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A geoszféra erőforrásainak átfogó tudományos vizsgálata

A Minisztertanács 1979. márciusában termé
szeti kincseink és nyersanyagaink hatékony 
hasznosításával kapcsolatos feladatokról hozott 
3112/1979. számú határozata előírta, hogy a táv
lati és középtávú tudományos kutatás tervezé
sének keretében gondoskodni kell természeti 
kincseink és nyersanyagaink hatékony haszno
sítását célzó kutatások átfogó, a témakör komp
lex jellegének megfelelően, országos szinten tör
ténő összehangolásáról.

A határozat nyomán a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkára, a nehézipari miniszter és 
a Központi Földtani Hivatal elnöke előterjesz
tést tett a Tudománypolitikai Bizottsághoz a 
témakör távlati tudományos kutatások kereté
ben történő művelésére, és a témakört felölelő 
kutatási főirány országos szintre emelésére. Az 
előterjesztést a TPB 30.026/79. számú határo
zatban elfogadta, és „Az ország természeti erő
forrásainak átfogó tudományos vizsgálata” ku
tatási főirányt országos szintre emelte, egyben 
az MTA főtitkárát bízta meg a főirány legfel
sőbb szintű koordinálásával.

Az országos kutatási főirány keretében elő
irányzott tevékenység —  a távlati és középtávú 
népgazdasági terv, az országos és tárcaszintű 
célprogramok, az országos középtávú kutatási 
programok célkitűzéseivel összhangban — a 
meg nem újuló, és a megújuló természeti erő
források vizsgálatával kapcsolatos kiemelkedő 
fontosságú, széles körű együttműködést igénylő 
tudományos feladatokra terjed ki.

A vizsgálatok célja: a természeti erőforrások 
korszerű tudományos megismerése; előfordulá
saikat, jellegeiket, hasznosításuk módját meg
határozó törvényszerűségek feltárása, az erő
források komplex értékelési módszereinek fej
lesztése.

A természeti összefüggések ismeretén alapul 
az új erőforrások, nyersanyagok, új lelőhelyek 
és hasznosítási módok felfedezése, a meglévők 
fejlesztése. Ezekre a korszerű ismereti alapokra 
épülnek a műszaki, technikai, gazdasági hely
zetet mérlegelő prognózisok és a fejlesztési irá
nyok meghatározását célzó döntési alternatívák.

A természeti erőforrások csoportjában jelen
tős szerepet játszanak a Föld szilárd kérgéhez 
kapcsolódó erőforrások, amelyek tanulmányo
zása sajátos tudományos megközelítést igényel.

A természeti erőforrások tudományos vizsgá
latát célul kitűző főirány egyik kutatási iránya 
tehát a geoszféra erőforrásainak vizsgálatára 
irányul.

A-geoszféra erőforrásai — az energiahordozók 
és általában az ásványi nyersanyagok — iránti 
növekvő igény korszakában, a kutatási irány 
keretében tervezett vizsgálatok, olyan kérdé
sekre keresik a választ, amelyek a népgazdaság 
kiemelkedően fontos ágazatainak fejlesztése, to
vábbá településeink, ill. gazdasági körzeteink 
jövője szempontjából meghatározó jelentősé
gűek, esetenként kormányszintű döntéseket

alapoznak meg. Kihatásuk milliárd forint nagy
ságrendű.

A geoszféra erőforrásainak átfogó vizsgálata 
önmagában is összetett feladat, amely több 
tárca számos kutatóhelyén tevékenykedő, több 
száz kutató együttműködését kívánja meg. A 
föld mélyének megismerése, az elfedett nyers
anyagtelepek felkutatása jelentős költségráfor
dítást igényel és így a kutatási kapacitás össz
pontosítása mellett az anyagi eszközök koncent
rálását is szükségessé teszi. A geoszféra kutatás 
sok szállal kapcsolódik a természeti erőforrások 
kutatásának más területeihez, más főirányok
hoz és célprogramokhoz.

Az eredmények a népgazdaság számos terüle
tére közvetlenül, vagy közvetve kihatnak. Köz
vetlen a kapcsolat a bányászat tervezési és 
technológiai fejlesztésével.

Az ásványi nyersanyag termelésen keresztül 
befolyásolják a feldolgozó ipar, illetve a helyet
tesítő anyagokat előállító iparágak fejlesztési 
irányait, valamint a behozatalt meghatározó 
külkereskedelmi stratégiát.

A földtani eredmények mezőgazdasági hasz
nosításával külön tudományág, az agrogeológia 
foglalkozik. Könnyen belátható a kapcsolat a 
környezetvédelemmel és ezen keresztül az 
egészségüggyel.

A hazai föld felépítésének és történetének is
merete, valamint ásványi nyersanyag helyze
tünk reális értékelése az általános műveltség 
alapvető tényezője, fontos a világnézeti nevelés 
szempontjából és lényeges eleme a nemzeti ön
ismeretnek, ilymódon oktatási és közművelődési 
célokat is szolgál.

A kutatási irány legfontosabb célkitűzései

A kutatási irány azokat a kiemelkedő jelen
tőségű kutatási témákat fogja össze, amelyek a 
földkéreg — a geoszféra — erőforrásainak tu
dományos megismerését és hasznosításuk ter
mészettudományi megalapozását szolgálják, és 
amelyek jelentős mértékben elősegítik az ország 
geológiai erőforrásainak hasznosítását.

A célmeghatározást a következő szempontok 
indokolják:
— Természeti erőforrásaink fokozott haszno

sítása szükségessé teszi, hogy a gazdaság- 
politikai, gazdasági döntésekhez a meghatá
rozó jelentőségű geoszféra-erőforrásokról a 
legújabb ismereteken alapuló, tudományos 
módszerekkel értékelt információk folyama
tosan rendelkezésre álljanak.

— Az erőforrások jövőbeli feltárása megköve
teli az új földtani modellek, kutatási hipo
tézisek felállítását, új törvényszerűségek fel
tárását, az ország földtani ismeretességének 
jelentős javítását. Ennek időszerűségét 
hangsúlyozza az a tény, hogy az elmúlt év
tizedekben a korábbi ismeretekre épített ku
tatási koncepciók lehetőségeit jórészt kime-
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rítettük, a felgyülemlett ismeretanyag tö
mege, a tudomány forradalmian új szemlé
letet hozó fejlődése minőségileg új szinté
ziseket, és ezekre épülő koncepciók kialakí
tását igényli.

— Az erőforrások hasznosításának új lehetősé
gei, a technika és technológia fejlődése, a 
gazdasági feltételek változása során a föld
kéreg egyre nagyobb része válik potenciális 
erőforrássá, új lehetőségeket és ezzel együtt 
feladatokat adva a kutatásnak.

Várható eredmények

A geoszféra tudományos vizsgálata a VI. öt
éves terv szerint 18,0 mdFt ráfordítású, és egy 
nagyságrenddel nagyobb potenciális népgazda
sági eredményt ígérő földtani kutatás kulcskér
déseit hivatott megoldani, és segítséget nyújt 
egyéb, hazánk geológiai adottságaiból követke
ző, vagy ezzel kapcsolatos (mezőgazdasági, víz
ügyi, környezetvédelmi stb.) feladatok megol
dásához.

A kutatási irány várható eredményei:
— A legfontosabb geológiai erőforrásokról ké

szülő helyzetképek felsőszintű döntéseket 
alapoznak meg.

— A geoszféra közvetlen gazdasági célú kuta
tását megalapozó új, országos földtani mo
dell, illetve annak kiemelt részei közreadásra 
kerülnek térképsorozatok, monográfiák, át
fogó tanulmányok formájában.

— A regionális és távlati tervezés céljaira a 
természeti és gazdasági régiók geológiai 
adottságait dokumentáló térképsorozatok és 
az átfogó gazdasági értékelés tudományos 
hátterét képező tanulmányok látnak nap
világot.

— A legfontosabb hazai ásványi nyersanyagok
ról az ipari kutatás közvetlen alapját képező 
prognózis tanulmányok, elvi-módszertani ki
adványok, térképsorozatok készülnek.

Irányítás

A kutatási irány operatív tárcaszintű irányí
tása az érdekelt tárcák közötti kapcsolatok ko
ordinálása, a főirány célkitűzéseinek, a Tudo
mányos Tanács ajánlásainak érvényre jutta
tása, az alapvető kutatási koncepciók jóváha
gyása, tervbevétele és a kutatási beszámolók 
elfogadása a Központi Földtani Hivatal által 
5/1980. KFH számú elnöki utasítással létreho
zott Operatív Bizottság feladata.

Az Operatív Bizottság felkéri a főtémacso
portok és témacsoportok felelőseit és végzi a 
főtémacsoportok elvi irányítását.

A témacsoportok elvi irányítását a felkért 
felelősök látják el.

A témákat az elfogadott programok alapján 
a témafelelősök közvetlenül irányítják.

A kutatási irány témarendszerét és közremű
ködő kapcsolatait az 1. táblázat mutatja.

Bázisintézet

A  kutatási irány bázisintézete a Magyar Ál
lami Földtani Intézet. Feladatai a következők:
— az Operatív Bizottság állásfoglalása alapján, 

a témafelelősök közreműködésével megter
vezi a kutatási irány témacsoport, téma be
osztását;

—  a témafelelősökkel programokat dolgoztat ki 
a témák végrehajtására;

—  a programok alapján tervezi és szervezi a 
feladatok végrehajtását;

— gondoskodik új témák főirányba való integ
rálásáról;

— rendszeresen áttekinti a témák helyzetét, és 
ellenőrzi azok végrehajtását;

— elkészíti vagy elkészítteti a kiadásra kerülő 
termékeket és gondoskodik közreadásukról;

— kapcsolatot tart a kutatási főirány központi 
szerveivel és más irányok bázisintézeteivel.

A bázisintézet adminisztratív feladatainak el
látását a programiroda végzi.

Közreműködők

A  kutatási irány témáinak kidolgozása, a fel
adatok végrehajtása széles körű feladatmegosz
tással, az ipari kutatóintézetek és a vállalatok, 
az MTA kutató intézetei és az egyetemi tanszé
kek bevonásával történik. A témák, és a témák 
kidolgozásában résztvevő kutatóhelyek száma 
bővülhet.

A kutatási témák kidolgozásában a legjelen
tősebb feladatok a következő kutatóhelyekre 
hárulnak:

Magyar Állami Földtani Intézet 
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 

Intézet
Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt és ku

tató vállalatai
Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő 

Intézet
Magyar Alumíniumipari Tröszt és bánya- 

vállalatai
Bauxitkutató Vállalat 
Mecseki Ércbányászati Vállalat 
Országos Vízügyi Hivatal 
Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat 
Szénbányászati Koordinációs Központ 
Szénbánya vállalatok 
Országos Érc- és Ásványbányák 
MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma 
Eötvös Loránd Tudományegyetem földtu

dományi tanszékei
Nehézipari Műszaki Egyetem földtudomá

nyi tanszékei
József Attila Tudományegyetem földtudo

mányi tanszékei
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Köz

pont
Vízgazdálkodási Intézet 
Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 

Intézet
Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat
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Nemzetközi együttműködés

A  kutatási irány számos témacsoportjának 
kidolgozása nemzetközi együttműködést igényel.

A különböző témájú és módszerű kutatások, 
különböző jellegű és különböző országokkal tör
ténő együttműködést kívánnak meg.

Az együttműködés fő területei a következők:
— A Magyarország korszerű geológiai modell

jének megalkotása főtémacsoport feladatai
hoz elsősorban az Alp.—Kárpát-i terület or
szágainak szoros együttműködése szükséges. 
Ehhez megfelelő keretet ad a Kárpát—Bal
kán Földtani Asszociáció (Csehszlovákia, Ro
mánia, Bulgária, Szovjetunió, Ausztria, Ju
goszlávia, Lengyelország), továbbá az ezek
kel az országokkal fennálló kétoldalú szer
ződések, valamint a Litoszféra Dinamikája és 
Fejlődése, valamint a Nemzetközi Geológiai 
Korrelációs Programban folyó tevékenység.

— A kiemelt fontosságú geológiai erőforrások 
kutatása — főtémacsoport kidolgozásához 
elsősorban módszertani együttműködésre 
van szükség, a fejlett erőforráskutatással 
rendelkező szocialista és tőkés országokkal: 
Szovjetunió, USA, Franciaország, NSZK.
Az együttműködés lehetőségét a műszaki
tudományos együttműködési szerződések 
biztosítják.

— A természeti és gazdasági régiók erőforrá
sainak komplex értékelése főtémacsoportban 
részben határmenti egyeztetésre és tapasz-“» 
talatcserére van szükség a környező orszá
gokkal, részben módszertani célú együttmű
ködés szükséges a fejlett országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel.

A kutatási irány témáiban jelenleg is folya
matban lévő nemzetközi együttműködési kap
csolatok a következők:

I. Sokoldalú nemzetközi tudományos együtt
működések és programok:
— Nemzetközi geológiai korrelációs prog

ram (UNESCO—IUGS)
— A litoszféra dinamikája és fejlődése 

(IUGS—IUGG)
— Nemzetközi hidrológiai program 

(UNESCO)
— Szocialista országok tudományos aka

démiái sokoldalú együttműködése (IX. 
probléma),

— Kárpát—Balkán Földtani Asszociáció
II. KGST Földtani Állandó Bizottsága

— Hosszútávú együttműködési célprogram
— Műszaki-tudományos együttműködés

III. Kétoldalú, közvetlen műszaki-tüdományos
együttműködés
— Szocialista országok: Bulgária, Csehszlo

vákia, Jugoszlávia, Lengyelország, NDK, 
Románia, Szovjetunió

— Fejlett kapitalista országok: Ausztria, 
Franciaország, NSZK, USA

Időütemezés

A  kutatási irány kialakításának és ezzel 
együtt a feladatok végrehajtásának kezdetei az

8

1970-es évekig nyúlnak vissza. Nyilvánvaló, 
hogy a feladatok végrehajtását nem elölről kell 
kezdeni, hanem a már jelentős mértékben fo
lyamatban lévő kutatásokat kell egységes kon
cepció alapján a főirány keretében folytatni, il
letve ahol szükséges, a már folyó tevékenység 
koncepcióját, módszerét és ütemezését kiigazí
tani, a végrehajtást megerősíteni, az anyagi 
eszközöket koncentrálni.

A végrehajtás ütemezése lehetővé teszi,„hogy 
az első publikált termékek (helyzetképek, tér
képek, tanulmányok) már 1982-ben megjelen
jenek, majd a további szintézisek, értékelések 
a szükség, az igények szerint és a téma előre
haladásától függően folyamatosan készüljenek. 
A legfontosabb záró értékelések, szintézisek és 
prognózisok lehetőleg a VI. ötéves terv végéig, 
a hosszabb előkészítő munkát, vagy igen nagy 
költségráfordítást igénylő feladatok legkésőbb 
1990-ig készülnek el.

Az egyes témacsoportok időütemezését az 1. 
táblázat tartalmazza.

Költségek

A  kutatási irány feladataira a VI. ötéves 
tervben mintegy 2,0 mdFt kutatási költséget 
terveztünk.

Ebből a Központi Földtani Hivatal 1,58 mdFt- 
ot, az Országos Vízügyi Hivatal 170 mFt-ot, a 
Magyar Alumíniumipari Tröszt 100 mFt-ot, az 
Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt 150 mFt-ot 
biztosít.

A kutatási irány témacsoportjai

A  kutatási irány 4 főtémacsoportra és ezen 
belül témacsoportokra tagolódik. A tagolást az
1. táblázat szemlélteti.

[. Ásványa agy ónunk és ásványvagyon-gazdál- 
kodásunk átfogó földtani-gazdaság földtani 
értékelése

Vezető párt- és állami szerveink részére rend
szeresen, általában 5 éves ismétlődéssel készülő 
tanulmányok a legfontosabb hazai ásványi 
nyersanyagokról történetileg megalapozott hely
zetértékelést adnak, a nemzetközi összefüggé
sek feltárásával elemzik ásványi nyersanyag- 
szükségletünk és forrásaink jövőbeli alakulását, 
valamint ásványvagyonunk növelésének, illetve 
további hazai nyersanyagforrások felderítésé
nek lehetőségeit.

A tanulmányok a következő területeket fog
ják át:
1. Energiahordozó ásványi nyersanyagaink és

geotermikus adottságaink
1.1 Szénhidrogénvagyonunk
1.2 Kőszénvagy ónunk
1.3 Geotermikus adottságaink
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2. Ércvagyonunk
2.1 Bauxitvagy ónunk
2.2 Színesércvagyonunk (Cu, Pb, Zn)
2.3 Vasérc vagy ónunk
2.4 Mangánércvagyonunk

3. Ásványbányászati nyersanyagaink
4. Építőipari ásványi nyersanyagaink
5. Felszínalatti vízfajtáink és az ivóvízellátás

regionális földtani adottságai

A helyzetképek egységes szempontok szerint, 
lényegében azonos tematikával készülnek.

Áttekintést adnak a természeti erőforrás (ás
ványi nyersanyag) készleteiről és felhasználá
suk helyzetéről. Elemzik ásványi nyersanyag- 
szükségletünk várható alakulását és a nemzet
közi összefüggések figyelembevételével feltár
ják a szükségletek kielégítésének lehetséges 
forrásait, a realizáláshoz szükséges kutatási fel
adatokat.

összefoglaló adatok, diagramok és térképváz
latok segítségével bemutatják a geológiai kuta
tás eredményeként megismert és a további ku
tatástól várható (prognosztizált) vagyont és an
nak kiaknázási, felhasználási lehetőségeit. A 
földtani-gazdaságföldtani értékelés alapján ja
vaslatokat tartalmaznak az erőforrások jobb fel- 
használására és a további kutatás irányaira.

A helyzetképek összeállítását a Központi 
Földtani Hivatal elnöke irányítja.

II. Magyarország korszerű geológiai modelljé
nek megalkotása

Az évszázados múltra visszatekintő földtani 
kutatási és nyersanyagtermelési tapasztalatok, 
ismeretek a közelmúltban is új rőforrások és 
lelőhelyek felfedezéséhez vezettek. A korábbi 
ismeretekből levonható kutatási lehetőségeket 
azonban már jórészt kiaknáztuk. A folyamatban 
lévő ipari jellegű és a kulcsfontosságú ismereti 
hiányok kiküszöbölését célzó földtani kutatás 
eredményei, a nemzetközi tudományos haladás 
és a technika fejlődése új átfogó szintézisek, új 
modellek kialakítását kínálja, új kutatási kon
cepciók alapját teremti meg.

1. Országos jelentőségű földtani szintézisek

Az új szintézisek megalkotása a meglévő 
összegzések és kutatási eredmények kritikai ér
tékelését igényli, így a korszerű modell meg
alkotásának első lépése a földtan hazai helyze
téről a mértékadó számvetés elkészítése. Ennek 
során az elmúlt 30 év intenzív kutatásának 
eredményeit kell szintézisben összefoglalni a 
további kutatási koncepciók kialakítása céljából.

A feladatok között szerepel a hazai földtani 
kutatás eredményeit egységes szemlélettel össze
foglaló Magyarország Földtani kézikönyv köte
teinek elkészítése.

A földtani felépítés egyes döntő fontosságú 
kérdéseit érintő regionális szintézisek, monog
ráfiák elkészítését, minthogy ezek a modell ki
alakításban nem nélkülözhetők, szintén a fő
irány keretében kell feladatul kitűzni.

A korszerű ismeretek térképi összegzése Ma
gyarország áttekintő földtani térképsorozatában 
valósul meg. Magyarország Földtani Atlaszának 
térképlapjai általában 1:500 000-es méretarány
ban készülnek. A felszíni földtani viszonyok 
ábrázolásán túl, a mélyföldtani viszonyokat, 
ásványi nyersanyagprognózisokat, vízföldtani 
adatokat összegzik, a geofizikai ismereteket is 
figyelembe véve mutatják a szerkezeti felépítés 
legfontosabb elemeit, a nagyrészt ismeretlen 
mélymedencéket.

A témacsoport koordinációját a Magyar Ál
lami Földtani Intézet végzi.

Témacsoport-felelős: dr. Hámor Géza, a
MÁFI igazgatója.

2. Országos földtani alapszelvény-program

A geoszféra természeti erőforrásainak kuta
tása egyre bonyolultabb földtani felépítésű te
rületekre és egyre mélyebb medencerészekre 
terjed ki. A kiterjedt kutatás földtani alapjai
nak fejlesztése, a korszerű dokumentációs-infor
mációs rendszer kifejlesztése elengedhetetlenné 
teszi az országos mértékrendszerül szolgáló, 
etalon jellegű alapszelvények tervszerű létreho
zását és sokoldalú, korszerű vizsgálatukat.

Ez a rendszer teremtheti meg minden to
vábbi földtani szintézis és gazdaságföldtani 
koncepció anyagismereti alapját. A program 
keretében a kiemelkedő jelentőségű, a földtani 
egységek vagy régiók felépítését reprezentáló 
felszíni és mélyfúrási szelvények feltárására, 
megőrzésére, vizsgálatára, értelmezésére, to
vábbá országos jelentőségű problémák vizsgá
latára telepített geofizikai szelvények mérésére 
és értelmezésére kerül sor.

Az alapszelvények vizsgálata eredményeként 
megszülető öszsefoglaló tanulmányok rendsze
resen, nyomtatott formában közreadásra ke
rülnek.

A témacsoport koordinációját a Magyar Álla
mi Földtani Intézet végzi.

Témacsoport-felelős: dr. Haas János, a MÁFI 
Prognózis Főosztályának vezetője.

III. Kiemelt fontosságú geológiai erőforrások 
kutatása

Űj ásványi nyersanyaglelőhelyek felfedezé
sét megalapozó tudományos kulcskérdések, il
letve az ásványi nyersanyagkutatás hatékony
ságát nagymértékben elősegítő elvi-módszertani 
kérdések megoldása, alapvető genetikai tör
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vényszerűségek feltárása, földtani modellek ki
alakítása és ezek alapján ásványi nyersanyag
prognózisok, kutatási koncepciók, programok 
kidolgozása a főtémacsoport feladata.

1. A hazai szénhidrogéntermelés perspektíváit 
tisztázó tudományos kutatás

A szénhidrogén-kutatás operatív tevékenységé
nek megalapozásához szükséges a szénhidrogén
földtani modell folyamatos korszerűsítése. En
nek során földtani (rétegtani, tektonikai) vizs
gálatokkal, geofizikai (szeizmikus, karotázs) mé
résekkel, szervesgeokémiai elemzésekkel és 
azok komplex szintéziseivel bővíteni kell mind
azon ismereteket, melyek a szénhidrogének 
képződésére, vándorlására, felhalmozódására 
vonatkoznak.

A téma öszsefügg az I. sz. főtémacsoporttal: 
ásványvagyonunk és ásványvagyon-gazdálkodá- 
sunk átfogó földtani-gazdaságföldtani értékelé
sével, és kapcsolódik a felszíni geofizikai, karo
tázs, mélyfúrástechnikai és technológiai cél
programokhoz. összefügg azzal az ipari földtani 
munkával, az 5 évenként elkészülő szénhidro
génföldtani prognózissal, amelyre operatív ku
tatási tervek és programok épülnek, és amely 
az évente — 5 évente számbavett új felfedezett 
és termelésre előkészített szénhidrogénkészletek 
mérlegbevitelében realizálódik. Tárgyidőszak
ban és a VI. ötéves terv időszakában ez a leg
nagyobb gazdasági jelentőségű földtani kutatási 
munka, melynek eredményei csak milliárd Ft- 
os nagyságrenddel fejezhetők ki.

A munkálatok összefoglalására 1985-ben 
kerül sor. A következő VII. ötéves operatív ku
tatási tervnek az ekkor aktuális prognózis lesz 
az alapja. A potenciális szénhidrogénkészletek 
mennyiségi-eloszlási — területi, kutatási rang- 
sorolási — perspektivikus értékeléshez kapcso
lódóan olyan dokumentumok jönnek létre, me
lyek a tudományos vizsgálatok szintézisével já
rulnak hozzá a hazai földtani (mélyföldtani) 
modell fejlesztéséhez, a kőolaj földtani viszo
nyok alaposabb megismeréséhez.

A témacsoport koordinációját az Országos 
Kőolaj és Gázipari Tröszt végzi.

Témafelelős: dr. Dank Viktor, az OKGT fő
geológusa.

2. A  hazai kőszéntermelés perspektíváit tisz
tázó tudományos kutatás

A kőszén hosszútávon is fokozódó jelentősé
gű, széles körű felhasználására alkalmas termé
szeti erőforrásunk. Jelenlegi igénybevétele a 
hazai energiatermelés 45%-át fedezi (hőegyen- 
értékben), összes energiaszükségletünk 22,5%-át 
adja. Az energiahordozókon belül a kőszén ará
nyának további növekedése várható, a vegy
ipari felhasználás fokozódó jelentősége mellett.

Az V. ötéves terv kiemelkedő kőszénkutatási 
eredményei után a továbblépés a tudományos

alapok és kutatási módszerek fejlesztésével ér
hető el. A tudományos megalapozás magasabb 
fokát igénylik a növekvő minőségi követelmé
nyek, a szelektív fejtés, valamint a mosási, dú
sítási lehetőségek biztosítása is. Ennek érdeké
ben szükséges:
— a módszertani alapok és követelményrend

szerek kidolgozása, a nemzetközi eredmé
nyek adaptálása, ill. a kőszén keletkezési, el
terjedési és teleptani törvényszerűségeinek 
tisztázása, a perspektívák, ill. a távlati ku
tatási lehetőségek tudományos mérlegelése, 
számbavétele és a kutatási tervek megala
pozása;

— a kőszénkutatás általános földtani modell
jének és a meglévő prognózisok kritikai ér
tékeléséé s továbbfejlesztése;

— a kőszénkutatással kapcsolatos adatok és ér
tékelések földtani-gazdaságföldtani szinté
zisbe foglalása.

A perspektívák szempontjából kiemelkedő 
fontosságú megoldásra érett feladatok a követ
kezők :
— felsőkarbon fektekőszén lehetőségeink vizs

gálata;
— a mecseki liász feketekőszén előfordulásai

nak felderítése;
— az ajkai felsőkréta barnakőszénbányászkodás 

élettartam-növelését célul kitűző kutatások 
folytatása;

— a dunántúli eocén barnakőszén medencék 
kutatásának folytatása és az egykori lápte
rületek elemzése, ősföldrajzi vizsgálata;

— a miocén barnakőszénmedencék közül a 
perspektívát tisztázó nógrádi és borsodi ku
tatások állnak első helyen;

— felsőpannon lignitterületeink esetében a kül
fejtésre számbajöhető területek lehatárolása 
a legfontosabb;

— az egyéb barnakőszén- és lignitterületek kő
szénföldtani adatait ugyancsak be kell épí
teni a tájegységi és országos szintézisekbe, 
vizsgálatukat jelentőségükhöz mérten ter
vezzük.

A munka eredményeként a kőszénre vonat
kozó módszertani tanulmányok készülnek, to
pábbá a kőszénföldtani, geofizikai és egyéb 
vizsgálati eredmények érétkelése alapján föld
tani-gazdaságföldtani szintézisek, prognózist 
megalapozó térképek és prognózisok születnek, 
továbbá termelésirányítási és feldolgozás-tech
nológiai ajánlások.

A témacsoport koordinációját a Magyar Álla
mi Földtani Intézet végzi.

Témacsoport-felelős: dr. Radócz Gyula a 
MÄFI Szilárd Ásványi Nyersanyag Prognózis 
Osztályának vezetője.

B. Az alumíniumipar hazai nyersanyagbázisá
nak bővítését elősegítő tudományos kutatás

A hazai bauxitvagyonra épülő alumíniumipar 
bauxitellátását egyre fokozódó mértékben a je
lenleg még kutatás alatt álló, majd az ezred
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fordulót követően a ma még csupán földtani 
feltételezéseken alapuló reménybeli vagyonból 
lehet biztosítani. A kutatások feladata tehát az 
alumíniumipar nyersanyagbázisának biztosítása 
2000 utánra is.

Tekintetbe véve, hogy a bauxit egyik legfon
tosabb ásványkincsünk — természeti erőforrá
sunk — a kutatás tudományos alapjainak to
vábbfejlesztése, a mélyben rejlő bauxitvagyon 
minél teljesebb mértékű felderítése, lehető leg
gazdaságosabb megkutatása népgazdasági szin
ten is kiemelkedő jelentőségű feladat.

A magyarországi bauxitkutatás közel hat év
tizede alatt hatalmas tapasztalat és ismeret- 
anyag gyűlt fel, nemzetközi tekintélyű bauxit- 
földtani iskola alakult ki.

A magasszintű tudományos kutatás kiemelt 
továbbfejlesztését a hazai teleptani sajátossá
gokból következő igen bonyolult tudományos 
problémák (genetika, kartszvízszint alatti tele
pülés, minőségi viszonyok) indokolják.

A feladatok a következőképpen csoportosít
hatók r
— a bauxitkutatás tudományos alapjainak fej

lesztése, a keletkezési, elterjedési és ősföld
rajzi törvényszerűségek tisztázása;

— a bauxitkutatás földtani modelljének, azaz 
teleptani ismereteinek továbbfejlesztése;

— a bauxitprognózis fejlesztése;
— az elkészített prognózis-tanulmány kritikai 

értékelése;
— a témacsoport keretében végzett kutatások 

eredményeinek összefoglaló földtani és gaz
dasági értékelése.

A témacsoport közvetlenül kapcsolódik az 
alumíniumipar központi fejlesztési program
jához.

Várható eredmény a bauxitkeletkezés és fel- 
halmozódás törvényszerűségeinek jobb megis- 
mrése; a bauxit települési viszonyainak az ed
diginél részletesebb meghatározása, továbbá az 
eddiginél részletesebb és pontosabb bauxitprog
nózis. Népgazdasági jelentősége a kutatás haté
konyságának növekedése.

A témacsoport koordinációját a Magyar Alu
míniumipari Tröszt végzi.

Témacsoport-felelős: dr. Bárdossy György, a 
MAT főgeológusa.

4. Új színesérclelőhelyek feltárását megalapozó 
tudományos kutatás

A belsőkárpáti terület nemesfém- és nemes
fém-tartalmú színesfém előfordulásait több 
mint két évezred óta művelik. A Körmöc—Sel- 
mec-i, a Nagybánya-i és az Erdélyi Érchegy- 
ség-i klasszikus bányavidékek elsősorban ki
emelt szerkezeti helyzetüknek köszönhetik ko
rai felfedezésüket. A Kárpát-medence belső te
rületén az érchordozó kőzetek és szerkezetek 
általában rejtett, vagy fedett helyzetben van
nak, ezért a színesfém ércesedésre perspektivi
kus területek kutatása körültekintő elvi-mód
szertani megalapozást és a legkorszerűbb anyag

vizsgálati (ásvány-kémiai, S-, C-, Sr-, Pb-izo- 
tóp, gáz- és folyadékzárvány, ritkafém stb.) és 
sajátos kutatási módszerkomplexum (légi és űr
felvételek, hidro- és litogeokémiai, mintavétel, 
felszíni és légigeofizikai mérések, szerkezetku
tató és felderítő fúrások) alkalmazását igénylik.

A recski mélyszinti rézércelőfordulás felfede
zése újabb bizonyítékul szolgált annak a téves 
koncepciónak a megdöntéséhez, amely szerint 
országunkban további jelentős ásványlelőhelyek 
felkutatására nincs lehetőség. A színesfém-érc
kutatás népgazdasági jelentősége indokolja, 
hogy jelentős szellemi és anyagi erőket össz
pontosítsunk erre a területre.

Vizsgálni kell a színesfémérc-előfordulások 
keletkezésének, elterjedésének és elhelyezkedé
sének törvényszerűségeit, a befogadó üledékes 
kőzeteket, amelyekben potenciálisan sztrati- 
form-, teletermális-, vagy metaszomatikus ér- 
cesedés lehetséges, a hidrotermális- és hidro- 
termális-metaszomatikus ércesedésre perspekti
vikus vulkáni-üledékes és magmás képződmé
nyeket, valamint ezek utóvulkáni elváltozásait. 
Elemezni kell a befogadó kőzet és ércesedés 
regionális és lokális szerkezeti helyzetét.

Az ismert színesfémérc-lelőhelyek és indiká
ciók átfogó vizsgálata alapján ércformációs, me- 
tallogéniai és prognózis térképek készülnek, az 
ismert és perspektivikus területek földtani- 
gazdaságföldtani kiértékelésének megalapozá
sára.

A témacsoport koordinációját a Magyar Álla
mi Földtani Intézet végzi.

Témacsoport-felelős: Morvái Gusztáv, a Köz
ponti Földtani Hivatal elnökhelyettese.

5. A hazai mangánérc-telepek genetikai és 
hasznosítási kérdéseinek komplex vizsgálatá

Számottevő mangánércvagyonunk jelenleg 
kellően ki nem aknázott természeti erőforrás, 
amelynek hasznosítása a hazai igények kielégí
tésével jelentős importmegtakarítást tenne le
hetővé. A bányászati hagyományokkal rendel
kező oxidos érc sokoldalú felhasználása, vala
mint a nagy tömegben rendelkezésre álló, jelen
leg nem hasznosított karbonátos ércdúsítás cél
ratörő tudományos vizsgálatokat igényel.

A témacsoport kettős célkitűzésű, a vizsgála
tok egyik része az úrkuti mangántelepre vonat
kozó tudományos ismereteink teljesebbé tételét, 
másik része a gyakorlatot szolgálja a már meg
kezdett dúsítási vizsgálatok folytatásával.

Ennek megfelelően a tudományos megisme
rést szolgáló kutatások célja:
— a karbonátos és oxidos ércek típusonkénti 

vizsgálata az ásványi összetétel, a kémiai 
összetétel (főelemek és nyomelemek) meg
állapítására, az esetleges nyomelemdúsulá- 
sok kimutatására, egyes fázisok és a nyom
elemmegoszlás közötti kapcsolatok feltárá
sára, a fedő, a fekü és a telepbeli agyag
ásványok jellemzésére, a radioaktív elemek 
mennyiségére és megoszlására;
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— mindezek alapján részletes kép kialakítása 
az úrkuti karbonátos és oxidos telepekről, 
elvetve, vagy megerősítve az eddigi eredmé
nyek alapján felállított keletkezési hipoté
zist.

A részletes geokémiai és ásványtani kutatá
sokból származó, a karbonátos és az oxidos 
ércek sajátságainak jobb megismerése képezi 
az alapját a második célkitűzés realizálásának, 
a gyenge minőségű karbonátos ércek dúsítására 
vonatkozó kísérletek eredményes folytatásának.

A témacsoport koordinációját a József Attila 
Tudományegyetem Ásvány-, Kőzettani és Geo
kémiai Tanszéke végzi.

A témacsoport-felelős: dr. Grasselly Gyula, 
az MTA rendes tagja, tanszékvezető egyetemi 
tanár.

6. Nagyvárosok és egyes régiók távlati ivóvíz-
ellátásának földtani megalapozása

A rohamosan növekvő ivóvízigény biztosítása 
a gazdaság fejlesztésének és az életkörülmények 
alakulásának lényeges feltétele. Az ivóvíz mi
nőségű vízszükséglet kielégítése több, mint 80%- 
ban a felszín alatti vízkészletekből történik. A 
helyenként koncentráltan jelentkező vízigények 
a legtöbb esetben nem esnek egybe a rendelke
zésre álló felszín alatti vízkészletekkel, így azok 
kielégítése egyre inkább csak regionális vízellá
tási rendszerek kiépítésével lehetséges.

A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében 
az egész országra kiterjedően meghatározásra 
kerülnek a vízföldtani adottságok és a mélységi 
vízvagyon; a regionális és a helyi fejlesztést 
biztosító legkedvezőbb víznyerő helyek.

összefoglalásra és közreadásra kerülnek víz
készleteink utánpótlódásának vizsgálati ered
ményeit értékelő és a vízkémiai adatok orszá
gos áttekintését nyújtó szintézisek és a hegy
vidéki területek 150 000-es vízföldtani térképei.

A helyi vízkutatási eredmények, az országos 
áttekintések, a regionális vízellátási tervpályá
zatok hidrogeológiai munkarészei alapján sor 
kerül a vízbeszerzési lehetőségek meghatározá
sára, szöveges, táblázatos ismertetésére és tér
képi ábrázolására (1:1,500000 és 1:500000 lép
tékben). A vízbeszerzési lehetőségek, a vízigény 
előrejelzések és a megkutatottságról rendelke
zésre álló ismeretek alapján kerülnek meghatá
rozásra a vízkutatási szükségletek a VI. ötéves 
tervidőszakra és a későbbi időszakokra.

Az eredmények alapján egységes szemlélet
ben megítélhetővé válik a felszín alatti vízbe
szerzések országos eloszlása, és kiindulást ka
punk a központi erőforrásokból végzendő víz
kutatások részletes tervezéséhez.

A témacsoport koordinációját az Országos 
Vízügyi Hivatal végzi.

Témacsoport-felelős: Almássy Endre, az OVH 
csoportvezetője.

IV. Természeti és gazdasági régiók geológiai 
erőforrásainak komplex értékelése

A főtémacsoport feladatai: a természeti és 
gazdasági körzetek természeti erőforrásainak 
feltárását és hasznosítását — a regionális ipar- 
telepítést és területfejlesztést — megalapozó, ki
emelt fontosságú földtani vizsgálatok és a geo
lógiai erőforrások régiónkénti komplex értéke
lése, a különböző természeti erőforrások köl
csönhatásának elemzése, figyelembe véve az 
emberi beavatkozás hatásait is, a tájegység 
földtani környezetpotenciáljának meghatározá
sa, azok optimális hasznosításának megtervezése 
érdekében.

1. A Dunántúli-középhegység

Jelentős ásvány vagyona (bauxit, barnakőszén, 
mangánérc) és fejlett ipara miatt az ország ter
mészeti erőforrásai szempontjából nagy jelen
tőségű régió.

A terület gyakorlati célú földtani kutatása 
közel két évtizede intenzív és folyamatos. A 
kutatások eddigi eredményei további barnakő
szén, bauxit, az iparban széles korúén felhasz
nálható vegyesásvány, sőt színesércvagyon fel
tárását teszik lehetővé.

A terület D-i részén található a balatoni or
szágos üdülőkörzet, amelynek célszerű haszno
sítása, védelme kiemelt feladat. Az ipartelepí
tés megtervezéséhez, a regionális területfejlesz
tési tervek kialakításához szükséges a , régió 
földtani környezetpotenciáljának komplex vizs
gálata, térképi és szöveges szintézisek elkészí
tése.

A témacsoport keretében megoldandó legfon
tosabb feladatok a következők:
— az elkészült részletes földtani térképsorozat

ra alapozva a Bakony áttekintő földtani, 
szerkezetföldtani, vízföldtani térképeinek 
megszerkesztése;

— a hegység földtani felépítésére, illetve egyes 
képződményeire vonatkozó szintézisek ösz- 
szeállítása (kréta, jura, kőszénképződés, ba- 
uxitképződés, lepusztulási szintek);

— az ásványi nyersanyagok (barnakőszén, ba
uxit, vegyesásvány, színesére, építőipari 
nyersanyagok, víz) prognózistérkép soroza
tának és prognózistanulmányainak elkészí
tése;

— az ismeretességi egyenlőtlenségek csökken
tése érdekében a Balatonfelvidék, illetve a 
Balaton kiterjesztett üdülőkörzetének föld
tani, építésföldtani vizsgálata;

— környezetpotenciál és szennyeződésérzé
kenységi térképsorozat és tanulmányok szer
kesztése.

Az elkészülő térképi és szöveges összefogla
lások kellő alapot szolgáltatnak a regionális 
ipartelepítési és területfejlesztési tervek elké
szítéséhez.

A témacsoport koordinációját a Magyar Ál
lami Földtani Intézet végzi.
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Témacsoport-felelős: Császár Géza, a MÁFI 
területileg illetékes osztályvezetője.

2. Észak-Magyarország

Észak-Magyarország, mint földtani tájegység, 
a Börzsöny, a Cserhát, a Mátra, a Bükk és a 
Tokaji hegységeket, valamint az ezek közötti 
medencéket foglalja magába. Gazdasági jelen
tőségét elsősorban ásványi nyersanyagainak 
sokfélesége, egyes fajták estében nagy mennyi
sége és az ezekre kiépült, nagymúltú bányaipar 
adja. Földtani környezetpotenciáljának elem
zése erőforrásaink megítélése szempontjából 
kiemelkedő jelentőségű.

A terület földtani ismeretessége egyelőre he
terogén. A Mátra, Tokaj, Börzsöny területén az 
utóbbi években részletes földtani térképezés 
és nyersanyagkutatás történt, ugyanakkor a te
rület jelentős részéről — elsősorban a Bükk- 
hegységről, a medenceterületekről — és az ösz- 
szes terület aljzatáról mindmáig csak áttekintő 
térképekkel és a terület gazdasági megítélése 
szempontjából elégtelen adattal rendelkezünk. 
Ezért a természeti erőforrások komplex haszno
sítási lehetőségeinek értékelése előtt, illetve az
zal párhuzamosan egy sor földtani kutatási fel
adatot kell megoldani, amelyeket részletesen 
különböző kutatási programok tartalmaznak. 
Ezek közül a következők a legfontosabbak:
— a Bükk-, az Upponyi- és a Szendrői-hegysé- 

gek ismeretességének, magasabb szintre 
emelése geofizikai és részletes földtani tér
képezési módszerek révén;

— nyugat-mátrai érckutatás és az Aggtelek— 
rudabányai földtani előkutatás befejezése, 
továbbá a Zempléni- (Tokaji) hegység szí
nesére perspektíváinak felderítése;

—  a nógrádi és a borsodi barnakőszénmeden
cék reménybeli kőszénvagyonának kimuta
tása, perspektívát tisztázó kutatásokkal, a 
távlati bányászati tervezés földtani alapjai
nak megteremtése;

—  a nagyobb kiterjedésű medenceterületek (pl. 
Cserhátalja, Ózd—DNY) szénhidrogén-pers
pektíváinak tisztázása;

— a vegyesásványok, továbbá az építő- és épí
tőanyagipari alapanyagok prognózisainak el
készítése.

A felsorolt feladatok megoldása alapján el 
kell végezni a terület regionális komplex érté
kelését egységes, a környezetpotenciált is be
mutató térképsorozat és összefoglaló tanulmá
nyok formájában.

Az elvégzett munkák segítséget nyújtanak az 
ipartelepítési és regionális területfejlesztési ter
vek elkészítéséhez.

A feladatmegoldás a földtani és a geofizikai 
módszerek komplex alkalmazását kívánja meg.

A témacsoport koordinációját a Magyar Álla
mi Földtani Intézet végzi.

Témacsoport-felelős: dr. Nagy Elemér, a 
MÁFI területileg illetékes főosztályvezetője.

3. Dunántúl

A térség művelésbe állított jelentős ásvány- 
vagyona közül a pécsi szénmedence kokszolható 
feketeszene és a Ny-mecseki sugárzóanyag az 
orzságban egyedülálló. A K-i Mecsekben kuta
tás alatt lévő új fekete kőszén területen az ás- 
ványvagyont az eddig ismert mecseki szénkész
leteket meghaladó mennyiségűre becsüljük. A 
térség építőalapanyag bányászata millió tonna 
nagyságrendű, melyek közül is kiemelkedik a 
Nagyharsányi minőségi kőbányászat és a bere- 
mendi cementmű alapanyag-bányászata. A So- 
mogy-zalai területek szénhidrogén előfordulásai 
jelentősek, és a teljes déldunántúli térség ilyen 
irányú perspektíváinak tisztázása most van fo
lyamatban. A nagyharsányi, régen művelt ba- 
uxitelőfordulás további perspektíváinak tisztá
zása a jövő feladata.

Az ipartelepítés, regionális területfejlesztés, a 
tervszerű környezetgazdálkodás számára e tér
ségben került kidolgozásra először Magyaror
szágon a földtani környezetpotenciál térképso
rozat, melynek továbbfejlesztése fontos feladat.

A témacsoport keretében megoldandó leg
fontosabb feladatok a következők:
— a földtani környezetpotenciál térképsorozat 

hiányzó elemeinek kidolgozásához kiadásra 
előkészíteni a térség M =  1:10000 és M =  
1:25000 méretarányú földtani térképeit és 
az M =  1:50000 méretarányú Mecsek-hegy- 
ségi harmadidőszak előtti alaphegység tér
képet ;

— a különböző méretarányú vízföldtani térké
pekből egy egységes M =  100000 méretará
nyú szintézis előállítása, tekintve, hogy a 
déldunántúli térségben több száz településen 
az ivóvíz nem megfelelő minőségű;

— a regionális építőanyag-prognózis elkészí
tése;

— a hulladékelhelylezés és a mezőgazdasági 
hasznosítás céljára készülő szennyeződés
érzékenységi prognózis-térképek megszer
kesztése.

A témacsoport koordinációját a Magyar Álla
mi Földtani Intézet végzi.

Témacsoport-felelős: dr. Kassai Miklós, a 
MÁFI területileg illetékes földtani szolgálatának 
vezetője.

4. Alföld

Az Alföld az ország legnagyobb régiója. Nem
csak legnagyobb mezőgazdasági területünk, ha
nem kőolaj-, földgáz- és hévízvagyona, illetve 
termelése is kiemelkedő jelentőségű, ugyanak
kor egyre inkább figyelembe kell vennünk ro
hamosan fejlődő iparát.

A kutatás célja a régió természeti erőforrásai 
komplex hasznosítási lehetőségeinek bemuta
tása. Ennek elérése érdekében, a területen több 
mint másfél évtizede folyó intenzív földtani ku
tatás eredményeire támaszkodó tervezett össze
foglaló-értékelő munkák:
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— az Alföld átfogó földtani szintéziseinek ösz- 
szeállítása;

— komplex, az egész régióra vonatkozóan egy
séges földtani, vízföldtani és építésföldtani 
térképsorozatokon (atlaszokon) a térképező 
munka és az ahhoz kapcsolódó rendszeres 
földtani vizsgálat eredményeinek ábrázolása;

—  a kiépített vízmegfigyelő kúthálózat és a 
mélységi vizekre vonatkozó egyéb adatok 
alapján, az Alföld vízforgalmára vonatkozó 
összefoglalás elkészítése;

—  a természeti erőforrások komplex hasznosí
tási lehetőségeinek bemutatása, agrogeoló- 
giai tanulmányok, földtani környezetpoten
ciál térképsorozatok szerkesztésével.

A feladatmegoldás fő módszerei a tematikus 
és összefoglaló térképek szerkesztése, átfogó 
földtani és a környezetpotenicált bemutató szin
tézisek elkészítése.

A munka eredményeként az Alföld egészéről 
elkészülő térképsorozat és szintézis a természeti 
paraméterek oldaláról megadja a szükséges in
formációt a regionális terület- és település-fej
lesztési tervekhez.

A témacsoport koordinációját a Magyar Álla
mi Földtani Intézet végzi.

Témacsoport-felelős: dr. Rónai András, a 
MÄFI területileg illetékes osztályvezetője.

5. Kisalföld

A Kisalföld az ország területének gazdasági 
szempontból jelentős, mintegy 10 000 knr-nyi 
kiterjedésével területarányban sem elhanyagol
ható része. Hazánk legjobban városiasodott és 
jelentős iparral rendelkező tájegysége. Földtani 
környezet-potenciáljának elemzése és értékelése 
az ország természeti erőforrásainak megítélése 
szempontjából nagy jelentőségű.

A tájegység regionális terület- és település- 
fejlesztési terveinek megalapozása érdekében 
meg kell szerkeszteni a földtani környezetpo- 
tenciál-térképsorozatot, amely mind a felszín
közeiben található, mind a mélységben felku
tatható hasznosítható ásványi nyersanyagok el
terjedési területeit, a vízhasznosítási lehetősé
geket, a nagyüzemi mezőgazdaság és a környe

14

zetvédelem igényeinek kölcsönhatásában mu
tatja be, ugyanakkor figyelembe veszi az építés
alkalmasság és a szennyeződésérzékenység te
rületi megoszlását is.

Mivel a területről földtani összefoglalás sem 
térképi, sem szöveges formában nem áll ren
delkezésre, a munkát korszerű földtani felvé
tellel, valamint a felszíni és mélységi képződ
mények komplex geológiai-geofizikai vizsgála
tával kell kezdeni. Ezek eredményeire építve 
meg kell oldani a következőket.
•— új szemléletű felszíni és mélyföldtani tér- 

képsorozat szerkesztése;
— a talajvíz helyzetének, összetételének és moz

gásának vizsgálata összefüggésben a felszíni 
vizek szintváltozásaival, a mezőgazdasági 
kemizálással és egyéb vegyi behatásokkal;

— a mélységi vízfajták vizsgálata és a talajvíz
zel való kölcsönhatásuk kimutatása;

— a kulcsfontosságú agrogeológiai kérdések 
vizsgálata;

— az építő- és építőanyagipari alapanyagok és 
egyéb hasznosítható ásványi anyagok prog
nózisának elkészítése;

— építésalkalmassági, szennyeződésérzékeny
ségi, területpotenciál és egyéb, a regionális 
területfejlesztési és településfejlesztési ter
vek földtani oldalról való megalapozását 
szolgáló térképek megszerkesztése.

A témamegoldás főbb módszerei a távérzé
kelési anyagok komplex értékelése; földtani, 
építésföldtani, vízföldtani és agrogeológiai fel
vétel; geofizikai mérések 3 mélységi tartomány- 
Dan; természeti földrajzi vizsgálatok; mélyfúrá
sok anyagának vizsgálata, végül az erőforráso
kat bemutató térképi és szöveges összefogla
lások.

A munka eredményeként a Kisalföld egészé
ről és csatlakozó peremterületeiről elkészül a 
komplex környezetpotenciál térképsorozat és 
területértékelés, amely a tájegység regionális 
terület- és településfejlesztési, ipartelepítési, 
komplex vízhasznosítási és mezőgazdasági fej
lesztési terveihez megadja a szükséges informá
ciót a természeti paraméterek oldaláról.

A témacsoport koordinációját a Magyar Álla
mi Földtani Intézet látja el.

Témacsoport-felelős: Síkhegyi Ferenc, a
MÁFI területileg illetékes osztályvezetője.
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G. A. M I R L  IN :
A világ ásványinyersanyag-ellátásának 
időszerű kérdései

A Magyar Tudományos Akadémia és a Központi 
Földtani Hivatal meghívására, G. A. Mirlin, a SzU 
Tudományos Akadémiájának tudományos főmunka
társa, a SzU Tudományos Akadémiája mellett működő, 
a Termelőerők és természetes nyersanyagforrások 
vizsgálatával foglalkozó bizottság ásványi nyersanyag 
és bányászati csoportjának vezetője 1981 szeptemberé
ben előadást tartott A  világ ásványi nyersanyag- 
ellátásának időszerű kérdései címmel (Budapesten, 
Miskolcon és Pécsett).

Az alábbiakban adjuk közre G. A. Mirlin említett 
előadásainak téziseit.

1. Az emberi társadalom fejlődéséhez szüksé
ges tüzelőanyag, érc- és más ásványi nyers
anyagok biztosításával összefüggő problé
mák a XX. század második felében globális

jellegűvé váltak. A korszerű állam gazda
sági hatalmát és a gyorsuló műszaki fejlő
dést igen jelentős mértékben a Föld mélyé
ből kinyert különféle ásványi kincsek fel- 
használásának mértéke határozza meg. A 
világ országainak többségében végbemenő 
erőteljes ipari fejlődés korunk egyik leg
bonyolultabb tudományos-műszaki és gaz
dasági követelményeként vetette fel újabb 
jelentős és hosszútávon megoldást jelentő 
ásványi nyersanyagforrások kimutatását és 
kitermelésre való előkészítését.

2. A XX. század második fele az ásványi 
nyersanyag-felhasználás állandóan emelke-

1. ábra
A  fontosabb ásványi nyersanyagfajták világtermelésének alakulása a XX. században

(1901—1980. között, húsz éves időközönként)
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Megjegyzés:

1. A kőszénnél, kőolajnál, földgáznál és vasércnél vi
lágtermelési adatok szerepelnek. A többi nyers
anyagoknál — a szocialista országok nélkül.

2. A kőszénre vonatkozó adatoknál kőszén és barna
szén szerepel, általában áruszénre számítva.

3. A kőolaj esetében gázkondenzátum beszámítva.
4. A vasércnél, bauxitnál, kálisónál és foszfátnál áru

termék értendő.

5. A réznél, cinknél, nikkelnél és aranynál a kinyert 
fém van feltüntetve; urán — U3Os; a wolfram — 
W 03 és a molibdénkoncentrátum — M0S2.

6. A gyémántnál és azbesztnél a kinyert ásvány érten
dő.

7. Az adatok a SzU Központi Statisztikai Hivatala 
kiadványaiból, a SzU Külkereskedelmi Minisztériu
ma Bjulleteny Inosztrannoj Kommercseszkoj Infor- 
macij c. újságából, a szovjet és külföldi szakiroda- 
lomból származnak.
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3.

dő ütemével és a bányászat hatalmas mére
teivel jellemezhető.
A második' világháborút követő három év
tized alatt (1950— 1980. között) csak a tő
kés és a fejlődő országokban a kőszénbá
nyászat 1,2-szeresére, a kőolajtermelés 4,7- 
szeresére, a földgáztermelés 5,4-szeresére, a 
vasércbányászat 2,6-szorosára, az ólomter
melés 1,7-szeresére, a cink 2,4-szeresére, a 
réz 2,8-szorosára, a wolfram 3,3-szorosára, 
a nikkel 4,6-szorosára, a molibdén 6,8-szo- 
rosára, a bauxit 11-szeresére, a foszforit 5- 
szörösére, a kálisó 6,8-szorosára emelkedett. 
Még jellemzőbbek a XX. század folyamán 
(1901— 1980. évek) bolygónk mélyéből ki
termelt fontosabb ásványi nyersanyagfaj
ták növekvő mennyiségére vonatkozó ada
tok. A számításokból kitűnik, hogy egyes 
nyersanyagfajták kitermelése rendkívül 
gyorsan, „robbanásszerűen” , majdnem ex
ponenciálisan növekedett. Különösen figye
lemre méltó az ásványi nyersanyag-terme
lés globális gyorsulása az utóbbi 20 év alatt 
(1961— 1980), mivel a XX. század kezdete 
óta kitermelt ásványi nyersanyagok össz- 
mennyiségéből a kőolaj 73%-a, a földgáz 
több mint 78%-a, a bauxit majdnem 80%-a, 
a molibdén 70%-a erre az időszakra jut. 
(1. ábra.)
Az ásványi nyersanyagok korlátozottsága 
egyre nagyobb probléma lett századunk kö
zepén és ez azóta minden évtizedben egyre 
inkább hangsúlyt kap. Az ipari termelés 
fentebb vázolt növekedésén kívül az ásvá
nyi nyersanyagokkal való ellátotság prob
lémáját még jobban kiélezi az, hogy a lelő
helyek a Föld mélyében, az országok és 
kontinensek között rendkívül egyenlőtlenül 
oszlanak meg.
Ismeretes például, hogy az összes Ny-euró- 
pai ország gazdasága erősen függ olyan 
fontos ásványi nyersanyagok importjától, 
mint a vas-, a mangán-, a króm- és a 
rézérc, valamint a bauxit, a nikkel, az ón, 
a wolfram, a molibdén, a csillám, a gyé
mánt, valamint a kőolaj és a földgáz (az 
utóbbiakat illetően Anglia, Norvégia és 
Hollandia kivételével, amelyek az északi
tengeri kőolaj- és földgázlelőhelyeket mű
velik le). Japán gazdasága gyakorlatilag 
teljes mértékben függ az ásványi nyers
anyag-importtól. Az Amerikai Egyesült Ál
lamok az ásványi nyersanyagok széles ská
láját illetően rendelkezik tekintélyes kész
letekkel, mégis ipari szükségleteit sok fon
tos ásványi nyersanyagból nagy mértékben 
import révén elégíti ki; többek között a 
mangánérc 98%-át (1979. évi adatok sze
rint), a kobalt és a tantál 97%-át, a bauxit 
ill. a timföld 93%-át, a kromit 92%-át, a 
platina csoportba tartozó fémek 91%-át, az 
azbeszt 84%-át, az ón 81%-át, a nikkel 
77%-át, a cink 62%-át, a higany 57%-át, 
a wolfram és az antimon 50%-át, a titán 
40%-át és a vasérc 30%-át hozza be kül
földről. Jelentős kőolaj-készletei ellenére 
az USA az utóbbi években kőolaj- és kő

olajtermék-szükséglete több mint 40%-át 
importból fedezi. (2. és 3. ábrák.)

2. ábra

A fejlett tőkésországok ásványi nyersanyagimportja

A 70-es évek A felhasználás %-ában
végére vonatkozó 

adatok szerint USA-ban az EGK 
országaiban Japánban

Kőszén ___ ^ 3 0 >  70
Kőolaj >  40 >  65 99
Földgáz '■чЛО >  40 >  80
Vas ^ 3 0 >  60 99
Mangán 98 99 90
Króm 92 95 >  95
Bauxit 90 >  60 100
Réz 19 96 93
Ólom 12 85 78
Cink 60 75 65
Nikkel >  75 95 ^100
Kobalt 97 99 100
Ón 80 >  90 >  90
Wolfram 50 'X, 90 >  90

3. ábra

Az USA gazdaságának függősége a távolról szállított 
ásványi nyersanyagokból

(az 1979—80-as évekre vonatkozó adatok, %)

0 10 2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0  8 0  9 0  ’ 1 0 0 %
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4. ábra
A fejlődő országok részaránya

(a fejlett tőkés- és a fejlődő országok biztos és való
színű összkészleteinek %-ában)
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A világ iparilag fejlett tőkés országainak 
többsége számára a tüzelőanyag .és az érc
tartalmú nyersanyagok biztosítása egyre ne
hezebben megoldható problémaként jelent
kezik. Ezt nemcsak az olyan objektiven lé
tező természetes nehézségek okozzák, mint 
a hasznos ásványi nyersanyagoknak a 
földkéregben való egyenlőtlen elhelyezke
dése vagy a gazdasági és műszaki szem
pontból aránylag könnyen hozzáférhető

ásványi nyersanyagok jelentős csökkenése, 
hanem azok a gyökeres világpolitikai vál
tozások is, melyek következtében az ásvá
nyi nyersanyagok importja Ázsia, Afrika 
és Dél-Amerika fejlődő országaiból bizony
talanná vált. Számos krízishelyzet és há
borús-politikai bonyodalom az utóbbi tíz 
évben, s napjainkban is (Közel- és Közép- 
Keleten, Dél- és Közép-afrikai országok
ban, Chilében és más Dél-amerikai ország
ban) közvetlen következménye és tükröző
dése az USA, Japán, NSZK, Nagy-Britannia 
és más iparilag fejlett tőkés országnak az 
ásványi nyersanyagforrások birtoklásáért 
folyó harcának. Ä fejlődő országokban he
lyezkedik el igen sok ásványi nyersanyag
fajta világkészletének jelentős része, neve
zetesen: kőolajból több, mint 85% (a biz
tos és valószínű készletekből), földgáz
ból több mint 70%, bauxitból 70%, ón
ból 95%, rézből több mint 65%, antimon- 
ból kb. 60%. A fejlődő országokban kiter
melt ásványi nyersanyagok túlnyomó ré
szét az említett tőkés országokba importál
ják (4. ábra).

4. A tőkés országoktól eltérően, a Szovjet
unió és a szocialista tábor más országai
nak gazdasága gyakorlatilag saját ásványi 
nyersanyagbázison fejlődik és nem függ a 
világ ásványi nyersanyagpiacán végbemenő 
politikai és konjukturális változásoktól. Az 
egyes nyersanyagok kitermelésének és fel
dolgozásának növekedési mutatói a SZU- 
ban az 1940— 1980 közötti időben, valamint 
ezek 1985-re tervezett mennyisége az 5. 
és 6. ábrákon láthatók.
A Szovjetunióban is, a világ többi orszá
gaihoz hasonlóan a lelőhelyek kutatásának 
és ipari hasznosításának feltételei évről év
re nehezebbek lesznek és állandóan nö
vekvő beruházásokat igényelnek (miután 
fokozódik az újonnan megismerhető ásvá
nyi nyersanyagtelepek mélysége, csökken 
a gazdag lelőhelyek száma, a kitermelő 
ágazatok áthelyeződnek az újabb, gyakran

; 5. ábra
Ásványi nyersanyagtermelés és ipari termékek előállítása 1940 és 1985 között a Szovjetunióban

(fő termékféleségek)

Termelés és feldolgozás 1940 1950 1960 1970 1980 1985
1985-ben
1940-hez

viszonyítva

Széntermelés
Mt 166 261 509,6 624 716 770—800 kb. 4,7-szeres

Kőolajtermelés
Mt 31,1 37,9 147,9 353 603 620—645 kb. 20-szoros

Földgáztermelés
G rf 3,2 5,8 47,2 198 435 600—640 kb. 190-szeres

Vasérctermelés
Mt 29,9 39,6 105,9 196 245 270—275* kb. 9,4-szeres

Acéltermelés
Mt 18,3 27,3 65,3 116 148 160—165* kb. 9-szeres

Műtrágyagyártás
Mt 3,2 5,5 13,9 55,4 104 150—155 kb. 48-szoros

Cementgyártás
Mt 5,7 10,2 45,5 95,2 125 140—142 kb. 25-szörös

* =  számított értékek
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6. ábra
Ásványi nyersanyagtermelés és ipari termékek elő

állítása a Szovjetunióban egy nap alatt
(fő termékféleségek)

1940 1965 1970 1975 1980

Szén Et 453 1583 1710 1921 1957
Kőolaj Et 85 665 967 1345 1648
Földgáz Mm3 8,8 350 542 793 1189
Vasérc Et 82 420 540 643 669
Acél Et 50 249 318 387 404
Műtrágya Et 9 86 152 247 284
Cement Et 15,8 198 261 334 342

Megjegyzés:
1. összeállítva a SzU Központi Statisztikai Hivatal év

könyve alapján: „A SzU számokban, 1980.”
2. A széntermelésnél a kőszén és barnaszén összter

melése szerepel.
3. A kőolajtermelésnél beszámítva a gázkondenzátum.
4. A vasérc — áruércre átszámítva (1980-ban a nyers

ére : áruérc 2 :1).

távoli és nehezen megközelíthető K-i és É-i 
területekre); e tendenciát jellemző néhány 
paraméter alakulását a 7. és 8. ábrákon 
mutatjuk be.

7. ábra
Átlagos fúrási mélység és költség a Szovjetunióban

-3 2 0 0 -3 3 0 0

A kőolaj- és fö:

Ennek ellenére, internacionalista kötele
zettsége teljesítéseként a Szovjetunió a 
szocialista országoknak — a KGST-tagálla- 
moknak jelentős segítséget nyújt az emlí
tett országok gazdasága fejlődéséhez azzal, 
hogy kőolajat, földgázt, kokszolható kősze
net és más szükséges tüzelőanyagokat, vas
ércet és egyéb ásványi nyersanyagokat 
szállít. Az SZKP XXVI. kongresszusának 
határozatai rámutatnak arra, hogy minden 
irányban fejleszteni kell a szocialista or
szágokkal a kölcsönösen előnyös kereske
delmi, tudományos-műszaki kapcsolatokat, 
aktívan részt kell venni a KGST-tagálla- 
mok szocialista gazdasági integrációjának 
elmélyítésében, következtetesen folytatni 
kell a távlati együttműködési célprogramok 
megvalósítását, amelyek célja a legfonto
sabb problémák megoldása, beleértve az 
energetikai és más ásványi nyersanyag ala
pú ágazatok fejlesztését is.
„A  Szovjetunió gazdasági és szociális fej
lődésének főbb irányai az 1981— 1985. 
években és 1990-ig” c. anyagban — ame
lyet az SZKP XXVI. kongresszusa fogadott 
el — , előirányozták, hogy 1985-ben a 
Szovjetunióban a kőolaj kitermelést (bele
értve a földgázkondenzátumot is) 620—645 
millió tonnára, a földgázkitermelést 600— 
640 milliárd m3-re, a kőszéntermelést 770— 
800 'millió tonnára emelik, 117— 120 millió 
tonna hengerelt vasárút gyártanak, az alu
míniumgyártást 15—20%-kal, a rézterme
lést 20—25%-kal, a nikkel- és kobaltter
melést több mint 1,3-szorosára növelik, ezen 
kívül fokozzák a cink, az ólom, a titán, a 
magnézium, a nemesfémek, a wolfram-, és 
a molibdén-koncentrátumok, a nióbium és 
más ötvöző elemek termelését is.

5. Napjainkig az emberiség már gyakorlati 
tevékenységének szférájába vonta a föld
kéreg felső, legkönnyebben megközelíthető 
rétegeiben lévő lelőhelyek többségét. Az 
ipari termelés fejlődésével összefüggésben 
—  amit az ásványi nyersanyagok állandó, 
fokozódó kitermelése és hatalmas arányú

8. ábra
elés Nyugat-Szibériában

1960 1965 1970 1975 1980 1985

Kőolaj Mt
SzU összesen 148 243 353 491 603 620—645

Ebből Nyugat-Szibéria — 1 31 148 312 385—395
A SzU össztermelésének %-ában — 0,4 8,8 30,2 51,7 61—62

Földgáz Gm3
SzU összesen 45 128 198 289 435 600—640

Ebből Nyugat-Szibéria — 1,5 8 38 156 330—370
A SzU össztermelésének %-ában — 1,2 4,4 13,2 35,8 55—58

Megjegyzés:
1. Az 1960—1980. évi termelés a SzU Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. 

Az 1985. év — az SzKP XXVI. Kongresszusának határozatai szerint.
2. Kőolajtermelésnél — beleértve a gázkondenzátum is.
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feldolgozása kísér, — valamint a hetvenes 
években kitört energiaválság miatt megnőtt 
az aggodalom és a nyugtalanság az ásványi 
nyersanyagforrások kimerülése miatt. A 
rendkívül gyors ütemű leművelés eredmé
nyeként sok gazdag lelőhely kimerül. Meg
jelent az a veszély, hogy a közeljövőben az 
ásványi nyersanyagkészletek globálisan (ál
talánosan) kimerülnek. Számos ország szak
emberei kezdték számolni mennyi időre 
elegendők még a világ kőolaj, földgáz, kő
szén, urán, vasérc, színesére készletei. Szá
mos esetben ezek a számítások rendkívül 
vigasztalanok és borúlátók voltak. Különö
sen élesen merült fel a természetes forrá
sok problematikája akkor, amikor egyes or
szágokban megkíséreltek prognózisokat ké
szíteni 2000-ig és a XXI. századra. Egyes 
kutatók prognózis-számításaiból kiindulva 
úgy tűnt, hogy a jelenleg ismert lelőhelye
ken lévő megkutatott készletek jelentős ré
sze kimerül. Ismertek például J. Forrester, 
D. Meadows és más az ún. „Római klub
hoz” tartozó szakértők, valamint más nyu
gati országok szakembereinek számításai, 
amelyek szerint, ha az emberi társadalom 
az utóbbi évtizedekben kialakult tendencia 
szerint fejlődik, akkor a XXI. században a 
Föld lakossága veszélybe kerül, miután az 
ásványi nyersanyag, valamint az élelmi
szerkészletek és más természeti források 
kimerülnek és a környezeti szennyeződés 
túlmegy az elviselhetőség határán. A szá
mítások más változatai kevésbé katasztro
fális képet festenek, de az ember és a ter
mészet kölcsönhatásában a mély krízis el
kerülhetetlen. Az ilyen prognózisok kiin
dulópontja az az állítás, amely szerint fel
oldhatatlan ellentét van a természeti tarta
lékok korlátozottsága és azoknak a növekvő 
lakosság által történő egyre nagyobb mér
tékű igénybevétele között. Nem véletlen, 
hogy D. Meadows vizsgálatainak „A  növe
kedés határai” c. elnevezést adták.
Aligha támogathatók az ilyen pesszimista 
nézetek az emberiség jövőjét illetően. 
Anélkül, hogy tagadnánk a rendkívül bo
nyolult probléma létezését, ami a jövőbeni 
fejlődéshez szükséges nyersanyagforrások 
biztosítását illeti, mégis megalapozott az a 
nézet, hogy a probléma pozitiven megold
ható. D. Meadows „A  növekedés határai” 
helyett kell és szükséges keresni a „növe
kedés tartalékait” . Valamennyi természeti 
forrás — többek között az ásványi nyers
anyagok vonatkozásában is — ezek a „tar
talékok” léteznek.
Természetes, hogy minden ásványi nyers
anyagfajtából a bolygónkon lévő készletek 
csak fogynak és nem pótolhatók. Ez a kö
rülmény azonban nem jelenti a társadalom 
és a termelés ásványi nyersanyagszükség
letei kielégítési lehetőségeinek kimerülését. 
A szükségletek kielégítésének ilyen lehető
sége nemcsak a meglévő készletektől függ, 
hanem azok felhasználási módjától, amit 
viszont a tudomány és a technika, valamint
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a társadalmi viszonyok jellege határoz meg. 
A technológiai folyamatok állandó tökéle
tesítése fokozza az ásványi nyersanyagfor
rások kihasználásának hatékonyságát, töb
bek között azokét is, amelyeket korábban 
„szegénynek” minősítettek és ipari haszno
sításra alkalmatlannak tekintettek.

6. A múltban a Föld mélyéből kinyert hatal
mas mennyiségű ásványi nyersanyag, va
lamint a jövőben kitermelésre kerülő óri
ási mennyiségek ellenére, nem számítva az 
egyes lelőhelyeken a készletek kimerülését 
vagy azok csökkenését egyes országokban 
— a megkutatott vagy feltételezett készle
tek a legtöbb ásványi nyersanyagból állan
dóan növekednek világszerte. Figyelembe 
kell venni azt, hogy a kutatással és kiter
meléssel a földkéreg felszínközeli rétegeit 
érintették ezideig, de a műszaki eszközök 
fejlődésével a viszonylag mélyebben tele
pülő szintek válnak az újabb lelőhelyek 
felfedezésének jelentős tartalékaivá. A leg
nagyobb mélységek, amelyekben most szi
lárd ásványi nyersanyagokat bányásznak, 
általában nem haladják meg az 500— 600 
m-t, ritkábban az 1000— 1500 m-t. Kizáró
lag egyes bányákban vagy aknákban értek 
el nagyobb mélységeket. Ami a kőolajat 
illeti, úgy azt a kőolaj tartó körzetek több
ségében 4,5— 5 km mélységből nyerik ki és 
csak egyes lelőhelyeken folyik a termelés 
5— 6 km-nél nagyobb mélységből. Ugyan
akkor ismertek a földkéreg olyan szakaszai 
is, melyekben a vastag üledékes képződmé
nyek — amelyek szénhidrogéntárolók lehet
nek — 7— 10 km között, vagy annál mé
lyebben vannak. Az ásványi nyersanyagok 
kutatási és kitermelési mélységének növe
lése, ami a korszerű technika által létreho
zott, a Föld rétegeibe történő behatoláshoz 
szükséges korszerű módszereken és eszközö- 
zökön alapul, beleértve a geotechnológiai 
kitermelési módszerek fejlődését is, annak 
ellenére, hogy újabb költségeket igényel, 
mégis az egyik perspektivikus irányzat és 
jelentős tartalék az ásványi nyersanyag- 
források növelését illetően.

