
A KŐBÁNYÁSZAT MÉRNÖKGEOLÓGIAI KÉRDÉSEI

Gálos Miklós

A kőbányászat mérnökgeológiai kérdései sajátos helyzetet foglalnak el a 
mérnökgeológia tudományában, mivel átmenetet képeznek a bányászat, azaz a 
mélybányászat és az építőmérnöki tevékenység között. Jól mutatja a kettőssé
get, hogy a kőbányászok "Jó szerencsét"-tel köszönnek, de az Építők Napját 
ünnepük. A kőbányászat az építő- és építőanyagipar nyersanyagszükségletét e~ 
légiti ki. Részben építési kőanyagként —  zúzottkő, terméskő, építőkő, diszi- 
tőkő —  termékeket állít elő, részben pedig további feldolgozásra -- pl. mész 
és cementipar —  alapanyagokat szolgáltat. Nagy mennyiségű anyagnyerés és fel
dolgozás, illetve tárolás és kiszállítás jellemzi az iparág vállalatainak te
vékenységét. Csupán a zúzottkő gyártásunk és építőipari felhasználásunk meg
közelíti az évi 7 millió tonnát. Ez a mennyiség csak jól felszerelt, telepí
tett üzemekből biztosítható.

Elődeink az építési kőanyagokat igyekeztek a felhasználási hely közelé
ből biztosítani. Ezért van az, hogy szerte az országban minden település kö
zelébe eső hegyünk, domborulatunk valamelyik oldalé^ bányászkodás nyomai ék
telenkednek. Természetesen ma is igény, hogy a helyi anyagokat nagyobb mérték
ben hasznosítsuk, de ez nem lehet ötletszerű, hiszen természeti erőforrása
inkkal történő tervszerű gazdálkodáshoz a kőzetvagyonunkkal való helyes gaz
dálkodás is hozzátartozik. Kötelességünk például olyan esetben a kőzetanyag 
hasznosítása, amikor az, egy-egy nagy létesítmény építési munkáinál kerül ki
termelésre. Például a Nagymarosi Vízlépcső alapgödreiből kikerülő andezit 
zúzottkőként vagy terméskőként történő beépítése mind a beruházó, mind a ki
vitelező érdeke.

A kőbányászat mérnökgeológiai kérdései a kőbányászat technológiai 
matához köthetők, amely helyileg is elkülönülő üzemrészekből
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BÁNYAÜZEM FELDOLGOZÓ ÜZEM

1. ábra Zúzottkőbánya folyamatábrája (ÉSZAKKÖ Tállyai kőbánya)



feldolgozó sor,
tároló (készáru és meddő), valamint 
kiszállító üzemrészből

áll. Ezek kapcsolatát az 1. ábra jól szemlélteti, amelyen az Északmagyaror
szági Kőbánya Vállalat tállyai kőbányaüzemének technológiai folyamatábrája 
látható.

A kőbányászat dialektikus egységbe ötvözi az állandó és ideiglenes, 
azaz a folyamatosan változó elemeket. Hiszen amíg a telepített kőbánya fel
dolgozó sora és az ehhez kapcsolt kiszolgáló, karbantartó és üzemeltető léte
sítmények végleges jellegúen megépítettek, addig a bányaüzem, valamint a 
meddőhányó a napi termelés függvényében változik. így például a fejtési front 
azaz a sziklarézsű ideiglenes létesítményként kezelhető

Ha a kőbányával mint létesítménnyel együttélő kőzetkörnyezetet vizs
gáljuk, akkor a mérnökgeológiai kérdések szoros összefüggésbe kerülnek 

geomorfológiai, 
hidrogeológiai, 
környezetvédelmi

kérdésekkel, amelyek mindegyike elszakíthatatlan az őket meghatározó gazdasá
gi és gazdaságossági tényezőktől, egyben jól mutatják, hogy az együttműködő 
kőzetkörnyezet kiterjedése messze meghaladhatja az üze/n határát.

