
Megjegyzendő, hogy az egészen nagyterjedel- 
mű készletszámításokat (több mint száz fúrás, 
több teleppel) újabban lyukkártyákon, gépi 
úton készítik. Ilyen módon napok alatt készül 
el az egyébként több hónapot igénybevevő szá
mítás. A prágai vállalat központjában megte
kintett elektronikus számolóberendezés csak 
mintegy 20%-ban dolgozik a geológiának, 80%- 
ban a vállalat műszaki és pénzügyi feladatait 
oldja meg, a programozó berendezések napi 
8 órás, a számológép napi 1 órás üzemeltetése 
mellett. A gép kapacitása tehát korántsincs tel
jesen kihasználva.

A földtani jelentések készítésének díjazása

Csehszlovákiában jóval több összefoglaló 
földtani jelentést készítenek, mint nálunk. 
Egyedül a prágai Földtani Kutató Vállalat 
1959 óta mostanáig évente átlag 60—70 jelen
tést nyújt be jóváhagyásra az Ásványvagyon 
Bizottsághoz. Ezzel szemben a mi Mecseki-, 
Dunántúli-, Északmagyarországi Kutató-Fúró 
Vállalatunk, valamint a Bauxtikutató Vállalat 
együttesen csak 65 jelentést készítettek 1955- 
től 1962. évig bezárólag. Évi átlagban tehát 1-1 
vállalatunk átlag mindössze csak két jelentést 
készített.

A Csehszlovákiában készülő jelentések igen 
nagy száma szükségessé teszi készítési költsé
güknek külön tételenkénti elszámolását. (Ná
lunk eddig nem fizettek a jelentések készíté
séért. Most történnek lépések az ármegállapí
tásra vonatkozóan, tekintettel arra, hogy az új 
beruházási kódex rendelkezései szükségessé 
teszik a készítendő földtani jelentések számá
nak megnövelését.)

Csehszlovákiában a kivitelező vállalat a je
lentés készítéséért a fúrások költségeinek át
lagban 5" o-át számították fel. 1964 január 1. óta 
megváltozott ez a díjazási rendszer. Ezután a

szöveg és táblázatok minden egyes oldaláért

120 korona térítés jár. Rajzmellékletekért any- 
nyit kell fizetni, ahány gépelt oldal nagyságú a 
rajz terjedelme.

Decimális jelzés

Minden földtani jelentés címlapján fel kell 
tüntetni a kivitelezett kutatás számát is. Ez a 
szám 8 jegyű, melyből az első két szá m je g y  
jelzi a kutatás ágát (bányaföldtani, hidrogeoló
giai, talajmechanikai stb.), a következő szám
jegy a kivitelező vállalat jele, a további kettő 
a kutatott ásványi nyersanyag fajtáját és vé
gül a három utolsó számjegy azt mutatja, hogy 
ebből a nyersanyagból hányadik jelentés ké
szült.

Az Ásványvagyon Bizottság

Az Ásványvagyon Bizottság Titkársága a Fő- 
igazgatóságtól független szerv, bár a bizottság 
elnöke és titkárai létszámilag oda tartoznak. 
Az Ásványvagyon Bizottság titkárai azonban 
csak a bizottság ügyeivel foglalkoznak. A fő- 
igazgatóságon belül — ezen kívül — külön 
készletszámítási osztály van rendszeresítve.. Ez 
utóbbi osztály készíti az országos ásványva
gyon mérleget, valamint az ásványvagyonnal 
kapcsolatos országos érvényű utasításokat.

Az Ásványvagyon Bizottsághoz jóval több 
jelentés fut be, mint nálunk. Egy-egy ülésen 
négy-öt jelentést is letárgyalnak. A tárgyalás
ra kerülő nagytömegű anyag miatt a titkárság 
csak adminisztrál (beérkező jelentések iktatása, 
bírálóknak kiküldése stb.), illetve a jegyző
könyveket készíti, hivatalos bírálatokat nem 
ír. így a tárgyalásokon a külső szakértők 
véleményének külön súlya van. Az egyes je
lentéseknek általában 2-3, ritkán 4-5 fő szak
értő véleményezi írásban. Ha a bizottság nem 
ért egyet a bíráló kifejtett álláspontjával, el
utasítják a bírálatot és a • honoráriumot csök
kentik.

