intenzív racionalizálását és fejlesztésének nagy
m értékű m eggyorsítását követeli meg. Ez azt 
jelenti, hogy csökkenteni kell a fúrás időtarta

m át és költségeit, és ez nemcsak a fúrási tech
nológia gyors fejlődésében nyilvánul meg, ha
nem  abban is, hogy a szénhidrogének szállításá
nak is új módszerei alakultak ki (víz alatti és 
feletti vezetékek, a szállított mennyiségek mé
résének új módszerei, adatregisztrálás stb.). 
Jelentősen fejlődtek a geofizikai módszerek is.

Az irodalomjegyzék 7 publikációt tartalm az. 
Készült a ZGI-ben, 1980-ban 
összeállította: W. Arnold, pp. 24 
Rezümé: —

A földtani prognózis automatizálási rendszerei
A szemle a földtani prognózis autom atizált 

rendszereinek kidolgozása során a Szovjetunió 
Földtani M inisztérium ának szervezeteiben fel
halmozott tapasztalatokat összegezi, és arra  tö
rekszik, hogy kiemelje azokat az eredm ényeket, 
amelyek a továbbiakban (elsősorban ESZR- 
gépekre) kidolgozandó rendszereknél felhasznál
hatók.

Az ism ertetett 13 autom atizált rendszer közül 
a 3 BESZM, 4 MINSZK, 6 pedig ESZR gépre 
került. Ez utóbbiak a következők:

1. Kőolaj- és földgázlelőhelyek (lokális és re 
gionális) prognózisa „P rip ja t'” (ESZ— 1022)

2. M etallogeniai kutatások számítógépes in 
formációs-prognosztizáló rendszere (ESZ— 1020)

3. Geofizikai adatok komplex feldolgozási 
rendszere „SZÓD” (ESZ)

4. „Komplex—-2” autom atizált rendszer (ESZ)
5. „SZKID” kutatási adatok komplex in ter- 

pretálási rendszere (ESZ—1020)
6. V. F. Szemjonov, A. N. Jerem ejev, E. P. 

Vlaszov: A z automatizált információs-prognosz
tizáló rendszerek kidolgozásának alapelvei (1975)

Az egyes rendszerek ism ertetése tartalm azza 
a rendszer segítségével megoldható feladatokat, 
a megoldás szakaszait, a szükséges kiindulási 
adatokat, az ESZR gépekre kidolgozott rendsze
reknél ezenkívül az egységes software, az infor
mációellátás megszervezésének és a rendszer 
irányításának kérdéseit is.

Az irodalomjegyzék 73 publikációt tartalm az.
Készült a VIEMSZ-ben 1979-ben
Összeállította: A. N. Bugaec. pp. 60
Rezümé: orosz, német, angol.
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BADINSZKY PÉTER
Az ÉVM földtani szolgálatainak 
tevékenysége

Az ásványi nyersanyagkutatási és földtani 
szolgálati tevékenység irányelveit a Központi 
Földtani Hivatal (KFH) vonatkozó előírásai 
rögzítik. A Bányatörvény alapján hazánkban 
földtani nyersanyagkutatást végezni, bányaüze
m et tervezni és m űködtetni kizárólag a KFH— 
OÄB által jóváhagyott kutatási tervek, jelenté
sek és a bányatelek fektetéshez szükséges meg
kutatottsági nyilatkozat birtokában lehet. Ebből 
következően a term észeti erőforrásaink jelentős 
részét képező építőanyagipari ásványvagyonnal 
kapcsolatos földtani tevékenység ágazati irányí
tását a KFH látja  el. Ugyancsak a KFH keze
lésében van a központi kutatási alap, amely 
valam ennyi perspektivikus építőanyagipari 
nyersanyagkutatás financiális fedezetét is ké
pezi. Az ásványi nyersanyagkutatási és egyéb 
földtani szolgálati tevékenység újabb tapaszta
latairól és eredm ényeiről a következőkben 
nyú jtunk  tájékoztatást.

I. ÉPÍTÖANYAGIPARI 
ÁSVÁNYI NYERSANYAGKUTATÁSOK

1. A  tárcaszintű eredm ények ismertetése

A z  ÉVM felügyelete alá tartozó iparágak kö
zül az V. ötéves tervidőszakban a

— cement és mészipar,
— kavicsipar,
— kőipar,
— díszítőkőipar,
— durvakerám iaipar,
— finom kerámiaipar,
— üvegipar,
— építővegyianyag-ipar és a
— könnyűbeton- és szigetelőipar

részére végeztünk nyersanyagkutatásokat, illet
ve vizsgálatokat.

Ez idő alatt m integy 300 önálló kutatási tém a 
valósult meg, közel egymillió F t/tém a értékben. 

A feltárások és vizsgálatok végrehajtásában
— a m ár felsorolt iparágakat, m int kivitelező
ket is beleértve — kereken 30 intézm ény (ku
tatóhely) kapcsolódott be, amelyk közül négy 
kutatóbázis teljesítm énye meghatározónak te
kinthető :
— Földmérő és Talajvizsgáló. V állalat 25% 

(tervezés, geofizika, fúrás, minősítés)
— Országos Földtani Kutató és Fúró 

Vállalat (NIM)
(tervezés, geofizika, fúrás) 25%

— Tégla- és Cserépipari Tröszt
(tervezés, fúrás, minősítés) 20%

—  Szilikátipari Központi Kutató és Ter
vező Intézet
(technológiai és félüzemi minősítés) 20%

A perspektivikus program  megvalósítását 
illetően igen nagy segítséget jelen tett a Köz
ponti Földtani Hivatal irányítói és finanszírozói 
közreműködése, utóbbi a teljes kutatási volu
m ennek kereken 70 százalékára terjed t ki.

Az ÉVM által közel kétszeresére (60 főre) 
felfejlesztett nyersanyagkutatási szakgárda a 
jelentősen m egnövekedett feladatok végrehaj
tását önmagában csak részlegesen tudta biztosí
tani és így a különböző egyéb kivitelezőkkel 
együtt kereken 100 főnyi kutatógárda folya
matos tevékenységének igénybevételével a te r
vezett program  80—90%-os megvalósulását 
sikerült realizálni. A geológus (technikus)-i 
m unkák m ellett a fúrási, geodéziai, geofizikai 
és minősítő vizsgálati feladatoknál további, ke
reken 300 fő közreműködésével lehett elérni a 
célkitűzéseket.

Az átfogó jellegű feladatok sorából kiemel
kedőnek ítéljük a következő tém akörökben tör
tén t közreműködést:
a) Az Állami Tervbizottság részére készült, 

„Javaslat term észeti kincseink és nyersanya
gaink hatékony hasznosítására” c. előterjesz
téshez az ÉVM Földtani Szolgálata önálló 
földtani-gazdaságföldtani alapozó anyagot 
állított össze.

b) A fajlagosan magas építőanyag-szállítási 
költségek lehetséges csökkentésének egyik, 
a term észet- és környezetvédelmi törekvé
sekkel is alátám asztható módja a gazdaságos 
határm enti nyersanyagcserék megvalósítása. 
Ennek keretében első lépésként az ÉVM 
Földtani Szolgálata a csehszlovák—m agyar 
határm enti építőanyagcserék lehetőségeit 
vizsgáló, kataszterező jellegű nyersanyag
felm érésbe kapcsolódott be és e kutatás 
prognosztizáló folytatásának is tevékeny ré 
szese, a M agyar Állami Földtani Intézettel 
együtt.

c) Az építő- és építőanyagipari ásványi nyers
anyagok készletmérlegének tárcaszintű to
vábbfejlesztésénél az ÉVM Földtani Szolgá
lata általánosságban újszerű szempontként 
vette figyelembe az
— ásványvagyon-kim erülést,
— a feldolgozó kapacitások (gyárak) fel

számolását,
— a term észet-, környezetvédelmi okokból, 

célfogyasztók hiányában, továbbá a tech
nológiai fejlődés következtében aktuali
tásukat vesztett bányák és nyersanyag
előfordulások problem atikáját,

—■ a bányatelkek, illetve k isajátított terüle
tek adatainak nyilvántartásbavételét.

A felhagyott körzetekre és ásványvagyon- 
visszahagyási javaslatok előírás szerinti össze
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állítása m ár 1975-től megkezdődött, de — a 
szakkáderellátottság ism eretes országos problé
mái m iatt — konkrét eredm ény elérését eddig 
csak esetenként sikerült realizálni. Ezért az 
OÁB-val egyetértésben 1977-től olyan közbenső 
megoldás született, hogy ezeket az előforduláso
kat egyelőre külön „üzem eltetői” kódszám alatt 
összesítve szerepeltetjük az országos készlet
mérlegben, míg az ásványvagyon-visszahagyási 
javaslat jóváhagyásra nem kerül, illetve az ese
dékes tájrendezés — rekultiváció meg nem 
valósul.
d) A nyersanyagok egyre nagyobb m értékű le

művelése kapcsán új — és az ÉVM Földtani 
Szolgálat közreműködésével KGST-szinten 
is kidolgozásra került — feladatként jelent
kezik a rekultivációs m unkák végrehajtásá
ban történő közreműködés. A tapasztalatok 
átvételével term észet- és környezetvédelmi 
intézkedések megtétele tovább bővíti a föld
tan i szolgálat tevékenységét, részben az 
egyéb hatóságokkal, intézményekkel történő 
koordinációt is igényelve.

e) A különböző területeken keletkező ipari 
melléktermékek, hulladékanyagok és bánya
meddők építőanyagipari hasznosításának fo
kozására és vizsgálatára az ÉVM létrehozta 
a 9. sz. Célprogram Bizottságot. A célul 
tűzött feladatok végrehajtása ugyancsak az 
ÉVM földtani szolgálataival szorosan együtt
működve, azok érdemi közreműködésével 
folyik.

f) Részletesen megvizsgáltuk a perspektivikus 
földtani kutatások átlagos költségösszetevői
nek alakulását, ami az egyes munkafázisok 
költségelemeinek relatíve jelentős eltérései 
ú tján  egyértelm űen rögzítette, hogy az egyes 
iparágak különböző fajtájú  és genetikájú 
nyersanyagainál a feltárási és nyersanyag
minősítési feladatok más-más súllyal érvé
nyesülnek. A kereken száz nyersanyagtípus
ra  és többszáz term ékfajtára kiterjedő épí
tőanyagkutatás tehát hazánkban is egyedül
állóan sokrétű feltárási, értékelési és nyers
anyagminősítési feladatot jelent.

Tényadataink alapján az építő- és építő
anyagipari nyersanyagkutatási tevékenység (a 
kutatási tém ák számát és volumenét illetően is) 
a korábbinál lényegesen nagyobb súlyt képvisel 
a hazai földtani kutatásban. A fejlődés ilyen 
ütem ének tartásával, illetve kism értékű növelé
sével vélem ényünk szerint középtávon elérhető
nek tűnik, hogy a teljes hazai ásványvagyon 
értékének mintegy 25°/o-át reprezentáló építő
anyagipari nyersanyagvagyon kutatásának m ér
téke is annak népgazdasági jelentőségéhez iga
zodj ék.

2. A  kutatások iparágankénti szempontjai 
és eredményei

A  legutóbbi évek kutatási eredm ényei sorából 
kiemeljük, hogy
a) A cementiparban a korábbi egyvariációs ku

tatások továbbfejlesztésével sikerült elérni, 
hogy m ár Hejőcsaba és Bélapátfalva eseté
ben is több alternatívás nyersanyagkutatás
sal lehetett alapanyagválasztékot biztosítani

az iparágnak. Az előirányzott Dunántúli új 
Cem entgyár ellátását megalapozó földtani 
kutatás negyven terü let előkészítő vizsgála
tával kezdődött és így több alternatíva áll 
rendelkezésre a végleges döntés meghozata
lához.

b) A kavicsipar fejlesztésére vonatkozóan az 
ÉVM 71/1977. sz. m iniszteri határozatában 
foglaltak megjelölik a legfontosabb kutatási 
feladatokat, amelyek közül egyik kiem elt 
fontosságú a fővárosi kavicsigények kielé
gítése. A Kavicsbánya Vállalat és az ÉVM 
Földtani Szolgálata országosan, továbbá a 
körzeti feladatok megoldásának előkészítésé
ben jelenleg is intenzíven közreműködik.

c) A kőbányászatban  fokozódik a betonadalék
anyagként alkalmas, elsősorban karbonátos 
nyersanyagok kutatása és bányászata, amely
nek komoly perspektívái vannak a díszítő
kőimport csökkentésénél is. A célkitűzések 
megvalósítását az ÉVM Földtani Szolgálat 
az iparág távlati műszaki fejlesztési koncep
ciójának földtani megalapozásával segítette 
elő.

d) A kerámiaiparban a korszerű, nagy üregtér
fogatú term ékek és a burkolóanyagok foko
zódó térhódítása szintén új típusú és jobb 
minőségű nyersanyagok felkutatását igényli. 
Előfeltételként nélkülözhetetlen a m ár ki
m unkált országos építőanyag-kataszterezés 
végrehajtása.

A tervidőszak fontosabb kutatásait az 1. ábra
m utatja.

II. A FÖLDTANI SZOLGÁLATI 
TEVÉKENYSÉG FEJLŐDÉSE

Az Építésügyi és Városfejlesztési Miniszté
rium  egyetértésével kiadott 9/1970. sz. NIM— 
KFH utasításnak megfelelően az építésügy terü
letén is létrehozták a tárca és az iparágak föld
tani szolgálatait, amelyek az elm últ évtizedben 
m ár csaknem véglegesnek tekinthető szerve
zetekké fejlődtek. Az iparági földtani szolgála
tok m unkáját az FTV keretében működő ÉVM 
Földtani Szolgálat 1971 óta irányítja, koordi
nálja és ellenőrzi.

A földtani szolgálati tevékenység eleinte a 
perspektivikus nyersanyagkutatásokban történ t 
közreműködésre szorítkozott. K ialakulatlan volt 
az ügym enet rendszere is, mivel a KFH, a te rü 
leti szervezettségű vállalatok ás a földtani szol
gálat gyakran kapcsolattartás nélkül, közvetle
nül kommunikáltak.

A tárcaszintű földtani ügyrend kialakítása 
(1972), m ajd korszerűsítő véglegesítése (1978) 
kapcsán nyilvánvalóvá vált, mely kérdések 
igényelnek ÉVM állásfoglalást. Ennek megfe
lelően az évente többszáz probléma többségét 
ma m ár nem  kell a m inisztérium i ügyintézési 
csatornákon áram oltatni, m ert nem  kívánnak 
főhatósági döntést, hanem  információt, szakmai 
jellegű kérdésmegoldást, nyilvántartást és 
egyéb, hasonló jellegű feladatokat. Ezek a kér
dések m ár hosszabb ideje az ÉVM Földtani 
Szolgálat keretében egyszerűsítve megoldhatók,.
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az iparágakkal, illetve a KFH-val kialakult köl
csönös és közvetlen kapcsolattartás útján.

A földtani ügym enet fejlődését a 2. ábra 
szemlélteti.

A szakgárda folyamatos irányítása és tovább
képzése ú tján  sikerült elérni, hogy a földtani 
szolgálatok tevékenységének hatékonysága ug
rásszerűen m egnövekedett.

M űködésük szféraköre ma m ár a következő, 
fontosabb feladatcsoportokat foglalja magába:
—  országos nyersanyagkataszterek és prognózi

sok alapján a perspektivikus ásványvagyon- 
készletek kim utatása, a fontosabb körzetek
ben építési és területfelhasználási korlátozó 
intézkedések életbeléptetésének kezdemé
nyezése,

— középtávú nyersanyagkutatási koncepciók és 
évenkénti kutatási programok összeállítása,

— a nyersanyagkutatási m unkák műszaki el
lenőrzése, a vállalati (üzemi) földtani szolgá
latok irányítása,

— önálló kutatóbázissal rendelkező szerveze
teknél (Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat, 
Tégla- és Cserépipari Tröszt, Kavicsbánya 
Vállalat) a kutatási tevékenység gyakorlati 
kivitelezése,

—  területmegszerzési, ásványvagyon-visszaha- 
gyási és rekultivációs feladatok megoldásá
ban történő földtani közreműködés.

Földtani szolgálataink szakkádereinek terve
zői és m űszaki ellenőri m unkája önmagában is 
jelentős.

Ennél óvatos becslés szerint is nagyságren
dileg nagyobb értékű azonban az a népgazda
sági haszon, am elyet a kutatógárda a beruházá
sok megalapozottabb előkészítése, a kockázat- 
vállalás csökkentése és a racionálisabb term ék
elosztás—értékesítés elősegítése révén közvetett 
módon produkált.

Az ÉVM és az Iparági (vállalati) Földtani 
Szolgálatok jelenlegi tevékenységére az 1976. 
évi sümegi továbbképző tanfolyam on is rögzí
te tt irányelvek figyelembevételéből adódó mi
nőségi színvonalemelkedés jellemző.

Végül m egem lítjük, hogy a regionális és az 
országos feladatok hatékonyabb megoldása ér
dekében az ÉVM-hez és a M agyar Állami 
Földtani Intézethez tartozó Földtani Szolgálatok 
m ár m egkezdett együttm űködésének még to
vábbi fokozása célszerű.

III. ÖSSZEFOGLALÁS, A TOVÁBBI 
FELADATOK KÖRVONALAZÁSA

Az elm últ években dinam ikusan felfejlesztett 
nyersanyaguktatási tevékenységet jelzi, hogy 
annak volumene nagyságrendileg azonos a

megelőző évtized kutatási tényadataival. A fej
lődés ilyen ütem e elsősorban a tárca területén  
ugrásszerűen megnőtt kutatási kapacitásnak 
(földtani szolgálatok, feltáróbázis és minősítő 
vizsgálatok bővítése), illetve kism értékben 
újabb kutatóhelyek bekapcsolódásának ered
m ényeként értékelhető.

A feltárások és vizsgálatok zömmel a meglévő 
bányák nyersanyag-ism eretességi hiányossá
gainak a termelésbővítési, illetve a rekonstruk
ciós célból történő pótlására irányultak. Az or
szágos kutatási kapacitáshiány és szakkáder- 
ellátottsági problémák m iatt azonban a hiány- 
pótlási feladatok m aradéktalan végrehajtása 
még néhány évet igénybe fog venni.

A rendszeres szakkáderellátottsági és fluk
tuációs gondokkal küszködő földtani szolgála
taink — esetenként erejüket meghaladó módón
— részt vállaltak a perspektivikus kutatási 
tevékenységben is, így azok műszaki ellenőrzése 
révén a további kutatásokhoz — vizsgálatokhoz 
alapvetően szükséges feltárási és helyszíni isme
retanyagot m ár elsajátították.

A hiánypótlások néhány éven belüli befeje
zésével valam ennyi iparágnál kialakulnak azok 
a feltételek, melyek -—■ az egyéb tárcákhoz 
hasonlóan (ahol mélyművelésű bánya megelőző 
kutatás nélkül sohasem létesült) — a szűkebb 
értelem ben vett földtani szolgálati tevékenység 
alapját képezik. Ennek megfelelően a jövőben 
fokozódó feladatnak tek in tjük  
—- a bányászat és a nyersanyaghasznosítás (ér

tékesítés) term elési kutatásokkal történő 
elősegítését (földtani ism eretanyag pontosí
tása, nyersanyagminőség-ellenőrzés);

— és a földtani kármegelőzési (mérnökgeológiai 
— hidrogeológiai) környezetvédelm i és re
kultivációs m unkák foganatosítását emeljük 
ki.

A VI. ötéves tervidőszakban volumenben 
tovább növekvő építőanyag-kutatási tevékeny
ség:
— a távlati nyersanyagellátást megalapozó 

perspektivikus kutatások, komplex nyers- 
any ag-kataszterezések;

— a tárca saját hatáskörében (bányatelken 
belül) végrehajtandó term elési kutatások és 
nyersanyag-m inőségellenőrzések lebonyolí
tási—jóváhagyási rendszerének és központi 
nyilvántartásának kialakítása;

— az ugyancsak tovább bővülő egyéb tevé
kenységgel kapcsolatban a szolgálati ügy
rendek továbbfejlesztése;

az ÉVM — és az Iparági (vállalati) — Földtani 
Szolgálatok feladatkörének és szervezetének 
további bővítése ú tján  még hatékonyabban 
megoldható.
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BOLDIZSÁR ISTVÁN
A DNy-dunántúli
(Mura-Kerka menti) kavicskutatások

D élnyugat-Dunántúl hasznosításra számba 
jöhető kavicselőfordulásai közül a Zalai-domb
ságra esők, e térség földtani felépítéséből adó
dóan, a főbb folyóvölgyekre korlátozódnak csu
pán és súlypontilag a dombság DNy-i szegélyén 
helyezkednek el (Mura és Kerka fiatal törm e
lékkúpja), míg a dombságba K-i, majd D-i 
irányban könyökszerűen bevágódott Zala folyó 
ugyancsak fiatal teraszüledékei m ár alárendelt 
jelentőségűek. A vázolt előfordulások közül, a 
továbbiakban, a M ura és Kerka völgyének ka
vicstakarójára kívánunk kitérni.

Földrajzi viszonyok
A Zalai-dombság földrajzilag a nyugat-m a

gyarországi perem vidék  nagytáj egység leg
délebbi tartozéka, amely két középtájra, a 
К -Zalai és Ny-Zalai-dombságra oszlik. Vizsgá
landó területünkön a M ura völgye és a DK-i 
részén hozzácsatlakozó Principális-csatorna tor
kolatvidéke a K-i középtájhoz sorolható kistá
jakból a Letenyei-dombság  szegélyét és a Prin
cipális-völgy alsó szakaszát foglalja magában. 
A Kerka völgye m ár a Ny-i középtáj része és a 
Kerka-vidék  k istájat képviseli, amelyen belül 
még további m ikrokörzetek találhatók: Szent- 
qyörqyvölqy környéki röqvidék, Lenti-medence, 
Tenke-rög (Pécsi M. 1975).

A Mura m entén É-ról a ha tá rt az Ős-Mura 
(Ős-Rába) kavicstakaró m aradványaival fedett 
és morfológiailag erősen kiemelkedő neogén 
területe határolja, az ún. m agaspart öve. A 
süllyedők D felé, a M ura jobbpartján tú l a 
Lendvai öböllel áll közvetlen összeköttetésben. 
A Kerka alsó szakaszát szintén a m agasparti öv 
kíséri. I tt csupán a Kerkába К  felől torkolló 
Cserta völgye jelent nagyobb megszakítást a 
magaspart É-iasra forduló vonalában. É-on a 
Kerka felső szakaszát egy К —Ny-i tengelyű 
hátság választja el a Zala völgyétől. Az 
aszimmetrikus völgyében К  felé kiszorult Kerka 
jobb parti (Ny-i) oldalán a felső völgy szakaszt a 
Szentgyörgyvölgy környéki rögvidék, az alsó 
szakaszt pedig a Tenke-rög DK-re kibillent 
tömbjei határolják. A két rögterület között egy 
kiszélesedő süllyedék, a Lenti-medence talál
ható, amely Ny felé nyito tt helyzetű, K-i sze
gélyén pedig, a Kerka m edrén túl, a magas
part zárja le.

Földtani felépítés

A  m agaspart és a rögök által közrefogott 
M ura—Kerka völgyrendszer felszíni képződmé
nyei holocén öntéshomokok, iszapok és agyagok. 
Alattuk a folyóvízi tevékenység fiatal hordalé
kot (túlnyomórészt homokot és kavicsot) halmo

zott fel változó vastagságban. A lejtőkön és a 
Zalai-dombság kiem elkedett térszínű területein 
az Ős-Mura és kisebb részben az Ős-Rába idő
sebb (pleisztocén) kavicslepel-roncsai találhatók, 
többnyire azonban agyagos-iszapos üledékekkel 
borítva (felsőpleisztocén barna- és vörösföld). El
szórt foltok alakjában az idősebb teraszképződ
m ények alól felsőpannóniai fekükőzetek is elő
bukkannak leginkább agyagos-homokos kifejlő
désben (1. sz. ábra).

Fejlődéstörténeti viszonyok

A Zalai-dombság kavicstakarójának a kiala
kulása a pleisztocénvégi beltórendszer К felé 
való fokozatos visszahúzódásával kezdődött el, 
amikor is az Ős-Mura és Ős-Rába hatalmas alpi 
hordalékkúp-rendszert kezdett kialakítani a té r
ségben. E hordaléklerakó tevékenység az első 
jégkorszakig ta rth a to tt (Lovász Gy. 1970), mi
közben a mostanitól jóval É-abbra folyó Ős- 
M ura m edre is fokozatosan D-ebbre vándorolt, 
megközelítve a mai folyásirányt.