7. Az ásványi nyersanyagkészletek további 
növelése biztosítható az aránylag szegény 
érceket feldolgozó, vagy bonyolultabb dú
sítási és feldolgozás-technológiai folyama
tokat igénylő ércek ipari bevezetése útján 
is. A műszaki fejlődés az ásványi nyers
anyagok kitermelésében és feldolgozásában, 
a lelőhelyek leművelésének tökéletesebb és 
gazdaságosabb módszerei révén lehetővé 
teszi az aránylag szegény és a bonyolult 
összetételű ércek felhasználásának kiter
jesztését. A közeljövőben a legperspektívi- 
kusabb ásványi nyersanyag-hasznosítási 
módok közé sorolhatók azon hatalmas 
mennyiségű érces nyersanyagok felhaszná
lása, amelyekben a hasznos komponens tar
talma alacsony, vagy jelentős mélységben 
találhatók. Ide tartoznak az USA-ban és 
más országokban az urán- és rézérclelőhe-
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lyek leművelésénél alkalmazott felszínalatti 
kilúgozás, a felszín alatti kénkiolvasztás, a 
kőszén felszín alatti elgázosításának mód
szerei, valamint a korszerű geotechnológia 
által kidolgozott egyéb módszerek. Az ame
rikai szakemberek szerint a további növe
kedés, pl. a rézkészletek terén, az USA- 
ban elsősorban a szegény ércek megkutatá
sából várható. Ezzel összefüggésben a meg
kutatott érckészletekben a réztartalom a 
közeljövőben 0,8—0,9%-ról 0,5— 0,6%-ra 
csökken, de a készletek 1,5— 2-szeresre 
emelkednek. Kanadában a szegényebb ér
cek művelésbe vonásával kapcsolatosan a 
réz átlagtartama 1,4%-ról (1965) a hetve- 
tes évek végére 0,8%-ig csökkent. Elte
kintve azonban a feldolgozott ércek réztar
talmának csökkenésétől a kapott koncent- 
rátumok alapján, a hatékonyabb technoló
giai módszerek alkalmazásával, 85— 90% 
fémkinyerést érnek el. Hasonló irányzatok 
mutatkoznak a szegény ércek hasznosítá
sában nemcsak a réz, hanem más fémek 
vonatkozásában is.
A kőolaj-készletek növelésének egyik fon
tos forrása az olaj kinyerési szintjének nö
velése az alkalmazott módszerek radikális 
tökéletesítése útján, amelyek segítségével a 
kőolajat tartalmazó rétegekben lejátszódó 
folyamatokat mesterségesen befolyásolják. 
Az ásványi nyersanyagok készleteinek je
lentős tartaléka a hasznos ásványi nyers
anyaglelőhelyek komplex hasznosítása. Az 
ásványi nyersanyagok többsége természe
tes geokémiai jellege következtében több 
hasznos ásvány, ill. elem komplexuma. A 
vasérclelőhelyeken igen gyakran előfordul 
vanádium, kobalt, réz, cink, kén, foszfor és 
más elemek. A színesfémlelőhelyeken, 10-— 
12 fő elem mellett (réz, ólom, cink, nikkel, 
ón, wolfram, molibdén stb.) megfelelő tech
nológiai eljárások alkalmazásával kinyer
hető még más, ún. járulékos, de igen érté
kes elem is; többek között arany, ezüst, 
platina, kobalt, ritka földfémek és más 
nyomelemek. A kőolaj- és földgáz-telepek
ben található még kén, hélium, bróm, jód; 
míg számos kőszénlelőhely germániumfor- 
rásként is figyelembe vehető. Igen sok eset
ben a kísérő komponens gazdasági és mű
szaki értéke meghaladja az alapvető ásványi 
nyersanyag értékét. Minden lelőhelyen a 
befogadó kőzetek gyakorlatilag ásványi 
nyersanyagot jelentenek és racionálisan fel
használhatok, pl. építőanyagként. A hasznos 
ásványi nyersanyagok komplex hasznosítá
sát elősegíti gazdaságos geotechnológiai 
módszerek alkalmazása a lelőhelyek lemű
velésénél, mint pl. a kilúgozás módszere, 
valamint az ipari hulladék maximális hasz
nosítása. A lelőhelyek komplex művelésbe
vételének széles körű alkalmazása egyidejű
leg megbízható alap a környezetvédelmi 
intézkedések megvalósítására (az ún. hul
ladékmentes technológiák bevezetése, a 
vízkörforgás biztosítása zárt rendszerben, a 
gázok és füstök tisztítása).

8. Az ásványi kincsek növelésének hatalmas, 
alig érintett forrásai a tengeri self-terüle- 
tek, a kontinentális lejtők és a Világóceán 
aljzata. A biológiai források mellett a Vi
lágóceán ásványi nyersanyagforrásai a leg
nagyobb és megbízhatóbb nyersanyagfor
rásokká válnak az ipar fejlesztéséhez je^ 
lenleg és méginkább a közeljövőben.
Már századunk hetvenes éveiben a világ 
kőolajtermelésének jelentős része (20% fe
lett) a tengeri lelőhelyekről származott. Kő
olajat bányásznak a Perzsa- és Mexikói
öböl, az Északi- és Kaspi-tenger vízalatti 
lelőhelyeiből. Kőolaj- és földgázlelőhelye
ket találtak más tengerek és óceánok self- 
terülétéin. L. J. Weeks amerikai geológus 
értékelése szerint az óceáni és a tengeri te
rületeken kb. 155 milliárd t kitermelhető 
olajkészlet lehet. A Francia Kőolaj Intézet 
szakembereinek számításai szerint a világ 
self-területei kitermelhető készletei a 200 
m vízmélységig 88 milliárd tonnát képvi
selnek. Az említett becslések —  amelyek 
teljes mértékben összehasonlíthatók a szá
razföldi kőolajkészletekkel — alapján fel
tételezhető, hogy a még világszerte aggo
dalom tárgyát képező kőolajkészletek is 
jelentős nagyságrendekben mérhetők. Min
den alap megvan annak a feltételezésére, 
hogy a kőolaj és a földgáz az egyre nehe
zedő kutatási és kitermelési körülmények 
ellenére, továbbra is jelentős helyet foglal 
el számos ország tüzelőanyag-energia mér
legében, s technológiai nyersanyagot fog 
képezni a vegyipar számára, nemcsak a 
jelen évszázad végéig, hanem a XXI. szá
zad elején is.
Az érces ásványi nyersanyagok jelentős 
forrása a tengerparti lelőhelyek, ezek je
lentősége a közeljövőben rendkívüli mér
tékben emelkedni fog a kitermelési tech
nika fejlődésének függvényében. Már most 
is az Indiai-óceán melletti országokban a 
partmenti tengeri toriatok jelentik az ón 
legjelentősebb forrását. Ezideig csak kisebb 
mértékben folyik a titán és cirkónium ten
geri torlatos lelőhelyeinek leművelése.
Az érces nyersanyagok készletnövelésének 
nagy perspektíváit jelentik a közeljövőben 
a vas-mangán konkréciók, melyek a Világ
óceán aljzatának hatalmas területeit borít
ják be. A vas és mangán mellett ezek a 
konkréciók rezet, nikkelt, kobaltot és más 
értékes elemeket tartalmaznak. A leműve
léshez szükséges technikai eszközök kifej
lesztésével és a nyersanyagok komplex fel
dolgozásához szükséges technológiai eljárá
sok kidolgozásával az óceáni konkréciók a 
jövőben jelentős és megbízható forrást je
lentenek az említett nyersanyagok vonat
kozásában.
Befejezésként megemlítem, hogy maga a 
tengervíz is igen jelentős forrása az ember 
számára fontos elemeknek és ásványi ve- 
gyületeknek. Már most a világ konyhasó
szükségletének egyötödét és jelentős meny- 
nyiségű brómot nyernek tengervízből. A
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tengervíz tartalmaz rubidiumot, lítiumot, 
indiumot és más értékes mikroelemet, ame
lyek megfelelő kinyerési eljárások kidolgo
zása esetén ipari jelentőségűek lehetnek. 
Egyre fokozottabb figyelemmel fordulnak a 
lagúnák, tavak, egyes tengeri területek ás
ványvizei és ásványoldatai felé, amelyek 
nemcsak bróm, jód, konyhasó, mirabillit 
szállítói, hanem forrásai lehetnek olyan ér
tékes elemeknek, mint pl. lítium, rubidium, 
cézium, bór, stroncium stb.

9. A közeljövő jelentős tartaléka az ásványi 
anyagok mesterséges szintézise — amely új 
tudományos irány és gyártási ágazat; fel
használja a korszerű fizika és kémia ered
ményeit, s az a célja, hogy kompenzálja az 
egyes ásványok hiányát és bizonyos termé
szetes nyersanyagfajtákat.
Ismeretes, hogy számos országban már 
nagy ipari méretekben gyártanak szinteti
kus gyémántot, sikeres kísérleteket végez
nek piezokvarc előállítása céljából, és 
ugyancsak kísérletek folynak szintetikus 
csillám, szintetikus optikai kvarc, rubin stb. 
kristályok előállítására.
A korszerű vegyipar jelentős eredményei, 
— amelyek széleskörűen alkalmazzák a szer
ves szintézis módszereit — biztosították a 
különböző műanyagok és más szintetikus, 
különleges szerkezetű anyagok gyártásának 
lehetőségeit. Ezek az anyagok aránylag nem 
drágák és tulajdonságaik alapján helyette
sítik az alumíniumot, az acélt, a rezet és 
más deficites fémeket. Kifejlesztették és 
széleskörűen alkalmazzák a szerves üveget. 
A világ számos országában jelentős méretű 
kutatások folynak mesterséges folyékony 
tüzelőanyag előállítására (IZST) kőszénből, 
éghető palából és bitumenes kőzetekből. 
Ennek során számos esetben nemcsak tel
jes mértékben reménykeltő eredményeket 
kaptak, hanem megkezdték a gyártást is. 
Természetesen nem lehet arra számítani, 
hogy a szintetikus ásványok és anyagok 
teljes mértékben, vagy akárcsak nagy mér
tékben helyettesíthetik a természetes ásvá
nyi nyersanyagokat.
Az ipar, ill. a technika fejlődésével egyre 
újabb és újabb területeket fedeznek fel az 
ásványi eredetű anyagok alkalmazására. A 
korszerű gépgyártás és műszergyártás, az 
elektrotechnikai és rádiótechnikai ipar, a 
repülőgép- és hajógyártás, az elektronikai 
és rakéta-űrtechnika a szintetikus, külön
leges szerkezetű anyagok alkalmazása mel
lett nem nélkülözheti az ötvözött- és más 
kiváló minőségű fekete-, színes- és ritka
fémeket. Az, hogy a korszerű technikában 
rendkívül magas és alacsony hőmérsékle
teket, nagy nyomást, rendkívül nagy gyor
saságot kell az anyagoknak elviselni, ext
rém módon kiélezte a hőálló, korrózióálló 
és más különböző ötvözetek és fémes ve- 
gyületek előállításának problémáját. Nem 
szabad azonban elfelejteni, hogy a szinteti
kus anyagok — beleértve a műanyagokat,

valamint a szerves szintézis más termékei
nek előállítását stb. — a földgáz, kőolaj, 
kőszén, éghető palák és más ásványi ere
detű természetes anyagok felhasználásán 
alapul.

10. A fekete- és színesfémek, tüzelőanyagok 
és más nyersanyagfajták termékei megta
karításának legfontosabb és hatalmas tar
taléka a leszerelés. Az imperialista orszá
gok hibájából az emberiség a haditechnika 
gyártására hatalmas mennyiségű ásványi 
készleteket használ fel. A leszerelés létre
jötte esetén — amint ezt a Szovjetunió és 
a szocialista tábor valamennyi országa ja
vasolja — , az ásványi kincseket a gazdaság 
további fejlesztésére és az egész emberiség 
életszínvonalának növelésére használhat
nák fel.

11. Eltekintve az utóbbi években számos ipari
lag fejlett országban észlelhető válság- 
jelenségektől, mégis a világ általános ten
denciájára jellemző az ipari termelés to
vábbi növekedése, amit az ásványi nyers
anyag-felhasználás egyre fokozódó mértéke 
kísér. Ezzel a tendenciával kapcsolatosan 
minden alap megvan annak feltételezésére, 
hogy 2000-ig az ásványi nyersanyagokban 
mutatkozó szükséglet nem csökken. Ellen
kezőleg, mint ahogy ezt számos, az utóbbi 
években sok országban készített prognózis 
és számítás valószínűsíti, az ásványi nyers
anyagokból és származékaikból a szükség
let tovább emelkedik.
Nincs kizárva annak a lehetősége, hogy mi
után a gazdag lelőhelyek száma — amelyek 
kedvező helyen és elérhető mélységben van
nak — állandóan csökken, valamint azért, 
mert a deficites ásványi nyersanyagokat 
részben szintetikus mesterséges anyagok
kal helyettesítik, az ásványi nyersanyagter
melés üteme a 2000-ig fennmaradó húsz
éves időszak alatt valamivel alacsonyabb 
lesz, mint a megelőző 20 évben (1961— 
1980) volt.
Figyelembe véve bolygónk lakossága szá
mának növekedését (ami az ENSZ számí
tásai szerint 2000-ben meghaladja a 6 mil
liárd főt, az 1981-es 4,4 milliárd fővel 
szemben), valamint a világ termelésének 
további növekedését, az eddig elért nyers
anyagtermelési világszínvonal nem marad
hat változatlan és a fennálló, valamint a 
várható újabb nehézségek ellenére 2000-ig 
tovább emelkedik. A nukleáris technikának 
a közeljövőben várható fejlődését is ügye
imbe véve, a kőszén-, és kőolajszükséglet, 
— ami nemcsak tüzelőanyagot, hanem fon
tos technológiai nyersanyagokat is jelent a 
vegyipar számára — , a közeli évtizedekben 
tovább emelkedik. A műanyagok és más 
szintetikus, különleges szerkezetű anyagok 
gyártásának jelentős növekedése ellenére 
világméretekben, hosszú ideig nemcsak, 
hogy nem csökkennek, hanem tovább emel
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kednek a szükségletek acélból, alumínium
ból, rézből, nikkelből és titánból. 
Természetes, hogy az ásványi nyersanya
gok kutatásának, leművelésének és feldol
gozásának körülményei évtizedről évtized
re egyre bonyolultabbá válnak, amit vi
szont a költségek növekedése és az ásványi 
nyersanyagárak emelkedése kísér. Ismere
tes, hogy már a hetvenes években nemcsak 
a kőolaj- és a földgázárak emelkedtek, ha
nem más ásványi nyersanyagok és fémek 
árai is, ami látható a 9. ábrán, amely az 
1970— 1980 közötti áralakulást mutatja be.

9. ábra
Néhány ásványi nyersanyag és fém világpiaci árának 
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Megjegyzés:
Összeállítva a külföldi források alapján az éves átlagos 
irányárak alapján. Lehetséges, hogy a közölt adatok hi
bával terheltek, amely azonban nem változtat azon, 
hogy tendenciájukban jól mutatják az árak folyamatos 

növekedését.

Következésképpen az ásványi nyersanyag
kitermelés növekedésének legfőbb „hatá
ra” , vagy pontosabban a legfőbb korlátozó 
tényezője nem a hasznos ásványi nyers
anyagok kimerülése fizikai értelemben, ha
nem az embri társadalom gazdasági lehe
tőségei lesznek. Ezért van kiemelkedő je
lentősége annak, hogy az ásványi nyers
anyagtermelés terén elvileg új műszaki 
eszközök kerüljenek kifejlesztésre és fel- 
használásra.

A  XX. század utolsó 20 évében a lehetsé
ges termelési szintekre vonatkozó adatokat 
(1981— 2000 évek) a 10. ábrán láthatjuk: 
ezek az adatok két változatban szerepelnek. 
Természetesen a prognózis-adatok csak fel- 
tételezések, s a szerző véleménye szerint 
a megadott számok inkább alá, mint túl
becsültek.
A 11. ábrán bemutatjuk számos kutatás és 
prognózis összetett eredményét, amelyeket 
a világ különböző országainak tudósai pub
likáltak a világ feltételezett energiaszük
ségletéről a XXI. században, és hipotézis 
formájában szerepelnek az elsődleges ener
giaforrások, nevezetesen, a szerves tüzelő
anyagok, a nukleáris energia, valamint más 
energiafajták (vízienergia, geotermikus 
energia, napenergia, szél, valamint az ár
apály energia stb.) lehetséges arányai.

12. A fejlődő gazdaság ásványi nyersanyaggal 
való ellátása problémájának megoldásában 
legfontosabb szerepe a földtani kutatásnak 
van. Ennek során —  amint a Szovjetunió 
tapasztalata tanúsítja —  a földtani kuta
tásnak jelentős mértékben meg kell előznie 
a bányászati ágazatok fejlődését azzal, hogy 
kellő időre biztosítja az ipari ágazatok szá
mára a megbízhatóan megkutatott készle
teket és azt, hogy az iparnak módjában 
legyen kiválasztani azokat a lelőhelyeket, 
melyekre az optimális műszaki-gazdasági 
mutatók a jellemzők. Tekintettel a lelőhe
lyek kutatásának egyre növekvő költségei
re, igen fontos feltétel a földtani kutatás 
hatékonyságának fokozása, ami úgy érhető 
el, hogy e munkák során a legkorszerűbb 
módszereket és műszaki eszközöket alkal
mazzák.
Fontos jelentőséget tulajdonítva a Szovjet
unióban folytatott földtani kutatásoknak, 
az SZKP XXVI. kongresszusa határozatai
ban szerepel, hogy:
„Biztosítani kell az ország területe földtani 
megismerésével összefüggő munkák meg
gyorsítását, az ásványi nyersanyagok meg
kutatott készleteinek növelését, elsősorban 
az energetikai nyersanyagokból. Intézkedé
seket kell tenni kőolaj-, és földgázlelőhe
lyek felfedezésére Nyugat- és Kelet-Szibé- 
riában, a Szovjetunió európai részében, 
Közép-Ázsiában és a Kazah SzSzK-ban, 
valamint a kontinentális self-területen. Bő
víteni kell a működő bányavállalatok 
nyersanyagbázisát, különösen a területi
termelői komplexumok kialakításának kör
zeteiben. Fokozni kell a gazdag és könnyen 
dúsítható fekete- és színesfémek, a bauxit, 
a foszforit, a kőszén, az égőpala és a ha
sadóanyag-lelőhelyek felkutatásával és 
megkutatásával összefüggő munkákat, az 
építőanyagok és az. ásványi műtrágyák 
gyártásához szükséges nyersanyagok kuta
tását, valamint a felszín alatti vízfajták 
kutatását.
Gyorsabb ütemben kell fejleszteni a kor
szerű geofizikai és geokémiai kutatási mód
szereket, széles körűen kell alkalmazni a
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10. ábra
A feltételezett termelés prognózisa a XX. század utolsó 20 évében az ásványi nyersanyagok fő fajtái esetében

1981—2000

Kitermelve 
a század elejétől 

1901— 1980

ebből
1961—1980

között

A jelenlegi évi 1981—2000. évi prognózis
termelési szint 

átlagadatok 
szerint

1979., 1980., 1981. 
évekre

1. változat 
az 1980. évi 

szintet 
2000-ig 

meghagyva

2. változat 
kisebb évi 

növekedéssel

Szén
Gt 141,5 58,5 3,7 74 76 — 78

Kőolaj
Gt 60,7 44.5 3,05 61 62 — 63

Földgáz
Tm:l 26,7 21,0 1,55 31 33 — 35

Vasérc
Gt 26,6 14,5 0,9 18 20 — 23

Bauxit
Gt 1,2 0,96 0,075 1.5 1,8— 2

Réz
Mt 195,5 100,3 5,9 118 130 —140

Nikkel
Mt 13,2 8,4 0,54 10,8 13 — 14

Molibdén
Mt 1,8 1,3 0,095 1,9 2 — 2,2

Megjegyzés:

1. A szén, kőolaj, földgáz és vasércnél a világtermelés van feltüntetve; a bauxit, réz, nikkel és molibdén — a 
szocialista országok nélkül.

2. A szénnél a kőszén és barnaszén együttesen; a kőolajtermelésbe beszámítva a gázkondenzátum is; a vas
ércnél és bauxitnál — áruérc feltüntetve.

11. ábra

A világ energiafelhasználása a következő évszázadban
(prognózis)

geológiában a légi és kozmikus eszközöket 
a Föld természeti erőforrásainak kutatásá
hoz, módszereket kell kidolgozni és alkal
mazni az ásványi nyersanyaglelőhelyek 
gyorsított gazdaságföldtani értékelésére. 
Biztosítani kell a földtani kutatási szerve
zetek modernebb technikai eszközökkel való 
további ellátását, azok felszerelését haté
kony műszerekkel, berendezésekkel és szál
lítóeszközökkel.”
A szovjet geológusok mozgósítják minden 
erejüket és tapasztalatukat, hogy teljes 
mértékben teljesítsék az SZKP XXVI. 
kongresszusa határozatait, s hogy a KGST- 
tagállamok geológusaival való együttműkö
désük során megtegyék a szükséges lépése
ket a szocialista tábor országai gazdaságá
nak fejlesztéséhez szükséges ásványi nyers
anyagok biztosítására.
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Az ásványi nyersanyagkutatás 
mint tudomány és mint értéktermelő 
gazdasági tevékenység

DR. BENKÖ FERENC

Az ásványi nyersanyagkutatás a földtannak önálló 
tárggyal, jól elhatárolható munkaterülettel, jól defi
niálható feladatokkal és saját módszerekkel rendelkező 
tudományága. Tudomány voltát mind a fejlett tőkés
országok, mind a szocialista államok elismerik. 
Hazánkban ez történeti okok, valamint vitatható szak
mai gyakorlat miatt kevésbé érvényesül.

Az ásványi nyersanyagkutatás a felfedezett és meg
kutatott ásványi nyersanyagkészlet formájában köz
vetlenül új értéket állít elő. Közvetve új értéket állít 
elő a nyersanyagok komplex hasznosítását lehetővé 
tevő, valamint a megkutatott földtani objektumok 
rendeltetésszerű használatának biztonságát növelő ku
tatás. Ennek az utóbbinak az értéke a kockázat csök
kenésének a földtani kutatás eredményeként létrejött 
nagyságával fejezhető ki.

A közeli jövő aktuális feladataiként a prognózisok 
tárgyi megalapozottságának növelése, a nagyüzemi 
bányászat földtani kutatással való megalapozása, 
— ezen belül a termelési kutatás szerepének növe
lése —, valamint a „forradalmian új” nyersanyagter
melési módszerek földtani kutatási követelményrend
szerének kialakítása jelölhető ki.

1. Az ásványi nyersanyagkutatás, mint 
tudomány

1.1 Az ásványi nyersanyagkutatás tudomány 
voltának vizsgálatakor mindenekelőtt azt szük
séges tisztázni, hogy valójában mi a tárgya és 
a feladata.

Az ásványi nyersanyagkutatás célja, ill. fő 
feladatai az ásványi nyersanyag-előfordulások

—  ipari típusainak és az ott elhelyezkedő 
ásványi nyersanyagkészletek meghatározása;

— földtani települési viszonyainak, mint a 
termelést meghatározó földtani feltételeknek a 
tisztázása;

— előzőekben említett sajátosságainak meg
ismeréséhez a legmegfelelőbb, leghatékonyabb 
kutatási módszerek megválasztása;

—  földtani és gazdasági értékelése a kutatási 
adatok alapján.

A földtani és gazdasági értékelés azonban 
nemcsak célja és tárgya a nyersanyagkutatás
nak, hanem egyben a legfontosabb módszere 
is. Ennek lényege az állandó összehasonlítás. A 
kutatás során ti. állandóan összehasonlítjuk

— az új kutatási eredményeket a megelőző
kével,

— a telep és az előfordulás földtani sajátos
ságait az ipari követelményekkel,
s ezekből vonjuk le a további kutatásokra vo
natkozó földtani és gazdasági következtetésein
ket. *

* A  Magyarhoni Földtani Társulat Észak-magyarországi Szak
osztályának és a Magyar Geofizikusok Egyesülete Alföldi 
Szakosztályának a borsodi műszaki hetek keretében Az ásvá
nyi nyersanyagkutatás módszertana és hatékonysága témakör
ben 1979. május 23-án rendezett ankétnak — a szakosztály ve
zetőségének felkérésére — tartott bevezető előadása.
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1.2. Az ásványi nyersanyagkutatás említett 
fő oldalai világosan jelzik, hogy a kutatást tu
datosan és megfelelő színvonalon végző kutató
nak egész sor — és nemcsak földtani — tudo
mány ismeretével kell rendelkeznie.

Az előfordulások ipari típusainak meghatá
rozásához egyaránt tisztában kell lennie a te
leptannal és a nyersanyagok gazdasági je
lentőségét meghatározó tényezőkkel. Ehhez a 
földtudományok köréből ismernie kell a mag- 
matizmust, szedimentológiát, litológiát, sőt a 
geomorfológiát, a települési viszonyok meghatá
rozásához a tektonikát stb. A legmegfelelőbb 
kutatási módszerek meghatározásához a kuta
tási technikával, a kutatási metodikával, sőt a 
közgazdaságtudomány alapjaival, a készletszá
mításhoz pedig a matematikai statisztika ele
meivel is tisztában kell lennie.

Amikor a földtani és gazdasági értékelést 
végzi, rendelkeznie kell az ásványi nyersanya
gok alapvető bányászati, dúsítási és feldolgo
zási, valamint közgazdasági kérdéseinek általá
nos ismeretével. Természetesen nem teljes is
meretével, de az alapjaival, és főleg azokkal a 
vonatkozásaival, amelyeket közvetlenül és alap
vetően a nyersanyagoknak, ill. nyersanyagelő
fordulásoknak a kutatás során és révén megis
mert természetes tulajdonságai befolyásolnak.

1.3. Ha a kutatónak ennyi és ilyen sokféle 
szakmai ismeretre van szüksége, jogosan felvet
hető az a kérdés: egyáltalában kell-e azt bizo
nyítani, tudomány-e az ásványi nyersanyagku
tatás. Ez ti. magától értetődő, és aligha vitat
ható. Hogy mégis újra és újra bizonygatni kell, 
azt jelenti, hogy hazánkban még nincs minden 
rendben körülötte.

Országunkon kívül ti. ez valóban nem prob
léma. A  fejlett tőkés országokban nem tudo
mány voltát, hanem legfeljebb önállóságát vi
tatják. Az ottani gyakorlat ti. — alkalmazott 
teleptanként —  csupán a teleptan részének 
hajlandó tekinteni. Ilyen minőségben tehát ott 
tudomány, de nem önálló.

A Szovjetunió ban s a szovjet kutatási gya
korlatot alkalmazó népi demokratikus orszá
gokban az ásványi nyersanyagkutatást egyértel
műen a földtani tudományok önálló, igen fon
tos részének tekintik, melynek önálló kutatási 
területe és saját módszerei vannak. Nem vélet
len egyébként, hogy a földtannak ez a tudo
mányága az egész világon itt a legfejlettebb: 
a Szovjetunióban és a szocialista országokban 
teremtődtek meg azok a feltételek és népgazda
sági igények, melyek e tudományág kialakulását 
és magas színvonalú fejlődését nemcsak lehető
vé, hanem objektíve szükségessé is tették. Az
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egységes, tervszerű és céltudatos irányítás, a 
kutatási tapasztalatok általánosításának és ezek 
minél nagyobb mértékű elterjedésének igénye 
— az ásványi nyersanyagelőfordulások rend
kívüli változatosságával párosulva — egyaránt 
abba az irányba hatnak, hogy a kutatások tu
dományos megalapozottsága, s vele az ásványi 
nyersanyagkutatás elméleténk és gyakorlatának 
tudománya minél nagyobb mértékben fejlődjék. 
Az általánosítsának ezt a fokát és a fejlődés
nek ezt a színvonalát a tőkés országokban a 
különböző vállalatok közti konkurrenciaharc, a 
vállalati tapasztalatok ipari titokként kezelésé
nek gátló hatása objektíve nem is teszi lehe
tővé.

1.4. Annak, hogy hazánkban mégis ilyen fe
lemás helyzet alakult ki az ásványi nyersanyag- 
kutatás tudomány voltának elismerése körül, na
gyon komoly történeti és gyakorlati okai van
nak.

1.41. A történeti okok elemzésekor minde
nekelőtt tényként állapíthatjuk meg, hogy a 
földtan tudománya alapvetően a német nyelv- 
területről került hazánkba. Módszereit, rendel
tetésének megítélését és eredményeinek értéke
lését — főleg az idősebb generáció — a német 
(osztrák-német) tudományból ismerte meg. Ért
hető, hogy a földtan, ill. különböző ágai tudo
mány voltának megítélésében sokkal inkább a 
német elviség érvényesült, mintsem az a jó 
értelemben vett angolszász pragmatizmus (gya
korlatiasság), amely sok vonatkozásban kezdet
től fogva mind a mai napig felismerhető az an
gol és amerikai tudományban.

Ebből az ,,elviség”-ből logikusan következik 
az a tipikus doktriner szemlélet, amely szerint 
csak a tiszta elméleti munka tekinthető tudo
mánynak, méghozzá annál magasabbrendűnek, 
minél távolabb van a gyakorlattól. Ha valami
nek gyakorlati jelentősége van, az már nem tu
domány, legfeljebb valamiféle mesterség, amit 
a tudomány — a „tiszta tudomány” — szem
pontjából legalábbis gyanakvással kell fogadni. 
Jelzi ezt az a sajnos, a gyakorlatban nagyonis 
érvényesülő szemlélet, mely egy kagyló, csiga 
vagy tüskönc bütykeinek a megszámlálását ma
gasrendű tudományos tevékenységnek minősíti, 
egy hasznosítható nyersanyagtest változékony
sági törvényszerűségeinek a vizsgálatát viszont 
ipari rutinmunkának, magyarán favágásnak te
kinti.

Kétségtelen, hogy Vadász professzor is a 
tiszta tudomány hirdetője volt. Csakhogy ő a 
gyakorlati földtan olyan széles skálájú iskoláját 
bejárta, ami egyikünknek sem jutott osztályré
szül. Két és fél évtizedes ipari munkájának 
magas tudományos színvonala is inkább cá
folta, mintsem hitelesítette azt, amit mondott.

Korántsem fogadhatjuk azonban el ugyanilyen 
meggyőző erejűnek azok hasonló, sőt azt szinte 
abszolutizáló véleményét, akik a gyakorlattal 
soha semmiféle kapcsolatban nem voltak, — kü
lönösen amikor látjuk a nyersanyagkutatás ál
talános fejlődését és hazai jelentőségének is ro
hamos növekedését.
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Hogy ez a felfogás még ma is mennyire ér
vényesül a gyakorlatban, elegendő csak két pél
dát említeni. Az egyik, hogy a budapesti egye
tem geológusképzésének legutóbbi, 1978. au
gusztusi—szeptemberi változatában az őslény
tani és biológiai tárgyak összóraszáma nagyobb 
volt, mint az általános és szerkezeti földtan, 
földtani térképezés, történeti- és regionális 
földtan együttvéve, és csaknem tízszerese volt 
az ásványi nyersanyagkutatás, készletszámítás 
és bányaföldtan óraszámának.

A miskolci képzésben épp az ankét résztve
vőinek többsége számára is közismertek azok 
az anomáliák, amelyek nem is olyan régen az 
egyetemen voltak tapasztalhatók; negatív hatá
sukat csak ezután lehet majd igazán felmérni.

Egy másik példa: Hámor G.-nak a közel
múltban készült összeállítása szerint 1952, azaz 
a tudományos minősítés bevezetése óta 118-an 
kaptak földtudományi minősítést a földtan te
rületéről. Ebből

43 ásványtan, kőzettan, geokémia 
55 őslénytan, rétegtan, földtan 
2 tektonika tárgykörű.

Ez összesen kerek 100. Marad a
szénhidrogénföldtanra 7
alkalmazott és gazdaságföldtanra 5
mérnökgeológiára és hidrogeológiára 6 fő

Azt hiszem, ehhez nem szükséges kommen
tár. Mivel pedig ennél az iparban, gyakorlati 
területen dolgozók közül is többnek van minő
sítése, ez azt jelenti, hogy jó részük célraveze
tőbbnek látta, ha nem gyakorlati, hanem vala
milyen rétegtani, őslénytani, kőzettani vagy 
egyéb általános témát választ.

(Az összeállításban nem szerepel az a mintegy 
tucatnyi szakember, akiknek munkáját a mű
szaki tudományok illetékességi körébe utalták, 
és ott szereztek minősítést —  földtani tárgy
körből.)

1.42. Önkritikusan el kell viszont ismernünk 
azt is, hogy a földtan szakmai gyakorlata is sok 
tekintetben ellentétesen hat az ásványi nyers
anyagkutatás tudomány voltának elismerésével. 
Tudományos és operatív irányító szerveink 
mind a mai napig nem tulajdonítottak különö
sebb jelentőséget annak, hogy a földtant „zárt 
szakmává” tegyék, amint messzemenően töre
kednek erre pl. az ügyvédek, mérnökök, s 
szinte kizárólagossággal az orvosok, pontos kö
vetelmények alapján elválasztva a szakma gya
korlásától a zugügyvédet, a kontárt vagy a ku- 
ruzslót.

Amilyen helyes ez a nyíltság az elméleti tu
dományos munkában —  végső soron ez a tu
domány művelésének demokratizmusát fejezi 
ki — , olyan nehézségeket és veszélyeket rejt 
magában a gyakorlati földtani feladatok vég
zésében.

A „tiszta” tudományban ti. az állandó nyílt 
és elvi viták révén van mód a vélemények ösz- 
szevetésére, a tételek valóságának szinte társa
dalmi jellegű ellenőrzésére (más kérdés, hogy 
ez a valóságban milyen mértékben valósul 
meg). A gyakorlati munka tudományos meg
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alapozásában azonban — melynek az előzőhöz 
képest rendszerint jóval nagyobb anyagi és mű
szaki vonzata van —  könnyen előfordulhat, 
hogy a cél-eszköz viszony visszájára fordul, s 
azok vindikálják maguknak a döntés jogát, akik 
az eszközökkel rendelkeznek, de sem a cél meg
határozásához, sem elbírálásához nincs megfe
lelő szakmai felkészültségük, — s a szakma kü
lönböző okok miatt hajlandó is ezt az illetékes
séget elfogadni, sőt ha az adminisztratív hata
lommal párosul, szinte orákulumként kezelni.

Az 1.2. pontban vázoltuk, milyen sokféle tu
domány, ill. tudományág ismeretanyagával kell 
rendelkeznie az ásványi nyersanyagkutatás 
művelőjének, hogy a prognózis előkészítésétől 
kezdve a nyersanyag termelésének befejezéséig 
ura legyen a folyamat földtani irányításának. 
Enélkül lehet dönteni, véleményt mondani, sőt 
azt a hályogkovácsok magabiztosságával — de 
nem azok eredményességével — másokra oktro
jálni. A helyzetet az súlyosbítja, hogy ebben az 
esetben hiányzik a tárgyszerű tudományos meg
alapozottság egyébként magától értetődő igé
nye és a társadalmi kontroll, a nyílt és tárgy
szerű tudományos vita: a kinyilatkoztatást csak 
követni lehet, vitatni nem. így azonban újdon
ságként lehet felfedezni negyedszázados gya
korlatot (csak másként kell nevezni), s bölcses
ségként lehet hirdetni szakmai és logikai szem
pontból tarthatatlan tételeket is.

2. Az ásványi nyersanyagkutatás, mint érték- 
termelő gazdasági tevékenység

Az iparban dolgozó, a gyakorlati munkát vég
zők számára aligha szükséges külön bizonygatni, 
hogy az ásványi nyersanyagkutatás legfontosabb 
feladata az ország ásványi nyersanyagkészleté
nek növelése, ásványi nyersanyag-potenciáljá
nak minél magasabb szintre emelése.

2.1 ' Ennek megfelelően a földtani kutatás 
kimutatott és megkutatott nyersanyagkészlet 
formájában közvetlenül új értéket állít elő. Ez a 
készlet a kutatás „készterméke” ; minden más 
ennek csak előkészítője, félkészterméke, rész
terméke lehet. Az ásványi nyersanyagkészlet az 
a termék, amellyel az ásványi nyersanyagkuta
tás hozzájárul a népgazdaság vagyonának növe- 
éséhez.

Nem mindegy azonban, hogyan állapítjuk meg 
ennek a vagyonnak az értékét. Kérdés, hogy ez 
ma reális alapon történik-e. Az ti. mindenesetre 
elgondolkoztató, hogy az ország 1978. I. 1-i ösz- 
szes megkutatott ásványi nyersanyagkészleté
nek (az építőipari és ásványbányászati nyers
anyagok kivételével) értéke 584 Mrd Ft, mind
össze 110 Mrd Ft-tal haladja meg az éves nem
zeti jövedelmet (474 Mrd Ft). Mert ha az ország 
— nem kitermelt, hanem ismert — nyersanyag- 
készletének értékét megközelítőleg egy évi nem
zeti jövedelemmel elő lehet állítani (sőt a né
hány évvel megelőző számítások szerint negyed
évivel) valóban kérdéses, érdemes-e erőlködni 
az ásványi nyersanyagkutatás dolgában. Sze
rencsére ez csak szónoki kérdésként vetődhet

fel, de azért jelzi a gyakorlatban alkalmazott 
megítélés fonákságát, s egyben alighanem a 
tarthatatlanságát is.

Az ásványi nyersanyagkutatás által ásványi 
nyersanyagkészlet formájában a népgazdaság 
számára előállított új érték természetesen nem 
olyan értelemben új, hogy magát az ásványi 
nyersanyagot, ill. nyersanyagkészletet a földtani 
kutatás teremti meg. Ez a készlet megvolt az
előtt is, s megvan az is, amelyet csak ezután 
fogunk felfedezni, mert az, hogy hol és mennyi 
ásványi nyersanyag keletkezett, évmilliókkal 
ezelőtt eldőlt. De az ásványi nyersanyagkutatás 
az a termelő tevékenység, amely ezt az addig 
magában való dolgot kézzelfoghatóvá, nekünk 
valóvá változtatja, ismeretlenből ismertté teszi, 
mégpedig a tudományos és műszaki haladásnak, 
a kutatás fejlődésének megfelelően mind na
gyobb és nagyobb mértékben.

2.2 Az ásványi nyersanyagkutatásnak azon
ban lehetősége van arra is, hogy indirekt úton 
növelje az ásványi nyersanyagkészleteket.

Egyrészt azzal, hogy kutatásokat végez és 
ajánlásokat ad az ásványi nyersanyag és a ben
ne lévő összes alkotók teljes felhasználására, 
sőt a melléktermékek és meddőnek tekintett 
anyagok valóban komplex hasznosítására, más
részt azzal, hogy a földtani és a technológiai 
kutatások együttesével új, addig meddőnek te
kintett anyagokat minősít ásványi nyersanya
gokká, léhetőséget adva a távlati iparfejlesztési 
célkitűzések irányainak kialakítására és a távlati 
népgazdaságfejlesztési koncepciók kidolgozására.

A komplex hasznosítás lehetőségeinek tisztá
zása magától értetődően komplex vizsgálatot 
igényel. Ezért a komplex vizsgálat sohasem ön
cél, mint ahogyan ezt a tiszta tudomány képvi
selői oly gyakran hajlandók értelmezni, hanem 
nagyonis céltudatos, gyakorlati célok determi
nálta igény: a komplex hasznosítás lehetőségét 
tisztázó megismerést jelenti.

A készletnövelés további eszköze a minél tel
jesebb kitermelés és kihozatal elérése. Erre a 
kérdésre — különleges jelentősége miatt — az 
aktuális feladatok közt még visszatérek.

2.3 Közvetett formában állít elő anyagi érté
ket a földtani kutatás akkor, amikor a termé
szeti környezeti viszonyok, ill. természeti kör
nyezeti potenciál földtani elemeinek feltárása és 
megfelelő megbízhatóságú megismerése révén a 
már megengedhető, vagy a még elviselhető mér
tékűre csökkenti a legkülönbözőbb gazdasági 
tevékenységekkel vagy létesítmények megvaló
sításával járó kockázatot. Az indirekt értékter
melés teljesen tisztán jelenik meg a többi 
gyakorlati célú, a földkéreg nem ásványi nyers
anyagtermelés céljára való igénybevételéhez 
szükséges feltételek tisztázására irányuló föld
tani kutatás során.

Az ásványi nyersanyagkutatásnak is megvan 
ez a közvetett értéktermelő funkciója, bár ezt az 
ásványi nyersanyagkutatás során nem szokás 
tudatosan elkülöníteni az ásványi nyersanyag- 
készlet képviselte értéktől. Ez a földtani kuta
tásnak az a sajátossága, hogy a szükséges föld
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tani ismeretek megszerzése révén csökkenti a 
kutatási eredményeket hasznosító ágak, ill. ága
zatok gazdasági tevékenységének kockázatát, 
resp. növeli az ipari létesítmények megvalósítá
sának (-ulásának), ill. rendeltetésszerű üzemel
tetésének biztonsági fokát.

A kutatásnak ez a sajátossága minden kuta
tási fázisban érvényesül. A felderítő és előzetes 
kutatás során azonban egyértelműen mérhető 
közvetlen értéktermelés jelentkezik az új ásvá
nyi nyersanyagkészlet formájában. Elvileg is 
világosan elkülönülten jelenik meg az indirekt 
értéktermelés azokban a kutatási fázisokban, 
amelyek gyakorlatilag már nem, ill. nem lénye
gesen módosítják az ásványi nyersanyagkészlet 
mennyiségét, azaz a részletes és a termelési kuta
tás során. Ezek a fázisok a földtani kutatás köz
vetett értéktermelési funkcióját a létesítést 
(bányatelepítést) és a termelést befolyásoló ter
mészeti (földtani) tényezők tisztázása, az előfor
dulás földtani, bányaföldtani-bányaműszaki vi
szonyainak meghatározása révén teljesítik.

Világosan, tisztán elkülöníthetően jelentkezik 
az indirekt értéktermelés azokban a gyakorlati 
feladatokban, amelyeket a földtani kutatás

— a lakásépítés, ipari és kommunális épít
kezések,

— az út-, vasút-, híd-, víz-, távvezeték- stb. 
építések megfelelő előkészítése,

— a mezőgazdaság legfontosabb természeti 
erőforrásainak, valamint

— a környezetvédelem földtani feltételeinek 
és hatásának tisztázása érdekében végez.

Ezeket a feladatokat a földtan elősorban a 
megfelelő mérnökgeológiai (építésföldtani), víz
földtani (hidrogeológiai), agrogeológiai stb. mun
kák elvégzésével teljesíti.

A mélyépítési, út-, vasút-, alapozás-, vízépí
tési stb. —• egyébként a bányatérségek létesítése 
sem más, mint mélyépítés — feladatokkal kap
csolatban végzett földtani kutatásnak, mint ér
téktermelő tevékenységnek a gazdasági, ill. nép- 
gazdasági jelentőségét egyelőre — meglehetősen 
vitatható módon — csupán a ráfordításon ke
resztül szokás mérni, s ebben a formában kerül 
be a beruházási,ill. megvalósítási költségekbe is. 
Ez a megoldás elvileg nem a legszerencsésebb, 
mivel a ráfordítás végső soron bármilyen mér
tékben növelhető; egyáltalán nem biztos, azon
ban, hogy ezzel az előállított érték is arányosan 
növekszik, sőt bizonyos határ-ráfordítás után 
az elérhető eredménytöbblet esetleg már a rá
fordítást sem fogja elérni.

A földtani kutatás ilyen jellegű eredménye
ként előállított új érték nagyságát sokkal egy
értelműbben és főleg valósabban tükrözné az, 
ha azt sikerülne a kockázat nagysága alapján 
(értsd: csökkenésének függvényeként) meghatá
rozni-' Kétségtelen, hogy egyelőre nincsenek 
megfelelő gazdasági értékelési módszerek arra, 
hogy az így indirekt úton kitermelt értéket a 
biztonság növekedésének formájában is kifejez
zük, pl. olyan alapon, hogy milyen mértékben 
csökken a kutatás előrehaladásával és eredmé
nyeként a kockáztatott összeg nagysága. Az erre 
irányuló módszerek kidolgozása még a jövő 
feladata. Mivel azonban ebben a földtan is első

rendűen érdekelt, kívánatos, hogy maga is kez
deményezzen és végezzen ilyenirányú gazdasá
gossági vizsgálatokat és kutatásokat, s tevéke
nyen közreműködjék a más szervek végezte 
ilyen irányú munkában.

2.4 Kétségtelen viszont, hogy nem, ill. csak 
meglehetősen erőszakoltan fejezhető ki anyagi 
érték formájában annak a földtani kutatásnak 
az eredménye, amely

■— az ország földtani felépítésének általános 
tisztázására,

— általános elméleti és módszertani kérdések 
megoldására, általában a földtani tudo
mány fejlesztésére,

— a társadalom temészettudományi (resp.: 
földtani) ismereteinek növelésére,

— a közművelődés földtani színvonalának 
emelésére stb. irányul, beleértve ebbe a 
földtani oktatás legkülönbözőbb formáit is.

Az ilyen jellegű földtani kutatásokat úgy te
kinthetjük, hogy valójában a társadalom által 
felhasznált (-ható) eszmei értéket állítanak elő.

2.5 Az ásványi nyersanyag-, ill tágabb értelem
ben vett földtani kutatás értéktermelő jellege 
kezdettől fogva megvolt; a földtan a bányászat
ból fejlődött ki önálló tudományágként, sőt a 
kezdeti időkben a földtani kutatás és a bányá
szati termelés egységes és elválaszthatatlan 
folyamat volt. A kutatásnak ez az értéktermelő 
jellege megmaradt mind a mai napig, s meg is 
lesz mindaddig, amíg ásványi nyersanyagkuta
tásra szükség lesz.

Ha pedig a tudományos és technikai forrada
lom egyik legfontosabb vonásaként azt szokás 
kiemelni, hogy a tudomány behatol a közvetlen 
termelés területére, és mint Marx megjósolta, 
aktív termelőerővé válik, — amint egyre inkább 
ez lesz az általánosan jellemző — , akkor nyu
godtan mondhatjuk, hogy a földtani kutatási 
ágak közül az ásványi nyersanyagkutatásra első 
pillanatától kezdve érvényes ez a megállapítás. 
Köztudomású az is, hogy napjainkban éppen az 
ásványi nyersanyagok jelentik a tudományos és 
technikai forradalom legfontosabb feltételeit. Az 
már a kérdés másik oldala, hogy ez nyilván
valóan visszahat magának az ásványi nyers
anyagkutatásnak a fejlődésére is.

3. Az ásványi nyersanyagkutatás
néhány időszerű kutatásmódszertani feladata

Az ásványi nyersanyagkutatás előtt álló 
legfontosabb kérdések rövid áttekintésekor, vagy 
inkább felvázolásakor a kérdésnek éppen az 
értéktermelési oldalával nem szükséges foglal
kozni, mivel ezeket a VJ. ötéves terv legfonto
sabb kutatási feladataiként néhány hete a társu
lat 1979. évi közgyűlésén erre legilletékesebb
ként a Központi Földtani Hivatal elnöke ismer
tette.*

Inkább a megvalósítás ,,hogyan”-jából kívá
nok egy-két gondolatot felvetni, hogy a kitűzött

•Lásd: Földtani Közlöny, 1979. évi 3—4. szám, 319—326. o.
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célokat hazánkban —■ a nemzetközi tapasztala
tok felhasználásával — hogyan lehetne a kuta
tási metodika és a nyersanyagkutatási módsze
rek fejlesztésével hatékonyabban megközelíteni.

Ebben az értelemben az „egyrészt” és „más
részt” aspektusából fogalmazva mindenekelőtt 
abból kell kiindulnunk, hogy

— egyrészt: annak megfelelően, ahogyan
nemcsak hazánkban, hanem világszerte 
növekednek az ásványi nyersanyagszük
ségletek, egyre rohamosabb mértékben 
növekednek a földtani (é.: ásványi nyers
anyag-) kutatással szemben támasztott 
igények is;

— másrészt: ezt a növekvő nyersanyagszük
ségletet egyre nehezebb kutatási feltételek 
közt kell kielégítenünk: egyre kedvezőtle
nebbé válnak azok a földtani feltételek, 
amelyek közt az új nyersanyag-előfordu
lásokat fel lehet fedezni. Ez olyan tény, 
ill. tendencia, amely elől nem lehet kitérni. 
Helyileg vagy bizonyos ideig lassulhat, 
esetleg meg is fordulhat, de hosszú távon 
feltétlenül érvényesül.

A nyersanyagok kutatása és termelése a fel
színi, majd a felszínhez közeli előfordulásokéval 
kezdődött, s amint ezek a lehetőségek fokozato
san csökkentek, kényszerültek egyre nagyobb 
mélységbe. Földtani-kutatási nyelvre lefordítva 
ezt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a nyílt elő
fordulások után került sor a félig nyílt, vagy 
ami ugyanaz, a félig zárt előfordulások kutatá
sára, napjainkban pedig elérkeztünk ahhoz az 
időszakhoz, amikor a kutatások súlypontja egyre 
inkább a fedett (betemetett) és a rejtett, sőt rej
tett és fedett előfordulások irányába tolódott el.

Ez azt jelenti, hogy
— nő a kutatási mélység,
— nő az előfordulások fedettsége és rejtett- 

sége, azaz
— egyre nehezebb feladatot jelent az új elő

fordulások kimutatása és meghatározása.
Ha pedig a találati valószínűség a fedettség 

miatt csökken, a kutatási mélység pedig egyre 
nő, ez azt jelenti, hogy a kutatási hatékonyság
nak tendenciájában szükségszerűen csökkennie 
kell.

Valójában azonban az ásványi nyersanyag- 
kutatás hatékonysága sem hazánkban, sem vi
lágviszonylatban nem csökken, olyan arányban 
semmi esetre sem, ahogyan ezt a kutatási felté
telek kedvezőtlenebbé válása indokolná, és re
mélhetően ez a közeli és a távolabbi jövőben 
sem lesz másként. Mindebben nagy szerepe volt 
és méginkább lesz az ásványi nyersanyagkutatás 
elméletében és gyakorlatában tapasztalható 
állandó fejlődésnek.

Amikor azonban a kutatási feltételekről be
szélünk, tulajdonképpen hozzá kell tennünk, 
hogy gyakorlatilag ugyanezek vonatkoznak a 
bányászat jövendő természeti feltételeire is. 
Azok a természeti (földtani) feltételek, melyek 
a kutatás számára kedvezőtlenek, kedvezőtlenek 
a bányászat számára is: a mélység, a fedettség, a 
tektonikai idénybevétel, az iszapot rontó víz
vagy gázhozzááramlás, — s sorolhatnánk to
vább —, nemcsak a kutatás számára jelent

nehézséget, hanem nehezíteni fogja a jövendő 
bányászatot is. Azokat a természeti körülmé
nyeket, amelyek között a kutatás folyik, s ame
lyeket a kutatás során észlelünk, a bányászatnak 
is jóelőre figyelembe kell vennie. Ez egyben azt 
is jelenti, hogy a földtan már a kutatás meg
tervezése, majd végzése során szinte automa
tikusan mintegy előzetes prognózist tud adni 
azokra a körülményekre is, amelyekre a bányá
szat során fel kell készülni.

Mindezek előrebocsátásával a soron iévő fel
adatok megoldásához szükséges teendők közül 
— korántsem a teljesség igényével — mindössze 
három kérdést kívánok kiragadni olyanokként, 
amelyeket elsőrendű fontosságúnak tartok an
nak érdekében, hogy a kutatások hatékonysága 
ne csökkenjen, hanem növekedjék, de legalábbis 
szinten maradjon. Ezek — ha nem is feltétlenül 
fontossági, de mindenesetre időrendi és logikai 
sorrendben — a következők:

— a prognózis, az előkutatás és a felderítő 
kutatás néhány kérdése,

— a nagyüzemi bányászattal kapcsolatos né
hány földtani-kutatási kérdés,

— a bányageológiai munkával kapcsolatos 
néhány kérdés.

3.1 A prognózis és a felderítő kutatás felada
tainak kijelölésekor mindenekelőtt figyelembe 
kell venni, hogy a jövendő (reménybeli) ásványi 
nyersanyag-előfordulások között is egyre na
gyobb mértékben számíthatunk olyanokra, ame
lyek felfedezése meglehetősen nehezen megold
ható feladatot jelent a kutatás számára. Olyan 
előfordulások lesznek ezek, amelyek prognózisa 
egyre inkább csak közvetett úton kapott adatok 
alapján végezhető el. Ehhez a prognózis metodi
káját kell alapvetően új irányokba fejleszteni 
nemcsak hazánkban, hanem más országokban is.

Ez azt jelenti, hogy rendkívül nagy mértékben 
nő a geofizika, s méginkább a geokémia aránya 
és jelentősége a prognózisban.

A jelenleg rendelkezésre álló prognózisok ta- 
tulsága alapján azt szűrhetjük le, hogy hazai 
vonatkozásban nagyon sok tennivalónk van 
geokémiai, metallogéniai, tektonikai, nemkülön
ben a mélykutatások módszertanának ismerete, 
az utóbbiból főleg az ezen a téren teljesen elha
nyagolt vágatkutatások alkalmazása vonatkozá
sában.

Közülük külön kell szólni a geokémiáról, ahol 
egészen felemás helyzet alkuit ki. A geokémia 
tudományos elméletében ti. nemzetközi mércé
vel mérve is kimagasló eredményeink vannak. 
Arra az egészen hétköznapi terepi („gyalog” ) 
geokémiára utalok azonban, amelyre az új elő
fordulások felderítése érdekében szükség van, s 
amelyet •— tisztelet egy-két kivételnek — szinte 
egyáltalában nem is alkalmazunk, ha igen, szinte 
elrejtve a többi módszer között. Pedig a geo
kémiának a geofizikával legalább egyenrangú 
szerepe és jelentősége kellene, hogy legyen a 
hazai előkutatásban, a légi módszereket is bele
értve.

A tudományosan megalapozott prognózis 
megkívánja magának a prognózis módszertaná
nak a fejlesztését is, ha ez egyes esetekben
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egyelőre csak a kialakítását jelenti is. Ezen be
lül különleges jelentőségű, s nyilvánvalóan 
csak a nemzetközi eredmények állandó figye
lemmel kísérésével és a tapasztalatok hasznosí
tásával megoldható feladat a tudományos ala
pok kidolgozása a fedett és főleg a zárt előfor
dulások prognózisához, valamint a földtani tér
képezés és a prognózis szoros összekapcsolása.

Mindez azt jelenti, hogy hazai prognózisaink 
készítéséhez megfelelő követelményrendszert 
kell kialakítani. Ez márcsak azért is szükséges, 
mert a kutatásokban nő a felderítő kutatás ará
nya. Ez világszerte általános tendencia; a Szov
jetunióban a legtöbb fontos nyersanyag eseté
ben ez máris elérte az 50%-ot, sőt sok nyers
anyagé meg is haladta. Hazai szénhidrogén
kutatásunkban is 60% a felderítő kutatások 
aránya.

A találati valószínűség növelése érdekében •— 
ennek a növekvő mélység miatt hatványozott 
jelentősége van — rendkívül fontos feladat a 
prognózisok tudományos megalapozottságának 
növelése. Ez sem jelenti természetesen azt, hogy 
bármikor is olyan követelménnyel léphetünk fel 
a prognózissal szemben, hogy az teljes bizton
ságú képet adjon.

A prognózis sohasem lesz teljesen megbíz
ható; azért prognózis. Csak azt tűzheti ki célul, 
hogy a lehetőségeket jelezze előre, megfelelő 
megbízhatósággal. Megbízhatóságától és való
színűségétől aligha várhatunk többet, mint amit 
annak idején Eötvös Loránd mondott az Eötvös- 
ingáról, hogy ti. azt ugyan meg tudja mondani, 
hol van a földben elásva a kincsesláda — ezt 
várjuk a prognózistól is — , azt azonban nem, 
hogy van-e benne kincs, vagy sem. Valóban, 
egyelőre csak a láda helyét tudjuk kijelölni, s 
célunk csak az lehet, hogy ezt minél nagyobb 
valószínűséggel tudjuk megadni. Hogy meg
van-e, tele van-e, az csak ezután következik, 
— de ez már nem a prognózis, hanem a fel
derítő kutatás feladata.

Scseglov akadémikus is, aki a közelmúltban 
átfogó módon foglalkozott ezzel a kérdéssel,* 
azt állapítja meg, hogy sajnos az, hogy egy in
dikáció •—- vagy akár indikációhalmaz! •— ipari 
előfordulásnak bizonyul-e a felderítő kutatás 
során, vagy pedig továbbra is indikáció marad, 
nincs szoros kapcsolatban az indikációk meg
győző erejével. Egy nagyon meggyőző és nagyon 
megalapozott indikációkon alapuló prognózis 
zárulhat negatív eredménnyel, viszont szeré
nyebb indikációkból nagyon komoly eredmé
nyek lehetnek, — pedig a Szovjetunióban igazán 
bőven van tapasztalat mennyiségi és minőségi 
vonatkozásban egyaránt.

A fő hazai feladat a prognózis szakmai-tudo
mányos megalapozásának növelése, sőt sokszor 
csak megalapozásának igénye. Ehhez nagyon 
sok tennivaló van a prognózishoz felhasználható 
ismérvek kiválasztása, azok meggyőző erejének 
tisztázása és egymással való összefüggéseinek 
meghatározása terén egyaránt.
3.2 A másik kérdéscsoport, amelyet röviden

*L.: Scseglov, A. D .: Osznovü metallogenicseszkovo analiza 
1976. (2. kiadás: 1980.)

érinteni kívánok, a nagyüzemi bányászattal 
kapcsolatos.

Világszerte tendencia, hogy a bányászat az 
utóbbi évtizedekben a kisüzemi jellegű terme
lésről egyre inkább a nagyüzemi, tömegtermelé- 
ses módszerekre tér át. Hazánk esetében sem 
kell messze mennünk példáért: az évi 7 millió 
tonnás visontai lignitkülfejtés, az évi 8 millió 
tonna barnakőszenet ígérő eocén-program, a 
recski tervek, ahol az évi 2 és 10 millió tonna 
rézérctermelés közt a legkülönbözőbb számok 
forognak közszájon (és papíron), mind jól jelzik 
ezt. Már egy kétmillió tonnás kapacitás is tekin
télyes mennyiséget jelent, öt vagy nyolc pedig 
még szebbet, mindenesetre eddig szinte elkép
zelhetetlen mennyiségeket. Az ilyen kapacitások 
már nemzetközi viszonylatban is figyelemre 
méltók, bár ott elég gyakran találkozunk 10— 15 
m tonnásokkal is, sőt a Szovjetunióból 45 mt 
kapacitásról is vannak adataink.

A bányászat tehát valóban világszerte a nagy
üzemi termelés felé orientálódik. A bányászat 
— érezve a kutatással kapcsolatban említett 
egyre kedvezőtlenebbé váló földtani, bányaföld
tani és bányaműszaki feltételeket — , ilyen mó
don tudja valamelyest kompenzálni a termé
szeti (é.: földtani) feltételek kedvezőtlenebbre 
fordulását.

3.21 A nagyüzemi termelés azt jelenti, hogy 
a termelés néhány munkahelyen koncentráló
dik. Az óriás tömegű nyersanyagmennyiséget 
2— 3, legfeljebb 4—5 helyről adja ki a bánya. 
Ennek viszont nagyon komoly konzekvenciái 
vannak, s ezek a földtani kutatással szemben is 
minőségileg új követelményeket támasztanak. 
Ilyen koncentrált termelés esetén egy-egy mun
kahely kiesése katasztrofális következmények
kel jár az egész terv teljesítésére, s a bánya 
létére vonatkozóan hosszú időre szóló problémá
kat vet fel.

Ha azonban a termelés kevés munkahelyen 
koncentrálódik, s ezek kiesése ilyen komoly kö
vetkezményekkel jár, akkor ezeknek a munka
helyeknek a földtani viszonyait nagyon ponto
san ismerni kell, mégpedig nemcsak a készlet 
mennyiségét és minőségét, hanem szükség van 
mindazoknak a tényezőknek a részletes ismere
tére, amelyek a nagyüzemi termelés megbízható 
megtervezését biztosítják. A kőzetfizikai, hidro
geológiai, por- és gázveszélyre vonatkozóan sok
kal megbízhatóbb ismeretekre van szükségünk, 
mint az eddigiek során megszoktuk.

Ezt az igényt csak fokozza az, hogy a nagy
üzemi termeléssel nő a gépesítés aránya: egyre 
több és egyre nagyobb értékű az a gépállomány, 
amely a föld alatt, ill. a bányatérségekben dol
gozik. Ezek folyamatos üzemeltetése eleve a 
kőzetfizikai viszonyok sokkal részletesebb tisz
tázását igényli, hacsak nem akarjuk a sokmilliós 
értékek eseleges elvesztését kockáztatni.

Mivel a hazai ásványi nyersanyagkutatás 
egyelőre nem tesz, ill. nem tett különbséget a 
nagyüzemi bányászathoz szükséges és a régi 
módhoz végzett kutatás közt, önmagában az is 
nagy feladatot jelent, hogy ezeket a kutatási kö
vetelményeket kidolgozzuk. Mert megvalósítani
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és megkövetelni csak azután és annak alapján 
lehet őket. Természetesen mindenekelőtt a bá
nyászatnak kell konkrétan megfogalmaznia, mi
lyen tényezők tekintetében és milyen ismeretes- 
ségi igényeket támaszt. Ezt kell majd a földtani 
kutatás nyelvére lefordítva kutatás követel
ményként meghatározni.

3.22 A kevés helyen koncentrálódó termelés 
másik következménye az, hogy megszűnik a 
nyersanyag természetes keveredésének a lehető
sége. Amikor az üzem termelése 50— 100 hely
ről tevődött össze, s ha — akkori méretekben — 
nagy is volt a kapacitás, az a napi néhány ezer 
csille termelés 5— 10 csillénként jött össze a fej
tésekből, s mivel a munkahelyek térbeli eloszlása 
az előfordulásnak szinte az egész területét kép
viselte, a napi termelés is gyakorlatilag jó kö
zelítéssel az előfordulás tényleges (természetes) 
átlagminőségének felelhetett meg.

Ha azonban az előfordulás termelése csak 
1— 2, de akár 4— 5 helyről származik, nem is 
várható, hogy ez az átlagminőség automatikusan 
kialakul, — holott a tömeges felhasználást 
igénylő nagyüzemi feldolgozási technológiák 
megkövetelik az egyenletes minőséget. Ezt rend
szerint csak a felszínen, utólagos dúsítással, 
vagy készlethányók keverésével lehet biztosí
tani. Ez azt jelenti, hogy sokkal inkább meg
nőnek a nyersanyag minősége megismerésének 
pontosságával, részletességével és megbízható
ságával szembeni igények, — ezt követeli meg 
egyébként a dúsítás, ill. felszíni keverés ésszerű 
megszervezése is —, de jelenti azt is, hogy a 
geológus munkája nem zárul le többé a bányá
ban, hanem kiterjed a dúsítás területére is.

3.3 A nagyüzemi termeléssel kapcsolatos föld
tani-kutatási követelmények, ill. igények kér
dése valójában automatikusan átvezet a terme
lési geológiai szolgálatok munkájával kapcsola
tos újszerű kérdésekhez, ill. feladatokhoz.

3.31 A nagyüzemi termelés igénye és a kuta
tási körülmények megváltoztatása egészen új 
követelményeket jelent a bányageológus számá
ra. A bányageológiának azzal a kellemetlen és 
ellentmondásos helyzettel kell szembenéznie, 
hogy

— a nagyüzemi termelés feltételeinek bizto
sítása miatt megnövekedtek az előfordulás 
földtani viszonyainak, a nyersanyag meny- 
nyiségének, sőt minőségének, vastagságá
nak, települési viszonyainak stb. megisme
résével szemben támasztott részletességi és 
megbízhatósági igények, s különös fontos
ságúvá vált a kőzetek fizikai állapotának 
tisztázása, s mindezeknek a tényezőknek 
az alakulását ma már nem elég csupán mi
nőségileg tisztázni; egyre inkább szükséges 
a viszonyok mennyiségi alakulásának meg
határozása is

— ezzel szemben többek között épp a mély
ség eltolódása miatt reálisan egyre kevésbé 
lesz mód arra, hogy az előfordulást olyan 
részletesen megismerjük és megkutassuk, 
mint megelőzően, még kevésbé arra, hogy 
olyan részletességgel, amelyet a nagyüzemi

bányászat biztonságos üzemmenete folya
matosan megkövetelne. (Ez egyébként sem 
a telepítés előtti részletes kutatás feladata.)

Márpedig az előfordulás minden olyan föld
tani jellegét és ismérvét, amely a termelés fo
lyamatosságát befolyásolja, ill. befolyásolhatja, 
olyan mértékben kell ismerni, hogy azok kedve
zőtlenebbre fordulását előre lehessen jelezni a 
termelés során, megelőzve, hogy munkahelyi 
katasztrófát okozzon, ill. katasztrofális következ
ményekkel járjon. Ez önmagában is rendkívül 
megnöveli a termelési kutatással szemben tá
masztott követelményeket, s ezt csak fokozza a 
bányatelepítést megelőző kutatások említett sa
játossága.

Ezeknek az új követelményeknek a kialakítá
sához, megköveteléséhez és teljesítéséhez ugyan
csak az szükséges, hogy tudományosan megala
pozva és a gyakorlati tapasztalatokat figyelembe 
véve meghatározzák őket, teljesítésüket meg is 
követeljék, a megköveteléshez viszont biztosít
sák is az objektív feltételeket (létszám, eszköz 
stb.).

3.32 Különleges jelentőségű és felelősségű a' 
termelési geológiának az ásványi nyersanyagok 
legteljesebb kitermelésében játszott szerepe.- Ez 
magával hozza a termelési veszteség meghatáro
zását, csökkentéséért folyó szüntelen harcot, a 
meghatározáshoz viszont a rendszeres termelési 
kutatást. Enélkül a termelési veszteséget és a 
hígulást reálisan nem is lehet meghatározni.

Ha valahol, az ásványi nyersanyagokkal való 
takarékosságot már a föld alatt meg kell kez
deni.

3.33 Egészen külön kérdés azoknak a „forra
dalmian új” bányászati, vagy inkább termelési 
módszerek nek a kérdése, amelyekről mostaná
ban annyi hallhatunk, ill. olvashatunk, — de 
amelyek bevezetésének reális feltételei tisztá
zása érdekében már jóval kevesebbet teszünk.

Az ásványi nyersanyagkutatás elméletének 
napjainkban egyik fontos kérdése lenne az, hogy 
egyáltalában megvizsgálja, majd tisztázza azokat 
a földtani feltételeket, amelyek egy-egy ilyen 
„forradalmian új” bányászati módszer kialakítá
sához, ill. gyakorlati alkalmazásához szüksége
sek.

Röviden érintve a három leggyakrabban em- 
legetettet:

1. A hazai viszonyokat figyelembe véve föld
tani oldalról a legnagyobb fantáziát az automa
tikus távirányítású, ember nélküli földalatti 
termelésben látom, de ez is minőségileg új ku
tatási követelményeket jelent.

2. A kőszén földalatti elgázosításának meg
valósulásában egyelőre nem sok realitást látok. 
Nem is annyira azért, mert egyelőre a termé
szetes földgáz árának 10, sőt 100— 150-szeresé- 
ért sikerült 700— 1300 kalóriás gázt előállítani 
— elvégre a kísérleti stádiumtól nem is várható, 
hogy azonnal gazdaságos is legyen —, hanem 
azért, mert ez az eljárás olyan arányú készlet
visszahagyással jár, hogy az rablóbb a leg- 
rablóbb rablóbányászatnál, nem beszélve arról,

30 F Ö L D T A N I K U T A T Á S  X X V . év fo ly a m  (1982. é v ) ,  2. szám.



hogy a keletkezett gáznak jelentős része elszökik 
a rétegekbe. A hazai tektonizáltság mellett 
ennek még fokozottabb a lehetősége, sőt ve
szélye.

3. Az in situ perkolációs módszerről annyit: 
nem tartom valószínűnek, hogy a hazai beépí- 
tettségi sűrűség mellett egyáltalán létrehozható 
robbantással az az üreg, ill. fellazítás, ami ehhez 
eleve szükséges. Méginkább kérdéses, hogy a 
hazai tektonikai és hidrogeológiai viszonyok 
közt megvalósítható-e az a zárt hidraulikai 
rendszer, amely elengedhetetlen hatékony mű
ködéséhez. Ellenkező esetben ti. a hazai mély
ségi vízkészlet szennyeződhet olyan mértékben, 
hogy az a további felhasználást lehetetlenné 
teszi.

Ezek természetesen nem részletes elemzéssel 
megalapozott megállapítások, csupán szubjektív, 
egyéni aggályok. Az azonban már nem szubjek
tív vélemény, hogy meg kellene vizsgálni azokat 
a feltételeket, amelyek közt ezek az eljárások 
alkalmazhatók, és ki kellene dolgozni azokat az 
— egyelőre elméleti — modelleket, amelyek a 
hazai földtani viszonyok közt egyáltalában szá
mításba jöhetnek. A külföldi példák és a kül
földi tapasztalatok nagyon komoly előnyt jelen
tenek az ilyen vizsgálatokban.

4. Záró megjegyzések

Kétségtelen, hogy a vázolt feladatok meg
oldásához a kutatások hatékonyságát kell jelen
tősen növelni, ehhez viszont nélkülözhetetlen a 
tudomány, az új tudományos módszerek és eljá
rások tudatos és összehangolt alkalmazása.

Ennek során a fő feladatok
— a földtani viszonyoknak legjobban meg

felelő kutatási módszerek kialakítása
— a kutatási módszerek állandó tökéletesí

tése
— a kutatás hatékonyságának és gazdaságos

ságának állandó vizsgálata, elemzése és 
növelése.

Az ti., hogy a kutatás hatékonysága a termé
szeti feltételek kedvezőtlenebbé válása ellenére 
nem csökken, sőt határozottan növekszik, annak 
köszönhető, hogy

— nő az a tapasztalati anyag és ténybeli 
adatmennyiség, amelyet általánosítva a 
kutatás során felhasználhatunk

— fejlődnek a kutatási módszerek
— fejlődnek a kutatási eszközök, műszerek is, 

ezért egyre sokoldalúbban és egyre ponto
sabban tudjuk megismerni velük a kuta
tott nyersanyag és a kutatott terület föld
tani sajátosságait

— a társadalmi tudás általánosan növek
vő színvonalával párhuzamosan nő az 
egyéni tudásé is, hiszen az egyénre nézve 
is érvényes, hogy ma általánosan maga
sabb színvonalon véghezhetjük a kutatá
sokat, mint tíz, húsz, harminc vagy éppen 
száz évvel ezelőtt.

A kutatási elmélet és módszertan fejlődésének 
általános vonásairól szinte deklarációszerűen 
beszélve azonban nem szabad elfelejteni, hogy 
ezek a tendenciák nem automatikusan érvénye
sülnek. Annak érdekében, hogy valóban érvé
nyesüljenek, tudatosan kell feljeszteni a kuta
tást, kell foglalkozni a kutatás elméletével, a 
kutatási tapasztalatok általánosításával, a kuta
táshoz szükséges „kiművelt emberfők” számá
nak és színvonalának növelésével, tudásának 
gazdagításával, — hogy a továbbképzés mind
máig megoldatlan problémáját ne is említsem.

Ha ezek a tényezők mind együtt vannak, és 
hatékonyan, egymást erősítve együtt hatnak, 
akkor reméljük, elmondhatjuk, hogy az ásványi 
nyersanyagkutatás tudományában és gyakorla
tában

— a kutatási módszertan tudományos és el
méleti megalapozásában és fejlesztésével

— az itt szerzett ismeretek elterjesztésével, 
gyakorlati megvalósításával, alkotó és tu
datos alkalmazásával sikerült a hazai ku
tatásokat hatékonyabbá és eredményeseb
bé tenni.

