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Az érc- és ásványbányászati 
nyersanyagok
ásványvagyon-gazdálkodásának 
korszerűsítési törekvései

A magyarországi érc- és ásványbányák 27-féle 
nyersanyag kutatását, termelését biztosítják. A nyers
anyagok részben hasznosítható anyagi tulajdonságaik, 
részben teleptani jellegük alapján csoportosíthatók. 
A nyersanyagkutatás és az ásványvagyon-gazdálkodás 
korszerűsítésének alapja a helyes teleptani modellek 
ismerete. A legfontosabb nyersanyagok esetében a 
nyersanyagtest morfológiája, anyagi összetétele és ge
netikai jellege a meghatározó. A magmás testek típu
sai a liquid magmás wehrliit, a kisintrúziós porfiros 
rézérc és kálitrachit. A vulkáni kőzettestekhez kap
csolódnak a perlit extrúziós dómjai, a vulkáni tufa
leplek zeolites nyersanyagai és pumicitjei, a vulkáni 
kürtők, kalderák Stockwerkes impregnációs kovás- 
ércszulfidos telepei, valamint a hólyagos-salakos szö
vetű egykori lávaár kőzetek. A hidrotermális telepek 
nemesfém és polimetallikus teléred, kürtőbreccsái, 
ércoszlopai, valamint a tölcsér alakú elváltozási zó
nák agyagásvány telepei és a  kontakt metaszomatikus 
szkarnos átalakulások külön teleptípusokat képeznek. 
A vulkáni-üledékes telepek részben rétegkövető, rész
ben utóvulkáni-limnikus epitermális telepei dobostor- 
ta-kiékelődő lencseformákat mutatnak. A szárazföldi 
mállást telepek részben karsztos töbrök, részben ré
tegszerű lencsék vagy kanyonszerű völgykitöltések, 
valamint lencsés deltaüledékek formájában kaolini- 
tes-illites összetételűek. A tengeri üledékek síkparti 
laguna strand homokjai, a biogén karbonátos zátony- 
képződmények, a sekélyvízi evaporitok, neritikus kar
bonátos (mészkő, dolomit) kőzetek és mélyvízi agya
gos-mangánércek táblás telepeket alkotnak! A meta
morf telepek részben házi sós intrúzió és üledék kon
taktuson létrejött talk szerpentin, részben eltérő ösz- 
szetételű üledékkontatuson metamorf hatásra létre
jött leokofillit telepeket alkotnak.

A sokféle nyersanyag kutatásánál a nyersanyag 
födtani térképezés, a földtani-geofizikai távérzékelés, 
a felszíni és bányabeli geofizikai-geokémiai vizsgála
tok, valamint a fúrásos kutatások és a bányaföldtani 
felmérések módszereit alkalmazzuk. Az így nyert ada
tokat számítógépes feldolgozás segítségével egységes 
ásványvagyon-gazdálkodási rendszerben értékeljük.

A hazai érc- és ásványbányászat négy évti
zeddel ezelőtt egy viszonylag nagy kutatási és 
bányászati hagyományokkal rendelkező szerve
zett nagyüzemi ércbányákból (Rudabánya, 
Recsk), valamint a számtalan kisüzemi szinten 
dolgozó ásványbányákból jött létre. Ez az el
térő ipartörténeti múlt az ásványvagyon-gaz
dálkodás kutatási és bányászati szemléletmód
jában mindvégig megmutatkozott. A földtani- 
teleptani viszonyok a mintegy 27-féle nyers
anyag esetében minden tekintetben (anyagi tu
lajdonságok, alaki jelleg és telepképződés) igen 
változatosak. Ugyanakkor a természeti paramé
terek tekintetében az ércbányászati nyersanya
gok döntően abban különböznek az ásványbá
nyászattól, hogy azok hasznos alkotói a fémek, 
dúsítással, előkészítéssel kinyerhetők. A fémek 
értéke a mindenkori világpiaci árak alapján

nagy biztonsággal meghatározható. Ezért az 
ércbányászati nyersanyagok, „műrevalósági mi
nősítése” a hasznos alkotóelemek tartalma és 
mindenkori értéke alapján számítható.