A differenciált lassú emelkedések a terü let 
völgyeinek a bevágódásához vezettek a pleisz
tocén elején. A középsőpleisztocénban a mozgá
sok és völgyképződések tovább folytatódtak, a 
felsőpleisztocénban pedig szerkezeti mozgások
tól is tám ogatva (balti orogén fázis) felgyorsul
tak és a dombságot szerkezeti egységekre tagol
ták fel (Pécsi M. 1975). Erre az időre tehető a 
törésvonalakhoz kötődő meridionális völgyek, 
a M ura és Kerka vidékének szerkezeti differen
ciálódása, ezen belül a Lenti-medence besüllye
dése, amely folyam at egyúttal az Ős-Mura hor
dalékkúpjainak a felszabdalását is jelentette.

A holocénban folytatódó szerkezeti mozgások 
járu ltak  azután hozzá a mai morfológiai kép és 
folyásrendszer létrejöttéhez.

Az Ős-Mura és Ős-Rába hordalékkúpjai a 
pleisztocén folyamán egyre fokozottabb pusz
tulásnak voltak kitéve. Az Ős-Mura áthalmo
zott hordalékanyaga főképpen a Lenti-medencé
ben és a M ura tektonikusán preform ált völgyé
ben rakódott le, keveredve a frissebb horda
lékokkal.

A  kavicskutatások története

1966—67-ben kezdődött el Magyarország ka
vicselőfordulásainak kataszteri szintű számba
vétele az ÉM Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat 
részéről a Szilikátipari Kutató Intézet meg
bízása nyomán. Ennek az országos felmérésnek 
az volt a célja, hogy a meglévő és fellelhető 
eddigi összes kutatási, valam int szakirodalmi 
adat birtokában térképileg lehatárolja az ipari
lag m űvelhető és felderítő kutatásra megfelelő-
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A MURA ES KERKA VIDÉKÉ FÖLDTANI KÉPZŐDMÉNYÉI
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Önteshomok, iszap,agyag (Н °

Barna és vörösföld (Q.  ̂ )

Folyami homok CGl3 )

Kavics ( Q-í)

Homok, homokkő, kavics ( P4)

Agyag, homok, homokkő, barnakőszéntelepek (P5)
tsz.ábra
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A MURA E5 KERKA MENTI KAVICSKUTASOK

7777777

Magyarországi kavicselőfordulások számbavétele (FTV 1967)

Muravölgyi kavicskataszter (ВКГ1975 )

Drava - Muravölgyi kavicskataszter 
(előkészítő-felderítő kavicskutatás ) ( BATI 1978 )

Felső-Kerka völgyi kavicskutatás (felderítő fázis)( KBFI 198Ö) 2,sz.ábrq
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3 sz.ábra
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nek látszó kavicskészletek területi elhelyezkedé
sét, átfogó teleptani kifejlődését s műszaki
gazdasági szempontok alapján javaslatokat te 
gyen a későbbi bányanyitásokra alkalmasnak 
ítélt területekre.

E m unka során került először kiértékelésre a 
Zalai-dombvidék—M ura területegység (2. sz. 
ábra). Térképi ábrázolásában a M ura—Kerka 
menti kavicselőfordulás m integy 85 km hosszú 
és 1,5—15 km széles sávot alkot a K erka— 
Zala vízválasztó hátság és - Gyékényes között' az 
országhatárhoz csatlakozóan. ÉNy-on csupán a 
Szentgyörgyvölgy környéki rögvidék kiemelke
dő tömbje ékelődik belé. A Zalai dombvidéktől 
a m agaspart vonala különíti el (3. sz. ábra).

E fiatal holocén hordaléklerakódás DK-i felén, 
a Mura völgyében Gyékényesnél m utatkozik a 
legkedvezőbb (<C 20 m) kavicstelepülés, amely
hez azonban 10—20 m közötti vastagságú fedő 
tartozik. Érdemlegesebb (10—20 m) kavicsvas
tagságok még M urakeresztúr—Fityeháza körze
tében fordulnak elő, de lefedési arányuk kedve
zőtlenebb, m int Gyékényes környékén.

A hordaléklerakódás ÉNy-i felére eső Kerka 
völgyében a Lenti-medence m utat reményi- 
teljes kavicskifejlődést Belsősárd—Nemesnép— 
Csesztreg—Zalabaksa között. A kavicsvastagság 
itt nagy területen  meghaladja a 20 m-t, fedővi- 
szonyai pedig igen kedvezőek (0—5 m).

A völgyszegélyek m entén a kavics kiékül, míg 
a völgytengelyek környezetében általánosan j. 
5—10 m vastagságot ér el.

A Kerka kavicsanyagának kőzettani összeté
tele és jellegzetes durvafrakciója nagyfokú'' 
megegyezést m utat a M ura kavicsanyagával.. 
Feltehetően az Ős-Mura ezüsthegyi teraszkavi
csát dolgozza fel a Kerka.

Ipari hasznosításra elsősorban a Kerka völ
gyét javasolják. А lytura-völgyi kavics — kedr 
vezőtlen lefedési aráh^á és a Gyékényesi Ka
vicsbánya közelsége \m iatt —* kevésbé jöhet 
számításba. i ■/

A Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat országos 
felmérése nyomán 1975-ben a Bányászati Ku
tató Intézet kap megbízást a Mura-völgy kavics- 
kataszterének aZ elkészítésére. A kutatás a 
Mura-völgy teljes magyarországi szakaszára 
(150 km 2) kiterjedt. Kiértékeléséhez, a területről 
begyűjthető adatokon kívül, 44 db 7,5—37,5 m 
közötti sekély fúrást m élyítettek 677 fm össz- 
hosszban, továbbá kiegészítő geoelektromos mé
rések e lv ég ez tek  80 mérési ponton. A feltárási 
hálózatott elsősorban a Mura medréhez köze
lebbi területeken sűrítették.

A kutatás a Földmérő és Talajvizsgáló Vál
lalat korábbi felmérési eredm ényeit részletei
ben természetszerűleg módosította, illetve ki
egészítette. A kezdeti felméréskor ugyanis egy
részt nem álltak rendelkezésre minősítő vizsgá
lati adatok, másrészt a kavicselőfordulásról be
szerzett földtani információk terü leti eloszlása 
sem volt egyenletes.

A Bányászati Kutató Intézet értékelése meg
állapította, hogy építőipari célra csak a Mura
völgy holocén hordalékanyaga alkalmas. Az idős 
teraszképződmények szemcseösszetétel szem

pontjából jók. de a kívánatosnál jóval nagyobb 
az agyag-iszaptartalmuk.

Készletbecslését illetően, amely szerint 300 
millió m 3 I. osztályú kiterm elhető kavicsanyag 
települ aránylag vékony, 0,5—2,0 m-es fedő
réteg alatt, fenntartással kell fogadnunk. Ezt 
igazolni látszik a későbbi ellenőrző kutatás, 
amely nem tám asztotta alá a készletbecslés 
megállapításait.

A M ura—Kerka m enti kavicselőfordulás meg
ismerésében újabb előrelépést a Dráva—M ura
völgyi előkészítő—felderítő kavicskutatás jelen
tett, amelyet a Bányászati Tervező Vállalat 
végzett 1978-ban. Vizsgált területünkre az 
alábbi kutatási részterületek estek: .

1. részterület: Alsó-Kerka-völgy 
(Lentitől Muraszemenyéíg)

2. részterület: Mura-völgy 
(Muraszemenyétől M urakeresztúrig)

Az új kavicskutató fúrások döntő többsége 
(26 db) a legkevésbé feltárt, 1-es részterületre 
jutott, míg a 2-es részterületen a BKI fúrások 
kiegészítéseként csupán 5 db m élyült le. A be
tervezett geoelektromos szondázások elmarad
tak. A kutatás értékelésénél figyelembe, vették 
az előző kutatások eredményeit, az OKGT 
szeizmikus robbantólyukainak földtani iszelvé- 
nypit, s végül a területről eddig begyűjthető. 
adatokat.

Az Alsó-Kerka völgyében m ély íte tt kavics
kutató , fúrások szerint a kavics vastagsága 
0—11 m szélső értékek között változik. 5 m 
feletti vastagsággal Lentitől és Toronyiszent- 

' rhiklóstól D-re, valarriint Muraszemenye térsé
gében számolhatunk (4. sz. ábra).

A M ura-völgy kavicstakarójának a vastagsága 
a terü let nagy részén m eghaladja az 5 m-t. 
Jelentősebb, 9 m -t elérő kavicsvatagságal Lete- 
nyétől D-re, valam int M olnáritól DNy-ra talál
kozunk. A M urakeresztúrí. \ Vízmű területén 
ugyan a kavicsvastagság meghaladja a 12 m -t 
is, de bányászatra — vízvédelmi érdekek 
m iatt— nem jöhej számításba.

A fedő vastagsága < az Alsó-Kerka völgyében 
Lentitől K-re 5—20 m között változik, s ÉK 
felé kivastagodik. Ugyancsak vastagabb (<C 5 mj) 
fedő jelentkezik még Lovászi—Dobri—Kerka- 
szentkirály—Muraszemenye vonalától ÉK-re is.

A M ura völgyében a Szemenyecsörnye—Mu
rakeresztúri országúitól ÉÉKTre fejlődött kji 
5 m -nél nagyobb vastagságú fedő.

Az Alsó-Kerka-völgyi kavicstakaró átlagos 
agyag-iszaptartalma sokkal rosszabb (7,41 t é r f -  
százalék, m int a M ura-yqlgyp Jtavicspké (3,79 
térf.% ). Ettől kedvezőbb képet nyújt azonban 
a készletszámítással lefedett területek kavics
anyagának a minősége.

A készletbecslés — ,5, gp m^x. - fedő- és 5 m 
min. kavicsvastagság figyelembevételével — aiz 
Alsó-Kerka-völgyben 11 km 2-en 65 millió m 3, 
a M ura-völgyben pedig kb. 24 km 2-en 167 mil
lió m 3 kiterm elhető kavicsot m utatott ki Dj 
kategóriájú rem énybeli készletnek.

Az 1978. évi kutatás eredm ényeit értékelő 
Országos Ásvángyvagyon Bizottság határozata 
a dél-dunántúli homokos kavicselőfordulások 
átfogó kataszterezése lezárásához szükségesnek
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ítélte meg a Felső-Kerka-völgy előkészítő-fel- 
derítő fázisű m egkutatását is. Az egységes föld
tani szemlélet biztosítása érdekében a Központi 
Földtani Hivatal az előző kutatást végző Bányá
szati Tervező Intézetet, illetve annak jogutód
ját, a Központi Bányászati Fejlesztési Intézetet 
bízta meg a Felső-Kerka-völgyi felderítő ka
vicskutatás tervének elkészítésével. A kutatásra 
javasolt terület 300 km2 kiterjedésű, amelyre 
a program szerint 71 db, átlagosan 15 m mély 
fúrást terveztek 1050 m összhosszban. A terepi 
fúrásos kutatás 1980-ban történt.

Kavics- és homokbányászat

A  M ura- és Kerka-völgy kavics-homokbányá
szatát — éppúgy, m int Zala m egyéjét — a mel
léküzemági tevékenység jellemzi. Állami ka
vicsbányászat legközelebb csak a somogyi oldal
ra eső Gyékényesen található a Dráva és Mura 
völgyének találkozásánál.

A M ura—Kerka m entén nyilvántartott ka
vicsbányák száma 14, a megyei kavicsbányák 
64%-a (1. sz. táblázat). Ezek túlnyomórészt 
olyan kis termelőhelyek, amelyekben az éves

A bányahelyek termelési nagyság szerinti megoszlása 1979. 1. sz. táblázat

a>
E<DH

Nyersanyag

Üzemeltető

K A V I C S H O M O K
B Á N Y Á K  (db)

I—II. III. 1 IV. 1 V. V I—II. 1 III.

10

cd
u фif 5B
P3

Mgtsz
Állami gazdaság 
Tanács
Állami vállalat

11

összesen 14

0 Mgtsz 3 4 — — 7 13 4 17
üű0) £* Állami gazdaság 1 — — — 1 — — —

t iЙ CL)
7d

Tanács
Állami vállalat : — —

1
—

1

összesen 4 4 — — 8 14 4 18

<D Mgtsz 9 8 — 1 18 16 4 20
>>ад Állami gazdaság 1 — — — 1 — — —
s Tanács — — — — — 1 — 1
cd
ld Állami vállalat 3 — — — 3 — — —

összesen 13 8 — 1 22 17 4 21

cd Mgtsz 28 18 — 4 50 14 ____ 14
иф Ф Állami gazdaság — ____ ____ ____ ____ _ _ _

Tanács _ _ _ _
P Állami vállalat 14 — — — 14 — — —

összesen 42 18 — 4 64 14 — 14

<D Mgtsz 14 18 — — 32 62 19 81
ад ~ <11 Állami gazdaság 4 — — — 4 — — —

4 Tanács — — — — — 5 — 5
aj cu 
aJ Állami vállalat — — — — — — — —

összesen 18 18 — — 36 67 19 86

Ф Mgtsz 42 36 — 4 82 76 19 95

$? Állami gazdaság 4 — — 4 — — —

в Tanács — — — — — 5 — 5
cü
*cd Állami vállalat 14 — — — 14 — — —

összesen 60 36 — 4 100 81 19 100

Termelési kategóriák: I. term elés nélkül II. <  10 000 m3/év III. 10—50 000 m 3/év IV. 50—1000 000 m3/'év 
V. >  100 000 m3/év
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hozam nem éri el a 10 000 m 3-t. Döntő többsé
gük tsz-ek kezelésében van. Nagyobb bányák 
a M ura völgyében M urakeresztúron, Tótszerda- 
helyen és Letenyén, a M ura és Kerka találko
zásánál pedig Szemenyecsörnyén, s végül a 
Kerka völgyéhez tartozó Lenti-medencében 
Rédicsen találhatók. Legnagyobb közöttük a 
szemenyecsörnyei (muraszemenyei) bánya 
100 000 m 3/év fölötti kapacitásával (5. sz. ábra). 
Á ltalában áradm ányos vagy magas talajvízállású

területekre települtek, amely víz alóli termelési 
technológia alkalmazását kívánja meg tőlük. A 
term elés folyamatosságát a Mura völgyében az 
évente többször is levonuló árvíz akadályozza.

A M ura—Kerka m enti kavicsbányák 1979. 
évi term elése 244 000 m 3 volt, a megyei össz
termelés 68%-a. Ezen belül a kis termelőhelyek 
összteljesítménye csupán 28 000 m 3-t (7%-ot) 
tett ki (2. sz. táblázat).

A nagyság szerint kategorizált bányák éves termelése 1979. 2. sz. táblázat

Ф Nyersanyag K A V I C S H O M O K

U
Üzemeltető

TERMELÉS (1000 m3)
ß I—II. III. IV. v . I - H . III. 2

1 2 3 4 5 6 1  7 8 9 10

cd Mgtsz 15,3 110,0 — 106,0 231,3 0 — 0
s-<ф ф Állam i gazdaság — _ — _ — — — —

i ! Tanács — — — — — — — —
cd •9и3 Állam i vállalat 12,6 — — — 12,6 — — —
§

összesen 27,9 110,0 — 106,0 243,9 0 — 0

0) Mgtsz — 111,3 — — 111,3 13,7 98,6 112,3

<D £5 Állam i gazdaság 2,3 — — — 2,3 — — —
rj v(D Tanács — — — — — — — —
jí ш
73
N

Állam i vállalat — — — — — — — —

Összesen 2,3 111,3 — — 113,6 13,7 98,6 112,3

Ф Mgtsz 15,3 221,3 — 106,0 342,6 13,7 98,6 112,3
52 Á llam i gazdaság 2,3 — — — 2,3 — — —

В Tanács — — — — — — — —
Д
cd
N

Állam i vállalat 12,6 — — — 12,6 — — —

összesen 30,2 221,3 — 106,0 357,5 13,7 98,6 112,3

%
cd Mgtsz 4 31 30 65 0 --- - 0
иФ 0) Á llam i gazdaság — — — — — — — —

f i Tanács — — — — — — —1 —
Á llam i vállalat 3 — — — 3 — — —

összesen r 31 — 30 68 0 — 0

Ф Mgtsz — 31 — — 31 12 88 100

Sa
la

 m
eg

y 
eg

yé
b Á llam i gazdaság 

Tanács
Állam i vállalat

1
— — —

1
— — —

összesen 1 31 — — 32 12 88 100

Ф Mgtsz 4 62 — 30 96 12 88 100
§2 Á llam i gazdaság 1 — — — 1 — — —
В Tanács — — — — — — — —

cd Állami válla la t 8 — — — 3 — — —

összesen 8 62 — 30 100 12 88 100

Term elési kategóriák: I. term elés nélkül II. <  10 000 m3/év III. 10—50 000 m 3/év IV. 50—100 000 m3/év 
V. >  100 000 m3/év
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A MURA-KERKA MENT! HOMOK-ES KAViCSBANYASZAT TERM ELESE 1979-ben.
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A bányászát megoszlása terület es üzemeltetők kozott 

LENTI JÁ R Á S : 1. CSESZTREG MGTSZ
2. CSESZTREG KPM 

3-4.ZALABAKSA MGTSZ
5BELSÖSÁRD MGTSZ
6. RÉDICS MGTSZ
7. TO RNYI SZENT MIKLÓS MGTSZ
8. KERKASZENTKIRÁLY KPM 
9.SZEMENYECSÖRNYE MGTSZ

10.SZEMENYECSÖRNYE MGTSZ

•NAGYKANIZSAI - JÁRÁS

ÍI.LETENYE MGTSZ 
12.LETENYE MGTSZ

T43.LETÉNYÉ MGTSZ 
14.TÓTSZERDAHELY MGTSZ 
85 TÓTSZERDAHELY MGTSZ
16. MOLNÁR! MGTSZ
17. MURA KÉRÉSZ TÚR MGTSZ

J  E L M A GY A RÁ ZA T

Építőipari nyersanyagok^

kSSEMENYECSORNYE110 l

a. kavicsbanya

9 termelés nélkül

• < 10 em3/év

• 10-50 erriVév

• 50-100 em3/év

• 100ern/ev

b. homokbánya

A termelés nélkül

▲ <  lOenrfVév

A .10-50 em3/év

A 50-100 em3/ev

•jyjHURAKERESZTUR

S
) Y

5.SZ. abra

----  m agaspart hatara
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A táblázati összesítésekből egyértelm űen ki
derül, hogy még melléküzemági szinten is 
m ennyire szükséges volna a term elési koncent- 
a kavics m elletti szelektív kitermelésről. A csu- 
rációk kialakítása!

Kim ondott hom okbánya-hálózatról nem be
szélhetünk a M ura—Kerka mentén, inkább csak 
megyeinek 14%-a. Termelésük 1979-ben gya- 
pán homokra települt bányahelyek száma 3, a 
korlatilag nem  volt.
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Fluorit-lelőhelyek
A szemle a fluorittal kapcsolatos és legnélkü

lözhetetlenebb új adatokat tartalm azza. Különös 
figyelmet fordít a lelőhelyek terü leti elhelyez
kedésének törvényszerűségeire, a kutatási mód
szerekre, a fluorit felhasználásának technológiai 
és gazdasági vonatkozásaira, a világ készleteire 
stb. A szemle összeállításához az 1970—1978 
között m egjelent irodalm at használták fel a 
szerzők.

A szemlének a fluorit irán t egyre növekvő 
világm éretű érdeklődés adja meg jelentőségét. 
Ez a vegyi és kohászati ipar gyors fejlődésével 
kapcsolatos.

A felhasznált források mind a szocialista, 
mind a kapitalista és a fejlődő országok kutatá
sainak legújabb eredm ényeit tartalmazzák. A 
szerzők arra törekedtek, hogy az ism ertetés 
egyes fejezeteiben a lehető legtöbb forrás ada
tait foglalják össze, term észetesen a korlátozott 
terjedelem  m iatt a teljességet nem teszi lehetővé.

(Az irodalomjegyzék 56 oldalas, mikrofilm
mellékleten.)

Készült a Prágai Geofondban 1979-ben
Összeállították: G. V. Rjabova, F. Reichmann, 

pp. 70
Rezümé: orosz, cseh, angol

A tengeri és óceáni kőolaj- és földgázkutatás 
új földtani módszerei

A hetvenes évek közepén m ár jelentős ered
ményei voltak a tengeri szénhidrogén-lelőhelyek 
feltárásának és kiaknázásának. Az akvatóriu- 
mokból nyert kőolaj- és földgázmennyiség a vi
lág szénhidrogén-kiterm elésének 21,6% -át adta 
1977-ben. A jelenleg még feltáratlan  kőolaj- és 
földgázkészletek 50% -a a feltételezések szerint 
az akvatórium ok területén  helyezkedik el. Igen 
jelentős lelőhelyeket tá rtak  m ár fel az Északi
tengeren és a Perzsa-öböl területén, innen vár
ható az összes tenger alatti készlet 65%-a, kb. 
8,4 m illiárd tonna.

A szemle részletesen felsorolja a jelenlegi

kutatási területeket tengerenként és országon
ként, és felhívja a figyelmet arra, hogy a kuta
tások és a feltárási adatok titkosságára egyre 
jobban ügyelnek valam ennyi érdekelt államban. 
Ism erteti a kutatások geológiai és geofizikai elő
készítését, a rossz klim atikus és gazdasági kö
rülm ények között fo lytatott kutatások tapasz
talatait és a perspektívákat.

Az irodalomjegyzék 10 publikációt tartalmaz. 
Készült a ZGI-ben 1980-ban 
Összeállította: G. Katzung. pp. 27 
Rezümé: —
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KOCSIS GÉZA, 
SZABÓ ISTVÁN

Dunántúli nyersanyagok 
szilikátipari hasznosítása

Bevezetés
A Veszprémi Vegyipari Egyetem szilikátké- 

mia tanszéke a szilikátipar számára képez m ér
nököket. A mérnökképzés m ellett aktívan részt 
vesz a szilikátipari, építőanyagipari nyersanya
gok kutatásában. Az üveg-, zománc-, kerámia-, 
cement-, szálas hőszigetelőanyag-, tűzállóanyag
ipar az energiaigényes iparágak közé tartozik. 
A term ékek önköltségét meghatározó másik té
nyező a nyersanyagár. Az előbbit, azaz az 
energia árát jobbára külső tényezők határozzák 
meg, míg a nyersanyagköltségeket úgy lehet 
csökkenteni, ha olyan nyersanyagokat igyek
szünk felhasználni, amelyeket a hazai föld kínál 
számunkra.

A szilikátkémiai tanszék azon kutatási terüle
teiről kívánunk beszámolni, amelyeken a hazai 
nyersanyagok szilikátipari hasznosítása különö
sen eredményesen folyik, ahol sikerült a tudo
mányos kutatás ipari alkalmazás célszerű kettő
sét kialakítani.

A Dunántúl építőanyagipari szempontból 
hasznosítható ásványi anyagokban az országos 
átlagot tekintve szerencsés helyzetben van. 
Ehhez járul az érdekelt szakemberek, intézetek, 
vállalatok eltökéltsége — különösen Veszprém 
megyében, — hogy koncentrálják a szellemi és 
anyagi erőket új ipari nyersanyagok használat
bavétele érdekében.

Dunántúli ásványi kincsek hasznosítása

A Dunántúlon m egkutatott ásványi anyagok 
közül építőipari szempontból a bazalt, bazalt
tufa, dolomit, mészkő, kvarchomok, bauxit 
meddő és az újonnan feltárt olajpala kiemel
kedő jelentőségű. Ezek az anyagok nem a ko
rábbi értelemben tisztának vagy csak kis m ér
tékben szennyezettnek tekinthető nyersanyagok 
körébe tartoznak, viszont éppen a világ nyers
anyaghelyzetében előállt hiánytünetek egyre 
jobban indokolják ezeknek a szennyezett kőze
teknek, meddőknek és term észetesen a hulla
dékanyagoknak a feldolgozását.

1. Bazalt és bazalt-tufa hasznosítása

A bazalt megolvasztva, m ajd lehűtve üveges, 
amorf szerkezetű anyaggá alakítható. Számos 
országban hasznosítják a bazaltot öntött bazalt
term ékek (csövek, kopásálló lapok, szerelvények 
stb.) hő- és hangszigetelő szálas szerkezetű és 
vitrokerámiai term ékek kiindulóanyagaként.

