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Á sv á n y i n y e r sa n y a g k u ta tá s  
Essak-M agyarországosa az elm últ tíz évben

P  Á L  F  Y J Ó Z S E F

A szilárd ásványi nyersanyagok szervezett kutatása 21 évvel ezelőtt kezdődött Észak-Magyar- 
országon. A kutatási tevékenység az első időkben döntően a szénbányászat fejlesztésének feladatait szol
gálta. A kezdetben csak fúrásos kutatást az 1958-ban alakult karottázsszolgálat egyre fejlődő eredmé
nyei tették pontosabbá és megbízhatóvá. Az energiastruktúrában bekövetkezett változás miatt az egyéb 
nyersanyagok kutatása került az utóbbi években előtérbe és éppen ezek az igények tették szükségessé 
különböző felszíni geofizikai módszerek bevezetését az előkutatásokhoz. Az előadás fenti időszak ered
ményeit, valamint a következő évek feladatait foglalja össze.

Организованная работа по поискам и разведке месторождений твердых полезных 
ископаемых в Северной Венгрии началась 21 год тому назад. В первое время разведочные 
работы были направлены, в основном, на развитие угледобывающей промышленности. Ра
боты, проведенные сначала только буровой разведкой, стали более точными и надежными 
благодаря повсемерно развивающейся деятельности каротажной службы, организованной 
в 1958 г. За последние годы, в связи с изменением энергетической структуры народного 
хозяйства, на передний план выступили другие виды полезных ископаемых, вследствие чего 
возникла необходимость внедрения различных наземных методов геофизиечской разведки 
В настоящей работе излагаются результаты, достигнутые за вышеуказанный период, а 
также задачи следующих лет.

Die Schürfung nach festen Mineralien hat in Ungarn, als regelmässige Tätigkeit, vor 21 
Jahren in Nordungarn begonnen. Di der ersten Phase diente die Schürfung vorwiegend der E nt
wicklung des Kohlenbaus. Nach den Untersuchungen mittels Bohrungen der ersten Jahre hat man 
im 1958 mit dem Karottage-Dienst begonnen, dessen Resultate die Erfolge genauer und zuverlässiger 
gestalteten. In  den letzten Jähren — infolge der im Gebiet der Energie-Struktur einsetzenden Änderung — 
rückte die Forschung anderer Mineralien in den Vordergrund und diese Änderung machte es not
wendig, die verschiedenen oberflächengeophysikalischen Methoden als Voruntersuchungen einzu
führen.

Im  Aufsatze werden die Resultate der genannten Zeitspanne gegeben und die Aufgaben der 
nächsten Jahre geschildert.

A Magyar Geofizikusok Egyesületének Alföldi Csoportja ugyan csak 
10 évvel ezelőtt alakult meg Észak-Magyarországon, de a szilárd ásványi nyers
anyagok szervezett kutatása 21 évvel ezelőtt kezdődött és az ehhez kapcsolódó 
geofizikai tevékenység első lépései is ezelőtt 13 évvel, 1957-ben történtek. Az 
Országos Földtani Kutató és Fúró Váltalat Észak-Magyarországi Üzeme és jog
elődei főtevékenysége korábban szénkutatás volt, 1951 — 65 között 70-90% - 
ban részesedett a szénkutatás az össztevékenységből, majd a szénbányászat 
racionálására vett irányzat következményeként a szénkutatás részaránya 
1966-Ъ&п 69%-га, 1967-Ъеп 46%-гдь, 1968-Ъ&п pedig 6,5%-ra csökkent. A létre
jött nagy koncentrációk viszont gyorsabban kimerítik az egyes bányaterületek 
készleteit és ezért újabb kutatási igények jelentkeznek. Erre utal az 1969. évi 
csaknem 30%-os részarányú szénkutatási munkánk, amely arány véleményünk 
szerint a következő években is szükséges lesz. Ebben az évben a borsodi és 
ózdi medencében, valamint Visonta déli lignitterületén végeztünk kutatá
sokat.