Az ásványbányászati nyersanyagok többségé
ben a hasznos alkotók mennyisége közvetlenül 
nem határozza meg annak felhasználhatóságát 
és piaci értékét. Ugyanis ezek a tulajdonságok 
(főleg a fizikai paraméterek) nem additívek, 
ezért több változó együttes hatásaitól függ
nek (pl. ásványtani rácsszerkezeti tulajdonsá
gok). Erre példaként említjük, hogy a rátkai 
bentonit 40% átlagos montmorillonit tartalmá
val mélyfúrási célra alkalmas, míg az isten- 
mezejei bentonit 65—70% montmorillonit-tar- 
talma ellenére nem. Mindkét lelőhely bentonit- 
ja alkalmas öntödei formázóanyag-gyártásra, 
de egymást nem helyettesíthetik, mert az 
egyik, főleg száraz, a másik nedves formázó
anyagként hasznosítható. Ez az oka annak, 
hogy az ásványbányászati nyersanyagokra a 
„műrevalósági minősítés” eddig alkalmazott 
módszertana nem került alkalmazásra.

Mindezek mellett az elmúlt 40 évben az ás
ványbányászat nyersanyagainak felhasználása 
hazánkban, de világszerte is megnőtt (ipari ás
ványok, nem fémes ásványok). Gyakorlatilag 
olyan iparág fejlődött ki, mely egy-egy nyers
anyagából eltérő előkészítési, dúsítási technoló
giával igen sokféle felhasználhatóságú és piaci 
értékű terméket tud előállítani. Ezen ipari fej
lődéssel egyidőben a nyersanyagkutatás — mi
nősítés és értékelés módszertana is változott —̂ 
fejlődött a hagyományos szemléletben.

Az érc- és ásványbányászati nyersanyagok 
kutatása és ásványvagyongazdálkodása korsze
rűsítési feltételeinek vázolása előtt röviden is
mertetjük a legfontosabb nyersanyagok telep
tani típusait és földtani modelljét. A nyers
anyagok hasznosítható anyagi tulajdonságai 
szerint a következőképpen csoportosíthatók:
— Fekete fémércek (Fe, Mn)
— Nehéz színesfémércek (Cu, Pb, Zn)
— Nemesfémércek (Au, Ag)
— Magas kovasav-tartalmú kőzetek (kvarcit, 

kovaföld, kovás homokkő)
— Szulfátos kőzetek (gipsz-anhidrit, barit, alu- 

nit)
— Földpátos kőzetek (kálitrachit, kálitufa, 

földpátos homok)
— Karbonátos kőzetek (nagy tisztaságú mész

kő, dolomit, puhamészkő)
— Agyagásvány-tartalmú kőzetek (bentonit,
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kaolin, Iliit, halloysit, allevardit, pirofillit, 
talkum)

— Vulkáni üvegek (perlit, szurokkő, pumicit, 
zeolitok)

— Törmelékes üledékek (darakavicsos homok, 
durva-finom homokok)

A felsorolt anyagi tulajdonságok elsősorban 
a felhasználás szempontjainál döntőek, ugyan
akkor a teleptani adottságok a kutatás korsze
rűsítésénél meghatározóak. A fontosabb telep
típusok a következők:

1. Magmás telepek (magmás testekben talál
ható telepek)

1.1. Liquid-magmásan elkülönült lencsék a 
peridotitban a wehrlit testek (Szarvaskő). A 
magas Fe-, Ti-tartalmú nyersanyag test homo
gén belső felépítésével elkülönül a bezáró kő
zettől. Kis nyersanyag-készlettel rendelkező 
(103 t).

1.2. Az intermedier kis intruziók porfiros 
testjein belül találhatók a tömeges-stockwerkes 
hidrotermális ércesedések hintett-eres formá
ban. (Recsk mélyszinti porfiros rézérc.) Az int- 
ruzión belül köpenyszerűen elhelyezkedő kő- 
zetelváltozási övék kovás-kvarc, szericites-pro- 
pilites-flogopitos) az ércesedés intenzitását köz
vetve jelzik. Ezek alacsony fémtartalmú nagy 
nyersanyag-készletekkel (10'—10R t) rendelkező 
testek.

1.3. Porfiros szövetű kis intruziókban meta- 
szomatikus átalakulásként adulárosodott káli- 
trachit jött létre. (Telkibánya—Kányahegy.) A 
jelenlegi oxidációs zóna azon övei hasznosítha
tók (K 10%), ahol nincs hidrotermális kőzetel
változás (szulfidmentes). Az ép kőzetek közepes 
készlettel rendelkeznek (10K t).