A szilikátkémiai tanszéken 1970 óta foglal
koznak (1, 2, 3) bazaltolvasztással. M egállapítást 
nyert, hogy a Balaton-felvidéki bazaltok, első
sorban a sümegi, zalahalápi és kovácsi bazaltok 
jól megolvaszthatok, az olvadékot adalékanya

gokkal (dolomit, mészkő) nemesítve előnyös 
tulajdonságú bazaltgyapot állítható elő. Ha
sonlóan új eredm ény volt a bazalt-vitrokerámia, 
valam int kerám iaterm ékek bevonására alkalmas 
bazaltmáz előállítása.

A kedvező laboratórium i eredmények alapján 
1972-ben Balaton-Tapolcán a Könnyűbeton- és 
Szigetelőanyagipari Vállalat m egindította hő- és 
hangszigetelőanyag-gyártó kísérleti üzemét, 
m ajd 1976-ban üzembe helyezte a svéd licenc 
alapján készített szálasanyag-gyártó gépsorát. 
Ezzel évi-bazaltgyapot gyártása 15 ezer tonnára 
növekedett. A hőszigetelőanyag-igény ugrássze
rű  hazai megnövekedését a lakóházak, ipari 
üzemek, mezőgazdasági létesítm ények hőveszte
ségének szabványban, rendeletekben m eghatá
rozott csökkentése hozza magával. Emellett a 
szomszédos országok hőszigetelőanyag-igénye 
jó exportlehetőségeket kínál a bazalt alapú hő- 
és hangszigetelő szálazott term ékek számára.

A szükség szerint adalékolt bazalt olvadékát 
lehűtve; majd másodlagos hőkezeléssel kristá
lyosítva kis hőtágulási együtthatójú kitűnő 
m echanikai tulajdonságú bazalt vitrokerám ia 
állítható elő, amely egyesíti magában az üveg 
viszonylag könnyű feldolgozási lehetőségét, va
lam int a kristályos szerkezetű anyagok előnyös 
fizikai tulajdonságait. Hazai alkalmazásbavétele 
még nem tö rtén t meg, bár külföldön elterjedt, 
nagy m ennyiségben gyárto tt termék.

Kerámiai term ékek bevonására alkalmas az 
üvegesen megszilárduló bazaltolvadék, az ún. 
bazalt-máz. Előnye, hogy a fritt előállításához 
nincs szükség hőenergiára, hiszen a term észet a 
vulkáni működéskor m ár az olvasztást jó né
hány ezer évvel ezelőtt elvégezte. Ezzel az 
anyaggal különböző kerám iai term ékek (padló- 
és épületburkoló lapok) felülete tehető tetsze
tősebbé, ellenállóbbá, időállóbbá. A kidolgozott 
módszer ipari m éretekben nem került alkalma
zásra.

A monostorapáti hólyagüreges bazalt-tufa  
adalékkal készített betonok stabilitását az at
moszférikus hatásokkal szemben m utatott ellen
állását Henszelmann Frigyes (4) vizsgálta a tan
széken. В—100-as és В—280-as beton próbates
teken végzett mérései szerint a szobalevegőn, 
nedves légtérben, váltakozva száraz—nedves 
levegőn, víz alatt, valam int szén-dioxid-atmosz- 
férában tárolva azokat szilárdságuk 5 év eltel
tével sem csökkent és fagyállónak bizonyultak. 
Hasonlóan eredményes kísérleteket végzett gő
zöléssel szilárdított betontesteken is. A hólyag
üreges bazalttal készített beton alkalmazását 
különösen az indokolja, hogy hővezetőképessége 
éppen fele a kavicsbetonénak. Célszerűnek tar
tanánk félüzemi kísérletekkel előmozdítani a 
hólyagüreges bazalt-tufa ipari hasznosítását.
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2. Olajpala alapú szilikátipari term ékek

A Központi Földtani Hivatal által irányíto tt 
„Az ország term észeti erőforrásainak kutatása 
és feltárása” című tárcaszintű kutatási főirány 
keretében a Szilikátkémiai Tanszék a Magyar 
Állami Földtani Intézettel és a M agyar Ásvány
olaj és Földgáz K ísérleti Intézettel karöltve 
megvizsgálta a pulai, gércei, várkeszői, várpalo
tai, valam int mecseki olajpalákat és feltárta  
azok szilikátipari hasznosítási lehetőségeit (5, 
6 , 7). A röntgendiffrakciós vizsgálatok szerint 
ezek a nyersanyagok elsősorban kalcitból, m ont- 
morillonitból, illitből és dolomitból álló agyag- 
palaszerű üledékek. A term oanalitikai m érések 
szerint az olajpalában levő nedvességtartalom  
bányanedves állapotban elérheti a 60 töm eg% - 
ot, szervesanyag-tartalm a 5—10 tömeg% . Ez 
utóbbi 470—990 °K  között távozik az anyagból 
hőterm elő folyam at form ájában. Az olajpalák
ban található éghető anyag égésmelege 600— 
4000 kJ/kg között változik. A differenciál te r
m oanalitikai felvételek szerint a kalcit, dolomit 
bomlást jelző endoterm  effektusokat követően 
1270 К  közelében az anyag zsugorodik, m ajd 
1470 К  felett megolvad. A lehűlt üveges anyag 
am orf szerkezetű. Pásztázó elekronmikroszkópi 
(SEM) és energiadiszperzív röntgenanalizátor
ral (EDAX) megvizsgálva az olajpalákat, meg
állapítható, hogy m ikrom éretekben rendkívül 
inhomogén, ami a kedvező olvasztási jellemzők 
egyik előidézője. A makro-inhom ogenitás az 
anyag megfelelő homogenizálásával, előkészíté
sével az adott feldolgozási technológia kívánal
m ainak megfelelő m értékben csökkenthető, azaz 
ipari felhasználásra alkalmassá tehető.

Az olajpalák tulajdonságainak ism eretében a 
következő szilikátipari term ékek gyártására 
te ttünk  javaslatot:
—  Olajpala alapú szálasszerkezetű hő- és hang- 

szigtelő anyag. A  pulai, gércei, bántapusztai 
és mecseki olajpalákból adalékanyag nélkül 
vagy adalékanyagokkal jó minőségű, bázikus 
hatásoknak ellenálló szálasszerkezetű, üve
ges állapotú hőszigetelőanyag állítható elő. 
Alkalmazásuk technológiai előnyei: a bazalt
nál kisebb olvasztási hőenergia-igény, jó 
olvadékképzési hajlam . Előnytelen, hogy ál
talában az olajpalák nyomószilárdsága ki
sebb, így önm agukban csak kádkemencében 
olvaszthatok.

—  Bazalt és olajpala keverékéből előállítható 
szálasszerkezetü hő- és hangszigetelő anyag. 
A  bazalthoz 50 töm eg% -ig olajpalát ada
golva olvasztási energiam egtakarítás érhető 
el, amely importkokszigény-csökkenésben 
mérhető. Ezzel a módszerrel a kis nyomó
szilárdságú olajpala típusok (pulai, gércei, 
bántapusztai, mecseki) szigetelőanyagipari 
hasznosítása megoldott. A nagyobb nyomó
szilárdságú, homogénebb kémiai és ásvány
tani összetételű várpalotai (S—II., bánta- 
bányai) olajpalák alkalmazása lehetővé teszi 
az eddig használt karbonátos adalékanyagok 
(mészkő, dolomit) kiváltását a kúpolókemen- 
cés technológiában.

—  Olajpala alapú cem entklinker  előállítása 
magnézium ban szegény olajpalákból tö rtén

het. Közel egyenlő töm egarányban keverve 
olajpalát és mészkövet, m ajd homogén őrle
m ényüket 1720 K-en kiégetve klinker állít
ható elő. Az így előállított cement megfelel 
az MSZ 350-es portlandcem ent minőségi 
követelm ényeinek.

— Olajpalából és adalékanyagokból kis hőtágu
lási együtthatójú, nagy mechanikai igénybe
vételt tűrő  és jó vegyi ellenállóképességű 
m ikrokristályos szerkezeti anyag állítható 
elő.

3. Pécsváradi földpátos homok üvegipari hasz
nosítása

Pécs közelében, Pécsváradon közel 30 millió 
köbméter, felső pannonkori eredetű alkália és 
alum ínium -oxid-tartalm ú kvarchomok összlet 
található a felszínen. A hom okbányát a DÉLKŐ 
üzemelteti. Mivel hazánk kerám ia- és üvegipara 
alkália és földpát igényeit importból fedezi, a 
pécsváradi földpátos kvarchomok jelentős érté
ket képvisel. A kerám iaiparban folyó üzemi, és 
az üvegiparban végrehajtott félüzemi kísérletek 
bebizonyították, hogy célszerű annak felhasz
nálása ezekben az iparágakban.

Az eddigi széles körű vizsgálatok szerint a 
kvarchomok m ellett 30 tömeg%  — elsősorban 
ortoklász típusú — földpát található, a vas- 
oxid-tartalom  változó: 0,2— 1,3 tömeg%. Ez 
utóbbi tény  szükségessé teszi a nyersanyag elő
készítését (mosás, attritálás, flotálás, osztályo
zás). A pécsváradi kísérleti homokelőkészítő
üzem, amely az ÉVM tám ogatásával és a Pollach 
Mihály Műszaki Főiskola, valam int a Bányá
szati Fejlesztési Intézet szakembereinek közre
működésével épült, ellátja a kerám iaipart a 
szükséges homokkal (évi 13 ezer tonna) és a 
félüzemi üveggyártási kísérleteinkhez is meg
felelő minőségű és m ennyiségű kvarchomokot 
tudott szállítani Orosházára. A szilikátkémiai 
tanszék együttm űködve az Orosházi Üveggyár 
szakembereivel, e ljárást dolgozott ki az előké
szített földpátos homok üveggyártásban történő 
felhasználására. Az eljárás előnye, hogy hazai 
nyersanyag felhasználásával im port alkália- 
m egtakarítás, az üvegalkotó komponensek ked
vező olvasztási tulajdonságai révén olvasztási 
energiacsökkenés és a berendezések élettarta
m ának növekedése érhető el (8 ).

4. Egyéb szilikátipari term ékek

A  szilikátkémiai tanszék részt vett a Város- 
lődi M ajolikagyár indításához szükséges kutató
m unkában. Csetényi József kutatási eredm ényei 
hozzájárultak, hogy az üzemi massza közel felét 
bauxit-m eddő adja. Ezt az ism ételten feltárt 
régi anyagtelepek fúrásm intáinak alapos vizs
gálata te tte  letővé. Az öntőmassza összetételé
nek kidolgozása is a tanszékhez fűződik. Öntés
sel készül az üzem term ékeinek jelentős része. 
A tervezett veszprémi kerám iaüzem  számára 
kidolgozásra került a megfelelő burkolólap- 
masszaösszetétel.

A Nehézvegyipari Kutató Intézetben kezde
m ényezett, m ajd a tanszéken tovább folytatott 
kutatóm unka eredm ényeként H orváth Tibor
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vezetésével eljárást dolgoztak ki dolomit és 
földgáz-szén-dioxid nyersanyagok felhasználá
sával szintetikus magnezit előállítására (9). Az 
eljárást a Magnezitipari Művek tiszavárkonyi 
kísérleti üzemében évi 1 0 0 0  tonna magnézium- 
oxid termelésével sikerült kipróbálni. Ennek 
alapján a VEGYTERV tanulm ánytervet készí
te tt 25 ezer tonna színtér tűzállóanyag és 45 
ezer tonna magnézia-króm szimultán színtér 
évi kapacitású nagyüzem létesítésének előkészí
tésére. Ennek megfelelően a gyártáshoz szüksé
ges 320 ezer tonna/év dolomitot a Várpalota 
környéki dolomitelőfordulások biztosítják.

Következtetések

A  szilikátkémiai tanszék széles körű kutatási 
spektrumából kiválasztott néhány kutatási vo
nal bem utatásával betekintést kívántunk adni a 
hazai szilikátipari nyersanyagkutatásban elért 
eredményeinkbe. Különösen figyelemre méltó 
az a tény, hogy a hazai nyersanyagok szilikát
ipari alkalmazásbavételét a laboratórium i vizs
gálatokkal szinte egyidőben vagy azt követően 
azonnal félüzemi vagy üzemi szinten megvaló
sítottuk. Ennek az intenziív kutatási-fejlesztési 
m unkának az eredménye, hogy a bazaltból a 
hőszigetelőanyag-gyártás évek óta sikerrel 
megy és egyre bővül, hogy az olajpalával tör
ténő szálasanyag-gyártás 1981-ben féléves 
üzemi kísérlettel folytatódik, hogy 1 0 0 0  tonna 
pécsváradi földpátos homokkal hosszabb idő
tartam ú kísérletekre kerül sor Orosházán és,

hogy a szintetikus m agnezitgyártásra a létesí
tendő nagyüzem a tervezési stádiumban van. 
A többi területen  is törekszünk az eddigi kuta
tási eredmények mielőbbi ipari megvalósítására.
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Kőszénlelőhelyek földtani-gazdasági értékelése 
az előkutatás és felderítőkutatás fázisában

A szemle a kőszénlelőhelyeknek a kutatás 
kezdeti szakaszaiban történő földtani-gazdasági 
értékelésével foglalkozik.

Felsorolja azokat a főbb tényezőket, amelyek 
meghatározzák az egyes kőszénlelőhelyek ipari 
művelésbe történő bevonásának lehetőségét és 
célszerűségét.

Elemzi a népgazdasági tényezőknek, a lelő
hely földrajzi elhelyezkedésének, a földtani és 
bányászati tényezőknek erre gyakorolt hatását.

Részletesen és konkrét szovjetunióbeli lelő
helyek példáin illusztrálva bem utatja az adott 
kutatási fázisokban az egyes műszaki-gazdasági 
m utatók számítására szolgáló eljárásokat.

Az irodalomjegyzék 39 publikációt tartalmaz. 
Készült a VIEMSZ-ben 1979-ben 
Összeállította: A. Gr. Garifulin, О. M. Csuma- 

csenko, A. M. W inter, pp. 46 
Rezümé: orosz, német, angol.

2020-ig a világ földgázvagyonának 
csak harmadát használják fel

A 11. Energia Világkonferencia megnyitóján, 
Münchenben hangsúlyozták, hogy 2000 után is 
az energiaellátás fontos tényezője lesz a föld
gáz. A fő felhasználók —- Nyugat-Európa, 
Észak-Amerika és Japán — a 80-as évek után 
fokozott behozatalra szorulnak, amelyhez — az 
elhangzott előadások szerint — kielégítő készle
tek állnak rendelkezésre. A jelentős műszaki és 
gazdasági eszközökkel elérhető földgáztermelés

a világon, 2020-ban 4 Gt ETA (az 1980-as 1,8 
Gt ETA-val szemben).

A 2020-ig várható összes földgázfelhasználás
sal számolva, amely az időszak végén évente 
elérheti az 1980-as fogyasztás kétszeresét, a vi
lág a következő 40 évben a ma ism ert mintegy 
305 Gt ETA-ra becsült földgázvagyonának 
35% -át használja fel.

(Glückauf, 116. к. 19. sz. 1980. okt. 9. p. 982.)
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Földtani kutatás

Tisztelt Olvasóink!

1982 évben lesz lapunk 25 éves. A jubileumi előkészítés során 
szeretnénk megismerni Olvasóinknak a lappal kapcsolatos véle
ményét, elképzelését, igényét.

Ebből a célból kérdőívet készítettünk, melyet — hogy kivehető 
legyen — minden példány közepére fűzettünk be.

Kérjük, szíveskedjék a kérdőívet kitölteni és címünkre (Központi 
Földtani Hivatal Földtani Kutatás Szerkesztősége, Budapest, Pos
tafiók 22. irányítószám: 1251) visszaküldeni. Az üresen hagyott ol
dal a lappal kapcsolatos mindazon észrevételek, javaslatok fel
tűntetésére szolgál, melyek kifejtésére a kérdőív rovatai nem 
adtak lehetőséget.

Bízunk benne, hogy a beérkező őszinte vélemények, értékes 
javaslatok alapján lapunkban igényesebben tudjuk megvalósítani 
célkitűzéseinket.

Segítségét és fáradozását köszöni 
a Szerkesztőség

Kitöltési tájékoztatás: A választ szíveskedjék a megfelelő négyzetbe helyezett 
X jelzéssel megadni, illetve a pontozott részbe beírni.



Rendszeresen olvassa-e a lapunkat? igen □  nem □

Milyen részletességgel olvassa a lapot?

teljes terjedelemben О
egyes cikkeket □
összefoglalókat, rövid információkat □

A lap anyagából mi érdekli leginkább?  

(Több témakör is megjelölhető)

általános földtan О
módszer-, műszerfejlesztés □
nyersanyagkutatás □
mélyfúrás □
geofizika □
anyagvizsgálat ' □
hírek, információ : □

Milyen je llegű  közleményeket tud  legjobban hasznosítani a 
gyakorla tban?

Mely tém akörökből olvasna szívesen több közleményt?

Melyik szerkesztési rendszert ta rtja  jobbnak?

„célszám" □

.vegyesszám” " О



Javasol-e ú j rovatot?
éspedig: .......................................................... .....................  □

Elégedett-e a lap

küllemével? (könnyen olvasható, áttekinthető-e) igen □  nem □ 
a megjelenés gyakoriságával? igen □  nem □
terjedelmével? igen □  nem □

Esetleges indoklás: .............. ..........................

Olvas-e rendszeresen egyéb (hazai, külföldi) 
szaklapot? igen □  nem □

Az olvasott lapok: .............................................

Az olvasó adatai:

Szakképesítésem:

geológus □  . bányamérnök □

geofizikus О olajmérnök □

matematikus □ közgazdász □

egyéb □ technikus □

Működési területem :
kutatóintézet □
egyetem □
vállalat, üzem □
egyéb, éspedig

Életkorom: < 3 0  év П 31—40 év □ 41—50 év □

51-60 év □ 61— 70 év □ > 7 0  év □



Lapunkkal kapcsolatos egyéb észrevételek, javaslatok:



KLESPITZ JÁNOS A kőipar termelési kutatásai

A kőipar bányaüzem ei a Villányi-, a Mecsek- 
hegységben, valam int a D unántúli- és az Észa
ki-Középhegységben találhatók. A jelen cikk 
tárgyát csak a D unántúlon lévő kőbányák 
képezik.

A kőipar dunántúli bányái uralkodóan a Dél
dunántúli Kőbánya Vállalat kezelésében van
nak. A sóskúti és a leányvári m észkőbányákat 
az Észak-magyarországi Kőbánya Vállalat üze
melteti.

A  kőipari dunántúli bányaüzemei:
Komló andezit középső miocén
Nagyharsány mészkő ju ra—kréta
Bükkösd mészkő középső triász
Erdősmecske gránit perm  előtti
Pécsvárad homok felső pannon
Pécs (Kozár) mészkő középső triász
Uzsabánya bazalt felső pannon
Zalahaláp bazalt felső pannon
Kovácsi-hegy bazalt felső pannon
Díszei bazalt felső pannon
Sümeg bazalt felső pannon

Balatonrendes homokkő perm
Polgárdi mészkő alsó karbon
Iszkaszentgyörgy dolomit felső triász
G ánt dolomit felső triász
Sóskút mészkő szarm ata
Leányvár mészkő felső triász

A kőipar D unántúlon lévő bányaüzem einek 
term elvényei uralkodóan zúzottkő, kisebb 
m ennyiségben állítunk elő építő-, kohó- és cu
korkövet, építési blokkot, nemesvakolatot, vala
m int kerám iai célra földpátos homokot.

A felsorolt bányák össztermelése 1979. évben 
5,9 millió tonna.

A kőiparban a term elési — üzemi — kutatá
sok célja a magfúrásos feltárások által kialakí
to tt földtani kép további finom ítása a bánya- 
m űvelés igényének megfelelően. A kutatásnál 
m inden esetben a m ár rendelkezésre álló föld
tan i információk kiértékelése, a ku tato tt meddő
kőzet — pl. tufaszint, bontott zóna, vagy fekü- 
felszín — genetikája és az ebből eredő telepü
lési viszonyok figyelem bevétele alapján kell 
kiindulni. Az eddig kivitelezett üzemi földtani

(1. sz. melléklet)

A KŐIPAR DUNÁNTÚLON LÉVŐ BÁNYAÜZEMEI 1980.

M =  1 : 3 200 000

Leányvár (P)
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35



kutatásainkat a haszonkő, belső meddő és fekü 
viszonyainak részletesebb megismerése céljából 
végeztük.

A  komlói andezitbányában a bányaművelést 
a felső és középső szinten a szürke üde andezit
ben szabálytalan, tömzsszerű közbetelepülésként 
mutatkozó hidroterm álisán bontott — meddő — 
nehezítette, illetve nehezíti. A bányaművelés 
szempontjából fontos volt megállapítani a med
dő közbetelepülés térbeli helyzetét és tömegét, 
hogy dönteni lehessen a meddő megkerülése 
vagy kitermelése és m eddőhányóra szállítása 
között.

A vizsgálatok hálózatosán m élyített porfúrá
sokkal történtek. (A porfúrásokat a kőiparban 
robbantólyukak mélyítésére alkalmazzák. A lég- 
öblítéses, ütve-forgatva működő berendezéssel 
az átharántolt kőzetből csak furadékm inta 
nyerhető. A fúrólyuk átm érője 8 6  mm. A le
fúrható mélység 50 m.) Mivel a sötétszürke, 
kemény, töm ött szövető, jóminőségű andezit 
furadékm int alapján is jól elkülöníthető a bar
násszürke és szürkésbarna, erősen bontott, föl
des megjelenésű andezittől, a porfúrásos mód
szer a feladat elvégzéséhez alkalmasnak bizo
nyult. A porfúrások rétegsorai alapján szer
kesztett szelvények kiértékelésével megállapít
ható volt, hogy a meddő bontott andezit a 
bányafal előrehaladása folyamán fokozatosan 
szűkebb terü letre  korlátozódik.

A Polgárdi Szárhegy  alsó karbon mészkövet 
fejtő bányaüzemünkből látjuk el a Dunai Vas
m űvet kohókővel. A vasmű laboratórium i vizs
gálatai szerint a bányából az utóbbi időben 
(1979) szállított mészkő S i0 2-tartalm a a megen
gedett (2 ,0 %) fölé emelkedett és em iatt a vas
m ű földtani vizsgálatokkal kérte megállapítani 
a következő négy évben term elni tervezett 
mészkő várható S i0 2 -tartalm át, m ert a polgárdi 
mészkő további kohókőként való alkalmazha
tósága kérdésessé vált.

A DÉLKŐ Földtani Szolgálata a kijelölt te rü 
leten 1 0 0  X  1 0 0  m-es hálóban 1 2  porfúrást 
m élyített 20 m mélységig. A porfúrásokból mé
terenként vett furadékm intákból típusm intákat 
készített, amit a Dunai Vasmű kémiai laborató
rium ában vegyelemeztek.

A porfúrásos üzemi kutatással párhuzamosan 
elvégeztük a bányafalak földtani szelvényezé
sét. Tanulmányoztuk a különböző kőzetek — pl. 
andezittelérek, kovásodott és vasas mészkövek, 
agyagos hasadékkitöltések stb. — települési tö r
vényszerűségeit. A földtani ism eretek és a vegy- 
elemzési eredm ények összevetése alapján meg
állapítást nyert, hogy a szárhegyi kristályos 
mészkő átlagos S i0 2-tartalm a 0,16— 1,15% kö
zött változik, átlag 1% -nál alacsonyabb. A csak 
lokálisan mutatkozó S iő 2-feldúsulások a vul
káni eredetű kovás oldatok átitató hatásának 
(metaszomatózis) kövektezménye. Az S i0 2 -fel- 
dúsulás másik okozója a törésekben, repedések
ben és üregekben mutatkozó agyagbetelepülés. 
Az üzemi földtani kutatási jelentésben a föld
tani szolgálat javaslatot te tt a bányaművelés 
— szelektív — módjára. A szárhegyi mészkő
bányából jelenleg is szállítjuk a Dunai Vasmű 
részére a kohókövet.

Bazaltbányáinknál a term elési kutatásaink 
leggyakoribb feladata a bazaltfekü felszínének 
meghatározása. A felső pannonban a kiömlő 
viszkózus bazaltláva az egykori üledékfelszín 
morfológiáját m integy konzerválta. A bazalt
fekü felszíne igen változatos szintingadozást 
m utat.