Szénkutatási tevékenységünk mindhárom észak-magyarországi barnakő
szénmedencében, valamint a Mátra és Bükk előterében elhelyezkedő lignit
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területen jelentős készletnövekedést és ismeretességi fok-javulást eredménye
zett. Az egyik legjelentősebb újonnan megkutatott lignitmező a bükkábrányi, 
amelyre rendkívül gazdaságosan üzemeltethető külfejtéses lignitbázisú hőerőmű 
telepíthető akár 2500 megavcittos nagyságrendben is.

Jelentősen nőtt üzemünk volumene mind a lefúrt méterek, mind pedig a 
termelési érték vonatkozásában. így pl. 1960. évi termelési értékünk 57 millió 
Ft volt, 1969-ben kereken 130 millió Ft. A több mint kétszeres értéknövekedés 
mellett elhanyagolható a néhány %-os termelési árváltozás, miután fúrási 
áraink több mint 50%-a jelentősen csökkent.

Üzemünk minőségi munkája az eltelt 20 év alatt jelentősen javult. Az első 
évek 40-50% -os magkihozatali arányával szemben ma már üzemi átlagban 
csaknem 90%-os a magkihozatalunk, melyen belül kiemelkedő az érckutatási 
98%-os magkihozatal.

A fúrások megfelelő földtani értelmezését a javuló műszaki színvonal 
mellett elsősorban a karottázs tevékenység bevezetése és állandó fejlesztése 
tette lehetővé. A karottázs tevékenység 1957-ben kezdődött kísérleti jelleggel. 
Ebben az évben a fúrások 1,5%-kt, 1958-ban csaknem 10%-ébt, 1959-ben már 
több mint 30%-át, 1960-ban pedig már több mint kétharmadát karottáltuk. 
Ma már csaknem minden fúrásunkat karottáljuk. Erre utal az 1966. évi 99%, 
1967. évi 98%, az 1968. évi 97,5% és az 1969. évi 99,8%. Meg kell jegyezzük, 
hogy a 100%-hoz hiányzó néhányt m-t a Magyar Állami Földtani Intézet 
térképező fúrásai jelentik a Mátra-, illetve a Cserhát hegységben.

A karottázs-méréseket az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tatabányai és pesti 
karottázs csoportja kezdte végezni 1957 tavaszán. A Geofizikai Intézet miskolci 
karottázs csoportja 1958. november 1-én alakult meg és az első időben főleg 
barnakőszén-kutató fúrásokban mértek. 1959. II . negyedévében kapták meg 
az első radioaktív szondákat és a szénkutató fúrások mérése vonatkozásában 
a természetes gamma és gamma-gamma mérések biztonságosabbá tették az 
értékelést. 1959 végén jelentős eredmény a Szendrő-környéki teljesszelvényű 
vízkutató fúrásokban végzett geofizikai értelmezés, amellyel grafitos agyag
palát mutattak ki a devon mészkőben. 1960-ban végezték geofizikai módszerek 
alapján az első telepazonosításokat Borsodban. 1961-ben az ózdi medence 
telepszámozását változtatták meg geofizikai korreláció alapján Sáta és Cser- 
nely községek körzetében.

A mélyfúrások geofizikai szelvényezésének módszerkialakítása és beveze
tése terén elsősorban az irányítást és értelmezést végző geofizikusok személyét 
illeti dicséret, akik megértették, hogy milyen segítséget jelent a mélyfúrási 
geofizika a földtani munkában és akik a maguk részéről is szorgalmazták a 
mérések elterjesztését.

Az 1963-8LS év újabb jelentős előrelépést jelentett. Megérkezett az új ma
gyar kivitelű 1000 m-es karottázskocsi a szovjet AKSZ-L-51 jelű két kocsis 
mérőberendezés helyett. 1964-ben a sajómercsei karottázs mérések alapján vé
geztünk először porozitásszámításokat. amelyek helyességét a későbbi réteg
vizsgálatok is .igazolták.

1965. január I-vel mind üzemünk, mind pedig a geofizikai csoport vonat
kozásában átszervezés következett be. Ekkor szervezték meg ugyanis az Or
szágos Földtani Kutató és Fúró Vállalatot, amelynek üzeme lett a korábbi 
Észak-magyarországi Földtani Kutató Vállalat és ekkor került át állományunk
ba a Geofizikai Intézet karottázs csoportja. Az első időben rendkívül sok erő-
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feszítést kellett tenni, hogy a rendkívül alacsony alapbérű geofizikai létszámot 
azonos bérszintre hozzuk az üzem hasonló dolgozóival, amely eredménnyel 
járt és az akkori l  — 2ío  egyetemet végzett geofizikus helyett ma már 5 egyete
met végzett mérnök dolgozik geofizikai szakosztályunkon.