2. Vulkáni telepek (vulkáni kőzettestek tele
pei)

2.1. Savanyú riolitos vulkáni extruziós dó
mok változó felépítésűek kontakt zónával és 
külső fellazult (breccsás, horzsás) köpennyel. A 
túlhűtött savanyú vulkáni üvegtípusok (perlit, 
szurokkő, horzsakő) a kötött víztartalomtól füg
gően eltérő duzzaszthatósággal jellemezhetők. 
(Pálháza, Nagybózsva.) A hasznosítható kőzet
típusok sok köztes meddővel, közepes készlettel 
(10°—107 t) rendelkeznek.

2.2. Vulkáni tufaleplek (savanyú riolit ártu
fákból származó szárazföldi és vízi felhalmozó- 
dású telepek). A nagy üvegtartalmú horzsakő
ből és üvegtörmelékből álló kőzetanyag részben 
diagenetikusan, részben másodlagosan zeolito- 
sodott (klinoptilolit, mordenit). Az egyes pa
dokban feldúsult horzsakő szakaszok a legked
vezőbb abszorpciós tulaj donságúak. Másodla
gos zeolitosodás repedezett zónák mellett je

lentős. (Rátka, Mezőzombor.) A táblás telepek 
készletei jelentősek (10(:—108 t).

Az ép, hullott tufák leplei kevésbé kötöttek, 
mint a zeolitok, ezek üveges alkotói jól duz
zadnak (Szegi pumicit).

2.3. Vulkáni kürtők kalderák belsejében a 
breccsákat szeszélyesen cementál ják kovás- 
ércszulfidos (Au, Ag, Cu) hintések, impregná- 
ciók. Ezek a Stockwerk telepek szeszélyes 
belső felépítésűek (Recsk lahócai enargitos, lu- 
zonitos rézérc). Az egyes érctestek kis készlet
tel rendelkeznek (104—105 t).

2.4. Vulkáni kürtők és lávaárak felső gázdús 
rétegeiből képződtek a hólyagos-salakos szöve
tű kőzetek. Ezek a telepek változó porozitásúak, 
nyelvszerű vagy szabálytalan tömbformájúak 
(mindszentkállai hólyagos bazalt), viszonylag 
kis készletekkel (10J t) rendelkeznek.

3. Hidrotermális telepek

3.1. A telérek (érctelérek) részben a rövid 
csapáshosszú, de széles húzásos hasadékok 
(Gyöngyösoroszi Károly telér), részben a hosszú 
csapé sú, de vékony nyomásos breccsás hasadé
kok (Gyöngyösoroszi Aranybányabérc telér) 
hidrotermális érckitöltései (Au, Ag, Pb, Zn, Cu) 
meddő kísérettel (kovás, szufátos, karbonátos, 
agyagos). Az ércesedés a teléren belül függő
leges vagy ferde irányú oszlopszerű feldúsulá- 
sokat mutat. Bizonyos lelőhelyeken csak érc
oszlop található (Pátka Kőrakáshegy). Az egyes 
telérek fémkészletei kicsik (104—105 t).

3.2. Hidrotermális metaszomatikus zónák 
vagy a magmás test kontaktusán, vagy a kitö
rési központok felvezető csatornái és telérei 
mellett alakulnak ki. Ahol a mellékkőzet meta- 
szomatózisra érzékeny (karbonátok), ott az 
anyagkicserélődés csaknem teljes és így dús ér
ces testek jöttek létre (Recsk mélyszinti szkar- 
nos Cu és Zn). Ezek a testek változatos alakúak 
(lencsék, zsebek, tömzsök) és éles határral ren
delkeznek. Viszonylag kis készletüek (102—10'1 
t).

A kitörési központok körzetében a hidroter
mális átalakulási övék többnyire tölcsérszerűek. 
Ezek 10—30 m széles legyező szerű sávok (ko
vás, kovás-alunitos, kaolinos, allevarditos) az 
eredeti mellékkőzet szövetét megtartva alakí
tották át (Mád—Királyhegyi kaolin). A meta
szomatikus zónák kis nyersanyag-készlettel jel
lemezhetők (103—104 t).