Uzsabányán a bazalt egy mély üledék alkot
ta  teknőben helyezkedik el. Sümegen a pannon 
üledék és a bazalt érintkezési felülete igen 
szeszélyes morfológiával jellemezhető. Itt he
lyenként a fekü laza homokkő m ár a felső szint 
művelésénél is mutatkozott, m ellette néhány 
m éter távolságra azonban m ár 40—50 m -rel 
mélyebb szinten települ. Bazaltbányáinknál ez 
a változatos ■—■ gyakori szintingadozást m uta
tó — feküfelszín teszi szükségessé a legalsó 
szint művelése előtt a porfúrásos üzemi kutatá
sokat, m elyeknek célja a fekü üledékfelszíni, 
illetve a még művelhető bazalt vastagságának 
meghatározása.

A  zalahalápi bazaltbányában az alsó szint 
(289 m Bf) művelésekor a hegy perem én több 
ponton a bányafal alsó részén és ugyanezen 
helyeken a bányaudvarban a fekü bazalttufa és 
a pannon üledék a felszínre került. Jelezve, 
hogy a hegy perem én a bányafallal m ár foko
zatosan a fekübe kerülünk. Az új bányam űve
lési szint kijelölése érdekében alapvető kérdéssé 
vált a 289 m Bf szint alatti még rendelkezésre 
álló bazaltvastagság, valam int a feküfelszín 
morfológiai változásainak megismerése. Az alat
tunk meglévő haszonanyag m egállapítására a 
bányaudvarban négy porfúrást m élyítettünk, 
melyek 18 m éter mélységben még bazaltot 
regisztráltak. Az információink térbeli k iter
jesztése érdekében a Magyar Állami Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézettel felszíni geofizikai 
romos szondázásokat és mágneses m éréseket —. 
A geofizikai m érések megállapították, hogy az 
alsó bányaudvar alatt a hegy belseje felé vas
tagodó 5—15 m vertikális kiterjedésű bazalt 
települ. A geofizikai mérési eredm ények ponto
sítása érdekében a DÉLKŐ Földtani Szolgálat 
a zalahalápi bányában még további kontroli- 
fúrásokat kíván mélyíteni.

A kőipar Dunántúlon lévő bányaüzemeiben 
végzett term elési kutatások rövid ism ertetésé
vel a geológiai m unkával szemben tám asztott 
változatos követelményeket kívánjuk érzékel
tetni, m elyeket a korszerű, zavartalan nagy
üzemű bányaművelés érdekében m aradéktala
nul el kell végezni.
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KOÓS BÉLA—REGE CSABA
Szombathely környéki durvakerámiai 
nyersanyagkutatás

Ism ertetésünkkel egy kutatás döntéselőkészí
tési időigényét kívánjuk szem léltetni a felm e
rülő nyersanyagigény és a beruházás tényleges 
megtervezhetősége között. Éppen ezért az ipari
gazdasági szem pontokat em eltük ki, háttérbe 
hagyva a földtani-rétegtani vonatkozásokat. 
Természetesen — ennek ellenére — az egyes 
területekről gazdasági értékítéletet csak a föld
tani kép ism eretében tudunk mondani.

Délnyugat-M agyarország — Szombathely tá- 
gabb környékének m integy 2 0 0 0  km 2-nyi te rü 
letét értve alatta — téglaipari term ékkel való 
ellátottsága távlatokban nem  megoldott. A hely
zet felméréséhez a térségben működő tégla
gyárak által előállított term ékek m ennyiségét 
és termékféleség szerinti megoszlását vizsgáljuk 
meg.

így azt látjuk, hogy
Szombathely III.

kisüregtérfogatú term ékből
(25—40%) 12 millió

Szentgotthárd
kisüregtérfogatú term ékből
(25—40%) 1 1  millió

Kőszeg
tömör term ékből (max. 15%) 10 millió

Körmend II.
tömör term ékből (max. 15%) 8  millió

Sárvár
töm ör term ékből (max. 15%) 8  millió

kism éretű téglának (továbbiakban Km-nek) 
megfelelő m ennyiségű term éket állít elő. Össze
sen 23 millió Km -nek megfelelő 25—40% üreg
térfogatú és 26 millió Km m ennyiségű tömör 
falazóanyag előállítása folyik jelenleg. Hozzá
szám íthatjuk még az 1975. évben leállt csepregi 
gyárat, a 8  milliós töm ör tégla term elésének 
kiesésével.

I tt jegyezzük meg a gyár leállítását indokoló 
tényezőket:
— az elavult technológiájú gyár fokozott lét

szám hiánnyal küzdött,
— a készlete kim erült,
— az 1973-ban végzett házilagos kutatás csak 

bányatalpm élyítéssel tudott m integy 2  évre 
elégendő nyersanyag-növekedést eredm é
nyezni.

Az ellátottság Szentgotthárd és Kőszeg eseté
ben kielégítő. Megfelelően felkutato tt készletei 
a term elés szinten tartása  m ellett 26, ill. 18 évre 
elegendőek. A működő Szombathelyi III. Tégla
gyár bányájában a levantei kavicsos réteg ki
vastagodása m iatt a kiterm elhető készlet már 
csak m aximálisan 4 év term elését biztosítja.

Körm end és Sárvár néhány évre elegendő, 
C2  ismeretességű, viszonylag kis vastagságú 
(megközelítően 3 m) pleisztocén agyagból, ille
tőleg holocén öntésiszapból biztosítja a term e
lését. E két terü leten  a term elés és bányászat 
fenn tartására  jelenleg kutatást folytatunk, fel
adatként 1 0  éves ellátottságot biztosító készlet 
feltárását jelölve meg. Az üzemek elavultak, le
állásukkal m űszaki okokból rövid távon szá
molni lehet. A csekély vastagságú haszonanyag 
fejtése jelentős terü leteket von el a mezőgazda
ságtól. A term őföld védelme érdekében — de 
nem utolsósorban pénzügyi okokból is — töre
kednünk kell m inél nagyobb fejtési mélységű 
bányák kialakítására. Mindebből következik, 
hogy ezekre a holocén—pleisztocén agyagokra 
új, nagy kapacitású üzemet, de rekonstrukciót 
sem célszerű tervezni.

Az elm ondottak alapján láthatjuk, hogy 10 
éven belül még m integy 28 millió Km falazó
anyag kiesésével számolhatunk. Ennek pótlá
sára egy új, korszerű term ékek előállítására is 
képes gyárat szükséges telepíteni, aminek elő
feltétele a technológiai tulajdonságaiban ismert, 
kellő m ennyiségű, nagy vastagságú és viszony
lag homogén nyersanyagelőfordulás feltárása.

M int táv lati feladat, m ár az 1970-es évek ele
jén  felm erült a kutatás m egtervezésének szük
ségessége, így került sor 1972. évben a Nárai 
térségében elvégzendő kutatás előkészítésére.

A tervezés kiinduló alapjául a Ny-m agyar- 
országi lignitkutató fúrások rétegleírásai szol
gáltak. A Náraitól D-re lévő területek  felső
pannon rétegei látszottak — egyéb gazdasági 
tényezők figyelem bevétele m ellett — a legmeg
felelőbbeknek.

A kutatást a Nárai 1-—3. sz. lignitkutató-fúrá- 
sok szelvényvonalaira terveztük, először 300 
m-es, m ajd besűrítve 150 m-es hálózati távol
sággal. A kutatás első fázisát értékelő jelenté
sünkkel 1974-ben zártuk le, melynek végső 
megállapításai a következők:
— az agyagtelep átlagosan 5,6 m-es fedőréteg 

alatt meddő közbetelepülésektől mentes,
— felső része (átlagosan 15—20 m-ig) mész- 

szegény nagyképlékenységű, burkoló és 
homlokzati téglák alapanyagaként,

— alsó része 1 0 % -ban kalcium karbonát-tartal- 
mú, egyébként mészszegény, közepes és kis- 
képlékenységű, falazóanyagok alapanyaga
ként m inősíthetők.

A nyersanyag — megfelelő előkészítő tech
nológia, keverékarány kialakítása és szárítási
égetési eljárás m ellett — elsősorban magasabb 
értékű durvakerám iai term ékek előállítására 
alkalmas. Falazóanyag előállításához term észe
tes állapotban felhasználható agyagot csak a
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nagyképlékenységű agyagok (telep felső 15—20 
m-es szakasza) lebányászása u tán  nyerhetünk 
gazdaságosan.

A telepösszlet bonyolult felépítésű. A mak
roszkóposán elkülöníthető rétegek átlagosan 1,4 
m -ként váltják egymást, lencsésen kiékelődők, 
egymásba fogazódó fokozatos átm enetekkel.

A nyersanyag egyértelm ű felhasználhatóságát 
további soványítási és nagy m intákon elvég
zendő félüzemi kísérletekkel kell eldönteni. 
Megfelelő m ennyiségű és minőségű soványító 
adalékanyag biztosítása, illetőleg felkutatása is 
szükséges, magasabb értékű term ékigény kielé
gítése esetén.

Tekintettel arra, hogy az előrendű feladat a 
térség falazóanyag-ellátásának biztosítása, ami
hez alacsonyabb plaszticitású alapanyag szük
séges, gazdaságosabban kiterm elhető ilyen 
nyersanyag felderítését tűzve ki célul, a terület 
továbbkutatását egyelőre leállítottuk. A további 
felderítés előkészítésére — tekintettel a számba- 
vehető terü let nagyságára és a térségben folyó 
lignitkutatás adattöm egére — a M agyar Állami 
Földtani Intézetet kértük fel. Az erre vonatkozó 
tanulm ányt az É-dunántúli Területi Földtani 
Szolgálat készítette, dr. Boldizsár István tudo
mányos osztályvezető irányításával. K örülte
kintő m unkájukért ezúton is köszönetét mon
dunk.

Az előkészítésnek olyan m érvűnek kellett 
lennie, hogy azzal a felderítő kutatások helyei 
kijelölhetők legyenek, továbbá a javasolt terü le
teknek az alábbi feltételeknek kellett meg
felelni:
— a nyersanyag felső-pannóniai korú legyen,
— a lefedési arány max. 1 : 4 értékű,
— több alternatív  előfordulásra történ jen  ja

vaslat,
— a meglévő közúti hálózatot figyelembe kell 

venni,
— erdős és m eredek felszínű területek  nem 

jöhetnek számításba,
— a feltárandó területek  0,5—1,0 km 2  nagy

ságot érjenek el, a nyersanyagvastagság 
10—30 m körüli legyen. Vagyonuk érje el 
a 3 millió m 3  kiterm elhető értéket.

A vizsgálat alá vont terü let határai nagy vo
nalakban Csepreg—Kőszeg vonalától Ólad—Ják 
térségéig, illetőleg az országhatárig terjednek. 
A körülhatárolt terü let az Alpok K-i végződé
séhez tartozik, ahol ÉNy-on a Kőszegi-hegység, 
DNy-on pedig a Vashegy kristályospala tömege 
a felszínen is megtalálható. E hegységektől K-re 
általában pannóniai üledékek rakódtak le az 
alaphegységekre, amelyek a területen  több he
lyen is a felszínen nyomozhatok, de regionálisan 
aránylag vékony kvarter, levantei üledékek 
rakódtak még rá. Két nagy területegységet kü
lönítettünk el, Kőszeg környékét (É-i) és a 
Torony—Ják lignitelőfordulás területét.

A Kőszeg környéki kutatási terü let részletei:
a) Község—Kuba-hegy
b) Kőszegszerdahely—Ró-hegy
c) Bozsok—Gajc-hegy

D-i területek:
a) Torony—Sé környéke (Torony—Ligeti és 

Szombathely—Körtefás)
b) Szombathely—Nárai—Ják
c) Horvátlövő—Dozmat—Felsőcsatár
A D-i területen  csak Torony—Sé térségében 

teljesülnek a kívánalmak. A Szombathely—Ják 
térségben fellelhető levantei és pleisztocén 
képződményeknél fokozott a szabálytalan el
oszlású törm elék és mészkonkréció szennyezett
ség, továbbá a duzzadásra való hajlam , — 
m egkutatását ezért nem  tarto ttuk  célirányos
nak. i

Végül 1979-ben 4 területegységen 14 db 450 
fm terjedelm ű fúrással végeztünk felderítést 
— a KFH-hoz benyújto tt tervünk alapján — , 
m elynek eredm ényeit a következőkben foglal
hatjuk össze:

A kutatási területek  a szombathelyi járásban 
találhatók, a megnevezést adó községek, illetve 
Község Városának külterületén.

Mezőgazdasági jellegét tekintve mind a négy 
terület szántó. Az egyes területeket az alábbiak
kal jellem ezhetjük:

Kőszeg

A felső-pannóniai rétegsorban 6 —20 m-es 
vastagságú, túlnyom órészt finomszemű, illetve 
homokos rétegcsoportok különíthetők el.

A finomszemű rétegcsoportok kékesszürke, 
zöldesszürke nagyképlékenységű agyagrétegek, 
kőzetlisztes agyagrétegek és barnássárga, szür
késsárga agyagos kőzetliszt, sárgásbarna kőzet
liszt rétegek építik fel, néhány vékony, dur- 
vábbszemű réteggel tagoltan.

A durvaszemű rétegcsoportokat barnássárga, 
barnásszürke homokrétegek és barnássárga, 
szürkéssárga kőzetlisztes, vagy agyagos homok, 
homokos kőzetlisztrétegek alkotják, vékony 
agyagos közbetelepülésekkel.

Az összlet közepes m ennyiségben szennye
zett apró mészkő- és mészmárga-szemcsékkel 
és konkréciókkal.

A pannóniai rétegeket 5—10 m vastagságú, 
pleisztocén korú, barnásvörös-vörösbarna színű, 
kőzettörm elékes, kőzetlisztes agyag bontja.

Kőszegszerdahely

K utatófúrásaink túlnyom óan sovány vagy 
durvatörm elékes kifejlődésű, szennyezett felső- 
pannóniai összletet tártak  fel, melynek csekély 
hányada bizonyult durvakerám iai szempontból 
produktívnak. A padokban váltakozó kőzetliszt, 
homokos kőzetliszt, vagy kőzetlisztes homok
kifejlődéseket csak alárendelten tagolják fino- 
mabbszemű üledékek, melyekhez többnyire 
vékony , lignitrétegek, szenes agyag-zsinórok is 
kapcsolódnak.

Az összlet egyes rétegei dúsan, helyenként 
kőzetalkotó m ennyiségben tartalm aznak mész
kőtörmeléket, mészszemcséket. A fedőréteget 
szintén kőzettörmelékes, pleisztocén kőzetlisztes 
agyag és agyagos kőzetliszt alkotja, vastagsága 
a Ró-hegy tete jén  3,5 m.
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Bozsok

A felderített felső-pannon összlet a kutatási 
terü let D-i részén kedvezőbb kifejlődésű. Az itt 
harántolt rétegsorok zömét kőzetlisztes agyag és 
kőzetlisztrétegek alkotják. Ez az összlet a közbe
települő homokrétegekkel és földes-fás barna
kőszénzsinórokkal, nagyképlékenységű, tarka 
jellegű agyagrétegekkel együtt legalább 25—40 
százalék üregtérfogatú term ékek gyártására 
alkalmas.

A fedőviszonyok  szempontjából a bozsoki elő
fordulás a legkedvezőbb: a pannóniai rétegeket 
csak az 1,0-—2,5 m vastagságú, kőzettörm elék
kel szennyezett, holocén term őtalaj borítja.

Torony (Ligeti és Körtefás)

A m egkutatott területen  a felső-pannont vé- 
konyabb-vastagabb kőzetlisztes agyag- és kőzet
lisztrétegek váltakozása jellemzi. Á ltalában kép
lékenyek— közepes képlékenységűek. A homok
rétegek csak alárendelten vesznek részt a réteg
sorok felépítésében.

M indegyik fúrásban több nagyképlékenységű 
szervesanyag-tartalm ú agyagréteg, szenes 
agyagréteg és földes-fás barnakőszénzsinór je 
lentkezett, de a 30 m -es feltárási mélységig 
csupán a 2 . sz. fúrás harántolt jelentősebb 
vastagságú ( 2  +  1  m) lignites rétegcsoportot.

A terület középső részének durvakerám iailag 
egységes minőségű — a II. term ékcsoportnak 
megfelelő — nyersanyaga É-on a vastag homok
réteg soványító hatása m iatt romlik le. DNy-on 
a fent em lített lignites rétegcsoport még a teljes 
rétegsor keverékében sem dolgozható fel: a ki
égetett próbatestek porózusak, hajlítószilárd
ságuk csekély.

A horizontális változékonyságra vonatkozóan 
nincsenek megfelelő információink, mivel saját 
fúrásaink tú l nagy távolságközűek, a közöttük 
lévő lignitkutató fúrásokban viszont a rétegek 
nem azonosíthatóak, m ert a többnyire a hatva
nas években m élyült fúrások létegleírásában a 
„kőzetliszt” kategória még nem  szerepel.

A fedő  egységesen 5— - 6  m vastag, anyaga 
pleisztocén vörösbarna-agyag, homokos agyag. 
0,5—5 cm átm érőjű, közepesen koptatott kavi
csokkal és kőzettörm elékkel erősen szennyezett.

Torony— Szálas

A Központi Földtani H ivatal a kutatási tervet 
jóváhagyó „H atározat”-ában előírta, hogy a 
folyó lignitkutatások eredm ényeit durvakerá
miai szempontból értékelnünk kell, továbbá a 
fúrások rendelkezésre álló m intaanyagán a 
szükséges technológiai vizsgálatokat el kell vé
geztetnünk.

Az elraktározott m intaanyaggal rendelkező 
fúrások közül a makroszkópos leírás alapján 
csak egy esetben volt a lignitfecjő pannon réteg
csoport kifejlődése durvakerám iai vizsgálatra 
érdemesíthető. A TCsT Központi Laboratórium a 
által végzett vizsgálatok szerint az Fcs—21 jelű 
fúrás 5,4—28,7 m-es szakasza kellő soványítás 
m ellett vázkerám ia-nyersanyag minőségű.

Az OFKFV a komplex kutatás elvét érvénye
sítve, m intaanyagot küldött a SZIKKTI-nek. Az 
intézet minősítése szerint a pleisztocén fedő 
szennyezett, kavicsos, vagy homokos szakaszai
nak kivételével ezen fúrások anyaga igényesebb 
durvakerám iai term ékek gyártására is alkalmas.

Bár e fúrások megközelítési szempontból igen 
kedvezőtlen helyeken, m űutaktól több km-es 
távolságban vannak, a fenti eredm ények elen
gedhetetlenné teszik a kutatás ezirányú k iter
jesztését.

A helyszíni terepbejárás során egyes fúrások 
körzetéről bebizonyosodott, hogy morfológiájuk 
vagy erdészeti hasznosításuk következtében 
agyagbánya nyitására alkalmatlanok, így durva
kerám iai m egkutatásuk nem perspektivikus. 
M integy 8  km 2-nyi terü leten  azonban viszony
lag kedvezőek a gazdasági adottságok is. A to- 
vábbkutatásra földtanilag legkedvezőbb terü let
rész lehatárolása céljából értékeltük e térségben 
m élyített valam ennyi lignitkutató fúrás réteg
sorát.
— A 60-as évek fúrásainál a lignites rétegcso

port fedőjében elhelyezkedő összlet leírása- 
annyira összevont, hogy szám unkra gyakor
latilag hasznavehetetlen.

—■ Az 1976 után  m élyült fúrások leírása kellő 
részletességű, a rétegek durvakerám iai fel
használhatóságára tájékoztató adatokkal 
szolgálhatnak.

— Teljes értékű durvakerám iai kutatólétesít
m ényeknek azonban még a SZIKKTI vizs
gálattal rendelkező lignitkutató fúrásokat 
sem tekinthetjük, a helyenként rendkívül 
rossz magkihozatal m iatt (egyes homokos 
rétegekből 17,5—32,0%).

A fúrásoknál a korbesorolás (levantei, vagy 
felső-pannon a lignitfedő) nem egységes.

A felderítő kutatást sekélyfúrások telepítésé
vel, száraz spirálkanál-fúrásm óddal valósítottuk 
meg.

A kutatólétesítm ények számát az egyes kuta
tási területek  nagysága szabta meg, a települési 
viszonyok tisztázásához m inim álisan szükséges 
három fúrást véve alapul. Elhelyezésük úgy 
történt, hogy a m egkutatandó idom tömegét — 
az esetleges lignitkutató fúrásokkal együtt — 
minél teljesebben átfogják.

A négy terü let agyagainak kerám iatechnoló
giai vizsgálatai alapján az a véleményünk, hogy 
új, korszerű téglagyár létesítéséhez szükséges 
jóminőségű nyersanyag a bozsóki és toronyi 
kutatási területeken van.

A laboratórium i vizsgálatok alapján a kőszeg
szerdahelyi terü let negatívnak bizonyult, a 
mészkoncentrációkkal szennyezett, túlnyom ó- 
részt kőzetliszt kifejlődésű anyagból készített 
próbatestek nedvesség hatására szétmállottak.

A másik három  terü let nyersanyaga 25—40 
százalék üregtérfogatú term ékek gyártására al
kalmas; közülük új beruházás nyersanyagbázi
sát a bozsóki és a toronyi előfordulás egyaránt 
képzeheti. A technológiailag közel azonos két 
alternatív  terü let komplex gazdaságföldtani 
értékelése u tán  továbbkutatásra a bozsóki elő
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fordulás kedvezőbb fedőviszonyai ellenére is a 
toronyi terü lete t javasoljuk, m ert:

— az ellátandó körzetben központibb helyzetű,
— Szombathelyhez közel van,
— a Szombathelyi Téglagyár nyersanyagellá

tása innen szállítás ú tján  megoldható.

E javaslattal a K özép-dunántúli Téglaipari 
Vállalat is egyetért.

Az ugyancsak jó nyersanyagot kim utató Kő
szeg—Kuba-hegyi ku tatást sem kívánjuk foly
ta tn i a jelenlegi feladat megoldásához, de m int 
körvonalazott előfordulás, a későbbiekben alap
ja  lehet a kőszegi gyár rekonstrukciójának.

Egyidejűleg nem hagyhatjuk figyelm en kívül 
az OFKFV által 1978-ban Toronytól DNy-ra 
lem élyített, s a SZIKKTI által durvakerám iai 
szempontból megvizsgált, lignitkutató fúrások
kal felderített terü lete t sem, m ert anyaga a 
szakvélemény alapján igényesebb term ékek 
gyártására is alkalmas.

Már a kutatás m egindításakor figyelemmel 
voltunk az akkor még csak körvonalazott — ma 
m ár az Országos K örnyezet- és Természetvé
delmi Hivatal 2/1980. (V. 14.) sz. rendeletével 
lehatárolt — Kőszegi Tájvédelm i Körzetre is. 
Területeink kívül esnek, csupán a Bozsók— 
Gajc-hegy közelíti meg 1 km -es távolsággal.

A továbbkutatásra javasolt területek: 

Szom bathely—K örtefás 685 e m 2  

Torony—Ligeti 945 e m 2

Torony—Szálas 2027 e m 2

kitérj edésűek.

Eddigi ism ereteink birtokában az előzetes 
megismeréshez 150 X  150 m-es, míg a részletes 
kutatás elvégzéséhez 50 X  50 m -es négyzetes 
hálózat szükséges a nyersanyagösszlet vertiká
lis felépítésében m utatkozó nagym érvű változé
konysága m iatt. A jelenleg tervezett 300—400 
m -es fúrástávolsággal körvonalazott területek  
felderítését elvégezzük.

A fúrások mélységét úgy választottuk meg, 
hogy az adott földtani környezetben ideálisnak 
tekinthető  fejtési m élységet átharántolják. így 
a Körtefás és Ligeti területeken a kutatási ta lp 
síkot +  215 m tszf-ben, míg a Szálas térségé
ben +  264 m tszf-ben határoztuk meg. A ku ta
tófúrások talpm élysége így a domborzat függvé
nyében változik. Földtani anyagvizsgálatra 1— 1 
fúrást jelöltünk ki, ezek néhány m éterrel (5 m) 
m élyebbre hatolnak a feküviszonyok (valódi 
vagy relatív) megismerésére.

