
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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