SZEMÉLYI HÍREK

A Központi Földtani Hivatal elnöke

Géléi Gábor főosztályvezető-helyettest más, 
fontos munkakörbe kerülése miatt 1982. 
augusztus 1-i hatállyal a nemzetközi és 
személyzeti osztály vezetése alól felmen
tette;

Dr. Varga János osztályvezető-helyettest 
1982. augusztus 1-i hatállyal kinevezte a hi
vatal nemzetközi osztályának vezetőjévé;

Kárpáti Lajos szakági főgeológust 1982. 
augusztus 1-i hatállyal kinevezte a hivatal 
személyzeti osztályának vezetőjévé.
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GAJDOS ISTVÁN—
PAP SÁNDOR—
DR. SZENTGYÖRGYI KÁROLYNÉ

Észak-Békés szénhidrogénkutatásí 
eredményei
és továbbkutatási lehetőségei*

A szerzők röviden ismertetik az észak-békési terület 
kutatástörténetét, földtani felépítését, elemzik az eddigi 
kutatási eredményeket. Regionális földtani, tektoni
kai és szénhidrogénföldtani adatok elemzése alapján a 
Bihari(?)~, Békési- és Szegedi neogén medencerészek 
ÉNy-i határán egy ÉK—DNy-i csapásirányú, depresz- 
sziós mélyzónához kapcsolódó, mélyreható, valószínű
leg horizontális elmozdulást is eredményező töréses 
övezetet mutatnak ki. Éttől délre ÉNy—DK-i, északra 
a flis övig ÉK—DNy, KÉK—NyDNy-i csapásirányú 
maximum- és minimumzónák, valamint ugyanilyen fő 
csapásirányú neogén törések a jellemzők. Az eltérő 
tektonikai irányok a két területen eltérő szénhidrogén
migrációs és -felhalmozódási lehetőségeket hoztak lét
re. A depressziós mélyzónától északra levő észak
békési területen a telepek kialakulásában (csapdaal
kotásban) a neogén tektonikának meghatározó szerepe 
volt. A szerzők a felismert tektonikai összefüggések 
és az eddigi kutatási eredmények alapján vizsgálják 
az észak-békési terület három kutatási szintjének (a 
preneogén medencealjzat, miocén képződmények és 
pliocén képződmények) szénhidrogén-kutatási lehető
ségeit, részletesen ismertetve az egyes szintekben ki
mutatott és valószínűsíthető csapdatípusokat.

Bevezetés

Az endrődi és szarvasi szénhidrogén-kutató 
fúrások adatainak feldolgozása során olyan föld
tani, tektonikai, szénhidrogén-földtani összefüg
gések mutatkoztak, amelyek érvényességét nem 
lehetett leszűkíteni egy kutatási területre, ill. 
hasznosnak látszott ezeket kiterjeszteni a kör
nyező, kevésbé megkutatott területrészekre is. 
Ez lehetővé teszi a kutatási irány pontosítását 
és elősegítheti a rejtett (felszíni geofizikai mé
résekkel ki nem mutatott) csapdákban levő 
szénhidrogéntelepek megtalálását.

A vizsgálódás alá vont bonyolult preneogén 
medencealjzatú, földtanilag nem lehatárolható, 
2000 km2 kiterjedésű észak-békési terület több 
kutatási egységet foglal magába. Ezek földrajzi 
helyét vázlatosan az 1. ábra mutatja.

♦Kézirat lezárva 1980. szeptember 1-én.
Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Szervezeté
nek 1980. szept. 16—i szakülésén Szegeden.
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bizottsága által 
meghirdetett pályázaton kiemelt díjat nyert pályamű.
Megjegyzés: A cikkben közöltekhez képest a Pannóniái Réteg- 
tani Albizottság által 1982-ben elfogadott litosztratigráfiai egy
ségek neve a következőképpen módosul: — a tagozat ala.t for
mációt, formáció alatt formáció csoportot kell érteni — Marosi 
Formáció helyett Marosi Formáció Csoport — Jászkunsági For
máció helyett Jászkunsági Formáció Csoport — Csongrádi For
máció helyett Csongrádi Formáció Csoport — Hevesi Formáció 
helyett Hevesi Formáció Csoport — Tótkomlósi Mészmárga Ta
gozat helyett Tótkomlósi Mészmárga Formáció — Vásárhelyi 
Homokkőcsíkos Márga Tagozat helyett Vásárhelyi Márga For
máció — Nagykörűi Köztes Agyagmárga Tagozat helyett Nagy
körűi Agyagmárga Formáció — Szolnoki Homokkő—Agyag
márga Tagozat helyett Szolnoki Homokkő—Agyagmárga For
máció — Algyői Ferde Településű Agyagmárga—Homokkő Ta
gozat helyett Algyői Agyagmárga—Homokkő Formáció — Tör
teti Homokkő Tagozat helyett Törteli Homokkő Formáció 
— Zagyvái Vékonypados Homok—Agyag Tagozat helyett Zagy
vái Homok—Agyag Formáció.
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Észak-békési kutatási területek. 
Jelmagyarázat: 1. Szeghalom (régi terület), 2 . Endrőd, 
3. Szarvas, 4. Szarvas-délnyugat, 5. Kondoros, 6 . Gyo- 
ma, 7. Hunya, 8. Köröstarcsa, 9. Békés, 10. Endrőd- 

észak, 11. Dévaványa

Kutatástörténet

A területen szénhidrogén-kutatási céllal az 
első szeizmikus méréseket a MASZOLAJ RT 
(Magyar—Szovjet Olajipari Részvénytársaság) 
végezte 1952-ben. Gravitációs méréseket a 
MAELGI (Magyar Állami Eötvös Loránd Geofi
zikai Intézet) végzett 1958— 59-ben Heiland 
graviméterrel. Az első szénhidrogén-kutató fú
rást — Szeghalom— 1. — a MASZOLAJ mélyí
tette 1949—50-ben. Ezt az Alföldi Kőolajfúrási 
Üzem által 1958-ban fúrt Endrőd— 1. követte. 
Az 1958— 59. évi újabb szeizmikus mérések 
(Szarvas— Endrőd térségében) eredményei alap
ján az 1961-ben mélyített Szarvas— 1. fúrás a 
pannóniai homokkövekben földgáztelepeket tárt 
fel. A bíztató kutatási eredmény és a kedvező 
szénhidrogén-földtani környezet új lendületet 
adott a kutatásnak. Eltérő részleteséggel bár, de 
szeizmikusán felmérték az egyes területeket és 
megkezdődött azok mélyfúrásos kutatása vagy 
kutatásának folytatása (Szarvas—DNy: 1966; 
Kondoros: 1967; Gyoma— Hunya: 1971; Endrőd: 
1973). A szeizmikus anyag megbízhatóbb érté
kelésére 1976-ban Köröstarcsa—I. névvel föld
tani, geofizikai alapfúrást mélyítettünk. A szeiz
mikus mérések a vonalhálózat sűrűségének, a 
mérés módszerének (1971-ig hagyományos fotó
regisztrációs, 1976-ig mágneses jelrögzítésű 
analóg, 1977-től digitális jelrögzítésű) megfele
lően eltérő részletességű eredményeket adtak. 
Ezért a bonyolult földtani felépítésű területeken 
a kutatás megbízhatóbb tervezése érdekében, az 
első fúrást követően vagy a fúrásos kutatás 
közben, modernebb módszerrel részletező mé-
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Az észak-békési területen 1980. szeptember 1-ig mélyített szénhidrogénkutató fúrások 1 . t á b lá z a t
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Kutatási terület
Fúrások

száma
(db)

összes fúrt 
hossz 
(m)

A fúrásokból a 
pannóniai neogén 

feküt elérte (db)

1 . Szeghalom (régi terület — Sz) 1 2 424,3
2 . Endrőd (En) 28 74 913,5 18 16
3. Szarvas (Szr) 15 42 962,0 3 2
4. Szarvas-délnyugat (Szr—DNy) 1 3 479,0 1 1
5. Kondoros (Kond) 1 3 620,0 1 —

6 . Gyoma (Gyo) 2 6 655,0 2 2
7. Hunya (Hunya) 1 3 971,0 1 —

8 . Köröstarcsa (Köt) 1 3 401,0 1 1
9. Békés 1 3 500,0 1 1

1 0 . Endrőd-észak (En-É) 4 12 323,0 4 2
1 1 . Dévaványa (Déva) 2 5 439,0 2 2

összesen 57 162 687,8 34 27

réseket végeztek 1977— 78-ban Békésen, 1979- 
ben Szarvason és jelenleg ilyen mérések foly
nak Kondoros—Hunya térségében. A méréseket 
követően újabb területek (Békés, Endrőd—É: 
1977; Dévaványa: 1980) fúrásos kutatását kezd
tük el.

Napjainkig a fúrásos szénhidrogén-kutatás 
mennyiségét Észak-Békésben az 1. táblázatban 
levő adatok mutatják. Ezekkel a fúrásokkal 
Endrődön és Szarvason a pliocén homokkövek
ben jelentős mennyiségű éghető gáz- és CO2- 
készletet tártunk föl. A terület északi részén a 
telepeket lehatároltuk, a kutatást befejeztük. 
A szarvasi részen a megismert telepeket most 
határoljuk le. A többi területen a felderítő ku
tatást egy-két fúrással megkezdtük vagy most 
tervezzük.

Az egyes területek megkutatottságának kü
lönbözőségét mutatja az a tény, hogy amíg a 
115 km2 kiterjedésű Endrőd—Szarvason a fúrási 
sűrűség 0,4 db/km2, addig az összes többi, rajta 
kívül eső 1885 km2-en 0,007 db/km2. A neogén 
feküt elért fúrások száma a 15 km2-nyi End
rőd—I. területen 0,7 db/km2, az összes többi, 
rajta kívül eső területen 0,009 db/km2. E külön
bözőségek oka a kutatási lehetőségekben és 
eredményekben, valamint a mindenkori műsza
ki fölkészültségben rejlik. Először Endrődön 
és Szarvason is elsősorban a pannóniai tárolók 
kutatása volt a cél, mivel itt jelentős készletű 
telepeket találtunk és kutatásuk fúrástechnoló
giai problémát sem jelentett. Később azonban a 
túlnyomásos összletek — pl. Szarvason az ún. 
mélyszint — kutatása is elkezdődött és ez még 
a jövő feladata is lesz. Az eddigi tapasztalatok 
szerint a neogén fekü elérését és a mezozóos ré
tegek átfúrását a többi kutatási területen is sok
szor nehezítette a túlnyomás és iszapveszteség.

Az egyre megbízhatóbb szeizmikus mérések 
révén lehetővé válik a szerkezeti indikációk, a 
szénhidrogéncsapdát alkotó földtani alakzatok 
szénhidrogénföldtani értékének minél kevesebb 
fúrással történő megállapítása. Dolgozatunkban 
e mérések, az eddigi földtani— szénhidrogénföld
tani ismeretanyag, valamint regionális össze

függések alapján mutatunk rá a további kutatási 
lehetőségekre.

Rétegtani felépítés

A terület rétegtani felépítésével csak a kőolaj- 
földgázkutatási eredmények bemutatása és a 
továbkutatás lehetőségeinek ismertetéséhez 
szükséges mélységig foglalkozunk.

Prekambrium — paleozoikum

A terület középső részén a preneogén feküt 
prekambriumi és paleozóos képződmények al
kotják (2. ábra). Eddig elsősorban az endrődi 
fúrásokból ismerjük ezeket. A lyukgeofizikai 
szelvényeken és a magminták alapján sem lehet 
jól elkülöníteni a töredezett, breccsásodott, 
többszörösen átalakult prekambriumi gneiszét, 
anatexitet, milonitot és a valószínűleg 
paleozóos kori gyengén metamorfizált, az előbbi 
metamorfitok anyagából álló breccsát, konglo
merátumot, homokkövet. Ez utóbbiakat Szepes- 
házy K. [6] összefoglalóan metapszefiteknek 
nevezte és valószínűnek tartotta, hogy azonosak 
a Hegyes—Drócsa-hegység északi részén levő 
alsókarbon blasztodetritekkel.

Mezozoikum

Az eddig 5 fúrásban föltárt mezozóos képződ
mények a következők:

Alsótriász vörösesbarna és szürkésfehér fi
nom- és durvaszemcsés kvarchomokkövet (felső 
részén agyagpala betelepüléses) Gyoma— 1. fú
rás tárt föl.

Középsőtriász sötétszürke breccsásodott dolo
mitot ismerünk a Köröstarcsa—I. fúrásból.

Jura (korra pontosabban meg nem határozha
tó) szürke, sötétszürke, töredezett, kalciteres 
palás márgát, ill. sötétszürke agyagos márga- 
breccsát tártunk föl az Endrőd-észak—2., ill. 
Endrőd— 7. fúrásokkal.
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2. ábra
A neogén fekü fúrási adatok és felszíni geofizikai mé
rések alapján szerkesztett szerkezeti és morfológiai 

vázlata

Jelmagyarázat: 1. prekambriumi—palezóos felszín ten
gerszint alatti m értékkel, 2 . mezozóos felszín tenger
szint alatti m értékkel, 3. ilis felszín tengerszint alatti 
m értékkel, 4. mezozóos pikkelymaradványok öve, 5. 
neogén törés elvetési iránnyal, 6 . pikkelyeződési sík, 
7. bizonytalan jellegű szerkezeti vonal, 8 . süllyedék, 
9. geomorfológiai és tektonikus maximum, 10. fúrás, 
1 1 . javasolt fúrások elvi helyei, amelyekkel az a—h 
típusú csapdák kutathatók, a: geomorfológiai és tekto
nikus maximumok, a közvetlenül rájuk települő mio
cén rétegek, miocén és pliocén települt-kompakciós 
boltozatok, ai: kisebb és bizonytalan geomorfológiai 
és tektonikus maximumok, a közvetlenül rájuk tele
pülő miocén rétegek, miocén és pliocén települt—

kompakciós boltozatok, b: geomorfológiai és tektoni
kus maximumok szárnyhelyzete, a közvetlenül rájuk 
települő miocén rétegek, miocén és pliocén települt— 
kompakciós boltozatok, részboltozatok, c: neogén szer
kezeti vonalakhoz támaszkodó paleomorfológiai és tek
tonikus maximumok és a rátelepülő rétegek, d: pre- 
neogén medencealjzati pikkelyek, e: kiékelődő és pa- 
leogeomorfológiai monoklinálissal felülről érintkező 
tárolóképes miocén rétegek, f: törésnek támaszkodó 
pliocén települt—kompakciós boltozatok, g: paleo- 
geomorfológiai és tektonikus maximumok irányába 
kiékelődő pliocén homokkövek, h; ismert földgáztele

pek továbbkutatása, lehatárolása

Az alsókréta szürkésfehér, kalciteres márgá- 
ból magot nem fúrtunk. A  lyukgeofizikai szel
vények és fölötte, a miocén összletben levő tör
meléke alapján az Endrőd-észak—2. fúrásban 
valószínűsíthető.

Felsőkréta sötétszürke, repedésekkel és fényes 
csúszási felületekkel átjárt, márga betelepüléses, 
kőzetlisztes agyagmárga rétegeket a Békés— 1. 
fúrásból ismerünk.

A mezozoikumot feltáró fúrások, a felszíni 
geofizikai mérések és regionális földtani össze
függések alapján a területen pikkelyma
radványokban a flis-prekambriumi-paleozóos 
képződmények határán, a prekambriumi—paleo- 
zóos medencealjzatú részen — elsősorban a
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mélyzónákhoz kötötten — ÉK—DNy-i pászták- 
ban és nagy területi kiterjedésben a Gyoma— 
dévaványai gerincet határoló neogén töréstől 
DK-re változatos kifejlődésű mezozóos képződ
ményekre (2 .ábra) számíthatunk. Teljes vastag
ságuk Mezőberény térségében a 3000 m-t is 
meghaladja.

Neogén

A  neogént a területen a medencék felé kivas
tagodó (eddig max. 270 m vastagságban harán- 
tolt) miocén és több ezer m vastag pliocén réteg- 
összlet képviseli.
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Miocén

A miocén rétegeket két nagy csoportra oszt
hatjuk, amelyeket területi érvényességgel Mio
cén—I. és Miocén— II-nek nevezünk.

Miocén—I. Az ide sorolt kőzetek valószínűleg 
az ottnangi és kárpáti (helvéti) emeletbe tartoz
nak, de idősebbek is lehetnek. Jellemzőjük, 
hogy:
— durva, szögletes vagy kissé koptatott, hely

ben keletkezett, esetleg minimális távolság
ról szállított törmelékanyagból állnak vagy 
azt tartalmaznak

—  vulkáni kőzetet vagy vulkáni törmelékkőze
tet nem tartalmaznak

—  faunamentesek.
Az összleten belül a következő rétegek, réteg

csoportok különíthetők el:
1. szürke, zöldesszürke, metamorf kőzettörme

lékből álló breccsa
2. szürke, mezozóos kőzettörmelékből álló 

breccsa
3. polimikt breccsa
4. szürke, szürkészöld, kovás, aleurolitos kong- 

lomerátum-breccsa
5. fehéresszürke mészhomokkő
6. szürke, kavicsos, kőzettörmelékes homokkő, 

sötétszürke agyagmárga és aleurolit rétegek
kel.

Miocén—II. A  bádeni (tortónai) emeletbe tar
tozó kőzetek jellemzője, hogy
—  törmelékanyaguk a Miocén—I-ben levőknél 

koptatottabb, osztályozottab
—  gyakoriak a vulkáni törmelékkőzetek

— gyakran gazdag faunát tartalmaznak.
Az összleten belül a következő rétegek, réteg

csoportok különböztethetők meg:
1. szürke, zöldesszürke, gyakran vöröses árnya

latú agyag- és homokkőréteges breccsa
2. szürke, zöldesszürke, gyakran vöröses árnya

latú, tufás, homokos polimikt konglomerá
tum

4. szürke, barnásszürke, aleuritos agyagmárga, 
riodácit-, tufit-, homokkő- és helyenként 
konglomerátum rétegekkel

5. szürke mészkő
6. világosszürke riolit
7. világosszürke, szürkésfehér riodácittufit
8. világosszürke, szürkésfehér riolittufa-agglo- 

merátum.

Pliocén

A területen általánosan elterjedt képződmé
nyek vastagságváltozásai nagy vonalakban a 
neogén fekü morfológiájának megfelelő képet 
mutatnak. Az eddigi fúrások közül legvastagabb 
(3550 m) a Hunya— 1. fúrásban, legvékonyabb 
(2000 m körüli) az endrődi terület keleti részén 
és a Dévaványa— 1. fúrásban. Vastagsága a fú
rásokkal még fel nem tárt mély medencerészek
ben (pl. Mezőberény környékén) a 4500 m-t is 
meghaladhatja. Az összletben kronosztratigráfiai 
szinteket kijelölni nem tudunk, ezért a Kőolaj- 
kutató Vállalatnál kidolgozott litosztratigráfiai 
beosztást (3. ábra) használjuk, mely a szénhid
rogén-kutatás gyakorlati céljait is jól szolgálja.

Marosi Formáció. A területen a formáción be
lül csak a Tótkomlósi Mészmárga és a Vásár-
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3. ábra
Az alföldi pannóniai sl. képződmények litosztratigrá 

fiai egységei
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helyi Homokkőcsíkos Márga Tagozat ismerhető 
fel. Az eddigi fúrásokban együttes vastagságuk 
a 100 m-t nem haladja meg. A formációt a 
fúrások jelentős része nem érte el. Megállapít
ható, hogy a Tótkomlósi Mészmárga Tagozat a 
relatíve kiemeltebb preneogén medencealjzatú 
részeken, a Vásárhelyi Homokkőcsíkos Márga 
Tagozat a mélyebb aljzatú részeken található, 
ill. várható.

Jászkunsági Formáció. A  Marosi Formációra 
többnyire 10— 20 m vastag Nagykörűi Köztes 
Agyagmárga települ. Ez a relatíve mélyebb me
dencerészekre jellemző, míg a kiemeltebb helye
ken (pl. Dévaványa—3. fúrás környéke) a teljes 
alsópannóniai összlet homokkőmentes, agyag- 
márgás kifejlődésű. Ilyen helyeken a tagozat el
különítésére nincs lehetőség. Problematikus a 
tagozat felismerése és elkülönítése az Endrőd- 
északi, Endrőd—III. és a szarvasi terület egyes 
fúrásaiban is.

A Szolnoki Homokkő-Agyagmárga Tagozat 
vastagsága a mélyebb medencerészeken az 
1000 m-t is elérheti, a dévaványai területen ke
leti irányban kiékelődik. Ebbe a tagozatba a 
6— 3. sz. homokkő rétegcsoportok tartoznak. Az 
L’ lyukgeofizikai marker (hagyományos érte
lemben az alsó—felsőpannóniai határ) alatti 
homokkőrétegeket ugyanis — helyi érvényes
séggel — a vastagabb elválasztó agyagmárga 
rétegek alapján 6 homokkő rétegcsoportba oszt
juk. Ezek nagy távolságokon keresztül is jól 
azonosíthatók. A számozást fölülről lefelé vé
gezzük (9. ábra).

A. tagozat tetejét az Sí alját az Lo lyukgeofi
zikai marker jelöli. A 6. sz. homokkő rétegcso
portot a Szolnoki Homokkő-Agyagmárga Tago
zat szárnyhomokkő típusú kifejlődésének tekint
jük. A csoport tetejét S2 lyukgeofizikai marker- 
rel jelöljük, ami regionálisan a kelet-alföldi 
Szalonta-szintnek felel meg. Az 5—4—3. sz. 
homokkő rétegcsoport kifejlődése alsó vezér
szint típusú. A kőolaj-földgázkutatás számára 
legjelentősebb az S2—Sí lyukgeofizikai marke
rek közötti összlet, ami a vizsgált területen a 
Dévaványa—1., —3. fúrások környezetének ki
vételével mindenütt hiánytalanul megvan. 
Vastagsága 300—400 m.

Csongrádi Formáció. Az egész területen álta
lánosan elterjedt. A legjobban feltárt Endrőd— 
szarvasi területen 650— 700 m vastag. A mélyülő 
medencerészek felé kismértékben vastagszik. 
A formáció tetejét a D’, alját az Sí lyukgeofizi
kai markerrel jelöljük. Két tagozatát az L’ 
lyukgeofizikai marker választja el. Az L’-—Sí 
lyukgeofizikai markerek közötti Algyői Ferde 
Településű Agyagmárga-Homokkő Tagozatba 
tartozik a 2— 1. sz. homokkő rétegcsoport és né
hány kisebb, helyi elterjedésű homokkőréteg. Az 
összlet az alatta és felette levő tagozatnál is 
agyagosabb, aleuritosabb, ún. delta-kifejlődésű 
(deltafront lejtő típusú). Ez azt jelenti, hogy a 
homokkő—agyagmárga rétegek a tagozat fekü- 
jéhez és fedőjéhez viszonyítva is ferde települé- 
sűek, kis távolságon belül is nehezen azonosít

hatók. A Törteli Tagozatra a jól azonosítható, 
regionálisan is csak enyhe dőlésű rétegek a jel
lemzők. A homokkő rétegek általában jóval 
vastagabbak az elválasztó agyagmárga rétegek
nél. A tagozat homokkövei regionálisan déli 
irányban dőlnek. -

Hevesi Formáció. A  pliocén összlet D’ lyuk
geofizikai marker feletti lencsés kifejlődésű, 
nagyobb távolságra nem azonosítható rétegeit 
soroljuk ide. A feküben lévő Csongrádi Formá
ció és a negyedidőszaki képződmények között 
helyezkedik el. Vastagsága elsősorban a Csong
rádi Formáció megszabta geometriához igazodik, 
ezért a vizsgált területen dél felé haladva vas
tagsága regionálisan nő. Kutatási szempontból 
jelentősége alárendelt, annak ellenére, hogy pl. 
a Békés— 1. fúrás környezetében 1000 m-nél 
jóval vastagabb.

Negyedidőszak

A  területen a 120— 350 m vastag negyedid.0- 
szaki képződményeknek szénhidrogénföldtani 
jelentősége nincs, ezért ezekkel nem foglalko
zunk.

Szerkezeti viszonyok

A  terület tektonikájának és a neogén fekü 
morfológiájának a szénhidrogén-kutatásban, kü
lönösképpen pedig a fúrási pontok kitűzésében 
meghatározó szerepe van. A neogén fekü váz
latos szerkezeti és morfológiai képének (2. ábra) 
meghatározásához a szűrt gravitációs térképeket 
is felhasználtuk (4. ábra).

Az észak-békési terület ÉNy-i része nagyszer- 
kezetileg a Mecsek-középalföldi, DK-i része a 
Villány—bihari zónába tartozik. A két nagyszer
kezeti övben az erőhatások és azok irányított
sága részben eltérő volt. Határán a kőzetek tek- 
tonikailag erősen igénybevettek és különböző 
kőzetfáciesek kerültek egymás mellé.

A neogént megelőző szerkezeti mozgásokról a 
jelenlegi megkutatottsági állapotban még keve
set mondhatunk. A metamorfitok eredetileg a 
prebajkáli (preasszinti) orogén fázisban alakul
hattak ki. Újbóli metamorfizációjukban, brecs- 
csásodásukban valószínűleg a kaledóniai és va- 
riszkuszi mozgások játszottak szerepet. Ezekre 
és a megelőző mozgások szerkezetalakító hatá
sára azonban a jelenlegi ismeretességi szinten 
inkább csak következtetni tudunk. A szeizmikus 
szelvényeken a neogén feküben rövid távolságra 
követhető É—D és ÉK—DNy közötti csapás
irányú szerkezeti vonalak mutatkoznak, ame
lyek egy részében határozottan felismerhető a 
pikkelyeződés, a flis aljzatú részen a gyűrődés 
is, más részüknél jellegük nem határozható meg. 
Ezeket ÉNy—DK-i csapásirányú szerkezeti vo
nalak metszik, amelyek szeizmikus szelvényeken 
csak ritkán mutathatók ki. Meglétükre a pikke
lyek elrendeződése és az uralkodóan prekramb- 
riumi medencealjzatú részben foltszerűen je
lentkező mezozóos kőzetekből következtethetünk 
(Endrőd— 7., Endrőd-észak— 2. és a vizsgált
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4. ábra
Gravitációs anomáliatérkép szűrőmatrix alkalmazása 

után
Jelmagyarázat: 1. gravitációs izovonalak, 2. gravitációs minimum, 3. gravitációs maximum, 4. fúrás, 5. java
solt fúrások elvi helyei, amelyekkel az a—h típusú csapdák kutathatók (részletes leírásuk a 2 . ábránál)

területtől É-ra a Füzesgyarmat— 7., — 9., — 13. 
fúrások). A leírtak alapján valószínű, hogy az 
ausztriai— szávai orogén fázisokban ÉK—DNy 
és É—D csapásirányú pikkelyek alakultak ki, 
majd ezek ÉNy—DK-i csapásirányú szerkezeti 
vonalak mentén feldarabolódtak. Ennek követ
keztében a neogén fekü szétdarabolt pikkelyek
ből áll. A jelenlegi fúrássűrűség mellett ezért 
nem ismerhető fel a prekambriumi—paleozóos 
és mezozóos kőzetek olyan pásztás elrendező
dése, mint a tőle délre eső területeken (pl. Pusz
taföldvár—Tótkomlós térsége). Kutatási szem
pontból fontosnak tartjuk azt a megfigyelést, 
hogy az uralkodóan prekambriumi metamorfi- 
tokból álló részen és annak határán a relatíve 
mély morfológiai helyzetű részeken számítha
tunk mezozóos pikkelymaradványokra. Ilyen 
mezozóos pikkelymaradvány-zóna valószínűsít
hető az ÉK—DNy-i csapásirányú flis—pre
kambriumi—paleozóos határon, a Szarvas—end- 
rődi terület mélyzónájában, az Endrőd-észak— 2. 
fúrás környékén és az Endrőd—Gyoma közötti 
mélyzónában (2. ábra).

A neogén, főleg az intrapannóniai szerkezet
alakulást részletesebben tudjuk vizsgálni. Ed

digi ismereteink alapján a neogén szerkezet
alakulás jellemzői a következők:
1. a neogénben a jelenlegi megkutatottsági 

szinten csak tágulásos formaelemeket (vető
ket) tudunk egyértelműen kimutatni.

2. A felszíni geofizikai anyag alapján a terület 
középső és nyugati részén ÉK—DNy-i csa
pásirányú gerincvonulatok és árkos süllye- 
dékek váltakoznak. A fúrásokkal megkuta
tott területrészeken a fúrásokból kapott ada
tok ezt megerősítik.

3. A neogén fő vetődések ÉK—DNy-i csapás- 
irányúak.

4. ÉNy-ról DK felé haladva a neogén fekü és a 
pliocén üledékek D’ lyukgeofizikai marker 
alatti része a fő vetők mentén DK-i irányú 
lépcsős leszakadásokkal egyre mélyebbre ke
rül és legmélyebben a vizsgált terület déli 
részén található.

5. A DK-i irányú lépcsős leszakadás az emel
kedő pliocén, ill. neogén feküvel szemben is 
bekövetkezik (pl. Endrőd— Szarvason, való
színűleg Békés— 1. fúrásnál is). A mozgást 
tehát elsősorban regionális erőhatások kel
lett, hogy előidézzék.
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6. Jelenleg az Endrőd—szarvasi területen két 
ilyen szerkezeti vonal ismerhető fel egyér
telműen. Ezek egyike valószínűleg a füzes
gyarmati és biharnagybajomi szerkezeten is 
áthalad. Ezt és kutatásmetodikai következ
ményeit a jövőben több oldalról is megvizs
gáljuk. Dévaványa— 3. fúrás alapján a Déva- 
ványa— 1. és — 3. fúrások között egy újabb 
délkeleti irányú leszakadást tételezünk fel, 
aminek csapása valószínűleg megegyezik az 
előbbi kettőével. Ennek alapján a Dévavá
nya—3. fúrás a füzesgyarmati fúrásokkal 
esik egy neogén blokkba, míg a Dévavá
nya— 1., —2., Gyoma—2. fúrások egy mé
lyebben lévő blokkot jelölnek (12— 13. áb
rák).

7. Békés— 1. fúrás esetén a környező fúrások
kal való összehasonlítás és az Endrőd— 24., 
— 25., — 16., —1., — 3., — 11., Gyoma— 1., 
Hunya— 1., Kondoros— 1., Békés— 1., Békés
csaba— 2. fúrásokon át szerkesztett regioná
lis földtani metszet (8 e. ábra) alapján való
színűsítjük, hogy a fúrás vetőt harántolt. 
Csapását az előbbiekkel kb. párhuzamos le
futásúnak véljük (12— 13. ábrák). Föltétele
zéseinket a terület fúrásos továbbkutatása 
előtt szeizmikus szelvényekkel megkíséreljük 
pontosítani.

8. A szeizmikus szelvények alapján ilyen, eset
leg a pannóniai képződményeket már nem 
érintő töréses öv húzódik a Gyoma—déva- 
ványai fúrásoktól DK-re (2. ábra).

9. Földtani megfontolások alapján a területen 
további, az előzőekben ismertetettekkel pár
huzamos csapásirányú, DK-i elvetési irányú 
vetők várhatók.

Az Alföld flis zónájától DK-re eső területet 
vizsgálva az tapasztalható, hogy az észak-békési 
terület és a tőle D-re, DK-re eső területek 
neogén tektonikai főirányai egymásra közel me
rőlegesek. Ebből kiindulva regionálisan is meg
vizsgáltuk ezt a jelenséget és a következőket 
állapítottuk meg:

1. Az alföldi flis övtől délre eső részen .a szűrt 
gravitációs anomáliatérképek, a szeizmiku
sán követhető szintekről szerkesztett idő- és 
mélységtérképek, valamint a mélyfúrások 
adatai alapján készített szerkezeti térképek 
regionálisan nagy vonalakban ÉNy—DK-i, 
illetve ÉK—DNy-i csapású öveket, sávokat 
jeleznek, ahol a csapásirányra merőlegesen 
maximum- és minimumzónák, illetve gerinc
vonulatok és süllyedékek váltakoznak egy
mással.

2. A kétféle csapásirány területileg jól elkülö
nül egymástól. A déli részeken az ÉNy— 
DK-i, az északin az ÉK—DNy, KÉK—Ny— 
DNy-i fő csapásirány a jellemző.

3. A kétféle csapásirány találkozása a szeizmi
kus szelvények alapján egy olyan mély
zónát jelöl ki, amelytől északra a neogén 
fekü és a neogén összlet rétegei észak felé, 
délre pedig déli irányban regionálisan emel
kednek. Ez azt is jelenti, hogy a pliocénbeli 
D’ lyukgeofizikai marker feletti üledékvas
tagság a szóbanforgó mélyzóna felé nő és 
legnagyobb vastagságát ebben éri el. Ettől 
mind északra, mind délre a Hevesi Formá
ció és a negyedidőszak üledékeinek együttes 
vastagsága csökken.

4. Tapasztalataink szerint a pliocénben kimuta
tott vagy feltételezhető vetőmenti elmozdu
lások csapása nagy vonalakban követi a neo
gén fekü megszabta főirányokat, azaz a süly- 
lyedékek és gerincvonulatok csapását. Az 
ezekre merőleges irányokban végbemenő 
szerkezeti mozgásokat még nem ismerjük 
eléggé.

5. Az eltérő neogén szerkezeti főirányokból kö
vetkezik, hogy az ezekhez többé-kevésbé 
igazodó neogén vetők a 3. pontban ismerte
tett mélyzónától délre arra közel merőlege
sek, míg attól északra azzal durván párhuza
mos lefutásúak.

5. abra
A neogén szerkezetalakulás elvi vázlata

Jelmagyarázat: a) szávai fázist megelőző statikus ál
lapot, b) a szávai fázis folyamán ható erők és a kiala
kuló kéregdeformáció, c) a kéregdeformáció következ
tében létrejött szerkezetalakulás elvi vázlata, 1 . szávai

erőhatások iránya, 2 . a neogénben kialakult árok— 
gerincsorok, lépcsős leszakadások regionális csapás
irányai, 3. maximális húzóerők iránya, 4. az észak

békési terület elvi helye
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A preneogén medencealjzat és a neogén üle
dékek ilyen jellegű szerkezetalakulását (5. ábra) 
fejlődéstörténeti sorrendben vizsgálva a követ
kezőképpen magyarázzuk:
— Földtörténeti ismereteink alapján a flis övtől 

délre eső területet a szávai fázist közvetlenül 
megelőző időben mechanikailag statikus álla
potúnak tételezzük fel. Ezt az állapotot egy 
egyenlő oldalú, derékszögű paralelogrammá
val szemléltetjük.

—  Irodalmi adatok alapján a szávai fázisban 
nagyvonalakban Ny—К irányú kompressziós 
erők hatottak. Feltételezzük, hogy ennek so
rán — egyelőre még részleteiben nem tisz
tázott formában és mértékben — a Dél-Al
föld alatt a kéreg úgy deformálódhatott, 
ahogy azt a sémavázlaton feltüntettük. Ez 
olymódon ment végbe, hogy a jelenlegi kb. 
ÉK—DNy-i csapású depresszió tengelyében 
volt a kéregdeformáció a legnagyobb, míg az 
ettől északra és délre eső kéregrészekben a 
deformáció mértéke a depresszió tengelyétől 
távolodva egyre csökkent. Ez a depressziós 
zóna a Bihari(?), Békési és Szegedi neogén 
medencerészek északnyugati határán húzódik 
(6. ábra). Pontos helyének kijelöléséhez még 
további vizsgálatok szükségesek.

6. ábra
A  szávai orogén erőhatásokra kialakult mélytörés és 

depresszió valószínű helye
Jelmagyarázat: 1 . a depresszió valószínű helye, 2 . 

észak-békési terület, 3. dél-békési terület

A legújabb hazai regionális tektonikai mo
dellek alapján a depresszió aljzatában első
sorban horizontális elmozdulást eredményező 
eltolódásra gondolhatunk. Az ilyen jellegű 
mozgások mind mélyrehatoló törések mentén 
mennek végbe. Ezt megerősíteni látszik a 
nagyon mobilis kéregre utaló igen nagy 
neogén összletvastagság, ami itt is egyértel
műen kimutatható, továbbá a süllyedék ÉK-i 
részén a MÁELGI szeizmikus mérései által 
kimutatott neogén mozgási övezet.
A sémavázlaton ábrázolt eltérő nagyságú 
kompressziós erők ábrázolása a tényleges 
erőviszonyok igen nagyfokú leegyszerűsítése. 
Az ábrán mi a deformáció geometriáját igye-

keztünk hangsúlyozni és nem az azt létre
hozó erőviszonyok élethű ábrázolására töre
kedtünk.

— A szávai fázis folyamán lezajló intenzív ké
regmozgások végül is az itteni kéreg olyan 
deformációjához vezettek, ami a későbbi 
stájer és fiatalabb tektonikai fázisok során a 
szénhidrogén-kutatási tapasztalatokkal jól 
összeegyeztethető és a vázolt elvi modellből 
mechanikailag is leszármaztatható árok—ge
rincsor rendszer kialakulásához, süllyedésé
hez és feltöltődéséhez vezettek. A kialakuló 
árok—gerincsor csapását elsődlegesen a sé
mavázlaton feltüntetett, a torzult paralelog
ramma geometriájából levezethető húzóerők 
iránya szabta meg.

Esetleges félreértések elkerülése végett itt 
hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a bemutatott 
sémavázlat ideális, elméleti körülményeket áb
rázol. A dél-alföldi viszonyokra való konkrét 
átültetéséhez mind az ábra orientációját, mind 
a paralelogramma torzulások mértékét aktuali
zálni kell és csak ezután válhat alkalmassá to
vábbi következtetések levonására. A sémavázlat 
aktualizálásán olyan paralelogrammatorzulás és 
orientáció kialakítását értjük, ahol a kialakuló 
árok—gerincsor rendszer csapásirányai egyez
nek a gyakorlatban kimutatott árok—gerincso
rok csapásával.

A neogén fekü morfológiáját döntően a pre
neogén erózió és a neogén (újalpi) tektonika 
együttesen alakította ki. Az észak-békési terüle
ten két egymástól morfológiailag eltérő neogén 
feküjű területet különböztethetünk meg. Az 
egyik a Gyoma—dévaványai gerincsort DK-ről 
határoló neogén töréstől ÉNy-ra van. Erre jel
lemző, hogy ÉK—DNy-i, ÉNy-on észak—délibe 
forduló csapásirányú gerincek és süllyedékek 
váltogatják egymást. A gerincek és a meden
cék eróziósán és tektonikusán tagoltak, de ÉK-i, 
É-i irányban regionálisan emelkednek. A ge
rinceken a legmagasabb rész 2000 m körül, a 
medencékben a legmélyebb rész 4000 m alatt 
várható (2. ábra).

Az említett neogén töréstől DK-re a neogén 
fekü olyan, kisebb-nagyobb kiemelkedésekkel, 
süllyedékekkel szabdalt preneogén felszín, ame
lyet Mezőberény térségében egy kb. К—Ny-i 
csapásirányú mély süllyedék oszt ketté. A neo
gén fekü ettől É-i, ÉK-i és D-i irányban regio
nálisan emelkedik. A neogén fekü vázolt mor
fológiáját a szűrt gravitációs térkép (4. ábra) 
és a neogén fekü szintvonalas térképe (2. ábra) 
egyaránt jól szemlélteti.

A miocén összlet elsősorban a preneogén me
dencealjzat süllyedékeit tölti ki, csökkentve ez
zel az eróziós morfológia hatását. A pliocén ré
tegek a fekü morfológiának megfelelően helyez
kednek el: kiékelődnek vagy a fekü mélység
változásait kissé eltolódva követve települnek.

Kőolaj-, földgáztároló szintek, csapdák 
kutatási eredményei 

és továbbkutatási lehetőségei

A továbbkutatás perspektivitásának, lehetősé
gének és módszerének megítélésénél több álta
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lános és helyi ismeret mellett figyelemmel kell 
lenni az ismeretlen neogén szerkezetalakulásra 
is, mert az döntően meghatározza a mélytörés 
fölött kialakult depresszióból származó szénhid
rogének migrációját és felhalmozódását. Néhány 
a figyelemre érdemes szempontok közül, ame
lyeket a dél-békési területtel összehasonlítva 
ismertetünk. (A területek helyét a depressziós 
mélyzónához viszonyítva a 6. ábra szemlélteti.)
— Az ismertetett neogén depressziótól É-ra 

északi, D-re pedig déli irányban emelkedik 
a preneogén medencealjzat és ugyanígy 
emelkednek a pliocén rétegek is. Az észak
békési területen tehát az innen származó 
szénhidrogének észak felé, a dél-békési terü
leten pedig déli irányban migráltak, illetve 
ez volt az uralkodó tendencia, az egyik mig
rációs főirány. A másik migrációs főirány az 
árok—gerincsor rendszeren belül az árok— 
gerincsor emelkedője volt.

— A dél-békési területen a preneogén gerincek 
és a neogén törésvonalak (pl. Pusztaföldvár

—battonyai gerincsor és az azt határoló tö
rések) ÉNy—DK-i irányítottsága azt jelenti, 
hogy a csapdaképződésre alkalmas szerke
zetek csapása durván megegyezik a területen 
általános egyik migrációs főiránnyal. Ezzel 
szemben az észak-békési területen ez az 
irány durván merőleges erre.
Az eltérő tektonikai főirányok következmé
nye, hogy amíg a szénhidrogének migrációja 
során a tektonikának mindkét területrészen 
nagyjából azonos szerepe lehetett, addig a 
csapdaképzésben a neogén tektonikának 
Dél-Békésben (pl. Pusztaföldváron, Puszta
szőlősön, Battonyán, Sarkadkeresztúron) alá
rendelt szerepe volt, ezzel szemben Észak- 
Békésben az meghatározó szereppel bírt.
Az előbbiek következménye, hogy a dél-bé
kési területen kedvezőbbek voltak a földtani 
körülmények nagyobb szénhidrogéntelepek 
kialakulására és azok elsősorban a morfoló
giai—tektonikai maximumok tetején és azok 
fölött- alakultak ki (pl. Pusztaföldvár, Puszta-

0 20km
—

Regionális szelvényvázlatok irányai 
Jelmagyarázat: 1. fúrás, 2. szlvényirány, a—g: szel

vényirányok jelei
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északi-békési területen a morfológia és a 
neogén tektonika együttesen határozták meg 
a kialakuló szénhidrogételepek helyét, mére
tét és a telepek nem feltétlenül a boltozat
tetőkön alakultak ki. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy Észak-Békésben nemcsak a morfológiai 
—tektonikai maximumok tetejét kell kutat
nunk, illetve azok meddősége nem kell, hogy 
feltétlenül a terület meddőségét is jelentse, 
mint ahogy azt az Endrőd—szarvasi példák 
is bizonyítják.

Az észak-békési területen kutatásmetodikai 
szempontból három kutatási szintet különítünk 
el. A kutatási eredményeket és lehetőségeket 
kutatási szintenként ismertetjük. Az eddigi 
szénhidrogén-kutatási eredményeket és a plio- 
cén telepek várható helyeit, továbbá a legfonto
sabb markereket a 7. ábrán feltüntetett irá
nyokban szerkesztett regionális szelvényvázla
tokon a 8. ábrán mutatjuk be.

A kutatási szintek a következők:
1. Preneogén medencealjzat
2. Miocén képződmények
3. Pliocén képződmények

1. Preneogén medencealjzat

A változatos felépítésű preneogén medence- 
aljzatból a prekrambriumi — paleozóos meta- 
morfitok és breccsák megkutatottsága a leg
nagyobb. Ezekből a képződményekből a tekto- 
nikailag kevésbé igénybevett területeken nem

kaptunk beáramlást, a tektonikailag erősen 
igénybevett részek pedig bőséges vízbeáramlást 
adtak. A tektonikailag és szerkezetileg is ked
vező helyzetben levő Endrőd—2. fúrásban a víz 
mellett jelentős mennyiségű kőolaj is jelentke
zett .Az észak-békési területhez közel mélyített 
Szeghalom—2. fúrásban a prekambriumi meta- 
morfitokból nagy mennyiségű földgázbeáramlást 
kaptunk (8 c. ábra). Ezek és az Alföld egyéb 
területein elért kedvező eredmények a pre
kambriumi—paleozóos képződmények prespek- 
tivitását bizonyítják.

A mezozoikumot a területen 5 fúrásban vizs
gáltuk. Az alsótriász vörös homokkőből a Gyo- 
ma— 1. fúrásban csak víznyomokat, a Körös- 
tarcsa—I. fúrásban az anizuszi dolomitból víz
zel együtt 0,88 m3/m3 CCh-tartalmú földgázbe
áramlást kaptunk (8 f—g. ábra). A júra és kréta 
időszaki márgákból és mészmárgákból az azokat 
feltáró fúrások egyikében sem kaptunk beáram
lást. A preneogén medencealjzatban az eddigi 
viszonylag kedvezőtlen kutatási eredmények 
ellenére is a mezozoikumot tartjuk a legpers
pektivikusabbnak. A legjobb tárolónak az alsó
kréta mészkő és a középsőtriász dolomit várható. 
Megfelelő töredezettség vagy mállottság esetén 
azonban bármilyen anyagú mezozóos kőzet lehet 
tároló. A terület DK-i részén levő tagolt felszí
nű, mezozóos kőzetanyagú neogén feküben na
gyobb készletű kőolaj- és földgáztelepekre szá
míthatunk mint a prekambriumi—paleozóos 
sávban levő mezozóos pikkelymaradványokban.
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Ez a megállapításunk a következőkön alapul:
— A DK-i tagolt mezozóos kőzettömeg köze

lebb van a derecskéi mélyzónához és ennek 
csapásában folytatódó süllyedékhez, így 
azokból jobban feltöltődhetett.

— A mezozóos kőzeteket északról és nyugatról
határoló prekambriumi—paleozóos tömb
viszonylagos migrációs gátat alkot

— A mezozoikum a DK-i részen vastagabb és 
kőzettömege nagyságrenddel nagyobb, mint 
a pikkelymaradványoké, ezért több és na
gyobb csapda jöhetett létre benne.

A területen a flist fúrással eddig még nem 
tártuk fel. Más területeken is csak a felső, maxi
málisan néhány 100 m-ét kutattuk és csak Püs
pökladányban, Hajdúszoboszlón és Ebesen talál
tunk benne ipari értékű szénhidrogén-felhal
mozódást. Az összlet belső szerkezetét részletei
ben még nem ismerjük. Feltételezhetjük, hogy 
benne tárolásra alkalmas, zárt szerkezetek van
nak.

Az eddigi eredmények alapján a preneogén 
medencealjzatban Szarvason és Szarvas—dél
nyugaton COa, Gyoma— 1. és Köröstarcsa—I. 
fúrások sávjában éghető kevert-, a többi terü
leten éghető földgáz-felhalmozódásokra számít
hatunk.

A szénhidrogén-felhalmozódások az alábbi tí
pusú csapdákban valószínűsíthetők:

Paleogeomorfológiai és tektonikus maximu
mok (gerincek, rögök, sasbércek). Ha az eróziós 
vagy tektonikus hatásra kialakult preneogén 
medencealjzati maximum porózus kőzetekből 
áll, vagy a maximumban levő kőzetek anyaga 
mállott, breccsásodott (tetőzónája, mélyebb sza
kaszai és/vagy hozzá kapcsolódva szárnyhely
zetű részei) szénhidrogént tárolhat. A csapdazáró 
a diszkordáns településű impermeábilis fedő kő
zet, az eltérő mállottság, breccsásodottság vagy 
a repedéseket kitöltő impermeábilis anyag. A 
telep típusát a maximumot felépítő kőzetek 
anyaga, mállottsága, breccsásodottsága határoz
za meg. Halmaz- vagy rétegtelep egyaránt ki
alakulhat benne.

Pikkelyek, gyűrt formák (boltozatok, redőlc). 
A preneogén medencealjzat a különböző orogén 
mozgások idején pikkelyeződött, gyűrődött (el
sősorban a flis), törések mentén feldarabolódott. 
A pikkelyekben, boltozatokban levő durvatör
melékes (homokkő, konglomerátum), karbonátos, 
tört, breccsásodott rétegek tárolók lehetnek. A 
csapdaalkotó a pikkely feltolódási síkja, a gyűrt 
boltozat, a kettő együttesen vagy ezek fiatalabb 
törési síkokkal kombinált változatai. Réteg- és 
halmaztelepek egyaránt kialakulhattak bennük.

Szerkezeti vonalak mentén létrejött breccsá- 
sodások, kioldódások. A tektonikailag erősen 
igénybevett területen a szerkezeti vonalak nem
csak mint migrációs csatornák játszottak jelen
tős szerepet, hanem a szénhidrogéntelepek ki
alakulásában is. Az elmozdulási sávokban, pik
kelyekben az összetört kőzetek jó tárolók. A 
csapdát a pikkely zárt helyzete, a törés elvég-
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ződése vagy a paleomorfológiai felszínre kifutva 
a rátelepülő impermeábilis kőzet képezi.

Törésekhez kapcsolódó tárolóképes rétegek. 
A mezozóos kőzeteket és a flist erőteljes tekto
nikai hatások érték, amelyek töréseket és fel
tolódási síkokat hoztak létre. A ferde helyzetű, 
áteresztőképes rétegeket az ilyen törések vagy 
feltolódási síkok zárhatják, bennük rétegtelepek 
jöhettek létre.

Paleomorfológiai felszínre kibukkanó tároló
képes rétegek. Az eróziósán lepusztított mezo
zóos vagy flis felszínre kibukkanhatnak a dőlt, 
tárolóképes rétegek. Eróziós diszkordanciával 
települő impermeábilis kőzet a réteget zárhatja, 
benne rétegtelep alakulhatott ki.

Litológiai záródású csapdák. A heterogén ki
fej lődésű törmelékes kőzetekben a szemcsenagy
ság és a kötőanyag változása, a karbonátos és 
metamorf kőzetekben a mállottság, breccsáso
dottság, oldási üregek megszűnése vagy eltérő 
mértéke, a hézag, illetve likacstér impermeábilis. 
anyaggal történt kitöltése csapdazáró lehet. Az 
így zárt tárolóképes részeken réteg- vagy hal
maztelepek alakulhattak ki.

A paleogeomorfológiai és tektonikus maximu
mok kutatásának jól bevált gyakorlata van. A 
záródó vagy pihenő jellegű szeizmikus szerke
zeti indikációk ilyen maximumokat jeleznek, 
amelyeket az indikációra (a jelű) és szárny hely
zetére telepített (b jelű) fúrásokkal kutatunk 
(2. ábra). Egy-egy terület első fúrásai ezek.

Legperspektivikusabbnak azokat a szerkezeti 
indikációkat tartjuk, amelyek neogén szerkezeti 
síkokhoz támaszkodnak (c jelű fúrások). Közü
lük is azok a legreményteljesebbek, amelyek a 
törések ÉNy-i oldalán helyezkednek el. Ezekkel 
a fúrásokkal részben a neogén törések szénhid
rogénföldtani értékét is kutatjuk. Mint az elő
zőekben már kifejtettük, a terület DK-i részén 
levő tagolt mezozóos kőzetanyagú neogén fekü 
képződményei kőolaj- és földgázfelhalmozódás 
szempontjából rendkívül perspektivikusak. 
Ezért úgy véljük, hogy a területen a kutatásra 
tervezett nagyobb szerkezeti indikációk mellett 
a kisebb és bizonytalan szerkezeti indikációkat 
(geomorfológiai és tektonikus maximumokat) is 
kutatni kell. Kutatásukra az ai jelű fúrások al
kalmasak. A geomorfológiai és tektonikus maxi
mumok és szárnyhelyzetük kutatására kitűzött 
fúrásoknak adatokat kell szolgáltatni a további, 
felszíni geofizikai mérésekkel csak részben ki
mutatható pikkelyek, gyűrt formák és szerkezeti 
vonalak, továbbá a ki nem mutatható, törések
hez kapcsolódó vagy a paleogeomorfológiai fel
színre kibukkanó permeabilis rétegek és litoló
giai záródású csapdák kutatásához. Ezért a geo
morfológiai és tektonikus maximumok kutatá
sára és minden egyéb, preneogén medencealjzati 
csapda kutatására mélyített fúrással teljes vas
tagságban harántolni kell a mezozóos rétegsort. 
A flisben és prekambriumi—paleozóos képződ
ményekben pedig a legalsó szeizmikus reflek
táló szint alá kell fúrni még akkor is, ha felső 
része meddő. Tennünk kell ezt egyrészt azért,
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mert a preneogén medencealjzatban mutatkozó 
reflektáló szintek törési, feltolódási síkkal, gyű
rődéssel vagy litológiailag zárt telepeket jelez
hetnek, másrészt az így kapott sztratigráfiai 
adatok és szeizmikus mérési eredmények egybe- 
dolgozásával lehet reményünk a rejtett, nem 
geomorfológiai és tektonikus maximumokhoz 
kapcsolódó csapdák előrejelzésére.

A fúrási és szeizmikus mérési adatok alapján 
a területen több pikkely vagy gyűrt forma 
valószínűsíthető. Ezek szerkezeti helyzetüktől 
független, egymástól eltérő rétegtartalmúak 
lehetnek.

A mélyzónában levő mezozóos pikkelymarad
ványok éppen úgy tárolhatnak szénhidrogént, 
mint a kiemelt helyzetben levő pikkelyek. A 
jelenleg feltételezhető pikkelyek kutatására a d 
jelű fúrásokat tartjuk alkalmasnak. Kutatásra 
érdemesnek ítéljük a Szarvas—endrődi és a 
Gyoma—dévaványai gerincsor közötti mélyzó
nát is. A szeizmikus szelvények alapján itt egy 
1,5— 2 km széles, 8—9 km hosszú ÉK—DNy-i 
csapásirányú pikkely vagy boltozódás tételez
hető fel. Legmagasabb pontját érdemes fúrással 
is kutatni. A mezozoikumot harántoló fúrási 
adatok birtokában a többi mezozóos pikkely
ei aradvány-öv kutatása is perspektivikussá 
válhat.

A szerkezeti vonalak mentén létrejött brecs- 
csásodások, kioldások kutatására az észak-békési 
területen legalkalmasabbnak a Gyoma—déva
ványai gerincsort DK-ről harántoló töréses zó
nát tartjuk.

A. törésekhez kapcsolódó és a paleogeomor- 
fológiai felszínre kibukkanó tárolóképes rétegek, 
valamint a litológiai záródású csapdák felszíni 
geofizikai módszerekkel közvetlenül nem mu
tathatók ki. A többi csapda kutatásához kap
csolódva tárhatjuk fel, illetve a fúrási és szeiz
mikus szelvényekből földtani meggondolások 
alapján jelezhetjük ezeket előre.

2. Miocén képződmények

A terület miocén képződményei a szénhidro
gén migrációja szempontjából kedvező rétegtani 
helyzetben vannak. A preneogén medencealj
zatra diszkordánsan települnek és rájuk az im- 
permeábilis fedő is diszkordánsan települ. A két 
diszkordancia-felület jó migrációs útvonal, ame
lyek között megfelelő tárolókőzet és csapdaképző 
esetén szénhidrogéntelepek alakulhattak ki. Ed
dig csak az ún. Endrőd—I. terület miocén kép
ződményeit vizsgáltuk részletesen. A vékony, 
főleg breccsból álló rétegekből a sós víz mellett 
mindig mutatkoztak éghető gáznyomok is. Be
száradt kőolajnyomok voltak az Endrőd— 7. és az 
Endrőd-észak—4. fúrásokban, de a rétegből nem 
kaptunk beáramlást. Szarvason és Gyomán a sós 
vízzel együtt 0,9 m3/m3 körüli CCb-tartalmú 
földgázbeáramlás is volt. Köröstarcsán vízzel 
együtt 0,33 m3/m3 CH-, 0,62 m3/m3 CCh- és 
0,045 m3/m3 N2-tartalmú földgázbeáramlást kap
tunk a miocén tetőn levő lithothamniumos 
mészkőből. A Hunya— 1. és Kondoros— 1. fúrá
sok környezetükhöz képest mély helyzetben ér

ték el a miocén képződményeket. A beáramlott 
kis mennyiségű földgáz éghető része 0,89— 
0,93 m2 3/m3. A földgáz várható minőségi elosz
lása azonos a neogén feküjével.

A kőolaj- és földgáztárolásra alkalmas föld
tani alakulatokat típusukban és nagyságukban 
is a változatosság jellemzi.

Paleogeomorjológiai és tektonikus maximu
mokra közvetlenül települő tárolók. A kiemelt 
szerkezeti helyzetű paleogeomorfológiai és tek
tonikus maximumokra miocén törmelékes kőze
tek vagy mészkő is települhet. Ezekben a fekü- 
kőzetekkel együtt halmaztelep, vagy attól füg
getlenül rétegtelep formájában jöhettek létre 
kőolaj-földgáztelepek. Jelentőségüket csökkenti, 
hogy rendszerint itt a legvékonyabb a miocén 
összlet.

Települt-kompakciós boltozatok. A nagyobb 
területen követhető rétegek a neogén fekü ki
emelt részei fölött boltozatosán települnek. A 
kompakció a boltozat meredekségét növeli. A 
rétegek a tető irányában kiékelődhetnek, ilyen 
esetben részboltozatok alakulnak ki. A boltoza
tok általában nem pontosan a neogén fekü ki
emelkedése fölött záródnak és a részboltozatok 
is szárnyhelyzetben jelennek meg.

Kiékelődő és paleogeomorfológiai monokliná- 
lissal felülről, impermeábilis pliocén fedővel 
alulról érintkező tárolók. Vastag miocén összlet- 
tel kitöltött árkok meredek dőlésű oldalának 
irányában a rétegek egy része kiékelődik, más 
része az árok oldalára települ, vagy az eróziós 
miocén felszínre fut ki. Első esetben fáciesvál- 
tozás, a másik két esetben az impermeábilis 
fekü, illetve fedő a csapdazáró.

Tektonikus csapdák. A  tárolóképes miocén 
rétegeket törések metszhetik, amelyek — zá
rásuk esetén — csapdaalkotók. Rétegtelepek ki
alakulására ott volt kedvező lehetőség, ahol a 
törés települt — kompakciós boltozatot metsz 
ketté vagy a miocén rétegek a törés irányában 
emelkednek.

Fáciesváltozással zárt csapdák. A  rendkívül 
heterogén kifejlődésű miocén összletben szerke
zeti helyzettől függetlenül gyakoriak a kis kiter
jedésű kiékelődő rétegek, lencsék.

A paleogeomorfológiai és tektonikus maxi
mumokra közvetlenül települő tárolókat és a 
települt-kompakciós boltozatokat a geomorfoló
giai és tektonikus maximumra, valamint annak 
szárnyhelyzetére telepített kutatófúrásokkal (a, 
ai és b jelűek) kutatjuk.

A kiékelődő és paleogeomorfológiai monokli- 
nálissal felülről érintkező tárolók kutatására a 
mély medencékkel határolt gerincvonulatok 
szárnyán van lehetőség. Kutatásukra eddig első
sorban Mezőtúr környékén terveztünk fúráso
kat (e jelűek), de számíthatunk ezekre a geo
morfológiai és tektonikus maximumok szárnyát 
kutató b jelű fúrásokban is. Ilyen záródású 
csapdák várhatók még а К—Ny-i csapásirányú 
mezőberényi süllyedők északi és déli emelkedő 
oldalán. Az impermeábilis pliocén fedővel alul
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ról érintkező tárolókra a szeizmikus szelvénye
ken a miocén rétegben mutatkozó dőlések alap
ján sok esetben következtethetünk. Ezek a tá
rolók, illetve csapdák elsősorban a paleogeo- 
morfológiai és tektonikus maximumok szárny
helyzetén lehetnek. Kutatásuk lehetőségével 
részletesen még nem foglalkoztunk. A b betű
vel jelölt fúrások ilyen tárolókat is feltárhatnak.

A tektonikus csapdák a neogén törésekhez 
kapcsolódnak. Mivel a miocén rétegek települése 
nagy vonalakban a preneogén fekü morfológiá
ját követi, a miocén tektonikus csapdákat a 
szerkezeti síkokhoz támaszkodó preneogén me
dencealjzat szerkezeti indikációira telepített c 
jelű fúrásokkal kutatjuk.

A fáciesváltozással zárt csapdák kimutatására

egyelőre módszerünk nincs. A bennük elhelyez
kedő telepek megtalálása az egyéb csapdák ku
tatására mélyített fúrásokkal történhet. Bizo
nyos fúrássűrűség esetén fáciestérképek alapján 
előre jelezhetők.

3. Pliocén képződmények

A vizsgált területen eddig Endrőd— Szarvas 
térségében ismertünk meg országosan is jelen
tős földgáz-előfordulást. A készlet 800— 2500 m 
közötti mélységben, pliocén időszaki homokkö
vekben, csaknem 100 telepben, 50 km2-nél vala
mivel nagyobb területen található (9. és 13. 
ábra).
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A földgázvagyon % -os megoszlása litosztrati- 
gráfiai egységenként:
Szolnoki Homokkő- Agyagmárga Tagozat 78% 

(ebből az S2 lyukgeofizikai marker alatti 
összletre csupán 1% esik)

Algyői Ferde Településű
Agyagmárga-Homokkő Tagozat 8%

Törteli Homokkő Tagozat 13%
Zagyvái Vékonypados

Homok-Agyag Tagozat 1%
A megoszlás az Alföld más területein meg

ismerthez hasonló, csak a Törteli Homokkő Ta
gozatban levő készlet kisebb a várhatónál.

A 3. sz. homokkő rétegcsoportban és a fölötte 
levő homokkőrétegben levő földgáztelepek CH- 
tartalma több, mint 0,93 m3/m 3, fűtőértéke: 
38 MJ/m3.

A 4. sz. és az ez alatti homokkőrétegekben 
levő földgáztelepek CH-tartalma az endrődi te
rület É-i részén több, mint 0,95 m3/m3. Déli 
irányban haladva a CH-tartalom csökken. Az 
Endrőd—Szarvas közötti területen (Endrőd— 12., 
—6., 21. fúrások) a földgázok CH-tartalma 0,6— 
0,8 m3/m3, Szarvasán és Szarvas'—DNy-on pedig 
már a COa-tartalom nagyobb 0,9 m3/m3-nél, de 
egy „beékelt” zónában (Szarvas—7., — 10., — 12. 
fúrások) a CH-tartalom ismét 0,3—0,8 m3/m3 
(10. ábra). A földgázösszetétel ilyen jellegű

V
10. ábra

A földgáz szénhidrogén-tartalmának változása Endrőd 
— Szarvason a 4. sz. és az alatta levő homokkőréte

gekben
Jelmagyarázat: 1. intrapannóniai vető, 2. a földgáz 

szénhidrogén-tartalma a körülhatárolt területen

gyors változása egy-egy homokkő rétegben is 
nyomon követhető. Eddigi vizsgálódásaink során 
a rétegekben az eltérő összetételű földgázt tároló 
részek között Szarvason törést, elmárgásodást, 
vagyis bármilyen zárást megállapítani nem tud
tunk. A földgázösszetétel eloszlása valószínűleg

két, időben egymást követő migrációval alakul
hatott így ki. Észak-Békés egyéb területein mé
lyített fúrások adatait figyelembe véve a pliocén 
homokkő rétegekben Szarvason éghető, éghető 
kevert, és CO2-, attól DNy-ra СОз-gáz, egyéb 
részeken éghető földgáztelepek várhatók.

Az S2 marker fölötti telepek nyomása hidro
sztatikus. Az 5. sz. homokkő rétegcsoport réte
geiben uralkodó túlnyomás mértéke maximum 
20% körüli. Az Sa marker alatti rétegek a felső 
túlnyomásos zónának nevezett övbe tartoznak 
[5]. A túlnyomás itt elérheti a 70%-ot.

Az összletben várható csapdák (ld. 12— 13. 
ábra):

Települt-kompakciós boltozatok. A pliocén 
homokkő rétegek a neogén fekü kiemelkedései 
fölött, de annak maximumától valamilyen 
irányban eltolódva települt-kompakciós boltoza
tot vagy részboltozatot alkotnak.

Töréssel kombinált települt-kompakciós bol
tozatok. Az előzőekben ismertetett boltozatokat 
gyakran törési sík metszi. Ilyenkor a boltozat 
mellett a törési sík is csapdaképző. Egy adott 
időszakban azonban a törési sík migrációs csa
tornaként is működhetett és elősegíthette a bol- 
zatok feltöltődését. A készletek zöme a törési 
síkok relatíve helyenmaradt — magasabb — 
oldalán halmozódott fel. Ez a helyzet Endrőd— 
Szarvason is, ahol a készlet több, mint 90%-a 
a törési síkokhoz támaszkodó, magasabb szerke
zeti helyzetű boltozatokban található (11. ábra).

A földgázkészlet %-os megoszlása Endrőd—Szarvason 
az intrapannóniai vetőkhöz viszonyítva

Jelmagyarázat: 1 . intrapannóniai vető, 2 . a körülhatá
rolt részre eső készlet %

A Törteli Homokkő Tagozatban Endrődön 
csak ilyen típusú csapdákban ismerünk földgáz- 
telepeket, mivel ezeknek a rétegeknek ÉNy-i
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irányú regionális emelkedése leginkább ennél a 
csapdatípusnál tette lehetővé a szénhidrogének 
felhalmozódását.

Kiékelődő homokkő rétegek. Többnyire a 
Szolnoki Homokkő-Agyagmárga Tagozat szárny
homokkő típusú rétegei, rétegcsoportjai tartoz
nak ide, de az Sí és S2 lyukgeofizikai markerek 
által közrefogott homokkő rétegek kiékelődési 
zónáiban az alsó vezérszintbe tartozó homokkő 
rétegek is kiékelődnek. A rétegek vagy réteg
csoportok a neogén fekü kiemeltebb részei felé 
ékelődnek ki. A kiékelődés közelében szénhidro
gén-felhalmozódásra számíthatunk. A fölhalmo
zódás lehetőségét növeli, ha a kiékelődés köze
lében a réteg vagy rétegcsoport települt-kom- 
pakciós boltozatot alkot. A homokkövekben a 
tároló kialakításában lokálisan gyakran a litoló- 
gia is meghatározó szerepet játszik és emiatt a 
telepek lencsés kifej lődésűek. Ilyeneket Endrőd 
— Szarvason az 5. sz. homokkő rétegcsoport al
ján és a 6. sz. homokkő rétegcsoportban isme
rünk.

Települési díszkordancia. Az Algyői Ferde 
Településű Agyagmárga-Homokkő Tagozatban

a fekühöz és fedőhöz viszonyítva is ferde tele
pülésű homokkő—agyagmárga rétegek vannak. 
A fedő eltérő települése önmagában is csapda
alkotó. A neogén fekü kiemelkedéséseihez kap
csolódva az algyői szendvics-kifejlődésű összlet- 
hez hasonló rétegekben találtunk telepeket.

Litológiai záródású homokkő lencsék. A 
Zagyvái Vékonypados Homok-Agyag Tagozat 
kifejlődésére jellemző a rövid távolságon belüli 
gyors fáciesváltozás: a homokkövek agyagoso- 
dása, karbonátosodása, impermeabilissá válása. 
Az így záródó lokális jellegű csapdákban kis kő
olaj-, földgáztelepek alakulhatnak ki. Ilyeneket 
ismertünk meg az Endrőd—4., —5., Szarvas—4. 
fúrásokban. Ezek a telepek egy nagyobb pliocén- 
kori vető által levetett képződményekben ala
kultak ki.

Észak-Békés pliocén telepeinek kutatási és 
továbbkutatási lehetőségeit a környező területek 
eredményeit is figyelembe véve vizsgáltuk. A 
regionális kapcsolatokat vázlatos földtani met
szeteken (8. ábra) mutatjuk be. A 12. ábrán az 
S-2 lyukgeofizikai marker fúrási adatok alapján

S2 lyukgeofizikai marker mélységtérképe
Jelmagyarázat: 1. S2 lyukgeofizikai marker mélysége 
tengerszint alatt m, 2 . S2 lyukgeofizikai marker idő
szintvonalai, 3. intrapannóniai törés elvetési iránnyal, 
4. S2 lyukgeofizikai marker alatti homokkövek várha
tó kiékelődési helye, 5. fúrás (különálló fúrásnál S2

lyukgeofizikai marker tengerszint alatti m értékével), 
6 . javasolt fúrások elvi helyei, melyekkel az a—h tí
pusú csapdák kutathatók (részletes leírásuk a 2 . áb

ránál)
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13. ábra
S, lyukgeofizikai marker mélységtérképe, a pliocén 
földgáztelepek területi kiterjedése és a várható pro

duktív területek
Jelmagyarázat: 1. Sx lyukgeofizikai marker mélysége 
tengerszint alatt m, 2 . intrapannóniai törés elvetési 
iránnyal, 3. ismert pliocén telepek területi kiterjedése,
4. feltételezett pliocén telepek várható helye, 5. Sj 
lyukgeofizikai marker alatti homokkövek várható ki-

ékelődési helye, 6. fúrás (különálló fúrásnál Sj lyuk
geofizikai marker tengerszint alatti m értékével), 7. 
javasolt fúrások elvi helyei, melyekkel az a—h típusú 
csapdák kutathatók (részletes leírásuk a 2 . ábránál)

szerkesztett mélységtérképét és várható elterje
dését, a békési területrészen pedig szeizmikus 
időszintvonalas térképét mutatjuk be. A 13. ábra 
az Sí lyukgeofizikai marker fúrási adatok alap
ján szerkesztett mélységtérképét, a pliocén föld
gáztelepek területi kiterjedését és az eddigi ada
tok alapján a kutatásra legérdemesebb terüle
teket mutatja be. Mindkét térképen feltüntettük 
a javasolt fúrások elvi helyét, valamint azok 
kutatási célját (a- ..  .-h betűjelek).

A geomorfológiai és tektonikus maximumokra 
és azok szárnyhelyzetére telepített a, ai és b jelű 
fúrásokkal egyben a települt-kompakciós bolto
zatokat is kutatjuk.

A vizsgált területen az eddig megtalált föld
gázkészletek mind törésekhez kapcsolódnak. Az 
eredményes továbbkutatás szempontjából fon
tosnak tartjuk ezért az intrapannóniai törések 
kimutatását, irányának és a hozzá támaszkodó 
települt-kompakciós boltozatok helyének meg
határozását. A fúrási adatok alapján kimutatott 
két vetődés ÉK—DNy-i csapásirányú és DK-i 
elvetésű. Az utóbbi miatt elsősorban a törési 
síkoktól ÉNy-ra eső települt-kompakciós bolto
zatokat kell kutatni. Meglevő fúrási adatok és 
földtani meggondolások alapján a már ismerte

ken kívül ilyen boltozatok tételezhetők fel az 
Endrőd-észak— 1. és a Békés— 1. fúrásoktól 
ÉNy-ra. A Gyoma— 1., —2., Dévaványa—2., — 1. 
fúrások vonalában a Törteli Homokkő Tagozat
ban is van boltozódás — a túlmagasított szelvé
nyen (8 b. ábra) a valóságosnál markánsabban 
jelentkezik — amely a jelenlegi fúrások alapján 
egyértelműen nem értelmezhető. Ez a forma 
lehet eredeti települési jelleg, de adódhat abból 
is, hogy a Dévaványa— 1. fúrás a pliocén alján, 
de a Marosi Formáció fölött vetőt harántolt és 
így a pliocén felső része ebben a fúrásban más 
blokkban van mint a Marosi Formáció és az 
idősebb képződmények. A Dévaványa— 1. fúrás
nál a szeizmikus metszeten a pliocén töréses 
szerkezete a szarvasihoz hasonlóan jelentkezik. 
A törések ÉNy-i oldalának támaszkodó, a fúrási 
adatok alapján megszerkesztett települt-kom
pakciós boltozatok kutatására az f jelű fúráso
kat, a már megismert telepek továbbkutatására, 
illetve lehatárolására a h jelű fúrásokat java
soljuk. A kiemelkedő preneogén medencealjzat 
szárnyain mindenütt várhatók kiékelődő pliocén 
homokkő rétegek. A fúrások rétegsora alapján 
regionálisan vizsgálva az Sa lyukgeofizikai mar
ker alatti homokkő rétegek nyugati és északi
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irányban teljesen kiékelődnek (8 b—c., 12. ábra). 
A kiékelődési övezet csak az Endrőd—északi 
fúrásoktól ÉK-re, К-re érinti a vizsgált terüle
tet. A legperspektívikusabb Sí— S2 lyukgeofi
zikai markerek közötti homokkőrétegek regio
nálisan az S2 lyukgeofizikai marker alatti ho
mokkövektől kissé északabbra ékelődnek ki (13. 
ábra). A kiékelődési övezetek kőolaj-földgáz- 
kutatás szempontjából igen reményteljesek. A 
legperspektívikusabbak ott, ahol a kiékelődési 
övezetben törések vagy települt-kompakciós 
boltozatok, részboltozatok vannak. Ilyen rész 
Észak-Békésben az Endrőd-észak— 1., és —4. 
fúrások közötti terület, a köröstarcsai fúrások
tól É—ÉK-re levő terület, ahol az egyéb csapdák 
kutatására javasolt fúrások egyben ezeket is 
kutatják.