Mérnökgeológiai szakvélemény szükséges már a döntéselőkészítés idő
szakában

új bánya nyitásához
meglévő bánya üzemeltetéséhez, ha a piaci igények miatt termékváltás

ra, vagy a technológia módosítására kerül sor, illetve a 
bánya bezárásához, azaz a rekultivációs feladatok megoldásához.
A kőbányák helyét a természet szabja meg, ugyanis a kőbányászathoz 

kővagyon kell, mégpedig megfelelő minőségben és mennyiségben. A helykijelö
lésnél az alábbi szempontokat kell optimális módon figyelembe venni:

a kőzetvagyon feleljen meg azoknak a kőzetfizikai jellemzőknek, ame
lyek alkalmassá teszik a felhasználói igényeknek megfelelő minő
ségű termékek előállítására

a kőzetvagyon mennyisége legyen elegendő arra az időtartamra, amely
re a kőbányát üzemeltetni tervezzük 

a domborzati és a környező terepviszonyok alkalmasak legyenek a bá
nyaművelésre

legyen elegendő hely a meddőhányók és a készárúdepóniák számára
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biztosított legyen az az infrastruktúra, amely a termelést lehetővé 
teszi (szállítási lehetőségek, út- vasút hálózat, energia és 
munkaerő ellátottság)

adottak legyenek az előírásokban szereplő biztonsági távolságok:
lakott területet, közforgalmú vonalakat ne veszélyeztessen a bá
nya működése.

A kőbányák célfeladatokat oldanak meg, ezért a kózetanyag változa
tossága itt sokkal kisebb mint amit egyéb létesítmények kőzetkörnyezetében 
tapasztalhatunk, hiszen zúzottkő termelésünk andezit és bazalt előfordulása- • 
inkra alapozott, pl. a karbonátok felhasználása csak a legutóbbi időben kez
dődött meg. Kissé változatosabb képet mutat a terméskő, építőkő és díszítőkő 
hasznosítás, de még itt sem használjuk ki lehetőségeinket.

A mérnökgeológus munkáját nagyban segítik azok az elkészült nyers
anyag kataszterek, amelyek különböző céllal számításba vették hazánk nyers- 
anyag-vagyonát. Ezekben a kataszterekben a kőzetváltozat elterjedésének tér
képi ábrázolása mellett a kőzetanyag vizsgálatokra alapozott minősítése is 
szerepel.

Cementipari nyersanyag-vagyonúnkat a Szilikátipari Központi Kutató 
és Tervező Intézet (SZIKKTI) vette számításba és elkészítette az ú.n. dolo
mit katasztert is. Az országos zúzottkő katasztert a Budapesti Műszaki Egye
tem Ásvány- és Földtani Tanszéke és a SZIKKTI közös munkával dolgozta ki. 
Díszítőkő kataszterünket pedig a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) állí
totta össze.

A MÁFI Területi Földtani Szolgálatai ú.n. erőforrás térképeket készí
tettek 1:100.000 méretarányban, amelyeken az egyes képződmények elterjedése, 
valamint egységes jelkulcs szerint a legfontosabb minőségi adatok is szere
pelnek .

Nagy segítséget jelent ezen a területen minden mérnökgeológiai mun
kához a kőbánya vállalatok földtani szolgálatainak tevékenysége, amelyben a 
területet jól ismerő, e akképzett geológusok mindennapi munkájának eredményei 
halmozódnak fel. A zúzottkő és építőkő termeléssel kapcsolatos földtani kér
dések gondozását a PANNOLIT Kőbánya Vállalat földtani szolgálata látja el. 
Díszítőkő vonatkozásában a Kőfaragó és Épületszobrászipari Vállalat geológus 
csoportja végez mérnökgeológiai feladatokat is.

