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Kőolaj- és földgázkutatásunk 1965. évi eredményei
1966. évi tervei

írta: Dr. Dank Viktor

A z 1965. évi eredm ények

1965-ben az Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt irányítása a la tt álló fúrási üzemek ösz- 
szesen 354,632 m -t fúrtak. Ebből: 
a D unántúli Kőolajfúrási Üzem 135,370 m-t, 
az Alföldi Kőolajfúrási Üzem 219,262 m -t 
m élyített.

A befejezett fúrások száma 199 db, ebből 
2 db műszaki jellegű és 4 db műszakilag siker
telen.

A sikeresen befejezett fúrások száma tehát 
193 db. M inthogy azonban ebből 71 db fúrás az 
1965. év végén még nem nyert kivizsgálást, csu
pán a  122 db kivizsgált k ú t értékelhető az 
eredményesség számbavételével.

A kivizsgált kutak közül: 
kőolajat talált 49 db 40%
földgázt talált 25 db 21%
m edőnek bizonyult 48 db 39%
A fúrások 61%-a tehát szénhidrogének 

szempontjából eredm ényes volt. A 39%-ot k i
tevő meddő kú t közé soroljuk a  term álvízfel
tárás szempontjából egyébként nagyjelentőségű 
fúrásokat is.

Szándékos a  „kőolajat, vagy földgázt ta
lá lt” megjelölés is, m ert az eredményes kutak 
term eltetése különböző objektív feltételekhez 
kötött, ezért kerü ltük  a „kőolaj, vagy földgáz- 
term elő” elnevezést.

Az eredményesség ilyen vonatkozású meg
ítélése nemzetközi viszonylatban is előkelő he
lyet biztosít a hazai kutatásoknak. De ha a k u 
tatások hatékonyságát legjobban kifejező fel
tá rt ipari szénhidrogén tonna és lefúrt mé- 
m éter arányát vizsgáljuk, akkor is kedvező 
eredm ényt könyvelhetünk el 1965. évre.

Eredményes fúrások m élyültek az alábbi 
területeken: j
Dunántúlon:

Belezna (kőolaj +  földgáz)
Nagyatád (kőolaj)
Mihályi (széndioxid +  szénhidrogéngáz) 
Ölbő (széndioxidgáz)
Görgeteg—Babócsa-Kelet (szénhidrogén

gáz)
Infce (szénhidrogén-széndioxid gázkeverék) 
Vese (szénhidrogén-széndioxidgáz keverék) 
Mezőcsokonya (szénhidrogéngáz és szén- 

dioxidos gázkeverék)
Alföldön:

Dem jén-Kelet (kőolaj)
Dem jén-Nyugat (kőolaj)

Dem jén-Pünkösdhegy (kőolaj)
Nagykörű (nitrogén-széndioxid-szénhidro- 

géngáz keverék)
Tiszapüspöki (széndioxidgáz)
Szarvas (szénhidrogén-széndioxidgáz keve

rék)
Szánk (kőolaj +  szénhidrogéngáz) 
Kiskundorozsma (kőolaj +  szénhidrogén- 

gáz)
Üllés (kőolaj +  szénhidrogéngáz) 
Soltvadkert (szénhidrogéngáz)
Fedémes (szénhidrogéngáz) .
Algyő (kőolaj +  szénhidrogéngáz) 
Karcag-Bucsa (szénhidrogéngáz).
A fúrásokkal vizsgált területeknek kere

ken 40%-a volt eredményes. Ez az „eredmé
nyes” megjelölés különböző gazdasági jelentő
séget takar. Kétségtelen, a legnagyobb ered
m ény gazdasági szempontból az 1965-ben fel
tá r t algyői szerkezet számos kőolaj- és földgáz- 
teleppel. Inkább szénhidrogéngáz szem pontjá
ból jelentős a Szank-környéki, 1964-ben felfe
dezett előfordulás, m elynek továbbfejlesztő ku
tatása során azóta megsokszorozódott földgáz
kincse m eghaladja a 4 m illiárd m3-t és kutatása 
még nincs lezárva.

Komoly új eredm énynek szám ít szintén 
m illiárdos nagyságrendű Inke-környéki gáz
kincs, m elynek széndioxiddal kevert gázát a 
délzalai „öreg mezők” , másodlagos term elteté
séhez fogjuk felhasználni.

Hazai viszonylatban a közepesnél gyengébb 
öredm ényt adott a  Dráva-m enti Belezna-i kő
olajelőfordulás, a továbbfejlesztett Babócsa- 
Kelet, a kisalföldi „M ihályi-Felső rétegek”, 
m elyek az itt  m ár 1935 óta ismeretes széndioxi
don kívül égethető földgázt tárolnak. A Kapos
vár ̂ környéki Mezőcsokonyát is ide sorolhatjuk 
helyi jelentőségű földgáztelepeivel. Ide szám ít
juk  a Dem jén-Kelet-i kőolaj-, és a Soltvadkert 
m ellett fe ltá rt szénhidrogéngáz telepeket is.

Jelentős széndioxidgáz előfordulást talá l
tunk  a Kisalföldön, Ölbő térségében. Sajnála
tos érdekességként kell megemlítenünk, hogy a 
Tisza-menti Nagykörű térségben kereken 8 
m illiárd m3 gázt tartalm azó telepeket tártunk  
fel. A gázt nagy Na, COa tartalm a m iatt jelen
leg hasznosítani nem tudjuk. Példája a szépen 
kivitelezett, produktív, csak éppen m érlegen kí
vüli készleteket eredményező kutatásnak.