CSEHSZLOVÁKIAI TANULMÁNYÜT AZ OSTRAVAI SZÉNKUTATÁS MÓDSZEREINEK
MEGISMERÉSÉRE

írta: Csalagovits Imre és dr. Sipos Zoltán

A Műszaki Tudományos Együttműködés 
programja keretében 1963-ban dr. Siposs Zol
tán és Csalagovits Imre tanulmányozta az ost- 
ravai „Uhelny Pruzkum narodni podnik” (Szén
kutató Nemzeti Vállalat) földtani kutatásának 
módszerét és eredményeit.

I. Ostrava környékének földtani felépítése

A tanulmányozott terület, az Ostrava—Kar- 
vin-i kőszénkifejlődések vidéke, a felső-szilé

ziai karbon kőszénmedence D-i, Csehszlová
kia területére eső részét foglalja magában, és 
mint ilyen tagja az angliai Devonshiretől a 
szóvjetunióbeli Donyec-medencéig kisebb-na- 
gyobb megszakításokkal nyomozható kőszenet 
tartalmazó vonulatnak. A sziléziai felső-kar- 
bonösszlet átmentett képvisel a nyugat-európai 
és kelet-európai (donyeci) kifejlődés között.

A Csehszlovákia területén levő sziléziai szén
mező „ostravai” és „karvini” medencékre 
ri-emeletbe sorolt kőszéntelepes, paralikus jel
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íegű összletet foglalja magában, amely kb. 100, 
de viszonylag vékonyabb kőszéntelepet tar
talmaz. Az összlet vastagsága kelet felé csök
ken. A Karvini medence 2,500 m vastag kő
széntelepes westfáliai-emeletbe sorolt összlete 
limnikus jellegű, helyenként 10 m-t is meg
haladó kőszéntelepekkel.

A kőszénképződés előtt a devon időszak vé
gén kezdődő varisztid mozgások, a breton, majd 
a szudétai szakaszok tektogenezise kb. ÉNy- 
DK csapású hegységet, a Varisztidákat hozta 
létre. A devon geoszinklinális helyét a varisz
tidákat határoló részeken sekélytenger foglalta 
el, amelyben az epikontinentális eredetű Kulm- 
fácies alakult ki. Az alsó karbonba sorolható 
kulm-kifejlődés képezi az Ostrava-Karvin-i 
medence Ny-i határát. A varisztikus hegység 
kiemelkedésével a lepusztulás fokozódott és a 
törmelékagyag feltöltötte az amúgy is vissza
húzódó sekélytengert. A feltöltődés és a tenger
fenék-ingadozás eredőjeként a sziléziai süllye
dőkben tavi, folyóvízi, lápi és tengeri eredetű 
aleuritok, agyagkövek, homokkövek és konlo- 
merátumok képződtek kőszéntelepek kíséreté
ben.

A két területet az orlavai törésvonal, illetve 
a vele párhuzamosan É-D irányban futó mihal- 
kovizei antiklinális választja el egymástól. A 
medence közepén tektinikus-eroziós eredetű 
klasztikus — helyi elnevezés szerint detrittel, 
kőzetekkel kitöltött völgy húzódik, amelyben 
a bányászatra veszélyes, nagy nyomás alatt 
álló víz- és gáztároló kőzetek találhatók. A fel
ső-sziléziai produktív összlet — ha képződési 
korban el is tér, de teleptani és faciológiai szem
pontból sok hasonlóságot mutat a Mecsek-hegy- 
ség liász kőszénkészletével, ezért a csehszlovák 
földtani kutatás módszereit és eredményeit el
sősorban ezen a területen hasznosítjuk.