A töréssel kombinált települt—kompakciós 
boltozatok és a kiékelődési övezetek kutatását a 
mérések alapján a D’, az Sí és S2 lyukgeofizikai 
markerekről készülő szeizmikus térképek segí
tik. A geomorfológiai és tektonikus maximumok 
irányába kiékelődő homokkő rétegeket a g jelű 
fúrásokkal kutatjuk.

A ferde településű homokkövek nagyon sok 
szeizmikus szelvényen felismerhetők. Kutatá
sukra a neogén fekü kiemelkedései és az intra- 
pannóniai törési síkok környéke a legkedvezőbb, 
mert itt két csapdaalkotó is jelen van egyszerre. 
Amennyiben ezek nincsenek, a ferde településű 
réteg felső, impermeabilis fedőhöz közel eső ré
szét kell vizsgálni. Eddig a szóbanforgó terüle
ten is más szerkezeti indikációkhoz kapcsolódva 
terveztük kutatásukat.

A litológiai záródású homokkőlencsék kutatá
sa egyelőre külön nem tervezhető.
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[21] XA Békés—dobozi kutatási terület felderítő fázi
sú szénhidrogén-kutatási programja. NKFÜ — 
Szolnok, 1976.

[2 2 ] XCéljavaslat az Endrőd-észak kutatási terület 
felderítő fázisú szénhidrogén-kutatásra. NKFÜ — 
Szolnok, 1976.

[23] XEndrőd—III. terület felderítő kutatásának hely
zete 1976. nov. 15-én. NKFÜ — Szolnok, 1976.

[24] XEndrőd-Észak terület felderítő fázisú kutatási 
programja. NKFÜ — Szolnok, 1977.

[25] +Programkiegészítés az Endrőd—Szarvas kutatási 
területre. NKFÜ — Szolnok, 1978.

[26] XEndrőd—III. terület lehatároló kutatási fázis 
földtani zárójelentése és Endrőd—I. terület leha
tároló kutatási fázis földtani zárójelentése (1975) 
kiegészítés. NKFÜ — Szolnok, 1978.

[27] XDévaványa és környéke kutatási terület felde
rítő fázisú szénhidrogén-kutatási programja (Dé
vaványa, Gyoma, Köröstarcsa, Körösladány). KV 
Szolnok, 1979.

[28] XMezőtúr és környéke felderítő fázisú szénhidro
gén-kutatási programja. KV — Szolnok, 1979.

[29] Xa  szarvasi (Endrőd—II.) kutatási terület előzetes
fázisú kutatásának eredményei és készlete az 
1980. január 1-i állapot szerint. A további kutatás 
feladatai. KV — Szolnok, 1980.

[30] XTúrkeve és környékének felderítő fázisú szén
hidrogén-kutatási programja. KV — Szolnok, 1980.
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DR. BÁRDOSSY GYÖRGY

Észrevételek a magyarországi bauxít 
elterjedésének és teljes megkutatásának 
kérdéseihez*

A  tanulmány első részében a szerző a teljes magyar 
bauxitvagyon területi megoszlását értékeli — tehát 
a már kitermelt, az ismert és a reménybeli vagyon
részt együtt. A  fajlagos ércvagyon-produktivitást 
(et/km2) használva összehasonlító értékül előbb hegy
ségrészenként, majd rétegtani szintenként értékeli ki 
a vagyon eloszlását. Megvizsgálja az értékelés alapjául 
szolgáló 219 területegység fajlagos produktivitását. A  
tanulmány második részében a további bauxitkutatás 
perspektíváiról alkotott véleményét ismerteti. Arra a 
következtetésre jut, hogy reménybeli bauxitvagyo- 
nunkat csak akkor lehet gazdaságosan megkutatni, ha 
a jelenleginél magasabb találati valószínűséget 
biztosító kutatási módszereket sikerül kidolgozni 
és bevezetni. Ehhez az alumíniumiparon kívül az ösz- 
szes érdekelt intézmény összehangolt munkájára van 
szükség.

I. A bauxitelterjedés értékelése

Közismert, hogy az ásványi nyersanyagok el
terjedése nem véletlenszerű, hanem a rájuk 
ható földtani folyamatok eredője. Minél több és 
sokrétűbb folyamat hatott az illető nyersanyag
ra, annál bonyolultabb az elterjedése. Sajnos 
ez áll a magyar bauxitra is.

Köznapi gyakorlatunkban a bauxitvagyon el
terjedését országosan az éves bauxitvagyon- 
számítások mutatják be. Az előírásoknak meg
felelően külön értékeljük az ismert és külön a 
reménybeli vagyont, külön térképeken ábrázol
juk elterjedésüket. Ha elterjedési törvényszerű
ségeket keresünk, akkor a teljes vagyont vizs
gáljuk, hiszen az, hogy ebből mennyi a ki
termelt, az ismert, vagy a reménybeli, 
az a mi kutató és bányászati tevékenységünk 
eredménye — tehát a földtani folyamatoktól 
teljesen független dolog.

Megpróbáltam tehát a teljes vagyon mennyi
ségét és elterjedését kiértékelni. Ehhez alapul 
a Bauxitkutató Vállalat (BKV) 1981. I. 1-i re
ménybeli térképsorozatát választottam (1:25 000), 
mely 205 reménybeli bányaterületet különböz
tet meg. Ehhez járult még 14 teljesen megkuta
tott és a bányászatnak átadott terület, melye
ken a BKV reménybeli vagyont már nem tart 
nyilván. Ezután feltüntettem az 1981. I. 1. or
szágos vagyonmérleg alapján, hogy erre a 219 
területegységre egyenként mennyi ismert és 
reménybeli vagyon jut. A régi bányászati és 
földtani dokumentáció felhasználásával azt is 
meghatároztam, hogy mennyi bauxitot termel
tek ki eddig az egyes területegységekről, to
vábbá hozzáadtam ehhez a valószínűsíthető ter
melési veszteséget is. Ebben a BKV és a két 
bauxitbánya vállalat szakembereitől igen sok 
segítséget kaptam.

•Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Gazdaságföldtani 
Szakosztályának 1982. február 8-i előadóülésén.

így kiadódott a 219 területegység teljes ba- 
uxitvagyona, amit összesítve a mai ismereteink 
szerinti legvalószínűbb teljes magyar bauxit
vagyon mennyiségét kaptam meg. Ezt a fenn
álló jogszabályok miatt nem áll módomban 
számszerűen közölni.

A földtani kép jobb megértése céljából a tel
jes magyar bauxitterületet 4 nagyobb földtani 
egységre osztottam a Dunántúli-középhegység 
földtani tagolódását és a bauxit elterjedését fi
gyelembe véve (1. ábra). Ezeken a következő
képpen oszlik meg a bauxit. (A nagyharsányi 
bauxitterülettel eltérő földtani helyzete miatt
nem foglalkozom.)

DNy-i Bakony 39%
É-i Bakony 28%
ÉK-i Bakony és Vértes 20%
Gerecse-Buda hegység 13%

Láthatjuk, hogy bauxitvagyonunk nagyobb 
része a DNy-i Bakonyban összpontosul és ahogy 
ÉK felé haladunk, egyre kisebb a területek 
bauxit részaránya. Mivel az egyes területek ki
terjedése nem azonos, az ilyen összehasonlítás 
csalóka lehet. Ezért az 1 km2-re eső vagyon 
mennyiségét kifejező fajlagos ércvagy on pro
duktivitást használtam. A DNy-i Bakony érc- 
vagyon produktivitása a Gerecse—Budai hegy
ségének több mint hétszerese.

A teljes bauxitterület kétfél módon ér véget:
1. A bauxit teljesen kimarad — a határ eb

ben az esetben az ércvagyon-produktivitás 0 
vonalának felel meg.

2. A bauxit a határon túlterjed, de felszín 
alatti mélysége meghaladja az 500 m-t, amit 
jelenleg a bauxitbányászat műszaki-gazdasági 
alsó határának tekintünk. Ez tehát nem föld
tani, hanem bányászati-mélységi határvonal.

A Dunántúli-középhegység nagyobb részében 
a DK-i, D-i határ felel meg a 0 produktivitás 
vonalának, a Ny-i, ÉNy-i, Ё-i pedig a bányá
szati-mélységi határnak.

Az elterjedés megértéséhez szükséges, hogy 
bauxitvagyonunk rétegtani helyzet szerinti 
megoszlását is áttekintsük. A 219 területegység
ben a bauxit rétegtani megoszlását hegység
részenként, majd országosan is összesítettem. 
Az eredmény az 1. táblázaton látható.

Láthatjuk, hogy legidősebb bauxitszintünk 
teljes bauxitvagyona az országos vagyonnak alig 
1%-a és az is szinte teljes egészében az Északi 
Bakonyra korlátozódik. Területi kiterjedése 
Császár G. földtani térképe alapján a 400 km2-t 
sem éri el. E bauxitszintben Alsópere térségé
ben koncentrálódott legjobban a bauxit, itt a 
legnagyobb a fajlagos ércvagyon produktivitás. 
Lehetséges, hogy a bauxitszint a Vértes hegység 
nyugati részén Mórtól és Pusztavámtól DK-re
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A bauxit megoszlása rétegtani szintenként 1 . táblázat

%

Bauxitszintek Dunántúli
középhegység

E b b ő 1

DNy-i
Bakony

É-i
Bakony

ÉK-i Bakony 
és Vértes

Gerecse és 
Budai hegység

Eocénnél fiatalabb fedőjű 1 1 6 i6 9 20
Szenon és eocén között 3 7 — — —

Felső triász és eocén között 68 61 57 90 80
Felső triász és szenon között 17 26 24 — —

Albai-cenomán bauxitszint 1 — 3 < 1  (?) —

összesen 100 100 100 100 100

is folytatódik, ezt azonban még fúrásokkal iga
zolni kell.

A szenon előtti bauxitszint bauxitvagyona az 
előzőnél jóval nagyobb, kiterjedése pedig Sü
megtől Halimbán és Iharkúton át egészen Ugo- 
dig tart, tehát mind a DNy-i, mind az É-i Ba- 
konyra kiterjed.

Bauxitvagyonunk legnagyobb része a triász 
és az eocén közötti bauxitszinthez kapcsolódik. 
Ennek a legnagyobb a területi elterjedése, 
mind a négy fő területegységre kiterjed.

Tulajdonképpen ugyanehhez az eocénelejei 
bauxitképződési ciklushoz tartozik az a bauxit
szint is, mely a szenon és az eocénrétegek kö
zött található. Korábban csak Sümeg környéké
ről volt ismert, az utóbbi évek sikeres kutatásai 
azonban egész Nyírádig kimutatták jelenlétét.

Mai ismereteink szerint e bauxitszint teljes 
bauxitvagyonunk mintegy 3%-át képezi. Haas
J. [3] Ajkától ÉK-re és Ugodtól DNy-ra is le
hetségesnek tartja bauxit jelenlétét az ugodi 
mészkövön. Ezt a feltevést látszik megerősíteni 
az, hogy az Ak—3 és 6, valamint a Kol— 10 
bauxitkutató fúrásokban valóban harántoltak 
néhány méter bauxitos agyagot a szenon és az 
eocén határán. Lehetséges tehát, hogy az ipari 
bauxit erre a területre is kiterjed, de ez mos
tani összállításunkban még nem szerepel.

Az eocénnél fiatalabb fedőjű bauxit teljes 
bauxitvagyonunk 11%-át alkotja. Ezek a bauxi- 
tok is nyilvánvalóan az előbbiekben felsorolt 
bauxitképződési időszakokban képződtek, de 
eredeti fedőrétegeik a későbbi lepusztulás áldo
zatául estek, sőt, az esetek többségében maga a
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bauxit is többé-kevésbé áthalmozódott. Ennek 
során a bauxit minősége is érezhetően romlott, 
megnőtt az agyagásványok részaránya, sőt, he
lyenként kvarcszemcséket is tartalmaznak.

összefoglalóan a számítások alapján az raj
zolódik ki, hogy a három egymásra következő 
bauxitképződési ciklus (középső kréta, szenon 
előtti, eocén előtti) során egyre több bauxit ke
letkezett egyre nagyobb területen. A fajlagos 
produktivitás az első ciklus során átlagosan 
mintegy 30, a második során mintegy 300, a 
harmadik során mintegy 400 et/km2 lehetett. 
Ez a szám az eocénnél fiatalabb fedőjű bauxit- 
területeken 10—30 et/km2-re csökkent, nyilván
valóan az utólagos lepusztulás és az áthalmozó- 
dás miatt. A bauxitminőség az első ciklusban 
még csak közepes volt, a második és a harma
dikban ennél lényegesen jobb.

Ezután a rétegtani helyzettől függetlenül azt 
vizsgáltam, hogy miként oszlik meg a bauxit a 
fent említett 219 területegység között és lehet-e 
az eloszlásban valamiféle mennyiségi törvény- 
szerűséget felismerni? A számszerűsítésre a faj
lagos produktivitást találtam legjobb fokmérő
nek. Ennek legkisebb értéke 2 et/km2-nek, a 
legnagyobb pedig 7,0 Mt/km2-nek adódott, a 
különbségek tehát rendkívül nagyok, több mint 
3 nagyságrendet ölelnek fel.

A  jobb áttekintés céljából a területrészeket 
fajlagos produktivitásuk szerint három csoport
ba vontam össze. E három csoport főbb muta
tóit a 2. táblázat tartalmazza.

2 . táblázat
A bauxitelosztás fő mutatói 

a Dunántúli-középhegységben

Csoportok
fajlagos

produktivitás
szerint
et/km2

Terület-
egységek
száma

db

Vagyon
%

Terület
%

>600 27 64 3
60—600 75 22 13

<  60 117 14 84

A három csoport fajlagos produktivitása 1-1 
nagyságrenddel nő, ennek megfelelően egyre 
kisebb területen egyre nagyobb vagyon össz
pontosul: az ország bauxitvagyonának 6'4%-a 
tehát a bauxitterület 3 (!) %-án helyezkedik el, 
ugyanakkor a vagyon 14%-a a terület 84%-án 
terül szét. 10 olyan területrész van, ahol a faj
lagos produktivitás az 1 Mt/km2-t meghaladja. 
Ezek DNy felől ÉK felé haladva a következők: 
Nyirád, Halimbai-medence, Malomvölgy és 
Szőci-medence, Kislőd, Iharkút—Németbánya, 
Iszkaszentgyörgy, Gánt, Nagyegyháza—Csorda- 
kút. Ezek a tulajdonképpeni bauxitelőfordulá- 
saink. Ezektől a bauxitterület széle felé haladva 
általában fokozatosan csökken a fajlagos pro
duktivitás, amit a földtani felépítés helyi ala
kulása kisebb vagy nagyobb mértékben tovább 
bonyolít.

A bauxitvagyon eloszlása a 600 et/knr-nél 
nagyobb fajlagos produktivitású területeken 
hegységrészenként nem azonos (3. táblázat).

3. táblázat

A bauxiteloszlás fő mutatói hegységrészenként 
a 600 et km--nél nagyobb fajlagos produktivitású 

területrészeken

Hegységrész
Terület-
egységek Vagyon 

száma %  
db

Terület
%

DNy-i Bakony 15 79 9
É-i Bakony 9 48 4
ÉK-i Bakony és Vértes 2 83 2
Gerecse—Budai-hegység 1 26 V*

Dunántúli-középhegység
egészében 27 64 3

A vagyon koncentrálódása tehát az ÉK-i Ba
konyban és a Vértesben, Iszkaszentgyörgy és 
Gánt közvetlen térségében a legnagyobb, hiszen 
itt a vagyon 83%-a a terület 2%-ára összpon
tosul. A jelenség magyarázatát főként (de nem 
teljesen) abban látom, hogy az eocén védőréte
gek nagyrészt az előfordulások széléig tartanak 
— kifelé pedig igen erős lepusztulás követke
zett, ami elvitte az eredetileg ott felhalmozó
dott ércvagyon zömét [6].

Ezután következik a DNy-i Bakony, de már 
kisebb vagyonkoncentrálódással és nagyobb te
rületen. Még fokozottabb ez a tendencia az É-i 
Bakonyban és a Gerecsében. A Gerecsében és 
a Budai hegységben már csak a teljes vagyon 
26%-a tartozik ebbe a nagy produktivitású cso
portba. Tehát ezen a területrészen terül el leg
jobban a bauxjt. Ennek megfelelően a közepes 
produktivitású (60— 600 et/km2) csoport területi 
részaránya 6%, a ráeső vagyon pedig a teljes 
vagyon 34%-a.

A kis produktivitású (60 et,/km2) csoport el
oszlása hegységrészenként a 4. táblázaton lát
ható.

4 .táblázat
A bauxiteloszlás fő mutatói hegységrészenként 
a 60 et/km2-nél kisebb fajlagos produktivitású 

területrészeken

Hegységrész
Terület-
egységek Vagyon 
száma %  

db

Terület
%

DNy-i Bakony 32 6 74
É-i Bakony 27 14 69
ÉK-i Bakony és Vértes 38 13 93
Gerecse és Budai-hegység 20 40 93

Dunántúli-középhegység
egészében 117 1 1 84

A kis fajlagos produktivitású csoport tehát az 
ÉK-i Bakonyban és Vértesben, továbbá a Ge
recsében és Budai hegységben az egész bauxit
terület túlnyomó részét alkotja. A Dny-i és az 
É-i Bakonyban ennél valamivel kedvezőbb a 
helyzet.
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II. A további bauxitkutatások perspektívái

Az előbbiekben igen röviden felvázolt elter
jedési adatok ismeretében vizsgáljuk meg, hogy 
a további bauxitkutatásnak mik a lehetőségei 
és esélyei?

1. A  teljes ismert vagyon kutatása módszer
tani tekintetben viszonylag egyszerű feladatnak 
látszik, hiszen e vagyonrész 54%-a már teljesen 
megkutatott. A még kutatás alatt álló vagyon
rész ismeretességét hálózatos fúrási kutatással 
a bányászat igényeit kielégítő szintre kell hoz
ni. A növekvő fúrási költségek miatt itt egyre 
inkább előtérbe kerül a fúrási hálózat optima
lizálása és a bányászati kockázat számszerűsí
tése; a geostatisztikai módszerek bevezetésével 
lehet a legjobban biztosítani ezt.

2. A teljes reménybeli bauxitvagyon megku
tatása mind költség, mind kapacitás, mind mód
szertani tekintetben igen nehéz feladat.

A BKV által számított reménybeli vagyont — 
viszonylag kisváltoztatásokkal reálisnak érzem 
[8]. Mint ismeretes, a Di, D2 és D 3  kategóriákra a 
KFH irányelvekben rögzített hibahatár igen 
nagy szórást engedélyez; egyre csökkenő való
színűségi szinteken.

Az eddigi kutatások során a BKV által előre- 
jelzett bauxitvagyon összességében mindig rea
lizálódott, ami közvetlen bizonyítéka a korábbi 
becslések helyességének. Elfogadhatjuk tehát a 
reménybeli vagyon globális mennyiségét, külö
nösképpen ha arra gondolunk, hogy a már is
mert 10 nagy fajlagos produktivitású előfordulá
son kívül a jelenlegi becslés továbbiakat nem 
számszerűsít. Ezek az előfordulások 0,5—6,0 
km2 kitérjedésűek, egyedül a nyirádi haladja 
meg a 20 km2-t. Ilyen kis kiterjedésű, nagy pro
duktivitású területegységek pedig teljes re
ménybeli bauxitterületünkön még jócskán el
férnek és bauxitföldtanilag egyáltalában nem 
kizártak. Hangsúlyozni kívánom, hogy jelenleg 
kis átlagproduktivitásúnak tartott területeken 
is lehetségesek ilyen új előfordulások!

5. táblázat

A reménybeli vagyon rétegtani %-os megoszlása 
bauxitszintenként

Bauxitszintek
Reménybeli

vagyon
%

Ismert +  
kitermelt 

vagyon
%

Eocénnél fiatalabb fedőjű 75 25
Szenon és eocén között 74 26
Felső triász és eocén között 30 70
Felső triász és szenon között 42 58
Albai-cenomán bauxitszint 79 2 1

Országosan 39 61

Az 5. táblázatból kitűnik, hogy a bauxitva- 
gyonunk zömét (85%-át) adó triász és eocén, 
valamint triász és szenon közötti bauxitszintje- 
ink vannak a legjobban megkutatva, a másik 
három bauxitszint vagyonának háromnegyed 
része pedig csak a reménybeli csoportba tarto
zik. Ezek földtani ismertsége az előző két szint

nél általában gyengébb, ami a további kutatá
sokra többletfeladatot ró.

Könnyen belátható hogy legkönyebb a bauxi- 
tot ott megtalálni, ahol annak nagy a fajlagos 
prodkutivitása. Kiszámítottam ezért, hogy mi
ként alakul a reménybeli vagyon aránya a tel
jes vagyonhoz képest a különböző fajlagos pro
duktivitású területeken (6. táblázat).

6 . táblázat
A reménybeli vagyonrész %-aránya a teljes 
bauxitvagyonon belül a fajlagos produktivitás 

függvényében

Csoportok
fajlagos

produktivitás
szerint
et/km2

Reménybeli Reménybeli
vagyon Csoport vagyon
aránya et/km2 aránya

% % .

>  1000 26 80—100 93
800—1000 30 60—80 97
600—800 79 40—60 93
400—600 75 20—40 99
200—400 88 1 0 — 20 97
100— 200 88 <  10 100

Egyértelműen látszik, hogy a fajlagos pro
duktivitás csökkenésével rohamosan nő a tel
jes bauxitvagyonon belül a reménybeli vagyon
rész aránya. Ez egyaránt dicséri a BKV-t, mert 
az elmúlt három évtized alatt elsősorban a nagy 
produktivitású területrészeket kutatták meg, 
ugyanákkor annál nehezebbé teszi a még előt
tünk álló feladatot.

Láthatjuk, hogy a 100 et/km2-nél kisebb átla
gos produktivitású területeken alig van ismert 
és kitermelt vagyon, több mint 93%-uk a re
ménybeli vagyonrész. Ez még azt is kérdésessé 
teszi, hogy valóban ekkora-e a reménybeli kis 
produktivitású területrész?

De ha el is fogadjuk a teljes kis produktivi
tású terület realitását, mik az esélyek a bauxit 
megtalálására, ha figyelembe vesszük a telepek 
szinte teljes lefedettségét?

A 2. táblázat adatai szerint az összterület 
84%-át adó, 60 et/km2-nél kisebb produktivi
tású csoport átlagos fajlagos produktivitása 18 
et/km2. Ez 5 m átlagos bauxitvastagsággal szá
molva egy 40 x 40 m átmérőjű telepnek felel 
meg. Ez pedig egy km2 nagyságú kutatási terü
letnek 0,16%-a! A hagyományos hálózatos fú
rástelepítéssel ezt megtalálni — gazdaságosan 
— szinte megoldhatatlan feladat. De még ennél 
nagyobb fajlagos produktivitás esetén sem ja
vul lényegesen a helyzet (7. táblázat).

7. táblázat
Telepméretek a fajlagos produktivitás függvényében

Fajlagos
produk
tivitás.
et/km2

Telep
alapterülete

m2

Telep 
mérete 
m x m

Találati
esély

%

50 4 545 67x67 0,5
100 9 091 95 x95 0,9
200 18 182 135 x 135 1 ,8
300 27 273 165 x 165 2,7
400 36 364 191x 191 3,6
500 45 455 213x213 4,6
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Tovább rontja a helyzetet, hogy az É-i Ba
kony területén a telepek átlagos vastagsága 5 
m-nél jóval nagyobb, Iharkúton >  20 m, Fenyő
főn 15— 20 m, Bakonyoszlopon 10— 20. m. Ez 
lényegesen csökkenti a telepek alapterületét és 
ezzel a fúrási-találati esélyt. így például az 
Iharkút—Németbánya térségében eddig telje
sen megkutatott és átadott területen nagy faj
lagos produktivitás ellenére a produktív terület 
aránya csupán 10,2%!

A helyzeten némileg javít az a körülmény, 
hogy a reménybeli területek egy részén bauxit- 
fekű képződmények vannak a felszínen. Ez ja
vítja a ténylegesen megkutatandó területrész 
produktivitását.

Tekintettel arra, hogy a jövőben egyre kisebb 
fajlagos produktivitású területek megkutatására 
kényszerülünk, egyre csökkenő kutatási ered
ményességgel kell számolnunk. Az V. ötéves 
tervben ez átlagosan 51 t/m volt, földtani va
gyonra vonatkoztatva. A VI. ötéves tervidő
szakra előirányzott 42 t/m eredményességet 
még teljesíthetőnek tartom, de ezt követően az 
eredményesség rohamosabb csökkenésével kell 
számolnunk, ami egy bizonyos határ alatt az 
egész kutatás értelmét (jogosságát) megkérdő
jelezi. Pedig a magyar alumíniumipari verti
kumnak a reménybeli bauxitvagyonra, vagy an
nak legalábbis a nagyobb részére feltétlenül 
szüksége van.

Világos, hogy a jelenlegi 120— 130 em/év fú
rási teljesítmény megnövelésével a kérdés nem 
oldható meg, hiszen így csak a költségek nőnek 
meg, a megkutatottság alig gyorsulna. A meg
oldást az eddigi kutatási módszerek tökéletesí
tésében látom. Hangsúlyozni kívánom, hogy a 
BKV jelenleg is magas színvonalon készíti elő 
kutatásait. Az előttünk álló feladat azonban oly 
nehéz, hogy sikeres megoldásához új, a je
lenleginél nagyobb találati valószínűséget 
biztosító kutatási módszereket kell kidol
gozni és alkalmazni. Ehhez a Magyar Alumíni
umipari Tröszt és a BKV erői nem elégségesek. 
Szükségünk van a Földtani Intézet, a Geofizikai 
Intézet, egyetemi tanszékek és más kutatóinté
zetek összehangolt segítségére.

A jelen pillanatban a következő tennivalókat 
látom elvégzendőnek:

1. A jelenlegi 205 reménybeli bányaterület 
részletesebb földtani újraértékelése elsősorban a 
közepes és kis fajlagos produktivitású részterü
letekre. Számításaim szerint a reménybeli terü
letek átlagosan annál nagyobbak, minél kisebb 
a fajlagos produktivitásuk:

Fajlagos produktivitás 
et/km2

A reménybeli 
területek átlagos 

nagysága km2
> 6 0 0  

60— 600 
20— 60 
10— 20 
< 10

3—6
5—8

11— 14
29
54

A két leggyengébb csoport a teljes bauxit- 
terület 59%-át teszi ki! Kívánatos lenne ezeket

is 10— 15 km2 nagyságú földtani egységekre 
bontani. így bizonyára jobban szétkülönülné
nek a legkevésbé reményteljes és a kissé re
ménytelj esebb területrészek. Másik jelentősége 
pedig abban van, hogy nagy produktivitású 
előfordulások fellépése e nagy kiterjedésű te
rületeken nem zárható ki!

2. Alapos ősföldrajzi és ősmorfológiai vizsgá
latokat kellene végezni_bauxitszintenként a leg
kedvezőbb bauxitfelhalmozódási körzetek kije
lölésére. Ehhez jó alapot nyújtanak a BKV-nál 
1961. óta folyó bauxitprognózis vizsgálatok. Az 
általuk kifejlesztett prognózis módszer [9] — 
földtanilag differenciált analógiák alkalmazásá
val már eddig is igen magas színvonalat ért el
—  ezt kell továbbfejleszteni. Ezzel egyidejűleg
folytatni kell a BKV-nál és a Magyar 
Állami Földtani Intézetben (MÁFI) folyó 
tudományos prognózis-megalapozó kutatáso
kat. Az eddig elért eredmények igen 
biztatóak [1,, 2., 6.]. Egyrészt a ba-
uxittal kapcsolatos főbb formációk monografi
kus feldolgozásának folytatására van szükség
—  példa az ugodi mészkő formáció feldolgozá
sa; másrészt egy-egy nagyobb földtani egység 
összefoglaló áttekintésére a bauxitképződés 
szempontjából.

Igen fontos a BKV és a MÄFI összehangolt 
munkájának biztosítása.

3. A magyar bauxitkutatás hosszú ideje si
kerrel alkalmazza a felszíni geofizikai mérése
ket az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet (ELGI) 
kivitelezésében, szoros együttműködésben a 
BKV-vel [4]. Ezek azonban ma még egy-egy 
viszonylag kis területegységre irányuló konkrét 
célfeladatok, melyek a fúrásos kutatást az adott 
évbn, vagy legfeljebb 1— 2 évre előre segítik. 
Olyan feladatot kellene adni ezeken felül a 
BKV-nak és az ELGI-nek, hogy az egész re
ményben bauxitterület geofizikai kutatására 
dolgozzanak ki közösen kutatási koncepciót. A 
kis produktivitású területeken — mint láttuk
— nem elegendő a mélység, vagy a fő tektoni
kai szerkezetek meghatározása, itt feltétlenül 
szükséges lenne a bauxittelepek vagy azok „tá
roló” szerkezeteinek közvetlen kimutatása is.

Szabadváry L-tól kapott szóbeli tájékoztatás 
szerint erre ma csak a sekély területeken (mély
ség 30 m-nél kevesebb) van lehetőség — első
sorban a VLF-módszer alkalmazásával. Egy
másfél éven belül a 30— 200 m mélységű terüle
teken is át lehet térni a bauxittelepek kimutatá
sát célzó kísérleti mérésekre, megfelelő műszer- 
és módszerfejlesztéssel (pl. elektromágneses 
frekvencia-szondázás, fúrás-fúrás közötti „át
világítás” stb.). A 200—500 m mélységű terület
részeken is van lehetőség sikeres geofizikai te
lep-előrejelzésre, de ez igen jelentős műszer- és 
módszerfejlesztést igényel, hiszen a legtöbb 
mérés felbontó képessége a mélységgel logarit- 
musosan csökken. A Geofizikai Intézetnek meg
van a szellemi kapacitása erre a továbbfejlesz
tésre. Azt is figyelembe kell venni, hogy 
a műszerfejlesztés napjainkban egyre költ
ségesebbé válik, ezért jelenlegi gazdasági 
helyzetünkben legfeljebb a 200 m-ig terjedő
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mérések módszer- és műszerfejlesztésére látok 
lehetőséget.

4. Sekély területeinken fokozottabban kellene 
alkalmazni a távérzékelési módszereket (légi
fényképezés, fotogrametria, űrfelvételek stb.). 
Kezdeti lépések már történtek ez irányban a 
BKV-nál 1980 és 1981-ben, de ezek ütemét fel 
kellene gyorsítani és fel kellene használni a 
MÁFI ezirányú tapasztalatait.

5. Felül kell vizsgálni a felszíni geokémiai 
kutatás lehetőségét — elsősorban az 50 m-nél 
sekélyebb területeken. Ezen a téren figyelembe 
kellene venni a legutóbbi évek szovjet és fran
cia tapasztalatait.

6. Folytatni kell a BKV-nál az elmúlt évek
ben végzett közvetlen fedő és fekű fácies vizs
gálatokat [5., 10., 11], melyek egyes területeken 
megnövelhetik a felderítő fázisú fúrástelepítés 
hatékonyságát. Tóth K. legutóbbi értékelései az 
eocénnel fedett bauxitelőfordulásokon már je
lenleg is közvetlenül segítik a fúrástelepítést, 
pl. Nagytárkánypuszta és Bakonyoszlop térsé
gében. Ezt kell más területekre is kiterjeszteni. 
A gerecsei és a budai hegységi alsó eocén át
halmozott dolomitösszletnek a MÁFI-ban folyó 
fácies vizsgálata megkülönböztetett fontosságú 
a bauxitkutatás számára (Tóth Á.).

7. Tovább kellene fejleszteni az összehason
lító teleptani kiértékelést az eddigi bányászati 
és kutatási adatok alapján a magyarországi 
bauxittelepek települési formájáról, mérete
ikről, alakjukról. Meg kell vizsgálni a fő 
teleptípusok térbeli elterjedését, és azt, hogy 
milyen összefüggés van az adott terület föld
tani felépítése és a bauxittelepülés között.

8. Fokozottan kell figyelembe venni a víz
szintes irányú tektonikai elmozdulások hatását. 
E mozgások jellegét és méreteit, a bauxitkuta- 
tásra való közvetlen hatásukat a legutóbbi évek 
tektonikai kutatásai mutatták ki [7]. Külön kel
lene foglalkozni a bauxittelepek kialakulását 
befolyásoló preformáló tektonika szerepével a 
jelenleg folyó bányaműveletekben szerzett ta
pasztalatok alapján.

9. Jelentősen ki kell bővíteni a bauxitösszlet 
kőzettani, ásványtani és geokémiai vizsgálatát 
az utóbbi években kifejlesztett új vizsgálati és 
értékelési módszerekkel (vékonycsiszolat, pász
tázó elektronmikroszkóp, mikroszonda stb.). 
Ezek a vizsgálatok elsősorban az ismert előfor
dulásokhoz csatlakozó területeken ígérnek ered
ményt.

10. Külön vizsgálatokat kell végezni arra vo
natkozóan, hogy a korábbiakban említett kiug
róan nagy produktivitású területrészek („elő
fordulások”) milyen földtani környezetben lép
nek fel és merre várható még hasonló földtani 
környezet. Meg kellene vizsgálni e kutatási té
ma kretében, hogy miként érnek véget e nagy 
prodkutivitású területek?

Mindezeket a különböző irányú vizsgálatokat 
együtt és egymást kiegészítő módon kellene ki
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értékelni. Ezt hasznosan segítheti a most in
dulóban lévő országos szintű távlati kutatási 
főirány: „Az  ország természeti erőforrásainak 
átfogó tudományos vizsgálata” címmel. Ennek 
egyik témacsoportja a bauxitkutatás.

Nagyfokú összefogásra és igen céltudatos 
szervező munkára van szükség, hogy a VI. öt
éves terv végéig a bauxitkutatás jelenleg is 
magas színvonalát a feladat megoldásához szük
séges szintre emeljük. Ügy érzem, hogy ehhez 
megvan a kellő szellemi és anyagi kapacitás. 
Feltétlenül szükséges a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Központi Földtani Hivatal és az 
Ipari Minisztérium összehangolt irányító tevé
kenysége, továbbá a tudományos és az ipari 
vonalon dolgozó szakgárda egymást segítő mun
kája. Ha ezt el tudjuk érni, úgy reális esélyt 
látok a magyar bauxitkincs közel teljes és gaz
daságos megkutatására.

Befejezésül köszönetét mondok Fodor Bélá
nak a számításaimhoz nyújtott segítségért, Csá
szár Gézának, Haas Jánosnak, Kopek Gábornak 
és Tóth Álmosnak rétegtani és ősföldrajzi tér
képeik rendelkezésre bocsátásáért, Szabadváry 
Lászlónak a geofizikai kutatással kapcsolatos 
tanácsaiért.

IRODALOM

[1] Császár G., Haas J.: A földtani térképezés szere
pe a bauxitkutatásban. A Bauxitkutatási szakmai 
napok előadásai. Balatonalmádi, 1980. IX. 19—20. 
47—53.

[2] Haas J.: Rétegtan, őskörnyezeti elemzés és ba- 
uxitprognózis. MTA X. oszt. közleményei. 12/1—3. 
47—59. (1979.)

[3] Haas J.: A  felsőkréta ugodi mészkő formáció a 
Bakonyban. MÁFI Évkönyve. LXI. 1—171. (1979.)

[4] Kakas K., Nyerges L., Szabadváry L., Szantner 
F.: A  bauxitkutatásban alkalmazott felszíni geo
fizikai mérési műszerek és eredmények áttekin
tése. A Bauxitkutatási szakmai napok előadásai. 
Balatonalmádi, 1980. IX. 19—20. 65—75.

[5] Knauer J., Gellai M.: A szenon képződmények el
rendeződése és kapcsolata az ősdomborzattal a 
Sümeg—Káptalanfa bauxitkutatási területen. 
Földtani Közlöny. 108. 444—475 (1978).

[6] Kopek G.: A Bakony-hegység ÉK-i részének 
eocénje. MÁFI Évkönyve. LXIII. 1. füzet. 1—176. 
(1980.)

[7] Mészáros J.: Szerkezetföldtani vizsgálatok a
bauxitkutatás szolgálatában (Halimba—Herend— 
Csehbánya közötti terület) Földtani Kutatás 
XXIII. 4. 9— 12. (1980.)

[8] Szantner F.: Magyarország reménybeli bauxit- 
vagyona (1982. I. 1. állapot szerint) Kézirat BKV 
adattár.

[9] Szantner F., Knauer J., Mindszenty A .: A  ma
gyarországi bauxitprognózis módszer elvei, gya
korlata és távlati feljesztési irányai. A Bauxit
kutatási szakmai napok előadásai. Balatonalmádi, 
1980. IX. 19—20. 55—63.

[10] Tóth K .: Összefüggések a bauxit előfordulása és
a közvetlen fedő eocén rétegek kifejlődése között. 
Általános Földtani Szemle. No—14. 133—143.
(1980.)

[11] Tóth K„ Knauerné Gellai M .: Földtani anyag- 
viz'sgálatoka hatékony bauxitkutatás érdekében. 
A Bauxitkutatási szakmai napok előadásai. Bala
tonalmádi. 1980. IX. 19—20. 97—,110.

F Ö L D T A N I K U T A T Á S  X X V . é v fo ly a m  (19S2. é v ) ,  2. szám



BALOGH KÁLMÁN A Rudabányai-hegység problémái

Az enyhén metamorf és zömében triász korú mellé
téi (Meliata-) sorozatnak a Dél-Gömörikum nem
metamorf perm— mezozoikumból álló szilicei (Silica-) 
takarója alatti felfedezése előtérbe helyezte azt a gon
dolatot, hogy a mellétéi sorozat képződményei a szili
cei takaró déli része és a Bükk-hegység paleozóos 
talapzata (a Szendrő—Upponyi-hegység) között elhe
lyezkedő, ÉÉK—DDNy-i c sapású és Magyarország 
egyetlen vasércbányáját magába foglaló Rudabányai- 
hegységben is jelen vannak. A 30 évvel ezelőtti kuta
tási eredményekre visszapillantva, szerző történeti át
tekintést ad e hegység rétegtani, hegységszerkezeti, 
teleptani, valamint ősföldrajzi viszonyainak megítélé
sében 1950. óta bekövetkezett változásokról. Ennek 
kapcsán felsorolja azokat a problémákat, amelyeket a 
hegységben és környezetében megindult új reambu- 
láció során az említett relációkban — a magyar és 
szlovák geológusok szoros együttműködését is igénybe 
véve — meg kell oldani.

Az a kép, amely a Rudabányai-hegység föld
tani felépítéséről a közelmúltig bennünk élt, 
Vitális I. (1909), Koch A. (1904) és Pálfy M. 
(1924, 1929) úttörő munkái után elsősorban Ba
logh K. (1949, 1950, 1952a, b, c, 1953) Balogh
K.—Pantó G. (1952, 1953), Pantó G. (1948, 1952 
a, b, 1956, 1957), Pantó G.— Földváriné Vogl M. 
(1950) réteg-, szerkezet- és teleptani megfigye
lésein alapult. A 70-es évek közepéig az ő —■ 
főleg makroszkópos észlelésekre támaszkodó — 
megállapításaiknak egyes részletei módosultak 
ugyan, ez azonban a 25 évvel korábban felállí
tott koncepció lényegét alig érintette. 1975-ig 
rétegtanilag csak egyes rudabányai alsó-triász 
összletek és a szalonnái kvarcporfír korának 
helyesbítésére került sor (Mészáros M. 1954, 
1961; Balogh K. et. al. 1975. p. 40—41; Balogh 
K.—Pantó G. 1959. p. 70; Juhász Á. 1964; Ba
logh K. 1964. pp. 450—451), és a Felső Bódva- 
völgy bázisos eruptívumainak alsó-kréta korát 
kérdőjeleztük meg. Hegységszerkezeti vonalon 
újabb szerzők (Molnár P. 1965, 1967; Hernyók 
G. 1977) — a Rudabánya és Martonyi környéki 
mélyfúrások tanulságait összegezve — az idő
sebb pikkelypászták létrejötte mellett azoknak 
az időben változó vergenciájú, fiatal, csapás
menti rátolódásoknak a szerepét hangsúlyozták, 
amelyek mentén különböző korú tercier kép
ződmények csípődtek a triász képződmények 
közé; ezenkívül a harántvetőkre is nagyobb 
súlyt kívántak fektetni. Végül, annak a teleptani 
ellentmondásnak a kiküszöbölésére törekedve, 
amely egyfelől a hegység egyes részein mutat
kozó sziderites—szulfidos—baritos érctesteknek 
werfeni és gutensteini képződményekből — 
azok kellő tektonikai előkészítése utáni — hid
rotermális metaszomatózissal történt keletke
zése, másfelől a hidrotermák útjának kinyo- 
mozatlansága, illetve a létrejött telepek sztrati- 
form jellege (tehát a fiatalabb triász tagok med
dősége) között fennáll, Csalagovits I. (1973 a, b)

az ércképződést a homokköves fekü és a karbo
nátos fedő eltérő kémizmusú vizeinek találko
zási szintjében bekövetkezett ioncserékből ja
vasolta levezetni.

Mindezek ellenére 1975-ig a Rudabányi-hegy- 
séget még teljes egészében a „délgömöri mész
kőöv” * részének tekintettük, amelyen belül a 
„rudabányai fácies” -nek eleinte az alsó-triásztól 
a ladíni emelet végéig, később a felső-permtől 
a júliig terjedőnek vélt rétegsorát főleg csak a 
(permi)—werfeni—gutensteini—steinalmi réte
gek feletti ladíni—karni tűzköves mészkő- és 
palafácies fellépése különbözteti meg a tőle 
NyÉNy-ra levő Aggteleki—Dél-szlovák Karszté- 
tól.

Bár úgy látszik, hogy ez utóbbi Ny—K-i anti- 
és szinklinálisokból, valamint D-i vergenciájú, 
keskeny pikkelyvonulatokból álló tömege a 
Perkupa— 14. sz. fúrás tanúsága szerint NyÉNy 
felől rátolódott a Rudabányai-hegység uralko- 
dóan ÉÉK—DDNy-i irányú redőire és pikke
lyeire, a kettő képződményei között sem réteg
tani, sem szerkezeti szempontból nem láttunk 
kibékíthetetlen ellentéteket. Annak okát, hogy 
a Rudabányai-hegység szerkezeti csapásai zö
mükben hegyesszögben metszik az aggteleki 
csapásokat, az aggtelek—rudabányai mezozoi
kumnak a bükkhegységi talapzatnak számító és 
Ё-i vagy ÉNy-i vergenciájú uppony—szendrői 
paleozoikummal való ütközésében véltük meg
találni. Ezt az aggteleki és a rudabányai szerke
zeti vonalaknak különösen a Felső-Bódva-völgy 
két oldalán tapasztalható egymásba simulása és 
keveredése sem látszott cáfolni. Már csak azért 
sem, mert a bódvarákói Osztramos (Esztramos) 
kétségkívül anchimetamorf mészköveit — Vitá
lis I. (1909) és Pálfy M. (1924, 1929) „karbon” 
minősítésével szemben — a rudabányai „ladíni” 
összletbe osztottuk be, és benne a tűzköves 
mészkövek különböző fajtáit is tartalmazó ruda
bányai fácies, illetve az aggteleki típusú wet- 
tersteini kifejlődés közötti átmenet bizonyítékát 
láttuk (Balogh K. 1950; Balogh K.—Pantó G. 
1952, 1953 stb.). Sokáig úgy tűnt, hogy az a 
„rétegtani rend” , amit Balogh К. a Telekesi- 
völgy és a Telekes-oldal korábban a karbon és 
két triász emelet (sőt a liász!) között megosztott, 
sötétszürke palaösszletének a „ladíni” emelet 
felső részében (majd a „ladíni—alsó-karniban) 
való egyesítésével, Pantó G. segítségével kiala
kított, valóban helyes lehet. Pedig a hegység 
„ladíni” emeletébe a Bódva-völgy K-i oldalá
nak sok olyan vöröses, tűzköves mészkőtagja is 
belekerült, amelyek idesorolását csupán azok
nak a Telekes-völgyi palaösszlet fekvőjében

*a mai „szilicei takaró”
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mutatkozó, tűzköves mészkőrétegekhez való 
makroszkópos hasonlósága (elsősorban tűzkő
tartalma) és a mészalgás steinalmi mészkő fe 
letti helyzete indokolta. Az igazság azonban az, 
hogy a Telekes-völgyi tűzköves mészkövekből, 
vagy az azokra települő palaösszletből azóta 
sem sikerült jó megtartású makrofaunát gyűj
teni. Még a Telekes-oldal országút menti, szür
ke, tömött szövetű „kvarcporfiros mészkő
konglomerátum” padjaiban talált, s a karbon 
ellenében határozottan triász korra utaló egyet
len „ Daonella- vagy Halobia”  lelet is csak tö
redék, amelyet —  búbtájának hiányában — 
nem is lehet ennél pontosabban meghatározni!

Nem fordítottunk kellő figyelmet az Osztra- 
mos mészköveinek enyhén metamorfizált vol
tára sem, jóllehet elődeink nyilván emiatt he
lyezték azokat karbonba. A Telekes-oldali „kar
bon” törlésének kényszere azonban eleve bizal
matlanná tett bennünket Vitális I. és Pálfy M. 
idevonatkozó megállapításaival szemben. Ezért 
ezt a metamorfózist részben helyi tektonikai 
hatásoknak, részben az eleinte alsó-triász, ké
sőbb azonban kréta korúnak tartott Felső-Bód- 
va-völgyi bázittestek (sajnos, azóta is homály
ban maradt) hatásainak tulajdonítottuk. Ez 
utóbbi kapcsolatot az Osztramos világos „wet- 
tersteini” mészköveiben ma is látható, diffúz, 
kovás hematiterek jelenlétére alapoztuk. Semmi 
lehetetlent nem láttunk tehát abban, hogy az 
Osztramos déli aljának D felől kövületes wer- 
feni rétegekkel tektonikusán érintkező, barna 
tűzköves, sárgásbarna mészkövét a reá települt 
szürkesávos mészkővel együtt a „rudabányai 
ladíni összlet” aljához soroljuk, a hegy főtö
megét alkotó és ma bányászat tárgyát képező 
világos,, féligkristályos mészkövet pedig — az 
előbbiekre való települése és a szürkesávos 
mészkőből való fokozatos kifejlődése alapján — 
(ladíni) wettersteini mészkőnek tekintsük, 
amely mintegy hidat ver a rudabányai és az 
aggteleki fáciesterületek között (Balogh K. 
1950). Tehettük ezt, mert látszólag hasonló 
helyzetű (azóta „pszeudoreiflingi” -nek is neve
zett) tűzköves és tűzkőmentes szürke mészkövek 
a Dél-Szlovák Karszt számos helyén (Ardovo— 
Silická Brezova, Plesivecká planina, Koniart), 
de az Alsó-hegy (Dolny vrch) magyar oldalának 
K-i végén is fellépnek steinalmi (anisusi), ill. 
wettersteini (felső-ladíni—alsó-karni) mészkö
vek közötti (kétségkívül autochton) helyzetben 
(Both, Z. 1939; Balogh K. 1940; Bystricky, J. 
1964; Kovács S. 1979. stb.). Figyelmen kívül 
hagytuk azonban, hogy a rudabányai-hegységi 
„alsó-ladíni” mészkövek színe nem mindig szür
ke, hanem (főként a Bódvától К -re) vörös, vö
rösfoltos, barnás, és hogy Pálfy M. (1924, 1929) 
az utóbbiak zömét felső-triász korú hallstatti 
mészkőnek tartotta, bár ezt Kovács S-nak (1976 
— 77) csak 50 évvel később sikerült kövületek
kel is bizonyítania. A szárhegyi vörösfoltos 
mészkővonulatnak a mészalgás steinalmi (anisusi) 
mészkő feletti helyzete alapján mégis némi jog
gal gondolhattunk arra, hogy a szalonnái Bódva- 
szurdok K-i oldalára is áthúzódó „ladíni” pala- 
összletet К felé — legalább részben — ez a 
vörösfoltos, helyenként vörös tűzköves mészkő

helyettesítheti, hiszen hasonló mészkőrétegek 
kissé Ny-abbra, a Telekesi-völgy Ny-i mellék
völgyeinek sötét palaösszletébe zártan, többször 
is megismétlődnek. Mesterséges feltárások híján, 
pusztán a többé-kevésbé hézagos kibúvások
— többségükben egyöntetű — dőlésadataira tá
maszkodva, valóban könnyű volt ezen ismétlő
déseket rétegváltakozásenak minősíteni!

A „rudabányai fácies” rétegtani, ősföldrajzi és 
nagytektonikai problémái kezdettől- fogva e 
,,ladíni” -nak, majd a Rb—382. sz. fúrás Halobia 
rugósa Mojs. lelete (Balogh K. 1976) alapján 
„ladíni—alsó-karni” -nak tartott palaösszlet, va
lamint a rétegsor aljának evaporitjai és az erup- 
tívumok körül csoportosultak.

A palaösszlet ősföldrajzi kapcsolatait már az 
50-es évek elején két irányban kerestük. Ter
mészetesen a bükki üledékgyűjtő övvel való 
egykori összefügés lehetősége vetődött fel hatá
rozottabban (Balogh K. 1950; Balogh K.—Pantó 
G. 1953. p. 654; Balogh K. 1964. p. 450—452; 
Balogh K. et al. 1975. p. 203). Ugyanakkor azon
ban nyomatékosan hangsúlyoztuk a két hegység 
triásza közötti rétegtani és fejlődéstörténeti kü
lönbségeket is, hiszen az alpi tektonikának az 
egykori üledékgyűjtő övekre gyakorolt hatásai 
miatt a közvetlen összefüggések megállapítása 
még ma sem lehetséges. Mindazonáltal a dél- 
gömöri (mai nevén szilicei) és bükki kifejlődés 
közti kapcsolatot a rudabányai fáciesen keresz
tül képzeltük el.

Sajátos, hogy a másik irányban — a Dél- 
Szlovák Karszt D-i részén szlovák geológusok 
által kimutatott mellétéi (Meliata-) sorozat felé
— történt kapcsolatkeresésünk éppen az utób
biak ellenállásán akadt el jó időre. Pantó G. 
(1956. p. 360) ui. — a Balogh K.-nal együtt tett 
szlovákiai tanulmányút benyomásai alapján — 
megjegyezte, hogy az akkoriban erősen vitatott 
korú mellétéi „típusszelvény” a rudabányai 
anisusi— ladíni összlet anchimetamorf változata 
lehet. Bár Pantó G. e vélekedését Kantor, J. 
(1955), Andrusov, D.—Kovácik, J. (1955) és And- 
rusov, D. (1959. p. 83) is megemlítette, a közben 
fölfelé a bohúnovo—strelnicei gipsz—anhidrit 
összlettel is megtoldott mellétéi sorozat (Bystric
ky, J.—Fusán, 0 . 1961) korát Bystricky, J. (1959, 
1964) részint annak a kövületes alsó-werfeni réte
gek alatti helyzete, részint pedig az Ilavská, Z. 
(1965) által az utóbbiak fekvőjében észlelt evapo- 
ritos rétegekből meghatározott felső-permi paly- 
nomorphák alapján ítélte meg. Az általa feltétele
zett permi—legalsó-szkíta kor a mellétéi soro
zatnak a rudabányai középső—felső-triásszal 
való párhuzamosítását tehát meghiúsította. Ehe
lyett Andrusov, D. (1959. p. 84) úgy vélte, hogy 
a mellétéi „típusszelvény” és a Dél-Szlovák 
Karszt ezzel párhuzamosítható egyéb előfordu
lásainak bázisán levő világos, kristályos mészkő 
a Bükk-hegység alsó-werfeni világos mészkö
veinek ekvivalense. Ebben az egyébként telje
sen alaptalan véleményben — amit némi mó
dosítással Bystricky, J. (1964. p. 162) is átvett — 
jelent meg először a mellétéi és a bükki triász 
s z o r o s  kapcsolódásának a gondolata, amit ma
— más alapon — Kozur, H.—Mock, R. (1973a,
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b, 1977), Mello, J.—Polák, M. (1978) és Mock, R. 
(1975, 1978) annyira kihangsúlyoz. •— Visszhang 
nélkül maradt ellenben Pantó G.-nak (1956. p. 
360) az a kísérlete, hogy a rudabányai triászt a 
Vepor ,,Föderata-sorozatá” -val vesse össze.

A rétegtani módosítások mindenesetre a mel
létéi analógiákra támaszkodva indultak meg.

A mellétéi sorozathoz tartozónak vélt evapori- 
tok mintájára ui. Mészáros M. (1954, 1961) az 
Aggteleki Karszt és a Rudabányai-hegység kü
lönböző pontjainak (Rudabánya, Alsótelekes, 
Martonyi, Tornakápolna, Perkupa) többnyire 
ugyancsak a werfeni rétegek alatt észlelt, de 
eleinte mégis alsó-szkítának tekintett (Pantó G. 
1956. p. 344— 346) gipsz—anhidrites rétegeit a 
felső-permbe helyezte. Ezt a kormegállapítást 
az újabban mélyült fúrások (Tornakápolna—2, 
Szín— 1, Bódvaszilas— 7, Bódvarákó—4) réteg
sorai sem cáfolják. Mindazonáltal a magyar te
rületek evaporitjainak permi korára közvetlen 
őslénytani bizonyítékokat találni mindmáig nem 
sikerült. Mindenesetre a Pantó G. (1956) által 
Rudabányán megkülönböztetett négy „seisi” 
képződménycsoportból ma csak az ún. „tarka 
homokkö”-vet tartjuk alsó-werfeninek. Az efe- 
letti „vöröscsíkos márga és homokkő” — campili 
jellegű ősmaradványai miatt — a még feljebb 
következő „kékesszürke márgá”-val, a „szürke 
mészmárga- és lemezes mészkő”-vel, valamint 
a „lemezes mészkő és dolomit” csoporttal együtt 
már a felső-szkítába tartozik (Balogh K. et ál.
1975. p. 41'—43 és 46). Kérdés azonban, hogy 
ezek a bányaterületen megállapított egységek 
mennyiben követhetők a hegységnek metaszo- 
matózistól mentes részein is.

A  rudabányai fácies következő két kőzet- 
rétegtani egységének összetételéről és koráról 
alkotott véleményünk előreláthatólag, csak két 
irányban fog változni: a) a steinalmi dolomit a 
déli hegységrészben sem alkot önálló rétegtani 
szintet; b) egyes — még megerősítésre szoruló 
jelek szerint lehetséges, hogy a gutensteini és a 
steinalmi összleteket az eddiginél némileg idő
sebbeknek kell majd minősítenünk, s a guten
steini rétegek egy részének a felső-szkítába való 
lenyúlásával szemben a steinalmi összlet felső 
határa valószínűleg a pelsói alemeleten belül lesz 
megvonható (Kovács S. 1976/77).

Nagyobb problémák fűződnek a platformüle
dékeket fedő mélyebbvizi rétegösszletekhez. A 
Telekesi-völgy Ny-i oldalán és egyebütt az or
szágos alapszelvényprogram keretében kezde
ményezésünkre létesített árkok, bemetszések, 
valamint fúrások anyagának eddig még be nem 
fejezett mikropaleontológiai vizsgálata ui. való
színűvé tette, hogy a rudabányai „ladíni—alsó- 
karni” palák típusterületén egy olyan, változa
tos összetételű (és emellett NyÉNy-i irányból 
bizonyára többszörösen fel is pikkelyezett) me- 
denceüledéksorral van dolgunk, amely réteg- 
tanilag a pelsói tétjétől legalább a nóriig terjed 
(Kovács S. 1976/77), egy része pedig a júrába is 
átnyúlik (Kozur, H. szóbeli közlése). Nem lenne 
tehát indokolatlan a palaösszletbe zárt kvarc- 
porfírtesteket és kvarcporfíros mészkőkonglo
merátumot is a júrába sorolni. További kérdés 
azonban, mit szabad a rudabányai palaösszlet

1949-ben megállapított egyéb előfordulásai kö
zül a Telekesi-völgy és a Telekes-oldal képződ
ményeivel azonosítani. Arra, hogy a Szárhegy 
hallstatti mészköve nem lehet a telekes-oldali 
palák és homokkövek helyettesítője, már utal
tunk. A Szalonna— 4. sz. fúrás alapján az is 
valószínű, hogy a telekes-oldali palákat, ill. a 
dunna-tetői szinklinális magjának — egyébként 
igen rosszul feltárt — tűzköves mészköveit egy 
nagyjából Ny—K-i irányú vetődés különíti el 
egymástól; ennek pontos lefutását a közeljövő 
térképezési munkálatainak kell megállapítaniuk. 
A hegység K-i oldalán, a szuhogyi Nagy-hegy
től a tornaszentandrási templomdombig húzódó, 
de a telekes-oldalival szemben anchimetamorf 
palasáv összetételét még nem elemeztük oly 
mértékben, hogy különtartását biztosra vehet
nék. E sáv mészkőtagjainak az Osztramos D-i 
oldalán levő tűzköves mészkőhöz való hasonló
sága azonban azt a gyanút kelti, hogy ezek (az 
Osztramos kőzeteivel együtt) esetleg már az 
idáig Szlovákiára szorítkozónak vélt m e l l é t é i  
tektonikai egységhez tartoznak.

A  mellétéi egység fogalma azokból az enyhén 
metamorf rétegsorokból alakult ki, amelyek az 
észak-alpi jellegű szilicei takaró nem-metamorf 
triász— júra képződményei alatt foglalnak he
lyet, s amelyeket korábban települési helyzetük 
és átkristályodottságuk következtében túlnyo
mórészt az újpaleozoikumba osztottak be. Triász 
(sőt júra) korukat a belőlük kioldott Conodonták 
és Radiolariák bizonyítják (Kozur, H.—Mock, R. 
1973a, b; Mock, R. 1975; Mello, J. et ál. 1975; 
Mello, J.—Mock, R. 1977 stb.). Sajnos, ennek a 
faunája alapján dinári jellegűnek mondott egy
ségnek a rétegtani egymásutánját — tektonikus 
szétszabdaltsága miatt — ma még csak kevéssé 
ismerjük. Rétegsorát a roznaya—zelezníki (va
lamint brusníki) konglomerátummal és a stít- 
niki felső-perm—alsó-triásszal (?) kezdik ugyan, 
de a rétegsor magasabb részeinek ezekkel való 
kapcsolata egyelőre nincs igazolva. Pedig ez azt 
jelentené, hogy a s. 1. mellétéi sorozat a Szepes 
•—Gömöri Érchegység központi részéhez tartozó, 
kambro-szilur gölnici sorozat közvetlen üledék
burka, amelyen a szilicei takaró nem-metamorf 
mezozoikuma É felől tolódott át. Határozott 
következtetéseket azonban egyelőre még nem 
lehet levonni. Némelyek pl. Dobsinánál, sőt azon 
túl igyekeznek megvonni a mellétéi egység É-i 
határát (Varga, I. 1971). Ugyanakkor az egyes 
ide sorolt szelvények összetétele nincsen össze
hangolva. A mellétéi igen vastag világos kris
tályos mészkő fedőjében mutatkozó vörös (cor- 
devolei—júli) radiolaritok és kovás mészkövek 
egyebütt nem láthatók. A mellétéi rétegsor tete
jének sötét palái helyett a torna-völgyi tektoni
kai ablak területén karni—nóri korú, szürke, 
tűzköves mészkövekkel találkozunk, s a bázisos 
eruptívumokkal és azok tufáival tűzdelt pala
összlet itt a ladíni(?)—júli intervallumot tölti ki. 
Még bonyolultabbá válik a mellétéi egység ré
tegsora, ha a fentiek mellé a jolsvai, a radzimi, 
a jaklovcei vagy a hídvégardói, ill. zarnovi szel
vényeket is odahelyezzük (Mello, J. et ál. 1975; 
Mello, J.—Mock, R. 1977). A rétegsorok ily te
temes eltérései csak a leülepedési körülmények
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hirtelen változásaival magyarázhatók. Feltehető, 
hogy ezek előidézésében ama bázittestek benyo
mulásának és tenger alatti kitörésének is szere
pük volt, amelyek többé-kevésbé átalakult (szer- 
pentinesedett, kloritosodott, a tektonikailag erő
sen igénybevett zónákban pedig glaukofánoso- 
dott) maradványai sok helyről ismeretesek. Ez 
idő szerint talán éppen ez a bázisos (némelyek 
szerint ofiolitos) eruptív tevékenység az a jel, 
amely a mellétéi egység rétegsorát az aggteleki 
—szilicei egység déli peremének (Balogh K .— 
Kovács S. 1981) és a Rudabányai-hegységnek 
többé-kevésbé hasonló, medencebeli üledékso
raitól elsődlegesen megkülönbözteti. A szőlős- 
ardói és a telekes-oldali rétegsorokból ui. idáig 
csak savanyú vulkánitokat és ezek tufáit ismer
jük. A Felső-Bódva-völgy, Tornakápolna, Szín 
és Rudabánya többnyire felső-permi (?) anhid- 
ritek társaságában megjelenő diabáz-, nátron- 
gabbró- és szerpentinittestei ugyan — a „Hasel- 
gebirge” és a choci takaró melafiros permjének 
mintájára — azt a látszatot keltik, mintha fel
törésük és a medencealakulásnak az evaporitok 
jelezte kezdeti stádiuma között genetikai össze
függés lett volna. Ennek azonban a következő 
tények ellene mondanak:

1. A bódvarákói nátrongabbró Balogh Kadosa 
szóbeli közlése szerint a felső-permnél jóval 
fiatalabb (kb. 203 millió éves).

2. A Szín— 1. fúrás evaporitösszletében, ame
lyet pedig számos diabáztest közbeiktatódása 
tarkított, 1200 fúrási vastagságon belül sem 
észleltek vulkáni tufát vagy tufitot.

3. Több újabb fúrás (Bódvarákó—4, Bódva- 
szilas—-7, Meliata— 1) többszáz m vastag eva- 
poritösszlete semmiféle eruptív törmeléket nem 
tartalmaz.

Valószínű tehát, és ezt a perkupái bányamű
veletek szelvényei is alátámasztják, hogy a per
mi (?) evaporitok és a bázisos eruptívumok 
érintkezése — akár szlovák, akár magyar terü
leten észlelték is azt — mindenütt tektonikus. A 
mellétéi egység részben szerpentinesedett és 
kétségkívül szétszakított eruptív testeinek a fe 
lettük mozgó szilicei takaró csúszófelületül 
szolgáló evaporitösszletébe való belegyúródása 
egyáltalán nem tekinthető mechanikai képtelen
ségnek.

Ezen elképzelésnek az igazolódása egy csa
pásra eltüntetné azokat a fenntartásokat, ame
lyek a szilicei típusú alsó-triász fekvőjében levő 
evaporitösszletek hovatartozása tekintetében ma 
még fennállnak. Hogy ezt a döntést ma még 
nem lehet meghozni, azért az alábbi tények 
felelősek:

a) A Meliata— 1. sz. fúrás többszáz m vastag
ságú (mellétéi sorozatbeli) anisusi (?) világos 
kristályos mészköve alatt előbb néhány m-nyi 
gutensteini típusú (de bitumenszagot már nem 
adó) szürke dolomitba, majd vastag anhidrites 
összletbe jutott, amely szemre csak meddő kő
zeteinek tömöttebb voltával különbözik az egy
idejűleg mélyült Bódvarákó—4. sz. fúrás evapo- 
ritjaitól. Bár az érintkezés tektonikus jellege 
mind a dolomit erősen igénybevett volta, mind a 
metamorf werfeni rétegek hiánya következtében

58

nyilvánvaló, egyelőre mégsem lehetünk biztosak 
afelől, hogy az észlelt evaporitok nem a mellé
téi egység tartozékai-e.

b) Bár föltehető, hogy a mellétéi egység a 
Volovec-masszívum. gölnici (porfiroidos) egysé
gének a buroksorozata, a mellétéi egység talap
zatát sem a szilicei takaró alól áttörésszerűen 
kibúvó tektonikai ablakok, sem a Rudabányai- 
hegység területén nem ismerjük; e tekintetben 
a hegység szlovákiai végződésén telepített Zar- 
nov— 1. sz. fúrás sem hozott eredményt. Pedig e 
talapzat megismerése alapvető fontosságú lenne 
mind az említett rétegtani kérdések, mind a 
mellétéi egység és a Bükk ősföldrajzi—fejlődés- 
történeti kapcsolódása körüli elmélkedések 
szempontjából.

A rudabányai-hegységi triásznak a bükki me
zozoikum talapzatát alkotó uppony—szendrői 
paleozoikumra való rátolódásával már korábban 
is számoltunk (Balogh, K. 1952b. p. 6). Lehet
séges azonban, hogy viszonylag fiatal mozgásról 
van szó. Igen fontos lenne tehát a rátolódás 
korának kellően dokumentált igazolása. Azok a 
fúrási magok azonban, amelyeken ez ellenőriz
hető lenne, a minták helytelen kezelése követ
keztében megsemmisültek, és pótlásukra újabb 
fúrás(oka)t kellene telepíteni.

A Volovec-masszívum és a szendrői paleozoi
kum érintkezési övéről, az Andrusov-féle (1975) 
kárpáti szelvény vonatkozó részének „nem me
tamorf paleozóikum” -ból (?) álló „rudabányai 
Ыокк’’-járól ez idő szerint semmi konkrét ada
tunk nem lévén, a mellétéi mezozoikumnak a 
bükkivel való azonosítása korántsem olyan egy
szerű kérdés, mint azt egyesek képzelik. Ma még 
a bükki mezozoikum rétegtana sem teljesen tisz
tázott, mennyivel többet kell azonban még tenni 
a mellétéi mezozoikum tisztázásáért! Még jelen
legi tudásszintűnkön is csak bizonyos párhuza
mosságokról beszélhetünk, a teljes azonosság 
azonban eleve kétségbe vonható. A bükki mezo
zoikum története mélyen beleágyazódik a hegy
ség újpaleozóos (devon—karbon—perm) előtör
ténetébe, amely kétségkívül tetemesen különbö
zik a Volovec-masszívumétól. E különbségek 
áthidalása céljából nélkülözhetetlen lenne a Vo- 
lovec-masszívumot D-ről határoló rozsnyói vo
nal (öv) szerepének a mainál pontosabb meg
világítása. Az eddigieknél lényegesen több adat
tal kellene rendelkeznünk tehát ahhoz, hogy a 
mellétéi egység és a Bükk rétegtani—ősföldrajzi 
korrelációját reális alapokra helyezhessük!

Az aggtelek—szilicei mezozoikumot részint 
fácieseinek hasonlósága, részint ősmaradványtár
saságának (főleg Conodontáinák) jellegei alap
ján az Északi Alpok déli takaróegységeivel szo
kás összehasonlítani. E tetszetős elképzelés sze
rint ezen „észak-alpi” jellegű üledékgyűjtő sáv
hoz dél felé csatlakoztak azok a (rudabányai és 
mellétéi) medencerészek, amelyeket mélyvizi fá- 
ciesek és tengeri vulkanizmus mellett a „dinári” 
faunaelemek elszaporodása jellemez. Ennek 
megfelelően a szilicei takarónak É-ról D felé 
kellett mozognia, hogy a mellétéi típusú meden
ceüledékek fedőjébe kerülhessen. Ez a hallstatti 
takaróéval éppen ellentétes mozgásirány (amit a
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szilicei takaró zömében számos korábbi megfi
gyelés is igazolni látszik), valamint az a tény, 
hogy „dinári” -nak mondott faunaelemek a szi- 
lice— aggteleki mezozoikumból sem hiányzanak, 
megköveteli: a) a „dinári” jelző használatának 
jövőbeli pontosítását (amit elsősorban a Cono- 
donta-fajok térbeli elterjedésének alaposabb 
megismerésétől remélhetünk; b) a ma már több
féleképpen értelmezett gail-völgyi „sebhely” 
tényleges szerepének, valamint magyarországi 
és nyugat-kárpáti folytatásának tüzetesebb 
megismerését (ez természetesen csak az egész 
alp—-kárpáti és dinári rendszer egységes szem
lélete útján válik lehetségessé); c) a szilicei takaró 
egyes — a rozsnyói vonal szomszédságába eső — 
részletei ma jobbára figyelmen kívül hagyott, de 
létező É-i irányítottságának magyarázatát.

Rudabányai területen maradva, a hegység 
tektonikájának jelenleg az az alapkérdése, hogy 
kimutatható-e ebben a keskeny zónában — a 
szilicei platformfáciesnek a rudabányai meden- 
cefáciesbe való átmenetét feltételezve, amire a 
Szőlősardó— 1. sz. fúrás nyújt példát — a szili
cei takaró folytatása és a mellétéi autochton. Ha 
igen, akkor az a következő kérdés, hogy a hidro
termális eredetű, sziderites—szulfidos ércesedés 
melyik tektonikai egységhez, és a tektonizmus 
mely fázisához (fázisaihoz) kötődik. Részletes 
teleptani vizsgálattal fel kell deríteni az érce
sedés lefolyását, meg kell állapítani, hogy a 
sziderites ércesedés folyamata valóban elkülö
nült-e a szulfidos—baritosétól. Fel kell deríteni 
ennek kapcsán az osztramosi mészkő kovás 
hemetitereinek a Felső-Bódva-völgy bázisos 
eruptívumaihoz való viszonyát, meg kell világí
tani az alsó-werfeni homokkőösszlet „savanyú 
pátvasérce” és a deákbányai üledékes sziderit 
keletkezési körülményeit! A mai műszerezett- 
ségi szinten újból meg kell vizsgálni a meddő 
kőzetek ércesedést kísérő dolomitosodásának 
mérvét; meg kell világítani, miért szorítkozott 
a metaszomatózis az alsó-triász és a gutensteini 
rétegösszletre.

Tisztázni kell továbbá a neotektonikus moz
gásoknak az idősebb szerkezeti formákra gya
korolt hatását, mert ez mind a rudabányai 
ércmező Pantó G. (1956) által hangsúlyozott és 
kétirányú mozgásokból levezetett „háztető szer
kezetiének kialakulása, mind az ércesedés ko
rának behatárolása, mind az érctestek utólagos 
feldarabolódása szempontjából döntő s a hegy
ség kereteit messze túlhaladó, nagy jelentőségű 
megállapításokat eredményezhet.