4. Vulkáni-üledékes telepek

4.1. Egyidejű vulkáni tufaszórás terméke üle
dékkel keveredve az üveganyag halmi rolízises 
agyagásványos elbontását eredményezi. (Isten- 
mezejei bentonit.) Ezek a rétegkövető telepek 
viszonylag nagy kiterjedésűek és minőségük a 
hozzá keveredő üledék mennyiségétől függ
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(géles-homokos bentonit). Közepes készletekkel 
jellemezhetők. (105—101' t).

4.2. TJtóvulkáni-limnikus telepek áthalmozott 
vulkáni kőzetek üledékképződési fáciesei (ka- 
vicsos-homokos-agyagos) és az utóvulkáni te
vékenység révén képződött kőzetek (geizir- 
limnokvarcit) váltakozásából állnak.

A telep függőlegesen dobostorta szerkezetet 
mutat (rátkai limnokvarcit-bentonit-kaolin, er- 
dőbényei kovaföld-kvarcit), míg vízszintesen a 
lencsésen kiékelődő üledékképződő fáciesek 
(füzérradványi kavicsos-homokos-tiszta illit) 
követhetők. A másodlagos utó vulkáni hatások 
(kovásodás, adulárosodás stb.) bonyolítják az 
amúgy is változatos telepek minőségét. Általá
ban közepes-kis készlettel rendelkező telepek 
(105—io° t).

5. Szárazföldi mállást és sekélyvízi üledékek

5.1. Karsztos töbrökben felhalmozódott ho
mokos-agyagos mállási termékek tartoznak ide 
(felsőpetényi halloysit, sárisápi kaolinos ho
mokkő). A másodlagos oxidáció hatására a ki
emelt helyzetű töbrök anyagásványai kedvező
en feldúsulnak és a szennyezőktől (Fe, Mn) 
mentesülnek. Kis kiterjedésű, változó minősé
gű ,kis készlettel rendelkező (104—10r’t) telepek.

A karsztos töbrökben felhalmozódott man- 
gánérces kőzetek másodlagos cementációs ha
tásra feldúsulnak fémtartalmúkban. (Ürkút— 
Csárdahegyi vasas oxidos mangánérc).

5.2. Szárazföldi málícstermékek sekély édes
vizeiben felhalmozott termékek rétegszerüen 
kiékelődő lencsék sorozatából állnak. (Nemti 
tarka-vörös agyagok) Kis készletekkel (10’’ t) 
rendelkező, változó minőségű telepek.

Vulkáni tufák szárazföldi mállása esetén az 
üveganyag teljesen kaolinná alakul és ka
nyonszerű völgyben felhalmozódó testet alkot. 
(Szegi kaolin.) A szabálytalan nyersanyagtest 
jó minőséggel, de kis készletekkel (10’ t) jel
lemezhető.

5.3. Delta üledékként az egykori tengerpart 
mocsaraiban telepszerű lencsés tűzálló agyag 
testek képződtek (felsőpetényi tűzállóagyag). A 
telepes összlet jelentős készletekkel rendelkezik 
(10° t), de a jó minőségű agyagok kis lencséket 
képeznek 10'—104 t).

6. Tengeri üledékek

6.1. A strandhomok fácieseiben (síkparti-la- 
guna üledékek) az egykori karbonátos alap
hegység környezetében kvarchomokok képződ
tek (fehérvár-csurgói üveghomok, kisőrsi öntö
dei homok) a produktív összlet az egykori több 
kilométeres parti sáv mentén 2—300 m széles
ségben található, ahol egyben a nehézásványok 
is (titanomagnetit, rutil, monacit, cirkon) is fel
dúsulnak. A teleptanilag az egykori partvonal

hoz kötött rétegsáv készletei jelentősek (10°— 
107 t).

6.2. Zátony képződmények főleg biogén kar
bonátos anyagból (alga, korall, moluszka stb.) 
képződött kőzetek, melyeket magas karbonát
tartalma, laza szövete tesz ipari felhasználásra 
alkalmassá (zebegényi festékföld). Ezek a vál
tozó méretű lencsés-réteges telepek részben ho
mokos kavicsos, részben tömött mészköves pa
dokkal tagoltak. Közepes készletekkel (106 t) 
jellemezhetők.