Ennek megfelelően tervezett kutatási fázisban 

Körtefás területén
8  db 228 fm (előzőből 57 m magfúrás) 

Ligeti területén
9 db 281 fm (előzőből 57 m magfúrás)

Szálas terü letén
8  db 240 fm  (előzőből 36 fm  magfúrás) 

Összesen:
25 db 750 fm  (előzőből 150 fm magfúrás) 

terjedelm ű fúrás lem élyítését ta rtju k  szükséges
nek.

A  kutatás várható eredm énye

A  kutatás során kívánjuk felderíteni a nyers
anyagul szolgáló felső-pannon összlet horizon
tális elterjedését, vertikális változékonyságát, 
technológiai sajátosságait a további kutatás 
m egtervezhetőségének érdekében. A kutatással 
tisztázni kívánjuk a pleisztocén anyagok fel
használhatóságát, ami a letakarítási arányok 
kedvezőbb alakulását is eredm ényezheti.

A tervezett felderítő kutatás a körülhatárolt 
területeken 50%-os biztonsággal számolva is

Körtefás esetében
2,2 m /m  letakarítás m ellett 6,7 mill, m 3  

Ligeti esetében
4,8 m /m  letakarítás m ellett 10,7 mill, m 3  

Szálas esetében
2,7 m /m  letakarítás m ellett 18,6 mill, m 3

Összesen: 36,0 mill, m 3

készlet körvonalazását eredm ényezheti, biztosít
va a továbbkutatás optimális helyének kivá
laszthatóságát.

Összefoglalva az elm ondottakat a Szombat
hely kutatási program unk kettős célt szolgál:
— Egyrészt az 1986-tól kezdődő tervidőszakban 

számbaj övő beruházást készíti elő. Ez a cél 
összhangban van az 1980 februárjában meg
tarto tt főgeológusi értekezleten elhangzott 
VI. ötéves tervre  vonatkozó földtani kutatási 
koncepcióval, — m iszerint a tervidőszakban 
a nyersanyagoldalról m inden fejlesztést 
megalapozottá kell tennünk.

— A második, — de időrendiségét tekintve 
elsődleges céljául egy rövidebb távú  feladat 
megoldását kell szem előtt tartanunk, — ne
vezetesen a Szombathelyi Téglagyár akut 
nyersanyagproblém áját meg kell oldanunk.

Ez utóbbi szempontból a jelen fázisban a 
Szom bathely—Körtefás terü lete t ta rtju k  ered
m ényesnek m inél előbb részletes fázisig meg
ismerni.
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SZÖLLÖSI BÉLA, 
TAMÁS KÁROLY

Agyagbányák szelektív művelésének 
külföldi tapasztalatai 
és annak hazai lehetőségei

Az előadás egy olyan elvi modellt m utat be, 
ahol a:

Bányaföldtani viszonyok

A nyersanyag felső-pannóniai korú kőzetlisz
tes agyag, agyagos kőzetliszt, színe szürke. A 
nyersanyag felett kb. 3—4 m  pleisztocén kavi
csos agyag fedőréteg települ, m elyet egy szelet
ben fednek le. A lefedés 2 évvel előzi meg a 
művelést. A telep közel szintes, kb. 5— 6  °-os 
dőlés m érhető a rétegződés mentén.

Az agyagos nyersanyagösszlet 24 m vastag
ságban van feltárva. A nyersanyagösszletben 
5 összefüggő szintben kagylóhéj (Limnocardium 
sp., Congeria sp.) és csiga (Melanopsis sp.) fel- 
dúsulás van, e réteg vastagsága 20—40 cm 
között változik, ezenkívül kb. 8  lignitzsinór is 
található, vastagságug 8 — 10 cm. A lignitcsíko
kat pirites konkréciók kísérik. Ezenkívül mész- 
kőkonkréciós és homokos lencsék is találhatók 
az agyagban. A nyersanyagösszletből vázkerá
m iát és tetőfedő cserepet gyártanak, ezek igen 
érzékenyek az agyagban található kagylóhéj, 
lignit- és mészkonkréciókra, ezért a bányában 
meg kellett oldani a szelektív művelést.

Bányaművelés

A bányam űvelés térszín alatti jellegű, m ély
sége 25—30 m. Korábban a nyersanyag jövesz- 
tése és rakodása három  szeletben vedersoros 
kotrógéppel történt, ami nem biztosította a meg
felelő minőségű nyersanyagot. Ezért a bánya- 
m űvelést át kellett alakítani olymódon, hogy a 
köztes szennyező rétegeket ki tud ják  válogatni 
a művelés során.

A z alkalmazott szelektív művelés lényege

A  három  7 m-es művelési szeletet tovább 
bontották nyolc 2,4 m-es magasságú szeletekre. 
A padkák szélessége 10 m. A vedersoros kotró
gépek helyett a nyersanyag jövesztésére és ra 
kodására 2 db W arinsky típusú (lengyel) ön
járó lánctalpas kotrógépet alkalmaznak. A kot
rógép árokásó szerelékkel dolgozik, a puttony 
térfogata 0,5 m 3. A nyersanyag szállítása 4 db 
7 m 3-es Tátra billenőplatós tehergépkocsival 
történik a bányaudvaron kialakított két agyag
depóra. A m űvelést 2 db Sz 100-as dózer segíti 
még. Az egyik depóban a cserépanyagot, a má
sikban a téglaagyagot halmozzák össze. A bánya 
éves term elés 1 0 0  e m 3, ebből a cserépsorra 
20 e m 3  ju t. M indkét depóból a agyagot veder
soros kotrógéppel szedik fel, szállítószalag viszi 
a bányaudvaron lévő szögállomásra, i tt  csillékbe 
töltik és drótkötélpályán ju t el a nyersanyag az 
előkészítő csarnokba.

A művelés során a bányaművezető és a kotró
gépkezelők is tudatosan használják az aktuális 
bányam űvelési térképet, amin be vannak jelölve 
a kutatófúrások, a művelési te rv  szöveges részé
ben pedig m egtalálható a fúrások rétegsora és a 
fúrásokban harántolt nyersanyagösszlet labora
tórium i minősítése. Ilymódon kocsinként külön 
a cserép vagy tégla depóra lehet irányítani az 
agyagot, a közbetelepült m eddőt pedig a felha
gyott bányatérségek feltöltésére használják a 
rekultivációs tervnek megfelelően.

Nyersanyagelőkészítés

A  cserép- és téglaagyag depóból szakaszosan 
adják fél a nyersanyagot, am it az üzemben 
nyerselőkészítősoron engednek át. Az előkészí
tés u tán  külön pihentetőtárolóba kerül a cse
rép- és téglaagyag.

Hazai lehetőségek

A  durvakerám iai term ékek nyersanyagát adó 
agyagok általában mindig tartalm aznak több
kevesebb káros szennyezőt, s ezek a készáru 
minőségét erősen leronthatják. Ilyen szennyező
anyagok a mészkonkréciók, kagylós-csigás pa
dok, kavicsos zsinórok, homokkő, márga, mész- 
m árga rétegek, gipszkiválások stb., — de vas
tagabb hom okrétegek betelepülését is i tt  tá r 
gyaljuk.

A molluszkás szintek, kem ény kőzetpadok az 
agyagteleppel egyidejűleg keletkeztek, a mész- 
konkréciós és gipszes csomók utólagos kiválások. 
A káros feldúsulások többnyire réteglapok men
tén rendeződnek (ez a kedvezőbb), de gyakoriak 
a szórt, finom eloszlású szenyezők is. Ez 
utóbbi esetben, ha a szennyezőanyag eléri a 
kritikus százalékot, az agyagtelepet nem tek in t
hetjük  nyersanyagnak.

A kézi term elés idejében a káros komponen
sek kiválogatása egyértelm űen megoldott volt, 
viszont a gépi-nagyüzem i tömegtermelés meg
valósítása sajnos magával vonta a szennyezők 
bekeveredését is. Jelenleg az általánosan elter
jed t agyagjövesztők a vedersoros kotrók. Számos 
előnyük mellett, — pl. végigjárva a szintet 
horizontálisan átlagolják a bányát — legfőbb 
hátrányuk, hogy szelektív m űvelésre nem alkal
masak.

Mit lehet mégis tenni?
Olyan megoldást kell keresnünk és használ

hatóságuk esetén alkalmazni, am ely a kézi ter
melés válogatási finomságát m egközelítve egye
síti a gépi jövesztés term elékenységével.

A  külföldi tapasztalatok alapján a „sűrű- 
padkás” művelés az egyik ilyen term elékeny
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megoldási lehetőség és a közbetelepült meddők 
elkülönítésére eredm ényesnek látszott.

A következőkben három téglagyár agyagbá
nyáját ism ertetnénk bányaföldtani és bánya
műszaki szempontok szerint. E bányák esetében 
fontolóra kell vennünk a szelektív művelésre 
való áttérést, mivel a késztermék selejtszázalé
ka a megengedhető m értéket meghaladta. Ter
mészetesen egy termelő üzemet új gépekkel el
látni, a megszokott term elési technológiát egy 
merőben m ásra átállítani roppant költséges 
vállalkozás. Amennyiben azonban a gazdasági 
számítások is igazolják ennek szükségességét, és 
a minőség megőrzése m ásként nem lehetséges 
— úgy ebben az irányban előbb-utóbb lépnünk 
kell!

Tata III. Téglagyár agyagbányája

A felső-oligocén katti biotitos homokkő és 
konglomerátumra települő alsó-pannóniai kékes
szürke kőzetlisztes-agyag adja a nyersanyagot. 
Vastagsága a bánya térségében átlagosan 27 m. 
Az egész összletre jellemző a finom eloszlású 
nagy mésztartalom, így ún. márgás agyagnak 
minősül. A nyersanyag felső 7— 8  m-es szakasza 
gyengén oxidált, szürkéssárga színezetű. A 
nyersanyag fedőjét kisvastagságú holocén, 
pleisztocén homokos—agyagos—kavicsos réte
gek képvisélik. A nyersanyagban közbetelepülő 
több vékony elmosódott határú  kagylókkal 
szennyezett pad tömege elenyésző a teljes 
agyagtelep tömegéhez képest: az agyag átlagos 
iszapolási m aradéka kb. 0,3%. Ez igen kis érték, 
de a tatai gyár cserépet isgyárt és a bánya egyes 
részeiben 0,5— 1 ,0 % -ra  is feldúsuló iszapolási 
m aradék (mely szinte teljes m értékben kemény 
Congeria- és Limnocardium-vázak törm eléké
ből áll) időnként nagy kárt tesz a cserépgyárt
mányban.

Az 1979-ig alkalmazott bányaművelési tech
nológia szerint' három szintet fejtettek  veder
soros kotrókkal. A bányából bekerülő anyagból 
kevéslyukú tégla és tetőcserép készül. Tulajdon
képpen ebben a bányában m ér elindítottunk 
egy folyamatot, amelytől feltétlenül eredm ényt 
várunk.

A haladás iránynak megfelelően a bánya elő
terében két sorban 30 m-es távolságban 16 db 
term elési kutatófúrást m élyítettünk, melyekben 
0,5 m-es közönként vettük  a m intát. A labora
tórium i vizsgálatok elkészülte után m erjük re
mélni, hogy lehatárolható lesz úgy vertikálisan, 
m int horizontálisan a nyersanyag minőségi vál
tozása a kagylóhéj-szennyeződés mértékében, 
így a cserépgyártm ánynak megfelelő agyagok 
külön jövesztése és deponálása megoldható 
lenne. A jelenlegi ism ereteink alapján a 0,1— 
0 ,2 % -os kagylószennyeződés nem okoz káros 
kipattogzást a cserepekben. A nyersanyág jö - 
vesztésére a lengyel gyártm ányú (már említett) 
Warisky forgó felsővázas, vagy ahhoz hasonló 
típusú és kapacitású kotrót javaslunk a veder- 
soros kotró helyett. Aregálozott depóból a fel
adást a meglévő vedersoros kotrógépekkel lehet 
megoldani.

Bátaszék I. Téglagyár agyagbányája

A  prekam brium i gránitos aljzaton elhelyez
kedő 1 0 — 2 0  m vastag gránitm urvára települ a 
felső-pannóniai sötét kékesszürke kőzetlisztes 
agyag. Ez adja a nyersanyagot Fedője felső
pleisztocén lösz és vörösagyag, melynek a bázisa 
erősen mészkőszemcsés, mészkőtörmelékes. A 
fedő vastagsága 5—20 m. A nyersanyagvastag
ság a bánya térsékében kb. 25—30 m -re tehető, 
a felső szakasza sárgára oxidált. A kutatófúrá
sok több kagylóhéj-feldúsulásos rétegecskét tá r
tak fel, — ezeknek horizontális összefüggései 
még nem tisztázottak. (Az 1978—79-ben elvég
zett előzetes-részletes kutatásról jelenleg készül 
az összefoglaló jelentés.) A felső oxidativ zóná
ban egy aránylag vastagabb 20—25 cm-es, jól 
követhető durvahomokos, dúsan kagylóhéjas 
réteget ismerünk, melynek szelektív letermelé
sét megoldhatónak tartjuk . Jelenleg három szin
ten folyik a termelés. A bányatérség nyersanya
gának m integy 0 ,8 % -a az iszapolási maradék, 
melyben a kagylóhéjtörmelék kb. 60%-kal sze
repel. A vedersoros kotrók helyett a mélyásós 
kotrógépek m unkába állításával nemcsak a felső, 
m arkáns kifej lődésű kagylós szintet lehetne 
szelektálni, de a mélyebb szintéken megismert 
elmosódott körvonalakkal jeléntkező kövület
héjas zsinórokat is. Természetesen az ilyen bá
nyaművelési technológiára való áttérés csak úgy. 
eredményes, amennyiben a jövesztés előrehala-j 
dását m indenkor megelőzné a folyamatos bá - 1 

nyafal résm intázás és sűrűhálóban telepített 
term elési kutatófúrások, melyeknek segítségével 
a bányász szakember támaszkodva a napra kész 
bányafelmérés eredm ényeire is, tudatosan kö
vetheti a nyersanyag helyenként szeszélyesnek 
tűnő minőségváltozásait.

Eger I. Téglagyár agyagbányája

Az. Eger I. bánya nyersanyagának az előb
biektől eltérő problem atikájáról szeretnék emlí
tést tenni, szemben az előbbi kagylóhéj feldúsu- 
lásokkal.

A bánya nyersanyagát felső-oligocén korú 
(egerien) agyag és homok adja. A telepes cso
port középső-oligocén agyagmárga összletre te 
lepül. A nyersanyag közvetlen feküjét glauko- 
nitos homok, homokkő képviseli. Maga a ha
szonanyag igen szeszélyes kifejlődést mutat, 
úgy.,horizontálisan, m int vertikálisan: tö)ab mé-r 
teres vastgságú agyag- és homokpadok válta
kozva építik fel a sorozatot. Helyenként a bete
lepülő homokrétegek keresztrétegzettek, lencsés 
kifejlődésűek.
A  jelenlegi bányaművelési technológia:
a kormos kőzetszaggatóval fellazított nyersanya
got nyesőládás szkréperek hordják le a bánya 
udvarába és itt képeznek nyersanyagdepót.

Ha az agyagtelep megközelítőleg annyi té r
fogát homokot tartalm azna, amennyi a jó masz- 

. szához, szükséges és a bánya 'letermelése! a 
rétegfejekre merőlegesen, a dőlésiránnyal széki
ben történne, ez a megoldás ideálisnak volna 
mondható. Jelen esetünkben ez sajnos nem így
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1. A  s z e le k á v  m ű v e lé sű  agyagbánya látképe 2. A z  agyagdepók elhe lyezkedése  és letermelése

3. Felső-pannóniai rétegek a jól látható lignit sávok 
közbetelepülésével

4. A  bányaüzem  jövesztő és szállító gépei 
m űködés közben

5. A  W arinsky típusú kotrógép rakodás közben
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7. Еду közbetelepült lignitréteg közelről, alján kőzet
törmelékes szakasz

6. A  2,5—3,0 m -es m űvelési szintek közelről

8. A  bátaszéki agyagbánya látképe, az agyagtelepben 
közbetelepült homokosabb, kövülethéjfeldúsulásos sza

kaszokkal



van. A homokos btelepülések szeszélyesek. Je 
lenleg bányásznyelven mondva „elhomokoso- 
dott” a bánya. A megfelelő nyersanyagkeverék 
előállítására a homok- és az agyagpadok te r
melését szelektíve volna célszerű megoldani. 
M indkét komponenst a gyár udvarán külön 
depóban tárolva, a kívánatos keverék összemé
rését a gyáron belüli technológiára kellene 
bízni.

Röviden összefoglalva nemcsak e három  ki
emelt esetben volna szükség a szelektív jövesz- 
tés megvalósítására, de szemléltetés szempont
jából e bányák problem atikáját tarto ttuk  fon
tosnak bem utatni. Természetesen ism eretes 
előttünk, hogy ez- komoly beruházást igényel, 
de a gazdasági számítások igazolhatják a term ék 
minőségében jelentkező viszonylag rövid meg
térülést.

A kőszénrétegek és a mellékkőzetek kitörésveszélyességének 
az egyes kutatási fázisokban történő előrejelzése

(A jelenlegi helyzet és a fejlődés tendenciái)

A szemle a kőszénrétegek és a mellékkőzet 
genezisének, anyagi összetételének, települési 
viszonyainak és a kitörésveszélynek a kapcsola
tával foglalkozik. Ennek alapján ism erteti a je
lenleg alkalmazott módszereket, az előrejelzés 
tökéletesítése és a különböző módszerek tovább

fejlesztése terén  folyó kutatások főbb irányait. 
(Az irodalomjegyzék 129 publikációt sorol fel.)

Készült: a VIEMSZ-ben 1979 
Összeállították: Zubarev Ju. P., Szavcsenkó 

V.V., Gluzbar E. A. pp. 48.
Rezümé: angol, német, orosz.

A hidrogeológiai feltételek antropogén változásai 
tanulmányozásának módszerei
A felszín alatti vizek védelme

Irta : E. A. 

Moszkva, 1979/52 oldal;

K orunkban a környezet és így a felszín 
alatti vizek szennyezése nemzetközi problém ává 
terebélyesedett. A környezet és komponensei
nek védelme igen bonyolult intézkedéssorozatot 
igényel. Az összeállítás az ilyen intézkedések 
közül m utatja  be a kozmikus légifény kép-felvé
teleket felhasználó ún. távolsági módszereket.

Az emberi tevékenység m egváltoztatja a fel
szín alatti hidroszférát, annak rendszerét, dina
m ikáját, kémiai összetételét stb. Ilyen változást 
idéznek elő a nagy csatornák, víztárolók és ön
tözőrendszerek. A csatornákból a víz filtrációja 
folytán víz kerül a környező talajba, és ez jó té
konyan befolyásolja a csatorna környezetének

Vasztokova

angol, ném et rezümével

m ikroklím áját. Az ilyen jelenségek is igen jól 
megfigyelhetők a kozmikus infravörös tarto 
m ányban készített légifelvételeken.

A légifotókat a hidrogeológiában széles kör
ben lehet alkalmazni, ezt igazolják a világ min
den tájával foglalkozó irodalmi anyagok. A 
szemlében például a sivatagos és félsivatagos 
vidékek tanulm ányozásánál használják ezt a 
módszert.

Az összefoglalónak talán  legértékesebb része 
a 182 té te lt tartalm azó irodalomjegyzék, amely 
az utóbbi öt év e tém ában m egjelent anyagait 
sorolja fel.
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SZILAGYI ALBERT
Durvakerámiai anyagelőfordulások 
Somogybán és Észak-Tolnában*

1. Bevezetés

1977—78. évben pannoniai lignit kutatása 
folyt Közép-dunántúli lignit előkutatás címen a 
Fonyód—Báládon déli vonal—Polgárdi—Fonyód 
—Udvardi és Udvardi—Polgárdi által három
szögbe zárt, mintegy 1800 km2-nyi területen, 
(1. áttekintő vázlatot) A kutatásra a Központi 
Földtani Hivatal (KFH) adott megbízást az 
Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalatnak 
(OFKFV). Az előkutatás során — az újabban 
gyakorlatban is örvendetesen teret hódító kuta
táskomplexitás szellemében — nagy figyelmet 
fordítottak az építőanyagipari nyersanyagok, s 
ezek között is a durvakerámiai célra alkalmas 
agyagok, agyagos összletek megmintázására. Ezt 
nemcsak a megbízó KFH ilyen irányú vizsgála
tok finanszírozására hajló készsége, de az is 
szükségessé tette, hogy ez a vidék közismerten 
szegény durvakerámiai nyersanyagokban. Az 
áttekintő térképről (1 . ábra) kitűnik, hogy ex
centrikus elhelyezkedésben Kőröshegyen, Ta- 
bon és Tamásiban van működő téglagyár. A tá
volabbi környezetben Balatonszentgyörgyön, 
Kéthelyen, Dombóváron, Pakson, Székesfehér
váron működnek téglagyárak, melyek közül 
azonban a kéthelyi, dombóvári, paksi korszerűt
lenség és gyenge nyersanyag miatt a közeljövő
ben leáll. Az is többé-kevésbé ismert, hogy a 
korszerű Kőröshegyi és Székesfehérvári Tégla
gyár a nyersanyag lencseszerű megjelenése,

illetve erős márgaszennyezettség miatt nagy 
nehézségek között termel. Mindezeket figye
lembe véve a kutatók igen fontosnak tartották, 
hogy a térség eléggé egy-egy körzetre koncent
rálódó kutatófúrásai (a megelőző fúrási adatok 
remény teljesebb lignitindikációi igényelték a 
„bokros” fúráshelyezést) által feltárt és mintáz
ható felszínközeli löszeit, pannon agyagjait 
megvizsgáltassák durvakerámiai célra alkalmas
ság szempontjából. A terepi makroszkópos le
írást és mintavételeket az OFKFV terepi föld
tani szolgálata végezte. A vizsgálatok elvégzé
sére a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet (SZIKKTI) durvakerámiai és szigetelő- 
anyag osztálya vállalkozott. Meg kell még emlí
teni, hogy a terület pannóniai rétegeinek mak
roszkópos ősmaradványai vizsgálatát, — s azok 
alapján a harántolt pannóniai rétegek kőzet- 
rétegtani-faciológiai meghatározását nagy szak
értelemmel és lelkiismeretességgel Korpásné 
Hódi Margit végezte el.

2. A terület földtani felépítésének rövid vázlata
A szóbanforgó terület földrajzilag a külső

somogyi, Balaton menti dombvidékre, a nyu
gati Közép-Mezőföldre és a tolnai Hegyhát É-i 
részére esik, nagyrészt dombos, — kissebbrészt 
halomvidék, amely a külfejtéses agyagkiterme
lés szempontjából kedvező.

A fúrások, faunisztikai vizsgálatok szerint 
(Korpásné Hódi M. 1978) Szóládon és Kőrös-

/1 KÖ ZÉPD UNÁN TÚ LI L IG N IT  ÉS ÉPÍTŐ IPARI . 
NYERSANYAGKUTATÁS ÁTTEKINTŐ VAZLATA , 
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hegyen 2 0 0  m körül alsópannóniai rétegekbe 
hatoltak, amit a Limnocardium praeponticum, 
illetve Congeria czjzeki tartalm ú faunaegyüttes 
igazolt. A többi helyen, azaz Látrány, Kötcse, 
Tab, Bábonymegyer, Udvari, Nagyszékely, Be- 
lecska, Tolnanémedi, Szabadhidvég, Ádánd, Kis
láng és Polgárdi térségében m élyült fúrások a 
Felső Pannóniái Formáció különböző szinttájait 
és litofacieseit harántolták, amelyek azonban 
határozottan nem különíthetők el. Nagyvo
nalúan úgy tekinthető, hogy Ny-ÉNy—K-DK-i 
irányban egy egykori kiédesedési tendencia is
m erhető fel a faunaegyüttesek alapján. A Con
geria zagrabiensis, Dreissena auricularis part
tól távolabbi — partközeli m io-mezohalin  üle
dékképződést (Kőröshegy, Szólád) jelzi. Azután 
a Congeria balatonica-s, Dreissena serbica-s zó
na már éresvizi közbetelepülésekkel (Polgárdi, 
Kisláng, Ádánd, Kötcse térségében), végül Pro- 
sodacna sp., Hydrobia syrmica, Viviparus sad- 
leri-vel jellem zett kiédesedett, elmocsarasadó 
fácies (Tolnanémedi, Belecska, Udvardi térségé
ben) m utat rá  a fokozatos kiédesedésre. Ez a 
kőzetrétegtani irányítottság analóg a tektonikai 
helyzettel: a somogyi dél-balatoni vonalofi
ugyanis az idősebb pannontagok vannak felszí
nen és rendre KDK—DK-i dőlésük m utatható 
ki 1—3° értékben. Érthető, hogy így itt a fia
talabb rétegtagok DK-ebbre m élyebben vannak. 
A terü let ÉNy-i részén viszont a levantei és 
posztpannon kiemelkedés révén az alsó pannon 
is felszínközeibe került. A felszínközeli pannon 
összletrészek kizárólag az elmocsarasodott, ki
élesedő fácies rétegtagjai, így a durvakerámiai 
agyagvizsgálatok anyaga is ezekből és az ezekre 
diszkordánsan települő pleisztocén löszkötegek- 
ből van.