II. Az ostravai területen használatos 
módszerek és értékelésük a magyar földtani 

kutatás szempontjából

Különös jelentősége van a kiértékelésnél a 
nálunk is használatos őslénytani, ásvány-kőzet
tani és szénkőzettani módszereken kívül a 
fácies-analízis és geokémiai vizsgálati módsze
rek alkalmazásának. 1

1. Fácies analízis

Az Ostrava-Karvin-i kőszéntelepes összleté- 
nek litológiai vizsgálatait K. Pút, dr. J. Zeman 
és L. Janza és J. Petranek végezte. A mód
szert bizonyos módosításokai — a faciális ana- 
liz irodalmából vették át. Az alapvető elveket 
ezen a téren Zsemcsuzsnyikov, Jablokov, Iva- 
nov és Botvinkinova fektették le a Donyec- 
medence litológiai viszonyaival foglalkozó mun
káikban. Az Ostrava-Karvin-i karbonösszlet ki
fejlődés szempontjából jelentősen eltér a Do-

nyec-medencétől, az előbbinél nincsenek meg 
az általánosan elterjedt és szintjelző tengeri 
beütésekkel kapcsolatos mészköves szintek, 
megnehezítve a rétegazonosítást.

a) Fácies analízis alapelvei

A faciális analízis alkalmazása a magmin
ták új szempontokból történő leírását tette 
szükségessé.

A kőzet keletkezési körülményeire utaló ge
netikai jegyek részletes leírását a faciális ana
lízis módszerének alkalmazása tette szükséges
sé, mivel elsőrendű feladata a kőzetek litoge- 
netikai típusának meghatározása. A képződmé
nyek faciális osztályozása az elsődleges gene
tikai jegyek összességén alapul, amelyek fényt 
derítenek a keletkezés körülményeire. Ilyen 
elsődleges genetikai jegyek a granulometriai 
és ásványos összetétel, a makro- és mikrofauna, 
rétegezettség, konkréciók, flóramaradványok, 
a rétegek egymáshoz való viszonya. Bebizo
nyosodott, hogy az elsődleges genetikai jegyek 
csak együttesen alkalmasak a faciológiai vi
szonyok tisztázására, mivel az egyes bélyegek 
több faciális típusban is azonosak lehetnek 
(pl. granulometriai és ásványos összetétel, tex
túra, konkréciók stb.) Azonos fáciesbeli kőze
teknek kell tekintenünk azokat a képződménye
ket, amelyek keletkezése azonos, fizikai és pa- 
ieogeográfiai feltételekre vezethetők vissza. 
Ezek a feltételek pedig az üledékgyűjtő térbeli 
helyzetét (mélységi viszonyokat, a parttól való 
távolságot, tavi vagy folyami képződést, bio- 
fáciest) rögzítik. Az elsődleges genetikai jegyek 
alapján a képződményeket fáciescsoportba, 
majd fáciesekbe oszthatjuk. Ezek rendszerezé
sében azonosság van a csehszlovák és magyar 
kutatók közt.

Főbb fáciestípusok:
I. Szárazföldi fáciesek.

II. Átmeneti fáciesek.
III. Tengeri fáciesek.

b) A fácies analízis munkamódszere

Már a mélyfúrásnál el kell határolni az 
egyes fácieseket, mert utólag a leírás alapján 
már sokszor problématikus. A terepi megfigye
lések után, a munka második szakaszában a 
megfigyelések rendszerezése, összesítése és szel
vényeken történő ábrázolása a feladat. Meg 
kell szerkeszteni a litológiai szelvényt, amely 
tartalmazza a granulometrikus összetételt, fau
na, flóra, konkréciókra vonatkozó adatokat. 
A litológiai szelvénnyel párhuzamosan meg kell 
rajzolni a texturális jellegeket, rétegátmenetek 
formáját tartalmazó rétegezettségi szelvényt. 
A litológiai és texturális szelvény összehasonlí
tása és elemzése alapján szerkesztjük meg az 
analízis eredményét jelentő litogenetikai és fa-
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ciális szelvényt. A fáciesek meghatározása 
után, a fáciesség faciológiai egységeket további 
ciklusokkal bontjuk, az így nyert adatok alap
ján végezzük el a rétegek korrelációját.