Az 1966. évi tevékenységünkből említésre méltónak tartjuk a mátravere- 
bélyi kutatások alajoján a korábban azonosítliatatlannak tartott nógrádi slir 
rétegek azonosítását. Az ellenállás-felvétel érzékenységének változtatásával és 
a maganyag részletes laboratóriumi elemzése alapján megállapítottuk, hogy az 
ellenállásváltozás a szemcseösszetétel minőségi változásának függvénye. En
nek alapján a fedőben levő slir összletet 3 nagyobb és számos kisebb ciklusra 
tudtuk tagolni és ki tudtuk mutatni ezen összleteknek a nógrádi területen levő 
regionális összefüggéseit.

A vizsgálatok eredményeit az itteni egyesületi fórumon, majd 1969-ben 
a Kárpát — Balkán Asszociáció budapesti ülésszakán mutattuk be Hursán 
Lászlóval közösen.

A mátraverebélyi és DK-nógrádi terület szel vény menti összekötésével 
sikerült beigazolni, hogy az eddig kéttelepesnek tartott DK-nógrádi kifejlődés 
is háromtelepes. Az addig 11. kísérő telepnek tartott telep felel meg a medence
beli III .  telepnek, csupán a köztesmeddő vékonyabb. I tt az üledékgyűjtő ke
vésbé süllyedt a két telepképződés közti periódusban.

1967. évi munkáink közül célszerű kiemelni a régi kutakban vizsgált cső
korróziót, szűrőhelyek lerakódásának vizsgálatát stb. és a sekély behatolású 
felszíni geoelektromos mérések megkezdését. Ennek egyik első alkalmazása 
volt Miskolc-Tapolcán, ahol egy szivattyúház alapozásához kimutattuk a ter
vezés meg nem felelő voltát és javaslatunkra a szivattyúház megfelelő helyre 
került. Kavicskutatási munkát végeztünk Ártánd és Taksony térségében és 
megkezdtük a vízkutató fúrások perforálását is.

A színesére karottázs módszereinek tökéletesítésére vonatkozó kísérletein
ket 1968-Ъ&п kezdtük, majd 1969-ben már üzemszerűen végeztük.

1969-ben már egész éves elfoglaltságot tudtunk biztosítani a GE-20 mű
szerrel, felszerelt csoportnak. Legnagyobb munkájuk ebben az évben a miskolci 
Keleti-Csúcs vízműhöz végzett előkutatás volt. A fúrásos kutatás centiméterre 
igazolta az interpretációt mind a fedőrétegek, mind a száraz és nedves kavicsok 
elválasztására, mind pedig a feküanyag mélységére vonatkozóan.

1968-ban Hursán kollégával közösen az észak-magyarországi gravitációs 
és mágneses térképanyag vizsgálata alajDján szerkezetkutató fúrásokra tettünk 
javaslatokat. Ezek közül néhány ma már le is mélyült és a javaslatban foglalt 
adatok helyességét igazolta. 1969-ben kezdtük meg a felszíni geoelektromos 
módszernek kőbányászati célokra történő alkalmazását. Egyik jelentős ered
ménye a Recsk — Györketető-i andezitkutató méréseknek, hogy két andezit 
szint között sikerült kimutatni egy átlagosan 20 — 30 m vastagságú slir réteget.

Nagyobb mélységű szerkezetkutató fúrásaink közül célszerű néhánynak 
az adatát megemlíteni:

A Susa-1 fúrás Ózdtól ÉNy-rsi átfúrta az oligocén rétegeket és 1538 m-es 
talpmélységnél a gemeridák agyagpalás, porfiroidos kambroszilurjában feje
ződött be.