3. A  durvakerámiai agyagelőfordulások 
általános jellemzése

A felszínközeiben, max. 68,9 m-ig 11 helyen, 
azaz

Kőröshegyen,
Kötésén,
Látrányban,
Szóládon,
Tabon,
Kislángon,
Polgárdin,
Szabadhidvégen,
Tolnanémedin,
Udvardin,
Nagyszékelyen

volt m intavétel és -vizsgálat. A vizsgálatok 
eredm ényei a következőképpen csoportosíthatók.

1. M élységi-fedettségi (gazdaságossági) és 
minőségi szempontból megfelelő  helyek.

2. Mélységi, fedettségi szempontból gyenge, 
de minőségileg megfelelő előfordulások.

3. Sem mélységi-fedettségi, sem minőségi 
szempontból nem  megfelelő  előfordulások.

A z első csoportba tartoznak:

Nagyszékely, Kisláng, (Szabadhidvég), Kötcse 
és Látrány. Mivel ezekkel külön foglalkozom,

m int általam  továbbkutatásra alkalmasnak ta r
to tt előfordulásokkal, itt csak a felsorolásig 
megyek el.

A  második csoportba tartoznak:

Kőröshegy, Tolnanémedi, Tab előfordulásai.
Kőröshegy környékének felsőpannon rétegeit 

téglagyártásra ma is használják, így különösebb 
jellemzésüktől eltekintek. A jelenleg téglagyár
tásra  bányászott anyagnak azonban nagy hát
ránya, hogy erősen homokos, illetőleg az agyag
rétegek aránya kicsi az össz-bányafalban. A kő
röshegyi lignitkutató fúrás 57,3 m-ig feltárt 
szakasza ugyanezt a képet m utatja. A SZIKKTI 
m eghatározása szerint durva szemcseszerkezet, 
kis agyag-, nagy homoktartalom, kis képlé- 
kenység jellemzi. Legfeljebb csak tömör, vagy 
15% üregtérfogatú tégla gyártására alkalmas a 
rétegkeverék.

Tolnanémedi előfordulás ugyan jóminőségü 
nyersanyagot ad, amelyből —■ a SZIKKTI sze
rin t — a falburkoló és homlokzati téglák, dí
szítő- és burkolóelemek kivételével — vala
m ennyi tégla- és cserépipari term ék előállítható, 
de a hasznos réteg csak 13,4 m mélységben kez
dődik és 8,90 m vastag, így kiterm elése nem 
gazdaságos.

Tabon jelenleg is folyik téglagyártás. Nyers
anyaga nem tú l jó. Áz itten i fúrás anyagát 
17,3—68,9 m-ig, tehát közel 52 m vastagságban, 
jó minőségűnek, —• a díszítő- és burkolóelem 
term ékek kivételével a tégla-, cserépipar vala
m ennyi term éke előállítására alkalmasnak m u
ta tják  a SZIKKTI vizsgálati eredményei. Meg
gondolandó, hogy a kim erülőben lévő tabi 
agyagbánya helyett ne kutassák-e meg ezt a 
Tabtól K -re 10 km-re, a Siófok—dombóvári 
m ásodrendű ú t mellé eső előfordulást, ahol a 
domborzat is 120-ról 250-m-ig emelkedik a 
fúrástól Ny—ÉN y-ra 500 m -en belül, — azaz 
külfejtésre ideális dombsági táj van.

A  harmadik csoportba tartoznak:

a szóládi, polgárdi és udvari előfordulások.
A  szóládi előforduláson a vizsgált agyag 

felett 2 2 , 2  m fejtésre nem alkalmas fedőösszlet 
van, s az agyagkeverék is legfeljebb 40% üreg
térfogatú blokktégla áru  előállítására alkalmas, 
így nem jöhet szóba továbbkutatásra sem.

A  Polgádi előforduláson a 2. sz. fúráson 9— 
45,0 m-ig vizsgált összlet 27,7 m-ig nem bizo
nyult téglagyártásra alkalmasnak, nagy m ennyi
ségű mészkő-, m árgazárvány-tartalom  m iatt. A 
27,7—45,0 m-ig terjedő összlet — bár ebből a 
tégla-cserépipar valam ennyi term éke gyártható 
lenne — gazdaságosan m ár nem term elhető ki.

A z Udvardi határában m élyült fúrásból vett 
m inták (0 —-2 2 , 6  m) ugyancsak nem  bizonyultak 
téglagyártásra alkalmasnak, nagymennyiségű 
káros alkotó- és kis hajlítószilárdsára égő pró
baterm ék m iatt.
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4. A  figyelem re méltó előfordulások

A  megvizsgált előfordulások között öt olyan 
akad, mely a tégla-cserépipar érdeklődésére 
ta rth a t számot. Ezek az általam  vélt fontossági 
sorrendbe állítva a következők:

1. Nagyszékely  (2. ábra)
A SZIKKTI vizsgálatai szerint a vizsgált há

rom átlagm intából kettő, éspedig a 2,0—25,0 
m-ig terjedő kb. agyagos lösz és 25,0—35,0 in
ig terjedő löszös agyag durvakerám iai szem
pontból közepes szem szerkezetű, földalkáli kar
bonátdús, képlékeny nyersanyagnak felel meg, 
amelyekből egyenként és rétegvastagságuk 
arányában keverve is tömör, kisüregtérfogatú  
tégla 25—40% üregtérfogatú kézi falazóblokk, 
továbbá tetőcserép is gyártható. I tt tehát m int
egy 33 m vastagságú hasznos összletről van szó. 
Fél km 1 2-nyi terü letre  a térképvázlaton feltün te
te tt helyen és domborzati viszonyokkal legalább 
15 millió m 3  készlet esik, kb. V3  lefedés mellett. 
Az előfordulás területileg a rövidesen leállításra 
kerülő Tamási és Paksi Téglagyárak között he
lyezkedik el, — ezek kiváltása még emelheti 
potenciális értékét. A földtani felépítés az áb
rán látható.

2. Kisláng (3. ábra)

A SZIKKTI vizsgálatai szerint a felszíntől 
10,7 m-ig terjedő rétegek anyaga mészkőzárvá- 
nyosság m iatt nem használható. 10,7—20,7 m-ig 
tart, tehát 1 0  m vastagságú az a homokos

agyagréteg, mely max. 40% üregtérfogatú kézi 
falazóblokkig m inden term ékre felhasználható. 
Ezután 20,7—29,0 m-ig ism ét egy káros kompo
nensekkel erősen -szennyezett betelepülés van. 
Az ez alatt, 29,0—39,9 m-ig terjedő, előzőnél 
képlékenyebb agyag azonban az első réteget is 
feljavítja valam ennyi tégla-cserépipari term ék 
(a burkoló- és díszítőelemeket kivéve) előállítá
sára alkalmas nyersanyagra. A nem legjobb te 
lepülés és teleptani viszonyokkal rendelkező 
előfordulást azért soroltam a második helyre, 
m ert a rossz nyersanyagú, de új, korszerű Szé
kesfehérvári Téglagyárhoz viszonylag közel van 
(légvonalban kb. 25 km), s így gondolni lehet 
ezzel annak nyersanyag-pótlására. Feltehető 
azon kívül, hogy a kutatásra javasolt területen 
(1. 3. ábra földtani szelvényt), esetleg a fedőben 
is lesz még alkalmasabb réteg a kiemeltebb 
területrészen.

3. Szabadhidvég (4. ábra)

Az itteni előfordulás m int durvakerám iai 
agyag — egyedül nem állja meg a helyét, ille
tőleg a fúrással m eghatározott nagy mélysége 
(41—50 m!) nem indokolná az ide sorolást. Mint 
a 4. ábra szelvénye m utatja, a fúrásban nagy 
vastagságban harántoltak azonban homokos 
kavicsot (9— 41 m), amely alatt vettük a 9 m- 
nyi vastagságú, m inden (nem burkoló- és díszí
tő-) téglaipari term ék előállítására alkalmas 
agyag-átlagmintát. Ez a szürke, meszes, zsíros, 
finom rétegzett agyag (laminit) egyértelm űen a 
legjobb téglaagyag. Káros alkotói egyáltalán
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nincsenek. Száradási érzékenysége csak 3,8 
(Macey sz. 24h/% ). Hajlítószilárdsága 950 °C-on 
kiégetve 2305 N/cm2. Ez a fajta  agyag — tekin
te tte l a környező domborzati viszonyokra, a 
lineárisan izolált kavics m ellett, a felszínhez 
közel is m eglehet az általam  kutatásra ajánlott 
területrészen (1. ábrát). Kavicskutatás szempont
jából is figyelem re m éltó a terület. A m inta
vétel alkalm atlansága (szelekció) m iatt ugyan 
kavicsminősítés a fúrásanyagon nem történt, de 
makroszkóposán vizsgálva betonadalékanyag
nak alkalmas homokos kavicsról—kavicsos ho
mokról beszélhetünk. Ezt a kavicsot felszínkö
zeli előfordulásban a helyi tsz 1970-ben term elte 
és értékesítette. 4

4. Kötcse (5. ábra)

A SZIKKTI a felszínközeli rétegek keveré
két 5 ,2 — 1 2 , 0  m között nagyképlékenységű 
földalkálikarbonát-dús, közepes szemcseszerke
zetű téglacserépagyagnak m inősítette. 12,0—27,1 
m-ig a vizsgált keverékek m ár nagymennyiségű 
szennyezőanyagot tartalm aznak. így igen kis 
hasznos vastagság adódik. Kár, m ert a ku tatásra 
ajánlott terü let domborzatilag igen alkalmas 
lenne külfejtésre, jó közlekedési-megközelítési 
útvonallal. Igénybevételénél önálló téglagyár 
telepítésére tehát nem lehet gondolni. A kime
rülőfélben levő nyersanyagú, közeli Kőröshegyi 
Téglagyár nyersanyagpótlására talán  számba- 
jöhet.
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5. Látvány (6 . ábra)

A látrányi előfordulás környéki Felsőpannó- 
niai Formáció-részlet közel azonosnak vehető a 
Kőrös-hegyivel: kevés lencsés agyagrétege a 
túlnyom óan homokok, aleuritok között jó tégla
agyag. Ezt bizonyítják a látrány i fúrásból 5,0 
—14,4 m és 32,7—37,1 m közötti m inták 
SZIKKTI általi vizsgálati eredm ényei is: nagy- 
képlékenységű, illetve képlékeny, földkálikar- 
bonát-dús, közepes szemcseszerkezetű anyagok 
ezek. Az 1. nyersanyagból és 1—2. nyersanyag
réteg keverékéből az épületkerám iai burkoló- és 
díszítőelemek kivételével m inden term ék elő
állítható (2 -ből önm agában csak max. 40% 
üregtérfogatú falazóblokk!).

Sajnos az 1. rétegnek csak 9,4 m-es vastag
sága, a várhatóan többszörös fedő a kiterm elést 
gazdaságtalanná degradálja. Ha azonban a 6 . 
ábrán vázolt települési kép igaznak bizonyul, 
a Tetves-patak jobb partján  levő (és nem tekto
nikus eredetű) m eredek domb lepusztulási for

Dél-Amerika ásványi
(Információs szemle a geológiai feltárásokról, a 
készletekről, ércek és néhány nemfémes ásvány 
kitermeléséről)

I. Mares
(Prága, Geofond 1980, pp. 96, 3 melléklet. 
Rezümé: cseh, spanyol; szöveg orosz.)
A szemle Dél-Amerika rövid tektonikai és 

geológiai jellemzésével kezdődik, m ajd tájékoz
ta t a földrész metallogen öveiről. Ism erteti Dél- 
Am erika részesedését a világ érc- és vegyi 
nyersanyagkészletéből, illetve kitermeléséből.

m ája alapján feltehetően sok agyagot tartalm az, 
így a térképvázlaton jelölt területen  m ár akár 
gyártelepítésre alkalmas agyagmennyiséggel is 
lehet számolni. Az előfordulás azonban a közeli 
(kb. 20 km) Kőrőshegyi téglagyár kisegítő bá
nyája m indenképpen lehetne.

5. Zárszó, összefoglalás

Az itt  közöltekkel vázlatot kívántam  adni az 
utóbbi évek egyik lignit előkutatása építőipari- 
nyersanyagkutatási melléktermékéről, — a 
nagyszámú, indikáció fokon m egismert és meg
vizsgált durvakerám iai agyag előfordulásáról. 
Ha nem  is a fúrások m eghatározta helyeken, de 
a környéken, esetleg jobb közlekedési-telepü
lési, morfológiai, teleptani helyzetben azonos 
minőségű nyersanyagok kutatása lehetőségére 
sikerült a tégla-cserépipar, vagy a kataszter
készítők figyelmét felhívnom — úgy érzem,, 
m ár elértem  kitűzött célomat.

nyersanyagkészletei
Egyenként felsorolja a vaskohászatban felhasz
nált érceket (vasérc, mangán, Ni, Cr, Mo, W, Та 
stb.), a könnyűfém eket (bauxit, titán), az elekt
romos ipar által felhasznált fém eket (Se, Te 
stb.), színesfémeket (Cu, Pb, Pn, Zn); radioaktív 
anyagokat (U); a vegyi nyersanyagokat (foszfá
tok stb.); nem esfém eket (Au, Ag).

Jellemzést ad a földrész egyes országai ásvá
nyi nyersanyag-lelőhelyeiről és ásványvagyon
gazdálkodásáról.

A szemle 101 té te lt tartalm azó bibliográfiá
val zárul.

A porfiros rézérc-lelőhelyek korszerű kutatási módszerei
A szemle a külföldi publikációk és a jelenlegi 

szovjet kutatási gyakorlat ism eretében foglalja 
össze a porfiros rézérc-lelőhelyek kutatásának 
m odern módszereit és eszközeit.

Ism erteti a Föld különböző részein elhelyez
hető jelentősebb lelőhelyeket, kutatásuk tö rté
netét. (A Szovjetunión k ív ü li ' terü letek  lelőhe
lyeit az alábbi provinciákba sorolva tárgyalja: 
USA DNy-i része, Brit-Kolumbia, Chile—Peru, 
Irán—Pakisztán, Balkáni (Recsk, ld. 20—21. 
old.), DNy-Ázsia—Óceánia.]

Elemzi a különböző kutatási módszerek gaz
dasági hatékonyságát, az egyes kutatási fázisok
hoz kapcsolódó feladatokat, a m unkák elvégzé
sének legcélszerűbb sorrendjét. Foglalkozik a 
perspektivikus területek  kiválasztásának kérdé
sével.

(Az irodalomjegyzék 29 publikációt tartalmaz.)
Készült: a VIEMSZ-ben 1979.
Összeállította: Krivcov А. I. pp 6 8

Rezümé: angol, német, orosz.
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MÓNUS FERENC
A dunántúli új cementgyár (DÚC) 
nyersanyagkutatásai

Hazánkban az ipari szerkezet jellegéből adó
dóan a „cem entipar” magába foglalja a szoro
sabb értelem ben vett cem entgyártást, az égetett 
mész term elésének m integy 70% -át és ehhez 
kapcsolódóan a teljes hazai m észhidrátgyártást, 
továbbá az azbesztcem ent-term ékek előállítását.

Az első cem entgyárakat a kiegyezés u tán  ala
pították. Ilyenek voltak például a lábatlani, a 
mogyoróskai és az újlaki cementgyárak. Je len
tősebb fejlődés csak a századforduló u tán  követ
kezett be. 1900 és 1910 között épültek fel a 
felsőgallai, beremendi, selypi, zsolnai, zágrábi 
és tordai cementgyárak. Elsődleges szempont 
nem a cement gyártása, hanem  a fejlődő szén- 
bányászatban képződő, nem értékesíthető szén
por hasznosítása volt.

Hangsúlyozni kell, hogy az em lített gyárak 
kiskapacitású berendezésekkel üzemeltek, ce
m entgyártásunk a felszabadulásig lényegében 
stagnáló volt.

A m agyar cem entipar a felszabadulás idősza
kában 50—70 éves, nedves eljárással üzemelő, 
korszerűtlen gyárakat vett át. Ezek együt
tes term elése a végrehajto tt fejlesztések és 
rekonstrukciók után  sem haladta meg lényege
sen — 1959-ig az 1 millió t/év  mennyiséget. 
Az országosan megmutatkozó újjáépítés szük
ségszerűvé te tt egy gyorsan, és viszonylag kis 
költség ráfordítással megvalósítható cem entgyár 
felépítését, ez Hejőcsabán valósult meg. A 
közepes és kisszilárdságú cement term elésére 
képes, aknakemencés gyárat 10— 15 év éle ttar
tam ra építették, illetve tervezték. A Hejőcsabai 
Gyár 1952. évi üzembe helyezésekor azonban 
m ár egyértelm ű volt, hogy a gyorsan növekvő 
igényeket így sem tud ja  a cem entipar kielégí
teni. Ezért új, nagykapacitású, az akkori isme
retek szerint korszerű technológiai eljárású ce
m entgyár felépítése vált szükségessé. A Váci 
Gyár lényegében ezeket a követelm ényeket k i
elégítette, és a hazai viszonylatban akkor a leg
gazdaságosabb félszáraz eljárású Lepol-kemen- 
cés technológiát valósította meg.

Az 1960-as évek végére az ipar elérte a 2,7 
millió t/év  term elést. Ugyanakkor azonban az 
építőipar fejlődése olyan m értékű volt, hogy a 
Váci Gyár term elésének felfutásakor nem csök
kent, hanem  még inkább fokozódott a cem ent
hiány. Míg 1966. évben közel azonos szintű volt 
a hazai term elés és felhasználás, addig 1968-tól 
m ár jelentős, és egyre növekvő cem enthiány 
mutatkozik, amit csak im port ú tján  lehetett 
kiegyenlíteni. Ezzen az időszakban a m ennyiségi 
term elés m ellett változott a cem entek term ék- 
összetétele is. Míg az 1950-es években elsődle
ges cél a mennyiségi term elés fokozása volt, 
addig 1960—1970 periódusban a betontechnoló
giák fejlődése a cementek átlagszilárdságának

növelését követelte meg. Az így kifejezésre jutó 
kettős igény, a term elés fokozása és a term ékek 
minőségének magasabb szintre emelése, egy
részt a meglevő régi gyárak rekonstruálásával, 
m ásrészt új, a jelzett követelm ényeket kielégítő 
technológiájú gyára beruházásával volt lehet
séges. Ennek keretében került sor 1972-ben a 
beremendi, 1975-ben pedig a Hejőcsabai Gyár 
üzembe helyezésére. M indkét gyárban a nem
zetközi fejlesztési tendenciáknak megfelelően 
száraz e ljárást alkalmaztak, a klinkerégetés 
technológiai tüzelőanyaga pedig olaj, illetve 
földgáz.

A IV. és V. ötéves tervidőszak alatt a Ce
m ent- és Mészművek — m int az építőanyag
ipar egyik ig en fontos területe — hazánk ipari 
fejlődésének átlagát meghaladó módon, igen 
dinam ikusan fejlődik. Ezalatt a tíz év alatt 
megkétszereződött cem entterm elésünk, moder
nizálódtak egyes gyáraink, term elékenységünk 
2,5-szeresére nőtt. Eredm ényeinket régi korsze
rű tlen  gyáraink rekonstrukciójával, új nagy
teljesítm ényű berendezések üzembe állításával 
értük el. Már a III. ötéves terv  végén a hosszú
távú  vállalati stratégiánk összhangban a felet
tes szervek, hatóságok elképzeléseivel az im
portcem ent csökkentése, esetleg m egszüntetése 
céljából a D unántúl területén  két új cem entgyár 
felépítésével számolt. (DUC I. és DUC II.) 
A DUC I. m egvalósítását m integy 2 millió 
t/év  kapacitással az V. ötéves tervidőszak végére 
irányoztuk elő. Ezért a III. ötéves tervidőszak 
végétől, az új gyárak nyersanyagoldalról való 
megalapozása céljából intenzív nyersanyagku
tatási tevékenység indult meg, amely kutatások 
tulajdonképpen a Dunántúli-Középhegység 
egész terü leté t átfogták. A kutatás költségeit a 
Központi Földtani H ivatal (KFH) biztosította.

Néhány m ondattal bem utatom  a vállalatot.
A Cement- és Mészművek m int nagyvállalat 

1963-ban alakult. Az irányítása alatt álló ce
m entgyárak (7 db) 1980. évben m ár 5,2 millió 
tonna cement, 560—570 ezer tonna mész (7 
mészüzem) cca. 1 0 0  ezer tonna mészhidrát, kö
zel 200 ezer tonna mészkőőrlemény, 47 millió 
db papírzsák előállítására képes, valam int 1 0  

millió m 2-es nagyságrendű azbesztcement hul
lám-, burkoló-, tetőfedő lemezt, 2800 km  hossz
ban nyomó- és lefolyó csöveket, a hozzátartozó 
kötő- és csőidomokat, valam int egyéb azbeszt- 
cement term ékeket tud gyártani.

Azbesztcement term ékeket két gyárunk állít 
elő. A vállalat eszközállománya 20—25 milliárd 
forint, éves term elési értéke megközelíti a 7  

m illiárd forintot. A vállalathoz tartozó egységek 
száma tíz. Létszámunk 9300—9400 fő, melyből 
m integy 7400 fő fizikai állományú. A központi 
apparátus létszám a 180—190 fő.
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m esz kok о mponens 

agyag komponens 

tervezeti . kutatás

I \ l
megvalósult kutatás

Ordöggát kréta márga 
Kecskeköi triá sz  mészkő 
Hereg oügocén márqa 
Pesko triász mészkő
Vértesiolnai medence 
oligocén márga 

Tatabánya oligocén márga 
Tatabánya (dél)eocén rrárga

Ahhoz, hogy a cem entipari célú nyersanyag- 
kutatások minőségét és m ennyiségét érintő 
kérdéseink fontosabb elem eit rendszerezhessük, 
röviden szólni kell a cem entipari technológiák
ról, melyek a nyersanyagokkal szemben tám asz
to tt követelm ényrendszer szerves részei. Tehát 
más technológia más nyersanyagféleségeket kö
vetel meg, illetőleg más-más szempontok kielé
gítése válik döntő szemponttá.

M indenki előtt ismeretes, hogy három  ce
m entgyártási technológiai rendszer különböz
tethető meg:

a) nedves eljárás
b) félszáraz eljárás
c) száraz eljárás

A  nedves eljárású cem entgyártásnál — amit 
a legrégebben kialakult rendszernek tek in the
tünk  — a nyersanyagok őrlését nedvesen, víz 
jelenlétében kell végezni, amikor is a nyers
őrlés eredm ényeként ún. nyersiszapot állítunk 
elő. Ennek szokványos víztartalm a 35—40% 
közötti.

A klinkerégető forgókemencébe adagolt 
nyersiszap a különböző hőátadó beépítm énye- 
ken kiszárad, m ajd a kemence forgómozgása 
következtében szemcsés halmazzá, „granáliák- 
ká” alakul át. A laza szerkezetű, kis szilárdságú 
granáliák az állandó mozgás következtében 
töredeznek, kisebb-nagyobb m értékben elporla- 
nak. Az így képződő por jelentékeny részét
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magukkal ragadják a forgókemencében viszony
lag nagy sebességgel áram ló gázok, és a fellépő 
porkiszórás — a környezet szennyezése m ellett 
— jelentős anyagveszteséget is előidéz.

A félszáraz eljárásoknál a nyersanyagok őr
lése szárazon történik, m ajd a nyerslisztek 
megfelelő berendezésekben történő nedvesíté
sével — forgó tányérokon képződnek a klinker- 
égető forgókemencébe kerülő nyers granáliák. 
Ezek a kem encerendszerben kiszáradnak, majd 
ugyanazokon a hőkezelési folyamatokon men
nek át, m int a nedves eljárásnál. így itt is adott 
a lehetőség a kiszáradt szemcsék töredezésére, 
porlására is. A korszerű félszáraz eljárásoknál 
m ár inkább alkalmazhatók nagy hatásfokú por- 
talanító berendezések a kemencegázokkal tá 
vozó porszerű anyag visszanyerésére, azonban 
a leválasztott por teljes m ennyiségének vissza
vezetése a folyam atba itt is nehézségekkel jár.