A mérnökgeológusnak a bányahely vagy a bányafejlesztés különböző fá
zisú —  előzetes illetve részletes kutatási fázis —  fúrási maganyagát álta
lánosabb szemlélettel kell értékelnie mint azoknak a szakembereknek, akik
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a kőzetanyag minőségére csupán a termék várható minősége és mennyisége szem
pontjából kíváncsiak.

A mérnökgeológiai szakvéleményben kell megadni azokat a földtani te
lepülési formákhoz és kőzetminőséghez köthető tulajdonságokat, anyagjellemző
ket, amelyek alapján

a haszonanyag feletti fedőnek az eltávolitási módja, technológiája 
és üteme

a kőzet jövesztéséhez szükséges technika, pl. a robbantás módja
a lerobbantott, illetve meglazított kőzetanyag felszedése és szállí

tása, valamint
a fejtési front szükséges letisztítása 

megtervezhető. De elengedhetetlenek a jó alapadatok a szükséges technológiai 
folyamat kidolgozásához, vagy a fejlesztési munkákhoz is.

1. A bányaüzem mérnökgeológiai kérdései

A bányaüzem mérnökgeológiai kérdéseinek tisztázásához pontos geodé
ziai felvétel szükséges, amely során a terület 1:1000 — esetleg 1:2000 —  
méretarányú mintatérképe készül el, amelyen a haszonanyag és a fedő, illetve 
meddő részeket kell ábrázolni.

A meddőrétegeknek nemcsak a vastagsága, de a jellege is nagymértékben 
befolyásolhatja a termelési költségeket. Ha a fedőréteg laza üledék, vagy erő
sen mállott kőzettörmelék, akkor a fedőt hegybontók segítségével, esetleg 
vízsugárral viszonylag olcsón el lehet távolítani. Legelőnyösebb, ha a leta
karást tolólapos gépekkel tudjuk elvégezni, ez a módszer jelenti a legkisebb 
beavatkozást a tervezni kívánt kőzetanyag minőségére.

Ha a meddőréteg haszonanyagnak nem minősíthető, pl. bontott, rossz 
minőségű összeálló kőzet, akkor külön fejtőszintet kell nyitni.és a letakarí- 
tást drágább technológiával, előre meghatározott ütemezés szerint kell elvé
gezni .

A kőbánya létesítése vagy meglévő bánya új szintjének megnyitása ese
tén annak eldöntése, hogy milyen irányból indítjuk a termelést, meghatározó 
jelentőségű döntés. A kőfejtő szintjét legtöbbször a kőzetelöfordulás talpá
nál választjuk meg, hogy a kőzetréteg teljes magassága kitermelhető legyen.

Biztonsági szempontból általában 30 m-nél magasabb bányafalat nem 
alakítunk ki, ha a kőzetréteg vastagsága meghaladja a 30 m-t, a bányafalat 
több szj.tre osztjuk. A szintek megválasztásánál a morfológiai adottságokat
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2.ábra A fejtési szintek megválasztása különböző vastagságú haszonanyag 
esetén
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célszerű figyelembe venni, amelyre a 2. ábra mutat példát.
A kőfejtő üzemeltetése szempontjából kívánatos, hogy a felső szint 

gyorsabban haladjon előre, mint az alsó szint, ha két szinten törte a ter
melés. Ez esetben célszerű a felső szint magasságát kisebbre választani az 
alsó szint magasságánál.

A bányanyitás irányának megválasztásánál figyelembe kell venni a kő
zet települési és tagoltsági viszonyait. Ha a rétegek a bányaudvar felé dűl
nek, a kőzetanyag kitermelése könnyebb, mert a robbantott kőtömegek könnyen 
lecsúsznak a bányaudvarba, de ez a helyzet a felszedés szempontjából veszé
lyessé is válhat, mert a megbontott kőzettömegek megtámasztásukat vesztve ' 
nem kívánt módon és időben mozdulhatnak el. Különösen veszélyes, ha a kőzet- 
rétegek között agyagos vagy márgás betelepülések vannak. Ezek már kevés be
szivárgó víz hatására is megduzzadnak, sikamlóssá válnak és elősegítik a raj
tuk fekvő kőzetrétegek csúszását.