6.3. Sekélyvízi evaporitok gipsz-anhidrit 
képződményei jelentős méretű rétegzett telepe
ket alkotnak. Másodlagosan a tektonika és a 
gipszanhidrit átalakulás eredményeként gyűrt 
evaporit dómok jelentkeznek. A nagy vastag
ságú evaporit összlet jelentős készletekkel ren
delkezik (107—108 t). (Alsótelekesi gipsz-anhid
rit.)

6.4. Mélyvízi karbonátos képződmények nagy 
kiterjedésű táblás telepeket alkotnak. Az egyen
letes minőség és nagy tisztaság révén fontos 
ipari nyersanyagok, melyek nagy készletekkel 
rendelkeznek. (10'—10a t) (felnémeti mészkő, 
pilisvörösvári—iszkaszentgyörgyi dolomit).

6.5. A mélyvízi agyagos kőzetek jól követ
hető rétegzett, táblás telepeket alkotnak. Ho
mogén felépítés (felsőpetényi csempeanyag) és 
nagy kiterjedés jellemzi jelentős készletekkel 
(107—10<J t).

A tenger alatti hidrotermális működés ered
ményeképpen a glaukonitos agyagokat mangán 
dúsulás kíséri (úrkúti karbonátos mangánérc). 
A dobostorta szerkezetű telepek másodlagos ha
tásra több helyen erősen gyüredezettek. Má
sodlagos oxidációs hatásra felső részük oxidos 
mangánérccé alakult át (Úrkút). Az elsődleges 
karbonátos mangánérc-telepek jelentős készle
tekkel, míg az oxidos mangánérc-telepek köze
pes készletekkel (106 t) jelentkeznek.

7. Metamorf telepek

7.1. Magmás kőzetek közepes mértékű meta
morf átalakulási terméke a bázisos intrúzió tö
megének szerpentinésedése és az intrúzió kon
taktusán létrejött talk (Felsőcsatár). A szerpen
tin tömzsös, tömeges, közepes készletekkel (10|J 
t), míg a talk kis készletekkel (104 t) rendelke
ző lemezes táblákat alkot.

7.2. Agyagás vány-tartalmú üledékes kőzetek 
közepes metamorf hatásra főleg csillámmá ala
kulnak. A szeszélyesen elhelyezkedő, kiékelődö 
lenesé két alkotó leukofillit telepek ilyenek 
(Sopron). Készletei kicsik (102—104 t).

A jelenleg vázolt földtani-telep tani modellek 
egy ismeretességi szintet tükröznek, de az 
újabb kutatások azokat lényegesen módosíthat
ják. Az érc- és ásványbányászati nyersanyagok 
változatos földtani teleptani modelljei eleve
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megkövetelik az egyes típusoknak legjobban 
megfelelő kutatási és értékelő módszer kivá
lasztását. Ennek alapján a korszerűsítés sem 
történhet egy kaptafa szerint.

Kutatási módszerek korszerűsítését az 1980-as 
évek közepétől az alábbiak szerint végezzük és 
tartjuk szükségesnek.

Nyersanyag földtani térképezés szinte min
den esetben szükséges. A jelenleg rendelkezés
re álló földtani térképek nem elégítik ki a spe
ciális nyersanyagkutatás igényeit. Ezek elsősor
ban a képződési modell morfológiai, anyagi, te
lepülési szempontjára kell, hogy irányuljanak. 
Ez a módszer a fúrások telepítése előtt kell 
tisztázza a felszíni képződmények telephez vi
szonyított (fekü, fedő) helyzetét, a települési 
jellegeket (dőlés, csapás irányát!) a részletes 
tektonikai adatokat. A fedett telepek közvetett 
jelenlétére lehet ebből következtetni. Ilyen tí
pusú bejárásos földtani térképezést folytatunk 
Istenmezeje—Pétervására körzetében, ahol a 
bentonittelep fekü és fedő homokköveinek új- 
ravizsgálatával kiderült, hogy a kutatási terület 
bővíthető, a korábbi megítéléshez képest. Ha
sonlóképpen földtani térképezéssel el lehet dön
teni, hogy egy perlitkibúvás egy riolit lávaár 
végét vagy egy extrúziós dómot képviseli (pl. 
Tokaji hegységben). Mai ismereteink szerint ál
líthatjuk, hogy részletes, speciális térképezéssel 
több új nyersanyaglelőhely felismerése lehet 
még hazánkban.