A cserháti komplex geofizikai kutatáshoz kapcsolódva került sor az Alsó
vadász-, Felsőgagy-és Lak-i fúrások lemélyítésére. A fúrási adatok jól egyeztek 
a felszíni geofizikai mérések alapján vártakkal. Az Alsóvadász-1 fúrás alap-
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hegységi maganyagán végzett vizsgálatok alapján volt értelmezhető a szeiz
mikus és elektromos módszerek interpretációs különbsége. Az erőteljesen 
grafitosodott agyagpala helyenként csaknem fémesen vezetett, fajlagos ellen
állása 0,04 — 0,1 ohm-méter között volt. A fúrások adatait a MAFI éves jelenté
sében Radócz Gyula ismertette.

Az 1964. évi szuhavölgyi szeizmikus szelvényre települt az Alsószuha-1 
fúrás, mely jól igazolta a szeizmikus szelvény adatait az alaphegység mélysége 
vonatkozásában. A triász alaphegység anizuszi dolomit volt, a rátelepült 
„BretJca”-konglomerátum rétegtani helyzete, valamint a korábban felsőoli- 
gocénnek térképezett amussiumos slir kora Radócz Gyula és Báldy Tamás 
vizsgálatai alapján tisztázódott.

A Tököl-1 szerkezetkutató fúrás 1500 m-es talpmélységig a ladini dolomit 
fölött a rupélitől a pannon legfelső részéig tektonikailag szinte teljesen zavar
talan és szinte egyetlen végig megfúrással feltárt medencebeli rétegsorunk.

Jelentős új adatokat szolgáltat a folyamatban levő sátoraljaújhelyi mély
fúrás, mely 711 m-ig miocén tufákat, onnét középsőtriász dolomitot és mész
követ, majd vörösszínű alsótriász vagy permi rétegeket tárt fel.

Rekord vízmennyiséget tárt fel az orosházi „Petőfi” MGTSZ részére kivi
telezett 1700 m-es termálkutunk. Az 1485—1629 m között 81 m hosszon per
forált felsőpannon homokrétegekből 3,1 тъ\регс hozamú 95 C° hőfokú termál
vizet kaptunk.

A további évek feladatai sokrétűek. A borsodi barnakőszén-medencében 
a rentabilitásra való törekvés miatt kialakított nagy koncentrációk jóval gyor
sabban fogyasztják el az egyes bányaterületek készleteit, ezért már 1971-tői 
kezdődően új kutatásokra kell, hogy sor kerüljön, elsősorban Tervtáró D-i részén, 
az ahhoz kapcsolódó tardonai részén, Edelény K-en és Szuhakálló térségében.

Az ózdi barnakőszén-medencében be kell fejezni 1971-ben az Egercsehi-II 
bányaterületen végzett kutatásokat és el kell készíteni a zárójelentést. Cél
szerű megkezdeni a hasonlóan jóminőségű szenet adó Királdi-bővítés kuta
tásait.

A nógrádi barnakőszén-medence DK-i részének lehatárolása — ahol a 
széntelepek a Mátra andezitek alá húzódnak — ugyancsak megoldandó fel
adat.

Lignit vonatkozásában szelvény mentén össze kell kötni a Mátra és Bükk- 
hegység D-i előterét. Az ecsédi külfejtés kimerülésével a Mátra-vidéki erőmű 
1973 — 1980 közötti üzemeltetéséhez szükség van kisebb külfejtés nyitására. 
Nágyréde környékében ehhez részletes fázisú kutatást kell végezni. Célszerű 
megvizsgálni a Cserhát D-i előterének lignitbányászati lehetőségeit is, amely 
munkát már évek óta szerepeltetjük j)erspektivikus javaslataink között.

A mátrai színesérckutatás vonatkozásában el kell végezni az érces terület 
lehatárolását É-i és D-i irányban, de emellett figyelmet kell szentelni a viszony
lag nem nagy mélységben levő Darnó-hegyi, Sárosj^atak Botkő-i, valamint a 
Szovjetunióval határos Barabás-i és Tarpa-i részen végzendő érckutatásra is.