A fácies elemzés befejező szakaszában a fa- 
ciális térképek szerkesztése a feladat, ezzel az 
egyes fáciesek térbeli elterjedésének tisztázása. 
A munkát megnehezíti, hogy az egyes fáciesek 
határvonalának megállapítása gyakran nehéz 
feladat, mert a laterális átmeneteknek több 
változata lehetséges, így síkbeli, kiékelődő és 
eróziós formák. A fácies-térképek szerkesztése 
általában egy szintálló sztratigráfiai egység 
fekü- vagy fedővonal szintjén történik, és leg- 
töb esetben a kőszénmedencék területi hely
zetének, valamint heteroptikus fáciesekkel al
kotott határvonalának tisztázását szolgálják. 
A paleogeográfiai térkép már a fáciesek összes
ségét foglalja magába, és a terület ősföldrajzá
nak képét a fácies-analízis eredményei alap
ján rajzolja meg. A térképek tartalmazzák a 
laboratóriumi vizsgálatokból kapott eredmé
nyeket is. Az ásványos összetétel, koptatott- 
ság, keresztrétegezettség meghatározót iránya, 
osztályozottság tisztázása sok értékes adatot 
szolgáltathat az ősföldrajzi kép meghatározásá
hoz.

A csehszlovák kutatók is problémákkal küz
denek a fáciesvizsgálatok terén, amelyek véle
ményük szerint onnan adódnak, hogy a faciá- 
lis analízist túlságosan finom szintezésre akar
ják felhasználni, és ez sok esetben akadályo
zott. A faciológiai tanulmányainkat Djubomir 
Janza és dr. Jaroslav Zeman segítségével végez
tük.

2. Geokémiai módszerek

Az Ostravában végzett geokémiai kutatások 
a szedimentációs közeg jellegét hivatottak el
dönteni. A módszerek azon alapulnak, hogy 
tengeri szedimentációs esetben a talasszófil 
elemek (Na+, K+, Br+, J±, Cl±, B±, SOk~) a 
kőzetekben adszorbeálódnak, és így eloszlási 
görbéjük maximuma a tengeri eredetű szin
tekre esik. A vizsgálatok csak finomszemű üle
dékben végezhetők el (aleurit, argillit), mert a 
durvább homokkövek földpátjában és csillám- 
féléiben lekötött alkálik zavarólag hatnak. A 
máig is alkalmazott geokémiai módszereket lé
nyegében 5 éve alkalmazzák elfogdható ered
ményekkel.

a) Na+—K+ módszer

A módszer lényege az Na és K eltérő visel
kedése vizes közegben. A K+ vízben mért ion- 
rádiusa kisebb mint a kristályrácsban, így ad- 
szorbeáihatósága lényegesen nagyobb mint a 
Na+-é.

A módszer lényege: az agyagos összetételek
ből alkália meghatározásokat végeznek, és az

alkáliák eloszlási görbéjének maximuma a ten
geri eredetű képződményekre esik.

b) Fajlagos elektromos vezetőképesség 
niérésének módszere

A módszer alapját az a felismerés adja, hogy 
az abszorbeált ionok vízben kilúgozhatok, és 
a vízbe került ionok csökkentik a víz ellen
állását. Az aleuritikra és argilitekre alkalmaz
ható módszer szerint a megporított kőzetből 
desztillált vízzel kilúgozzuk az adszorbeállt 
ionokat, és az így keletkező elektrolitét méré
seknek vetjük alá. Megállapították, hogy a faj
lagos vezetőképesség 11.5 10—4 érték felett 
tengeri, 11,50 10—4 8.5.101 közt csökkentsós- 
vízi, 8,5.10~‘ alatt pedig édesvízi faunát ta
láltak. A kivételt képező ősmaradványokról 
pedig kimutatták, hogy euryhalinok.