A mellétéi egység és a szilicei takaró fogal
mának megalkotása óta a Rudabányai-hegység 
tektonikája olyan kritikai felülvizsgálatra szo
rul, amely az itteni ércesedés allochton voltát is 
komolyan mérlegeli. Az új hegységmodell 
megalkotását előkészítő rétegtani, mikrofacioló- 
giai, tektonikai és teleptani vizsgálatok keretei 
a hegység és környezete 1 :1 0  000 méretarányú 
újratérképezésével adva vannak. Mivel azonban 
a felvetett problémák túlterjednek az országha
táron, azok megoldása csak a szlovák és a ma
gyar geológusok megértő és vállvetett együtt
működésétől remélhető.
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DR. GYARMATI PAL
A Tokaji-hegységi perlikutatás 
és prognózis eredményei

A duzzasztott perlit sokoldalú felhasználást lehető
sége következtében egyre növekvő nyers perlit kereslet 
biztosítására 1970-ben indult meg a Tokaji-hegységben 
a korábbi térképezés során megismert perlit-előfor- 
dulások prognosztikus perlitkészleteinek felmérése. Itt 
most az 1978— 1980 között végzett fúrásos kutatások 
eredményeiről számolunk be, melyek lényegében a 
hegység összes jelentősebb perlit-előfordulására ki
terjedtek. Ezek alapján a Telkibánya, Nagybózsva, 
Nagyhuta környéki terület továbbkutatása indokolt 
elsősorban.

A nagy SÍO2 tartalmú kőzet üveges változata, 
a perlit hevítés hatására víztartalmát robbanás
szerűen leadja és eredeti térfogatának tíz— 
tizenötszörösére duzzad. A duzzasztott perlit 
sokoldalú felhasználási lehetősége (építőipar, 
vegyipar, földművelés stb.) következtében egyre 
növekvő nyers perlit kereslet kielégítésére in
dult meg 1970-ben a Tokaji-hegységben, Közép- 
Európa savanyú vulkáni kőzetekben egyik leg
gazdagabb területén, a korábbi földtani térké
pezés során megismert perlit-előfordulások 
prognosztikus perlitkészleteinek felmérése.

A riolitos összetételű vulkánosság kőzetei, 
melyek közé a perlit is tartozik, a Tokaji-hegy
ségben felszínen három jelentősebb foltban ta
lálhatók (1. ábra). Amint a térképvázlatról is jól 
látható, ezek közül az északi, a Pálháza— Telki
bánya közé eső a nagyobb, a középső, Erdőhor
váti—Erdőbénye között már kisebb, a déli pedig 
több, kisebb riolit-előfordulásból áll. Felszíni 
kiterjedésének megfelelően elsősorban az északi 
riolitterület vulkáni üvegváltozatai a jelentőseb
bek.

Több térképező-, egy szerkezetkutató- (Erdő
horváti 13) és egy alapfúrás (Kishuta— 1) réteg
sora alapján ezek keletkezésére, földtani hely
zetére, szövetére, belső szerkezetére vonatkozóan 
már a földtani térképezés során számos adatra 
szert tettünk. [14.]

Így földtani-vulkanológiai tekintetben kétféle 
perlites szövetű üvegtípust lehetett elkülöníteni. 
Egyik eredetileg nagyobb könnyenilló-tartalom- 
mal rendelkezett és tufával együtt található, ezt 
jellegzetes színe alapján zöld perlitnek nevez
tük; a másik kisebb víztartalmú, többnyire rio- 
lit hablávával társul és szürke, ritkán fekete 
színű. A vulkáni működés vulkanotektonikus 
depresszió képződésével járt együtt, melynek 
központi részén elsősorban zöld perlit, szegélyi 
részén pedig szürke perlit képződött. Előbbi tö
mege, vastagsága kisebb, mint a szürke perlité, 
melynek vastagsága gyakran megközelíti a 100 
m-t is és horizontális kiterjedése elérheti a 
3 km2-t. Igen ritkán barnás, gyantaszínű üveg is 
megfigyelhető, a perlittestek szegélyzónájában 
pedig az autobreccsásodás, a horzsakövesedés, 
oxidáció következményeként a vörös-szürkefol- 
tos horzsaköves perlitbreccsa.

Az északi riolitterület ÉK-i szegélyén, Pálháza 
mellett, a Gyöngykőhegyen működik már mint
egy 20 éve az ország egyetlen külszíni perlit- 
bányája és előkészítőműve az Országos Érc- és 
Ásványbányák kezelésében. Ugyanennek a terü
letnek az ÉNy-i szélén, Telkibánya közelében 
található Kőgáti perlitelőfordulás felderítő fá
zisú kutatásával kezdődött a Magyar Állami 
Földtani Intézet részéről, Ukeyné dr. Perlaki E. 
irányításával az a munka, melynek célja a terü
let prognosztikus perlitkészleteinek felmérése 
volt. A kőgáti terület kutatásához 7 fúrás mé
lyült és 14,1 millió tonna Cí-kategóriájú perlit- 
készlet vált ismertté. Ez a munka a Telkibánya 
—Pálháza közötti terület 10 000-es részletességű 
térképezésével folytatódott. Elkészült a Gunya- 
kút és Nagybózsva jelű térképlap két változat
ban, szöveges jelentéssel és dokumentációval 
[15., 17.], részben készült el a Kishuta jelű tér
képlap [18.]. A pálházai perlitelőfordulásról az 
OÉA két összefoglaló jelentést készített [25.] 
és javaslat készült a bánya és előkészítőmű fej
lesztésére [4.]. Ugyanekkor az addig elvégzett 
munkák eredményeinek értékelésével [6.] a 
MÁFI javasolta a prognózismunka folytatását. 
Elkészült ennek terve [7.], mely a felszíni ada
tokon vagy kismélységű mesterséges feltáráso
kon alapuló 10 000-es részletességű térképezés 
helyett, a hegység összes jelentősebb perlit-elő- 
fordulásának fúrásos kutatását tűzte ki azzal a 
céllal, hogy a földtani térképezés során felszínen 
ismertté vált, és többé-kevésbé lehatárolt perlit
testek belső szerkezetét, minőségváltozásait, te
lepülését, a többi képződményhez való viszonyát 
tisztázza, és azután a technológiai vizsgálatok 
eredményei, valamint a földtani helyzet alapján 
rangsorolt továbbkutatási javaslatot adjon.

Az első évben, (1978) a pálházai perlitbánya 
közelében lévő nagybózsvai területen 6 db fúrást 
mélyítettünk 452 m összmélységgel, amelyből 
336 m (74%) vastagságban harántoltunk ipari 
jelentőségű perlitet. Az elvégzett technológiai 
vizsgálatokból kitűnt, hogy a hagyományos, 
gyöngyköves szerkezetű szürke perlit mellett, 
mint újtípusú nyersanyag a vörös-szürke per
litbreccsa is igen kiváló tulajdonságokkal ren
delkezik.

A program második évében folytattuk az 
északi perlit-előfordulások, majd a harmadik 
évben (1980) a középső terület kutatását. Ebben 
a periódusban 38 db, tehát a 3 év alatt összesen 
44 d bfúrás mélyült le.

A harántolt képződményekből a minőségi vál
tozásoknak megfelelően átlagolt mintát vettünk, 
a nagyobb összefüggő, azonos minőségű szaka
szokból pedig 3—6 m-ként a szakasz
minden méteréből az illető vizsgálathoz szük-
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1. ábra
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A T0KA1I-HEGYSE& RIOUT ES 

PERUT ELŐFORDULÁSAI

Savanyú vulkáni közelek állaimban

Perlilváll otcilok

A  Tokaji-hegység riolit- és perlit-előfordulásai

séges mennyiség arányos részét mintáztuk meg. 
A szabad szemmel nyersanyagnak minősíthető 
szakaszokból ellenőrző vizsgálatok céljára azo
nos mennyiségű anyagot tettünk el. A technoló
giai vizsgálatok nagy anyagmennyiség-igénye

miatt a használt magcsőátmérő (96 mm 0 )  mel
lett a kapott maganyagot gyakorlatilag teljesen 
felhasználtuk.

A minősítő technológiai vizsgálatokat az 1979. 
március 23-án jóváhagyott és 1979. október 1-én
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2. ábra. A  duzzadás mértéke és az optimális víztartalom összefüggése

hatálybalépett MSZ 18298/— 1— 79. sz. szab
ványnak megfelelően a SZIKKTI végezte. 338, 
db minta vizsgálati eredménye alapján a 44 db 
fúrásban összesen 1694 m vastagságban harán- 
toltunk ipari jelentőségű perlitet, mely a lefúrt 
összfolyóméter (3655,3 m) 42%-a.

A vulkáni üvegtípusok, így a perlit technoló
giai vizsgálata összetett, sokoldalú vizsgálatsor
ból áll. A makroszkópos jellemzést ásvány

kőzettani, mikroszkópos leírás, ezt pedig DTA— 
DTG, röntgen-diffraktom éteres vizsgálat egészíti 
ki. Kémiai összetételét teljes (13 komponensre 
kiterjedő) és részleges szilikátelemzéssel hatá
roztuk meg, de keletkezésének tisztázását nagy
mértékben elősegítik a nyomelemekre vonatkozó 
színképelemzések is. A duzzasztás! folyamatban 
döntő jelentőségű víztartalom kötésmódjának 
vizsgálata különös jelentőségű. A termikus vizs-

optimális
v irto r lo lo o i

iuixasxtót optimális 
hőmérséklete

3. ábra. A duzzadás optimális hőmérséklete és az optimális víztartalom összefüggése
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gálatok mellett ezen a téren az infravörös spekt
roszkópiai adatok is fontosak. A szorosabb érte
lemben vett technológiai vizsgálatokhoz a perlit- 
víz mennyiségének és kötésmódjának, a vízleadás 
hőmérsékleti határainak meghatározása, az őr
lési aprózódási hajlam (haszonanyag-kihozatal, 
porkihozatal, haszonanyag-granulometria, hal
mazsűrűség) vizsgálata, az optimális duzzasztási 
feltételek meghatározása és végül a duzzasztott 
termék (halmazsűrűség, granulometriai összeté
tele, portartalma, meddőtartalma, halmazszilárd
ság) vizsgálata tartozik. [30.] A 2. ábráról jól

látható, hogy a 2—4% közötti víztartalmú perlit 
duzzadási mértéke a legnagyobb, a 3. ábráról 
pedig az tűnik szembe, hogy emellett az optimá
lis víztartalom mellett, a perlitminták túlnyomó 
része 1120°-on duzzad legjobban.

E nagyszámú jellemző közül földtani tekintet
ben lényegében a legfontosabb a duzzasztott 
perlit berázott halmazsűrűsége, duzzadási mér
tékszáma és meddőtartalma. E főbb jellemzők 
alapján három minőségi osztályt különítünk el 
(1. táblázat).

Minőségi osztályok nyersanyagjellemzői 1. táblázat

Minőségi
osztály Berázott halmazsűrűség Duzzadási mértékszám Meddőtartalom %

I. + + +  igen jól duzzadó + + +  igen jó + + + jó
(<  100 kg/m3) (>  15x) «  6%)

II. + +  jól duzzadó + +  jó + +  részben értékesíthető
(100—150 kg/m3) (10—15x) (6-15%)

III. + közepesen duzzadó + közepes minőségű +  nem értékesíthető
(150—200 kg/m3) (5—lOx) (15-20%)

A fenti főbb minőségi jellemzők közötti össze
függést a 4. és 5. ábrán láthatjuk. Ebből kitűnik, 
hogy a duzzadás mértéke és a berázott halmaz
sűrűség között

1
У =  — x

függvény szerint szorosabb összefüggés van, 
mint a duzzadás mértéke és a meddőanyag %  
között.

A három fő jellemző összevonásával kísérletet

tettünk arra, hogy a minőséget az alábbi egyen
let szerint egyetlen számmal, a minőségi muta
tóval jellemezzük:

mm =  — — -1000 
h-m

ahol mm — minőségi mutató 
d — duzzadás mértéke 
h — a duzzasztott termék 

halmazsűrűsége 
m — meddőanyag %

beróeoH
halmaz&urűséj

600 -

550 ■ 

500 -

•

• M0-

350

4. ábra. A duzzadás mértéke és a berázott halmazsürűség közötti össszefüggés

ii
duzzadás mértéke
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5. ábra. A  duzzadás mértéke és a meddőanyag %  közötti összefüggés

A  perlitkutató fúrásokban harántolt perlit nyersanyag főbb minőségi jellemzői 2. táblázat

A fúrás mélysége
m-ben

perlitrész
m-ben

perlitrész
%

Minőségi m. 
átlaga

Vastagságra von. 
minőségi 

mutató átlaga

Vastagságra von.
összegzett 

minőségi mutató

1. N b --3. 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. N b -■3/a. 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. N b -■4. 122,4 67,4 55,1 37,8 171,8 2748,1
4. N b --5. 53,8 29,6 55,0 30,5 120,8 966,2
5. N b --6. 100,1 98,1 98,0 61,3 281,9 5919,9
6. N b --7. 100,0 74,0 74,0 49,4 238,7 4295,9
7. K h --2. 70,0 33,4 47,7 15,1 61,4 491,5
8. K h --3. 76,4 59,9 78,4 107,8 431,9 6479,1
9. K h --4. 44,7 25,4 56,8 103,4 581,7 1163,3

10. K h --5. 60,0 31,7 52,8 37,2 178,3 1070,0
11. K h --9. 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. K h --10. 32,0 13,5 42,2 8,2 59,0 118,0
13. K h --13. 69,0 34,5 50,0 16,5 109,1 654,3
14. K h --14. 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. K h --15. 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. N h --1/a. 127,7 69,2 54,2 70,9 327,1 4906,2
17. N h --2. 40,3 4,1 9,9 1,8 7,4 7,4
18. N h --2/a. 74,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. N h --2/b. 100,7 49,6 49,3 100,2 476,3 4763,5
20. N h--3. 200,0 151,6 75,8 79,5 366,8 12104,8
21. N h--4. 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. N h--4/a. 57,3 40,2 70,2 34,9 224,4 1346,3
23. N h --5. 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. N h--5/a. 44,0 3,4 7,7 9,9 33,7 33,7
25. T b -■18. 63,1 24,2 38,4 25,1 152,5 610,0
26. T b -■19. 112,0 94,5 84,4 39,6 241,4 3862,9
27. T b -■20. 72,3 34,1 47,2 14,4 104,3 625,9
28. T b --21. 82,0 54,0 65,9 53,0 261,1 2871,5
29. T b -■22. 70,0 56,0 80,0 34,1 181,9 1818,7
30. T b -■23. 81,0 45,7 56,4 29,9 172,7 1381,7
31. T b --24. 88,0 74,7 84,9 52,5 270,4 3786,0
32. T b --25. 119,0 89,1 74,9 23,6 139,9 2098,3
33. Tb—26. 41,4 23,0 55,6 42,7 298,2 1192,8
34. Tb—27. 77,3 23,4 30,3 18,7 169,1 507,4 ?
35. T b -■28. 173,8 63,5 36,5 34,0 253,6 2204,6
36. K h--6. 239,2 138,5 57,9 37,1 301,5 5125,8
37. K h--7. 106,0 61,4 57,9 83,7 554,5 4991,1
38. K h--8. 100,0 45,5 45,5 38,4 463,7 927,4
39. N b--8. 100,0 16,1 16,1 5,1 39,4 78,7
40. Hh--4. 85,0 44,0 51,8 39,2 265,1 1590,6
41. E h -■15. 80,0 11,1 13,9 15,6 80,9 161,8
42. E h --16. 80,0 9,9 12,4 7,2 71,3 71,3
43. E h --17. 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. E h--18. 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6. ábra: A minőségi mutató és a duzzadást mértékszám közötti összefüggés
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7. ábra. A minőségi mutató és a meddőanyag %  közötti összefüggés

A minőségi mutató és telepvastagság szorza
tából képeztük a vastagságra vonatkozó minő
ségi mutatót, melynek egy-egy fúrásra vonat
kozó összege, a vastagságra vonatkozó összegzett 
minőségi mutató, egy-egy fúrásban harántolt 
perlitnyersanyag mennyiségét, minőségét exakt 
módon jellemző szám, mely alapján a földtani 
felépítés, földrajzi adottságok figyelembevételé
vel az Összes megkutatott perlittest megbízha
tóan rangsorolható.

Ez a 6. és 7. ábráról is jól kitűnik, ahol a 
minőségi mutató és duzzadási mértékszám, illet
ve a meddőanyag %  közötti összefüggést látjuk.

A földtani és technológiai adatok jobb össze
hasonlítása érdekében fúrásokként törzslapot 
készítettünk.

A perlitkutató fúrásokban harántolt nyers
anyag főbb minőségi jellemzőit a 2. táblázat 
tartalmazza.

A vastagságra vonatkozó összegzett minőségi 
mutató, amint az az alábbi táblázatból kitűnik, 
0— 12 104 szélső értékek között változik. Ennek 
alapján lemélyített fúrásaink és környezetük a 
továbbkutatás lehetőségeit tekintve a következő 
sorrendbe rakhatók (3, táblázat).
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3. táblázat

Vastagságra vonatkozó összegzett minőségi mutató 
szerinti sorrend. (Zárójelben levő érték a teljes 
harántolt nyersanyag figyelembevételével.)

Nh—3. 12 104,8 (14 958,3)
Kh—3. 6 479,1
Nb—6. 5 919,9
Kh—6. 5 125,8
Kh—7. 4 991,1
Nh— 1/a. 4 906,2
Nh—2/b. 4 763,5
Nb—7. 4 295,9
Tb— 19. 3 862,9
Tb—24. 3 786,0
Tb—21. 2 871,5
Nb—4. 2 748,1
Tb—28. 2 204,6
Tb—25. 2 098,3
Tb—22. 1 818,7
Hh—4. 1 590,6
Tb—23. 1 381,7
Nh—4/a. 1 346,3
Tb— 18. 1 223,8
Tb—26. 1 192,8
Kh—4. 1 163,3 (2 626,4)
Kh—5. 1 070,0
Nb—5. 966,2
Kh—8. 927,4 (1 747,2)
Kh— 13. 654,3
Tb—20. 625,9
Tb—27. 507,4
Kh—2. 491,5
Eh— 15. 161,8
Kh— 10. 118,0
Nb—18. 78,7
Eh— 16. 71,3
Nh—5'a. 33,7
Nh—2. 7,4
Nb—3. 0.0
Nb—3/a. 0,0
Eh— 18. 0.0
Kh—9. —
Kh—14. —
Kh— 15. —
Nh—2/a. —
Nh—4. —
Nh—5. —
Eh— 17. —

Ebben a táblázatban a völgytalp feletti nyers
anyagra vonatkozó érték mellett a fúrásban ha- 
rántolt teljes nyersanyagra vonatkozó értéket is 
megadtuk.

A fenti technológiai vizsgálatok eredményei, 
másrészt a földtani-teleptani ismeretesség alap
ján, az egyes fúrások 50 m sugarú területére C2, 
100— 150 m sugarú területre Di, ezek-extrapolá
ciójával D2 kategóriájú földtani készletet becsül
tünk (4. táblázat).

4. táblázat
Összes becsült földtani készlet területegységenként

Készlet (millió t)
Terület --------------------------------------

C2 D| D,

Nagybózsva 4, 5, 6, 7, 8 4,2 35,8 20
Kishuta 2, 3, 4, 5 2,4 54,9 30
Kishuta 6. 1,8 5,5 5
Kishuta 7, 8 1,5 4,6 5
KishutS—10. 0,06 0,1 0,3
Kishuta—13. 0,5 1,6 2
Nagyhuta l /а, 2/b, 3. 4,7 14,3 10
Nagyhuta 4/a. 0,5 1,7 1
Telkibánya 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25 
Telkibánya—26.

8,0 47,8 50
0,3 2,9 5

Telkibánya—27. 0,3 2,8 3
Telki bánya—28. 1,9 15,4 10
Háromhuta—4. 0,6 5,1 5

A telkibányai terület a nyersanyag nagy ho
rizontális, vertikális kiterjedését, homogenitását, 
jó minőségét figyelembe véve a legnagyobb re
ménybeli készlettel rendelkezik. Bár a nagy- 
bózsvai terület a becsült földtani készletek 
nagyságrendjét tekintve a második helyen áll, a 
pálházai perlitbányához való közelsége miatt 
továbbkutatása első helyen indokolt. A kishuta 
—nagyhutai terület jelentősége az előzőhöz ha
sonló. Részben az itteni előfordulások elszórt- 
sága, a perlittestek heterogénebb felépítése 
miatt, részben a pálházai perlitbányához való 
közelsége miatt a terület továbbkutatása szintén 
indokolt. Ennek feladata az előkutatási fázisban 
megismert perlit-előfordulások földtani felépíté
sének, telepviszonyainak, minőségi változásai
nak részletesebb feltárása, ennek alapján pedig 
a becsült nyersanyagkészletek pontosabb meg
határozása lesz.
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TOMPA LÁSZLÓ
A kavicsbányászat története 
Magyarországon

Magyarországon a kavicsot a múlt század végén 
kezdték termelni építési célra. Az első világháborúig 
leginkább csak a folyók medréből emelték ki. A  két 
világháború között a földtani helyzetnek megfelelően 
szinte minden nagyobb termelőhelyen megnyitották 
a mai kavicstavak elődeit, őseit. A  felszabadulás után 
az újjáépítés és ipari fejlődés adalékanyag-szükségle
tét biztosítandó — államosították és szervezetileg ösz- 
szevonták a kavicstermelő egységeket. A  kavicsterme
lés iparosodott. Fejlődése kisebb-nagyobb zökkenőkkel 
ma is tart.

A KAVICSELTERJEDÉS 
FÖLDTANI MEGALAPOZOTTSÁGA 

MAGYARORSZÁGON

Hazánkban a földtani korokban nagymennyi
ségű kavics rakódott le, A kavicsbányászat je
lenlegi technikai színvonalán a felszínről és a 
flszín alatt mintegy 30—40 m mélységről tudja 
kitermelni a nyersanyagot.

A negyedkorban a pliocén végén fokozatosan 
alakult ki a folyóhálózat. A pleisztocénben az 
Alföld egész területe megsüllyedt. A folyamatos 
süllyedés következtében a környező perem
hegységekről a folyók sok durva szemcséjű üle
déket szállítottak a medence belsejébe, és így 
nagy vastagságú folyóvízi üledéksor jött létre. 
A folyók változtatták medrüket, erről tanúskod
nak a különböző fúrásokkal feltárt kavicsos 
összletek. A hegyvidéki folyók az Alföldre érve 
a kis mederesés, illetve a szállítóképességük 
csökkenése következtében hordalékanyaguk dur
va részét lerakták. Ezáltal az Alföld belseje felé 
haladva a lerakott üledékanyag szemnagysága 
fokozatosan csökken. Ennek megfelelően hazánk 
területére eső medencék peremén lévő hordalék
kúpokra települnek a Kavicsbánya Vállalat nagy 
bányái (Gyékényes, Hegyeshalom, Artánd stb.).

Az alsó pleisztocénben az Alföld .hegyvidéki 
peremén sok durva szemnagyságú üledék rakó
dott le.

A középső pleisztocénben a szemnagyság a 
peremeken is finomodik, a folyók durva üledék
szállítása lecsökkent, majd megszűnt.

A felső pleisztocénben már csak az északi pe
remen volt durva törmelékes üledékképződés.

A holocén elején az Alföld peremén létrejött 
süllyedések a Tisza és Szamos D-i futását meg
változtatták és kialakult a mai irányuk. Ezzel a 
Nyírségtől D-re eső területen a feltöltések, hor
daléklerakások megszűntek.

Az Artánd környéki kavicsmezőket a Körösök 
rakták le. Bihar megye keleti határán emelkedő 
hegyek a Rézhegység, a Királyerdő, a Béli
hegység szolgáltatták a kőzetanyagot.

A Sajó és a Hernád törmellékkúpja helyen
ként elérheti a 100 m-t is. E törmelékkúpon 
helyezkednek el az ország legnagyobb kavicster

melő egységei. A KBV bányái közül az alsózsolcai, 
miskolci, nyékládházai üzemek a vállalati ter
melés 41%-át adják. A kavics—homok-rétege
ket agyagrétegek választják el. Nyékládházánál 
a fúrások szerint 0,6—3,0 m vastag az első elvá
lasztó agyagréteg. A felette települő kavics
réteg 12— 16 m. A hálózatos fúrás alapján he
lyenként „ablakokat” találhatunk az agyagréte
gen, ahol a két kavicsrétegben lévő víz érintke
zik egymással.

A pleisztocénben az Alföld É-i peremén lera
kodott törmelékkúpban az országhatár és a Tisza 
közötti részén jelentős vastagságú homokos ka
vics halmozódott fel. Kavicsbányászkodásra 
azonban ez a terület eléggé kedvezőtlen, mert 
nagy a homoktartalom és a fedőtakaró is nagy 
vastagságú.

Az Alpokból jövő folyók a Duna és a Dráva 
is kialakították a maguk kavicsmezőit. Legna
gyobb törmelékszállítónk a Duna a Bécsi-me
dencéből a pliocénben a Brucki kapun kilépve 
D felé a mai Rába-völgyön folyt. A pliocén végi 
kéregmozgások (rodániai hegységképző szakasz) 
megemelték és kialakították a keszthelyi—glei- 
chenbergi vízválasztót. Megújult a Ny—K-i 
irányú szerkezeti vonal is, amiben ma folyik a 
Duna.

Később a bécsi medencéből a dévényi kapun 
kilépő Duna először a süllyedő kisalföldi bel- 
tavat töltötte fel, majd a pleisztocén elején át
tört a Visegrádi szoroson és a visszahúzódó pan- 
nóniai beltenger Budapest alatti részét töltötte 
fel.

A. Budapest alatt képződött törmelékkúpon 
települtek a KBV délegyházai, kiskunlacházai és 
ócsai bányái. Sok mgtsz-bánya is termel ugyan
ezen a homokos kavicsfelhalmozáson. Budapesti 
Műszaki Egyetem Földtani Tanszékének elvi 
szakvéleményében a következő földtani készle
tekkel számolt a magyarországi törmelékkúpo
kon:

106 m3
Kisalföld 36 510
Szombathely—Sárvár környéke 863,5
Duna-völgy, Budapest alatti szakasz 13 385
Sajó—Hernád törmelékkúpja 16 000
Tiszahát— Szamoshát— Szatmári síkság 25 650

Jelenkori helyükön folyóink közül csak a Du
na szállít még egy ideig nagyobb mennyiségű 
durva törmeléket (kavicsanyagot). A villamos
energiát adó már megépített és épülő gátak sora 
lassan lefogja, megállítja a durvatörmelék szál
lítását.

A mérések szerint, Dunaremeténél 100 000 
m3/év durva hordalékot szállít a folyó, ami Ko
máromig nagyrészt lerakódik. Dunaújvárosnál
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még mindig 11,5 kg/s. görgetett és 66600 kg/s. 
lebegtetett hordalékot szállít. A törmelékanyag
ban az Alpokból és a Magyar Középhegységből 
származó kőzetek kavicsai egyaránt fellelhetők.

A Dunából a Folyamszabályozó és Kavics
kotró Vállalat termel kavicsot, amibe Adony 
térségében a KBV is besegít. Helyenként és idő
szakosan a többi folyó medréből is szednek ki 
kavicsot. (Tisza, Maros, Rába stb.) A FOKA ku
tatások szerint a Duna-mederben 142 millió m3 
homokos kavicsvagyon van. (1981-es mérleg
adat).

A KAVICSBÁNYÁSZAT TÖRTÉNETE

a) Az első világháború előtt

A természetes településű kavicsot emberemlé
kezet óta felhasználják útépítésre, építkezésre. 
Nagyobb mennyiségű felhasználásra csak a ce
ment és kavics betonként való felhasználásakor 
került sor. Kezdetben csak a folyók medrében 
található ún. száraz kavicsot használták fel. 
Majd ahogy növekedett az építészetben az igény 
a nagyszilárdságú építőanyag, a beton iránt — 
fokozódott a kavicstermelés. A mederkotrás 
után megkezdődött a víz alóli termelés, az ún. 
kavicsbányatavakból is. A mai kavicsbányásza
tot már modern, nagy teljesítményű gépekkel 
felszerelt bányászat jellemzi.

A hazai kavicsbányászat kezdetét az 1880-as 
évekre, a Lábatlan-nyérgesújfalusi első cement
gyár telepítésének idejére lehet tenni.

A betonadalékanyagot kezdetben folyók med
réből nyerték. A Dunán az 1880-as években elő
ször a „THESEUS” elevátort említik, ami a Ma
gyar Általános Építő Rt. tulajdonaként műkö
dött. Az 1900-as években Fleischmann Antal és 
Fia építési vállalkozó foglalkozott kavicskotrás
sal. Ezt a munkát később a Delmar Walter és 
Fiai építési vállalat vette át.

Az első világháború idején Nyékládháza köz
ség határában megkezdték a Sajó—Hernád tör
melékkúp hasznosítását, megnyitották az első 
kavicsgödröket. 1917-ben megalakult a Mező- 
nyékládházai Kavicsbánya RT. Először egy, 
majd később két sínen mozgó gőzkotró termelte 
a kavicsot. Ezek a gépek (Gólem és OK) még az 
1800-as évek második felében készültek.

Az üzemben naponta átlagosan 40 vagon ho
mokos kavicsot termeltek ki a tóból. Áprilistól 
októberig tartott a főszezon.

A biharpüspöki üzem az akkori időknek meg
felelő — viszonylag korszerű üzem volt. Még 
osztályozó berendezés is működött benne. Itt 
több, mint száz éve folyt már a termelés. Meg
említjük még a Nagykereki—Nagyvárad vasút
vonal mellett fekvő Kisszántó község határában 
működő bányát. Az első világháború után ez a 
két kavicsbánya a határon túlra került, s az 
Alföld déli-délkeleti része kavicsbánya nélkül 
maradt.

A múlt században megindult folyamszabályo
zás során kifejlesztették az úszó munkagépeket. 
A szabályozási munkák során homokos kavicsot 
is termeltek a folyókból. A beton alkalmazásá
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val az építészetben az adalékanyagként alkal
mazott homokos kavics termelése előtérbe ke
rült. A folyók törmelékkúpjain, ahol a talajvíz
szint fölött a felszínen helyezkedett el a homo
kos kavics, kis mennyiségben kézi erővel már 
több száz éve folyt termelés. A nem folyó me
derből nyert homokos kavics bányászkodásról a 
legrégebbi biztos adatunk Mályi és Nyékládháza 
térségéből van. Az apró kavicsgödrök (kavics
termelő helyek) egy része az első világháború 
után határainkon kívülre került. Így sok 
helyütt az Alföldhöz közel eső, de még kis vas
tagságú fedőréteg alatt, és talajvízszint felett, a 
kis folyók törmelékkúpjain nyitották az új bá
nyákat. Mégis a kézi erővel történő bányász
kodás volt erre a korszakra jellemző.

b) A két világháború között

Az 1920-as évek elején, egy külföldről szár
mazó vállalkozó — Klauber Vilmos — nyitotta 
meg az első kezdetleges kavicsbányát Délegyhá
zán. Mivel a szállítás már akkor is drága volt, 
a kavicsbányát az állomáshoz közel telepítette. 
A kivicsréteg felett 3— 4 m vastag homokréteget 
és az azon települő humuszos feltalajt külön-kü- 
lön termelték le és adták el. A sokáig meddőnek 
tartott homokot vakolásra, a humuszt talajjaví
tásra használták.

A bányát a különböző anyagoknak megfele
lően lépcsősen művelték. A kavicsot is talics
kába lápátolták, majd pallókon feltolva vasúti 
kocsiba rakták. A bánya napi teljesítménye 
8— 10 vagon volt. A megnövekedett kavicsigény 
kielégítésére bővítették a bányát. 200 m-en 
vasúti vágányt fektettek le és később beállítot
tak egy kis teljesítményű vedersoros kotrógé
pet. Ekkor még nem végeztek földtani kutatást 
az Ős-Duna kavicsteraszán. Ahol a felszínen volt 
a kavics, ott nyitották meg a bányákat. A Duna 
középső folyamszakasza melletti területek épít
kezéseihez szükséges kavicsot és homokot köz
vetlenül a folyam élő és holt ágainak a medré
ből kézi erővel lapátolták ki.

Az első világháború befejezése után megin
duló építkezésekhez növelni kellett a kavics
termelést. Ezért az 1920-as évek elején kavics
üzemet létesítettek Adonyban. A Fleischmann 
cég kihordó elevátorrá alakított át egy első vi
lágháborúból visszamaradt hadihajót. A kihordó 
elvátorra a kavicsot egy kis teljesítményű ser
legláncos kotrógép termelte. Naponta 12— 15 
ember 10— 13 vagont rakott meg ily módon.

Az 1940-es évek elején Adonyban az üzemet 
átvette a Delmár cég, amely ezután 10— 15° 0- 
kal növelte a termelést és a létszámot is. Viszont 
növelték a dolgozókkal szembeni követelményt. 
Egy embernek 8 óra alatt 1 vagont kellett volna 
megraknia. Ezt 12— 14 óra munkával és a csa
ládtagok besegítésével tudták csak teljesíteni.

Gyékényes körzetében már 1923-ban folyt ka
vicstermelés. A MÁV nyitotta meg az első üze
met. Az üzemben egy sínen gördülő serleges 
gőzüzemű kotrógéppel termeltek. A munka csak 
egy műszakban folyt. A kotrógép mellé iparvá
gányt fektettek. A kotrógép, amely a vízszint
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alatt 5 m-ig tudott termelni, a homokos kavicsot 
közvetlenül a kocsikba rakta.

A  kavicsrétegen lévő agyag- és talajréteget 
kézi erővel talicskába lapátolták, majd vasúti 
kocsiba rakták, úgy szállították el.

Ebben az időben a talajvízszint felett lévő 
2— 2,5 m vastag száraz kavicsot szintén kézi 
erővel termelték ki. A napi 10 órás munkaidő 
alatt egy dolgozónak 14— 20 m3 kavicsot kellett 
vasúti kocsiba rakni. Az üzem még homokot és 
gyöngykavicsot is termelt. 1930-ban befejezték 
a mályi tó kotrását. A  térségben a kavicsterme
lés súlypontja ekkor Nyékládházára terelő
dött át.

1938 után a háborús készülődés éreztette ha
tását Nyékládházán is. Egy harmadik kotrógé
pet is beállítottak. Az üzemben ekkor 50— 80 
ember dolgozott. A fizikai munkások a kavics
igénytől függően napszámban dolgoztak. Reggel
től estig dolgozva elérték a napi 80 vagonos 
termelést is.

1944-ben a visszavonuló németek Nyéklád
házán a kotrókat és mozdonyokat felrobbantot
ták, ezért a kavicstermelés évekig szünetelt.

1924-ben a MÁV Hegyeshalomban saját cél
jaira kavicsbányát nyitott. Ezt a kavicsbányát 
mindössze 4 évig működtették. 1928— 1941. kö
zött a kavicstermelés szünetelt. 1941-ben He
gyeshalomban korszerűsítették a vasútállomást. 
Ezzel egyidőben a felhagyott kavicsgödörből 
újból kezdték a termelést.

1929-ben nyílt meg az első kavicsbánya Nagy- 
zomlin pusztán. Közigazgatásilag Ártánd köz
séghez tartozó terület káptalani birtok volt. A 
káptalan bérbe adta a bányát. A bérlők sokszor 
változtak.

A fedőréteget kubikusok lapátolták talicskába 
és hordták a talajvízszintig letermelt kavics he
lyére. A 3— 4 m vastag szárazkavicsréteget ló- 
vontatású kordékkal szállították el. A kavics
réteg nagyobbik része víz alatt található. Víz 
alatti kotrást a harmincas évek közepén vezették 
be. Gőzerővel működő vedersoros kotrógép ter
melte a homokos kavicsot. A kitermelt kavicsot 
ekkor már vasúton szállították el. A termelés 
csak pár évig folyt ezzel a technológiával. Nem 
volt versenyképes. A termelés megszűnt, az 
üzemet felszámolták.

1944 decemberében a Delmár Walter és Tiva
dar Dunakotró és Gőzhajózási Vállalat vezetői 
és dolgozói a Szentendrei Duna-ágban a Pap
szigetnél elsüllyesztették a kavicstermelő gépei
ket, hogy megakadályozzák azok nyugatra hur- 
colását. így a D 21 uszályt, a „GARAT” kotrót 
(FK 113) a „Miklós” kotrót, a „Duna” kotrót 
(FK 101) a „József Lajos” elevátort (FK 201), a 
,Tivadar” elevátort (FK 202), a D 16 uszályt, az 
„Erős” -elevátort (FK 205), a D 22 uszályt lesze
relték, az alkatrészeket elrejtették, a gépeket 
elsüllyesztették. A felszabadulás után kiemelték 
és termelésbe állították a gépeket.

A két világháború között a kavicstermelés 
zöme mederkotrásból származott, a Duna-szabá- 
lyozás melléktermékeként. Az ország területére 
eső folyók törmelékkúpján pedig kialakul
tak a kavicsbányászat mai területi rendszerének

F Ö L D T A N I K U T A T Á S  X X V . év fo ly a m  (1982. é v ) ,  2. szám

alapjai (Gyékényes, Nyékládháza, Hegyeshalom, 
Délegyháza stb.)

A 20-as és a 40-es évek fellendülést hoztak a 
termelésben. A  bányászatra a nagyfokú kézi erő 
alkalmazása volt a jellemző, nagyobb bányákban 
kis teljesítményű kotrógépek is mőködtek.

c) Felszabadulás után
1944-ben a felszabadított területeken, majd 

1945-ben az egész országban megindult az újjá
építés. Az építkezésekhez építőanyagra volt 
szükség, többek között homokos kavicsra is. 
Egymás után kezdték meg termelésüket a ma
gánkézben lévő kavicsbányák.

Az ország tervszerű újjáépítése és fejlesztése 
szükségszerűvé tette a kavicsbányák állami ke
zelésbe vételét. 1949-ben létrejött az állami ka
vicsipar. Évi termelése 3— 400 000 m3 volt. Az 
önállóan működő vállalatokat 1954. január 1-én 
az ÉM 1. sz. Kavicstermelő Vállalat néven ösz- 
szevonták. A vállalat a 2 millió m'-es kavics- és 
homoktermelési feladatához már 1,5 millió m3 
gépi termelési kapacitással rendelkezett. Azóta 
a most már Kavicsbánya Vállalatnak nevezett 
vállalat nagyot fejlődött, termelése 1978-ban 
elérte a 8,5 millió m3-t.

Az építőipar igénye azonban nagyobb volt, 
úgyhogy a FOKA is növelte termelését. A még 
mindig hiányzó betonadalékanyag termelésére 
gombamódra szaporodtak a mezőgazdasági üze
mek és más termelők kisebb-nagyobb kavics
gödrei, -bányái, össztermelésük elérte a KBV- 
ét. 1980-as években a visszafogott beruházások 
hatására a kavicsiparban is csökkent a termelés.

A felszabadulás után az egyes termelőhelyek 
különbözőképpen fejlődtek. A termelés növelése 
és a leálló üzemek kiesése az új bányák nyitását 
tette szükségessé.

Ártánd és környéke

A  felszabadulás után 1944 tavaszán elsőként 
kezdte meg munkáját a nagyzomlini bánya, az 
akkori megyei szövetkezet kezelésében. A mos
toha körülmények ellenére termeltek és paraszt
szekerekkel fuvarozták el a kavicsot.

1945-ben Artándon a káptalani birtok felosz
lott. A gazdátlanul maradt kisvasutat újból 
használatba vették. A MÁV 12 vagon befogadá
sára alkalmas iparvágányt fektetett. Növekedett 
a kavicstermelés.

1950. január 1-én államosították a nagyzom
lini bányát és létrejött a Kelet-magyarországi 
Kavicstermelő Nemzeti Vállalat. A vállalat nem 
lett nyereséges, ezért szanálták. Később két évig 
a Tiszámenti Vízépítő Vállalat termelte a homo
kos kavicsot. Azután a megyei tanács, később a 
Hajdú-Bihar megyei Bánya és Építőanyagipari 
Egyesülés kezelésében volt a bánya.

Ártándhoz tartozó nagyzomlini kavicsbánya 
sokszor cserélt gazdát. Végülis 1963-ban újra 
szanálták.

Hajdú-Bihar megyében jelentkező kavicsigény 
kielégítésére 1968-ban megindult a kavicskuta
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tás. Az OFKFY majd az FTV végezte a kutatást. 
1971-ben megépült az ártándi üzem, amely a 
KBV egyik legmodernebb középüzeme. Az évi 
500 000 m3 kapacitást mélykotrásos technológia, 
kavicsosztályozó és törő képezi. Az üzem a deb
receni házgyár alapanyagellátó bázisa. 1976-ban 
befejeződött a részletes fázisú kutatás. A föld
tani helyzet bonyolultsága nehezíti a termelést. 
Ennek leküzdésére és egyben a kapacitás növe
lésére 1980-ban egy NDC— 12 típusú úszó-szívó
nyomó (ausztrál) kotró összeszerelését kezdték 
meg, ezzel egyidőben az osztályozót is bővítet
ték. Mindkettőt 1981-ben munkába állították.

Nyékládháza és környéke

1944 őszén a visszavonuló németek felrobban
tották a kotrókat és mozdonyokat. 1948-ban az 
üzem dolgozói hozzáfogtak a kotrók és mozdo
nyok felújításához. Az RT. állami ellenőrzés alá 
került és vállalatvezető irányította a működését.

1949 tavaszán a Gólem kotróval, a Hejő és 
Borsod mozdonyokkal megindult a termelés. 
Még ez év őszén felújították az Ok. kotrót és a 
Pécska mozdonyt.

1949. november 15-én a nyékládházai RT-t 
államosították. A  Miskolc környéki Kavicster
melő Nemzeti Vállalathoz csatolták a nyéklád
házai üzemet, Miskolc, Sajóecseg, Zsolca, Onga 
és Csenger határában lévő kavicsbányák mellett. 
Elektromos térvilágítást, vágányfektetést végez
tek, ami lehetővé tette a háromműszakos terme
lést. Az üzemben dolgozó 500 ember hamarosan 
elérte az évi 800 000 m3-es termelést. Később a 
gépesítés hatására a létszám lecsökkent 250—• 
300 főre, változatlan mennyiségű termelés mel
lett.

1956-ban új bányát nyitottak az államosítás 
óta szervezetten folyó kavicskutatási munkák 
eredménye folytán.

1966-ban üzembe helyezték az első magyar 
tervezésű hydropneumatikus úszókotrót. A bá
nyabeli belső szállításra megjelentek az önjáró, 
majd az önkiürítő uszályok.

1970-ben üzembe helyeztek egy MOHR 
MBK— 200-as úszókotrót, ami a fúrások által 
kimutatott és számbavett teljes kavicskészletet 
képes kitermelni. Korszerűsítették a mozdony
parkot is. Az üzem termelése tízszeresére emel
kedett, s elérte az 1,5 millió m3-t.

A  Kavicsbánya Vállalat kavicsexportja is a 
nyéki üzemből indult.

1978-ban tovább bővítették az osztályozót, az 
üzemben rekonstrukciót végeztek. Jelenleg a 
KBV legnagyobb bányája. A folyamatban lévő 
kutatás hivatott biztosítani az ásványvagyont a 
két bányából mintegy 2 millió m3/év terme
léshez.

Miskolci (Csorbatelep) kavicsbánya

Borsodi iparvidék és Nagy Miskolc gomba
módra szaporodó épületei szükségessé tették, 
hogy a KBV 1959-ben Miskolcon a csorbatelepi 
bányát megnyissa. Ez a kavicsbánya a Sajó

folyó törmelékkúpjában fúrásokkal feltárt 4—8 
m vastag kavicsrétegre települt. A kavics anya
ga kvarc, kristályos pala, mészkő.

A termelés 1962-ben már 1200— 1500 m3/nap 
volt.

1965-ben az üzemet egy ideig be kellett zárni, 
mert nem kapott új területet. Később azonban 
újból megindult a termelés, amikor sikerült a 
KBV-nek újabb területet venni.

1971-ben a nyékládházai üzemből- átvitték a 
KDB— 100 úszókotrót. A termelt anyag 50%-a 
nem volt alkalmas betonkészítésre, ezért levá- 
lasztót építettek az úszókotróba. A rakodást és 
a szállítást az ÉPFU végezte.
1974-ben a Kavicsbánya Vállalat Nyékládháza 
üzemének miskolci telepe önálló üzem lett.

1975-ben a bánya előterében részletes fázisú 
kutatást végeztek. Az agyag-iszap-tartalom ma
gas volt. Egyre több agyaglencse került a ter
melés vonalába. Minőségi és közigazgatási okok 
miatt a KDB— 100-as úszókotró termelését 1980- 
ban leállították. 1981-ben egy dobókanalas lánc
talpas kotró még termelt kavicsot.

Alsózsolcai kavicsbánya

1962. évben Alsózsolcán kavicsbányát nyitott 
a 23. sz. Állami Építőipari Vállalat, hogy az 
alsózsolcai 6. sz. Epületelemgyárat elláthassa 
betonadalékanyaggal. A földtani kutatások Alsó- 
zsolca határában a Sajó és Hernád törmelék
kúpján nagy kiterjedésű és nagy vastagságú 
kavicsösszletet tártak fel. Kezdetben egy 
RY— 150-es típusú forgófelsővázas kotróval 
folyt a termelés és szolgálták ki a 4 frakciót 
előállító osztályozót.

A  gyár felépülte után a BVM üzemeltette a 
kavicsbányát.

1965-ben egy MOHR típusú 2,6 m3, 1972-ben 
pedig egy 4,2 m3 markolójú úszókotrót helyeztek 
üzembe. Kavicsosztályozót, vagonrakodót és sza
lagpályát is építettek. 1973. január 1-vel az alsó
zsolcai kavicsbánya átkerült a Kavicsbánya Vál
lalathoz. A termelés 700 000 m3 fölé emelkedett 
és a termékeiből exportra is jutott.

1974-ben felderítő, előzetes fázisú, 1977-ben 
részletes fázisú kutatás tisztázta földtani és va- 
gyonbeli helyzetet. A bányatelekfektetés folya
matban van. Hatalmas ásványvagyon-készlete- 
ket kötnek le a vonalas létesítmények (vasút, 
gáz- és villanyvezeték) és a K-i csúcsvízmű 
védőidoma.

Hatvani kavicsbánya

1967- ben részletes fázisú kutatás alapján meg
nyílt a KBV hatvani üzeme. A bányanyitásnál a 
Mátravidék és az Alföld kavicsigény-kielégítését 
kívánták szolgálni. Kezdetben csak egy RY— 1 
típusú kotrógép termelt. A kotrógépet úszótest
re helyezve működtették. Osztályozó berende
zést is építettek, mert a nyersanyag nagyrésze 
apró szemű.

1968—  70 ben 64 millió forintos értékben fej
lesztettek. Ennek eredményeként először HP, 
majd egy KDB— 100 típusú úszókotró termelte
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az anyagot. A kitermelt homokos kavicsot szál
lítószalag vitte az osztályozóba. Osztályozás és 
törés után a betonadalékanyag gépkocsikon és 
vasúti kocsiban jutott a felhasználás helyére.

1970-es években megnőtt a kereslet a finom
szemű anyag iránt. Az osztályozó mellé Rheax 
berendezést építettek. A termelés elérte az évi 
250—350 ezer m3-t. Gondoltak arra, hogy mi 
lesz, ha kimerül a jelenlegi bányatelekkel lefe
dett kavicsvagyon és a csatlakozó területen 
földtani kutatást kezdtek, melyet 1980-ban fe
jeztek be.

Csepeli (Szigetszentmiklós) kavicsbánya

1959- bén nyitotta meg Csepel-szigetszent- 
miklósi bányát a KBV Az első gép egy 1 m3-es 
vonóvedres gép volt, amit később RY típusú for- 
gófelsővázas kotrógépek követtek. Kezdetben a 
lefedést is a KBV végezte. Később ezt a munkát 
átadták az ÉPFU-nak.

1960—  61-ben Csepelen épült meg a KBV első 
vizesosztályozó ja. Később üzembe állítottak egy 
Voronyezs típusú 1 m3-es hernyótalpas, vonó
vedres szárazkotrót, majd egy KDB—100-as 
úszókotrót, ami már ki tudta termelni a kavicsot 
teljes vastagságában.

A rakodást voltak hivatva könnyíteni az E— 
302-es típusú gyorsmozgású rakodógépek is. Az 
üzem foglalkozott 1968-ban transzportbeton
előállítással is.

1971 tavaszán a kavicsbányához kapcsolódó 
területen kutatást végeztek. A műrevaló va
gyonnal rendelkező részre kiterjesztették a bá
nyatelket. Miután az ásványvagyon elfogyott és 
új területet a KBV nem kapott, az üzemet kény
telen volt bezárni. A bezárási procedúra folya
matban van. A KBV elkészítette a terület táj- 
rendezési tervét is.

Öcsai kavicsbánya

A Duna Bp. alatti hordalékkúpján sok kavics
bánya települ. A kavicskataszter és a terület 
megszerezhetősége (termőföld minőség) alapján 
Öcsa és alsónémedi közötti rész látszott kavics
bánya-telepítésre a legalkalmasabbnak. A kü
lönböző szervekkel vívott hosszú csatározások 
után 1975-ben megkezdték a bányanyitást.

A bányanyitást megelőzte az 1972-ben elő- és 
felderítő, 1973-ban az előzetes, 1974-ben a rész
letes fázisú kutatás. 1977-ben 50 m mélységig 
kutatták meg a törmelékkúpot.

1976-ban üzembe helyeztek egy MOHR 
MBK— 200-as típusú úszókotrót, felépítették az 
osztályozót. Ezzel megkezdte termelését a KBV 
ócsai üzeme.

Délegyházai kavicsbányák

1949-ben államosították a kavicsbányát. Az 
államosítás után új bányát nyitottak, kiépítették 
a vágányhálózatot, korszerűsítették a vagonvon
tatást és a kotrást is. Egy Mének kotrógép vé

gezte a kavicstermelést. A leföldelés és az időn
kénti vágányáthelyezés továbbra is kézi erővel 
folyt. Az üzemben dolgozó 170— 180 ember 
250— 300 000 m3 homokos kavicsot termelt ki 
egy év alatt.

Az intenzív bányászat miatt kimerült a bánya. 
A földtani kutatás során lemélyített fúrások 
tisztázták a rétegek települési viszonyait és 
1959-ben új bányarészt nyitottak meg az ún. 3. 
sz. tó mentén. Üzembe helyeztek egy E— 25-ös 
típusú kotrót. 1965-ben 25 millió forintos osztá
lyozómű készült. A kavicstermelés-szállítás ma 
már az emberi erő szinte teljes kikapcsolásával 
történik. Bányában a kavicstermelést E—301-es 
elektromos szárazkotró és egy KDB— 100-as 
úszókotró végzi. A kitermelt homokos kavics 
szállítószalagon halad a kotrógépektől az osztá- 
lyozóig. A frakciókra bontás után surrantókon 
jut a vasúti kocsikba, teherautókba. A vagono
kat Diesel-mozdonyokkal mozgatják.

A bányatelekkel lefedett részen már csak 
1—2 évre elég a nyersanyag. 1975-ben a csatla
kozó majosházai területen részletes fázisú kuta
tást végeztek. A földhivatal a megkutatott terü
letnek azonban csak egy részét engedte át ka
vicsbányászat céljára.

Kiskunlacházai kavicsbánya

1973-ban elkészült a földtani kutatási jelentés.
1979-ben beindították az MBDK—200-as forgó- 
felsővázas MOHR-típusú úszókotrót és ezzel be
indult a KBV legújabb üzeme.

Hegyeshalmi kavicsbánya

1945-ben a felhagyott bányagödrökből újból 
megkezdték a termelést. 1947-ben az Űt- és 
Vasútépítő Vállalat lefektette az első vasúti vá
gányokat a felsőbányában. A kapacitásnak és 
igénynek megfelelő kavicstermelés mégsem in
dult meg, mert a bányának nem volt gazdája. 
Az Észak-dunántúli Kavicstermelő Vállalat
1949- ben kapott megbízást kavicstermelésre. Az
1950- es években indult meg a tényleges termelő 
munka. A vasúti épülettel szemben kitermelt 
anyagokat kisvasúti sínen, lóvontatású csillékkel 
továbbították egy rámpára, ahonnan a kavicsot 
a rampa és a nagyvasúti sín közötti területre 
deponálták. A vagonba rakást lánctalpon járó, 
1 m széles serleglánccal felszerelt szovjet gyárt
mányú gép végezte. A termelés folyamatosságát 
a munkaerőhiány akadályozta. 1951-ben külön
böző okok miatt szünetelt a munka. 1952-ben 
egy VM— 7 típusú és egy MB típusú kotrógép
pel folytatódott a munka. 1953-ban önálló válla
lat lett. 1954-ben beleolvadt a KBV-be. A ter
melés különösen 1961-től kezdett növekedni, 
amikor üzembe állították az MBK—200-as 
MOHR kotrót.

1967-ben megépült az osztályozó, amely a ki
termelt kavicsnak több, mint a feléből készít 
minőségi anyagot. A választék bővítésének ér
dekében a régebben a tóba visszajuttatott durva 
kavicsokat törik és osztályozzák.
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A működő bányához csatlakozó területeken 
1975-ben és 1978-ban végeztek kutatásokat. A 
kutatások alapján bányatelket fektettek.

1979-ben az osztályozó bővítése során a rosz- 
szul működő Mogensen vibrátorokat Binder vib
rátorral cserélték ki. Jelenleg 1 millió m3-t ter
mel az üzem.

Szombathelyi kavicsbánya

A szombathelyi kavicsbánya kavicskészlete is 
a kavicskataszter kutatásai során vált ismertté.

A hegyeshalmi üzem szombathelyi telepének 
bővítése érdekében 1973-ban és 1979-ben végez
tek kutatásokat.

1980-ban Szombathelyen vízretettek egy 
KDB— 100-as úszókotrót. A termelt, s beton
adalékanyagként felhasználódó kavics minősé
gének javítása érdekében a vállalat saját terve
zésű úszó-mosót telepített a már önálló üzemmé 
vált szombathelyi kavicsbányában. Egy osztrák 
mobil osztályozót is beállítottak, hogy az osztrák 
exportra menő kavics megfeleljen a kívánsá
goknak.

Jelenleg a kavicskészlet elfogy óban van. A 
bányatelek-bővítés nagy nehézségek között fo
lyik. A megkutatott 80 hektárból a MÉM csak 10 
hektárt volt hajlandó kavicsbányászkodásra át
engedni.

Gyékényesi kavicsbányák

Az Mt. 299/1949. sz. valamint az Mt. 280/1949. 
sz. határozatai alapján gyékényesi székhellyel 
megalakult a Dél-dunántúli Kavicstermelő Nem
zeti Vállalat. Ekkor a gyékényesi bányához csa
tolták a korábban Somogy megyei Tatarozó 
Vállalat kezelésében lévő barcsi, vízvári, so- 
mogyudvarhelyi kavicstermelőhelyet, a Bán Pál 
és társa kaposi és zákányi üzemét, a Gálasi 
László Kavicskotró Vállalat nagykanizsai üze
mét és a Muraszemenye határában lévő kavics
üzemet.

A Nemzeti Vállalat a MÁV-tól örökölt beren
dezésekkel működött először egy, majd három 
műszakban.

A vastag fedőmeddő letakarítására beállítot
tak egy 0,5 m3-es látnctalpas felsővázas Aufbau 
gépet. 1959-ben már a szárazfalból és a talaj
vízszint alól is forgófelsővázas kotrókkal termel
ték a kavicsot.

1960-ban megkezdte működését az E—25 tí
pusú 2,5 m3-es kanalú villamos kotrógép. A ter
melés így évente 5— 600 000 m3-re nőtt. 1967- 
ben termelésbe állítottak egy 6 m3 űrtartalmú 
markoló berendezéssel ellátott MOHR úszókot
rót. Az MBK— 200-as típus 40 m mélységű kot
rásra és évi 8—900 000 m3 termelésre képes. 
Az úszókotró üzembe helyezését az is szüksé
gessé tette, hogy a szárazkotrókkal letermelték 
a rendelkezésre álló terület felső kavicsvagyo- 
nát. A kavicsvagy on víz alatti 14— 15 m-es 
vastagságú részét csak a beállított kotróval lehet 
a felszínre hozni.
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1969-ben áttértek az uszály szállításra, mo
dernizálták a teljes üzemet. Létrehoztak egy 
0— 30 milliméteres mosott terméket előállító 
üzemrészt is.

A „Vasúti bánya” területe elfogyott. Az úszó
kotró jelenleg utánkotrást végez. Jelenleg 1 200 
ezer m3-t termel együttesen a két bányarész. 
Ezt a termelést lehetővé tevő terület egyelőre 
nincs biztosítva.

Adonyi kavicskotrás

1950. január 1-én államosították a Delmar 
Walter és Fiai vállalatot és a Folyamszabályzó 
és Kavicskotró Vállalat átvette a Duna-kotrást 
és az adonyi üzemet egyaránt. •

Az üzem 1961. áprilisában az 5. sz. Épület
fuvarozó Vállalathoz került, a MÁV a 12,5 t 
tengelynyomású iparvágányt átépítette 20 t ten
gelynyomásúra.

1964. január 1-én az üzemet beolvasztották a 
Kavicsbánya Vállalatba.

1965-ben gépesítették a rakodást, s egy 302 
típusú és egy К— 505-ös kotrógép teljesen meg
szüntette a nehéz fizikai munkát — a lapátolást, 
a talicskázást. Az üzemépületek is szaporodtak, 
korszerűsödött a világítás.

1967- ben а К —505-ös kotrógépet felváltotta 
egy Voronyezs típusú kotrógép. Így a vasúti ra
kodás 90 kocsiról 120-ra emelkedett.

1968—  69-ben nagyon lecsökkent a FOKA 
által kirakott anyag. A KBV 28 millió forintos 
beruházással megmentette az üzemet azáltal, 
hogy a dunai kotrást is átvette.

Jelenleg a KDB— 100 úszókotró által termelt 
folyami kavicsot uszályok szállítják a part men
tén álló elevátorhoz, ami kirakja az anyagot. Az 
üzem 400 000 m3 bányakavicsot termel évente.

A Duna-kotrás újból veszélybe került. A Fő
városi Vízművek félti a Duna partján meglévő 
és épülő ivóvízkutak tisztaságát védő, szűrőka
vicsréteget. Jelenleg tanulmány készül a kotrás 
megengedhető mélységéről.

A felszabadulástól napjainkig Magyarország 
betonadalék-termelése és ezen belül a KBV, 
nagy utat tett meg. A KBV 1950. évi 0,8 mil
lió m3 termelése mára már megtízszereződött. 
Kezdetben a kotrók a természetes településből 
közvetlenül vagonba termeltek. Az anyagminő
ség a geológiai viszonyoktól függött.

A kutatás a KFH központi keretéből az FTI 
és a KBV fúrócsoportja végzi. A kutatások 
nyújtottak alapot a meglévő bányák bővítésé
hez, új bányanyitásokhoz. Jelenleg a bányatel
kek fektetéséhez, a bányák termelésének jövő
beni biztosításához szükséges ásványvagyonért 
kutatunk.

A száraz kotrógéppark növelése nem csak a 
kitermelt kavics mennyiségét növelte, hanem a 
tavak nagyságát is. Egész tórendszerek kelet
keztek Gyékényesen, Délegyházán, Nyéklád- 
házán. A kavicskotrás és a mezőgazdaság érde
keit nehéz volt egyeztetni és ma egyre nehe
zebb. A termelőszövetkezetek a termőföld védel
me címén az állami kavicsbányászatnak nem
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adnak át földet, de a saját céljaikra nyitnak 
kavicsbányát.

Még az ásványvagyon-védelem sem lényeges 
ilyenkor. A mezőgazdasági üzemek ma ott tarta
nak a kavicstermelési technológiában, mint a 
Kavicsbánya Vállalat az 1960-as évek előtt.

Az 1960-as években a mezőgazdasági földek 
védelme, valamint a kavicsvagyon csökkenése 
egyértelműen meghatározta, hogy a kavicsigé
nyeket egyrészt az elhagyott bányatavak újra- 
kotrásából kell kielégíteni, másrészt az újonnan 
nyitandó bányákat csak úgy lehet telepíteni, ha 
ott, lehetőleg egy lépcsőben, de a teljes kavics
vastagságot mindenképpen kitermelik.

A kavicskotrásban minőségi lépést jelentett, 
hogy 1961-ben a KBV munkába állította az első 
markolós rendszerű MOHR típusú úszókotrót. 
Ezt azután más típusú úszókotrók beszerzése kö
vette. (HP-к, KDB stb.)

A partközeli utánkotrásnál a kitermelt nyers
anyag a kotrótól pontontesteken nyugvó szalag
pályán jut ki a partra.

Az uszályos szállításnál a kotrógéptől vonta
tóhajóval húzott uszályokkal, majd később 
önjáró, s ma már önkirakodós uszályokkal szál
lítják a homokos kavicsot az osztályozó beren
dezésekhez.

A kitermelt kavicsot közúton vagy vasúton 
szállítják a fogyasztóhoz.

A 60-as években az ország építőipari igénye 
és kapacitása megnőtt. Ez maga után vonta a

betonadalékanyag termelésének a növelését is. 
Az építőipar nem csak mennyiségileg növelte a 
termelését, hanem minőségileg is.

A természetes településű homokos kavics 
minősége változó. Ezért a megfelelő szemszer
kezet előállításához osztályozóberendezéseket 
kellett felállítani. A gazdasági vizsgálatok azt 
igazolták, hogy célszerű az adalékanyag-terme
lés korszerűsítése. Kevesebb cement kell az azo
nos szilárdságú beton előállításához, ha meg
felelő szemszerkezetű az adalékanyag. A ce
mentgyárak létesítése jóval drágább az osztá
lyozóművek telepítésénél.

A KBV az 1973. évben megkezdte a vállalat 
üzemeiben a mintavizsgáló laboratóriumok 
telepítését. 1981-ig minden üzemben létesítettek 
minőségvizsgáló helyiséget a minimális felsze
reléssel.

1979-ben az új termékszabvány megjelenése, 
a betonadalékanyag-igény csökkenése, sok-sok 
tsz-bánya belépése a termelésbe, megköveteli, 
hogy a KBV jobban odafigyeljen termékeinek 
minőségére. Ezért folyamatosan korszerűsíti 
laboratóriumát. Az ócsai laborban 1981-től 
működik egy fotoszedimentográf. A környezet- 
védelemi, vízügyi és a földvédelmi előírások 
egyre nehezebb feladatok elé állítják a terme
lőket. Minden m2 terület igénybevételénél mér
legelni kell, hogy a kavics, mint építőipari 
nyersanyag ér-e annyit, mint a termőföld és a 
kavicsban tárolt víz (ivóvíz).

KAVICSBÁNYA VÁLLALAT TERMELÉSE i9 5 0 — »960-ig
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Kavicsbánya Vállalat termelése 1950—1980-ig

Év millió m3 Év millió m3 Év millió m3
1950 0,8 1960 2,4 1970 4,8

51 1,3 61 2,2 71 5,4
52 1,8 62 2,6 72 5,2
53 1,6 63 2,6 73 6,1
54 1,0 64 2,8 74 6,5

1955 1,0 1965 3,0 1975 6,6
56 1,1 66 3,5 76 7,4
57 1,2 67 4,1 77 7,8
58 1,3 68 4,4 78 8,5

1959 1,9 1969 4,5 79 8,2
1980 7,2

A termelés fejlődésében kétszer volt komo
lyabb megtorpanás, 1953-ban a beruházások át
csoportosítása, 1979-ben a beruházási stop miatt.

A Kavicsbánya Vállalat 1978-ban elérte ter
melési maximumát. Az ebben az időben beindí
tott kapacitásnövelő beruházások viszont csak 
később fejeződtek be. Így a csökkentett igényt 
jóval meghaladó termelő gépi kapacitással ren
delkezik.

1970-ben a termelők megoszlása

Ezer m3 %

Kavicsbánya Vállalat 4 818 34,1
FOKA 3 449 24,4
Mezőgazdasági üzemek 5160 36,5
Beton- és Vasbetonipari Művek 357 2,5
Egyéb termelők 340 2,5

Összesen 14 124 100

A kavicstermelők megoszlása 1980-ban

Ezer m3 %
Kavicsbánya Vállalat 7 272 39,58
FOKA 3 934 21,42
Mgtsz 6 525 35,52
Egyéb termelők 638 3,48

Összesen 18 369 100

Az 1970-es állapothoz képest minden kavics
termelő növelte termelését, de az arányok lé
nyegesen nem változtak. A folyamszabályozás
hoz kapcsolódó kotrási tevékenység is nagyot 
lépett előre. Fejlesztették a FOKA-t, s a FO- 
KA-n belül a kavicstermelést.

Az Mgtsz-ek és ÄG-ок mintegy 300— 600 ka
vicsgödröt nyitottak. Ma a bányászkodáshoz te
rületet biztosítani jóval nehezebb, mint bár
mikor.

A termőföld is természeti erőforrás, amit vé
deni kell. A kavicsban lévő víz is nyersanyag, 
ezt is védeni kell. A földterületnek tulajdonosa 
van, aki adja vagy nem adja, s ha adja jó drágán 
adja. Ezen kívül fizetni kell az ún. tanácsi térí
tést is.

Kicsiny Magyarországot keresztül kasul hálóz
zák vonalas létesítmények, földön, föld felett is! 
Az utak, vasutak, különféle csővezetékek szinte 
leküzdhetetlen akadályt jelentenek a bánya
telepítésnél.

A különböző hatóságokkal (pl. Vízügyi Igaz
gatóságok, Természet- és Környezetvédelmi Hi
vatalok, OÁB stb.) pedig állandóan egyeztetni 
kell minden lépést.

A megoldások talán a 20—30 évre elegendő 
kavicsvagyonnal rendelkező bányatelkek fekte
tése. Sajnos a jelenlegi előírások mellett ezek 
megvalósítása is nagy nehézségekbe ütközik.

» —♦

Hírek
Washington államban (USA) olyan mértékben 

szennyeződnek és csökkennek a rétegvízkészle
tek, hogy megfelelő intézkedések nélkül a hely
zet katasztrofálissá válik néhány éven belül 
mind közegészségügyi, mind gazdasági téren. A 
Washington állambeli kútfúrók szövetsége 
együttműködik az állam egészségügyi, környe
zetvédelmi és igazságügyi szerveivel annak ér
dekében, hogy a törvénykezés segítségével óvják 
a rétegvízkészleteket és azok minőségét.

A 35 évvel ezelőtt alakult, 276 tagot számláló 
szövetség véleménye szerint szükséges a kivite
lezői jogosultság feltételeinek és a kútfúrási ipar 
ellenőrzésének szigorítása. Ugyanolyan szakmai 
színvonalat és felelősségre vonhatóságot kell al
kalmazni a kútfúrási iparban, mint amilyent 
például az elektromos felügyeletnél, a víz-, gáz

vezeték szerelésénél, vagy az építőipar egyéb 
területein már megvalósítottak. Véleményük 
szerint a kútfúrók közül sokan nincsenek tisz
tában a geológiai kérdésekkel és a kivitelezéssel 
kapcsolatos építési és egészségügyi szabványok
kal. Egy rosszul kivitelezett és elszennyeződött 
kút a közegészségügyet veszélyeztető hatások 
láncolatának kiindulópontjává válik. A rétegvíz 
minőségének helyrehozatala igen hosszú időt 
vesz igénybe, ha egyáltalán elvégezhető.

A szövetség szóvivőinek véleménye szerint a 
felügyelet nélküli, rosszul képzett, gyakorlatlan 
kútfúrók szakszerűtlen munkája okozta szeny- 
nyeződés jelenti messze a legnagyobb veszélyt 
a rétegvízkészletekre.

Water Well Journal 1981. április
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DR. ALLIQUANDER ÖDÖN
Hidromechanizáció
a fluidumbányászatban (mélyfúrásban)

(K ínálkozó lehetőségek
a m élyfúrásos szilárdanyag-bányászat terén)

Bevezetés

A hidromechanizáció ■—■ egy ismert definíció 
szerint —  szemcsés szilárdanyagoknak vízzel 
(folyadékkal) kevert állapotban, vagyis zagy 
formájában áramlással való mozgatása, deponá
lása [1]. Tágabb értelemben azonban, a bányá
szat szemszögéből, a hidromechanizáció körébe 
tartozónak kell tekinteni a kőzetek hidraulikus, 
folyadékárammal való jövesztését is.

A ma mélyfúrásának: az öblítéses rotari fú
rásnak múltja, jelene és jövője szorosan össze
függ a hidromechanizációval; széles körben al
kalmazta és alkalmazza a hidromechanizáció 
módszereit, s sokrétű lehetőséget kínál és nyújt 
a mélyfúrási technológia útján mind a fluidum-, 
mind pedig a szilárdásvány-bányászat céljaira.

A hidromechanizáció, mint szilárdanyagnak 
áramló vízzel együtt való függőleges szállítása, 
nyújtotta az alapot az egyszerű vízöblítéses fú
ráshoz, a mélyfúrás folyamatosságának „feltalá
lásához” , vagyis a múlt „száraz” fúrásmódjainál 
sokkal gyorsabb és folyamatos mélyfúrási mód
szerek kialakításához.

A vízöblítéses fúrásból kifejlesztett sűrűöblí- 
téses (iszapöblítéses) rotari fúrás az első nagy 
sikerét, a századfordulón a texasi Spindeltopban 
lemélyített óriási „olajszökőkutat” követő „olaj
láz” nyomán megindult rohamos fejlődésen át, 
a jelen század ötvenes éveire eljutott a rotari 
jetfúráshoz, vagyis ismét a hidromechanizáció 
útján, annak tökéletesebb, bővebb alkalmazása 
segítségével, egy sokkal gyorsabb öblítéses for
gófúráshoz.

A jetöblítés a fúróban, az öblítőnyílás helyett 
a fúrólyuktalpra irányított kopásálló fúvókák- 
ból nagy sebességgel kilövellő folyadéksugárral 
előbb elsodorja a kőzetszilánkokat a fúrólyuk
talpról, s csak ezt követően szállítja a furadék- 
szemeket a felszínre. A rotari jetfúrás széles 
körű alkalmazása során egyrészt fokozva a fúró 
fúvókéihoz juttatott hidraulikus teljesítményt 
— mégpedig elsősorban nagyobb nyomásesés 
(sugársebesség) formájában — , másrészt a fú- 
vókák ialphoz közelítése, kedvezőbb elhelyezése 
útján viszont a fejlődés elvezethet, ismét a hid
romechanizáció útján, a folyadéksugár energiá
jának még teljesebb alkalmazásához, a folya
déksugárral való részleges kőzetbontással, a ro- 
tari eróziós fúráshoz.

A mélyfúrás, a fluidumot termelő kútlétesítés 
körében számos egyéb, lényegében hidromecha- 
nizációs módszernek tekinthető eljárást alkal

maznak. Ezek közé sorolható pl. a tárolókőzetek 
eróziós perforálással való megnyitása, vagyis a 
tárolókőzet előtt a béléscsőnek és a mögötte lévő 
cementpalástnak eróziós, vagy inkább abráziós- 
nak nevezhető folyadéksugárral való átlyukasz
tása és a tárolókőzetbe egy minél mélyebbre 
hatoló és minél nagyobb felületű üreg készítése. 
De az abráziós sugár alkalmazható a fúrólyu
kakban, kútban csövek elvágására, vagy egyéb 
különleges, ún. mentési célra, azaz üzemzavarok 
elhárítására is.

Jellemző, és mind szélesebb körű alkalmazása 
a hidromechanizációnak az ún. formációserken- 
tési műveletek körében a hidraulikusan keltett 
hasadékok kitámasztása, vagyis homokszemek
nek, szinterezett bauxitszemeknek bevitele és 
deponálása a hasadékba.

Különleges mélyfúrási feladatok teljesítésé
ben segít a hidromechanizáció a függőleges 
furadékszállítás fordított öblítéses formájában.

A hidromechanizáció a mélyfúrásokon, vagy 
a mélyfúrásokkal kapcsolatos műveleteken kívül 
a fúrólyukon keresztül lehetséges bányászat te
rén is szélesedő alkalmazást talált. Ide tartoznak 
a fúrólyukon keresztül végzett kilúgzásos műve
letek és a szilárd ásványok fúrólyukon át lebo- 
csátott eróziós jövesztőfejjel való termelése, to
vábbá a termék hidromechanizációs úton, zagy 
formájában való felszínreszállítása és deponá
lása is.

