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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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