
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
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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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