A következőkben a cél a hidromechanizáció
nak egyrészt a mélyfúrási technológia terén, 
másrészt a mélyfúráson keresztül megoldott szi- 
lárdanyag-termelés, ill. -bányászat körében elért 
eredményeit összefoglalni és a további alkalma
zás kínálkozó lehetőségeit és korlátáit áttekin
teni.

1. A  hidrom echanizáció szerepe a m élyfúrásban

1.1 A furadékkiszállítás, mint a folyamatos 
mélyfúrás alapfeltétele

A furadékszemeknek a fúrólyuk talpáról a 
gyűrűstéren át való felszínre szállítása, vagyis 
a szűkebb értelemben vett hidromechanizáció 
tette folyamatossá és gyorssá a mélyfúrást.

Ma szinte különösen hangzik, hogy a fúrás 
folyamatossá tételéhez „fel kellett találni” az 
öblítést a mélyfúrás céljaira. Márpedig az egyik 
feltaláló, a francia Fauvelle 1846-ban a Journal 
of the Franklin Institute of Philadelphia XII. 
kötetében [2] leírta az 1833-ban, egy tömörru- 
dazatos ütőfúrásnál észlelt megfigyelését, neve
zetesen azt, hogy a fúrás közben, amint a fúró
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lyukat feltöltötték vízzel, a rudazat fel-le moz
gásakor a lyukból kiloccsanó víz kőzettörmelé
ket is hozott magával, s mint Fauvelle mondja, 
„ez egy figyelemre méltó tény, amit igen köny- 
nyű utánozni.. Ha egy üreges rudazaton vizet 
nyomunk a fúrólyukba, amint a víz süllyed, fel 
is jön, magával hozza a kifúrt kőzetrészeket” . 
Fauvelle meg is tervezte szerszámát, amely me
netekkel kapcsolódó, kovácsvasból készített csö
vekből állott, alsó végén középen furatos fúró
vésővel. A csőrudazat felső vége egy hajlékony 
csővel egy egyszerű szivattyúhoz csatlakozott. 
Fauvelle berendezésével, illetve öblítéses ütőfú
rással a dél-franciaországi Perpignanban, 1845. 
július 1— 23. között, lemélyített egy 186 m mély
ségű vízkutat, ami akkoriban el sem képzelt 
gyorsaságú fúrási művelet, öblítéses, vagyis 
a „hidromechanizáció” -ra alapított fúrás volt. 
Fauvelle fúróberendezése azonban az ütő- és 
forgófúrást is lehetővé tette. Fauvelle-lel egy- 
időben az angol Robert Beart is kidolgozta a 
vízöblítéses fúrási rendszerét, sőt arra 1844-ben 
angol szabadalmat is nyert (megjegyzendő, hogy 
fúróberendezése alkalmazásáról nincs adat). 
Beart gépi hajtású, vízöblítésre tervezett fúró
berendezése határozottan forgófúrásra készült 
[3] és a lényegét képező vízöblítést, szivattyú 
helyett egy magasabban és egy alacsonyabban 
elhelyezett tartálypárral oldotta meg, s ezek 
között szivornyát alkalmazott. Öblítése fordított 
öblítés volt; a magasabban fekvő tartály (fala
zott gödör) közepén volt a lyukszáj, s a körülötte 
lévő tartályból a fúrólyuk fala és a fúrócső kö
zötti gyűrűstérbe áramlott be, illetve lefelé az 
öblítővíz. A furadékot a víz a lyuktalpról a 
fúrócsövön át szállította a felszínre. Minden
esetre Fauvelle és Beart, szinte egyidőben meg
oldott, öblítéses fúrása új korszakot nyitott meg 
a mélyfúrás történetében. Folyamatossá téve a 
mélyfúrás műveletét és megnyitva az utat a tö
kéletesebb furadékkiszállítás útján, a tökélete
sebb, sőt tökéletes lyuktalptisztítás, majd a rész
leges, vagy talán egyszer teljes eróziós kőzet
bontás felé.

Visszatérve az öblítés fejlődésére, a következő 
fontos lépés a svájci Rudolf Leschot nevéhez 
fűződik, aki gépi hajtású, vízöblítéses, gyémánt
koronás fúróberendezést szerkesztett s azzal 
1863-tól robbantó lyukakat fúrt a Mont Cenis 
alagút kihajtásához; berendezésére 1869-ben 
szabadalmat is kapott az Egyesült Államokban. 
Leschot szabadalmát [3] követően a gyémánt
koronás vízöblítéses forgó fúróberendezéseknek 
igen sok változata jelent meg és segítette a szi- 
lárdásvány-kutatást.

Mindenesetre a vízöblítéses fúrásoknál a fu- 
radékszállításhoz a gyűrűs térben, vagy ha for
dított öblítésről van szó, a fúrócsőben a furadék- 
szemek süllyedési végsebességénél nagyobb fel- 
feléáramlási sebesség biztosítása szükséges. Ezt 
az igényt, az öblítéses fúrás kezdeti időszakában, 
a rendelkezésre álló egyszerű szivattyúzási le
hetőségekkel, kis teljesítményű szivattyúkkal 
közel sem lehetett kielégíteni, vagyis a talptisz
títás messzemenően tökéletlen volt ugyan, de 
mindenesetre a fúrás folyamatossága megvaló
sult.

A Leschot által szabadalmaztatott vízöblítéses, 
gyémántkoronás magfúróberendezésnél a fúró
lyuk, il. fúrókorona- és a fúrócsőátmérő ked
vező megválasztásával (az igen kis gyűrűstér- 
felülettel) a furadékkiszállítás közel tökéletessé 
tehető. Ennek megfelelően a gyűrűs tér felületét 
ez esetben igyekeznek kis méretűnek választani.

A vízöblítéssel és viszonylag kis teljesítményű 
szivattyúval is elérhető kellő mértékű lyuktalp
tisztítás érdekében az Európában a múlt- század 
utolsó évnegyedében elterjedt ún. lüktető fúrá
sokhoz Albert Fauck [4] bevezette a for
dított öblítést, vagyis a gyűrűs térben leszivaty- 
tyúzott és a fúrócsőben nagy sebességgel felfelé 
emelkedő öblítést, ami Fauck kifejezésével élve 
„tökéletesen tiszta” , vagyis újraaprítás-mentes 
lyuktalpat biztosít (ez az alapja az ún. „Counter 
—Flush”-rendszerű folyamatos magfúrásnak, 
részletesebben 1. az 1.6 fejezetben).

A furadékszemek felszínre szállítása szem
pontjából korszakalkotó volt azután az amerikai 
M. T. Chapman rotari fúróberendezésre vonat
kozó szabadalma [3], amelyhez „feltalálta” a 
sűrű öblítést, az ún. iszapöblítést. Az 1889-ben 
kelt USA szabadalmában öblítőfolyadékként, 
amint írja, egy ún, agyaggal tele, plasztikus fo
lyadékot alkalmaz, „ami által mag képződik a 
fúrólyukban, amelyet kiöblítve egy áthatolha
tatlan kéreg képződik a lyuk falán” . Chapman 
szabadalmával nemcsak megbízhatóbb furadék- 
kiszállítást akart elérni a sűrű öblítéssel, tehát 
a most már plasztikus, sőt szerkezeti viszkozitás
sal rendelkező folyadékkal megoldott hidro- 
mechanizációval, de a lyuk falát is meg akarta 
védeni az omlástól, tehát igazi, mai értelemben 
vett rotari fúrást akart szabadalmaztatni (bár 
ma már az iszapöblítés, és annak túlellensúlyozó 
képessége nem alapismérve a rotari fúrásnak!).

Az iszapöblítés bevezetése, amely egyrészt 
szilárdanyag-tartalmával, az abból adódó sűrű
ségével, másrészt reológiai és kolloid jellemzői 
segítségével messzemenően szolgálta a fúrólyuk
fal és a tárolókőzetek védelmét, egyidejűleg 
úgyszintén a megfelelően beállított reológiai 
jellemzőkkel, a furadékszemek süllyedési vég
sebességénél sokkal kisebb felfeléáramlási se
bességgel biztosította a maradéktalan furadék- 
kiszállítást.

A plasztikus, szerkezeti viszkozitással rendel
kező és tixotrop öblítőfolyadék nyírási feszült
ségviszonyai, illetve gélerőssége a mérvadó az 
öblítőiszap teherbíróképessége szempontjából. A 
sebességprofil mentén kialakuló nyírási feszült
ségekből adódó súrlódásnak kell egyensúlyt tar
tania a furadékszem súlyával, illetve nagyobb
nak lennie annál; ugyanakkor a tixotrop jelleg
ből adódóan az idő függvényében megnövő nyí
rási feszültségek akadályozzák meg az öblítési 
szünetekben a furadékszemek kiülepedését.

A sűrű-, azaz iszapöblítéses fúrás első, s világ
raszóló nagy sikere a texasi Spindletopban, az 
omlásra hajlamos fedőrétegeken át egy 311 m 
mélységű olajtároló formációba lefúrt óriási 
hozamú (kb. 15 000 m3/d) olajszökőkút volt. Az 
iszapöblítés ettől kezdve mind általánosabb lett 
és hamarosan ellenőrzött sűrűséggel, reológiai- 
és kolloidjelemzőkkel rendelkező, s e jellemző-
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két megfelelő iszapképző és javító anyagoknak, 
organikus kolloidoknak, polimereknek adaléko
lásával, vegyszeres kezeléssel mindenkor a kívá
natos szinten tartó, gyorsabb,olcsóbb fúrásokat 
eredményező, széles választékú öblítőfolyadék
családdá bővült. Az öblítőfolyadékok alapközege 
az ötvenes évektől kezdve sok esetben, a víz, 
sósvíz helyett, a nagyobb hőtűrés, a lyukfal sta
bilitásának megőrzése érdekében olaj, amelyben 
a reológiai jellemzők szintentartása és a sűrűség 
beállítása érdekében alkalmazott szilárdanyagok 
mellett, többek közt a költségek csökkentése ér
dekében víz is van diszpergálva (invert emulziós 
öblítőfoyadék).

Bár az öblítőfolyadékok tökéletesítése során, 
a természetes öblítési funkciókról,, a fúrószer
szám kenéséről, hűtéséről nem is szólva, a fő fi
gyelem a nehézségek elkerülésére, a fúrólyuk
fal épségének megőrzésére, az elfolyás (az iszap
veszteség) megelőzésére és megszüntetésére 
irányult, azonban a fúrástechnikai kutatás soha
sem tévesztette szem elől az alapvető hidro- 
mechanizációs feladatot, a furadék-kiszállítást. 
Ennek eredményeképpen már a rotari fúrás első 
fél évszázada után lényegesen bővült a hidro- 
mechanizációs feladat a furadékkiszállítást meg
előző lyuktalpi furadékelsodrással, így a rotari 
fúrás rotari jetfúrássá, majd kiegyensúlyozott, 
vagy más kifejezéssel élve, szabályozott nyomá
sú rotari jetfúrássá van átalakulóban. A rotari 
jetfúrásból azután, egy további, a jelenlegi fél
évszázad alatt, újabb hidromechanizációs fel
adatkörrel, a részleges, vagy talán egyszer tel
jes eróziós kőzetbontással bővülve, az ezredfor
dulóra kialakulhat a jetfúrásnál is gyorsabb, ol
csóbb rotari fúrás, az eróziós rotari fúrás. Ennek 
a két hidromechanizációs feladatnak: a furadék- 
elsodrásnak és a furadék-kiszállítás terén elért 
eredményeknek, valamint a jövő lehetőségeinek 
elemzése a következő két, ill. három fejezetnek 
a tárgya.

1.2 A rotari jetfúrás hidromechanizációs 
feladata

dulatszám (n) b kitevője pedig a tökéletes talp
tisztításhoz tartozó b =  1 értékét. Megjegyzen
dő, hogy a fúrási sebesség fenti általános (1) 
egyenletében az a kitevőt számos szerző az 
üzemi viszonyok között általában elérhető lyuk- 
talptisztításra érvényesen 1,0— 1,2-nek vette, a 
b kitevőt pedig 0,4— 0,5-nek.

A hidraulikus lyuktalptisztítás mértékének 
megítélésére azután Eckel [6] egy Reynolds- 
számhoz hasonló tagot csatol a fúrási sebesség 
összefüggéséhez, s kimondja, hogy egy adott 
kőzetben a fúrás sebességére azonos fúróterhelés 
és fúrófordulatszám, valamint lyuktalpi diffe
renciális nyomás mellett az alábbi összefüggés 
érvényes:

ahol Q az öblítés folyadékárama, a g, az öblítőfo
lyadék sűrűsége, d fúvókaátmérő és ú az öblítő
iszapnak az öblítősugár nyírási sebességén mért 
viszkozitása, c pedig egy exponenciális kitevő.

A hatvanas évek végén azután jelentős vál
tozást eredményezett az öblítés, illetve köze
lebbről a lyuktalptisztítás és furadékkiszállítás 
szempontjából az ún. kiegyensúlyozott fúrási 
elv, vagyis az a felismerés, hogy a lyuktalpi 
differenciális nyomás (a lyuktalpon érvényesülő 
hidraulikus nyomás és a lyuktalpat képező kő
zet pórusnyomása között érvényesülő különbség) 
minimumra csökkentésével nő a fúrási sebesség, 
ami a lyukfalvédelem, a tárolókőzetekből való 
fluidumbeáramlás megakadályozásának szem
pontjait szem előtt tartó minél kisebb öblítő
folyadéksűrűségre ösztönöz.

Ennek szükségességét igen pregnánsan mu
tatja Maurer [7] két ismert és igen megszívle
lendő, a lyuktalpi nyomásoknak a fúrási sebes
séget, illetve a talpi kőzetbontást akadályozó 
tényezők hatását számszerűen igazoló diagram
ja. Az első diagram (l /а. ábra) szerint a lyuk
talpon érvényesülő kőzetnyomás egyáltalán nem 
növeli, a hidraulikus nyomás önmagában már

A negyvenes évek végén jelent meg Nolley, 
Cannon és Ragland alapvető tanulmánya [5] a 
rotari jetfúrásról. Ennek lényege áz, hogy a 
fúró kőzetbontó elemeire irányított egyszerű 
öblítőnyílások helyett, szűkített és közvetlenül 
a fúrólyuktalpra irányított kopásálló fúvókák- 
kal, sugárcsöves talpöblítéssel bővíti a hidro
mechanizációs feladatot. Az egyszerű furadék- 
-kiszállítást megelőzően, a fúró fúvókáiból kilö
vellő, s közvetlenül a fúrólyuktalpat érő minél 
nagyobb hidraulikus energiatartalmú öblítősu
garakkal a furadékszemeknek a fúrólyuktalpról 
minél gyorsabb és minél tökéletesebb elsodrása 
az új járulékos hidromechanizációs feladat, hogy 
ezáltal a fúróval közölt, a fúróterhelés és a fúró
fordulatszám nyújtotta kőzetbontó tejesítmény- 
ből eredő fúrási sebesség

v /=  к • Pa • nb (1)
összefüggésében a fúróterhelés (P) a kitevője 
minél jobban megközelítse a tökéletes talptisztí- 
táshoz tartozó elméleti négyzetes és a fúrófor
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1. a) ábra.
A lyuktalpi nyomások hatása a közetbontást eredmé
nyező érintkezési nyomásküszöbre (W. C. Maurer sze

rint)
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bizonyos mértékben befolyásolja, de a hidrauli
kus nyomás ás a lyuktalpi kőzet pórusok közti 
nyomáskülönbség, az ún. differenciális nyomás 
már igen erősen növeli a kőzetbontáshoz szük
séges fúróterhelési nyomásküszöböt. A differen
ciális nyomás nagysága a gyakorlatilag át nem 
eresztő kőzetben a teljes talpi hidraulikus nyo
mással (hidrosztat. nyomás +  gyűrűs térben 
fellépő súrlódási nyomás) egyenlő, porózus talpi 
kőzet esetén a teljes talpi hidraulikus nyomás- 
és a pórusok közti nyomás különbségével, amit 
a porózus talpi kőzet áteresztőképessége és q 
talpon pillanatszerűen kialakuló iszaplepény át
eresztőképessége befolyásolhat. Amint az lb.

----------- !----------_|------------ 1
B e re a  h o m o k k o  |
1/г 'х 1/зг" fo g  p r o f i l  -  30  АЛ’te rh e lé s

—----- i------------1------------1------------1------------
0 7 14 21 26 35

Nyomás MPa
1. b) ábra.

A  lyuktalpi nyomások hatása a fúrófog alatt képződő 
kráter volumenére (W. C. Maurer szerint)

ábra mutatja már a talpi hidraulikus nyomás is, 
de különösen a differenciális nyomás igen nagy 
mértékben csökkenti a fúrófog alatt leválasz
tandó kőzetkráter volumenét is.

Éppen ezért az Eckel f. összefüggéssel számí
tott fúrási sebességet még normalizálni is szük
séges a differenciális nyomás mindenkori nagy
ságára a zéró differenciális nyomás mellett fel
lépő fúrási sebesség (v/a) alapján, vagyis a nor- 
malizált fúrási sebesség

_  vfo —  c A p
V /norm —

V fo

Minden esetre az Eckel-jéle Reynolds-szám 
nagyobbá tétele a folyadékáram és az öblítő
folyadék-sűrűség növelése útján korlátolt (a 
gyűrűs térben biztos felfeléemelkedési sebessé
get eredménező folyadékárammal, illetve a tá
rolókőzetek pórusnyomását kiegyensúlyozó öb
lítőfolyadék-sűrűséggel), viszont nyitva áll a 
nevezőben álló tényezők csökkentése révén, 
vagyis a kisebb átmérőjű fúvókák és a nagy 
nyírási sebességen kis viszkozitású ún. nyírásra 
híguló (pl polimer adalékos) öblítőfolyadékok 
alkalm ázásával.

A fenti utakon elért tökéletesebb talptisztítás 
hidromechanizációs feladata után azonban még 
elegendő hidraulikus energiának kell maradnia 
az adott, ill. választott öblítőfolyadék jellemző

jével és a hozzá rendelkezésre álló felfeléáram- 
lási sebességgel a furadékszemek felszínre szál
lítására.

A jetfúrás tehát megváltoztatta, ill. bővítette 
a hidromechanizációs feladatot. Elsődleges célul 
a furadékszemeknek a talpról való gyorsabb és 
minél tökéletesebb elsodrását tűzte célul és csak 
másodlagos, de mindenképpen biztosítandó, 
szinte magától érthető hidromechanizációs fel
adat maradt a furadékszemek maradéktalan fel
színre szállítása.

A most már így átalakult hidromechanizációs 
feladatnak a megoldása az, hogy minél nagyobb 
nyomáshatárú iszapszivattyú (természetesen du
gattyús iszapszivattyú, s mint az 1.4 fejezetből 
ki fog tűnni, lehetőleg egyhatású triplex dugaty- 
tyús, vagy plundzseres iszapszivattyú) segítségé
vel oly folyadékáramot kell választani, amely 
csak valamivel nagyobb felfeléáramlási sebessé
get eredményez az adott méretű gyűrűstérben, 
mint amekkora a furadékszemek felszínre szállí
tásának megkívánt minimuma. Az ily nagyságú 
folyadékáramhoz választott legkisebb szivattyú 
hengerbetéthez tartozó megengedhető max. 
nyomásból, ezen a módon a legkevesebbet fel
emésztve a fúrási sebességet nem segítő, s csak 
veszteséget jelentő súrlódási veszteségre, a hen
gerbetéthez megadott maximális nyomáshatárig 
fennmaradó szivattyúzási nyomás megfelelő 
méretű fúrófúvókákban nyomásesés formájában 
hasznosítható a lyuktalp tisztítására. Ennek ér
dekében a maximális állandó nyomású szivaty- 
tyúzás feltételével, a maximális impulzuserő, 
vagy a maximális szivattyúzási teljesítmény 
feltételire szokás tervezni a fúró-, illetve a 
fúrólyuktalptisztítás hidraulikáját (2. ábra), és
pedig az alábbi megfontolásokkal:

2. ábra.
Az állandó szivattyúzási nyomás feltételével a fúró 
fúvókáihoz juttatható impulzuserő-maximum és hid

raulikus teljesítmény-maximum

A fúvókában felhasznált nagyobb nyomás
esésből, nagyobb sugársebesség (vs) származik, 
a nagyobb sugársebesség viszont nagyobb fel- 
ütési nyomáshullámot ébreszt a lyuktalpon és
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ebből nagyobb keresztirányú áramlás lép fel.. 
A lyuktalptisztítás mértéke éppen ennek a két 
tényezőnek, a folyadéksugár felütési nyomás- 
hullámának és az ebből ébredő keresztirányú 
áramlási sebességnek a függvénye. A kereszt- 
irányú áramlás sebessége viszont egyenesen ará
nyos a sugárnyaláb impulzuserejének négyzet
gyökével, vagyis

V t í  =  (о,- • Q • Vs)0’5 (4)
A keresztirányú áramlás energiafluxusa, va

gyis munkavégző- (elsodró-) képessége az öblítő
sugár impulzuserejének (a q-v,- szorzatnak) 
3/2 hatványával, a nyírófeszültsége pedig az 
impulzuserő 7/8 hatványával arányos.

E három összefüggésből következik, hogy 
mind a keresztirányú áramlás sebessége, mind 
az energiafluxusa, mind pedig nyírófeszültség 
a sugárimpulzus maximalizálásával növelhető, 
tehát a lyuktalptisztítás fokozásának a leghatá
sosabb útja az impulzuserő növelése.

A fenti, McLean [8] által a minél teljesebb 
lyuktalptisztítás érdekében javasolt impulzus- 
erő-maximumra törekvés helyett Smalling és 
Key  [9] újabban a lyuktalpon érvényesülő im- 
pulzus-nyomásmaximumra törekvést ajánlják, s 
leszögezik azt is, hogy nagy mértékben tökéle
tesíti a lyuktalptiszítást a fúvókák talphoz való 
közelítése s a fúvókák számának csökkentése.

A fenti elvek szerint tervezett hidromechani- 
zációs rendszer messzemenően segít a gyorsabb, 
olcsóbb fúrás elérésében, de elvileg nem lép fel 
kőzetbontás igényével, tehát nem „hidromoni- 
toros” fúrás, mint azt megtévesztően a szovjet 
jetöblítésű görgősfúrók helytelen „hidromoni- 
torno doloto” elnevezése alapján hihetnők. Bár 
egyáltalán nem kizárt, hogy adott esetben a 
jetöblítésű fúrás nagyobb, pl. 150— 180 m/s se
bességgel felütő folyadéksugarának felütési nyo
mása már néhány viszonylag kisebb szilárdságú, 
a hidraulikus kőzetbontásra nézve kis felütési 
nyomásküszöb-értékkel rendelkező kőzetben ne 
segítené eróziós kőzetbontással, az egyébként 
mechanikusan végbemenő kőzetbontást, s ezzel 
ne növelné a fúrási sebességet.

1.3 Fejlődés a rotari jetfúrástól 
az eróziós rotari fúrás felé

A tágabb értelemben vett hidromechanizációs 
feladat megvalósítására, a fúrólyuk eróziós mé
lyítésére irányuló törekvések eddig csak részle
ges eredményre vezettek. A tiszta eróziós kőzet
bontás útján lehetséges mélyfúrás alapvető kö
vetelménye az, hogy az eróziós sugár minden, a 
rétegsorban előfordulható kőzet bontására al
kalmas legyen és hengeres fúrólyukat képezzen. 
Sem az egyik, sem a másik feltételt nem sikerült 
mindezidáig sem a tiszta, sem az abrazív, tehát 
a szilárdanyag-adalékos folyadéksugárral meg
nyugtatóan elérni; mert egyrészt a kőzetek tisz
ta eróziós, vagyis folyadéksugárral való bontásá
hoz szükséges nyomásesés küszöbértéke a fúró
ban a 80— 100 MPa-t is elérheti (3. ábra), más
részt a hengeres lyukképzés feladata tisztán 
folyadéksugárral, tehát a talpat nem érintő

v
m m /m in

3. ábra.
A fúró fúvókáiból kilépő folyadéksugár eróziós kőzet
bontáshoz szükséges sebességének küszöbértéke és az 
eróziós fúrás sebesége különböző kőzetekben (Maurer 

és Heilhecker szerint)

fúróval nem lehetséges, különösen ha rétegzett 
kőzet fúrása a feladat [12, 20]. Az abráziós 
közeg (pl. kvarchomok, acélsörétek) alkalmazása 
a folyadékban ugyan csökkenti az egyes kőzetek 
bontására érvényes küszöbnyomásokat, de ezzel 
szemben fokozódnak a szivattyúban, az öblítő
rendszer elemeiben fellépő nehézségek (kopás, 
kiülepedés stb.).

A kísérleti eredmények alapján bebizonyoso
dott, hogy a mechanikus kőzetbontás segítsége 
nélkül, különösen ha rétegzett kőzetek fúrása a 
feladat, az eróziós/abráziós fúrás nem valósít
ható meg. Valóban erre az útra, vagyis a kom
binált mechanikus segítséggel végzett eróziós fú
rásra terelődtek a további eróziós fúrási próbál
kozások.

Sokat ígérőek voltak M. R. Wyllie-nek [10] 
a 8. Kőolaj Világkongresszuson bemutatott fo
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lyadéksugárral lövellt részecskékkel megoldott 
ún. „jetted particle” vagy „abraziv-jet” fúrás 
(H. Hasiba 1962-ben Leobenben végzett olaj
mérnök szabadalma) kísérleti eredményei. Az 
ismertetett három kísérleti fúrásban — igaz, 
hogy a fúróberendezést rendkívül költséges fel
szereléssel, az eredetileg hidraulikus kőzetre- 
pesztéshez konstruált 100 MPa tartós üzemnyo
mást nyújtó nyomásfokozó szivattyúkkal kiegé
szítve — még nagy mélységben is (3200—4400 m) 
kétszeres—hatszoros fúrási sebességet és három
szoros fúrónkénti előhaladást értek el. A rend
szer lényege az, hogy 1,2— 3,0 mm nyílású 
fúvókákkal ellátott, három erős szárnnyal kikép
zett fúróból kilövellő abrazív elemeket hordozó, 
s 300 m/s-nál nagyobb sebességgel a talpat érő 
folyadéksugarak a fúró lassú forgatása követ
keztében árkokat marnak a lyuktalpba. A fúró 
szárnyai viszont az árkok közt maradó kőzet
gyűrűket viszonylag kis fúróterhelés mellett 
letörik (4. ábra). Ez az utóbbi művelet csak mér-

4. ábra.
9”-es abráziós-jet fúró és abráziós kőzetmegmunkálási 

módja

sékelt fúrókopást okoz, ami a fúrómeneteket 
hosszabbítja. Bár a 10 éven keresztül folytatott 
fejlesztési kísérletek során sikerült hétszeres— 
tizenkétszeres fúrási sebességeket és 50%-kal 
nagyobb fúrónkénti előrehaladásokat elérni, az 
abrazív—jet fúrással az összehasonlító konven
cionális rotari-jetfúrással szemben, azonban 
ennek ellenére sem sikerült gazdaságossá tenni 
ezt a sokat ígérő módszert. Ezért 13 évi kísérle
tezés után, ami 14 millió $ költséget emésztett 
fel, az abrazív-jet fúrást gazdaságtalannak nyil
vánították [11]. Azt azonban gazdaságtalansá- 
guk ellenére is igazolták a kísérletek, hogy az eró

ziós fúrás mindenképpen igényli a mechanikus 
kőzetbontás segítségét.

Időközben a fejlődés, úgy tűnik, éppen az 
alapvetően mechanikai kőzetbontáson alapuló 
rotari jetfúrás oldaláról közelíti meg az eróziós 
fúrást, hiszen a rotari jetfúrás további tökéle
tesítésének és az eróziós rotari fúrás kialakítá
sának fejlesztési irányai egybevágóak:

— a rotari jetfúrás fúróinak tökéletesítése 
során az egyik alapvető törekvés minél 
nagyobb hidraulikus energia közvetítése a 
fúrón át, minél közelebb vitt fúvókákból, 
minél hatékonyabb folyadéksugár formá
jában a lyuktalpra, s ezzel kapcsolatban

— mind nagyobb szivattyúzási nyomást nyúj
tó nagyteljesítményű iszapszivattyúk ki
alakítása (ma már elsősorban egyhatású 
triplex dugattyús vagy esetleg plundzseres 
szivattyúk formájában),

— a rotari fúrás öblítőfolyadékául a pórus- 
nyomás-ellenőrzés megengedte legkisebb 
sűrűségű, a fúró öblítősugarai nyírási se
bességén legkisebb viszkozitású s általában 
szilárdanyagmentes, de mindenképpen kis- 
szilárdanyag-tartalmú öblítőfolyadék vá
lasztása.

Mindmegannyi, az eróziós fúrás megoldását is 
segítő célkitűzés, illetve ma már sok tekintetben 
megvalósult, törekvés.

E fejlesztési folyamat élő voltának sokatmon
dó eredménye az az 5 texasi kísérleti fúrás, 
amelynek során hosszabított fúvókájú görgős 
fúrókkal, 14 MPa szivattyúzási nyomás helyett 
közvetlenül nagynyomású iszapszivattyúkkal 42 
MPa-lal öblítve, 2000 m mélységig, vagyis amed
dig olyan kőzetek előfordulására is lehetett szá
mítani, amelyeknek a hidraulikus kőzetbontási 
küszöbnyomás elérheti a fúróból kilövellő fo
lyadéksugár felütési nyomását, a fúrási sebesség 
60— 100%-kal nagyobb volt, mint a környező 
fúrásokban hasonló fúrási tényezőkkel elért fú
rási sebesség. A 14 MPa öblítési nyomás helyett 
— most már a szivattyú után nyomásfokozó szi
vattyúkat is alkalmazva -— 70— 84 MPa nyomás
sal szivattyúzva kétszeres'—négyszeres fúrási 
sebességet sikerült elérni, bizonyságául annak, 
hogy az előbbi esetben részlegesen, az utóbbi 
esetben helyenként teljes mértékben érvényesült 
a folyadéksugár kőzetbontó hatása [12].

További bíztató eredményt értek el pl. a hol
landiai Groningenben, ahol egy 16 db 3 mm-es 
fúvókával ellátott 9 &/s"-es gyémántfúróval, per- 
meabilis kőzetben, a fúvókákbán érvényesített 
mindössze 20—30 MPa nyomáseséssel kétszeres 
—négyszeres fúrási sebességet értek el a jet- 
fúrással az előző fúrásokban elért fúrási sebes
séghez képest. Az impermeabilis kőzetben már 
35—40 MPa nyomásesést kellett a fúrófúvókák- 
ban biztosítani, hogy a jetfúrással elért fúrási 
sebességnél nagyobbat lehessen elérni.

Az eróziós rotari fúrás tehát napirenden lévő 
és maradó, s evolucionális úton minden bizony
nyal megvalósuló rendszer, a hidromechanizá- 
ciónak újszerű, sokat ígérő alkalmazási területe, 
ami mind eszközeivel, mind fejlődő technológiá
jával előreviszi a bányászat eróziós kőzetjövesz- 
tési törekvéseit.
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Ez az evolúció azonban mindenesetre évtizede
ket fog igénybe venni, hiszen a 100 MPa-t is elérő, 
sőt azt meghaladó nyomással való tartós szivaty- 
tyúzás eszköz és technológiai feltételeit meg
valósítani igen nagy feladat, azonban a haladást, 
a megvalósulást a szénhidrogéncélú fúrások 
költségei garantálják, hiszen a fúrási költségek 
60%-a időfüggő, az időigény 50-—80%-a pedig a 
fúrásra esik. Márpedig a világ szénhidrogén
célú fúrásainak volumene jelenleg évi 150 millió 
m, ami mintegy 24 milliárd $ költséget igényel, 
s ez a tevékenység 1990-re előreláthatólag meg
kétszereződik és a sokkal költségesebb tengeri, 
mélytengeri, arktikus, arktikus tengeri fúrások 
felé halad. Figyelembevéve a fentieket a világ 
1990-re várható mintegy 300 millió m-nyi fúrásá
nak költségét legalább 80— 100 milliárd $-ra lehet 
tenni, ami természetesen messzemenően serken
tő erőt képvisel a fúrási technológia fejlesztésére 
—  ebben az esetben a hidromechanizáció út
ján — az olcsóbb és gyorsabb fúrási technológia 
megvalósítása érdekében.

1.4. A dugattyús szivattyúk fejlődése nyújtotta 
lehetőségek a mélyfúrás növekvő hidro- 
mechanizációs feladatainak ellátására

A rotari fúrás szivattyúzási feladata eredeti
leg abból állt, hogy öblítőiszapot (plasztikus, 
szerkezeti viszkozitású, sőt tixotróp, sok esetben
2,0 g/cm3-nél is nagyobb sűrűségű, rendszerint 
vízközegű folyadékszuszpenziót) oly nagyságú 
folyadékárammal emeljen a szívógödör, szívó

tartály szintjétől a fúróberendezés öblítőfejének 
mindenkori állásáig, de max. 30 m-ig, vagyis egy 
szinte elhanyagolható nagyságú geodetikus ma
gasságra szállítson majd hosszú, és a fúró hala
dásával folyton hosszabbodó fúrócsövön át füg
gőlegesen lefelé a fúróhoz a lyuktalpra; a lyuk
talpon a fúró által leválasztott furadékszemek- 
kel keveredve elegendő felfeléáramlási sebessé
ge legyen arra, hogy a fúrócső és a fúrólyuk 
gyűrűs terén keresztül a furadékot maradéktala
nul a felszínre szállítsa, tehát a fúrás eredeti 
kiinduló hidromechanizációs feladatát elvégezze. 
A továbbiakban a felszíni geodetikus magasság 
és súrlódási veszteségek legyőzéséhez szükséges 
szivattyúnyomástól most eltekintve, a hidrome
chanizációs feladat szempontjából a fúrócső súrló
dási ellenállása okozta nyomásesés veszteségnek 
minősül; a gyűrűs térben fellépő nyomásesés vi
szont már hasznos függőleges zagyszállítás, 
amelyben azonban a szállított kőzetvolumen nö
veli az öblítőiszap átlagsűrűségét (5a. ábra).

A rotari jetfúrás esetében az öblítés, illetve a 
szivattyúzás hidromechanizációs feladata bővül. 
Az öblítőfolyadékot a fúróhoz, a fúrófúvókák- 
ban érvényesítendő nyomáseséssel megnövelt 
nyomással kell leszivattyúzni, a felszínre-szállí- 
táshoz szükséges folyadékárammal. A többlet
nyomásnak ugyanis elegendőnek kell lennie a 
fúrófúvókákban létrehozandó sugársebesség 
okozta nyomásesés fedezésére. A nyomásesést az 
impulzusmaximum elvén célszerű viszont meg
választani ( 1. 1.2 fejezet). Miután a rotari jet
fúrás hidromechanizációs feladata a talpra irá
nyított fúrófúvókákból kilövellő iszapsugarak

5. ábra
A  közönséges öblítésű (a) és a jet-öblítésű (b), vala
mint az eróziós (c) rotari fúrás hasznos és nem hasz
nos nyomásesésének ,továbbá a szivattyúzási (felszíni) 
és a talpon ejlentkező nyomásának alakulása egy 2000

m mélységű fúrás esetében; iszapsűrüség 1,1 g/cm3, 
felfeléáramlási sebesség az (a) esetben, 1,0 m/s, a (b) 

és (c) esetben: 0,8 m/s
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lyuktalptisztításával bővült, a rotari jetfúrás 
szivattyúzási feladatát összefoglaló 5b. ábrán 
a pfúvóka +  pgyt összege lesz a teljes hidro- 
mechanizációs szempontból hasznos nyomásesés; 
a fúró hatékony kőzetbontásának feltétele (fel
tétel-megteremtése) szempontjából azonban 
csak a pfúvóka tekinthető hasznos szivattyúzási 
nyomásesésnek, (ill. a folyadékárammal szorozva 
a nyomásesést a lyuktalptisztításra hasznosuló 
hidraulikus teljesítménynek.). A jetfúrás eseté
ben a nyomásesés a fúrószárban és a gyűrűs 
térben csak 25— 35%-ban terheli a szivattyúzás 
nyomását, mert az e fölötti 65— 75%-a fúró 
fúvókáiból kilövellő öblítősugárban lyuktalp
tisztításra hasznosul.

Az eróziós fúrásba átmenő rotari jetfúrásban 
az igen kis átmérőjű fúrófúvókákból kilépő 
öblítősugarak már nemcsak a lyuktalptisz- 
títás műveletének hidromechanizációs feladatát 
látják, vagy látnák el, hanem részben kőzetbon
tást végeznek, ami azt jelenti, hogy a hasznos 
nyomásesés a teljes szivattyúzási nyomásnak 
túlnyomó részét (85— 95%-át) teszi ki, tehát itt 
gyakorlatilag csak a jetfúráshoz megkívánt fo
lyadékárammal dolgozó, de igen nagy nyomás
esést legyőző szivattyúzás a feladat (5c. ábra).

A rotari fúrás mindhárom, de elsősorban a 
már megvalósult két változatában, a szivattyú
zás követelménye lényegében a fúró előrehala
dásával, a fúrás növekvő mélységével, vagyis a 
növekvő áramlási ellenállással fokozódó nyo
másigény ellenére sem csökkenő folyadékáram 
biztosítása. Ennek a szivattyúzási feladatnak a 
pozitív kiszorítás elvén dolgozó dugattyús szi
vattyú felelt meg annak idején, vagyis a rotari 
fúrás bevezetésekor éppúgy, mint ma is a leg
jobban.

A dugattyús iszapszivattyúk fejlődése során a 
gőzgéppel közvetlenül kapcsolt szabadlöketű 
gőzüzemi iszapszivattyú helyébe lépett motoros 
hajtású rotari fúróberendezéseknél a forgattyús 
hajtóműves kéthatású kettősiker iszapszivattyú 
lett az általános megoldás.

Annak ellenére, ugyanis, hogy a dugattyús 
iszapszivattyúk ún. vízoldali része a 40-es évekre 
a gőzszivattyúkéhoz kialakult formájához képest 
nem változott, a motoros hajtás merev jellege és 
a forgattyús hajtómű közbeiktatása azonban lé
nyeges változásokat hozott a szivattyúk üzemé
ben. A változás elsősorban a folyadékszállítás és 
a nyomás lüktetéséből, a maximális nyomás 
elhatárolásának szükségességéből, valamint a 
lüktető szállítás következtében fellépő szívási 
egyenetlenség kompenzálásának követelményé
ből állt.

A kéthatású kettős iker vagy hármas iker, 
hajtóműves dugattyús iszapszivattyúk a rotari 
jet-fúrás rohamosan növekvő szivattyúzási tel
jesítményigényének kielégítése érdekében a 
70-es évekre 1000— 1200 kW teljesítményű, 25— 
35 MPa maximális üzemnyomású, 25—30 t tö
megű óriásoká fejlődtek. A nagy méretek s az 
ebből fakadó szállítási gondok, továbbá a már 
tovább nem fokozható nyomáshatárok, valamint 
a rendkívüli mértékű lüktetés oda vezetett, hogy 
a szivattyúszerkesztők visszatértek az egyhatású

dugattyús, illetve búvárdugattyús (plundzseres) 
szivattyúkonstrukciókhoz.

Az egyhatású szivattyúk (6a. ábra) rövidebb 
lökete, nagyobb megengedett dugattyúsebessége 
(ill. löketszáma) a több hengeres kivitel, az egy
forma dugattyúfelület egyenletesebb szállítást, 
kisebb nyomáslüktetést eredményez. A kétha
tású szivattyúk maximális megengedett percen
kénti löketszáma 75, kivételesen 80 lehet; ezzel 
szemben a hengerek hűtésének és mosásának 
egyszerű megoldási lehetősége (6b. ábra) az egy
hatású szivattyúk dugattyús típusainál a percen
kénti löketszámnak megkétszerezését, a búvár
dugattyús típusainál megnégyszerezését tette 
lehetővé. Mindez a kéthatásúakéhoz képest az 
egyhatású szivattyúk lényegében kisebb főmé
reteihez és 25—30%-kal kisebb tömegéhez ve
zetett.

Az egyhatású dugattyús iszapszivattyú metszete (a), a 
henger és a dugattyú hűtésének és mosásának elvi 

vázlatával (b), alatta a dugattyú metszetével
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Egyidejűleg viszont a kisebb mérvű lüktető 
üzem előnye mellett a nagyobb dugattyúsebes
ség a kavitáció elkerülése érdekében elengedhe
tetlenné teszi a hozzáfolyásos, tartályból való 
szívást és a gáztöltésű, tömlős szívólégüstöt, sőt 
a feltöltő centrifugális szivattyút is. A nagyobb 
löketszámok, azaz dugattyúsebességek esetében 
fellépő rendkívül nagy szívási nyomáásingado- 
zást (7a. ábra) ugyan jelentős mértékben csil
lapíthatja, sőt a 0 vonal fölé (7b. ábra) stabili
zálhatja a tömlős, gáztöltésű szívólégüst, de ez 
még mindig kevés lehet a kavitáció elkerülésére, 
ennek érdekében szükség van centrifugális fel- 
töltő szivattyú szegítségére is. A feltöltő centri
fugális szivattyúk állandó nyomást biztosítanak 
ugyan, de a lüktető szívási igény szokatlan 
üzemviszonyokat jelent a centrifugális szivaty- 
tyúnak. A lüktetés egyaránt kedvezőtlenül hat a 
szivattyú teljesítményére, élettartamára; foko
zott kopás, tömítés- és csapágyhibák jelentkez
hetnek. Ezen csak a hatékony tömlős szívás
stabilizáló légüsttel való együttes alkalmazás 
segít.

ü, 5 6 bar

0,21 bar 
0

b)
7. a) ábra.

az egyhatású, 6”xl0” hengerbetéttel ellátott triplex 
iszapszivattyú szívásának nyomásingadozása 114 lö- 
ket/min. mellett 6”-es, 6 m hosszú szívóvezeték esetén, 

szívólégüst nélkül;
b) — a szívási nyomásingadozás mértéke azonos eset

ben, de gáztöltésű, tömlős szívásstabilizációval

Mindenesetre a modern egyhatású triplex 
dugattyús szivattyúk ma már nemcsak a rotari 
jet-fúrás szivattyúzási igényeit elégítik ki kisebb 
tömegükkel, méretükkel és megbízható üze
mükkel, hanem már ezeknek is vannak olyan 
750 és 1000, sőt 1200— 1500 kW teljesítményű 
típusai, amelyek 35—70 MPa maximális üzem
nyomással már a részlegesen eróziós fúrás igé
nyeit is ki tudják elégíteni.

Az egyhatáású plundzseres szivattyúk hasonló 
teljesítményű egységei hovatovább már kielégít
hetik a modern öblítőfolyadékok alkalmazása 
útján lehetővé vált, kisebb (0,4—0,5 m/s) felfelé- 
áramlási sebességekhez tartozó kisebb folyadék
áramokkal a folyamatos eróziós fúrás 100 MPa 
körüli szivattyúzási nyomásigényeit.

Összefoglalólag megállaptíható, hogy a du
gattyús szivattyúk fejlődése egyrészt követni

tudta a mélyfúrási technológia rohamosan nö
vekvő szivattyúzási igényei által támasztott kö
vetelményeket, másrészt minden remény meg
van arra, hogy kielégíti a jövő- eróziós fúrása 
által megkívánt szupernagy nyomású szivattyú
zás követelményeit is.

1.5 A hidromechanizáció egyéb szerepe a mély
fúrásban

1.5.1 Eróziós tárolókőzet-megnyitás (perforálás) [13]

A nagy sebességű folyadéksugár kinetikai 
energiájában és a folyadékban szuszpendált szi
lárd anyagrészek (kvarchomokszemek) koptató
képességéből adódó hatást, vagyis lényegében 
két hidromechanizációban rejlő lehetőséget: a 
folyadéksugár eróziós hatását és a szilárd közeg 
zagy formájában való szállítását használja ki az 
olajbányászatban alkalmazott ún. eróziós, helye
sebben abráziós, perforálás. Célja a béléscsővel 
biztosított (átfedett) és a béléscső mögött ce
mentpalásttal izolált tárolókőzet minél hatéko
nyabb megnyitása, vagyis a minél nagyobb fe
lületen szabaddá tett kőzetfelületről a tároló
kőzet fluidumtartalmának beáramlását lehetővé 
tenni.

Az abráziós perforálás technikája a gyakorla- 
ban abból áll, hogy megfelelő kvarchomok- 
koncentrációjú, ún. lyukbefejező folyadékot (pl. 
a formációt nem károsító sósvizet, olajat) szi
vattyúznak le a kívánt mélységnek megfelelő 
hosszúságú csőoszlop végére elhelyezett abráziós 
perforáló puskához. Az abráziós puska lényegé
ben felül menetes csatlakozású, alul zárógolyó
val ellátott,, radiálisán egymással szemben kis

Perforáció Q '/ /  
béléses övön у

/ / / / Л

8. ábra.
Abráziós perforálópuska és tárolókőzet-megnyitási 

(üregképzési) elve
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— 2—3 mm — keményfém fúvókákkal ellátott 
vastagfalú acélcső. Az abráziós perforálás során 
a fúvókákon nagy (100—300 m/s) sebességgel 
kilépő abráziós folyadéksugár, az ún. frontális 
abrázióval lyukat vág a csövön és a mögötte 
lévő cementpaláston át a tárolókőzetbe. A beha
toló perforááció mélyülése során a belépő eró
ziós sugarat körülfogja a visszaáramló sugár, 
amely tovább bővíti az üreg falát az ún. oldal- 
abrázió útján (8. ábra).

A régebben kialakult golyós, vagy a ma általá
nos szúrólángos, tehát mindkét eljáráshoz rob
banóanyagot alkalmazó perforálási eljárásokkal 
szemben a ,,hidromechanizációs” abrazív perfo
rálás előnye a gyakorlatilag korlátlan hőállóság 
(a robbanóanyagokkal kapcsolatos perforálási 
műveletek hőtűrése erősen korlátolt, 200— 220 
°C), a tárolókőzetben kiöblösödő nagy felületet 
nyit meg, a behatolás mélysége a perforálási idő 
függvényében — bár csökkenő mértékben, de 
mégis — növekszik és nitrogén adagolásával fo
kozható (9. ábra).

Nitrogénnél 
9,8 mm, N-80 béléscső

0 «  28 я 92 561 70 89 98 112 126. ПО-
Közefszi/árdság, MPa

9. ábra.
Az abráziós perforálás behatolásának változása a kőzet

szilárdság függvényében

Az abráziós perforálás méretét, időszükségle
tét természetesen számos tényező befolyásolja; 
így elsősorban a koptatósugár kinetikai ener
giája, a kőzetszilárdság, a béléscsőperforáció 
mérete, a lövellési távolság, a béléscsőben a visz- 
szaáramlás helyén fennálló nyomás, a homok
koncentráció.

Az eróziós, illetve abráziós perforálás elvén a 
perforator forgatásával eróziós vágás, eróziós 
réskészítés lehetősége is fennáll, nem is szólva 
számos egyéb különleges mélyfúrási feladat (ki
törések esetében szerelvények eltávolítása stb.) 
megoldásáról.

1.5.2 Folyadékos kőzetrepesztéssel képzett hasadékok 
kitámasztása [14]

A folyadékos kőzetrepesztéssel, ún. hozam- 
növelés, serkentés céljából képzett horizontális, 
vagy vertikális hasadékok összezáródásának 
megakadályozásáéra, a hasadék minél nagyobb 
vezetőképességének elérése érdekében a hasa- 
dékba, annak falai közé nagyszilárdságú támasz
tó elemeket (homokszemeket, üveggyöngyöt,' 
szineterezett bauxitgranulátumot stb.) egy vagy 
több rétegben elhelyezni. Ezt a műveletet lé
nyegében szintén hidromechanizációs művelet 
oldja meg, hiszen a kőzetrepesztő folyadék a 
kitámasztó elemek hordozó folyadéka, ami be
viszi a támasztékot a hasadékba, s ott kiülepszik.

Ez a művelet nem is annyira egyszerű hidro
mechanizációs szilárdanyag-szállítás, hanem bo
nyolult, programozott deponálási művelet, 
amelynek irányítására igen sok tényezőt kell 
egyidejűleg figyelembe venni (hordozó folyadék 
Teológiai jellemzőit, a szilárdanyag, vagyis a tá
maszték milyenségét, nagyságát, az áramlási kö
rülményeket stb.). Különösen bonyolult, de ér
dekes feladat a függőleges hasadék kitámasztása, 
ahol a lyukfalhoz legközelebb kiülepedett tá
maszték a művelet első szakaszából származik és 
a legtávolabbra került szemek a művelet végső 
szakaszából származnak, ami pl. azt indokolja,
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hogy a nagyobb támasztékszemeket a művelet 
kezdetén adagolják a hordozó folyadékba, ami 
pl. igen nagy viszkozitású térhálósított gél lehet, 
s a kisebb szemeket a művelet befejező szaka
szában. A bonyolult kitámasztási művelet irá
nyíthatóságát, úgy is mint a hidromechanizációs 
művelet lehetőségeinek érdekes példáját a 10. 
ábra mutatja, amely egy 25 m magasságú függő
leges hasadék kitámasztásának hosszmetszetét 
mutatja (q =  3 m3/min, a hordozó folyádék visz
kozitása 10 MPas, a 10/20 csokor szemn. homok
koncentrációja 120 kg/m3 hordozó folyadékban).

A hidromechanizációnak a folyadékos kőzet- 
repesztás feladatainak megoldása terén tehát 
igen fontos a szerepe, de nemcsak a szénhidro
gén-termelés serkentése szempontjából, hanem 
minden olyan bányászati műveletnél, ahol a 
kőzetrepesztésnek szerepe van: pl. a széntelepek 
gázlecsapolási műveletei során, vagy a forró kő
zeten át cirkulált vízzel való geotermikus ener
giatermelés lehetőségének megteremtésében stb.

1.6 A fordított öblítésű mélyfúrás nyújtotta 
hidromechanizációs lehetőségek

Bár a Beart-féle [4] öblítéses fúrási szaba
dalom (1. 1.1 fejezet) fordított öblítést, vagyis 
gyűrűs téren lefelé áramló öblítőfolyadékot és a 
fúrócsövön átváló furadékkiszállítást ír le, ez a 
megoldás azonban főleg a múlt század végén, 
keltett ismét érdeklődést. Albert Fauck ezt az 
öblítésmódot alkalmazta a nagy ütésszámmal 
dolgozó „expressz” fúródarujával dolgozó ún. 
lüktető fúrásmódjához. Fauck műveiben [15, 16, 
17] mindig hangoztatta, hogy csak a fordított 
öblítéssel elérhető „tökéletesen tiszta fúrólyuk
talpat” és éppen ezen az alapon egy összehason
lító táblázatban kimutatta egyenes öblítésű az 
a rotari fúrással szemben a fordított öblítésű 
lüktető fúrás, vagyis az Európában elterjedt öb
lítéses ütőfúrás előnyét a rotari fúrással szem
ben [18]. Itt érdekes megjegyezni, hogy Böhm 
Ferenc is ezt írja [19] az erdélyi földgázkutatás
sal kapcsolatos amerikai tanulmányútjáról írott 
jelentésében, mondván: „A  legjobb eredménye
ket a fordított öblítéssel dolgozó gyorsütéses 
fúróberendezésekkel értük el, amelynek sza
bályozható sűrűségű öblítővizével a gáznyomás 
okozta nehézségeket leküzdhettük és a káros 
gázerupciókat m egakadályózhattuk’ ’.

A fordított öblítés alapgondolata lényegében 
az, hogy a gyűrűs tér alapterülete nagyobb, 
mint a fúrócső belső átmérőjének megfelelő 
szelvény, tehát a fúrónál a talpon megforduló 
öblítőáram sebessége felgyorsul és szinte fel
szippantja, magával ragadja a furadékszeme- 
ket, vagyis igen hatékony hidromechanizációs 
szilárdanyag-szállítás jön létre. Ennek az elvnek 
mai, a rotari fúrással kapcsolatos jellemző alkal
mazása a folyamatos, fordított öblítéssel meg
oldott magfúrás, az ún. „Counter flush” fúrás 
és a nagyátmérőjű aknafúrás. A fordított öblí
tésű rotari fúrásmódoknál a megoldandó nehéz
séget a gyűrűs tér fején az öblítőiszap beveze
tése, illetve a lyukfalvédelem képezi.

1.6.1 A folyamatos magfúrás

A fordított öblítéssel megoldott folyamatos 
magfúrás lényegében teljes magmintavételt biz
tosít, mégpedig a fordított öblítés nyújtotta ha
tékony hidromechanizációs elvű szállítás útján 
úgy, hogy fúróként magfúrót alkalmazva a fúró
csőben fellépő, vagyis a gyűrűstér-felület (fúró
cső-keresztmetszet alányában felgyorsuló öblítő
áram elegendő felfeléáramlási sebességet biz
tosít a képződő mag felfelészállítására. Elvileg 
két megoldása használatos: az egyszerűbb csak 
sima fúrócsövet használ (11b. ábra), ezért ha kis 
mélységről van szó, az öblítés bevezetésére a 
lyukszájon igen egyszerű lehet a tömszelence 
(12. ábra), vagy kettős magcsővel dolgozó meg
oldás, amelyikhez nem szükséges íorgő tömsze
lence, mivel a két cső közén különleges öblítő
fejen át lehet bevezetni (11c. ábra) az öblítést.

Mindkét rendszer széles körben használatos 
gyors, gazdaságos megoldás, elsősorban szerke
zetkutató fúrások, tapogató kutatófúrások cél
jaira.

11. ábra.
Fordított öblítésű folyamatos magfúrás egyszerű csővel 

(b), kettős fúrócsővel (c)

12. ábra.
Lyukszájra illő tömszelence a fordított öblítésű folya

matos magfúráshoz

1.6.2 Nagyátmérőjű, fordított öblítésű fúrás

A fordított öblítés elve igen célszerűen alkal
mazható nagy átmérőjű aknák, vízmentesítő 
kutak fúrására, szélsőséges hidromechanizációs 
zagyszállítási viszonyok képzésével, vagyis:
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— egyrészt a gyűrűstér- és fúrócső-kereszt
metszet viszony nagyra választása útján,

— másrészt az igen nagy felületű gyűrűstér 
következményeképpen igen kis sebesség
gel lefelé mozgó öblítőfolyadékkal meg
valósított lyukfal-omlásvédelem segítségé
vel.

A nagyátmérőjű fordított öblítéses fúrás 
hidraulikus rendszerének elve a fentiek alapján 
az, hogy a fúrócsőhöz képest igen nagy átmé
rőjű fúrólyuk átmérőjének megfelelő gyűrűstér
ben lefelé alig mozgó öblítőfolyadék (általában 
víz, vagy kis sűrűségű agyagszuszpenzió) nem 
bontja meg a lyukfalat, amint ezt pl. a laza kő
zetből álló lyukfalra érvényesen a 13. ábra váz
lata mutatja. Az ábrában az a vízoszlopnyomás- 
sal szemben a b eredő nyomás hat, amely a nem 
konszolidáltnak és vízzel telítettnek feltéte
lezett, valamint a víz felhajtóerejével csök
kentett kőzetnyomásnak a kőzetszemekre 
átadódó nyomásból és ennek reakcióerejé
ből adódik, akkor, ha a kőzetszemek 
érintkezési szöge 30°. Egyidejűleg a fordított 
öblítés a nagyátmérőjű csőben olyannyira fel
gyorsul, hogy alkalmas a lyuktalpról leválasztott, 
a fúrócsövön még átférő görgetegek felszínre 
szállítására is. Példaképpen: az 1 m 0 -jű  fúrólyuk 
fúrásához választott 15 cm-es fúrócsőben, for
dított öblítéssel a felfeléáramlási sebesség a lefe- 
lémozgás 45-szörösére növelhető. A nagyátmé
rőjű fúrásoknál a folyadékszint stabilitása 
érdekében a lyukszájat bő utánpótlást nyújtó, 
nagy vízfelülettel kötik össze.

A  nagyátmérőjű fordított öblítésű fúrási mód
szerek változataiban az öblítőkört az lyukátmé
rőhöz képest kicsi, de abszolúte mégis nagy

A  laza kőzetből álló nagyátmérőjű lyukfal stabilitás 
megőrzésének elve

átmérőjű (350 mm-ig) fúrócső szívásával, vagyis 
az abban létesített depresszióval, vagy mammut- 
szivattyúzás elvén tartják fenn.

A depressziót a fúrócsőben legegyszerűbb kör
forgószivattyúval, szívásával megvalósítani úgy, 
hogy a fúrócsövet a különleges nagy kőzetdara
bokat is átbocsátó centrifugális szivattyú szívó
csonkjához kötik (14. ábra). Másik, legelterjed
tebb mód a mammutszivattyúzásos rendszer, 
amelynél a fúrócső két szembefekvő külső olda
lán nagynyomású levegőt vezetnek le egy bizo
nyos magasságba elhelyezett keverőfejeken a 
fúrócsőbe (15. ábra). Természetesen a szívófúrás 
az 1 MPa-lal elhatárolt szívómagasság miatt 
csak viszonylag kis mélységig (kb. 100 m) haté
kony [21]. A nagy átmérőjű fordított öblítésű 
fúrás nagyszerű példája a hidromechanizáció 
elvének a mélyfúrás terén való alkalmazásának, 
ami széles körben hasznosítható a bányászatban 
is, hiszen a bányászati műveletekkel jövesztett 
szilrádanyagot a mélyből kell a felszínre továb
bítani.

Mindenesetre a nagyátmérőjű fúrás úgy is 
mint aknafúrás, úgy is mint vízmentesítő fúrás, 
rendkívüli teljesítményekre képes. Ennek szép 
példája a hazai bauxitbányászatban, a halimbai 
területen megvalósított aktív vízvédelem, 
amelynek során kemény kőzetekben (dolomit, 
mészkő) zavart kőzetviszonyok közt, teljes folya- 
dékveszteég veszélye mellett kellett lemélyíteni 
a közel 30, átlagosan 200—300 mély és 2,4—3,0 
méter átmérőjű vízmentesítő aknát, s amelye
ken keresztül emelt napi 300 m3/min. víz védel
me alatt szárazon, vízbetörés veszélyének kikü- 
szöbölösével folyik a bányászat.

2. A  hidrom echanizáció szerepe  
a m élybányászatban

A tágabban értelmezett mélyfúrási technoló
giában, illetve a fluidumbányászat során a ki
alakult — alkalmazott és bevált hidromechani- 
zációs módszerek széles körű lehetőséget kínál
nak a fúrólyukon át végzendő bányászati műve
letekhez is, éspedig mind a föld alatti kőzet- 
jövesztésre, mind pedig a föld alatt jövesztett 
kőzetanyag felszínre szállítására, de az egyéb 
bányászati segédműveletek, részletfeladatok tel
jesítése is.

Természetesen a legfontosabb elérendő cél 
maga a mélybeli hidromechanizációs jövesztés, 
vagyis a vízbe merült folyadéksugárral való 
kőzetbontás a mélyben, továbbá az ilymódon 
megbontott, termelt kőzetanyag felszínre szállí
tása.

Az eróziós/abráziós mélyfúrási tapasztalatok 
mindenképpen amellett szólnak, hogy mivel az 
abrazív részecskék alkalmazása a vízben, azaz 
a folyadéksugárban rendkívüli nehézségeket 
okozna a jövesztést szolgáló hidromechanizációs 
rendszerben, ezért mindenképpen a tiszta eró
ziós kőzetbontásra kell a figyelmet összpontosí
tani.

Ami a kőzetek eróziós jöveszthetőségének le
hetőségeit illeti, egyelőre mindenképpen csak a

88 F Ö L D T A N I K U T A T Á S  X X V . É vfolyam  (1982. é v ) ,  2. szám



10 mVa

14. ábra.
A  nagyátmérőjű fúrás vázlata szívófúrás elvén (S öb
lítőfej, К forg. rúd, R visszacsapó sz., D nyomás ol
dal, S szívás oldal, DT forg. asztal, HG geod. mag., 

V vákuum, bér.)

15. ábra.
Nagyátmérőjű fúrás a mammutszivattyúzás elvén (je

lölések mint 14. ábrán, [21] szerint)

kisebb szilárdságú, tehát kisebb hidraulikus 
kőzetbontási nyomásküszöbbel rendelkező kő
zetek, hasznosítható ásványkincsek fúrólyukon 
át való kitermelésére lehet csak gondolni. Hazai 
szempontból a szén, bauxit jöhet számításba 
[23, 24].

A mélységnek elsősorban gazdaságossági és 
fedőkőzet-állékonysági tényezők szabhatnak 
korlátot. A nagyobb mélységnek a viszonylag 
költséges nagyátmérőjű fúrólyuk (kb. 50 cm) 
létesítési költsége, valamint a felszínre szállítás 
mélységgel rohamosan emelkedő költségei szab
nak határt.

Mindezek a csak főbb tételekben felsorolt 
feltételek máris azt jelentik, hogy csak a felté
telek kedvező összejátszása indokolhat, egy 
nagyüzemi kísérletet, s kecsegtet gazdaságos 
megoldás reményével.

A főbb tisztázandó feltétel a jöveszthetőség és 
a fedőkőzetek állékonysága. Maga a jövesztési 
művelet és a vele kapcsolatos felszínreszállítás 
lényegében technológiailag megoldott művelet, 
mint azt a 16. ábrán vázlatosan bemutatott eset, 
egy kaliforniai bitumenes homok kitermelési 
vázlata mutatja. A közölt adatok szerint [22] 
egy-egy állásból, vagyis egy-egy 20"-es fúró
lyukon át 40— 50 t bitumenes homokot tudnak 
kitermelni. A maximális mélység 180 m, a maxi
mális jövesztési sugár 9 m, a fedőkőzetek vas

tagsága 30— 35 m. A  hidraulikus jövesztéshez 
és kiszállításhoz 3,5 m3/min. folyadékot használ
nak fel. Ennek egy részét a jövesztőfúvókán 
lövellik ki, egy része pedig a kiszállítás víz
sugár szivattyúját táplálja (16. ábra).

Ami az akár ilymódon, akár bányászati műve
lettel kitermelt anyag függőleges szállítását ille
ti, ebből a szempontból a mammutszivattyúzásos 
fordított öblítésű fúrás tapasztalatai bőséges 
alapot nyújtanak a különböző ilyen jellegű 
szilárdásvány-bányászati feladatok megoldásai
nak céljaira.

Természetesen a hidromechanizáció számos 
mélyfúrási tapasztalatának bányászati felhasz
nálásra kínálkozik még lehetőség. Csak kiraga
dott példaként említhető pl. a gázdús szenekből 
való gázlecsapolás balesetmegelőzés szempontjá
ból igen fontos problémája. Ily szempontból a 
folyadékos kőzetrepesztés legújabb módszerei 
nyújthatnak lehetőséget, pl. a habbal való kő
zetrepesztés, vagy az irányított ferdefúrások 
széntelep síkjába forduló, vagy akár nagy hosz- 
szúágban vízszintesbe terelt fúrásai [25].

Összefoglalólag leszögezhető, hogy a tágan 
értelmezett hidromechanizáció még igen sok új 
lehetőséget ígér a mélyfúrás, a fluidumbányá- 
szat technológiája számára, de ezek sokat igé- 
rőek a szilárdásvány-bányászat szempontjából is.
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16. ábra.
Egyszerűsített vázlat egy kaliforniai bitumenes homok 
hidraulikus fúrólyukon keresztül megoldott bányá

szatáról (Rintoul sz.)
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tak. A telep, amelynek feltérképezése még fo
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mániának mindössze egy tengeri olajfúrófedél
zete van.
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Duzzadóképes vulkáni üveg 
nyersanyagok minősítése

A dolgozat bemutatja a földtani nyersanyag-kuta
tás és a duzzadóképes vulkáni üvegek technológiai 
követelményeit egyaránt figyelembe vevő új minősítő 
rendszert. A  minősítő vizsgálatok kiterjednek a nyers
anyagjellemzők, a duzzadás körülményei és a duzza
dóképesség kapcsolataira,, valamint a termékjellem
zők meghatározására. A  termékjellemzők alapján, 
javaslat a lehetséges alkalmazási területek közelítő 
meghatározására.

Az ismertetett vizsgálati rendszer, ill. módszer több, 
mint ezer nyersanyag vizsgálatán alapul. Megállapít
ható volt az ipari gyakorlat eredményeivel való jó 
egyezés.

1. Bevezetés

A hirtelen hőkezelés hatására duzzadóképes 
vulkáni kőzetüvegek vizsgálati rendszerének 
kialakítása, ill. korszerűsítése a 70-es évek ele
jére tehető. 1970— 75. között a Központi Föld
tani Hivatal megbízásából, a Veszprémi Vegy
ipari Egyetem Ásványtani Tanszékével együtt 
végzett vulkáni kőzetüveg-vizsgálatok [1—6.] 
módszerei alapján egy minősítő rendszert ala
kítottunk ki, amelyet az azóta elvégzett több, 
mint ezer vizsgálati és gyakorlati eredmény 
igazolt [7— 10.]).

A minősítő rendszer a vizsgálatok jellege és 
célja alapján vizsgálati szakaszokra, lépcsőkre 
tagolódik [11.]. Az egyes szakaszokat alkotó 
vizsgálatok alapján mind a nyersanyag, ill. an
nak technológiai jelentőségű tulajdonságai, 
mind pedig a belőle előállítható termékek vala
mennyi lényeges sajátossága megállapítható.

A nyersanyagra és a termékre vonatkozó mű
szaki követelmények két csoportba sorolhatók: 
kötelező érvényűekre és fakultatív jellemzőkre, 
ill. vizsgálatokra. A kötelező érvényű műszaki 
követelményeket a SZIKKTI közreműködésével 
készített perlit szabványok tartalmazzák [12.]. 
A  kőzetüveg felhasználásától, ill. a 'vizsgálatok 
jellegétől függően több, fakultatív jellegű vizs
gálat válhat szükségessé.

A kialakult vizsgálati módszerrel elvégzett 
minősítések az elmúlt tíz évben mind külföldi 
(törökországi, izlandi, görögországi, bulgáriai), 
mind pedig belföldi viszonylatban (Pálháza, 
Tokaj-hegység: Kishuta, Nagyhuta, Telkibánya, 
Nagybózsva, Regéc, Erdőhorváti, Tolcsva, Szur
dokpüspöki, Bodrogszegi) bányabővítésről, bá
nyanyitásról, ill. előkészítő mű létesítéséről szóló 
döntéseket alapoztak meg.

2. Minősítési kritériumok, a minősítés egyes 
szakaszainak indoklása

A vulkáni kőzetüveg jellemzésére szolgáló 
adatok több vizsgálati szakasz eredményeiből 
tevődnek össze.

Az első feladat annak eldöntése, hogy a 
nyerskőzetminta milyen műveletekkel tehető 
vizsgálhatóvá. Tömör kőzet esetén standard kö
rülmények között elvégzett aprítás, majd ezt 
követő osztályozás szükséges ahhoz, hogy a 
minta vizsgálható állapotba kerüljön. Amennyi
ben eleve aprószemcsés kőzetről van szó, úgy 
azt osztályozással elválasztjuk a portartalomtól. 
Mindkét esetben nyerünk egy ún. haszonanya
got, amelynek négy-féle tulajdonságát kell első 
lépésben meghatározni:
— tapadó nedvességtartalom,
— duzzaszthatóság,
— granulometria,
— meddőtartalom.

E minőségjellemzők közül ipari felhasználás 
szempontjából legfontosabb a duzzaszthatóság, 
mert a nyersanyag legtöbbször a belőle előállít
ható termékkel (ill. annak halmazsűrűségével) 
jellemezhető. A vizsgálat standarizált körülmé
nyek között duzzasztással történik, ezért csak 
korlátozott információval szolgál a nyersanyag
ról, vagyis csak arról tájékoztat, hogy a nyers
anyag egyáltalán duzzasztható-e (a duzzasztott 
termék laza halmazsűrűsége kisebb-e 300 kg/m3- 
nél).

A kőzetüvegek sokoldalú minősítésének, tu
lajdonságaikat jobban feltáró vizsgálatának sza
kaszai:
— mintavétel, nyilvántartás, nyersanyagjellem

zők,
— a duzzasztás körülményei és a duzzasztási 

eredmények kapcsolatai,
— a duzzasztott termék minőségi értékelése.

2.1 Mintavétel, nyilvántartás, nyersanyagjel
lemzők

A földtani kutatás során vett minták adatait 
[11.] táblázatosán vesszük nyilvántartásba.

A minősítési rendszer 1. sz. táblázatának 
adatai:
— a minta lelőhely szerinti jelölése,
— a minta vizsgálati sorszáma,
— a mintavétel időpontja,
— a mintavevő neve,
— a vizsgálat kezdetének és befejezésének idő

pontja,
— a vizsgálatokat végző intézmények megneve

zése.

2.1.1 Nyersanyag jellemzők

A kötelező nyersanyagjellemzőket a minősí
tési rendszer 2. sz. táblázata tartalmazza, amely
nek adatai a következők:
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— a minta vizsgálati szorszáma,
— a vizsgálatokat végző személyek megneve

zése,
— a lelőhely jellemzői:

—  földrajzi meghatározása,
■— földtani jellemzése,
— a minta makroszkópos leírása;

— a víztartalom jellemzői:
— összes tapadó víztartalom, t%

(W >  105 °C)
— összes kötött víztartalom, %

(Wo =  izzítási veszteség 900 °C-on)
— a tömörség jellemzői:

— sűrűség (g/cm3)
—• halmazsűrűség (berázott), kg/m3

— aprítástechnikai jellemzők:
— granulometria, t%  (aprószemcsés kőzet

nél természetes granulometria, tömör kő
zetnél standard őrlés utáni granulomet
ria)
— < 0 ,1 2  mm
— 0,12— 0,20 mm
— 0,20—0,30 mm
— 0,30—0,50 mm
— 0,50— 1,00 mm
— 1,00— 1,60 mm
— 1,60— 2,00 mm
— 2,00—2,50 mm
— >  2,50 mm

— őrlési aprózódási hajlam (fajlagos felület, 
cnr/g)

2.1.2 Fakultatív nyersanyag jellemzők

2.1.2.1 Kémiai összetétel

A  nyers kőzet feldolgozhatóságának körülmé
nyeit és alkalmazásának lehetőségeit többé- 
kevésbé meghatározza a kémiai összetétel. Isme
rete elengedhetetlen azokban az esetekben, ami
kor a kőzet felhasználásában az anyag minősé
gének van döntő szerepe. Mivel a kémiai össze
tétel ingadozása az üvegállapotú nyers kőzet 
duzzasztás közbeni viselkedését is befolyásol
hatja, meghatározása emiatt is indokolt. Duz
zasztásra szánt kőzetnél kötelező minőségnor
mák előírása nem célszerű, mivel eltérő kémiai 
összetételű vulkáni kőzetüvegekből is gyakran 
állítható elő közel azonos minőségű termék, ha a 
duzzasztási paraméterek megfelelőek. Ezek vi
szont függvényei a kémiai összetételnek is.

A kémiai elemzés során a következő kompo
nenseket célszerű meghatározni: Si, Al, Fe, Ca, 
Mg, Na, К és az izzítási veszteség, amelynek 
értéke megközelítőleg az összes kötött víztarta
lomnak felel meg.

A fenti komponenseken kívül bizonyos ese
tekben ajánlatos a nyomokban előforduló követ
kező elemek meghatározása is: Cl, Ti, Be, Rb, 
Zr, Sr, Y, Zn, Mn, Nb, Ni.

Míg a fő alkotóelemek meghatározására a szi- 
likátiparban bevált makroanalítikai módszerek 
alkalmasak, a nyomelemek esetén az érzékeny 
mikroanalítikai műszeres metodikák ajánlhatók.