A kőzettömbök elmozdulásveszélye akkor is fennáll, ha a település 
ugyan vízszintes, de a kőzettestek tagoltsági rendszere a bányaudvar felé 
lejt. Ilyen esetben a bányanyitás irányát úgy kell megválasztani, hogy a ré
tegek fejtését oldalról;kezdhessük meg. .

A települési formák és a tagoltsági rendszer függvényében előforduló 
fejtési irányok lehetséges eseteit a 3. ábra szemlélteti.

Természetesen ha a rétegek a hegy felé dőlnek, közvetlen veszély
nincs.

2. A kőzetanyag termelésével kapcsolatos mérnökgeológiai kérdések

A kőzetek megbontása a fejtés feladata, amely során a nagytömegű 
anyagmozgatás megváltoztatja a kőzettömeg egyensúlyi állapotát. Ez a tény 
különleges feladatok elé állítja a bányaműveléssel foglalkozó^szakembereket, 
akiknek munkáját a mérnökgeológia által feltárt kőzetjellemzők és kimutatott 
összefüggések alapozzák meg.

Dombos, hegyes terepen a frontfejtésű bányák a. legkedvezőbbek, míg 
sík, vegy enyhe domborzatú terepen mély bányát kell nyitnunk. Törekedni kell 
arra, hogy a kívánt haszonanyag egy fejtési szintről kerüljön ki, de ha ez 
nem lehetséges, úgy több szinten kell a bányaművelést folytatnunk. A frontok
hoz tartozó bányafal magasságát a kőzet települési viszonyai és a biztonsági 
szempontok döntik el.

A kőbányaipar területén, a bányaföldtani tapasztalatok szerint,
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3. ábra a./ Kőzet településének hatása tömbkövek bányászata esetén (ponto
zással a meddőre kerülő, meglazuló, leeső kőzetanyag jelölve)

b./ Lerobbantott kőzetanyag helyigénye a falmagasság függvényében
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andezitbányáinkban első sorban a fedő és a belső meddőviszonyok befolyásolják 
a bányaművelést ezért ezek lehető legrészletesebb feltárására kell figyelmün
ket fordítani. Például a tarcali sztratovulkáni területen a meddő kőzetek 
szeszélyes településben mutatkoznak. A tufa, agglomerátum és a pszeudoagglo- 
merátum összletek réteges és lencseszerű közbetelepülésként jelentkeznek.
Itt a haszon lávakőzet esetenként néhányszor 10 m-től 100 m széles lávaárként 
jelentkezik. Ilyen esetben csak egy sűrű fúráshálózat és részletes felszíni 
geofizikai vizsgálat eredményei biztosithecnak kellő megismerést.

Bazaltbányáinknál a feküviszonyok határozhatják meg a bányaművelést 
mivel a bazaltfekü üledékfelszíne szeszélyes képet mutathat. Gyakran a bazalt 
egy mély pannon üledék alkotta teknőszerű mélyedésben helyezkedik el.

Építőkő, díszítőkő bányáink művelését a termékekkel szembeni követel
mények határozzák meg. Például a sóskúti falazóblokk bányánál a kedvező nyo
mószilárdság és a blokk épsége az alapvető követelmény.

A különböző fázisú kutatásokból nyert ismereteinket jól egészíthetik 
ki a bányafalak szelvényezéséből levonható következtetések. Ezeken, mintegy 
metszeteken, kiválóan tanulmányozhatók a vizsgált kőzetek anyagi változásai, 
települési módjuk, amelyekből a genetikára is jól lehet következtetni.