A földtani távérzékelést a hazai nyersanya
gok kutatásánál még alig alkalmaztuk. Ennek 
segítségével a hagyományos földtani képet 
nyersanyag-lelőhelyeink modelljeiről módosít
hatjuk. Az űr- és légifotó analóg értékelések, 
illetve a nyersanyag-kőzetanyag speciális ref- 
lektancia értékeinek számítógépes feldolgozásai 
lehetővé teszik teljesen új anyagi, morfológiai 
összefüggések, tulajdonságok feltárását. A föld
tani és geofizikai (gammaspektrometriai) távér
zékelési adatok együttes értékelése tette lehe
tővé új alsó riolittufa-kibúvások felismerését 
Istenmezeje környékén. Az űr- és légifotó in
terpretációval sikerült mind a Tokaji, mind a 
Mátra-hegységben paleovulkáni, kitörési köz
pontokat felderíteni, míg az Aggtelek—Ruda- 
bányai hegységben ezen módszerek bizonyítot
ták, hogy a gipszes összlet antiklinális szerke
zethez kötött. Ezek a felismerések hagyomá
nyos földi módszerekkel nehezen, hosszadal
mas, költséges vizsgálatokkal bizonyíthatók. 
Éppen ezért valamennyi érc- és ásványbányá
szati nyersanyag-területünket ezen módszerek
kel vizsgáljuk újra, mindenkor a megfelelő föl
di kontroll és azonosítás biztosításával.

A geofizikai vizsgálatok eddig kevéssé voltak 
nyersanyagspecifikusak. Ez alól csak a Recsk 
mélyszinti érckutatás területe volt kivétel. Ott 
a komplex felszíni szeizmikus, mágneses, gam
maspektrometriai, gravitációs, elektromos mé
rések és karotázs módszerek már a 70-es évek
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ben fontos kutatási információt szolgáltattak. 
A nemfémes ásványi nyersanyagkutatásoknál 
most próbálkozunk a hagyományos és új geo
fizikai módszerek alkalmazásával. Az alsótele- 
kesi gipszkutatásban a nagy felbontású sekély
szeizmikus mérések a települési-gyüredezett- 
ségi jellemzőket jól feltárták. A homokkövek 
között települő bentonitréteg mélységi kimuta
tására a Maxiprobe módszer reményteljes Pé
tervására környékén.

A geofizikai módszerek karotázs és bányabeli 
módszerei főleg a rádióhullámú és elektromág
neses és átvilágítás módszereivel mind a szulfi- 
dos, mind az agyagásványdús nyersanyagtestek 
kimutatásánál reményteljes.

A geokémiai vizsgálatok eddig rendkívül el
hanyagoltak a nyersanyagkutatásban. A kül
színi lito- és talajmetallometriai, valamint a bá
nyabeli indikátor elemkutatások csak a recski 
színesfémérc-kutatásnál kerültek részlegesen 
alkalmazásra. A szér vizsgálatok szinte teljesen 
hiányoznak. Ezek pótlása a jövő feladata. A 
speciális nemesfém- és ritkaelem-kutatások le
hetőségei hazánkban még nagyok. A korábbi 
bányaterületeken csak az ércdús, a „hagyomá
nyos” érctesteket (telérek, tömzsök, rétegek) 
művelték le és az alacsony fémtartalmú hin
tett ércek ott maradtak. (Pl. Recsk—Lahóca, 
Telkibánya nemesfémércei.) Az ércfeldolgozás- 
fémkinyerés technológiái olyan gyors változá
son mennek át, hogy ma már a század elejéhez 
képest egy nagyságrenddel kisebb koncentrá
ciók is kinyerhetők az ércekből.