A kémiai összetétel meghatározásánál szerep
lő alkotók közül egyik legfontosabb komponens 
minőségi és technológiai szempontból a víz,

amely különböző módon kötött formában talál
ható a kőzetben. Összes mennyiségének legegy
szerűbb meghatározása a kémiai elemzés előké
szítése során mérhető izzítási veszteség. A kü
lönbözőképpen kötött víz finomabb részleteinek 
meghatározása infravörös spektroszkópiával le
hetséges. Ipari, gyakorlati szempontból a kőze
tek víztartalmának egyes részeit aszerint minő
sítik, hog a kőzetszemcsék hirtelen hőhatásra 
bekövetkező duzzadásában milyen szerepet ját
szanak. A lazán kötött víz egy része nem vesz 
részt a duzzadás folyamatában, másik része 
pedig, az ún. erősen kötött vízzel együtt a duz
zadással kapcsolatba hozható. E duzzadást okozó 
vizek optimális mennyiségének meghatározása 
igen fontos feladat. Erre a kőzet duzzasztási 
körülményeit meghatározó technológiai jellegű 
vizsgálatoknál kerül sor.

2.1.2.2 Anyagszerkezet

A  nyerskőzet vizsgálatánál egy másik fakulta
tív jellegű követelmény az anyag szöveti szerke
zetének, ill. fázisösszetételének ismerete. Ennek 
meghatározása morfológiai, porozimetriai és 
röntgendiffrakciós vizsgálatokkal történik.

A vulkáni kőzetüvegek mikroszerkezete mik
roszkóposán figyelhető meg. A fénymikroszkóp 
a kőzetben előforduló mikro-repedezettség, 
strukturáltság vizsgálatára, a különböző kőzet
típusok , elhatárolására alkalmas, pl. a perlit 
gömbhéjas, hagymalevélszerű repedezettsége, ill. 
a pumicitre jellemző folyási struktúra és gáz
zárványok jelenléte jól megfigyelhető. Sok eset
ben a hasonlónak látszó képben található kép
ződmények statisztikus megoszlása közti különb
ség segít a típusok meghatározásában.

Az elektromikroszkóppal a kőzet nagy nagyí
tású felülete közvetlenül vizsgálható. A pásztázó 
elektronmikroszkópos (térhatású) felvételek ér
tékelése nagyszámú minta egyéb úton történő 
minősítése és a felvételek összehasonlítása után 
lehetséges.

A vulkáni kőzetüvegekben —• mikrokrisztal- 
litként beágyazódva — több-kevesebb kristályos 
fázis a található. Általában a kevés kristályos 
alkotót tartalmazó amorf kőzetek duzzadnak a 
legjobban. Minél nagyobb egy kőzetüveg kris
tályos fázisainak mennyisége, annál nehezebben 
és kisebb mértékben duzzasztható.

A kristályos fázisok közül a kvarc és a szili- 
cium-dioxid egyéb változatai (tridimit, kriszto- 
balit) munkaegészségügyi szempontból érde
melnek figyelmet. Kimutatták, hogy a várako
zással ellentétben a duzzadás folyamán e kristá
lyok nem olvadnak be az üveg mátrixba, hanem 
szinte maradéktalanul találhatók meg a duz
zasztott termékben. A  duzzasztott perlit gyártá
sával és csomagolásával szükségszerűen együtt
járó porzás következtében fennáll annak a 
gyanúja, hogy a fent említett kvarc-változatok 
szilikózis szempontjából veszélyesek lehetnek 
[13.].

A szilícium-dioxid meghatározására legáltalá
nosabban használt módszer a röntgendiffrakció, 
de alkalmas az infravörös spektroszkópia is. E
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módszerekkel elsősorban a kristályok minősége 
és egymáshoz viszonyított aránya határozható 
meg. Standard összehasonlító anyagok birtoká
ban azonban mennyiségi meghatározásuk is le
hetséges. Az egyes módszerekkel észlelhető 
legkisebb kristályos fázistartalom elég nagy és 
eltérő, ugyancsak változó a meghatározások 
pontossága, ill. hibahatára is. E nehézségek 
mellett mindkét módszernél fellép az a prob
léma is, hogy a kapott eredmények nem jellem
zőek a kőzetre, ui. nehéz a kismennyiségű vizs
gálati mintát igénylő módszerekhez több tonna 
anyagot reprezentáló átlagmintát készíteni.

2.2 A duzzasztás körülményei és a duzzadást 
eredmények kapcsolatai

A  duzzasztás szempontjából legfontosabb kö
rülmények a duzzasztási hőmérséklet és a hőke
zelés időtartama.

Mivel a duzzadást előidéző hősokk csak né
hány másodpercig tart és többnyire nem szabá
lyozható, az optimális duzzasztási hőmérséklet 
meghatározásának van gyakorlati jelentősége. 
Ez olyan laboratóriumi kemencékkel állapítható 
meg, amelyekben a duzzasztás egyéb körülmé
nyeinek változatlansága mellett megoldható a 
hőmérséklet mérése és szabályozása.

Az optimális víztartalmú, azonos szemszerke
zetű vulkáni kőzetüvegmintákat a kiválasztott 
hőmérsékleten külön-kölön duzzasztjuk és a 
duzzasztott terméket a legfontosabb jellemzők

meghatározása alapján minősítjük (halmazsűrű
ség, granulometria, duzzadási mértékszám, ap- 
rózódási mértékszám és halmazszilárdság). Az 
eredményeket a minősítési rendszer 3. tábláza
tában foglaljuk össze.

A duzzasztáshoz használt laboratóriumi minő
sítő kemencék az 1. és 2. ábrán láthatók.

2.3 A duzzasztott termék minőségi értékelése

Az optimális duzzasztási körülmények között 
előállított duzzasztott termék jellemzésére a kö
vetkező adatok szolgálnak:
— szemszerkezet
— halmazsűrűség
— halmazszilárdság
— meddőtartalom
— finomság

E termékjellemzők meghatározására a már 
idézett szabványban [12.] és a [4.] publikációban 
leírt módszerek alkalmasak. A vizsgálatok 
eredményeit a minősítési rendszer 4. táblázata 
foglalja össze.

Amennyiben a termék felhasználásával kap
csolatban felmerülő egyéb tulajdonságok (pl. 
szűrési segédanyág esetében a fehérségi fok) 
vizsgálatára van szükség, úgy ezeket a fakul
tatív jellegű követelményekre vonatkozó előírá
sok szerint végezzük el.

1. ábra
Direkt fűtésű, horizontális minősítő gázkemence

1. PB-égő, 2. vibrációs adagoló 3. tűzálló kerámiacső,
4. hőszigetelő burkolat, 5. leválasztó ciklon, 6. hőele- 

mek, 7. adagoló surrantó, 8. adagoló szabályozó
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DPG típusú vertikális minősítő gázkemence 
1. Csőkemence, 2. leválasztó ciklon, 3. hőelem, 4. gáz
égő, 5. adagolónyílás, 6. kiömlőcső, 7. füstgázelvezető

cső, 8. levegővezeték, 9. gázvezeték

3. Vulkáni üvegek minősítése

3.1 Minősítés az MSZ 18 298 szabvány kö
vetelményei alapján

A  fentiek szerint elvégzett vizsgálatokat a m i
nősítési rendszer 5. táblázatában fogla lju k  össze. 
Ez az összesítő rendszerezés m ár nem csak a 
vizsgálatok eredm ényeit, hanem  a belőlük le
vont következtetések alapján a szabvány köve

telményei szerinti minősítéseket is tartalmazza. 
Az adatok összefoglalása a következő jellem
zőkre terjed ki:

A minta sorszáma 
Nyersanyagjellemzők:

— A termék választékcsoport neve (könnyű, 
nehéz)

— A termékfajta neve
— Kötött perlitvíz-tartalom, t%

(összes, Wа, Ш. optimális, Wopl)
A  duzzasztás jellemzői:

—• A duzzasztás optimális hőmérséklete, °C
— Duzzasztás utáni halmazsűrűség, kg/m3 

(laza, berázott)
— Duzzadási mértékszám, Z 

(elméleti és gyakorlati)
Termékjellemzők:

— A termékfajta neve
— A termékfajta jele
— Meddőtartalom, t%
— Fakultatív tulajdonságjellemzők
— Valószínű alkalmazási lehetőségek

3.2 Minősítő értékelés a valószínű alkalmazási 
lehetőségek szempontjából

A  szabvány szerint minősített termékek főbb 
jellemzőinek ismeretében a valószínű alkalma
zási lehetőségek előre becsülhetők. Ennek tömör 
közlésére az alábbi szimbolikát alakítottuk ki.

Jel Felhasználási terület
Építőipar

A  építőipari duzzasztott perlit, ömlesztve
В építőipari duzzasztott perlit, vakolat céljára
C építőipari duzzasztott perlit,

betonadalékanyagnak 
(a =  40 • 105 N/m3; £> =  400 kg/m3 

D építőipari duzzasztott perlit, 
betonadalékanyagnak 

(<j =  40 • 105 N/m3; £ =  600 kg/m3 
E építőipari duzzasztott perlit,

betonadalékanyagnak 
(o =  50 • 105 N/m3; q =  800 kg/m3 

F nyersperlit habüveggyártáshoz
G nyersperlit nagyszemcsés könnyűadalék-

gyártáshoz
Vegyipar:

H duzzasztott perlit szűrési célra
I duzzasztott perlit, hidrofóbizált, szennye

zett vizek tisztítására 
J

Egyéb:
К duzzasztott perlit, csomagolásra
L duzzasztott perlit, hajóipari szigetelés cél

jára
M duzzasztott perlit, kohó- és gépipar számára
N duzzasztott perlit, mezőgazdasági célokra
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Hírek

Franciaország erősen rá van utalva a geoter
mikus energiára. A geotermikus grádiens Fran
ciaországra jellemző adata: 50 °C-os víz 1300— 
1500 m mélységben. A  geotermikus energia ki
aknázásával kapcsolatos kutatásokat és munká
latokat a BRGM (Bureau de Recherches Géolo- 
giques et Minieres =  Földtani és Bányászati 
Kutató Intézet) irányítja.

Az ország legígéretesebb vidéke a geotermi
kus energia szempontjából Elzász. Nemrégiben 
a Société Alsacienne Miniére de Géothermie 
3220 m mélységű hévízkutató fúrást végzett és 
ezzel európai rekordot állított fel a geotermikus 
energiakutatásban. Nemcsak a mélység, de a fú
rás haszna is érdekes, mert a talált hévíz hőfoka 
140— 150 °C volt. A tervek szerint a kitermelt 
hévízzel 2400 strasbourgi lakást fűtenek. Amikor 
a kitermelt hévíz a felszínre ér, a számítások 
szerint még mindig 130 °C-os lesz, jelentős, 150 
m3/óránkénti vízhozammal. A  forróvizet a fel
színi üzemben hőcserélő rendszeren nyomatják 
át, így fűtik fel azt a hálózati vizet, amivel majd 
lakásokat fűtenek. A  hévizet a hőátadás után 
egy másik vezetéken át visszanyomatják föld 
alatti tározóba, amely 1500 m mélységben fek
szik.

A cronenburgi rekordfúrás során a fúrókorona 
180 m mélységben felső triászkori agyagrétegen, 
majd a következő 180 méteren kagylós mészkő
rétegen, végül alsó triászkori homokkőrétegen 
haladt keresztül. A kutatók szerint Elzász Fran
ciaországban kecsegtetnek a legtöbb eredmény
nyel a fúrások.

A Párzsi-medencében is folytatják a mély
fúrásokat a föld mélyén rejtőző hőenergia ki
aknázásáért. Ezen a vidéken a geotermikus gra
diens alacsonyabb, mint Elzászban. Az eddigi 
tapasztalatok azt bizonyítják, hogy Párizs kör
nyékén elegendő hévizet lehet kinyerni lakások 
fűtésére, a Párizs környéki mélyfúrásokat is a 
BRGM irányítja. Az egyik nemrégiben végzett 
mélyfúrásnál 2000 m mélységben 80 °C-os hé
vízre bukkantak.

Párizsban kórháztömböt, iskolát, körülbelül 
2200 lakásnak megfelelő területet fűtenek majd 
a kinyert hévízzel.

(Műszaki Élet, 1982. január 21.)

Az energiaellátás hosszú távon történő biztosí
tása csakis beruházások révén érhető el, jelen
tette ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 
igazgatója: dr. Ulf Lantzke. Az OPEC frontján 
jelenleg tapasztalható nyugalom nem lehetetlen, 
hogy csak rövid távon érvényesül. A kőolajter
melés a jövőben fokozottabb mértékben kon
centrálódik a Közel-Keletre, ahol a politikai vi
szonyok nem a legnyugodtabbak. Az 1980-ban 
az ipari országokban tapasztalt 8%-os és 1981- 
ben 5— 7%-os kőolajfogyasztás-csökkenés nem 
strukturális, hanem ciklikus jellegű tényezőkre 
vezethető vissza. Éppen ezért szükségesek azok 
a beruházások, amelyek a kőolaj helyettesítését 
célozzák. A földgáz az energiamérlegben 10%-os, 
a szén 35%-os és az atomenergia 10%-os szere
pet kell, hogy betöltsön az energiamérlegben.

(Trendek, prognózisok, 1982. 1. sz. p. 14.)

A KGST-országok földgáztermelése három év
tized alatt, 1950 és 1980 közöt 9 milliárdról 462 
milliárd köbméterre növekedett. Ugyanebben az 
időszakban a világ földgáztermeléséből a KGST- 
országok részesedése is dinamikusabban, alig 5 
százalékról majdnem egyharmadára bővült, s 
több, mint kétszerannyi már, mint az európai 
gazdasági közösséghez tartozó országoké. A 
szocialista országok közül természetesen a Szov
jetunió a legnagyobb földgáztermelő, s részará
nya a világtermelésben a három évtized alatt 
háromról 27 százalékra emelkedett. Ugyanebben 
az időszakban az Amerikai Egyesült Államok 
részesedése 91-ről 39 százalékra esett vissza. A 
Szovjetunió jelenlegi tervidőszakban tovább bő
víti földgázkincsének kiaknázását, s termelése 
1985-re eléri a 600—640 milliárd köbmétert.

(KGST Együttműködés, 1982. 3. sz. p. 27.)
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Radioaktív és erősen toxikus hulladékok 
elhelyezésére alkalmas geológiai 
képződmények megítélésének rendszere

A  társadalmi, gazdasági fejlődéssel párhuzamosan 
rohamosan növekszik a különböző hulladékok meny- 
nyisége ,melyek két fő csoportra: a t e l e p ü l é s i  
(kommunális) és t e r m e l é s i  (ipari), mezőgazdasági) 
oszthatók.

Mindkét típusú hulladék esetében nagy erőfeszítése
ket teszünk a feldolgozási, újrahasznosítási m egsem 
misítési technológiák bevezetésére, elterjesztésére.

A legtöbb esetben azonban még ezek megoldása 
mellett is végsősoron mindig fennáll annak a szüksé
gessége, hogy szennyező anyagokat kell természetes 
környezetbe, geológiai szerkezetekbe elhelyezni. En
nek a tevékenységnek először földtani szempontból 
kell az alapjait lerakni.

A geológiai kritériumoknak sajátságosán a magyar- 
országi földtani viszonyokra való kidolgozása napja
inkra szükségessé vált. Ennek egyik megoldását jelen
tő rendszerét ismerteti a cikk.

Az országban évente mintegy 14 millió m3 
szilárd településű (kommunális) hulladék, 10 
millió m3-re becsülhető folyékony települési 
hulladék (szennyvíz), továbbá kb. 40 millió ton
na termelési hulladék, amelyből az iparból szár
mazik 20 millió tonna/év mennyiségű.

A veszélyes hulladékok mennyisége 5— 6 mil
lió tonna/évre becsülhuető. Ezen belül 3000 ezer 
tonna/év a különleges kezelési, ártalmatlanítási 
és elhelyezési módot igénylő toxikus hulladék. 
Ugyanebben a témakörben szerepeltethető a ra
dioaktív hulladék is.

A földkéreg, és ezen belül a felszín alatti vi
zek védelmének alapvető problémája a kelet
kező hulladékok károsodásmentes elhelyezése a 
geológiai szerkezetekben. Ezért az Állami Terv- 
bizottsáág 1981. évben foglalkozott a veszélyes 
hulladékok kezelésének, megsemmisítésének és 
elhelyezésének országos hálózatának létrehozá
sára szolgáló OKTH előterjesztéssel. További 
komplex vizsgálatokat és a legkörültekintőbben 
kidolgozott javaslatok elkészítését írta elő.

A földtannak alapvető tudományos és gyakor
lati szerepe van a hulladékelhelyezések környe
zeti károsodásmentes megoldásában. Ennek 
egyik fontos feltételrendszerét tartalmazza a kö
vetkezőkben cikkem.

A geológiai képződmény alkalmasságának 
megítélésére figyelembe veendő jelenségcso
portok :
1. Geomorfológiai viszonyok.
2. A kőzettest térbeli kiterjedése vertikális és 

horizontális homogenitása.
3. Kőzettani és ásványos összetétel; Pirittarta- 

lom.
4. Szemszerkezeti és talajmechanikai tulajdon

ságok (tömörség, porozitás, áteresztőképes
ség stb.).

5. Makrostrukturális paraméterek (rétegezett- 
ség, repedezettség, üresség).

6. Tektonikai viszonyok (szeizmikus, geodina- 
mika).

7. Felszínmozgási viszonyok.
8. A terület alatt és közvetlen környezetében 

lévő esetleges ásványi nyersanyag-előfordu
lás.

9. Hidrogeológiai viszonyok.
A jelenségek meglétét, illetve hatásuk mérté

két meghatározó pontrendszer:
0 pont: teljesen alkalmatlan
1 pont: alkalmatlan
2 pont: kissé alkalmatlan
3 .pont: kissé alkalmas
4 pont: alkalmas
5 pont: kiválóan alkalmas

Részletes pontozási rendszer jelenségcsoporton
ként

1. Geomorfológiai viszonyok:

0 pont:
— 12 fok feletti maximális lejtő kategória
— antopogén feltöltés

1 pont:
— 10— 12 fok közötti maximális lejtőkate

gória
— alluviális feltöltődés

2 pont:
— 8— 12 fok közötti maximális lejtőkate

gória
— deluviális feltöltés

3 pont:
— 5— 8 fok közötti maximális lejtőkate

gória
— konszolidált negyedkori térszín

4 pont:
— 3— 4 fok közötti maximális letjőkate- 

gória
— konszolidálódott újharmadkori térszín

5 pont:
— 3 fok alatti maximális lejtőkategória
— konszolidálódott óharmadkori, vagy 

idősebb térszín.

2. A kőzettest térbeli kiterjedése, vertikális és 
horizontális homogenitása:

0 pont:
— 10 métert el nem érő összletvastagság
— lencsés kifejlődés
— inhomogén kőzettani összetétel

1 pont:
—  10— 15 méteres összletvastagság
— lencsés kifejlődés
— kissé inhomogén kőzettani összetétel

96 F Ö L D T A N I K U T A T Á S  X X V . é v fo ly a m  (19S2. é v ) ,  2. szá m



2 pont:
—  15—20 méteres összletvastagság
— lencsés kifejlődés
— közel állandó kőzettani összetétel

3 pont:
— 15—20 méteres összletvastagság
— réteges, vagy rétegzetlen, de nem len

csés kifejlődés
— közel állandó kőzettani összetétel

4 pont:
— 20 métert meghaladó összletvastagság
— horizontálisan szintálló rétegződés
— közel állandó kőzettani összetétel

5 pont:
— 30 métert meghaladó összletvastagság
— horizontálisan és vertikálisan homogén 

kőzetösszetétel

3. Kőzettani és ásványos összetétel;

Pirittartalom:

0 pont:
— laza törmelékes, főleg kvarcanyagú, 

földpátos és csillámos összetétel
— agyagásvány-mentesség
— magas pirittartalom
— magas szemcsés karbonáttartalom 

(breccia, homok, homokkő, laza kong
lomerátum)

1 pont:
— laza törmelékes, uralkodóan földpát— 

kvarc-összetétel (80%-ban)
— földpát mellett agyagásványok is meg

jelennek (5-—8%)
— pirit és szemcsés karbonát is előfordul 

(12— 15%; finom homok, laza homokkő)
2 pont:

— kissé kötött törmelékes kőzetek
— diszperz mésztartalommal
— 10— 15% agyagásvány-tartalommal 

(finom homokos aleuritos kőzetek)
3 pont:

— meszes, agyagos cementációj-ú, törmelé
kes kőzetösszetétel

— 5% alatti pirittartalommal 
(aleuritos, finomhomokos, agyagos kő
zetek, tufák)

4 pont:
— magas agyagásvány-tartalmú, finom 

diszperz kőzetalkotókból álló ásványos 
összetétel

— törmelékes és vegyi kivállású kőzet-
.*■ anyag

(kőzetlisztes agyag, márga, bentonitoso- 
dott tufa)

5 pont:
— uralkodóan agyagásványokból és emel

lett egyéb finomdiszperz kőzetalkotók
ból álló, elsődlegesen vegyi kivállású,

vagy másodlagosan bontott kőzetek
(agyag, agyagmárga, bentonit, kaolinit)

4. Szemszerkezeti és talajmechanikai tulajdon
ságok :
(tömörség, porozitás, áteresztőképesség stb.)

0 pont:
— uralkodó szemcseátmérő: 0,6 mm felett
— vízáteresztő-képesség

(K tényező: 0,002 cm/sec. fölött)
1 pont:

— uralkodó szemcseátmérő:
0,6—0,1 mm között

— vízáteresztő-képesség
(K tényező: 0,002—10-3 cm/sec. között)

2 pont:
— uralkodó szemcseátmérő:

0,1— 0,02 mm között
(K tényező: 10~3— 10~4 5 * * cm/sec. között)

3 pont:
—- uralkodó szemcseátmérő:

0,08— 0,002 mm között
— vízáteresztő-képesség

(K tényező: 10-4— 10~8 cm/sec. között)
4 pont:

— uralkodó szemcseátmérő:
0,002—0,0001 mm között

— vízáteresztő-képesség
(K tényező: 10~8— 10~8 cm/sec, között)

5 pont:
— uralkodó szemcseátmérő:

0,001 mm alatt
— vízáteresztő-képesség

(K tényező: lO“-8 cm/sec. alatt)

5. Makro strukturális paraméterek:

0 pont:
— porózus, likacsos, kőzetréses, repedezett, 

karsztosodott, vagy milonitos makró- 
struktúra
(jellegek közül kettő legalább előfordul 
nagy sűrűséggel)

1 pont:
— a makrostrukturális jellegek közül va

lamelyik nagy sűrűséggel előfordul
2 pont:

— a makrostrukturális jellegek közül leg
alább kettő viszonylag sűrűn előfordul

3 pont:
— a makrostrukturális jellegek közül egy 

előfordul viszonylag sűrűn
4 pont:

— a makrostrukturális jellegek közül egy 
vagy kettő ritkán előfordul

5 pont:
— a makrostrukturális jellegek közül leg

feljebb egy fordul elő igen ritkán

6. Tektonikai viszonyok:

0 pont:
— széles vetőzóna által érintett képződ

mények. Meredek, 20 fok feletti dőlés
1 pont:

— keskeny vetőzóna által érintett képződ
mények, 10— 20 fokos rétegdőlés
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2 pont:
— egy-egy kisebb vetőmagasságú tektoni

kai egységre szabott képződmények 
10— 15 fokos rétegdőlés

3 pont:
— egy-két kisebb vető, vagy hajlított 

szerkezeti elem által érintett összlet, 
5— 10 fokos rétegdőlés

4 pont:
— vetőmentes, esetleg enyhén hajlított 

szerkezeti elemmel érintett összlet, 
0—5 fokos rétegdőlés

5 pont:
— tektonikai elemektől mentes összlet, 

vízszintes rétegződés

7. Felszínmozgási viszonyok:

0 pont:
— konszolidálatlan, természetes állapotá

ban instabil, suvadásos, roskadásos, 
atektonikus mozgásokkal érintett tér
szín

— felületi talajlemosás, talajfolyás, ro- 
gyás, csuszamlásveszélyeknek kitett te
rület

1 pont:
— gyengén konszolidálódott régebbi atek

tonikus mozgásjegyeket mutató térszín
— szélsőséges természeti okokból kiújuló 

csuszamlás, rogyás, suvadáás veszélye 
fennáll.

2 pont:
— természetes állapotában konszolidáló

dott, de már kisebb mértékű mestersé
ges beavatkozás következtében is po
tenciálisan atektonikus -mozgásveszély- 
lyel fenyegetett terület

3 pont:
— természetes állapotában konszolidáló

dott és csak nagymértékű mesterséges 
beavatkozás esetén fellépő atektonikus 
mozgásveszéllyel fenyegetett terület

4 pont:
— konszolidálódott térszín, bármilyen 

szakszerű mesterséges beavatkozás ese
tén is csak jelentéktelen atektonikai 
mozgásveszély állhat elő

5 pont:
— szakszerűen végzett mindennemű mes

terséges beavatkozás esetén is kizárt az 
atektonikus mozgások kialakulásának 
lehetősége.

8. A terület alatt és közvetlen környezetében
lévő esetleges ásványi nyersanyag-előfordu
lás:

0 pont:
— a terület alatt, vagy közvetlen környé

kén ismert, kategorizált, jelentősebb 
népgazdasági értéket képviselő nyers
anyag-előfordulás van (szénhidrogén, 
szén, bauxit érc, vegyesásvány)

1 pont:
— a terlüet alatt, vagy közvetlen környé

kén prognosztikusán kimutatott, re
ménybeli jelentős potenciális népgazda
sági érdeket képviselő nyersanyagelő
fordulás van
(szénhidrogén, szén, bauxit érc, vegyes
ásvány)

2 pont:
— a terület alatt sem kategorizált,^sem re

ménybeli nyersanyag-előfordulás nincs, 
környékén azonban jelentősebb kate
gorizált ásványvagyon ismert 
(szénhidrogén, szén, bauxit érc, vegyes
ásvány)

3 pont:
— csak a terület környékén vagy esetleges 

reménybeli jelentősebb nyersanyag
előfordulás prognosztizálására lehető
ség
(szénhidrogén, szén, bauxit érc, vegyes
ásvány)

4 pont:
— a terület távolabbi környékén is csak 

kisebb jelentőségű reménybeli nyers
anyag-előfordulás tételzhető fel (pl. 
építőanyag

5 pont:
— sem a terület alatt, sem távolabbi kör

nyékén nem frognosztizálható semmi-
' lyen ásványi nyersanyag-előfordulás

9. Hidrogeológiai viszonyok:

0 pont:
— felszíni állandó élő vízfolyással érintett 

terület
— talajvízszint 0— 10 m között
— laterális áramlás kimutatható
— hidrogeológiai összefüggés a mélyebb 

rétegekkel
— kőzetrétegek természetes víztartalma 

30% fölött
1 pont:

— felszíni időszakos vízfolyással érintett 
terület

— talajvízszint 10—-20 m között
— jelentősebb laterális áramlás nélkül
— gyenge kommunikációs viszonyok a 

mélyebb rétegekkel
— kőzetrétegek természetes víztartalma 

30% fölött
2 pont:

— felszíni vízfolyásai nem érintett terület
— csapadék areális lefolyású
— talajvízszint 20— 25 méter között van
— kimutatható laterális és vertikális víz

áramlás nincs
— mélyebb rétegek felé kommunikáció 

nem mutatható ki
— kőzetrétegek természetes víztartalma 

30% fölött
3 pont:

— felszíni vízfolyással nem érintett te
rület

— csapadékvizek areális lefolyása rende
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zett és kismértékű
— talajvízszint 25 m alatt van
— sem laterális sem horizontális vízáram

lás nincs
— rétegek természetes víztartalma 20— 25 

százalék között van
4 pont:

— felszíni vízfolyással nem érintett te
rület

— csapadékvizek areális lefolyása rende
zett és kismértékű

— talajvízszint 25 m alatt van
— sem laterális sem horizontális vízáram

lás nincs
— rétegek természetes víztartalma 20—25 

százalék között van
5 pont:

— felszíni vízfolyással nem érintett te
rület

— csapadékvizek areális lefolyása rende
zett és kismértékű

— talajvízszint 25 m alatt van
— sem laterális sem horizontális vízáram

lás nincs
— rétegek természetes víztartalma 10— 20 

százalék között van

KIÉRTÉKELÉS

A  megfelelő vizsgálatok és komplex földtani 
kutatások elvégzése után az eredmények inter
pretálása a megadott pontrendszerben történik.

Ennek alapján toxikus hulladéktemető kiala
kítására alkalmas geológiai szerkezet, ill. kép
ződmény minősítési idexe minimum:

37 pont
Radioaktív hulladéktemető létesítésére alkal

masé minimum:
41 pont

Alapvető szempont, hogy egyetlen minősítési 
kritériumból sem lehet a kijelölt hely 4 pont 
alatti viszonyokkal rendelkező. Ha valamely 
szempontból 3, vagy kevesebb pontot ér el a 
képződmény, úgy bármilyen jónak mutatkozik 
is egyéb szempontból, mégsem minősíthető még 
kedvező összpontszám alapján sem alkalmasnak.
— Az ország földtani képződményeinek álta

lános minősítése a kidolgozott pontredszer- 
ben a várható minimális értékekre adandó

meg.
Részletes kutatásra érdemes képződmények 

minimális pontszáma:
— közönséges ipari és kommunális

hulladéktemető létesítésére 30 pont
— toxikus hulladéktemető létesítésére 33 pont
— radioaktív hulladéktemető

létesítésére 37 pont
Ezt az előzetes minősítést az általános föld

tani ismeretek alapján célkutatást megelőzően 
kell elvégezni a kialakított rendszer kritériumai
nak figyelembevételével.

Hírek

A tengeri fúrási tevékenység kezdetétől eddig 
eltelt 26 év alatt az úszó fúróberendezéseket 
140 esetben érte súlyos kár. Teljesen 47 fúró
fedélzet semmisült meg, az anyagi kár 744,5 
millió dollár. Ebben a vonatkozásban 1980 re
kordévnek számított: 22 káreset történt, 5 fúró
fedélzet pusztult el, az anyagi veszteség 217,4 
millió dollár volt. 1981 első három hónapjában 
további három balesetről számoltak be a közle
mények. A kútkitörések folytán keletkezett mű
szaki balesetek részaránya az 1965. évi 20%-kal 
szemben 24%-ra nőtt. A baleseteknek ez a faj
tája különösen jellemző a tengeri fúrófedélze
tekre. A vihar által okozott balesetek részaránya 
ugyanebben az időszakban 42%-ról 25%-ra 
csökkent, ami az időjárás-előrejelzési szolgálat 
javulásával magyarázható. Nagy a szerkezetek 
szállításakor, ill. felállításakor bekövetkezett 
balesetek részaránya (35%), ami azzal függ ösz- 
sze, hogy a tengeri fúróberendezés-állományban 
még mindig túlsúlyban vannak az önemelő fú

rófedélzetek, amelyekre a baleseteknek éppen ez 
a fajtája jellemző. A súlyosabb balesetek sor
rendben a következők: 1964 — а С. P. Baker 
nevű fúróbárkán a Mexikói-öbölben bekövetke
zett kitöréskor 22 ember halt meg; 1965 — az 
Északi-tengeren a Sea Gém önemelő fúrófedél
zet pusztulása 13 emberáldozatot követelt; 1974 
— a Szuezi-öbölben a Gemini fúrófedélzet alap
zatának összeomlásakor 18 ember halt meg; 
1976 — a Mexikói-öbölben az Ocean Express 
fúrófedélzet szállításakor vihar tört ki, s a bal
eset 13 emberéletet követelt; ugyancsak a fúró
fedélzet vihar alatti szállításakor bekövetkezett 
baleset okozta 70 ember halálát a kínai Pohai- 
öbölben; 1980 — a félig merülő Alexandr Kie- 
land fúrófedélzet alapzatának összeomlásakor az 
Északi-tengeren 123 ember halt meg. A balese- 
tes fúrófedélzetek közül 83-at javítás után ismét 
sikerült üzembe helyezni, 7 fúrófedélzetet pedig 
kétszer is ért baleset.
Offshore, 1981. 3. sz.
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A Földtani Kutatás 1956—1981. évi tartalomjegyzéke
összeállította: HORN JÁNOS

1956. I. évfolyam *

1. szám
Virágh Károly: Beköszöntő
Szabó Lajos: A  mintavétel jelentősége a geológiai 
kiértékelése szempontjából
Angyalfi György: Próbaterhelés fúrólyukban és 
aknában
Budai László: A  mélyfúrási iparág műszaki fej
lesztési feladatai
Halász Béla: A  fúrórudazat előkészítése, haszná
lata és karbantartása forgatva működő mélyfú- 
adatai 
rásoknál
Polonyi Rezső: A  balesetelhárítás időszerű fel-
Lapszemle
Levelezés

2. szám
Pataki Nándor: Kutak vízhozamának növelése 
Halász Béla: A  fúrórudazat előkészítése, hasz
nálata és karbantartása forgatva működő 
mélyfúrásoknál (Folytatása az I. évf, 1. sz.-nak) 
Baki Miklós: Munkamódszereim 
Suha Ferenc: Újtípusú kettősfalú magcső a köz- 
betelepülésées széntelep és rétegsorok átfúrására 
Dr .Sebestyén Károly: A  geofizika a mélyfúrás 
szolgálatában
Szemelvények testvérlapunk, a Kőolajipari Tá
jékoztató tartalmából 
Lapszemle

3. szám
Dr. Kassai Ferenc: Bevezető
Bélteky Lajos: A  lyukszelvényezés gyakorlati al
kalmazása kútfúrásoknál 
Hiesz Dénes: A  zavartalan mintavétel 
Lapszemle

4. szám
Bélteky Lajos: Rövid beszámoló a KGST hidro
geológiai szekciójának berlini tárgyalásával kap, 
csolatos tanulmányúiról 
Jolsvai Arthur: Minőségi munka 
Faller Gusztáv: Ferdefúrás Mátraszentimrén 
Hiesz Dénes: A  nemzetkösd talajmechanikai és 
alapozási egyesület IV. nemzetközi konferenciá
járól szóló beszámoló ismertetése 
Lapszemle

1959. II. évfolyam

1. szám
Budai László: Vízkutatás és kútfúrás a hidro
geológiai kutatás komplex magyar módszereivel. 
(Kínai Népköztársaság részére készült tanul
mány.)
Tanay Jenő: A  sikeres vízfeltáró fúrások előfel
tételei
Dr. Vitéz István—Kovács László: Perion szita
szövet egészségtani vizsgálata 
Lapszemle

2. szám
Bélteki Lajos: Beszámoló az állami kútfúróipar 
tízéves munkásjárói
Faller Gusztáv: Egy súlyosabb mentőmunkát elő
idéző különleges ok
Honfi Ferenc—Lakatos Sándor: Oldalfalminta
vétel közép- és kisátmérőjű fúrásokban 
Csath Béla: Egy-két szó a „Yet” perforálásról 
Külföldi folyóiratokban megjelent érdekesebb 
mélyfúrási vonatkozású cikkek 
Újabban megjelent szákkönyvek

(Az I. évfolyam számai három év alatt Jelentek meg.)

3. szám
Halász Béla: A  hidraulikus rétegrepesztés 
Robotkay Béla: A korrózió és korrózióvédelem 
gazdasági kihatásai
Bélteki Lajos: Beszámoló a szovjetunióbeli ta
nulmányútól
Magyarra fordított mélyfúrási témájú külföldi 
folyóiratokban megjelent cikkek jegyzéke

1960. III. évfolyam

1. szám
Dr. Kassai Ferenc: Mazalán Pál emlékezete 
Hiesz Dénes— Horn János: Légaknafúrás Salz- 
gitter fúróberendezéssel
Dura Károly: A  hidrofrak eljárás első kísérleti 
tanulságai vízfúrásoknál 
Fordítások jegyzéke 
Lapszemle

2. szám
Dr. Kassai Ferenc: A z  államosított földtani ku
tatás és mélyfúrás 10 éves jubiluma 
Dr. Jaskó Sándor: Megjegyzések egy kutatási 
beszámoló értekezlethez
Rásonyi László: Eljárás kőszén fúrómagmínták 
összetöredezéstől való megóvására 
Fordítások jegyzéke 
Lapszemle

1961. IV . évfolyam

1. szám
Csath Béla: Termálvízkutatás
Jolsvai Arthur: Vibrátor alkalmazási lehetősége
mélyfúrásoknál
Kovács László: Poliamid szitaszövet alkalmazása 
szűrő cső vekhez 
Fordítások jegyzéke

2. szám
Jolsvai Arthur: Fúrószakmunkásképzés és a jövő 
fúrómestereinek nevelése
Lakatos Sándor— Mozsolits Tibor: Vízkarottázs 
Folyóiratok, érdekesebb cikkek, újabban meg
jelent szakkönyvek, fordítások jegyzéke

1962. V . évfolyam

1. szám
Benkő Ferine: Előszó
Dr. Vadász Elemér: A  földtan tudományos mű
velése és a gyakorlati földtan 
Benkő Ferenc: A  kutatási minták vizsgálati 
eredményeinek ellenőrzése
Dr. Barabás Kálmán: KGST-javaslat a fedett 
területek és egyes ásványi nyersanyag-előfordu
lások fogalmi meghatározására és osztályozására 
Lukács Jenő: Készletgazdálkodás 
Dr. Jaskó Sándor: Kőszénterületeink földtani 
térképezése

2. szám
Benkő Ferenc: Mérnöktovábbképző tanfolyam az 
Országos Földtani Főigazgatóságon 
Eőry Zoltán: A  Hosszúhetény 29. sz. 1200 méte
res szénkutató fúrás hidraulikai viszonyai 
Káli Zoltán: Üledékciklusosság a mecseki alsó- 
liász kőszéntelepes összletben

3—4. szám
Oswald György: Szávai Ferenc emlékezete 
Benkő Ferenc: A  mélyföldtani szerkezetvizsgála
tok szerepe a nyersanyagkutatásban
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Bélteky Lajos: Az artézikútfúrás legújabb tech
nológiája és a kutak vízhozama 
Dr. Dobos Irma: Távlati vízkutató fúrások föld
tani eredményei
Dr. Göbel Ervin: Eger város mélyföldtani és víz
földtani eredményei az újabb fúrásos kutatások 
alapján
Dura Károly: Visonta D-i szállítóakna fagyasztó 
fúrásai
Csath Béla: A hévízkutak korszerű kiképzése és 
termelésbe állítása
Marik János: A kút-korrózióvédelem fejlődése és 
célki tűzséei
Pálfy Lajos: A földtani kutatással kapcsolatosan 
felmerülő geodéziai kérdések és feladatok 
A Földtani Kutatás 1956—1962. évi tartalom- 
jegyzéke

1963. V I . évfolyam

1. szám
Benkő Ferenc: A prognosztikus készletek meg
határozása
Dr. Barnabás Kálmán: Bauxitkutatás és feldol
gozás
Dr. Jaskó Sándor—Csillag László: Külfejtésre 
alkalmas barnakőszén-előfordulások kutatása 
Lengyelországban
A Földtani Kutatás c. lap részére beküldendő 
kéziratok kiállítása

2. szám
Benkő Ferenc: A készletek feloszlása gazdasá
gossági szempontok szerint
Dr. Mészáros Mihály—dr. Szabó Nándor: Az 
Ödorog XXI—XXII. akna készletkategorizálási 
feltételeinek vizsgálata
Kovács Endre—Némedi Varga Zoltán: Javaslatok 
a mecsek-hegységi feketekőszén-kutatás módsze
rének kialakításához
Barabás Antal: Kutatási hálósűrűség meghatáro
zásának elméleti módszerei a visontai külfejtés 
alapján
Jámbor Áronná—Oravecz Jánosné: A Pápa-Kas. 
télykerti termálvízkutató fúrás földtani jelentő
sége
Jámbor Áronná: Győr-strandfürdő termálvízku
tató mélyfúrás kőzetmintáinak vizsgálata 
Bélteky Lajos: A győri és a pápai mélyfúrás 
Rásonyi László: Földtani kutatás tárgykörével 
kapcsolatos külföldi folyóiratcikkek és könyvek 
A Földtani Kutatás c. lap részére beküldendő 
kéziratok kiállítása

3. szám
Rejtényi Ferenc: A hidromotoros fúrásról 
Dr. Mészáros Mihály: A  földalatti vízkészletek 
számbavételével és nyilvántartásával kapcsolatos 
KGST-ülés Budapesten
Rásonyi László: Katanga és a kongói medence 
ásványi kincsei
Balogh Miklós: Az Űrkút 192. és 194. számú fú
rások kőzetmintáinak vizsgálata 
Jámbor Aronné: A Visonta 156. számú fúrás 
mikropaleontológiai vizsgálatának eredményei 
Nagy Györgyné: A Solymár 66. számú fúrás 
anyagvizsgálata
Oravecz Jánosné: Az Oroszlány 1601. 1602, és 
1603. számú fúrások anyagvizsgálati eredményei 
Sallay Mária: A toronyi terület anyagvizsgálati 
eredményei
Dr. Rákosi László: Csordakút 1. számú fúrás 
mikropaleontológiai vizsgálata 
A Földtani Kutatás c. lap részére beküldendő 
kézirataik kiállítása

4. szám
Dr. Tregele Kálmán: Emlékezés dr. Papp Ká
rolyról
Benkő Ferenc: Néhány szó a kutatási távolság 
meghatározásához
Dr. Szebényi Lajos: Ásványi nyersanyag készlet
meghatározás hibaszázalékának számítása

Adám Oszkár: Geofizikai kutatások táblás terü
leteken
Dr. Jaskó Sándor: A mérnökgeológiai térképezés 
nevezéktanának és a kőzetfizikai vizsgálatoknak 
egységesítése
Csilling László: A perspektivikus lignitkutatás fő 
kérdései a Mátra- és Bükkalján 
Dr. Rákosi László: Bükkábrány 15/8. sz. fúrás 
palinológiai vizsgálata
Boskovits Gábor: A  visontai és bükkábrányi lig
nitkutatásoknál végzett vízföldtani megfigyelések 
Somlai Ferenc: Vízfeltáró fúrások anyagfeldolgo
zása és dokumentálása
Tartalomjegyzék a Földtani Kutatás 1963. évi VI. 
évfolyamához
A Földtani Kutatás c. lap részére beküldendő 
kéziratok kiállítása

1964. V II . évfolyam

1. szám
Szádeczky-Kardoss E.: A geokémiai érckutatás 
alapelvei
Benkő Ferenc: A  prognosztikus készletek meg
határozása
Strohmayer Jenőné—Lukács Jenő: A mentések
műszaki és gazdasági elemzése
Rádai Miklós: A földtani kutató-fúró vállalatok
utókalkulációjáról
Mészáros Mihály: Az országos ásvány vagyon
mérleg készítésének kérdései

2—3. szám
Dr. Körössy László: Kőolaj- és földgázkutatás 
módszertani kérdései
Dr. Mészáros Mihály—dr. Zilahi Sebess L.: A 
számítógépek alkalmazási lehetőségei a földtani 
munkák során
Dr. Jaskó Sándor: A nyugat-vasmegyei barna
kőszén-terület
Molnár József: A nyugat-magyarországi lignit
telepek kialakulásának szerkezeti összefüggései 
Senes Ján: A Sturovo—Dorog—tokodi alsó oli- 
gocén problémái
Senes Ján: Az üledékképződéssel egyidejű ké
regmozgások időbeli helyzete a szedimentációs 
ciklusokban
Benkő Ferenc: A  KGST és a földtani kutatás 
Dr. Jaskó Sándor—Barabás Antal: Az összefog
laló földtani jelentések készítési módja Cseh
szlovákiában
Csalagovits Imre—dr. Siposs Zoltán: Csehszlo
vákiai tanulmányút az osztravai szénkutatás 
módszereinek megismerésére 
Rásonyi László: Korea földtani viszonyai, ás
ványkincsei
Rásonyi László: Földtani kutatás tárgykörével 
kapcsolatos külföldi folyóiratcikkek és könyvek

1965. V III . évfolyam

1. szám
Dr. Kertai György: Beköszöntő 
Horn János—dr. Zsilák György: A KGST Föld
tani Állandó Bizottság ülései 
Dr. Molnár József: Az 1964, évi távlati földtani 
kutatások eredményei és célkitűzései az 1965. 
évre
Dr. Radócz Gyula: Pannóniái hematitlencsék a 
felsőbódvai medencéből
Dr. Szentirmai I.: A nagybátonyi barnakőszén
terület bányaföldtani viszonyai 
Mikó Lajos—Vecsernyés György: A somogyszobi 
mocsárvasérc
Dr. Bäcker Tivadar: Kartszthidrológiai vizsgá
latok a nyersanyagkutatás során 
Dr. Varjú Gyula: Földtani kutatások gazdasági 
értékelése, és az ezzel kapcsolatos feladatok 
Lőrincz János—Zsigmond Gábor: Gázkutak ce- 
mentezésének néhány problémája 
Dr. Alföldi László: Mongol Népköztársaság 
Rásonyi László: Törökországi utazás
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2. szám
Dr. Landesz István: Űj szénterület a Gerecse 
DK-i előterében
Csilling László: A bükkábrány—emődi pannóniai 
barnakőszén terület
Láng József: A balinkai nagy vízbetörés, és el
zárás! lehetőségei
Barabás Antal: Földtani megfigyelések a föld- 
•alatti vasút által feltárt szarmata rétegekben 
Dr. Karácsonyi Sándor—Varga Márton: Mérnök- 
geológiai problémák az építésügy terén 
Kieb Béla—dr. Török Endre—dr. Zsilák György 
László: Településtervezések építésföldtani előké
szítése
Bíró Béla: Készletszámítások megbízhatóságának 
vizsgálata a bauxitbányászatban, a kimerült len
csék alapján
Dr. Szilvágyi Imre: Szerves üledékek fizikai tu
lajdonságai
Dr. Nagy Elemér: A földtani anyagvizsgálat
szervezeti helyzete
Mituch E.—Pozsgay Károly: Hazai szeizmikus 
kéregkutatás fejlődése és eddigi ereményei 
Dr. Balkay Bálint: A Guineái Köztársaság föld
tanának alapvonalai

3. szám
Kertai György: A  geofizika szerepe a kőolaj- és 
földgázkutatásban
Fülöp József: Az ország átfogó geofizikai vizs
gálata
Pozsgay K.—Rádler B.: Felszíni geofizika 
Barta György: Elméleti geofizika 
Márhoffer J.—Sebestyén K. :Mélyfúrási geofizika 
Baranyi I.—Elek L: Délkelet-dunántúli geológiai 
kutató fúrások geofizikai paraméter vizsgálata 
Facsinay L.—Tolmár Gy.—Varga I.: Dél-Dunántúl 
geológiai-geofizikai elemzése
Scheffer Viktor: A  földi hőáram felszíni érték- 
eloszlása Európában

4. szám
Dr. Dank Viktor: A  dél-alföldi szénhidrogén
kutatások legújabb eredményei 
Dr. Cseh Németh József: Az úrkúti mangánérc
terület mai földtani értékelése 
Oswald György—Fábiáncsics László: Metaantra- 
citos palaelőfordulás a szendrődi Winter-táró 2. 
számú fúrásban
Dr. Bäcker Tivadar—dr. Zsilák György: Külfej
tések vízföldtani és mérnökgeológiai kutatása 
Dr. Boldizsár Tibor: Földi hőáram Szentendrén 
Reményi Péter—Varga Márton: Hazai építési 
talajtérképek
Dr. Karácsonyi Sándor: Korszerű kútfúrás főbb 
problémái
Dr. Alliquander Ödön: A mélyfúrás tökéletese
désének jelentősége a szénhidrogén-kutatásban 
és -termelésben
Jósa Ernő—Mozsolits Tibor: Rövid ismertetés a 
Mongol Népköztársaság geofizikai megkutatott- 
ságáról
Merendiák Károly—Sinóros Szabó Lóránd: A 
Fenyőfő 4368. sz. fúrásponton végzett gyémánt- 
koronafúrási kísérlet

1966. I X . évfo lyam

1. szám
Varga Gyula: Dr. Vidacs Aladár emlékeztető 
Dr. Jaskó Sándor: A  középdunai pliocén me
dence lignittelepeinek térbeli elterjedése és réteg - 
tani szintézise
Dr. Juhász András: A  kelet-borsodi helvéti bar
nakőszéntelepek minőségének vizsgálata 
Vecsernyés György: A  csehországi Barrandium 
ordoviciumi vasérctelepei
Dr. Somos László: Kismélységű szénbányászat 
földtani lehetőségei a Mecsek-hegységben 
Józsa Ernő: A  pilismaróti öblözet mérnökgeofi
zikai vizsgálata
Dr. Böcker Tivadar: A  bányászat hatása Mátra- 
szentimre vízellátottságára
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Hoznék István: Béléscsőrakatok ültetése 
Csillag Pál: Vizsgálatok a fúrási sűrűség szük
séges és gazdaságos mértékének meghatározására 
Dr. Varjú Gyula: A  földtani kutatás produktivi
tása, rentábilitása és hatékonysága 
Dr. Vadász Elemér: Földtani emlékek, hasznos 
tanulságok
Dr. Barnabás Kálmán: Az indiai bauxit
Dr. Fülöp József: A  XXII. Nemzetközi Földtani
Kongresszusról
Rásonyi László: A  nemzetközi földtani szerve
zetek és ezekben való részvételünk

2. szám
Dr. Dank Viktor: Kőolaj- és földgázkutatásunk 
1965. évi eredményei és 1966. évi tervei 
Bohn Péter: Az 1965. évi távlati földtani kutatás 
eredményei
Láng József: Északbakonyi Dudar, Bakonyszent- 
király közötti területek barnakőszén-előfordulás 
lehetőségének vizsgálata
Mátyás Ernő: A  Mád környéki felsőszarmata 
vulkáni utóműködés
Dr. Ungár Tibor: Adatok Szeged talajviszonyai
nak ismeretéhez
Márföldi Gábor: Indukciós vezetőképességszel- 
vényező eljárás és berendezés 
Nagy Aurél: Mélyfúró berendezéseink távlati 
fejlesztési helyzete
Patsch Ferenc: Középnehéz fúróberendezések
szállítási és szerelési lehetőségei hazai szemmel 
Falu János: Mérnökgelológiai-építésföldtani „szol
gálat” az Építésügyi Minisztérium területén

3. szám
Vecsernyés György: A  fehérvárcsurgói felső
pannon kvarc-homokösszlet kialakulása és ős
földrajzi jelentősége
Vermes János: Vízföldtani és hidrogeológiai vizs
gálatok a fehérvárcsurgói üveghomok-előfordulás 
területén
Dr. Juhász András: Szerkezeti megfigyelések a 
kelet-borsodi barnakőszén-medence üledéksorá
ban
Bodrogi Ilona: Szénkőzettani vizsgálatok a
Zsámbék 1. sz. fúrásból
Dr. Szabadváry László: A  Vértes-hegység pere
mén (Mány—Zsámbék környékén) végzett geo- 
elektromos kutatás tapasztalatai 
Dr. Varjú Gyula: Rátkai trasszelőfordulás föld
tani viszonyai
Deák István—dr. Karácsonyi Sándor: Nyers
anyagkutatás a tervezett baranyai Cement- és 
Mészműhöz
Dr. Vitális György: Cementipari nyersanyagok 
földtani kutatásának kérdései 
Hegyi Istvánná: Cementipari nyersanyagok min
tavétele és laboratóriumi vizsgálatának előké
szítése
Dr. Takács Tibor: A  cementipari nyersanyag- 
kutatás minőségi követelményei 
Suba Sándor: Űj izotópos vizsgálat 
Barabás Antal: A  földtani kutatás fogalmának 
és fázisainak kérdései
Dr. Balkay Bálint: Kenya földtani viszonyai, ás
ványi nyersanyagai, bányászata

4. szám
Dr. Barnabás Kálmán: Bauxitkutatásaink ered
ményei és további feladatai
Kéri János: A  mátraverebélyi kutatás ered
ményei
Dr. Pőcze László. Ritkaföldfémek és felhasználó, 
suk a korszerű iparban
Dr. Szilágyi Imre: Kísérletek anyagok Teológiai' 
tulajdonságainak jellemzésére 
Jósa Ernő— Mozsolits Tibor: A  mérnökgeofizika 
alkalmazása az árvízvédelemnél 
Kun Béla: A  mátrai ércelőfordulások fontosabb 
jellemzői meghatározásának módszere és pon
tossága
Horn János—Kun Béla: Egy nagymélységű szí- 
nesfém-érckutatás gazdaságossági vizsgálatának 
problémái
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Szabó Elemér: Bauxitkészletek elektronikus
módszerű számítása
Várhegyi Pál: Fúrólyukirányítási módszerek
üzemi alkalmazása
Rásonyi László: Látogatás a párizsi B. R. G. M. 
hivatalában

Különszám
Dr. Dank Viktor—ár. Bán Ákos: Az algyői kő
olaj- és földgázelőfordulás földtani viszonyai és 
termeltetésének elvei

1967. X .  évfo lyam

1. szám
Hernyák Gábor: Krémpát és hematit a ruda-
bányai szeizi képződményekben
Nagy Géza—dr. Szabó Nándor: Az Esztergom—
lencsehegyi eocén barnakőszén-kutatás
Bíró Béla: A halimbai és nyirádi bauxitelőfor-
dulások karsztos fekvője
Fekete György: Szerkezetföldtani vizsgálatok az
iszkaszentgyörgyi bauxitbányákban
Dr. Járay Jenő —dr. Bidló Gábor: összefüggés
a talajfizikai és a talaj ásványi összetétele között
Aujesziky Géza: A kacsi és selyi karsztforrások
vízhozam-változásai
Dr. Karácsonyi Sándor—dr. Scheuer Gyula— 
Vermes János: A  Paksi téglagyár nyersanyagá
nak kőzetfizikai jellemzői
Dr. Sebestyén Károly— Morvái László: Hasadék- 
vizsgálatok mészköves fúrólyukszakaszokon 
Bállá Imre: Fúrólyukak természetes elferdülése 
és néhány ebből eredő probléma 
Nagy Aurél: Az R—'200 fúróberendezés 
Rásonyi László: Tanzánia geológiája, ásvány- 
vagyona
Dr. h. c. Vadász Elemér: Földtani kutatómunka 
Ausztráliában

2. szám
Dr. Jaskó Sándor: A  geomorfológiai megfigyelé
sek szerepe a mongóliai átnézetes földtani tér
képezésnél
Kovács Gábor: Az ebesi mélyfúrások földtani 
eredményei
Mátyás Ernő: A Szerencs—Feketehegyi „fehér- 
kálitufa” a tokaj-hegységi ásványbányászati 
nyersanyagkutatások újabb földtani eredményei 
tükrében
Dr. Böcker Tivadar: A  karsztvízkutatás fejlesz
tésének iránya
Orosz Elemér: A  kréta, albai korú mészkőben 
tárolt újabb karsztvíz szintjének eredményes 
süllyesztése Balinka-aknaüzemben 
Dr. Barnabás Kálmán: A  gazdaságos fúrásháló- 
zat vizsgálata a bauxitkutatánsál 
Barabás Antal: Elmélet és nulla vastagság
értékek használata a készletszámításban 
Domokos Miklósné: Vizuális lyukkártyák alkal
mazása geokémiai adatok nyilvántartására 
Verő László—V. Bándi Emese: Radiális szondá
zások alkamazása nagymélységű geoelektromos 
kutatásban
Dr. Alliquander Ödön: A „Mohole”, a földkéreg 
átfúrásának terve
Dr. Bódogh Endre: Rövid ismertetés Magellánesz 
chilei megyéről és annak geológiájáról

3. szám
Dr. Varjú Gyula: Az ásványi nyersanyag-előfor
dulások új rendszerű, a határköltségek alapján 
történő műrevaló készleteinek meghatározása 
táTgyában rendezett ankét és azt megelőző mun
kák
Dr. Tóth Miklós: Az ásványi nyersanyagkészleteik 
műrevalósága megítélésének néhány elvi kérdése 
Dr. Faller Gusztáv: A  műrevalóság megítélésével 
kapcsolatos gyakorlat néhány problémája 
Pruzsina János: A  szénelőfordulásokat jellemző 
természeti paraméterek műrevalósági határérté
keinek meghatározása
Dr. Somos László: Külfejtésre tervezett lignit
készletek műrevalósági feltételei

Csilling László: Külfejtéses lignitkészlet műre- 
valóságának meghatározása fajlagos hőmennyi
ség alapján
Веке Imre: Lignitkülfejtések készleteinek a fej
tési szeletek paraméterein alapuló számbavétele 
és műrevalósági feltételei

4. szám
Dr. Lévárdi Ferenc: Megemlékezés a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójáról 
Dr. Juhász András: Vegyes és szerves (szénkőze
tek) eredésű üledékes kőzetek nevezéktanának 
kérdései
Falu János—dr. Scheuer Gyula— Karácsonyi Sán
dor: A tervezett győri házgyár építőipari kavics
feltárásának tapasztalatai
Venkovits István: Ebszőnybánya 1966. VI. 4-i 
vízbetörésének hidrogeológiai leírása 
Dr. Ungár Tibor: Talajfizikai jellemzők statisz
tikai feldolgozása
Lányi János: Az. elnyelési együtthatók kiszámí
tására vonatkozó vizsgálatok néhány eredménye 
Egerer Frigyes— Hursán László— Rozslay István: 
A mélyfúrások termoanomáliái és termogradiens 
szelvényezésének hazai eredményei 
Bárdossy György: Görögország bauxittelepei

1968. X I . évfolyam

1. szám
Bjambaa Zsambün—Eebum Csimidijn: Magyar 
és mongol geológusok testvéri együttműködése 
Dr. Jaskó Sándor: Üjabb adatok Kelet-Mongólia 
kréta földtörténetéhez
Hajdúné Molnár Katalin: Granulometria és
mikromineralógiai vizsgálatok pannon korú kép
ződményekben a Mátra és a Bükk aljáról 
Dr. Méhes Kálmán: Az urán és a szerves anyag 
geokémiai kapcsolata
Széles Lajos: Az Oroszlányi Szénbányák Vállalat 
kutatófúrási tevékenysége 1957—68 közötti idő- 
szcíkfocin
Dr. Bidló G .—Kleb B.—dr. Török E.—dr. Zsilák 
Gy.: Keszthely város hidrogeológiai viszonyai 
Mozsolits Tibor: Az ország területén végzett geo
fizikai mérések jelentéseinek jegyzéke 
Bárdossy György: Törökország bauxittelepei

2. szám
Mátyás Ernő: Nem bauxitos Al-nyersanyagok 
Dr. Barnabás Kálmán: A  nyirádi bauxitterület 
Dr. Vámos Rezső: Limnológiai adatok az üledé
kes mangánérc genetikájához 
Klespitz János: Adatok Jókai bánya hidrogeoló- 
giájához
Dr. Pőcze László: Elektronikus fémek 
Dr. Karácsonyi Sándor— Lackovics József: Mér
nökgeofizikai eredmények a kavicskutatásban 
Virágh Károly: Beszámoló Pécs és Baranya fej
lesztésének gazdaságföldtani ankétja előkészítésé, 
re alakított munkabizottság tevékenységéről 
Dr. Fejér Leontin: Gazdaságföldtani feladatok 
a kőszénbányászatban az új gazdasági mecha
nizmus időszakában
Dr. Hahn György: Adatok az USA nyersanyag- 
termeléséről

3—4. szám
Dr. Dank Viktor: Emlékezés dr. Kertai Györgyre 
Hegyi Istvánná: Lábatlan környéki kötőanyag- 
ipari nyersanyagok vizsgálata 
Bodrogi Frigyes: Lencsés településű ércesedés 
optimális kutatóháló sűrűségének meghatározása 
Dr. Juhász András: Területek tektonikai zavart- 
ságát kifejező számok használhatósága a szén
bányászaiban
Deák István—Falu János—dr. Karácsonyi Sán
dor: Kavicsfeltárási eredmények Közép- és Dél- 
Tiszántúlon
Dr. Csókás János—dr. Egerszegi Pál—dr. Vitális 
György: Geoelektromos mérések a váci Nagyszál 
nyugati részén
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Morvái László— Mészáros Ferenc— Viola Balázs: 
A recski érckutató fúrásokban végzett mélyfúrási 
geofizikai vizsgálatokról
Simon Norbert: Gázkitörések elemzése, kitörés 
elleni védelem
Szabó József: Hazai mélyfúrásaink néhány ré
tegmegnyitási kérdése
Csaba József: Réteghőmérséklet meghatározása 
mélyfúrásokban
Mező Péter: Az optimális előfúrási idő meghatá
rozása a ciklus sebességek számítása alapján 
nomogram segítségével
Mátyi-Szabó Ferenc: Kanada geológiájának és 
bányászatának áttekintése
Balkányi Bertalan—dr. Faller Gusztáv: A VII. 
Energia Világkonferencia bányászati vonatko
zásairól

1969. X I I . évfolyam

1. szám
Dr. Fülöp József: Centenáriumát ünnepli a Ma
gyar Állami Földtani Intézet 
Dr. Hámor Géza: A földtani térképezés helyzete 
és feladatai a Magyar Állami Földtani Intézetben 
Dr. Földváriné Vogl M.—dr. Nagy Lászióné— 
Rischák Géza: A  földtani anyagvizsgálat hely
zete, eredményei és fejlesztésének iránya a Ma
gyar Állami Földtani Intézetben 
Dr. Szebényi Lajos: A  Magyar Állami Földtani 
Intézet dokumentációs és információs szolgálata 
Dr. Tasnádi Kubacska András: A  Magyar Állami 
Földtani Intézet gyűjteményei

2. szám
T. Kovács Gábor: Űjabb mélyföldtani adatok a 
Nyírség és Hajdúság szénhidrogén-kutató fúrá
saiból
Dr. Molnár Béla: A  szemcsenagyság és nehéz- 
ásvány-összetétel összefüggései 
Dr. Gondozó György— Széles Lajos: Az Orosz- 
liány—Pusztavám—Mór-i eocén szénmedence 
újabb karszthidirológiai adatai 
Dr. Karácsonyi Sándor: Az építőanyagipari ka
vics kutatásának feltárási problémái 
Dr. Hahn György: Több mint 100 éves a magyar 
löszkutatás
Kovács Endre: Kőzetfizikai sajátságok szerepe a 
kutatófúrások elferdülésében 
Dr. Csókás János—dr. Egerszegi Pál—dr. Vitális 
György: Geoeléktromos mérések a Dunai Ce
ment- és Mészmű gombási anyagkutatási terü
leten
Szlabóczky Pál: Műszaki földtani előmunkálatok 
hiányossága következtében keletkezett műszaki 
hibák
Badinszky Péter— Bohn Péter: A  Paskál-malmi 
termálkút
Nagy Aurél: Az R—500 fúróberendezés 
M. Pelzse: Az ásványi nyersanyagbázis a ter
melőerők fejlesztésének fontos feltétele

3—4. szám
Dr. Müller Pál: A  Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet kutatási tevékenysége, alapí
tásának 50. évfordulóján
Dr. Szénás György: A geofizika szerepe a föld
tanban
Dr. Pozsgay Károly: A  szeizmikus módszer az 
ELGI-ben
Bodoky Tamás: A  szeizmikus módszer alkalma
zási módjai és néhány aktuális problémája 
Korvin Gábor: Digitális kiértékelés a szeizmiká- 
ban
Erkel András— Hobot József— Király Ernő—Ne
mesi László— Verő László: Geoelektromos mód
szerek a mélyszerkezet-kutatásban 
Pintér Anna: A gravitációs módszer aktuális 
feladatai és problémái a hazai földtani kutat- 
tásban
Hoffer Egon: Hazai földmágneses mérések a 
földtani kutatásban
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Dr. Sebestyén Károly: A  mélyfúrási geofizika 
korszerű módszerei
Karas Gyula: Akusztikai karotázsmérések beve
zetése Magyarországon
Dr. Tatár János: Radiológiai vizsgálatok labora
tóriumban
Polcz Iván: -Komplex geofizikai szénhidrogén
kutatás az Alföldön
Szalay István: Szilárd ásványok geofizikai kuta
tása: szén- és bauxitkutatás
Morvái László— Mészáros Ferenc: A  mélyfúrási 
geofizika az érc- és ásványkutatásban 
Ráner Géza: Geofizikai mérések alkalmazása a 
vízföldtani kutatásban
Erkel András— Zsillé Antal: Színesércek kuta
tása geofizikai módszerekkel 
Jósa Ernő: Mérnökgeofizikai és hidrogeofizikai 
kutatások
Rákóczy István: Speciális mérnökszeizmikus mé
rések
Mituch Erzsébet: A  Pannóniái medence alatti 
földkéreg vizsgálata szeizmikus mélyszondázással 
Vincze János: Szeizmikus műszerek fejlesztése 
Erkel András— Kovács Béla: Geoelektromos mű
szerek fejlesztésének új irányai 
Dr. Márföldi Gábor: Komplex elektromos karo- 
tázsberendezések hazai fejlesztésének eredményei 
Liszt Ferenc— Salamon Batur: Nukleáris geofizi
kai műszerek
Siklós Albert: Műszerfejlesztés az ELGI Radioló
giai Laboratóriumában
Dr. Barta György—dr. Aczél Etelka— Stomfai 
Róbert: Az ELGI Obszervatóriumi jellegű föld
tani kutatásai
Nagy Magdolna: Tervezés és dokumentáció az 
ELGI-ben
Komáromi István— Németh Lajos— Pollhammer 
Manóné: Geofizikai térképek szerkesztése és 
kiadása
Dr. Zilahi-Sebess László: Geofizikai adatok gépi 
ábrázolása
Dr. Lendvai Károly: A  geofizika nevezéktan! 
problémái

1970. X III . évfolyam

1. szám
Dr. Dank Viktor: Szénhidrogének genetikája, 
migrációja és felhalmozódása
Dr. Vándorfi Róbert: Az alföldi szénhidrogén
kutatás gazdaságossági vizsgálata a földtani ku
tatás szemszögéből
Dr. Völgyi László: Az algyői szerkezet szénhid
rogén-telepeinek összehasonlító vizsgálata 
Dr. Haázné Rózsás Hajnal: Az algyői kutatási 
terület üledékes képződményeinek térfogatsúly- 
vizsgálata
Dr. Körössy László: Földalatti gáztárolás lehető
sége Budapest környékén
Kőháti Attila: Űjabb mélyföldtani adatok Nagy
szénás környékéről
Dr. Csiky. Gábor: A  nógrádi medencében végzett 
szénhidrogén-kutatások eddigi eredménye 
Trocsányi Gábor: A Nagy-Alföldön végzett szeiz. 
mikus mérések és azok eredményeinek ismerte
tése 1957, évtől 1968. évig
Lantos Miklós— Nagy Zoltán: Űjabb adatok a 
Kis-Alföld mélyszerkezetéről 
Molnár Károly— Nagy Zoltán— Tóth János: 
Elektromos sekélyszondázások adatainak felhasz
nálása szeizmikus robbantási mélységek megha
tározásában
Üjfalusy Antal: A  korrelációs reakciós méré
sek értelmezési problémái bonyolult geológiai 
felépítésű területen
Szanyi Béla: Elektromos karotázsgörbék és szeiz
mikus időszelvények korrelációja 
Péterfay Béla: Geoelektromos szondázási görbék 
pontjainak megbízhatóbbá tétele 
Miklós Gergely— Sághy György: A  kőolajipari 
szeizmikus kutatási tevékenység hatékonysága, 
eredményessége Magyarországon és a gépi és 
műszertechnika szerepéről
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Dr. Csalagovits István: A szénhidrogén-kutatás 
földtani és műszaki adatainak kétsoros perem- 
lyukkártyás (ABC) adattároló rendszere

2. szám
Dr. Korányi György: Földgázkészletek kategori- 
zálási és becslési eljárásainak nemzetközi össze
hasonlítása
Hegyi Istvánná: Adatok a kötőanyagipari nyers
anyagok mintavételi kérdéséhez 
Dr. Kertész Pál: A  kőbányászat nyersanyagkuta
tási problémái
Dr. Szilvágyi Imre: Iliitek Teológiai és talaj- 
mechanikai vizsgálatának összefüggései 
Nagy Géza: Mennyiségi elemzés eléktron-mikro- 
szondával
Liszt Ferenc: Félvezető detektorok alkalmazásá
nak lehetőségei a mélyfúrási geofizikában 
Dr. Gondozó György: Robbantástechnika alkal
mazása néhány hidrológiai kutatófúrásban 
Mező Péter: A  fúrósörét kőzetbontási mechaniz
musa
Kovács Endre: Orientált rétegdőlés analitikai 
módszerekkel való meghatározása a Rücker 14. 
és 14/a sz. fúrás adatai alapján 
Dr. Bauer Jenő: Balneo-geológiai tapasztalatok 
az NDK gyógyfürdőivel és ásványvizeivel kap
csolatban
Dr. Hahn Görgy: A szocialista és tőkés államok 
fontosabb hasznosítható ásványi nyersanyagkész
letei, minőségi és termelési adatai

3—4. szám
Bjamba Zsambün—N. T. Rjaguzov: A  közép- 
mongóliai kaledóniák tektonikája 
Dr. Szabó Nándor—Sziics József: Vízvédelmi gát 
létesítése Csolnok XII/A aknán, a kőzetek ter
mészetbeni vizsgálata alapján 
Dr. Juhász András—Sinyei István— Zentai Tibor: 
Földtani zárójelentések szerkezeti adatainak utó
lagos ellenőrzése
Dr. Karácsonyi Sándor: Irányelvek kavicsmezők 
építőanyagipari kutatásához
Jaskó Tamás—Viczián István: Néhány, a földtan
ban alkalmazható egzakt osztályozási módszer 
Bondarenko В. M.— Viktorov G. G.— Tarhov A. 
G.: A  geokozmikus módszer helyzete és fejlesz
tési perspektívái
Pataki Nándor: Korszerű feljesztési irányzatok a 
hazai vízkútépítés'ben
Lendvai László: Kitörések megelőzése a szén
hidrogén-kutatásnál
Sinóros Sz. Loránd: Kutató magfúrás a földtani 
kutatás szolgálatában
Nagy Magdolna: Geofizikai mérések jelentésjegy
zéke II.