A száraz eljárású cem entgyártásnál mind a 
nyersanyagok őrlése, mind a nyersőrlem ény 
feladása a klinkerégető forgókemencékbe válto
zatlan, száraz állapotban történik. Ennek meg
felelően épül ki teljes egészében a berendezések 
sora, és a kemencegázokkal kihordott por is 
visszakerül a folyamatba. Éppen ezért a száraz 
eljárású, korszerű portalanító berendezéssel fel
szerelt kemencék fajlagos nyersanyag-felhasz
nálása közelíti meg leginkább az elméleti 1 , 6  

— 1,62 értéket. Ez azt jelenti, hogy a kemencére 
feladott 1 , 6  kg nyersanyagból keletkezik 1  kg 
klinker. A nedves eljárásnál ez az érték  1,84—— 
1 ,8 6 -ra  is növekedhet, míg a félszáraz technoló
giánál 1,64—1,68 körüli értékkel lehet számolni. 
Ugyanebben a sorrendben vizsgálva a külön
böző technológiai rendszereket, azonban az oko
zati összefüggések taglalása nélkül, lényeges 
különbség m utatkozik az 1  kg tömegű klinker 
kiégetéséhez szükséges hőm ennyiségben is. Míg 
a legkorszerűbb és legenerkiatakarékosabb ned
ves eljárású berendezések sem képesek 1350 
— 1400 kcal/kg (ami 5652—5862 Kjoule/kg ér
téknek felel meg), klinkernél kedvezőbb faj
lagos hőfelhasználási m utatót elérni, addig fél
száraz eljárásoknál elérhető a 900—950 kcal/kg, 
(3768—3978 KJ/kg) és a száraz eljárásoknál már 
a 750—800 kcal/kg (3140—3350 KJ/kg) érték is.

A gyakorlatban ezek az értékek term észete
sen magasabbak, így a nedves eljárásnál 2117 
kcal/kg (8864 KJ/kg) félszáraz eljárásnál 1196 
kcal/kg (5010 KJ/kg), míg száraz eljárásnál 812 
kcal/kg (3400 KJ/kg) értékek jelenthetnek átla
gos értéket több év távlatában. A felsorolt é rté 
kek alapján m indenki előtt világos, hogy egy 
energiahordozókban szegény országban m iért 
favorizáljuk a kényesebb, de energiatakarékos 
száraz eljárást. Könnyen belátható, hogy évente 
csak energiahordozókkal több tízmillió forintos 
m egtakarítás érhető el, ha megfelelő korszerű 
technológiai berendezések optimális üzemelte
tetésével sikerül feladatainkat megoldani.

A gyártástechnológiák körében a korszerűség 
megfogalmazása igen összetett kérdés. Csak a 
leglényegesebb szempontokat emelve ki, a kö
vetkezőkkel kísérelhetjük meg definiálni azokat 
az alapvető kívánalm akat, am elyeket ma egy 
korszerű cem entgyárral szemben tám asztunk.

Elsődleges követelm ényként kell tám asztani 
az anyaggal és energiával optim álisan gazdál
kodni képes technológiákat. (Száraz eljárás.)

Másik alapvető követelmény a fejlesztések 
során alkalmazásra kerülő rendszerekkel szem
ben az adott körülm ényekhez igazodó optimá
lis egységteljesítm ény. (Ez nálunk ma a 2000 
t/24 óra teljesítm ényű kemencéket jelenti.)

Harmadik követelmény a m unkaerő-takaré
kosság. Ezért ma m ár a korszerűség követelmé
nyéhez messzemenően hozzátartozik a techno
lógiai berendezések szabályozott, távvezérelt, 
vagy éppen autom atizált üzemvitele is. így ért
hető, hogy hazánkban is egy korszerű, m intgey 
1 ,0 — 1 , 2  millió t/év  kapacitású cem entgyár tech
nológiai létszám a közel felényi, m int egy régi 
0,5 millió t kapacitású gyáré.

Kiemelten kezelt negyedik követelm ényként 
a minőség biztosítását említjük. Itt term észete
sen a számításba vett technológiai rendszerben 
m egterm elhető készterm ék minőségére kell 
gondolni.

Alapvetően kettős követelm ényt kell tám asz
tanunk :
— Először is biztosítania kell a technológiai 

berendezéseknek a nagy szilárdságú, magas 
értékű kötőanyagok gyártási lehetőségét.

— Másodszor biztosítani kell ezen term ék ma
gas minőségének folyamatos fenntartását, 
egyenletességét.

Ism ert tény, hogy a cem entgyártás nyers
anyagként főtömegében ásványi nyersanyagokat 
használ fel. mészkövet és különböző agyagfaj
tákat. M indkét ásványi nyersanyaggal szemben 
jól definiált követelményeket kell tám asztani, 
ami egyidejűleg azt is jelenti, hogy megfelelő
nek minősülő nyersanyag csak korlátozott 
m ennyiségben tárható  fel, illetve áll rendelke
zésre. Az előírt oxidos kémiai összetétellel bíró 
nyersanyagkeverék a klinkerégetés hőmérsék
letén különböző fizikai és kémiai változásokon 
megy át. A folyam at egészét tekintve a keve
rékben levő agyagásványok elveszítik kémiailag 
kötött víztartalm ukat, a mészkövek pedig te r
mikus disszociáció során C 0 2 -tartalm ukat. A 
visszamaradó anyagtömeg elméletileg teljes egé
szében átalakul klinkerré. Általánosan ism ert 
az a tény, hogy különböző cem entfajták tu la j
donságát, műszaki jellemzőit elsődlegesen a 
cementek gyártásához felhasznált klinkerek 
összetétele, felépítése határozza meg. A klinke
rek viszont ún. klinkerásványokból épülnek fel. 
A gyakorlatban négy fő klinkerásványról be
szélünk, melyek jelenlevő mennyisébe, egy
máshoz viszonyított aránya határozza meg a 
gyártható cement jellemzőit.

Ez a négy fő klinkerásvány
— az alit névvel jelzett trikalcium szilikát 

fajta, m elynek egyszerűsített kémiai kép
lete 3CaO • S i0 2  (vagy rövidítve =  C2 S)

— a belitként ism ert dikalciumszilikát, kép
lete : 2CaO • S i0 2  (rövidítve =  CoS)

— trikalcium alum inát, képlete: 3CaO • A12 0 ;! 
(rövidítve: C3 A), végül

— a brownm illerit, 4CaO • A12 0 3  • Fe 2 0 3  

(rövidítve: QA F)
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Az em lített négy fő klinkerásvány a követ
kezőképpen hordozza m agában a cement tu la j
donságait :

— az alit (C3 S) nagy kezdő- és végszilárdsá
got biztosít a cementben, kívánatos m eny- 
nyisége közepes és nagyszilárdságú port- 
lancem entben 40—60%,

— a dikalciumszilikát (C2 S) csak az utószi- 
lárdulásnál jelentős, lassú kezdeti szilár- 
dulás mellett. K ívánatos m ennyisége 20 
—30% között szabványos portlandcem en- 
teknél, míg kis hőfejlesztésű, lassan szi
lárduló cem entekben 40—50% is lehet,

— kisebb jelentőségűnek mondható a trikal- 
cium alum inát (C3 A), m elynek csakis a kez
deti gyors szilárdulásnál van szerepe, 
ugyanakkor m ennyiségének növekedése 
gyorskötést eredm ényezhet, rontja  a beton 
gőzérlelési jellemzőit stb. Szokásos m eny- 
nyisége 6 — 1 2 % , egyes cem entfajtáknál 
szükséges 5% alatti értékben korlátozni,

— különleges cem entfajtáknál, m int agresszív 
hatásokkal szemben ellenálló cementek, 
igen nagy fontosságú, a Brownm illerit 
(C/jAF). S 54 vagy S 1 0 0  jelű portland- 
cementekben általában 1 2 — 18% közötti 
m ennyiségben fordul elő.

A nyersanyagok kémiai összetétele különböző, 
ún. korrekciós anyagok m egválasztása és alkal
mazhatósága határozzák meg, hogy m ilyen fel
tételek m ellett és m ilyen összetételű klinkerek 
állíthatók elő.

Az iparág a kutatóknak m egadja a különböző 
cem entgyártási technológiákra vonatkozó, a 
nyersanyagokkal szemben tám asztott követel
m ényrendszert.

Mivel a különböző technológiai berendezése
ket gyártó cégek általában más-más garanciális 
feltételeket szabtak, össze kellett állítanunk 
olyan általános — m inden igényt figyelembe 
vevő —- kondíciókat, melyek betartása esetén 
m inden gyártó céggel szemben a garanciális 
feltételeket biztosítani lehet.

Az elmondottakból kitűnik, hogy ez a köve
telm ényrendszer igen szigorú előírásokat ta rta l
maz, ezért a technológiai berendezést szállító 
cég előírásainak ism eretében az adott nyers
anyagra vonatkozó param étereket általában 
módosítani lehet.

Itt alapvetően két problém a van:
1. Csak az előzetes fázisú nyersanyagkutatás 

lezárása után választják ki a cem entgyár 
telepítésének helyét, ezért több alternatívás 
telepítési variáció valam ennyi nyersanyag- 
bázisát ■—- magas költséggel — kell viszony
lag magas ismeretességi fokig m egkutatni.

2. A telep ítési elképzeléseknél néha nem a 
nyersanyag legmegfelelőbb volta játssza a 
döntő szerepet.

A konkrét berendezés ism eretében azokat a 
nyersanyag-param étereket, amelyekre vonatko
zóan garanciális m egkötések nincsenek, szinte 
kivétel nélkül módosítjuk. A legtöbb problém át 
a homogenitásra, az alkáliára, esetenként a 
m agnéziumra előírt értékek betartása jelenti.

Néha kellemetlen m eglepetést okoz az égethető- 
ségi vizsgálat (Peskői mészkő — Vértestolnai 
márga), valam int a nyersanyagok őrölhetőségi 
vizsgálatának eredm énye is.

A két fő nyersanyaggal, mészkővel és a szili- 
kátkomponenssel szembeni kémiai összetételi 
követelmények az alábbiak:

Mészkő

CaCOs-tartalom  legalább 85%
de kívánatos legalább 90%

M gC03-tartalom  legfeljebb 3%
S i0 2-tartalom  legfeljebb 10%

A nyagfajták
SiÖ2-tartalom  50—75%

eltérés CaC03-tartalom  
esetén m egengedett 
lefelé (mészmárgák).

2,0—3,0
SM -érték kívánatos 2,2—2,8

1,8—2,5
AM -érték feletti megengedett 
SM =  3,0 nagyobb érték is 3,5-nél

Alkália-oxidok összesen legfeljebb 3,5 %  
Cl-ión m ennyisége legfeljebb 0,02%

A . cem entiparban a nyersanyagok, nyerslisz
tek jellemzésére elterjedten alkalmazzák a kü
lönböző kémiai összetevők viszonyszámait az 
ún. modulusokat. A szilikátmodulus értékek 
számításánál a nyersanyagban levő S i0 2-ta rta - 
lomhoz a vas- és alum ínium oxid-tartalm at vi
szonyítjuk. 

K éplete : SM =  -
A120 3 -j- Fe20 3

’ s ío 2

Az alum inátm odulus szám ításánál az A120 3- 
tartalom hoz viszonyítjuk az Fe20 3-tartalm at.

a i2o 3
Képlete: AM =  Fe203_
Fontos, hogy a nyersliszt karbonáttartalm a 
78% körüli, alkáliatartalom ban 1% körüli, a 
m agnézium karbonát-tartalom  3% alatti, a ho
mogenitásra vonatkozó követelmény + 1% el
térésen belüli legyen.
Az egyes cem entgyártási technológiák által 
m egkövetelt kondíciókat az 1. sz. táblázat (Ba- 
dinszky P.—Mónus F. 1977.) tartalmazza, amit 
külön lapokon (1/a— 1/d.) foglaltunk össze.

A gyártelepítést megelőzően a gyár cement
term elő kapacitásától függően (éves termelés) a 
lelőhelyen kiterm elhető, illet-vfa meglevő összes 
nyersanyag m ennyiségét is meg kell adnunk. 
Alapvető szempont, hogy legalább 50 évre ele
gendő mennyiség álljon rendelkezésre. Egy 
évente 2 millió tonna cem entet gyártó mű 50 
éves nyersanyagigénye általában mészkőből 
150—200 millió és agyagból (szilikátkomponens) 
általában 50—70 millió tonna. Mivel egy ce
m entgyár létesítése eszközigényes (a teljesít
m énytől függően 10—15 m illiárd forint) indo
kolt, hogy a beruházások előkészítésénél több 
alternatívát is figyelembe vegyünk, így a nyers
anyagkutatások egyidőben több helyen is foly
hatnak. Szükséges ez azért is, hogy a számtalan,
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1/c. táb láza t

Cementipari nyersanyagkutatások kémiai és technológiai feltételeinek alakulása

M É S Z K Ő

K ém iai feltételek Technológia

K utatási körzet 
(előírás éve) Á tlag- Égethetőségi Á tlagm inta

s ío 2 C aC 03 MgO minőség 
sz. %

vizsg.
méylsége

m élység
köze

Vác 1972 — ^ 8 5 <  3 — — —

Hejőcsaba 1967 — ^ 8 5 — — — —

Beremend 1966 — A  90 — — — —

Tatabánya,
K álvária-hegy 1968 <  10 ^  80 <  2 _ 10—15 m 10—30 m

Peskő 1973 <  1 ^ ,9 0 <  3 — 10—15 m ^  5 m  •

Dorog 1968 ^  1 X 8 5 — — — ^ 5 m

D unántúli 
új cem entgyár 1975 <  10 ^ 8 0 <  3 ±  10 — —

Általános 1975 ^ 1 0 ^  80 <  3 ±  io 10 m 10 m

vagy legalábbis igen sok telepítési szempont 
figyelembevételével a legjobb megoldást lehes
sen kiválasztani. Ez term észetesen a kutatásra 
fordítandó költségeket is jelentősen megnöveli. 
A DÚC szám ára készülő nyersanyagkutatásokra 
eddig m integy 40—45 millió forintot fordítot
tunk.

Követelm ény volt, hogy a gyártelepítésre 
javasolt előfordulások kiválasztásánál legalább 
két megyét vegyenek figyelembe és egy-egy 
megyében is 2—3 variáns legyen. A gyártelepí
tésnél szám talan szempont együttes érvénye
sülése lenne ideális, azonban ez általában soha
sem teljesül. A teljességre törekvés nélkül fel
sorolok néhány igen fontos szempontot a tele
pítés feltételrendszeréből:
a) A nyersanyag minősége, mennyisége. Kívá

natos lenne, hogy mindig ez legyen az elsőd
leges szempont.

b) Energiaellátás (szén, olaj, gáz, villamos ener
gia, víz stb.).

c) Szállítási lehetőségek (út, vasút).
d) A term ékterítés körzete, a felhasználók ki

szolgálása.
e) Ipartelepítési, iparpolitikai koncepciók.
f) M unkaerő-ellátás.
g) Természet-, környezetvédelmi előírások stb. 

Nyilván az a gyártelepítési variáció kerül
megvalósításra, amelyik ezeket a követelmé
nyeket legjobban, vagy valam elyik éppen leg
fontosabbnak ítélt elem ét m aradéktalanul ki
elégíti.

A korábban vázolt feltételeket ism erve elő
készítő fázisú kutatás (felszíni mintavételezés, 
egy-egy fúrás lemélyítése, kataszterekből kivett 
prognosztizált részletek figyelembe vétele, hely
színi bejárások stb.) alá vont területek  voltak: 
H erend—Márkó, H árskút—Devecser, Halimba, 
Ugod, Bakonyszűcs, Tatabánya—Szórnod—Lá
batlan térségében fellelhető m inden alkalmas
nak íté lt előfordulás.

Felderítő fázisban Veszprém megyében meg
kutatásra került:

Sümeg—Csabrendek mészkő
(Csúcsoshegy)

Sümeg (Gerinci-hegy) mészkő
Sümeg (Kopaszhegy) agyag
Sümeg—Csabrendek

(Ilona a Százasmajor) agyag
Komárom megyében:

Tatabánya (Peskőhegy) mészkő

Tatabánya (Mészároshegy) mészkő—m árga

Tatabánya—Vértestolna) m árga

Dorog (Kőszikla) mészkő

Lábatlan (Kecskekő) mészkő

Lábatlan (Ördöggát) m árga ✓

Lábatlan—Mogyorósbánya) agyag
N yersanyagkutatásokra 1963—80 között több, 

m int 2 0 0  millió forintot fordítottunk.
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A nyersanyagkutatásokat az FTV, az OFKV, 
a BKI és SZIKKTI végezte, több alvállalkozó 
bevonásával. A több éves kutatási tevékenység 
eredm ényeként több, m int 1,4 m illiárd t  meg
kutato tt mészkővagyont és félm illiárd tonnánál 
is több m egkutatott agyagmárga stb. készletet 
tartunk  nyilván. Űj gyártelepítések nyersanyag- 
szükségletének biztosítására több olyan, ku ta
tás alatt álló tartalék  ásványvagyonnal is ren 
delkezünk, amelyek évi 2  millió tonnás cement
gyár telepítését is lehetővé tennék.

A DÚC szám ára folyó nyersanyagkutatásokat 
ma is végezzük. Gyártelepítésre leginkább al
kalm asnak látszik Lábatlan térsége a kecskekői 
mészkő és az ördöggáti márga. A beruházás 
több m illiárd forintos költséget jelent, így fel
sőszintű döntés u tán  lehet csak szó. az egyedi

kiem elt nagyberuházás indításáról. Jelenlegi is
m ereteink szerint a népgazdaság teherbíró 
képessége nem teszi lehetővé a beruházás indí
tását a VI. ötéves tervben sem. Az előkészítés 
és nyersanyagkutatás költségeire rendelkezésre 
állnak bizonyos anyagi eszközök, amelyek fel- 
használásával a nyersanyagról és a telepítési 
feltételekről széles körű információkat tudunk 
gyűjteni, aminek alapján egy esetleges megvaló
sításra vonatkozó döntés esetén, a beruházás 
indításánál időben éveket nyerhetünk.

A viszonylag szűkreszabott idő keretén belül 
a cem entiparról, nyersanyagainkról igyekeztem 
képet adni, hogy a nyersanyagkutatással foglal
kozó szakemberek betekintést nyerjenek olyan 
terü letekre is, amelyek eddig kívül estek, vagy 
elkerülték figyelmüket.

A szénhidrogénkutatás új módszerei
A szemle azokról a m etodikai és regionális 

eredm ényekről ad számot, m elyeket a kőolaj- és 
földgázlelőhelyek kutatásában értek el. Ism er
te ti és értékeli a szénhidrogén-lelőhelyek kelet
kezésével foglalkozó újabb elm életeket; a lelő
helyek megoszlását sztratigráfiai és regionális
geológiai aspektusból, valam int az em lített lelő
helyek és területek  kutatását és feltárását szol
gáló módszerek fejlődését.

A szerzők az összeállítás elkészítéséhez a té
m ával foglalkozó szakirodalomnak az utóbbi tíz 
évben m egjelent szovjet anyagából válogattak.

Az irodalomjegyzék 56 publikációt tartalm az. 
Készült a ZGI-ben 1980-ban 
összeállították: G. Petz, L. Hindorf. pp. 23 
Rezümé: —

A duplafalú magcsővel történő és fordított öblítésű fúrások 
technikai és technológiai újdonságai

A szemle a vezető amerikai, francia és hol
land cégek által gyárto tt olyan korszerű fúró
berendezések és eszközök konstrukciós sajátos
ságait írja  le, am elyeknél a m agm intát és a 
fúróiszapot fordított vízöblítéssel vagy sűrített 
levegővel ju tta tják  a felszínre. Ism erteti a be
rendezések elvi sémáját, az ilyen berendezések
kel m élyített fúrásoknál nyert üzemeltetési

tapasztalatokat, és néhány műszaki-gazdaságos
sági m utatót is megad.

(Az irodalomjegyzék 36 bibiliográfiai adatot 
tartalmaz.)

Készült a VIEMSZ-ben, 1979-ben 
Összeállították: V. G. K ardis e t al. pp. 56 
Rezümé: orosz, angol, ném et
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KNAUER JÓZSEF
Helyi építőanyagok feltárása 
Veszprém megyében

A M agyar Hidrológiai Társaság veszprémi 
csoportja helyileg hasznosítható építő, útépítő 
és vízépítő anyagokra vonatkozó olyan felm é
rés, kataszter, vagy hasonló dokumentáció ké
szítését kezdeményezte, amely könnyen hozzá
férhető, a felhasználás helyéhez viszonylag kö
zel fekvő előfordulások kiválasztását tenné lehe
tővé az illetékesek számára. A M agyarhoni 
Földtani Társulat Közép- és Észak-dunántúli 
Szervezete javaslatára kiindulásul a M agyar Ál
lam i Földtani Intézet rendszeres földtani té r- 
képfelvétele során készült egyik 1  : 2 0  0 0 0  lép
tékű lapot, az ugodi észlelési földtani térképet 
választottuk.

A lap szerzője, Bihari Dániel, m egjelölte azo
kat a lelőhelyeket — felszíni feltárásokat és 
kutatófúrásokat egyaránt —, amelyek az emlí

te tt felhasználási célokra számításba vehetők, az 
utakhoz, vagy jelentősebb földutakhoz közel 
fekszenek. Erről térképvázlat készült az eredeti 
léptékben. A vázlathoz Bihari Dániel táblázatot 
készített, amelyben az egyes feltárásokból nyer
hető kőzetfajtát (kor és kifejlődés szerint), a 
felhasználáshoz várhatóan szükséges kutatást, 
ill. vizsgálatot, fúrásoknál ezen felül a letakarí
tandó fedő vastagságát tün te tte  fel.

Az így kialakított m intát, a potenciális fel
használók szerinti MTESZ egyesületi csoportok 
véleményével ellátva, a MTESZ megyei szer
vezete az illetékes megyei szerveknek kívánja 
bem utatni. Ha felhasználhatónak fogják tartani, 
hasonló térképvázlatokat tervezünk fokozatosan 
készíteni a megye egész területéről.

A KGST-országok nagy figyelmet fordítanak 
a környezetvédelemre

A KGST-államok ötéves környezetvédelmi 
együttműködési program ot készítenék elő, 
amely társadalmi-gazdasági, szervezeti-jogi és 
pedagógiai vonatkozásokat is m agában foglalja.

A szocialista országok környezetvédelmi po
litikájának végrehajtásáról érezhető eredm énye
ket remélnek.

A pazarlás elkerülése és egyúttal a környezeti 
veszélyek elhárítása érdekében a Szovjetunió
ban olyan üzemeket létesítenek, amelyekben 
egy term elési folyam atban keletkező hulladékok 
egy másik folyam at kiinduló anyagát képezik, 
vagyis az ásványi anyagok teljes m értékben fel
dolgozásra kerülnek. A jövőben az ilyen rend
szerekből hulladékoktól teljesen m entes terü leti
ipari kom plexumokat hoznak létre. Az angarszki 
cementkom binát például a hőerőm űvekben ke
letkező ham ut és salakot hasznosítja nyers
anyagként. A szennyvizekből olajtartalm ú te r
m ékeket és más értékes anyagokat vonnak ki. 
Az élővizekbe egyetlen köbm éter tisztítatlan 
szennyvíz sem kerül, és a szükséges víz négy
ötöd része a cirkulációs rendszerhez csatlakozik.

A KGST-országok a vízvédelmi intézkedések
nek egyre nagyobb figyelmet szentelnek. ím e 
egy példa Bulgáriából. Äz Iszker folyó 370 kilo
m éter hosszúságban kígyózik délről északra az 
országon keresztül, és term észetesen nagy nép- 
gazdasági jelentősége van. Az Iszker csupán 
Szófia megye területén  25 000 hektár term ékeny 
ta la jt öntöz. Egy — három  megye képviselőiből

álló — bizottság jelenleg program ot készít 
konkrét intézkedések végrehajtására a követ
kező ötéves tervhez. így például tervet készí
tettek  a folyó szakaszos tisztítására. Novi-Iszker 
városáig a folyót szennyvíztisztító létesítm é
nyekkel látják  el, ugyanis a kremikovci kohó
kom bináttól lefelé fekszik, amely a legfőbb 
veszélyt jelenti a folyó számára.