Fúrásos kutatások az elmúlt fél évszázadban 
a nyersanyagkutatás legfontosabb módszerévé 
váltak. A korszerűsített gyémánt magfúrás 
vagy a gyorsmagszedős fúrások mind külszín
ről, mind a bányabeli legyezőfúrásoknál meg
bízhatóan működnek, igen jó magkihozatallal 
(80—100%). Az érc- és ásványbányászati nyers
anyagok igen változatos fúrhatóságú kőzeteiből 
(homok-kvarcit) nemcsak a jó, korszerű fúró
szerszámok, hanem a jó, tapasztalt fúrási szak
emberek ismeretei is biztosítják a megbízható 
anyagot. A fúrási, terepi anyagfeldolgozáshoz 
a recski területen olyan adatlap került kidol
gozásra, melynek sorai a számítógépes ásvány
vagyon-gazdálkodási rendszer adatbázisaként 
szolgálnak. A jövő útját a gyors és olcsó fú
rási módok alkalmazásában látjuk, ennek nem
csak technikai, hanem szervezési és szakem
ber feltételei vannak.

A földtani adatbázisok hagyományos doku
mentációi mellett szükségessé vált az adatok 
korszerű adathordozókon való tárolása. Az érc- 
és ásványbányászat területén fokozatosan vé
gezzük a működő és részletesen megkutatott 
területek adatainak számítógépes feldolgozását. 
A sokféle nyersanyag tulajdonságait figyelem
be véve kidolgozásra került a KBFI közremű
ködésével az egységes ásványvagyon-gazdálko
dási rendszer, mely az alapadatok rögzítésén 
túlmenően a készletszámításig, illetve a legfon
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tosabb statisztikai-geostatisztikai értékelésig 
egy-egy lelőhely feldolgozását biztosítja. Első
ként a fehérvárcsurgói üveghomokra készült 
ilyen értékelés. Ettől kissé eltérő módszerrel a 
Recsk mélyszinti színesfémércesedés teljes 
anyaga korszerű adathordozókon szerepel, 
melyből a MAT közreműködésével háromdi
menziós blokk krígelés is készült. Ennek ered
ményei az eltérő teleptani adottságú porfiros 
rézércesedés és szkarnos réz- és polimetallikus 
ércesedés geostatisztikai paramétereivel bizo
nyították a szükséges kutatási sűrűséget. Ha
sonló vizsgálatok vannak folyamatban az Úr
kút—Nyíresi külfejtés mangánérces összletére. 
Ezen módszerekre a jövőben fokozottan kívá
nunk támaszkodni. Ugyanakkor az a meggyő
ződésünk öt ásványbányászati lelőhely termé
szeti paramétereinek megbízhatósági vizsgálata 
alapján (Zebegény vadaskerti puhamészkő, al- 
sótelekesi gipsz, istenmezejei bentonit, füzér- 
radványi illit, pálházai perlit), hogy ezen nyers
anyagokra a megbízhatóságot a 2 о valószínű
ségi érték jó közelítéssel megadja.

Az ásványvagyon-gazdálkodás mechanikus 
szemléletével szakítani kell. Véleményünk sze
rint a célszerűség és gazdaságosság a kombina- 
tív kutatási és értékelési metodika rugalmas al
kalmazását követeli meg. Ez főleg az ásvány- 
bányászati nyersanyagok esetében szükséges, 
ahol egy-egy nyersanyagból többféle termék 
előállítása lehetséges. Egy-egy új felhasználási 
mód új — addig nem vizsgált — természeti 
paraméterek meghatározását teszi szükségessé 
(pl. erdőbényei kovaföld pH-meghatározása).

A jövőben egyre egyszerűbb, de célratörő és 
gazdaságos komplex földtani kutatásokat ter
vezünk a bányászati és feldolgozási döntéselő
készítések érdekében az érc- és ásványbányá
szati nyersanyagokra.

Dr. Zelenka, Tibor:
Modernization efforts in the management of mineral 
resources of raw materials of ore and mineral mining

The ore and mineral mines of Hungary offer the 
possibility to explore for and produce 27 different 
raw interials. These raw materials can be grouped 
partly according to their utilizable material charac
teristics partly on the ground of theirt or geologic 
charactenistics. The basis of the modernization of the 
exploration for raw materials and of the management 
of ore resources is the knowledge of proper ore 
geologic models. In the case of the most important 
raw materials the morphology, material composition 
and the genetical characteristic of the raw inaterial 
body are the determining factors. The types of the 
magmatic bodies are the liquid magmatic wehrlite, 
the law-invasive porphyritic copper ore and the po- 
tassic trachyte. To the volcanic rock bodies are 
connected th extrusive domes of pearlite, the zeolitic 
raw materials and pumicites of volcanic tuff sheets, 
the Stockwerk disseminated siliceous ore-sulfidic de
posits of volcanic chimneys of calderas, as well as 
former volcanic flow rocks with bubble-hiatal tex
ture. The precious metallic and polymetallic veins, 
chimney breccias, ore pipes of the hydrothermal de
posits and the clay mineral deposits of the crateriform 
deformation zones and the contact metasomatic 
scarnic transformations represent separated deposit