A kőzetanyag termelésének módját a kívánt termék fajtája, valamint 
a kőzet kőzetfizikai és települési tulajdonságai határozzák meg. Zúzottkő 
célú termelés esetén szinte kizárólagosan a különböző technológiájú, robban
tásos jövesztési módszereket alkalmazzuk. Falazóblokk gyártásánál három irá
nyú fűrészeléssel az ú.n. blokkvágó technológiával dolgozunk. A különböző 
célú díszítőkövek előállítására szolgáló tömbök fejtésénél több féle fejtési 
módszer jöhet szóba esetleg egymással kombinált formában (lazító robbantás, 
fűrészelés, ékes fejtés, stb.).

A kőzetanyag termelése előkészítő munkát (robbantásnál lyukfúrást, 
töltet elhelyezést) a tényleges jövesztést, a jövesztett anyag' elhordását és 
a megmaradó felületek letisztítását jelenti. Az alkalmazott módszerek megvá
lasztását a mérnökgeológia által biztosított kőzetfizikai és település: la
tok biztosítják. Az ezzel kapcsolatos kérdések eldöntésénél a bányaművo 
és a mérnökgeológusnak szorosan együtt kell működnie.

Ugyanez a megállapítás vonatkozik a feldolgozási technológia megvá
lasztására és üzemeltetésére is. Súlyos hibák forrása lehet, ha a feldolgozá
si technológia nem veszi figyelembe a kőzetanyag azon egyedi tulajdonságait, 
amelyek gyakran csak a lelőhellyel azonosíthatók.

A kőbányák üzemeltetése néhány környezetvédelmi kérdést vet fel,
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amelyekre már a telepítés, a bővítés, a technológia megválasztása során gon
dolni kell és azokat a földtani ismereteket, amelyek biztosíthatják, hogy e- 
zek az ártalmak csökkenthetők legyenek, hasznosítani kell.

Itt közel azonos hangsúllyal kell megemlíteni a szeizmikus atást, amely 
a fejtési és feldolgozási technológiából adódik, a zajártalmat, amelynél az 
előbbi okokhoz még a felszedő és szállító gépek zajhatása is hozzáadódik, va
lamint a levegőszennyezést, amely elsősorban porártalom formájában jelenik 
meg. Mindezekre előírások és szabványok adnak meg határértékeket, amelyek be
tartása és betartatása mindannyiunk feladata.

A mérnökgeológia előkészítő munkája során azonban ezeket a hatásokat is 
figyelembe kell venni, hiszen keletkezésük okai között kőzettani, települési 
tényezők is szerepelnek. Például más robbantási technológiát kell választani 
egy kevésbé, vagy egy erősen tagolt kőzetösszletben. Nagyobb porképződés vár
ható tömör, mikrokristályos dolomit esetén, mint a kisebb nyomószilárdságú 
tömött mészköveknél.

3. A meddőhányók elhelyezésének mérnökgeológiai kérdései

Az építési kőanyagbányászat elkerülhetetlen tartozéka a meddőhányó, 
amely a letakarás során eltávolított fedőösszletből, a haszonanyag kísérője- 
ként megjelenő nem megfelelő minőségű, vagy nem megfelelő kőzetanyagú kőzet
testekből, valamint a feldolgozás folyamatán képződő hulladékanyagból képző
dik.

A meddőhányó azonban nem szemétlerakó hely, az üzem területén jelentkező 
kommunális hulladékokat, vagy építési törmelékeket illetve az elhasználódott 
gépi berendezések bontott, kidobott, stb. tartozékait nem szabad a meddőhányón 
elhelyezni. Mindig gondolni kell arra, hogy a későbbi generációk, vagy a tech
nológia változása következtében esetleg mi magunk akarjuk hasznosítani az így 
felhalmozott hatalmas mennyiségű kőzetanyagot. Például szóba került már a 
bodrogkeresztúri tufabánya hányójának durva-kerámiaipari hasznosítása.

A meddőhányó helyének kijelölése csak alapos mérnökgeológiai szakvéle
mény szerint történhet meg, mivel egy időben változó nagyléptékű létesítmény
ről van szó, amelynek környezetformáló szerepe meghatározó.