A hidroszférának csak korlátozott lehetőségei 
vannak arra, hogy az egyre nagyobb m ennyi
ségű ártalm as anyagot term észetes úton sem
legesítse. Az olaj foltok, a kifolyt kőolaj — az 
intenzív tengerhajózás eddig elkerülhetetlen kí
sérőjelenségei — Rostock térségében a Keleti
tengeren m indörökre eltűnnek. Ebben a térség
ben hatalm as létesítm ényt helyeztek üzembe, 
amely az olaj m aradványoktól tiszítja meg a vi
zeket. Képes arra, hogy naponta csaknem más
fél millió köbm éter vizet szabadítson meg a 
káros anyagoktól. Emellett tartály  haj ók kiüríté
sének tökéletesített technológiája lehetővé teszi, 
hogy kőolaj ne kerüljön a tengerbe.

Egy korm ányhatározat értelmében, amelynek 
célja a tenger hajók általi szennyeződésének 
megakadályozása,, a Szovjetunióban megkezdték 
a „tiszta” tartályhajók gyártását, amelyek nem 
okoznak károkat a vizeknek. Emellett olyan ha- 
jókkat helyeznek üzembe, amelyek különböző 
reagensek segítségével semlegesítik a kőolajat. 
Program okat valósítanak meg továbbá a Keleti-,
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a Fekete-, a Kaspi- és az Azovi-tenger védel
m ére az ipari és a háztartási szennyvizektől.

A levegő javítása érdekében a szocialista or
szágok új technológiai folyam atokat és tisztító- 
berendezéseket vezetnek be, amelyek számotte
vően csökkentik az ártalm as anyagok kibocsá
tását. Egyúttal új készülékeket is kifejlesztenek, 
amelyek lehetővé teszik a levegő összetételének 
nagy pontossággal történő meghatározását. Ma
gyarország, az NDK, Lengyelország, a Szovjet
unió és Csehszlovákia szabványmódszereket 
fejlesztettek ki a kipufogó gázokban található 
rákkeltő anyagok megállapítására. A légkör 
szennyezettségi fokának megfigyelésére, ellen
őrzésére és m érésére Magyarországon Kecske

m éten a KGST-országok egységes hálózatának 
központja működik.

A szakértők m unkája alapján át lehetett térni 
a gyakorlati intézkedésekre. Bulgáriában egye
dül Várna megye területén  1979-ben 150 tisztító 
berendezést helyeztek üzembe és más környe
zetvédelmi intézkedést is hoztak. E célirányos 
m unka hatását a devnyai ipari komplexumon 
lehet megítélni. Az ottani cementm ű a szovjet 
gyártm ányú villamosszűrők beszerelése után 
m ár nem szennyezi a légkört és az; ágazat „hite
les m ércéjévé” vált Bulgáriában. Egy év alatt 
230 000 tonna ham ut „fogtak fel”, amelyet 
cem entklinker előállítására használtak fel.

(APN—ADN—MTI)

A VILÁG BECSÜLT URÁNKÉSZLETEI

A világ felbecsülhető uránkészletei 9,9—12,1 
M t-ra tehetők az OECD nemzetközi atom ener
gia ügynökségnek legutóbbi jelentése szerint. 
A jelentés a tőkésországokban rendelkezésre 
álló készleteket 6,6— 14,8 Mt—ra, a szocialista 
országokban pedig 3,3—7,3 M t-ra becsüli a 
következő megoszlásban:

Földrész Országok
száma

Feltételezhető
források

Mt

Afrika 51 I
СО о

Észak-Amerika 3 2,1— 3,6
Közép- és Dél-Amerika 41 0 ,2 — 1 , 0

Ázsia és Távol-Kelet 41 0 ,2 — 1 , 0

Ausztrália és Óceánia 18 2,0— 3,0
Nyugat-Európa 2 2 0,3— 1,3

Összesen: 176 6,6—14,8

Kelet-Európa, Szovjetunió
és Kína 9 3,3— 7,3

(BNF B ulletin 79. 07.)

A VILÁG EGYES ORSZÁGAINAK 
MÜKÖDÖ FÜRÓBERENDEZÉS-ÁLLOMÁNYA

Ahol az Oil and Gas Journal ban röviddel ez
előtt közzétett 1980. márc. 31-i Hughes-statisz
tikából kiderült, a világon működő fúróberen
dezések száma (szocialista országok nélkül) az 
előző évhez viszonyítva jelentősen megemelke
dett.

1979 március óta az új kőolaj- és földgáz
előfordulások u tán  kutató, vagy a m ár ism ert 
mezők további feltárásával foglalkozó berende
zések száma 1 0 1 2  db-bal, vagyis 2 0 ,6 %-kal, 
4318 egységre nőtt.

A m élyfúró berendezések megoszlása azokban 
az országokban, ahol több, m int 30 fúróberen
dezés működik, az alábbi (db):

Észak-Amerika
USA 2659
Kanada 400

3059
Latin-Am erika
Mexikó 213
Argentína 73
Brazília 64
Venezuela 52
Egyéb 59

461
Afrika
Algéria 113
Líbia 45
Egyéb 6 8

226
Ázsia
Indonézia 72
India 43
Egyéb 119

234
Európa
Anglia 43
Németország 32
Egyéb 1 0 2

177
Közel-Kelet
Irak 37
Egyéb 1 1 0

147
Ausztrália 14
Összesen 4318

Azok között az országok között, amelyek az 
észak-amerikai földrész kivételével aránylag 
nagy volumenű fúrási tevékenységet végeznek, 
Mexikó és Algéria m ellett Németországot is ott 
találjuk. Az NSZK 32 berendezésből álló fúró
parkjának értékelésénél figyelembe kell venni, 
hogy a szövetségi köztársaság területe nem 
nagy és az olajra rem ényt nyújtó üledékes me
dencéket m ár jórészt feltárták.
Erdőéi, Erdgas Z., 1980. aug.

Horváth István
vegyészmérnök

(VIKUV)
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SzezktLztai
Lapunk színvonalának emelése, a felesleges többlet- 

m unka elkerülése és a  szerkesztés m egkönnyítése 
érdekében az alábbiakban adunk  tá jékozta tást a  szer
kesztés irányelveiről és a  kéziratok elkészítési mód
járól.

A cikkek kívánatos terjedelm e  (ábrákkal együtt} 
3—6 nyom tatott (15—30 gépelt) oldal. Nagyobb te rje 
delem  csak kivételes esetekben fogadható ed, de ilyen
kor a  szerkesztő bizottság fen n ta rtja  m agának a  jogot, 
hogy a cikket több részben közölje. A szerző m inden 
esetben a  teljes cikket köteles beküldeni akikor is, ha 
az esetleg több részben fog megjelenni.

A beérkező cikkek m egjelenési sorrendjére á lta lá 
ban azok beérkezési időpontja mérvadó, mégis — azok 
fontossága ak tualitása  figyelembevételével — a  szer
kesztő bizottság egyes cikkeket előre sorolhat.

Lapunk általában  csak első közlésnek  ad  helyet. 
A cikk beküldésével egyidejűleg a  szerző nyilatkozni 
tartozik, hogy a  cikk máshol még nem  je len t meg. 
Máshol m ár m egjelent cikkek közlését csak egészen 
különleges esetekben tesszük lehetővé.

V állalati 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 m eg
állap ításait áb rá it stb. csak a  forrásm unka megjelölésé
vel szabad közölni.

A cikk m egjelenése nem  feltétlenül jelenti azt, hogy 
a szerkesztő bizottság annak m inden m egállapításával 
egyetért, ezért lapunkban helyt adunk szakm ai hozzá
szólásoknak, v itáknak  is.

A szakirodalom  rohamos mennyiségi növekedése 
következtében alapvető követelmény a  tömör, szabatos 
fogalmazás. Célszerű a cikkeket alcím ekkel tagolni, 
a  legfontosabb gondolatokat kurzív  szedéssel (a kéz
ira tban  aláhúzással) kiem elni. Levezetéseket nem  köz
lünk  teljes terjedelm ében. Szám ítási m ódszereket cél
szerű — miiként a levezetéseket is — csak a k iindu
lást és a  végeredm ényt megadva, szám példával is 
szem léltetni. Prospektusokból vett adatok, elnevezé
sek használatá t lehetőleg kerülni kell, vagy hivatkozni 
kell a  forrásm unkára.

A  szerkesztőség fen n ta rtja  m agának a jogot, hogy 
a  nyelv helyessége érdekében a  kéziratokban jav ítá 
sokat végezzen.

A 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 m ásolatot kérünk.

A cikk címe röviden, töm ören jellemezze a  ta r ta l
m at. A szerkesztő bizottság — szükség esetén — fenn
ta rt ja  m agának a  jogot a  cím m ódosítására.

Е»У"вёУ szakterületről teljes áttek in tést csak kivé
teles esetben közlünk. Á ltalában a tudom ányág m ár 
ism ert tételeihez csatlakozóan kell a  részletkérdéseket 
ism ertetni.

M inden cikkhez — külön oldalra gépelve — legfel
jebb 15—20 soros összefoglalót kell m ellékelni. Mivel 
ezt idegen nyelvre ford íttatjuk , itt különösen ügyelni 
kell a  világos, rövid m ondatokban történő fogalm a
zásra, valam int arra , hogy az összefoglalás jól fedje 
a tartalm at. (A ta rta lm i összefoglaló ne legyen a cím 
kibővített ismétlése.)

Egy oldalon legfeljebb három  szövegközti javítás 
engedhető meg, ez azonban nem  vonatkozik a betű
hibák javítására. A jav íto tt szöveg világos, jól olvas
ható legyen; ezért a hibás szót vagy betű t kék tin tával 
húzzuk á t és a helyeset ír ju k  föléje. A margóra jav í
tást írni tilos. Szavak vagy szövegrészek határozott 
áthúzással végrehajtott törlése nem  szám ít javításnak.

A KÉZIRAT RÉSZE

A  kézirat alábbi önállónak tekinthető  részeit mindig  
ú j oldalon kell kezdeni. A  kéz ira t önálló részei:

1. A  c ikk címe és összefoglalója am elyeket a  kéz
ira t első lap jára  (lapjaira) kell írni és ké t példányban  
kell benyújtani. A  címet a  lap felső szélétől 5 cm -re 
kell kezdeni. A cím legyen rövid, de adjon tájékozta
tá s t a  cikik tárgyáról. A cím alá  egy sor kihagyásával 
kerü l a  szerző(k) neve és m unkahelyének neve (nem 
a  név rövidítése!) és székhelye, valam in t a  szerző(k) 
lakcím e (ez u tóbbira az adólevonási rendelkezések 
m egtartása m ia tt van szükség).

További egy sor kihagyása u tán  kezdjük a cikk ösz- 
szefoglalóját, am elyet a  kézirat nyom dai előkészítésé
vel egyidejűleg orosz, ném et vagy angol nyelvre 
ford ít a szerkesztőség. Az összefoglalónak legfeljebb 
20 sorban a cikktartalom ról kell az  olvasót tá jékozta t
nia, ezért legyen tömör, de a  lényeget kidomborító. 
K erüljük  az előzmények, a  cikk tárgyát képező vizs
gálatokat kezdeményező és az azokon részt vevő sze
mélyek (vállalatok, intézm ények) felsorolását, a feles
leges jelzők és szóvirágok használatát és a  cím kibőví
te tt ism étlését. Fogalm azáskor gondoljunk anra, hogy 
a  m agyar nyelvet nem  ism erő szakem ber csak az ide
gen nyelvű összefoglaló a lap ján  tud ja  eldönteni, hogy 
a cikk érdekli-e vagy sem?

Valam ilyen 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 
szeirv(ek) (egyesület, intézm ény) nevét.

2. A  c ikk szöveges része, am elyet a  korábban em lí
te tt módon folytatólagosan oldalszámozva, az aláb
b iak ra  figyelemmel kell le írn i:

a) A  cikk önállónak tekinthető részeit kívánatos cí
mekkel, alcím ekkel ellátni, és a  cikket így fejezetekre  
és alfejezetekre tagolni. Ez megkönnyíti az olvasó 
tájékozódását a cikk tartalm áró l, a  cikk m egértését és 
a  m ondanivaló em lékezetbe vésését.

b) A  m agyar helyesírás szabályaiban felsorolt, vala
m int a  nem zetközi tudományos irodalom ban használa
tos (pl. a  mértékegységek, az elem ek és vegyületek 
stb. jelölésére használt) rövidítéseken kivül a  félre
érthető és az egyéni, önkényesen választott rövidítése
ket kerülni kell. Ha ilyenek használata indokolt, akkor 
ott, ahol az a  szövegben először fordul elő, a  rövidí
tést értelm ezni kell.

M indenhol az  Sí-rendszer m értékegységei haszná
landók (lásd: „Fizikai mértékegységek neve, je le és 
mértékegysége” című szabvány MSZ 4909/—11—70). 
Az elemek, vegyületek, ásványok stb. helyes írására 
Erdey-Grúz: A  magyar kém iai elnevezés és helyesírás 
szabályai (1—3. kötet. Bp. Akadém iai Kiadó. 1972— 
1974.) irányadó.

A  betűszók és szóösszeírások (pl. ENSZ, NIM, 
OBF, OVIT, OÉÁ, ÁBBSZ stb.) teljes szövegét első 
előfordulásuk helyén zárójelbe téve le kell írni. Azok 
jelentését ugyanis nem  m inden olvasó ism eri, külföldi 
olvasónak érthetetlenek és idegen nyelvre lefordítha- 
tatlanok.
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c) A  képletek írására különös gondot kell fordítani. 
A bonyolult és a  sok, géppel nem  írható betű t ta r ta l
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, am elyekre 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 ik ta to tt pont. A szorzás jelét csak a k 
kor kell kitenni, ha a  két szomszédos tényező tört, ha 
ezzel zárójelet takaríthatunk meg és ha számtényező
ket kell egymástól elválasztani. Egyébként elegendő a 
tényezőket üres betűhelyek kihagyásával egymás m el
lé írni.

d) Mind a  képletekben, mind a  szövegben előfor
duló és géppel nem  írható betűket és írásjeleket meg
nevezésükkel a  margón is tüntessük 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 (szorzás jele) vagy 
x (betű). Ha az írógépen nincs gömbölyű zárójel, he
lyette törtvonal csak akkor írható, ha az sem m ikép
pen nem érthető félre (képletekben m indig 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, 
am ely egyébként könnyen 1 (egy) számjegynek olvas
ható.

e) A z  irodalomjegyzékben  sorszám m al ellátva fel
sorolt forrásokra a szövegben úgy utaljunk, illetve h i
vatkozzunk, hogy az idézet vagy utalás végén, a  szö
veg megfelelő helyén tegyük szögletes zárójelbe a vo
natkozó irodalmi forrás számát, a  következő példák 
szerint: [3]; (Vö. [4] p: 32—40.); [2, 5, 8], [3—7]. K e
rü ljük  az ilyen jellegű hivatkozásokat: „a [8] irodalom  
sz e r in t. . . ” ; „az [5] irodalom ban olvasható ..

/) Ha a cikkben legfeljebb öt lábjegyzet fordul elő, 
a  lábjegyzeteket annak az oldalnak az a ljá ra  gépel
jük  (a 25 soron bedül), ahol a rra  a  szövegben utalás, 
illetve jelzés van. A lábjegyzet jele a szövegben felső 
indexbe ü tö tt jel vagy sorszám. A „Lábjegyzet” szót 
és szám át vagy jelét az elé a sor elé kell írni a  m ar
góra, am elyikben az illető lábjegyzet szám a vagy jele 
van. A lap  a lján  a  lábjegyzet első sorával azonos sor
ban a  m argóra szintén leírjuk  a  lábjegyzet szót.

Ötnél több lábjegyzet esetén a  lábjegyzeteket a  szö
vegben sorszámmal jelöljük, és a kézirat végén (lásd 
az 5. pontot) a  lábjegyzeteket jegyzékbe foglaljuk.

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

3. A z irodalomjegyzék azoknak az irodalm i fo rrá
soknak a felsorolása, am elyeket a szerző a cikk írásá
hoz felhasznált, vagy am elyekre a  szövegben utalt.

A cikk végére kerülő jegyzék elé címként többnyire 
elegendő annyit írn i: Irodalom. Az egyes tételeket lá s
suk ed sorszámmal (de ne tegyünk a szám után pon
tot), és a számot tegyük szögletes zárójelbe. A jegy
zék tételeinek sorrendjét többnyire a szövegben való 
hivatkozás szabja meg. A tételek felsorolása a  szerzők 
nevének betűrendje szerint csak nagyon bőséges b ib
liográfia esetén indokolt.

A jegyzeteknek az itt  feltün tete tt sorrendben kell 
az irodalmi forrás alábbi adatait tartalmaznia:

a szerzőik) 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 szám a három nál nem  több, akkor vala
mennyi szerző nevét fel kell tüntetni, és az egyes ne
veket gondolatjellel kell elválasztani; három nál több

szerző esetén az első szerző neve mellé azt kell írni: 
és szerzőtársai;

a könyv vagy c ikk  (tanulm ány stb.) címe eredeti 
nyelvén;

könyv esetében: a  kiadás szám a (ha nem  az első k i
adásról van szó), több' kötetes mű esetében a kötet 
száma, a  megjelenés helye és éve, a kiadó neve (eset
leg terjedelm e, azaz oldalainak száma pl.: 387 p.) 
vagy annak az oldalnak a  szám a (pl.: p : 225.), melyre 
a  szerző kifejezetten hivatkozni akar);

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

szabvány esetében  a  kiadvány nyelvén és írásm ódján 
kell közölni a  szabvány

— jelét és számát, teljes címét,

— hatályba lépésének keltét (vagy megjelenésének 
időpontját).

Ha a  szerző egy általa felhasznált forrásm unka iro
dalomjegyzékében ta lá lt ada tra  hivatkozik — anélkül, 
hogy az eredetit lá tta  volna —, akkor elegendő az ott 
ta lá lt adatokat közölni. Ilyen esetben az adatok után 
n. v. (non vidi =  nem  láttam ) rövidítést kell írni.

Az irodalomjegyzék helyes összeállításában segítenek 
az alábbi példák:
[1] Scheffer V.: Geofizikai kutatómódszerek. Nehéz

ipari Könyv- és Folyiratkiadó Vállalat, 1951.

K ét vagy több szerző esetén a  nevek között hosszú 
kötőjelet alkalm azunk.
[2] Demeter J.— Szabady J.— Sztandtner F.: Villamos

gép gyártástechnológiája. I. Kötet. Tankönyv- 
kiadó, 1952.

Idegen szerzők esetén a  szerzők családneve után 
vesszőt teszünk.
[3] Beckmann, W —Schwenk, W.: Theorie und P ra 

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

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

[5] Éjgelesz, R. M.: Razrusenie gornüh porod pri
burenii. N edra Moszkva, 1971.

b) Folyóiratok esetében  a  szerző nevét illetően a  
fentiek szerint kell eljárni. A cikk cím ét 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 szerin t (nem kiejtés sze
rint) kell átírn i, A kötetszám ot kettős aláhúzással (3), 
a  folyóirat szám át 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. 
N afta (Zagreb), vagy N afta (Katowice). Ha egy éven 
belül a  folyóirat kötetszám a változik, pl. World Ód
ból egy évben két kö te t jelenik meg 1-tőí 7-ig terjedő 
számmal, akkor legcélszerűbb a hónapot k iírva meg
adni. Pl. World Oil, December 39—46 (1972),

c) Egyéb kiadványok:

[8] MSZ 13 802.
[9] Strádi G.: Jelentés a  propán-butángáz tűzoltói k í

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

[10] Operating and service m anual of vapor pressure
osmometer. Hewlet-Packard.

Amennyiben a szerző irodalmi forrásm unkákat nem
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sorol fel, az irodalom jegyzék helyett kérjük  a r ra  vo
natkozó nyilatkozatát, hogy a  cikk írásakor ilyeneket 
nem  vett igénybe.

4. Az „Ábr aaláír ások” a  sorszámozott ábrák  alá 
nyom tatandó ábracím ek jegyzéke. Ha az ábrához a  
szövegben kellő m agyarázat olvasható, és a szerző 
ezért a  szöveges ábracím eket feleslegesnek ta rtja , akkor 
az „Á braaláírások” feliratú  jegyzék az ábi'ák külön 
sorokiba ír t sorszámból áll. P l . :

1. áb ra
2. áb ra
3. ábra
4. áb ra

A jelm agyarázatban meg kell ism ételni az ábrán  
használt betű- vagy szám jeleket.

M áshonnan á tve tt áb rák  csak a forrás m egjelölésé
vel közölhetők.

5. A „Lábjegyzetek” cím ű jegyzékben (ha ilyen ké
szítése szükséges.) a  sorszám ozott lábjegyzetek elé ír 
juk, hogy a kézirat hányadik oldalához tartozik  a láb 
jegyzet. Pl.:

3. oldalhoz 1H azánkban nem  használatos.
8. oldalhoz ..............„.... ......................... ..... ........................... .
............................. 101 k ará t — 0,2 g

6. A kézirat következő részét a  „táblázatok” képe
zik, am elyeket táb lázatonként külön-külön lap ra kell 
gépelni. Táblázat form ájában készítsünk m inden 
olyan kim utatást, adatfelsorolást, am ely a  nyom tatott 
szövegben a  hasáb (oldal) a lján  nem  szakítható meg, 
tehá t kívánalom , hogy teljes egészében ugyanarra az 
oldalra kerüljön.

A táblázatokat arab  szám okkal számozzuk meg (a 
táb lázat jobb felső sarkán) abban a sorrendben, aho
gyan egym ást a szövegben követik. A táb lázatokat 
célszerű címmel ellátni, és az t a  táb lázat fölé kell írn i:

A sortávolság a táblázatokban nem  lehet kisebb, 
m in t másfeles. Ezért nagyobb táblázatokat célszerű 
A3 m éretű  pap írra  gépelni. Ü gyeljünk arra, hogy a 
fejrészbe és az első függőleges, ún. „vezéroszlopba” ír t 
szöveg is világosan olvasható és érthető  legyen (lásd: 
A kézirat részei 2/b és 2/d pontját). A kinyom tatott 
táb lázat lapunk  oldalának tükörm éretét nem  halad
ha tja  meg, ezért az álló táb lázat szélessége 100, a  fek
vő táblázaté pedig 150 leütésnél nem  lehet több. Ha 
a táb lázat szélessége ezeket az értékeket, sorainak szá
m a pedig az 50-et m eghaladja, a szerző a  táblázatot 
több részre vagy több oldalasra készítse, és azokat 
lássa el olyan jelöléseikkel, hogy összetartozásuk félre
érthe tetlen  legyen.

7. A kézirat gépelt része u tán  sorolandó áb rákat le
hetőleg a  közlésre szánt m éretben készítsük el. A ra j
zokat a  szerkesztőség átra jzo ltatn i nem  tudja, így 
csak pauszrajzokat áll m ódunkban elfogadni.

A fényképfelvételekből jól exponált, fényes, fehér 
papíron készített tiszta, gyűretlen, 6 x 9 ,  9 x 13 vagy 
9 x 18 cm m éretű  m ásolatokat kérünk küldeni. (Gem
kapoccsal ne rögzítsük a  fényképeket egymáshoz vagy 
papíroshoz, m ert a gemkapocs okozta gyűrődés nyo
mot hagy a klisén.) Ha a fényképen  a  szöveghez 
kapcsolódó szám - és betűjelzések vagy egyéb jelölések 
fe ltüntetése szükséges, akkor a fényképeket ké t pél
dányban  kérjük  beküldeni: az egyiket jelölések nél
kül, a  m ásikat a szükséges jelölésekkel elláva. A 
nyom da részére a tiszta példányon mi készítettjük  el 
a  jelöléseiket.

A  fényképeket papírra ragasztani tilos!

A z  ábrák (rajzok, fényképek) hátoldalán (a fényké
pekre puha grafitceruzával) a szerző(k) nevét és az 
ábra szám át fe l kell tüntetn i. Am ennyiben az áb rá
ró l félreérhetetlenül nem  állapítható  meg, hogy me
lyik az alja, illetve te te je  (lába, ill. feje), ezt is az 
áb ra  háto ldalán  kell jelölni.
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