Az eddig alkalmazott' geokémiai módszerek
kel szép eredményeket értek el, de eredeti cél
jukat, a rétegazonosítást ezzel sem tudták meg
oldani. Különösen a homokköves összletek ese
tében jelentkeznek komoly problémák, mert 
a geokémiai módszerek ezekre nem bizonyul
tak alkalmazhatónak. J. Tomsik szóbeli közlése 
alapján a jövőben talasszófil elemek eloszlá
sának meghatározásával próbálnak eredményt 
elérni. Ilyen irányú vizsgálatokat azonban ed
dig nem kezdtek meg. A geokémiai részleg fel
adata a kőszéntelepes összlet nyomelemeinek 
vizsgálata is. A nyomelemek eloszlásából ed
dig nyomelemszinteket nem tudtak meghatá
rozni, és így a korrelációs munkánál nem is 
használhatók fel. A sikertelenség okát a kvan
titatív kiértékelés hiányában kereshetjük. Az 
eddigi, csupán részleges sikereket eredményező 
munkájuk ellenére a nyomelemek vizsgálatát 
tovább folytatják, az esetleges ipari jelentősé
gű nyomelem dúsulás felfedezésének reményé
ben. A szénkőzettani vizsgálatok eredményeit 
súlyszázalékos formában közlik.

3. Litogenetikai módszerek

A litogenetikai módszerek alkalmazása során 
a Botvinikinova-féle módszerrel szemben több 
ellenvetés merült fel:

.) a litogenetikai ciklusokra sok esetben 
nem lehet támaszkodni, a ciklusok nagy 
száma és gyors váltakozása miatt.

.) a limnikus telepcsoport esetében különö
sen kell vigyázni, mert az eddigiek fo
lyamán is sok zavar mutatkozott.

A nehézségek részleges kiküszöbölésére L. 
Janza és J. Tomsik az eddigi vizsgálatokai 
párhuzamosan az agyagásványos szintek rönt- 
genometriai meghatározására törekedtek. Az 
illit, illit-montmorillonit, montmorillonit-, kao- 
linites képződmények eloszlása az eddigi vizs
gálatok szerint szintezésre ad lehetőséget. Ez



a módszer nálunk is alkalmazhatónak látszik, 
különösen, ha figyelembe vesszük a magyar 
agyagásványkutatás nagy eredményeit.

Különösen nagy figyelmet szentelnek a kő
széntelepes összlet tufitos rétegeinek. A tufi-

tos szintek nagy 'területen nyomozhatok, és 
pontosabb szintbeli helyzetük meghatározása a 
közeljövő célja. A nyugat-európai kőszénme
dencékben ezzel a módszerrel jó eredménye
ket értek el.

KOREA FÖLDTANI VISZONYAI, ÁSVÁNYKINCSEI

Irta: Rásonyi László 

1. Bevezetés

Hazánktól nagy távolságra, az eurázsiai kon
tinens úgyszólván legkeletibb részén, a Japán 
és Észak-Kínai tenger közötti kiugró félszige
ten fekszik Korea. Ez a távoli ország igen vál
tozatos földtani felépítésű, ásványi kincsek
ben pedig különösen gazdag. Ismerkedjünk 
meg vele közelebbről, geológiai szempontból, 
amennyiben ez egy rövid ismertetés alapján 
lehetséges.

Korea hatalmas félszigeten fekszik, amelyet 
a Jalu és Turnén folyó völgye választ el Man
dzsúriától. Keleti partja kevéssé tagolt, foko
zottan tagoltabb a nyugáti part, amelynek déli 
részét számtalan öböl tarkítja. A déli és nyu
gati part körül, mintegy 3,500 sziget fekszik 
Koreához tartozik a félsziget délnyugati vége 
előtt elterülő, közel ezer km2 nagyságú Cse- 
dzsudo sziget is.