Komplex kutatást javaslunk végezni a Tokaj-hegységben. A kiinduló 
alap a már elvégzett légi mágneses és légi radiológiai mérések mielőbbi értel
mezése lehetne. Mindazokon a helyeken, ahol a vulkáni testek nem szenvedtek 
jelentős elbontást, mód és lehetőség nyílna útépítőkő kutatására, mert az épí
tőanyagipar Észak-Magyarországról mintegy évi 1 millió tonnás pótlólagos 
kőmennyiséget igényel. Azokon a helyeken viszont, ahol elbontás mutatkozik,
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mód lenne különböző agyagásványok és színesércek kutatására. Az úgynevezett 
vegyes ásványok vonatkozásában ugyan jelentős készletekkel rendelkezünk, 
de éppen a legutóbb Sárospatak-Végardón mélyített két fúrás igazolta, hogy az 
ott számontartott mintegy 5 millió tonnás bentonit-készlet gyakorlatilag nem 
létezik. A Sárospatak — Botkő környékén lehetőség lenne olyan jó minőségű 
finomkerámiai célokra használható kaolin kutatására, amely tisztább, mint 
a Mádra tervezett iszapolás után nyerhető. Minősége a zettlitzi kaolinéval ve
tekszik. Célszerű mielőbb megkutatni a Tclkibánya környéki perlitelőfordu- 
lást. Nekünk, geofizikusoknak és geológusoknak is meg kell adnunk minden 
támogatást az ás vány bányászat részére a hazai nyersanyagok felkutatá
sával.

Az utóbbi évekhez hasonlóan most is foglalkozunk számos .vízellátási és 
termálvíz nyerési munkával. Vállaljuk a hejőcsabai új cementgyár ipari víz
beszerzését előkészítő geofizikai munkák tervezését és kivitelezését. Ja 
vaslatot adtunk Aggtelek környéki termálvíz-kutatásra, valamint a lillafüredi 
1928. évi Pávai-féle fúrás felújítására, amelyet véleményünk szerint fel lehetne 
használni a lillafüredi üdülőövezet termálvíz ellátásához.

Felszíni geofizikai mérések folynak a szerencsi csokoládégyár ipari víz
müvének telepítéséhez, a Váci DCM naszályi mészkőbányájánál a fedőben levő 
hárshegyi homokkő elhelyezkedésének és tömegviszonyainak tisztázására, 
a mátrai kőbányák tömegszámításához és sok más egyéb célra.

A felhozott példák igazolják, hogy a geofizikusok és geológusok jó együtt
működésének és munkaelőkészítő tevékenységének köszönhető, hogy ma a 
Földtani Kutató Vállalat Észak-magyarországi Üzeme sok sikeres munkára 
tekinthet vissza. Csak ennek a jó együttműködésnek volt köszönhető, hogy a 
szénkutatási lehetőségek csökkenésével üzemünk munkája nem csökkent, 
hanem volumenében jelentősen növekedett.

F o ly ta tá s  a 145. o ldalról.

Im  Aufsatz wird die Anwendung des Konstruktionsprinzips dargestellt, nach welchem die 
Aufbauelemente so bemessen werden, dass sie nicht nur bei der in Rede stehenden Einrichtung, 
sondern auch in  anderen Geräten benutzt werden können. So kann man aus den Bausteinen der 
SD T  — 1 seismischen Einrichtung eine digitale Karottage-Einrichtung (sowohl für analoge, nukleare, 
wie Ultraschall-Messungen) zusammensetzen und auf dieselbe Grundsätze können nukleare Analysa
toren mit vielen Kanälen, sowie auch Einrichtungen für das digitale Festhalten von elektrischen 
Messungsresultaten oder für digitales Rückspielen von auf fotomagnetischem Wege erhaltenen (zB. 
seismischen) Informationen aufgebaut werden.

Das Konstruktionsprinzip sichert — infolge der vielseitigen Anwendungsmöglickeiten der 
einzelnen Einheiten — eine billige Herstellung und somit einen niedrigen Kaufspreis.

Für kleinere oder fü r eine komplexe Untersuchung durch führ ende Firmen bietet das Konstruk
tionssystem die Möglichkeit, dass im Falle einer gleichzeitigen Inbetriebshaltung von Messein
richtungen verschiedener Zielsetzung die Reservekapazität bedeutend herabzusetzen und so die 
Inbetriebshaltung billiger und sicher zu gestalten ist.
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