1971. X I V . évfolyam

I—2. szám
T. Kovács Gábor: Soltvadkerti mélyfúrások föld
tani értékelése
Klespitz János: Az ajkai barnakőszén-medence 
Jókai bánya területének földtani viszonyai 
Dr. Karácsonyi Sándor—dr. Scheuer Gyula: A  
pleisztocén talajfagyási jelenségek építésföldtani 
értékelése
Szűcs József— Grim Gábor: Nagy vízbetörések 
hozammeghatározása karsztvíz-megfigyelések 
adatai alapján, vízmentesítés kapacitásának ter
vezéséhez
Dr. Végh Sándor: Űj típusú, egységes földtani 
jegyzőkönyv
Bohn Péter: Tamási I. számú fúrás földtani és 
vízföldtani eredményei
Sztraka Lajos: G—50-es fúróberendezés elvi fel
építése, paraméterei és felhasználási területe 
Mikó Lajos: Pegmatitkutatás a Guineái Köztár
saságban
Bohn Péter—Horn János: Az 1969—1970. évi nem 
feltárásos jellegű földtani kutatások célkitűzései

Horn János: A  „Földtani Kutatásiban megje
lent cikkek jegyzéke (1964—1970)
Kitüntetések 
Szerkesztői közlemények

3. szám
Farkas István: Különböző számítási sémák a 
prognosztikus szénhidrogén-készletek becslésére 
Muntyán István— Muntyánné Békési Margit: A 
Lencsehegy-i dácitelőfordulás földtani jellege és 
kora
Dr. Vitális György: Szempontok a kötőanyagipari 
földtani dokumentáció összeállításához 
Dr. Hahn György: A  legfontosabb európai lösz
feltárások párhuzamosításának lehetőségei 
Bélteky Lajos: Hévíztermelés a meddő szénhid
rogén-kutató fúrásokból
Dr. AUiquander Ödön: A rotari fúrás szerepe a
föld mélyének kutatásában
Információ

4. szám
Dr. Tóth Miklós: Asványvagyon-gazdálkodásunk
alapjai és néhány elvi kérdése
Dr. Faller Gusztáv: Az ásványvagyon műrevaló-
sági megítélésének néhány kérdése
Dr. Benkő Ferenc: Az ásványvagyon földtani
ismeretesség szerinti osztályozásának kialakulása
és fejlődése hazánkban
Dr. Juhász András: Az ásványvagyon-számba- 
vétel földtani adottságoktól függő megbízható
sága
Dr. Kovács Ferenc: A költségfüggvények megal
kotásának néhány módszertani kérdése 
Heinemann Zoltán: A közös költségek felosztá
sának módszere ásványi nyersanyag-előfordulá
sok számbavételi egységének műrevalósági meg
ítélésénél
Heinemann Zoltán—Barabás Antal—Puzsina
János— Tiborcz László: Az ásványvagyon-gazdál- 
kodás információs kérdései
Petár Radicevic: Érctelepek leművelésénél fel
lépő elszegényedés és veszteség; a tényezők 
rendszere

1972. X V . évfolyam

1—2. szám
Morvái Gusztáv: A  Központi Földtani Hivatal 
nemzetközi kapcsolatai
Pantó Gábor: Magyar részvétel a nemzetközi 
földtani szervezetekben
Barta György: Magyar geofizikusok szerepe a 
nemzetközi geofizikai szervezetekben 
Mészáros Mihály: A  magyar földtan külföldi 
gazdasági munkái
Baráth István: A  KGST Földtani Állandó Bizott
ság szerepe a geofizikai műszerfejlesztésben 
Bíró Ernő—Varga Imre— Vándorfi Róbert: A  ju
goszláv határmenti együttműködés tapasztalatai 
Szurovy Géza: A  magyar kőolajbányászat expan
ziós lehetőségei az ország határain túl 
Balkay Bálint: Bauxitkutatási lehetőségek Afri
kában, a Közel- és Közép-Keleten 
Mészáros Mihály: Ásványi nyersanyagok kuta
tási lehetősége Dél-Amerikában 
Jantsky Béla: Az első mongóliai földtani térké
pező expedíció tapasztalatai
Bállá Zoltán: A  kelet-mongóliai érckutatás mód
szeréről
Hobot József— Király Ernő: Mongóliai komplex 
vízkutató expedíciónk munkája 1967—1970 között 
Nagy Elemér: A  GEOMINCO Rt. tevékenysége 
Molnár József: Magyar földtani kutatók külföldi 
működése

3. szám
Dr. Fűlőp József: Tudományos és technikai for
radalom a földtanban és hozzá kapcsolódó terü
leteken
Dr. Fejér Leontin: Szénültség, gázkitörésveszély, 
kokszszéntermelés
Dömsödi János: Tőzeglápok földtani kutatása
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Czakó Tibor: Fotógeológia és egyéb földtani légi 
kutatási módszerek
Miklós Gergely: Mikroökonómiai vizsgálati mód
szerek alkalmazása a geofizikai kutatásban 
Dr. Szabó János—Dudkó Antónia: Érckutató
mélyfúrások karotázs adatainak feldolgozása 
Információ 
Kitüntetések 
Szerkesztői közlemény

4. szám
Dr. Benkő Ferenc: Az építőanyagok földtani ku
tatásának főbb kérdései
Dr. Rónai András: A  mérnökgeológiai térképezés 
feladatai az Alföldön
Dr. Fodor Tamásné: A Balaton környéki építés- 
földtani térképezések programja 
Dr. Karácsonyi Sándor: Budapest mérnökgeoló
giai mintatérképei
Dr. Göbel Ervin—Németh Lajos: Kőbánya vá
rosközpont műszaki földtani adottságai 
Dr. Kieb Béla: Eger mérnökgeológiai térképezése 
Dr. Juhász József: Beszámoló Miskolc város épí
tésföldtani térképezési munkájának eddigi mun
kavégzéséről
Aujeszky Géza—dr. Scheuer Gyula: A  tervezett 
paksi „A” erőmű területének építésföldtani vi
szonyai
Dr. Karácsonyi Sándor—dr. Scheuer Gyula: A
dunai magaspartok építésföldtani problémái
Dr. Karácsonyi Sándor—Reményi Péter: A  város-
fejlesztéshez kapcsolódó feltárások jelentősége a
mérnökgeológiai térképezésnél
Dr. Végh Sándor: Az 1970. évi perui földrengés
építésföldtani tanulságai
Információ
Szerkesztőségi közlemény

1973. X V I . évfolyam

1—2. szám
Dr. Alliquander Ödön: A  rotari fúrás jövője 
Dr. Hingl József—Lendvai László— Németh Fe
renc— Szabó György: A  hazai nagymélységű fú
rási tevékenység problémái értékelése 
Tóth Zoltán: A  kiegyensúlyozott nyomású fúrás 
néhány problémája
Bállá Imre: Irányított ferdefúrások szerszám
összeállítása
Dr. Hingl József—Tóth Béla: Mélyfúrások opti
malizálási lehetőségei
Horn János—Szirmay András: A hazai szilárd 
ásványi nyersanyaguktatás fúróberendezéseinek 
fejlődése napjainkig és a fejlesztés további pers
pektívái
Falusi István: Gyorsmagszedős (Wire-Line) fú
rási tapasztalatok
Mecsnóber Miklós: Nagyátmérőjű fúrások a ma
gyar bauxitbányászatban
Várhegyi Pál: Földtani kutatófúrások kérdései 
Dr. Pataki Nándor: Kútépítési technológiánk né
hány időszerű kérdése
Fülöp Miklós: Az elektronikus számítástechnika 
alkalmazása a mélyfúrás kutatási, tervezési és 
üzemi feladataihoz
Molnár György: A  KGST-tagországok nemzetközi 
együttműködése a kutató fúróberendezések gyár
tása terén
Kovács István— Streicher Ferenc: Fúrógép- és 
technológia-fejlesztési program gazdaságossági 
kérdései
Csath Béla: A hévízkutatás kútfejkiképzésének
kialakulása
Hírek
Szabó György: A nagy mélységű fúrástechnika
műszaki technológiai újdonságai
Kitüntetések

3. szám
Dr. Konda József: A Területi (megyei) Földtani 
Szolgálatok szerepe és időszerű feladatai 
Kéri János: Építőkövek kutatásának problémái 
és tapasztalatai a kis és közepes bányatelepíté- 
sekkel kapcsolatban Észak-Magyarországon

Józsa Gábor: A  kis és közepes kavics- és ho
mokbányák kutatási problémái Észak-Magyar
országon
Dr. Kassai Miklós: Dél-Dunántúl kőbányászati 
helyzetképének alapvonásai
Dr. Szederkényi Tibor: Baranya megyei példa a 
földtan ismeretanyagának felhasználására a me
zőgazdaságban
Kállai András—Zentay Tibor: A földtani szolgá
latok munkája az alföldi talajjavítási munkák 
előtervezésénél
Pálfy József: Az építőipari nyersanyagkutatás és 
-bányászat, valamint a földtani természet- és 
környezetvédelem időszerű kérdései Veszprém 
megyében
Pálfy József—Horváth Vera: A balatonfüredi 
szénsavas savanyúvizek hidrogeológiai viszonyai 
Andó János— Pálfy József: Vízellátási ismeretes- 
ségi helyzetkép Veszprém megye Balaton-parti 
részére 
Közlemény

4. szám
„10 éves a KGST Földtani Állandó Bizottsága” 
M. Pelzsee: „A KGST Földtani Állandó Bizott
sága 1963—1973 közötti munkájának áttekintése 
és további tevékenységének főbb irányai”
R. Dokov: „A KGST-tagországok sokoldalú föld
tani együttműködése és a földtani kutatások 
főbb eredményei az elmúlt 10 esztendőben a 
Bolgár Népköztársaságban”
Fülöp J.: „Az elmúlt 10 év geológiai kutatásainak 
eredményei Magyarországon a KGST-együttmű- 
ködés tükrében”
M. Bochmann: „A KGST Földtani Állandó Bi
zottságában folyó együttműködés szerepe a Né
met Demokratikus Köztársaság földtani kutatá
sának alakulásában”
O. Lopez: „A  kubai földtani szolgálat története. 
A sziget földtani felépítése és hasznosítható ás
ványi nyersanyagai”
M. Pelzsee: „A KGST-országok együttműködé
sének szerepe a Mongol Népköztársaság ásványi 
nyersanyagbázisának feljesztésében”
Z. Dembowski: „A Földtani Állandó Bizottság 
tevékenységének szerep Lengyelország földtani 
megkutatottságának fokozásában és ásványi 
nyers anyagbázis ának fej lesztésében’ ’
D. Paraschiv: „Románia ásványi nyersanyagbá
zisának bővítésével kapcsolatos gyakorlati célú 
földtani kutatás eredményei”
V. Jarmoljuk: „A  Szovjetunió geológiai szerve
zete munkájának fontosabb eredményei a 
KGST-tagországok földtani együttműködése je
gyében eltelt 10 esztendő alatt”
J. Pravda: „A KGST Földtani Állandó Bizott- 
ságának 1963—1973 közötti tevékenységéről és a 
CsSzSzK földtani szervezetének fejlődésére gya
korolt hatásáról
B. Jerofejev: „10 éves a KGST-országok geológu
sainak baráti közössége”
P. Pejovics: „A  JSzSzK Földtani Állandó Bizott
sága 10 éves fennállása alkalmából”

1974. X V I I . évfolyam

1—2. szám
Dr. Varjú Gyula: A Központi Földtani Hivatal 
technológiai kutatásainak célkitűzései és az ed
digi munka ismertetése
Varga Imréné: Nyomelem-műtrágyák előállítá
sára alkalmas kőzetek kutatása 
Dr. Albert János—dr. Bálint Pál: Hazai tégla
anyagok vizsgálatainak eredményei 
Dr. Varjú Gyula: Alunitkutatás és -termelés le
hetőségei Magyarországon
Szűcs Zoltán—dr. Takács Pál: Laboratóriumi ku
tatások a tokajhegységi alunitos kőzet feldolgo
zására szilikátipari alapanyaggá 
Dr. Kakassy Gyuláné— Pallos Imréné—Ádám 
László: Magyarországi klinopotiliolitos kőzetek 
vizsgálata folyékony radioaktiv hulladék meg
kötése szempontjából
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Dr. Barna János: Fehérbentonit-kötőanyag elő
állítása golopi bentonitból
Dr. Varjú Gyula: A golopi és mád-danckai ben- 
tonitelőfordulásoik földtani viszonyai. A Tokaji
hegység felső in situ bentonitszintjei 
Kovács Zoltán: A  tokajhegységi bentonit és illit 
értékelése pelletezés szempontjából 
Dr. Barna János: Szerves agyagásványok a ma
gyar kőszenekben
Dr. Nemecz Ernő—Elek Sarolta—dr. Varjú Gyu
la: Házai természetes nyersanyagokra alapozható 
zeolit-előállítás
Dr. Kubovics Imre: A hazai neutrális bázisos és 
üledékes kőzetek petrurgiai vizsgálata 
Korbuly Judit—dr. Takács Pál: Humuszpótló 
bioaktív anyag előállítása salétromsavas feltárás
sal tőzegből és barnaszén-féleségekből 
Kiss Lajos: Tokajhegységi meddő kőzetek és 
kőzetalkotók felhasználási lehetőségének kutatása 
Horváth Albert—dr. Takács Pál: A sárvár-rába- 
sömjéni termálvíz ásványalkotóinak komplex 
hasznosítása
Dr. Erdélyi János: Magyarországi szerpentinek 
mineralógiai vizsgálata 
Szerkesztői közlemény

3. szám
Szádeczky-Kardoss Elemér: A módszeres szub- 
dukcióvizsgálat a hasznosítható telepek kutatá
sának szolgálatában
Horváth Ferenc— Stegena Lajos— Géczy Barnabás: 
Szialikus és szimaikus ívközi medencék 
Géczy Barnabás: Lemeztektonika és paleontoló
gia
Wein György: A  Budai-hegység szerkezetalaku
lása
Szénás György: A  lemeztektonika és bírálata 
Balkay Bálint: A  globális tektonika lokális prob
lémáiról
Csázsár Géza— Haas János: Irodalmi áttekintés 
a lemeztektonikai elmélet mai helyzetéről 
Szerkesztőségi közlemény

4. szám
Dr. Dank Viktor—dr. Hingl József: A  nagymély. 
ségű szénhidrogén-kutatás helyzete Magyaror
szágon
Barabás László—Kadinger Béla— Tihanyi Gábor: 
Nagyimélységű fúrások műszerezési kérdései és 
fejlesztési irányai
Szabó György: A  nagymélységű fúrások korszerű 
eszközei, különös tekintettel a hazai tapasztala
tokra
Tóth Béla— Csaba József—Fülöp Miklós: Mély
fúrások aktív paraméterei optimalizálásának kő
zetfizikai megfontolásai
Péter Richárd— Treffler Tamás—Szabari Kálmán 
— Pertik Béla—dr. Dormán József: Cementrecep. 
túrák megválasztásának szempontjai és gyakor
lati tapasztalatai nagymélységű fúrásoknál 
Dr. Moldvay Loránd: A  dóm-jellegu neogén moz
gások kérdése az alföldi szénhidrogén-kutatás 
szempontjából
OKGT Geofizikai Főosztály— GKÜ Szerzői Kol
lektíva: A KGST 25 éve. Együttműködés a fel
színi és mélyfúrási geofizikai kutatásban 
Szerkesztői közlemény

1975. X V II I . évfo lyam

1—2. szám
Dr. Fülöp József: Űj perspektívák a hazai föld

jan i kutatás előtt
Bohn Péter— Horn János: Nem feltárásos jellegű 
földtani kutatások célkitűzései (1969—1974) 
Farkas István: A  szénhidrogénvagyon-számítás 
hibája bizonytalan földtani alakzat esetén 
Dr. Somos László: Vagyonszámítási paraméterek 
megbízhatósága
Dr. Scheuer Gyula— Tóth Imréné: Az óbudai
Árpád-forrás földtani és vízföldtani viszonyai 
Dr. Ungár Tibor: Szeged negyedidőszaki képződ
ményeinek fizikai sajátságai

Dr. Kaszab Imre: Üjszeged építésföldtani térké
pezése
Dr. Fodor Tamásné: UNESCO nemzetközi mér
nökgeológiai továbbképző tanfolyam Magyaror
szágon
Bohn Péter: A  Keszthelyi-hegység regionális gaz
daságföldtani potenciálja
Mecsnóber Miklós: Hidraulikus erőátvitelű fúró
berendezések tapasztalatai a kutatófúrásoknál 
Horn János: A  Földtani Kutatásban megjelent 
cikkek jegyzéke (1964—1974)
Hírek
Dr. Alliquander Ödön: Nagymélységű fúrások
hazai helyzete
Kitüntetések
Szerkesztőségi közlemény

3. szám
Grasselly Gyula: A  geokémia szerepe és lehető
sége a szénhidrogén-prognózisban 
Balázs Ádám— Koncz István: Üledékes kőzetek 
diszperz szervesanyagának vizsgálata 
Tóth József: Korreferátum Balázs Ádám—Koncz 
István előadásához
Tóth József: Geokémia szénhidrogén-prognózis
lehetősége hazánkban
Dank Viktor— Koncz István: Korreferátum Tóth 
József előadásához
Balázs Ádám— Lelkes Ágnes— Koncz István: 
Mélységi vizek szervesanyag-tartalmának vizsgá
lata és szerepe a szénhidrogéntelepek kutatásá
ban
Rácz Dániel: Korreferátum Balázs Ádám—Lel
kes Ágnes—Koncz István előadásához

4. szám
Weidinger István— Kása László: A  soproni kris
tályos alaphegység természetes radioaktiv terei
nek összehasonlító matematikai-statisztikai vizs
gálata
Weidinger István: A  soproni központi kristályos 
alaphegység Th és ritkaföldfém-tartalmú kőzet- 
törmelékeinek irányítottsági vizsgálata 
Weidinger István: Komponens analízis alkalma
zása bonyolult földtani (üledékes-metamorf) ki
fej lődésű területek ércgenetikai viszonyai felde
rítése esetében
Balázs Endre: A  kisalföldi medence paleozóos 
képződményei
Kisházi Péter: Hozzájárulások a Soproni-hegység 
metamorf kőzeteinek ismeretéhez 
Kitüntetések 
Szerkeszői közlemény

1976. X I X .  évfolyam

1. szám
Szűcs József: A  mérnökgeológiai térképezés sze
repe a településfejlesztés és ipartelepítés terve
zésénél
Szabó Imre: A  földtani kor és kőzetfizikai jel
lemzők kapcsolata
Szabó Imre: összefüggés telített anyagok lineáris 
zsugorodása és hézagtényezője között 
Salamon Batur: Karotázs vizsgálatok a földtani 
kutatás szolgálatában
J. Krauter: A  földtani kutatás legújabb eredmé
nyei és fő feladatok a földtan területén Cseh
szlovákiában 
Szerkesztői közlemény

2. szám
Dr. Hingl József—dr. Szabó György: A  mélyfú
rási technológia helyzete, fejlődésének irányvo
nalai
Sinóros-Szabó Lóránt: A  kutató magfúrás fejlő
dési irányai
Dr. Szabó György: A  hazai mélyfúróberendezés- 
állomány célszerű fejlesztési irányai 
Dr. Vándorfi Róbert: A  szénhidrogén-kutatás
földtani adatszerzésének lehetőségei a fúrás köz
ben végzett mérések útján
Csaba József: Túlnyomásos formációk előrejelzé
seinek hazai tapasztalatai
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Dr. Somfai Attila: Kőolajföldtani újdonságok a 
9. Kőolaj Világkongresszus előadásaiból 
Jesch Aladár: A  mélyfúrási geofizikai informá
ciószerzés és a fúrástechnika kapcsolatairól 
Vargha Nóra: Agyagásványok szerepe a lyukfal 
stabilitásában 
Műszaki újdonságok 
Kitüntetések
Szerkesztőségi közlemény

3. szám
Dr. Simon Pál: A  földtani kutatás az iparfejlesz
tés szolgálatában
Dr. Fülöp József: Ásványi nyersanyagforrásaink 
kutatása a IV. és az V. ötéves tervidőszakban 
Dr. Bán Ákos: Szénhidrogén-kutatásunk helyzete 
és feladatai
Seregi János: A  vállalati geológusok szerepe a 
távlati tervezés és a termelés vonatkozásában 
Dr. Dózsa Lajos: Az alumíniumipar V. ötéves és 
távlati termelési terve; különös tekintettel a 
bauxitbányászatra, az ásványvagyon-gazdálkodás- 
ra és földtani kutatásra
Dr. Gagyi Pálffy András: A  földtani kutatás 
feladatai és lehetőségei az Érc- és Ásványbányá
szatban az V. ötéves tervidőszakban 
Dr. Szabó János: Az építőipari feljesztés célkitű
zései az V. ötéves terv során
Dr. Bognár József: Energiahordozók és ásványi 
nyersanyagok világgazdasági kérdései

4. szám
Dr.Dank Viktor: A  magyarországi szénhidrogén
földtani kutatás értékelése és perspektívái 
Dr. Somfai Attila: A  pannon medence magyar- 
országi területén feltárt csapdatípusok osztályo
zása, a litológiai és sztratigráfiai csapdatípusok 
kutatásának lehetőségei
Molnár Károly: A  digitális szeizmika szerepe a 
korszerű szénhidrogén-kutatásban 
Dr .Kókai János: Fúrásból vett kőzetminták vizs
gálata és szénhidrogén-földtani értékelése 
Dr. Müller Pál: A Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet feladatai a szénhidrogén-elő
kutatásban, valamint a módszer- és műszerfej
lesztésben
Széles Lajos: A  földtani vizsgálatok feladatai a 
kutatási tervek megvalósítása, értékelése, a szén- 
vagyon-meghatározás és -gazdálkodás szempont
jából
Dr. Pólai György: Az V. ötéves terv kutatási 
feladatai a mecseki szénmedence területén 
Dr. Gerber Pál: A  Dunántúli Gyűjtőerőművel 
kapcsolatos földtani kutatás, valamint a terme
lést segítő vízvédelmi és bányaföldtani feladatok 
a Tatabányai Szénbányáknál 
Dr. Juhász András: A  Borsodi Szénbányák föld
tani kutatási feladatai, az V. ötéves tervidőszak
ban, valamint a termelési kutatás helyzete és 
problémái
Madai László: A magyarországi lignitkutatás
helyzete
Somssich Lászlóné: Az Országos Földtani Kutató 
és Fúró Vállalat felkészülése az V. ötéves terv
időszak földtani kutatási feladatainak ellátására

1977. X X .  évfolyam

1. szám
Cseh Németh József: Az ércbányászati kutatások 
célkitűzései és feltételei az V. ötéves tervben 
Zelenka Tibor: Az ásványbányászati kutatások 
célkitűzései és feltételei az V. ötéves tervben 
Mátyás Ernő: A  Tokaji-hegység ásványi nyers
anyagkutatásainak helyzete és perspektívái 
Podányi Tibor: Technológiai kísérletek és vizs
gálatok az ásványvagyon-bázis bővítése érdeké
ben
Gyurkó László: A  mélyfúrásos kutatás feladatai 
és problémái az Országos Érc- és Ásványbányák
nál
Jámbor Áron— Szabadváry László: A bauxitföld- 
tani előkutatás feladatai

Fodor Béla: Ásványvagyon-gazdálkodási kérdé
sek a bauxitbányászat gyakorlatában 
Falu János: Az építőanyagipari nyersanyagkuta
tás feladatai
Fodor Tamásné: Részletes és átfogó mérnök- 
geológiai vizsgálatok és térképszerkesztés 
Gabos György: A  Földmérő és Talajvizsgáló 
Vállalat az építőipari nyersanyagkutatás bázis
intézete
Székely István: A  cementipari nyersanyagkuta
tással szemben támasztott követelmények 
Várhegyi Győző: A  bauxit ritkafém-tarjtalmának 
hasznosítása
Szerkesztőségi közlemény

2—3. szám
Hoványi Lehel— Füst Antal—Szép Ilona: Bauxit- 
előfordulások optimális megkutatása 
Hoványi Lehel: Az ásványkutatás és -bányászat 
néhány időszerű bányageológiai, bányamérési 
feladata
Füst Antal—Szép Ilona: Ásványlelőhely-para- 
méterek előrejelzése
Fodor Béla: Az ásványlelőhely-paraméterek
meghatározásához szükséges ponthálózat kom
binált módszerrel történő megválasztása 
Hoványi Lehel: A számított ásványvagyon meg
bízhatósága
Hoványi Katalin: A földtani és bányászati in
formációk számítógépes tárolási és feldolgozási 
lehetőségei
Badinszky Péter: Az építőanyagipar gazdaság- 
földtani helyzete
Kovács István— Mező Péter: 2000 m-es kutató
fúrás kivitelezésének tapasztalatai a Mecseki 
Ércbányászati Vállalatnál
Bendefy László: A magyarországi földmérés
története egy kiállítás tükrében 
Az' Országos Prognózis Tanács megalakulása 
Szerkesztőségi közlemény

4. szám
Falus Gábor: A  nagyegyházai alsó széntelep- 
csoport geokémiai vizsgálata
Végh Sándorné: A  Nagyegyháza—Csordakút— 
mányi medencék kőszénfekvő képződményei 
Kopek Gábor— Tóth Imre: A  nagyegyházai— 
mányi kutatási terület eocénjének rétegtani 
helyzete
Korpás László: A  mányi medence oligocén kép
ződményei
Jámbor Áron: A  mányi medence neogén kép
ződményei felépítésének vázlata 
Cseh Németh József: A  recski mélyszinti szí- 
nesfémérc-kutatással kapcsolatos összehasonlító 
földtani, teleptani anyagokról 
Weidinger István—Kása László: Félmennyiségi 
elemzési eredmények matematikai statisztikai 
feldolgozása a földtani kutatások területén 
Közlemény: Az Országos Vízügyi Hivatal és a 
Központi Földtani Hivatal közleménye a felszín- 
alatti vízkészletek központi pénzügyi erőforrá
sokból történő kutatásának és feltárásának 
rendjéről
Szerkesztőségi közlemény

1978. X X I .  évfolyam

1—2. szám
Dr. Fülöp József: Az energiahordozó ásványi 
nyersanyagok története Magyarországon 
Dr. Kapolyi László: A  földtani kutatás helye és 
szerepe ásványi nyersanyagaink igénybevételé
nek .rendszer- és függvényszemléletű értékelésé
ben
Dr. Tóth Miklós: Az ásványi nyersanyagokra 
vonatkozó néhány világgazdasági prognózis és 
következtetés
Dr. Nemecz Ernő—Varjú Gyula—dr. Elek Sarolta: 
Rosszminőségű bauxitok javításának lehetősége 
mechanikai szétválasztása útján 
Dr. Sztrókay Kálmán—Lovas György—dr. Bognár 
László: A mullit szerepe a pernyehasznosításban
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Gildéné Farkas Mária—dr. Szántó Ferenc: A 
montmorillonitos kaolin szétválasztása szedi- 
mentációs módszerrel
Dr. Barna János: Szerves agyagásványok a hazai 
kőszeneikben
Korbuly Judit—dr. Szabó Ambrus: Termoplasz- 
tikus feketeszén-féleségek felhasználása nitri- 
kaucsuik töltőanyagként
Dr. Kertész Pál—dr. Marek István: Kőzetkonzer- 
válási kísérletek
Dr. Varjú Gúla: Tájékoztató a KFH—3. sz. cél
program „Hasznosítható ásványos anyagok kiak
názását és feldolgozását alapvetően befolyásoló 
ásványfkőzettani sajátosságok és műszaki eljárá
sok komplex vizsgálata” keretében folyó kutatá
sokról és eredményeikről

3—4. szám
„A geológia szerepe a környezetvédelemben” c.
pályázati kiírásról
Dr. Alföldi László
Badinszky Péter
Dr. Bohn Péter
Dr. Zentai Tibor
Józsa Gábor
Dr. Kassai Miklós— Soós Józsefné 
Dr. Kertész Ádám 
Koch László 
Horváth Zolt 
Szerkesztői közlemény

1979. X X I I .  évfo lyam

1—2. szám
Dr. Fülöp József: Ausztria és Magyarország 
geológiai kapcsolatai
O. Sz. Zugyin—L. Sz. Szitnyikov: Kísérletek 
automatizálásának helyzete és feladatai az 
óceonológiában
Dr. Somfai Attila—dr. Völgyi László— Szalóki 
István: Magfúrások telepítésének elvi és gya
korlati kérdései a különböző szénhidrogén
kutatási fázisokban
Dr. Hoványi Lehel—dr. Füst Antal: Ásvány- 
lelőhely-paraméterek változékonysága 
Dr. A. Werner—dr. Alliquander Ödön: A  mély
fúrási technológia mai és a jövő követelményei 
Jesch Aladár: Az ötvenéves mélyfúrási geofi
zika legújabb fejlődéséről
Dr. Bohn Péter— Horn János: Nem feltárásos 
jellegű földtani kutatások (1976—1977)
Kassay Árpád: Az Sí nemzetközi mértékegység
rendszer alkalmazása a geológiai gyakorlatban 
Szerkesztőségi közlemény

3. szám
Kassai Lajos— Megyeri Mihály— Simon Sándor: 
Hidrodinamikai mérések felhasználása a tárolóra 
vonatkozó információ szerzésében 
Dr. Várkonyi József: Mátranovák és környé
kének földtani vizsgálata
Bernáth Zoltán—dr. Karácsonyi Sándor: A ka
vicskutatás minőségi vizsgálatainak értékelése 
Virágh Gyuláné— Szabó Imre: Viszkoziméteres 
mérések alkalmazási lehetőségei a talajmecha
nikai vizsgálatokban
Moldvay Loránd: A földtani környezetvédelem 
néhány kérdéséről
Dr. Hahn György: A  legalapvetőbb ásványi 
nyersanyagforrások készlete, felhasználási köre, 
szállítása, ára, prognosztikus helyzete 
Nekrológ (Falu János)
Kitüntetések
Szerkesztőségi közlemény

4. szám
Széles Lajos: 25 éves a szénbányászati iparág 
földtani szolgálata
Dr. Mach Péter: A  műrevalósági minősítéséről 
Dr. Párkány Szűcs Ernő: A  földtani kutatás 
jogi helyzete és a fejlesztés lehetőségei 
Széles Lajos: A termelési földtani kutatás hely
zete és feladatai a szénbányászatban
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Dr. Bóna József: Telepcsoportok távolazonosí
tása a mecseki feketekőszén-összletben palyno- 
lógiai alapon
Árváné Sós Erzsébet—dr. Balogh Kadosa: A 
Mecsek-hegységi gránitok és a környező meta
morf kőzetek К —Ar-módszeres vizsgálata 
A Központi Földtani Hivatal elnöke és a nehéz
ipari miniszter 8/1978. (NIM É. 26.) KFH—NIM 
számú együttes utasítása a nagy ásványi nyers
anyaglelőhelyek felderítésében résztvevők ju
talmazásáról 
Szakértők névjegyzéke 
Szerkesztői közlemény

1980. XXIII. évfolyam
1—2. szám

Fruzsina János: A  hazai műrevalósági minősítés 
elméleti és gyakorlati kérdéseinek elemzése a 
szocialista közgazdaságtan kategóriái tükrében 
Dr. Mach Péter: A  műrevalósági minősítésről 
II. Világpiaci ár és a hazai ásványvagyon- 
minősítés
Dr. Füst Antal— Szép Ilona—Zergi István: A  
kutatási hálózat optimális méretének meghatá
rozása fokozatos közelítéssel 
Dr. T. Kovács Gábor: Szénhidrogén-telepek túl
nyomásának előrejelzése a Dél-Alföldön — föld
tani módszerrel
Dura Károly: Szerkezetkutató fúrás gyorsmag- 
szedős technológiával
Dr. Alliquander Ödön—dr. Boldizsár Tibor—dr. 
Szepesi József: A  termálkutak hőveszteség-
csökkenésének lehetőségei
Dr. Prettenhoffer Imre—Zsakarovszky Árpád: 
Homokjavítóanyag-kutatás eredményei Csongrád 
megyében
Szerkesztői közlemény

3. szám
Dr. Kovács Sándor: Bevezetés 
Michal Mahel: A  kárpáti egységek és a Ma
gyar-masszívum viszonya
Mock Rudolf: Űjabb földtani ismeretek és néze
tek a Belső-Nyugati-Kárpátokról 
Varga Imre— Pavol Grecula: Nagyszerkezeti vá
lasztóövezetek a Nyugati-Kárpátok belső olda
lán
S. Bajanik—J. Ivanicka—P. Reichvoalder—L. 
Snopko—A. Vozárová: A  gömöri paleozoikum 
kutatásának néhány eredménye 
D. Hovorka: A  gömöri ópaleozoikum és mezo
zoikum ofiolitjai
Milan Misjk: A  szilicei egység jura és kréta 
időszaki ősföldrajza

4 . SZGLTYl
Dr .Dank Viktor: A  földtani kutatás dolgozói a 
XXX. bányásznap alkalmából köszöntik a bá
nyászokat
Dr. Jámbor Áron— Solti Gábor: A  magyarorszá
gi olajpalakutatások eredményei (1980)
Mészáros József: Szerkezetföldtani vizsgálatok 
a bauxitkutatás szolgálatában (Halimba—He- 
rend—Csehbánya közötti terület)
Mészáros József: Mangánérckutatás szerkezet
földtani és geofizikai módszerekkel 
Szilágyi Tibor—Szlabóczky Pál: A  komlói an
dezit előfordulás gazdaságföldtani jelentősége 
Dr. Baráth István: A szén minőségi paraméte
reinek meghatározási lehetősége mélyfúrási geo
fizikai adatok alapján
Dr. Alliquander Ödön: A mélyfúrási technika 
kialakulása és fejlődése Magyarországon 1848— 
1919 között a kőolaj- és földgázkutatás szem
pontjából
Szerkesztői közlemény

1981. XXIV. évfolyam
1. szám

Dr. Mészáros Mihály: Az építő- és építőanyag
ipari nyersanyagok földtani kutatásának hely
zete és perspektívái
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Badinszky Péter—dr. Kéri János: Építő- és 
építőanyagipari nyersanyag-kataszterek és prog
nózisok módszertanná
Badinszky Péter: Az ÉVM Földtani Szolgálatá
nak tevékenysége
Boldizsár István: A Mura menti regionális ka
vicskutatás ismertetése
Kocsis Géza— Szabó István: Dunántúli nyers
anyagok szilikátipari hasznosítása 
Klespitz János: A kőipar termelési kutatásai 
Koós Béla—Rege Csaba: Szombathely környéki 
durvakerámiai nyersanyagkutatás 
Szöllősi Béla— Tamás Károly: Agyagbányák sze
lektív művelésének külföldi tapasztalatai és an
nak hazai lehetőségei
Szilágyi Albert: Durvakerámiai agyag-előfordu
lások Somogybán és É-Tolnában 
Mónus Ferenc: A  Dunántúli új cementgyár 
(DÚC) nyersanyagkutatásai
Knauer József: Helyi építőanyagok feltárása 
Veszprém megyében

2. szám
Zsengellér István: Elnöki megnyitó
Dr. Fülöp József: Eredményekben gazdag évek
(1976—1980) és a jövőt alapozó feladatok (1981
—1985)
Dr. Dank Viktor: Szénhidrogén-kutatási ered
mények az V. ötéves tervben, feladatok a VI. 
ötéves tervre, perspektívák a távolabbi jövőre 
vonatkozóan
Somssich hászlóné: Az Országos Földtani Ku
tató és Fúró Vállalat eredményei az V. ötéves 
tervidőszakban és feladatai a VI. ötéves terv 
folyamán
Dr. Pólai György: A  Mecseki Szénbányák bá
nyaföldtani tevékenysége és feladatai 
Dr. Gerber Pál: Az „eocén program” bányászati 
beruházásai, valamint a bányaföldtani szolgá
latok feladatai a program megvalósításában 
Madai László: A Mátraaljai Szénbányák földtani 
tevékenysége az V. ötéves tervben és a VI. 
ötéves terv céltkitűzései

3. szám
Méhes Lajos ipari miniszter felszólalása 
Dr. Bárdossy György: A  bauxitkutatás eredmé
nyei az V. ötéves tervben és feladatai a VI. öt
éves terv folyamán
Dr. Cseh Németh József: Az V. ötéves tervidő
szakban végzett érc- és ásványbányászati kuta
tás, valamint a VI. ötéves terv kiemelkedő fon
tosságú feladatai
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Dr. Karácsonyi Sándor: Az építőipar VI. ötéves 
tervidőszaki földtani kutatásának irányelvei 
Almássy Endre: A  vízügyi szervezet vízföldtani 
tevékenysége
Dr. Hámor Géza: A  Magyar Állami Földtani 
Intézet eredményei és feladatai az ország föld
tani kutatásában
Dr. Müller Pál: A Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet földtani kutatásai, módszer- 
és műszerfejlesztési eredményei az V. ötéves 
tervidőszakban és feladatai a következő terv
periódusban

;. szám
Hingl József— Dormán József: Geotermikus fú
rások lemélyítésének öblítőfolyadék-technológiai 
problémái és feladatai
Drávucz Imre—Biró Péterné: Alacsony szilárd- 
anyag-tartalmú öblítőfolyadékokban alkalmaz
ható vinilacetát-maleinsavanhidridkopolimer 
előállítása és vizsgálata
Dormán József: Szilárdanyagmentes polimer
elektrolit rendszerek a fúrási teljesítmények nö
velésére
Molnár Jenő: Az invertemulziós iszapok több
szöri felhasználhatóságának tapasztalatai 
Dr. Berlinger Henrik— Molnár Jenő: Márgák 
ozmotikus és iontranszport tulajdonságainak 
vizsgálata
Papp László: Öblítőfolyadékok okozta fúrószer
szám-korrózió hőmérsékleti és nyomásfüggése 
Magyar József—Meidl Antal: A  káliumos és 
SYN—CM típusú öblítőiszappal végrehajtott 
üzemi kísérletek a kiskunhalasi és szanki me
zőben
Dr. Alliquander Ödön: A  fúrási szelvényezés 
Tornyi Lajos: Cementezés tervezés néhány
szempontja
Schwendtner Imre: A  görgősfúrófejlesztés újabb 
eredményei
Schwendtner Imre—Ősz Árpád: Űj lyuktalpi 
fúrómotor: a csavarmotor
Ősz Árpád: Fúrófelhasználás alakulása a for
ráskúti kutatási területen
Barabás László: OKGT bérfúrási tevékenysége 
Irakban
Csath Béla: A mélyfúrás és vízkutatás a XIX. 
század második felében — a magyarországi víz
bányászat kialakulása: a Zsigmondyak kora 
Buda Ernő: A  magyar kitöréselhárítás műszaki 
fejlesztése a zsanai gázkitörés megfékezése után 
Szerkesztői közlemény
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Névmutató

A , Ä C, Cs

Aczél Etelka 
Ádám László 
Ádám Oszkár 
Albert János 
Alföldi László 
Alliquander Ödön

Almássy Endre 
Andó János 
Angyalfy György 
Arváné, Sós Erzsébet 
Avjeszky Géza

XII/3—4 
XVII/1—2 
VI/4
XVII/1—2 
VIII/1, XXI/3—4 
VIII/4, X/2, XIV/3, XVI/1—2, 
XVIII/1—2, XXII/1—2 
XXIV/3 
XVI/3 
1/1
XXII/4 
X I, XV/4

Csaba József 
Csalagovits Imre 
Csalagovits István 
Császár Géza 
Csath Béla

Cseh-Németh József 
Csiky Gábor 
Csillag László 
Csillag Pál 
Csilling László 
E. Csimidijn 
Csókás János 
Czakó Tibor

В
D

Badinszky Péter XII/2, X X /2 -3 , XXI/3—4,
XXIV/'l Dank Viktor

S. Bajanik XXIII/3
Baki Miklós 1/2
Balázs Ádám XVII1/3
Balázs Endre XVIII/4 Deák István
Bálint Pál XVII/1—2 Z. Dembowski
Balkányi Bertalan XI/3—4 Dobos Irma
Balkay Bálint VIÍI/2, IX/3, X V /1-2 , XVII/3 R. Dokov
Bállá Imre X /l, XVI/1—2 Domokos Miklósné
Bállá Zaltán X V /l—2 Dömsödi János
Balogh Kadosa XXIIÍ4 Dormán József
Balogh Miklós VI/3 Dózsa Lajos
Bán Ákos IX/különszám, XIX/3 Drávucz Imre
Bándi Emese X/2 Dudkó Antónia
Barabás Antal VI/2, VII/2—3, VIII/2, IX/3, 

X/2, XIV/4 
XVII/4, XXIV/4

Dura Károly
Barabás László
Baranyai István VIII/3
Baráth István X V /l—2, XXIII/4 

X/4, XI/1, XXIV/3 EBárdossy György
Barna János XVII/1—2, XXI/1—2
Barnabás Kálmán V/l, VI/1, IX/1, IX/4, X/2, XI/2
Barta György VIII/3, XII/3—4, X V /l—2 Egerer Frigyes
Bauer Jenő XIII/2 Egerszegi Pál
Веке Imre X/3 Elek István
Bélteky Lajos 1/3, 1/4, II/2, II/3, 

V/3—4, VI/2, XIV/3
Elek Sarolta
Eőry Zoltán

Bendeffy László X X /2 -3 Erdélyi János
Benkő Ferenc V/l, V/2, V/3—4, VI/1, VI/2, 

VI/4, VII/1, VII/2—3, XIV/4, 
XV/4

Erkel András

Berlinger Henrik XXIV/4
Bernáth Zoltán XII/3 H4
Bildó Gábor X /l, XI/1 Г
Biró Béla VIII/2, X /l
Biró Ernő X V /l—2
Biró Péterné XXIV/4 Fábiáncsics László
M. Bochmann XVI/4 Facsinay László
Bódogh Endre X/2 id. Faller Gusztáv
Bodoky Tamás XII/3—4
Bodrogi Frigyes XI/3—4 Falu János
Bodrogi Ilona IX/3 Falus Gábor
Bognár József XIX/3 Falusi István
Bognár László XXI/1—2 Farkas István
Bohrr Péter IX/2, XII/2, XIV/1—2, Fejér Leon tin

XVIII/1—2, XXI//3—4, Fekete György
XXII/1—2 Fodor Béla

Boldizsár István XXIV/1 Fodor Tamásné
Boldizsár Tibor VIII/4, XXIII/1—2 Földváriné Vogl Mária
Bóna József XXII/4 Fülöp József
В. M. Bondarenko Х Ш /3-4
Boskovits Gábor VI/4
Böcker Tivadar VIH/l, VIII 4, IX/1, X/2 Fülöp Miklós
Buda Ernő XXIV/4 Füst Antal
Budai László 1/1, H /l
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XI/3—4, XVII/4, XIX/2
VII/2—3
XlII/jl
XVII/3
II/2, IV/1, V/3—4, XVI/1—2, 
XXIV/4
VIII/4, XX/1, X X  4, XXIV/3
XIII/1
VI/1
VI/4., VIII/2, X/3 
XI/1
VI/4, VIII/2, X/3 
XI/3—4, XII '2 
XV/3

VIII/4, IX/2, IX/különszám,
XI/3—4, XIII/1, XVII/4,
XVIII'S, XIX/4, XXIII/4,
XXIV/2
IX/3, XI/3—4
XVI/4
V/3—4
XVI/4
X/2
XV/3
XVII/4, XXIV/4 
XIX/3 
XXIV/4 
XV/3
III/l, V/3—4, XXIII/1—2

X/4
XI/3—4, XII/2 
VIII 2
XVII/1—2, XXI/1—2
V/2
XVII/1—2 
XII/3—4

VIII/4 
VIII/3 
1/4, II/2
X/3, XI/3—4, XIV/4 
IX/2, X/4, XI/3—4, XX/1 
XX/4 
XVI/1—2
XIV/3, XVIII/1—2 
XI/2, XV/3 
X /l
XX/1, X X /2—3
XV/4, XVIII/1—2, XX/1
XII/1
VIII/3, IX/1, XII/1, XV/3, 
XVI/4, XVIII/1—2, XIX/3, 
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Kucsora Sándor 6720 Szeged, Arany János u. 7. 10003/184 1984. IX. 5.
Dr. Kun Béla 3200 Gyöngyös, Bugát tér 5. 10003/156 1983. X. 13.
Lipi Imre 9400 Sopron, Üj u. 24 10003/129 1982. VI. 30.
Madai László 3200 Gyöngyös, Élmunkás u. 6. 10003/212 1985. V. 7.
Major Géza 7300 Komló, Hóvirág u. 4. 10003/138 1982. XI. 1.
Dr. Majoros György 7633 Pécs, Ybl M. u. 7/3. 10003/214 1985. V. 15.
Mészáros Ferenc 9700 Szombathely, Rohonci u. 25. 10003'134 1982. X. 3.
Molnár István 8200 Veszprém, Schönherz Z. u. 19. 10003/231 1986. XI. 12.
Molnár Miklós 3529 Miskolc, Testvérvárosok u. 38. 8/4. 10003/182 1984. VII. 18.
Palkó Miklósné 3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 14. 10003/190 1984. IX. 14.
Pálfy József 8200 Veszprém, Halle u. 9/G. II. 6, 10003/161 1983. XII. 5.
Heiner György 1023 Bp., Harcsa u. 2. II. 2. 10003/158 1983. XI. 28.
Siklóssy Sándor 3200 Gyöngyös, Aranysas u. 52. I. 3. 10003/154 1984. VII. 13.
Solti Gábor 1036 Bp. Uszály u. 4. 10003/215 1985. V. 7.
Szabó Attila 2330 Dunaharaszti, Jókai u. 6. 10003/173 1984. X. 4.
Szokolai György 3200 Gyöngyös, Bethlen G. u. 10. 10003/186 1984. VIII. 27.
Szűcs István 3508 Miskolc, Negyvennyolcas u. 23. 10003/176 1984. VI. 12.
Tóth Zsiga József 8400 Ajka, Üjélet u. 21. 10003/133 1982. IX. 26.
Vargha Imréné 1074 Bp., Dohány u. 1/b. 10003/131 1982. VI. 27.
Várhegyi Pál 3535 Miskolc, Kuruc u. 73. II. 3. 10003/217 1985. VI. 2.
Dr. Várkonyi József 3100 Salgótarján. Gorkij telep A/II. C. 10003/149 1983. V. 30.

4. Építésföldtan és vízföldtan
Dr. Dobos Irma 1027 Bp., Mártírok u. 44. 10005/229 1986. III. 11.
Gruber György 6900 Makó, Nap u. 9. 10005 '232 1986. XII. 8.
Kovács Zoltán 2510 Dorog, Tavasz u. 7. 10005/152 1983. VI. 30.
Kneifel Ferenc 8200 Veszprém, Cserhát u. 5/a. 10005/163 1984. II. 9.
Kumánovich György 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 16. 10005/206 1985. II. 20.
Nagyváradi Árpád 1139 Bp., Teve u. 45. 10005/242 1987. VIII. 27.
Papp Zoltán 9123 Kajárpéc, öreghegy u. 4. 10005/233 1986. XI. 18.
Pátfalvi Ferenc 1184 Bp., Széchenyi u. 83. 10005/223 1985. XII. 9.
Rozslay István 3534 Miskolc, Nyár u. 35/a. 10005/136 1982. IX. 26.
Sárközy János 1089 Bp., Mező Imre u. 71. 10005/225 1986. I. 12.
Szlaboczky Pál 1113 Bp., Kökörcsin u. 10. 10005/191 1984. IX. 14.
Szófogadó Pál 1051 Bp., József A. u. 24. 10005/238 1987. I. 16.
Tanács János 1104 Bp., Szentimrei út 23/B. 10005/150 1983. V. 30.
Tóth Miklós 7300 Komló, Béta-akna 3. IV/4. 10005 193 1984. X. 23.
Zsillé Lajos Ákos 1076 Bp„ Thököly út 17. I. 13. 10005/137 1982. X. 26.

5. Szénhidrogén- és mélységi vízföldtan
Bállá Kálmán 5000 Szolnok, Szántó krt. 14. 10007/164 1984. II. 9.
Papp Sándor 5000 Szolnok, Móra F. u. 11. 10007/245 1987. IX. 13.
Dr. Szentgyörgyi 5000 Szolnok, Jászi F. u. 20. 10007/246 1987. IX. 13.

Károlyné
Dr. Völgyi László 5000 Szolnok, Gutenberg tér 1. 10007/247 1987. IX. 13.
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Gasztonyi Éva geológust,
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Dr. Góczán Ferenc tudományos osztályvezetőt, 
(Magyar Állami Földtani Intézet)

Janositz Ferenc hidrogeológust,
(Dorogi Szénbányák)

Kengyel Miklós üzemegységvezetőt,
(Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
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Dr. Kertész Pál egyetemi docenst,
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Kondi József fúrómestert,
(Országos Érc és Ásványbányák)
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Szerkesztői
Lapunk színvonalának emelése, a felesleges többlet

munka elkerülése és a szerkesztés megkönnyítése 
érdekében az alábbiakban adunk tájékoztatást a 
szerkesztés irányelveiről és a kéziratok elkészítési 
módjáról.

A cikkek kívánatos terjedelme (ábrákkal együtt) 
3—6 nyomtatott (15—30) gépelt oldal. Nagyobb terje
delem csak kivételes esetekben fogadható el, de ilyen
kor a szerkesztő bizottság fenntartja magának a jogot, 
hogy a cikket több részben közölje. A szerző minden 
esetben a teljes cikket köteles beküldeni, akkor is, ha 
az esetleg több részletben fog megjelenni.

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

Lapunk általában csak első közlésnek ad helyet. A 
cikk beküldésével egyidejűleg a szerző nyilatkozni 
tartozik, hogy a cikk máshol még nem jelent meg. 
Máshol már megjelent cikkek közlését csak egészen 
különleges esetekben tesszük lehetővé.

Vállalati vagy népgazdasági adatok közléséért a 
szerzőt terheli a felelősség. Kérdéses esetekben a 
szerzőnek feletteseitől a cikkhez írásbeli engedélyt 
kell mellékelnie. Más szerzők megállapításait, ábráit 
stb. csak a forrásmunka megjelölésével szabad kö
zölni.

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

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

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

A SZÖVEG GÉPELÉSE

A cikkeket két példányban kell beküldeni. Csak 
géppel, 25 soros (2-es sorköz, egy-egy sorban 50 le
ütés, 3—4 cm-es margó) oldalakon írt, tisztán olvas
ható kéziratokat fogadunk el. A gépelt anyag első 
példányát és egy másolatot kérünk.

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

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

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

Egy oldalon legfeljebb három szövegközti javítás 
engedhető meg, ez azonban nem vonatkozik a betű
hibák javítására. A javított szöveg világos, jól olvas
ható legyen; ezért a hibás szót vagy betűt kék tintával 
húzzuk át, és a helyeset írjuk föléje. A margóra javí
tást írni tilos. Szavak vagy szövegrészek határozott 
áthúzással végrehajtott törlése nem számít javításnak.

A KÉZIRAT RÉSZE

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

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

További egy sor kihagyása után kezdjük a cikk ösz- 
szefoglalóját, amelyet a kézirat nyomdai előkészítését 
vei egyidejűleg orosz, német vagy angol nyelvre 
fordíttat a szerkesztőség. Az összefoglalónak legfeljebb 
20 sorban ac ikktartalomról kell az olvasót tájékoz
tatnia, ezért legyen tömör, de a lényeget kidomborító. 
Kerüljük az előzmények, a cikk tárgyát képező vizs
gálatokat kezdeményező és az azokon résztvevő szemé
lyek (vállalatok, intézmények) felsorolását, a felesleges 
jelzők és szóvirágok használatát és a cím kibővített 
ismétlését. Fogalmazáskor gondoljunk arra, hogy a 
magyar nyelvet nem ismerő szakember csak idegen 
nyelvű összefoglaló alapján tudja eldönteni, hogy a 
cikk érdekli-e vagy sem?

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

2. A cikk szöveges része, amelyet a korábban emlí
tett módon, folytatólagosan oldalszámozva, az alábbi
akra figyelemmel kell leírni.

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

b) A magyar helyesírás szabályaiban felsorolt, vala
mint a nemzetközi tudományos irodalomban használa
tos (pl. a mértékegységek, az elemek és vegyületek 
stb. jelölésére használt) rövidítéseken kívül a félre
érthető és az egyéni, önkényesen választott rövidíté
seket kerülni kell. Ha ilyenek használata indokolt, 
akkor ott, ahol a szövegben először fordul elő, a rövi
dítést értelmezni kell.

Mindenhol az Sí rendszer mértékegységei haszná
landók (lásd: Fizikai mérétkegységek neve, jele és 
mértékegysége című szabvány MSZ 4909/—11—70). Az 
elemek, vegyületek, ásványok stb. helyes írására 
Erdey-Grúz: A  magyar kémiai elnevezés és helyesírás 
szabályai (1—3. kötet. Bp. Akadémiai Kiadó, 1972— 
1974.) irányadó.

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

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

A szorzás jele általában a tényezők közé. a sor fél
magasságában iktatott pont. A szorzás jelét csak ak
kor kell kitenni, ha a két szomszédos tényező tört, ha 
ezzel zárójelet takaríthatunk meg, és ha számténye
zőkkel kell egymástól elválasztani. Egyébként elegendő 
a tényezőket üres betűhelyek kihagyásával egymás 
mellé írni.
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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 x (szorzás jele), vagy 
x (betű). Ha az írógépen nincs gömbölyű zárójel, he
lyette törtvonal csak akkor írható, ha az semmiképpen 
sem érthető félre (képletekben mindig gömbölyű 
vagy/és rajzolt zárójelet kell használni). Egyébként a 
zárójelet mindig utólag, kézzel kell berajzolni. Ugyan
csak rajzolni kell a képletekben vagy a szövegben 
valamilyen mennyiség jelölésére használt kis l betűt, 
amely egyébként könnyen 1 (egy) számjegynek olvas
ható.

e) Az irodalomjegyzékben sorszámmal ellátva fel
sorolt forrásokra a szövegben úgy utaljunk, illetve 
hivatkozzunk, hogy az idézet vagy utalás végén, a 
szöveg megfelelő helyén tegyük szögletes zárójelbe a 
vonatkozó irodalmi forrás sorszámát, a következő 
példák szerint: [3]; (Vö. [4] p: 32—40.); [2, 5, 8], [3—7]. 
Kerüljük az ilyen jellegű hivatkozásokat: „a [8] iro
dalom szerint. . . ” ; „az [5] irodalomban olvasható . . . ”.

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

ötnél több lábjegyzet esetében a lábjegyzeteket a 
szövegben sorszámmal jelöljük és a kézirat végén 
(lásd az 5. pontot) a lábjegyzeteket jegyzékbe fog
laljuk.

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

3. Az irodalomjegyzék ^azoknak az irodalmi forrá
soknak a felsorolása, amelyeket a szerző a cikk írásá
hoz felhasznált, vagy amelyekre a szövegben utalt. A 
cikk végére kerülő jegyzék elé címként többnyire ele
gendő annyit írni: Irodalom. Az egyes tételeket lássuk 
el sorszámmal (de ne tegyünk a szám után pontot), 
és a számot tegyük szögletes zárójelbe. A jegyzék 
tételeinek sorrendjét többnyire a szövegben való hi
vatkozás szabja meg. A tételek felsorolása a szerzők 
nevének betűrendje szerint csak nagyon bőséges bib
liográfia esetén indokolt.

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

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

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

könyv esetében: a kiadás száma (ha nem az első 
kiadásról van szó), több kötetes mű esetében a kötet 
száma, a megjelenés helye és éve, a kiadó neve (eset
leg a terjedelme, azaz oldalainak száma (pl.: 387 p.), 
vagy annak az oldalnak a száma (pl.: p: 225.), melyre 

szerző kifejezetten hivatkozni akar); 
folyóiratcikk esetében: a folyóirat teljes címe, év

folyama, illetve kötete, a megjelenés éve és az év
folyamon belüli sorszáma, valamint a cikk terjedelme 
(oldaltól oldalig, pl.: p: 304—317.);

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

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

időpontját).
Ha a szerző egy általa felhasznált forrásmunka iro

dalomjegyzékében talált adatra hivatkozik — anélkül,

hogy az eredetit látta volna —, akkor elegendő az ott 
talált adatokat közölni. Ilyen esetben az adatok után 
n. v. (non vidi =  nem láttam) rövidítést kell írni.

Az irodalomjegyzék helyes összeállításában segíte
nek az alábbi példák:

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

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

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

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

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

der elektrochemischen Schutzverfahren. Verlag 
Chemie GmbH Berlin, 1971.

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

productivity. J. Pet. Tech. 5 5537—42 (1979).
Az orosz szövegeket betű szerint (nem kiejtés sze

rint) kell átírni. A kötetszámot kettős aláhúzással (3),
[4] Bonnar, R. V.—Dimbat, M.—Stross, F. H.: Number

average molecular weights. Intersci. N. Y.; 1958.
[5] Éjgelesz, R. M.: Razrusenie gornüh porod pri

burenii. Nedra Moszkva, 1971. 
a folyóirat számát egyes aláhúzással (11) adjuk meg. 
Az oldalakat lehetőleg -tói -ig ajánlatos feltüntetni 
hosszú kötőjellel (32—6, 46—52, 114—6, 118—22, 196— 
203).

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

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

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

[10] Operating and service manual of vapor pressure 
osmometer. Hewlett-Packard.

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

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

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra

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

Máshonnan átvett ábrák csak a forrás megjelölésé
vel közölhetők.

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

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

A táblázatokat arab számokkal számozzuk meg (a 
táblázat jobb felső sarkán) abban a sorrendben, aho
gyan egymást a szövegben követik. A táblázatokat 
célszerű címmel ellátni és azt a táblázat fölé kell írni.
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A sortávolság a táblázatban nem lehet kisebb, mint 
másfeles. Ezért nagyobb táblázatokat célszerű A3 mé
retű papírra gépelni. Ügyeljünk arra, hogy a fej
részbe és az első függőleges, ún. „vezéroszlopba” írt 
szöveg is világosan olvasható és érthető legyen (lásd: 
A kézirat részei 2/b és 2/d pontját). A kinyomatott 
táblázat lapunk oldalának tükörméretét nem halad
hatja meg, ezért az álló táblázat szélessége 100, a fek
vő táblázaté pedig 150 leütésnél nem lehet több. Ha 
a táblázat szélessége ezeket az értékeket, sorainak 
száma pedig az 50-et meghaladja, a szerző a táblá
zatot több részesre vagy több oldalasra készítse, és 
azokat lássa el olyan jelöléssel, hogy összetartozásuk 
félreérthetetlen legyen.

7. A kézirat gépelt része után sorolandó ábrákat 
lehetőleg a közlésre szánt méretben készítsük el. A 
rajzokat a szerkesztőség átrajzoltatni nem tudja. így 
csak pauszrajzokat áll módunkban elfogadni.

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

A fényképeket papírra ragasztani tilos!
Az ábrák (rajzok, fényképek) hátoldalán (a fényké

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

Hírek

A világ legnagyobb szárazföldi fúrótornyának 
a Parker Drilling Co. (USA) által készített 201. 
sz. berendezés minősíthető. A rotary-rendszerű 
mélyfúróberendezés 15 000 m mélységig alkal
mazható, és az Oklahoma állambeli Anadarka 
Basin vidéken kerül felállításra, amely terület 
az USA leggazdagabb földgázlelőhelye.
(Energy Report, 8. к. 15. sz. 1981. aug. /I./ p. 7.)

(Energiagazdálkodás, 1982. 1. sz.)

A tengeri közlekedéssel foglalkozó brémai in
tézet jelentése szerint 1981. március végén a 
szocialista államok nélkül a kontinensek talap
zatán összesen 5230 nagy fúrófedélzetet tartot
tak üzemben (az úszó és a helyhez rögzítettek 
együttesen). Ez az előző évi 4317 egységhez ké
pest 23,3 százalékos emelkedésnek felel meg. 
A legtöbb berendezés az észak-amerikai konti
nensre esik — 3907 egység. A dél-amerikai kon
tinensen 518, az európai kontinensen (Jugoszlá
viával együtt) 210 fúrófedélzetet tartanak szá
mon. Ebből Nagy-Britanniára 58 berendezés 
esik.
Erdöl Informationen. 1981. 7. sz.

1980-ban kereken 104,1 millió tonnás olajter
meléssel első ízben lépték túl az évi 100 millió 
tonnás szintet. Így ez a térség olyan jelentős or
szágokat is túlszárnyalt a termelt olajmennyiség 
tekintetében, mint Líbia, Kuvait vagy Nigéria, 
és egy csapásra Mexikó olajtermelési szintjére 
emelkedett. A legnagyobb mennyiséggel Nagy- 
Britannia van az élen (80 millió t), majd 23,7 
millió tonnáéval Norvégia következik, Dánia 
termelése pedig 400 ezer tonna volt. A Shell 
szerint a felsorolt országok kőolajvagyona 1981 
elején 2 milliárd t, 710 millió t, ill. 65 millió t 
volt.

Földgázból ugyancsak 1980-ban 80,4 milliárd 
m:i-t termeltek, amiből Nagy-Britanniára 40,8, 
Norvégiára 28, Hollandiára pedig (tengeri terü
let) 11,6 milliárd m3 jutott. Becsült földgázva- 
gyonuk: Nagy-Britannia 700, Norvégia 1210, 
Hollandia (tengeri terület) 300 milliárd m3.

Europe Oil-Telegram 1981. 26. sz.
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HÍREK

Néhány új energiaforrás kilátásai és lehetőségei*

I. Meg nem újítható energiaforrások

Az 1. sz. táblázat a Föld gazdaságosan kiaknázható szénforrásainak becslését adja A. S. Asztahov (Szov
jetunió) tanulmánya alapján.

Gazdaságosan kiaknázható szénkészletek
1. sz. táblázat

Gazdaságosan kiaknázható szénkészletek
összes

földtani
szénkészlet

Mdt
Mdt

Kitermelési költségek 
(dollár/1975) (t ETA) (

összes
10 11—20 21—30 31—40

Fejlett ipari országok 
Fejlődő országok

8460
1666

2429
1386

291
425

784
945

592
16

762

összesen: 10126 3815 716 1729 608 762

A 2. sz. táblázat A. K. Arsky (Szovjetunió) becslése szerinti földgázkészletek adatait szemlélteti.

Hagyományos földgázkészletek (Bim)
2. sz. táblázat

Kiaknázható földgázkészletek
Geológiai
készletek

Bim3 Összes
Bim3

(dollár t ETA)

90 90— 130 131—180

Fejlett ipari országok 
Fejlődő országok

284
141

207
120

141
114

36 30 
6 —

Összesen 425 327 255 42 30

A 3. sz. táblázat a világ 
U3ö 8-nál kisebb kitermelési

urániumforrásainak adataira vonatkozó 
költségek esetében.

A világ urániumkészletei (103 t)
(kivéve a szocialista országokat)

értékeket közli a 130 dollár (kg)

3. sz. táblázat

Feltárt készletek Reménybeli készletek

Fejlett ipari országok 1459 1841
Fejlődő országok 548 322

összesen 2007 2163

A 4. sz. táblázat a világ kőolajkészleteinek adatait 
tartalmazza A. K. Arsky (Szovjetunió) összeállítása 
alapján. Az adatok nem tekinthetők teljesen ponto
saknak a hiányos információk miatt, de ennek elle
nére megfelelő alapot adnak a következtetésekre: a 
világ szénhidrogénkészlete reményt ad arra, hogy a 
kőolajtermelés szintje igen magasan maradjon tovább
ra is (4,0—4,2 Mrd t ETA, legalábbis a következő

évszázad közepéig). A huszadik század végén a nem 
konvencionális szénhidrogének (olajpala, aszfaltho
mok, nehéz olaj stb.) gazdaságos kinyrésének fejlő
désével az olajtermelés még fokozódhat is. A kőolaj
árak 1,5—2.0-szeres emelkedése pedig az olcsó szénből 
előállított szintetikus kőolajszármazékokat verseny- 
képessé teszi.
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A világ kőolaj-, olajpala- és aszfalthomok-készletei (Mrd t) 4. sz. táblázat

]

Műszakilag kiaknázható források

Földtani
részletek

Feltárási és kitermelési költség 
Összes . dollár/t

90 90— 130 130—180 180
Kőolaj 765 418 240 37 41 100

Fejlett ipari országok 236 123 39 15 18 51
Fejlődő országok 529 295 201 22 23 ,  49

Olajpala 500 300 — 26 93 181
Fejlett ipari országok 350 210 — 21 84 105
Fejlődő országok 150 90 — 5 9 76

Aszfalthomok 220 110 — 6 14 90
Fejlett ipari országok 120 60 — 6 9 45
Fejlődő országok 100 50 — — 5 45

Nehézolaj 430 172 14 27 46 85
Fejlett ipari országok 20 8 1 2 2 3
Fejlődő országok 410 164 13 25 44 82

A világ összes folyékony
szénhidrogénforrása 1915 _1000 ____ 254 _ 96 194___ __456

II. Megújítható energiaforrások Az 5. sz. táblázat a világ potenciális megújítható
energiaforrás-adatait tartalmazza, s utal egyes tech-

Újabban egyre nagyobb reményeket fűznek a meg nológiák jelenlegi fejlettségi szintjére is.
újítható energiaforások fejlődéséhez.

5. sz. táblázat
A világ potenciális megújítható energiaforrásai

Műszaki
potenciál Technológiai fejlettség

(Mrd t ETA)

Napenergia 540a Helyi felhasználási szint 3—i3 Mrd t ETA/a
Szélenergia 3 Lehetséges felhasználás 1 Mrd t ETA/a
Vízenergia 2,9 Gazdaságos potenciál 1 Mrdt t ETA/a

1 0—1 3
Hullámenergia lb ' ?
Óceán hőgrádiens 0,35c ?
Geotermikus (forróvíz és gőz) 0,1 Jelenleg 1,3 M t ETA/a felhasználás
Ár-apály 0,04 0,2 M t ETA/a felhasználás

a =  A földfelszín 1%-os felhasználását feltételezve c =  A tengerparttól számítva 10 km-es távolságon
b =  35 km-es fronttal belül

III. Előrejelzések a világ energiarendszerenek hosszutavu fejlodesere

Jelenleg néhány ország (Szovjetunió, USA, NSZK 
stb.) és nemzetközi szervezet (pl. IIASA) intenzíven 
foglalkozik átfogó, hosszútávú energiafejlesztési ter
vek kidolgozásával. Bár a megközelítések eltérőek, az 
energiarendszer fejlődésének modellezéséhez a követ
kező kiinduló adatokat veszik figyelembe: népesség
alakulás; egy főre jutó energiafogyasztás és a várható 
fejlettségi szint; hozzáférhető fosszilis (korlátozott) 
energiaforrások és költségeik; a megújítható energia

potenciálja és várható jövőbeni fejlődése; a legvaló
színűbb, gyakorlatilag kimeríthetetlen energiaforrás 
(nukleáris, termonukleáris és szélenergia) és költségei; 
és az energiaigény jövőbeni alakulásának irányzatai.

A következő táblázatok szemléletes képet adnak a 
világ huszonegyedik század közepéig várható népes
ségalakulására, gazdasági fejlődésére, az energiaigény 
alakulására és eme igények kielégítésének lehető
ségeire:

A népesség növekedésének előrejelzése (M)
6. sz. táblázat

1975. 2000. 2025. A huszonegyedik 
század végén

Iparilag fejlett országok 
Fejlődő országok

988,3 1276 1430 1565

minimum 2800 3900 5600 9000
maximum 4800 8000 120000

Egész világ 3800 5100—6300 7000—9500 10500—13500
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A gazdasági növekedés előrejelzése 7 .sz. táblázat

1975. 2000. 2025. A huszonegyedik 
század végén

Iparilag fejlett országok
Bruttó nemzeti termék

(Mrd dollár) 3477 6000—6700 9000—10 000 12 000—15 000
Átlagos évi növekedési arány (%) 
Egy főre jutó bruttó nemzeti

— 2,2—2,7 1,5-1,7 0,4—0,5

termék (E dollár) 

Fejlődő országok

3,5 4,7-5,2 6,3—7,0 7,5—10,0

Bruttó nemzeti termék
(Mrd dollár) 523 1100—1400 4700—7600 35 000—70 000

Átlagos évi növekedési arány (%) 
Egy főre jutó bruttó nemzeti

— 3—4 6—7 2,7—3,0

termék (E dollár)
Egy főre jutó energiafogyasztás

0,187 0,25—0,30 0,85—1,0 3,8—5,8

(t ETA/fő) 2,36 3,6 4,4 6,2

Az energiafogyasztás előrejelzése (Mrd t ETA) 8. sz. táblázat

1975 2000. 2025. A huszonegyedik 
század végén

Szén 2.88 5,3 8,4 4,1
Olaj, beleértve a szintetikus nyersolajat 3.87 5,8 7,3 6.0
Gáz, beleértve a szintetikus gázt 1.56 3,3 3,7 1,3
Nukleáris anyagok 0,15 2,3 7,7 41,8
Megújítható energiák 0,49 1,3 2,9 11.8
Ezenkívül szintetikus gázzá és 
olajjá alakított szén — 0,25 2,0 3,2

ÖSSZESEN 8,95 18,0 30,0 65,0

Kivonat a Nemzetközi Szervezetek anyagaiból (1981.év 5. szám p. 168—176)

A világ földgázkészletei*

Gazdasági világövezetek
Készletek

1980 1981 
Tm3

Változás
1981/1980

%

Eloszlás
1981
%

Nyugat-Európa 3,8 4,5 +18,4 6,0
Kelet-Európa 0,3 0,3 +  0,0 0,4
Szovjetunió 25,5 26,0 +2,0 34,8
Afrika 6,0 5,9 -1 ,7 7,9

(5,6)
Közel-Kelet 21.0 21,3 +1,4 28,5

ebből OPEC (20,6) (20,9) (+1,5) (28,0)
USA 5,5 5,4 -1 ,8 7,2
Kanada 2,4 2,5 +4,2 3,4
Közép-Amerika 1,7 1,8 +5,9 2,4
Dél-Amerika 2,4 2,7 +12,5 3,6

ebből OPEC (1,3) (1,3) (+0,0) (1,7)
Kínai Népköztársaság 0,7 0,7 +  0,0 1,0
Távol-Kelet 2,6 2,6 +  0,0 3,5

ebből OPEC (0,7) (0,7) ( +  0,0) (1,0)
Ausztrália, TJj-Zéland 1,0 1,0 +  0,0 1,3

összesen: 72,9 74,7 +2,5 100,0
(—86,5 (—88,7

Gt ETA)** Gt ETA)**

Ebből OPEC 28,2 28,5 + M 38,2
(-34,1 (—34,5

Gt ETA)** Gt ETA)**

*Gazdaságosan kitermelhető készletek, a mindenkori évkezdeti állapot szerint. 
**Az átszámítás ETA-ra az illető országokra jellemző fűtőérték álapján.
Forrás: Glückauf, 117. к. 7. sz. 1981. ápr. 2. p. 401—403.
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A világ kőolajkészletei*

Készletek Változás Eloszlás
Gazdasági világövezetek

1980
Gt

1981
1981/1980

%
1981
%

Nyugat-Európa 3,2 ЗД -3 ,1 3,5
Kelet-Európa 0,4 0,4 +  0,0 0,5
Szovjetunió 9,1 8.6 — 5,5 9,7
Afrika 7,6 7,3 — 3,9 8,3

ebből OPEC (6,6) (6,4) (-3 ,0) -  (7,2)
Közel-Kelet 49,3 49,3 +  0,0 55,8

ebből OPEC (48.6) (48.7) (+0,2) (55,1)
USA 3.6 3.6 +  0,0 4Д
Kanada 0,9 0,9 +-0,0 1,0
Közép-Amerika 4,3 6Д +41,9 6,9
Dél-Amerika 3,6 3,6 +  0,0 4,1

ebből OPEC (2,7) (2,7) +0,0 (3,1)
Kínai Népköztársaság 2,7 2,8 +3,7 3,2
Távol-Kelet 2,3 2,3 +  0,0 2,6

ebből OPEC (1,3) (1,3) +  0,0 (1,5)
Ausztrália, Űji Zéland 0,3 0,3 +0,0 0,3

összesen: 87,3 88,3 +1,1 100,0
(—125,7 (— 127,2
Gt ETA) * Gt ETA)*

Ebből OPEC-országok 59,2 59,1 —0,2 66,9
(—85,2 (—85,1

Gt ETA) * Gt ETA)*

♦Gazdaságosan kitermelhető készletek, az olajhomokok és olajpalák olaja nélkül. Minden adat az évkez
deti állapotot jelenti.
Forrás: Glückauf, 117. к. 7. sz. 1981. ápr. 2. p. 401— 403.

A világ szénkészletei

Gazdasági világövezetek Szénkészletek Ebből feketeszén Stat. élet-
Gt ETA %  Gt ETA %  « tartam, év

Nyugat-Európa 90,5
KGST-országok 211,9
Észak-Amerika 195,3
Közép- és Dél-Amerika 4,5
Afrika 32,7
Ázsia (Szovjetunió nélkül) 116,1

ebből Kína (99,0)
Ausztárlia, Űj-Zéland 36,5

13,2 70,5 14,4 281
30,8 134,2 27,5 169
28,4 108.8 22,3 159
0,6 2,5 0,5 167
4,8 32,5 6,7 320

16,9
(14,4)

113,9
(99,0)

23,3
/•on Q\

132
149

5,3 25,4 5,2 298

Világ összesen 687,5 100,0 487,8 100,0 175

Forrás: Glückauf, 117. к. 7. sz. 1981. ápr. 2. p. 401— 403.
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