A félsziget gerince az ősi kristályos palák
ból és kitörési kőzetekből felépült, könnyedén 
görbült Koreai-hegység, amely északkeleten 
irányt változtat és a keletmandzsuriai hegy
láncokhoz kapcsolódik. A hegyvidék igen gaz
dag ásványi kincsekben. A hegység lépcsőzetes 
formájú, amennyiben nyugatról keletre lassan 
emelkedik, s a Japán tenger felé meredeken 
esik. Magasabb, északi részében 2,470 m ma
gasságot ér el (legmagasabb pontja északon 
a Pektuszan, 2,744 m magas kialudt vulkán), 
délen alig emelkednek a csúcsok 1,700 m fölé. 
Minthogy a hegység tengelye keletre tolódik, 
a vízválasztó is a keleti part felé nyomul. Ezért 
nyugaton, a Sárga tengerbe tartó folyói jóval 
hosszabbak, mint a Japán tengerbe ömlő vi
zek. Mivel rendkívül tagoltak a hegyvidékei, 
az országnak hegyi jellege van. Nyugat felé 
a hegyvonulatok erősen tagolt dombvidékekbe 
mennek át, amelyek között termékeny allu- 
viális medencék terjeszkednek. A Szöuli süly- 
lyedék az országot két részre tagolja. A kettő 
talajviszonyai, éghajlata, növényzete észreve
hetően különbözik.

Az ország területe 222,000 km2, lakosainak 
száma 28 millió. Ebből a Koreai Népi Demok
ratikus Köztársaság 127.000 km8-en terül el, 
8 millió lakossal. Dél-Koreában vannak a me
zőgazdaságilag értékes területek, Észak-Korea

viszont az ásványi kincsekben gazdagabb, és 
itt vannak a nehézipar központjai.

2. A földtani kutatások története

Korea földtani kutatására már a legrégibb 
időktől figyelmet fordított az ország népe, az 
érces ásványi nyersanyagok felhasználását ille
tően, a kohászat és az ipar más ágaiban. Ma is 
ismeretesek és még megvannak ezer évvel ez
előtti szerzők kéziratos munkái, amelyeket el- 
terjedten használtak az ásványi nyersanyagle
lőhelyek kiaknázásánál. 1482-ből származó tu
dományosleíró munkában, melyet az igen tehet
séges Po-Sza-Szin tudós vezetése mellett szer
kesztettek, már több mint 50 fajta ásványt ír
nak le részletesen. A XVIII-XIX. század .végén 
magas színvonalat értek el a földrajzi és föld
tani művek. Körülbelül ebben az időben kezdtek 
el az európaiak érdeklődni a koreai föld mélyé
nek kincsei iránt. Az ország gelológiai viszonyait 
elsőként Lubencov orosz geográfus (1895) és a 
német Kari Gotze (1883— 1884) tanulmányozta. 
A XX. század elején rablógazdálkodással igye
kezett Japán az ország ásványi nyersanyagait 
kiaknázni. így 1924-ben már néhány fontosabb 
előfordulás készletszámítását készítették el. 
1928-ban pedig az ország területe 12%-ának 
1 : 1,000.000 méretarányú földtani térképét.

Az igazi fejlődést az ország földtani meg
ismerése terén a felszabadulás hozta. Észak- 
Koreában 1949-ben szervezték meg a Bányá
szati Központi Kutató Intézetet, amelynek a 
kutatási osztályai nagy figyelmet fordítanak az 
ország földtani szolgálatának a fejlesztésére. 
Fontos esemény volt a Földtani Főigazgató
ság megalakítása a Nehézipari Minisztérium ke
retében, melynek számos nagy perspéktívájú 
lelőhely kifejlesztésében volt és van szerepe. 
Ugyanekkor indult meg a rendszeres földtani 
térképezés. 1953-ban kezdték meg az 1:500.000- 
es és 1956-ban az 1:200.000-es léptékű földtani 
térkép felvételi munkáit, amelyek befejezés
hez közelednek. 1960-ban indult meg az 
1:1,000.000 méretarányú áttekintő földtani tér
kép készítése.
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