A meddőhányó legyen minél kisebb területigényű. Elhelyezésénél a geomor
fológiai, talaj- és kőz.etmechanikai, kőzettani, rétegtani és vízföldtani vi
szonyok komplex értékelése szükséges. Fontos feltétel, hogy a hányó a terme
lést és az anyagszállítást ne akadályozza, a felszíni és felszín alatti víz-
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4. ábra Fejtési ütem és a hányóképzés formái védősáv létesítésével
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mozgást károsan ne módosítsa és a hányó alatti kőzetrétegekben veszélyes fe
szültség! vagy alakváltozási állapotot ne idézzen elő.

Nagyméretű hányóknál külön gondot jelenthet a hányó állékonysága, amely 
nem megfelelő kialakítás esetén a legkülönbözőbb formájú felszínmozgást e- 
redményezheti. A mozgások előidéző okai között legtöbbször a hányó anyagában 
vagy alatta kialakuló vízzel áztatott rétegek szerepelnek. Ezért a hányókról 
a csapadékvíz elvezetését meg kell oldani, illetve egyéb vizek odajutását 
meg kell akadályozni.

Környezetvédelmi problémát jelent, hngy a meddőhányó anyagából általában 
erős a porképződés, a talajtakaró csak hosszú idő alatt alakul ki alacsonyabb 
rendű növények spontán betelepülésével, javítani lehet a helyzeten, ha a 
meddőhányó talajjal való letakarásáról és növényzet telepítéséről gondosko
dunk.

4. A rekultiváció mérnökgeológiai kérdései

Az énítőanyagbányák rekultivációjával kapcsolatosan a mérnökgeológia 
komoly környezetvédelmi elvárásokkal néz szembe, mivel a környezetvédelem 
célja, hogy a jövőben a bányakörzetnek az eredetinél magasabb értékű funkcio
nális szerepe legyen. A bányászat drasztikus beavatkozás a felszíni és fel
szín alatti viszonyokba. A kialakuló új térszínt fizikailag, kémiailag és bi
ológiailag rekultiválni és a maradványgödröket hasznosítani kell. A rekulti
váció fontos feladata, a kényszerűségből elcsúfított táj eredeti szépségének 
helyreállítása, összhangban a célszerű hasznosítással.

A földtan szerepe a rekultiváció szempontjából jelentős. Az összefoglaló 
földtani zárójelentésekben a rekultivációt meg kell tervezni, amely során a 
terület hasznosításáról gondoskodni kell.

Az új térszín mezőgazdasági, vagy erdészeti hasznosítására olyan gyakor
lat alakult ki, hogy sok esetben sikerült az eredetinél magasabb szintű kul
túrákat, a megsemmisülónéi modernebb létesítményeket telepíteni, vagy eszté
tikai szempontból az eredetinél jobb helyzetet kialakítani.

A bányaüzem rekultivációs kérdéseivel már az üzemeltetés során foglal
kozni kell. Az a helyes fejtési technológia, amely a fejtési front előrehala
dásával már biztosítja a rekultiváció lehetőségét. A 4. ábra jól szemlélteti 
az anyagnyerés és a meddőelhelyezés formáját, amely egyben folyamatos rekulti
vációt is jelenthet. Ehhez kapcsolódóan különböző rekultivációs formákat mutat 
be az 5. ábra, a bányafal magasságának, illetve a felhagyott bányafal alakjá-
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fe l sz ín  v izek  e lv e z e t é s e

5. ábra Bányafal rekultivációja feltöltéssel, rézsűkialakítással, terep- 
lépcsőzéssel és visszafejtéssel
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nak függvényében.
Ha a felhagyott bányát hulladékelhelyezés céljára óhajtjuk'hasznosítani, 

úgy a rekultiváció első sorban környezetvédelmi kérdéssé válik és a mérnök- 
geológiai vizsgálatot a kőbányát messze meghaladó térségre, illetve kőzet- 
tömegre kell kiterjesztenünk.