types. The partly layer-follower, partly postvolcanic- 
limnic epithermal deposits of the volcanic-sedimen
tary deposits show cake-like pinching out lens forms. 
The continental weanng-away deposits in the 
form of partly karstic dolinas, partly layer-like 
lenses or canyon-like valleyfills and of lenti
cular delta sediments are of kaolinitic-illytic 
composition. The flat-shore lagoon beach 
sands of marine deposits, the biogene carbonate bank 
formations, the shallow-water evaporites, neritic 
carbonate rocks (limestone, dolomite) and the deep- 
sea clayey-manganese ores form tabular deposits. The 
metamorphic deposits form partly basic talk serpen
tine deposits formed through intrusion and sediment 
contact, partly leokophyllite deposits formed under 
a metamorphic influence on sedimentary contact of 
different composition.

While exploring for all sorts of raw materials we 
utilize the methods of geological raw material 
mapping, of geological-geophysical telesensoring, of 
surface and underground geophysical-geochemical 
examinations, as well as of the explorations by 
drillings and mining geological assessments. We eva
luate the data obtained in such a way with the 
utilization of a computer-aided processing in a unified 
mineral resources’ management system.

Тибор Зеленка
Попытки к усовершенствованию использования 
запасов минерального сырья в добыче рудных 

и нерудных поаезных ископаемых
Венгерское горнодобывающее предприятие минерального 

сырья обеспечивает добыу 27 видов полезных ископаемых, 
которые могут классифицироваться частично по свойствам 
их использования, частично по характерным признакам их 
залегания. Основой модернизации поисково-разведочных 
работ и использования запасов является знание параметров 
геологической модели. В случае наиболее важных полезных 
ископаемых определяющими являются морфология тела 
полезного ископаемого, его вещественный состав и генети
ческие признаки. Основные типы магматических тел: лик- 
вационный магматический верлит, связанная с малыми инт
рузиями порфоровая медная руда и калиевый трахит. К 
вулканическим телам пород принадлежат экструзивные до- 
мы перлита, цеолитовое минеральный сырье вулканических 
туфовых покровов и спекшиеся туфы, вкрапленные штоквер- 
ковые окремненные сульфидные руды кальдер и некков, а 
также породы лавовых потоков с пузырчато-шлаковой тек
стурой. Отдельный тип представляют собой гидротермаль
ные залежи благородных металлов и полиметаллические 
жилы, жерловые брекчии, рудные столбы, а также ворон
кообразные залежи глинистых метасоматических зон.

Осадочно-вулканические залежи залегают частично в ка
честве пластов, частично их поствулканические-пресновод- 
ные эпитермальные залежи имеют форму выклинивающейся 
линзы слоистой структуры. Залежи типа континентального 
выветривания каолинитово-иллитового состава имеют фор
му или карстовых воронок, или пластообразных линз, или 
выполняют каньонообразные долины, а также имеются 
линзы дельтовых отложений. Морские осадки образу
ют залежи пляжных песков равнинных лагун, биогенных 
карбонатных рифовых образований, мелководных эвапо- 
ритов, неритических карбонатных пород (известянков, до
ломитов), пластовообразные залежи глубоководных глинис
томарганцевых руд. Метаморфогенные месторождения пред
ставлены тальково-серпентиновыми рудами на контакте 
основных интрузивных пород и осадков, а также залежами 
лейкофиллитов, образовавшихся на контакте осадочных 
пород различного состава в результате метаморфизма.

При поисково-разведочных работах этих многообразных 
полезных ископаемых используются различные методы, 
такие как: геологическое картирование, дистанционные гео
лого-геофизические методы, геофизические и геохимичес
кие наземные и подземные испытания, а также скважинная 
разведка и рудничной геологии. Полученные таким обра
зом данные с помощью вычислительных машин исполь
зуются в единой системе учета движения запасов.
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