A helytelen hulladékkezelés a kőzetkörnyezet és a föld alatti vizek 
szennyezését okozza. Ezért a hulladékok elhelyezése csak olyan földtani kör
nyezetben valósítható meg, amely lehetetlenné teszi ezen anyagok felszínen és 
felszín alatt bekövetkező szóródását. A veszélyeztetett terület nagysága rész
ben attól függ, hogy a hulladékok milyen mértékben bocsájtanak ki gázokat, 
illetve cseppfolyós anyagokat, részben pedig attól, hogy milyen a kőzetkör
nyezet földtani felépítése.

A földtani felépítés vizsgálatánál értékelni kell a geomorfológiai vi
szonyokat, a kőzetkörnyezetet alkotó kőzettestek kiterjedésének vertikális 
és horizontális homogenitását, a kőzettani és ásványos összetételt, a tömeg
eloszlási és víztartalmi tulajdonságokat, ide értve a talajvízmozgással kap
csolatos ismeretanyagot is, valamint a kőzetek települési jellemzőit.
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5. Összefoglalás

Az építési kőanyagok bányászata különleges feladatok elé állítja a mér
nökgeológusokat, mivel a kőbánya, mint létesítmény összetett technológiájú 
üzemrészek sorozatából áll, amelyek felszínalakító hatása jelentős.

A közetanyag kitermelése egy folytonosan változó, de ideiglenesnek te
kinthető bányaüzemben a termékké formálás véglegesen telepített feldolgozó 
soron történik. A készáru tároló és a meddőhányó szintén folytonosan változó 
létesítményrészként kezelhető.

A mérnökgeológus munkájára szükség van az új bányahelyek kijelölésétől 
kezdve a meglévő bányák bővítésén keresztül —  ide értve az üzemeltetés napi 
földtani kérdéseinek megválaszolását is —  egészen a bánya bezárása utáni re
kultiváció befejezéséig.

Mindazok a kőzettani, települési, geomorfológiai és geohidraulikai isme
retek, amelyek a haszonanyag megfelelő (igényelt) minőségű előállításához 
szükségesek az előkészítés fázisában a helykijelölés és a létesítmény tervezé
sének alapadatait szolgáltatják, az üzemeltetés és bővítés —  esetleg termék- 
váltás —  során pedig az egyenletes termékminőséget biztosítják.

A meddőhányó elhelyezésével és üzemeltetésével, valamint a rekultiváció
val kapcsolatos mérnökgeológiai vizsgálatokat és szakvéleményezést a kőbánya 
tágabb környezetére kell kiterjeszteni, hogy ezek felszínformáló hatása a 
környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.történjen meg.

Bizonyos értelemben a kőbányák mérnökgeológiai kérdéseivel foglalkozó 
szakembereknek szerencséjük van, mivel egy-egy bányaüzem tágabb és szőkébb 
területe különböző fázisú földtani kutatással megkutatott, ami azt eredménye
zi, hogy a területről'sokrétű ismeretanyag halmozódik fel. Természetesen a 
kutatási eredményeket —  fúrási maganyagon végzett vizsgálatok eredményei, 
geofizikai szelvények, stb. —  mérnökgeológiai szempontból újra kell értékel
ni, mert ebben a kérdéskörben nemcsak a haszonanyag bír jelentőséggel, hanem 
minden olyan információ fontos lehet, amely a terület jobb megismerését biz
tosítja.
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Engineering geological problems of quarries

Miklós Gálos

Mining of stone materials for construction purposes is 
connected to engineering geological consulting in several 
cases. These are as follows: The assignment of new quarry 
sites, the enlargment and supervision of existing quarries, 
the closing of the mining activity with proper re-establis- 
hement, In addition, engineering geologists take into consi
deration special environment protection conditions, in some 
cases.
For example, when abandoned quarries are intended to be uti
lized for vaste deposition, the environment protection view
point has a primary importance.
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