A Szeged-környéki Kiskundorozsma egy 
fúrásából ism ert kőolajtelep emeli a terület re
m ényteljességét. A néhány éve felfedezett más
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területeken m élyített ovábbfejlesztő fúrások 
(Üllés, Pusztaföldvár) >az eddig ism ert kész
letek nagyságrendjében nem hoztak változást.

A Szeizmikus K utatási Üzem m éréseinek 
eredm ényeként 1965. évben 13 záródó szerke
zetet m uta ttunk  ki, további 4 záródó szerke
zeten folytak a  kiegészítő m érések és 1 gerinc- 
vonulatot sikerült körvonalazni. Az arány ezen 
a vonalon is az Alföld javára tolódott át, m ert 
itt 11 záródó szerkezeten kívül 3 helyen foly
tak  kiegészítő mérések, ezzel szem ben a  Du
nántúlon 2 szerkezeten kívül egy még kiegé
szítés a la tt állt és egy gerincvonulat kim uta
tására került, sor.

A D unántúlon kim utato tt záródó szerke
zet a  Bönyrétalap-i közel a Rába torkolatához, 
a  Celldömölk környéki, kiegészítő m érések foly
tak  az ehhez közeli Izsákfa-i záródó szerkeze
ten. Kapós füreden m élyben húzódó gerinc vált 
ismeretessé.

Az Alföldön, a Duna-Tisza közének É-i 
részén Mende, Nagykáta, Tápióbicske, a közép
ső részén kiegészítés a la tt Izsák-Dél, Csengőd, 
Kecel, kim utatva Taibdi és Soltvadkert-Észak. 
A Tiszántúl középső részén a Tiszához közel 
Tiszagyenda, Kúnhegyes, Kisgyócs, Abádszalók; 
A Tiszántúl déli részén Kondoros-Észak elne
vezésű záródó szerkezetek megszerkesztésére 
került sor a  m érések alapján.

Kőolaj- és földgázkutatások terve 1966-ban

Az 1966. év a harm adik ötéves terv  első 
éve. Előkutatást és felderítő-kutatási program 
já t részben a m ásodik 5 éves terv  eredm ényei, 
részben a távlati kutatási perspektívák alapján 
alakíto ttuk ki.

A földtani kutatási alapelveknek megfe
lelően az ország m élyföldtani területegységei
nek értékelése m egtörtént, az előkutatásokat, a 
geofizikai m éréseket ennek megfelelően tervez
zük. A m élyfúrások eredm ényei a lap ján  azután 
szükség szerinti módosításokat; ha jtu n k  végre a 
kutatófúrási tevékenységben.

K utatási tevékenységünk 1966. évben hár
mas igény kielégítését célozza:

1. befejezni, vagy jelentősen előrevinni az 
1965-ben m egism ert új kőolaj- és föld
gáztelepek kutatását;

2. megfelelő számú felderítő kutatófúrás
ra előkészített szerkezetet biztosítani 
geofizikai és szerkezetkutató-fúrási te 
vékenységgel;

3. a  szabad fúrási kapacitással m inél több 
rem ényteljes szerkezeten megkezdeni a 
felderítőkutatást.

Az elm últ évek során kőolaj- és földgáz- 
kutatás vonatkozásban megváltozott a  k é t nagy 
tájegység: a  D unántúl és az Alföld jelentősége 
és perspektívája.
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Az eredm ényes geofizikai előkutatási te 
vékenység következtében a  Dunántúlhoz viszo
nyítva a fúrásos kutatás súlypontja az Alföldre 
tolódott át. M ár 1965. évben az Alföldön felfe
dezett új és a  kezdeti jelekből ipari jelentősé
gűnek m egítélhető terü leteken  bizonyos fokú 
berendezés összevonást eszközöltünk, mely kö
rülm ény néhány dunántúli fúróberendezés és 
lyúkbefejező egység A lföldre szállítását tette 
szükségessé. Ezt a  tevékenységünket 1966-ban 
tovább folytatjuk, a  fe ltárt kőolaj- és földgáz
telepek mielőbbi körülhatárolása és term elés
beállítása érdekében. Ezzel egyidejűleg a geo
fizikai előkészítési, előkutatási m unkálatokat a 
D unántúlon fokozzuk, m ert i tt  a bonyolultabb 
földtani felépítés (Délnyugiat-Dunántúl) és az 
eddigi hézagos ism eretek (Kisalföld) kívánnak 
erősítést.

A fentiekben vázolt célkitűzést tükrözi a 
fúrási terv, m ely az alföldi területeikre kereken 
100 ezer folyóm éterrel több fúrást irányoz elő, 
valam int az a geofizikai-mérési terv, mely 
Szeizmikus K utatási Üzem ünk 8 szeizmikus 
csoportja közül 5-neik m unkáját a D unántúlra 
irányítja.

A ku tatási tevékenység összesített és végső 
célkitűzése az ország ipari szénhidrogénkészle
tének 6 millió tonnával történő gyarapítása.

Az újabb megismeréseik, fúrások szolgál
ta tta  kőzetanyag és réteg vzisgálatok tudom á
nyos feldolgozásának eredm énye az 1966. éves 
tervvel párhúzamosan. készített III. 5 éves terv  
további éveinek kutatási terveiben módosítá
sokat tesz m ajd szükségessé. Ez a kőolaj- és 
földgázkutatások jellegéből fakadó törvénysze
rűség.

L G e o f i z i k a i  kutatás

A  geofizikai m érésekkel történő kutatást 
részben az OKGT Szeizmikus K utatási Üzeme 
végzi (1. sz. ábra), elsősoriban ipari jellegű mé-

AZ OKGT SZEIZMIKUS KUTATÁSI ÜZEM 
1966. ÉK! KUTATÁSI TERÜLETEI.

rések m egvalósítása céljából, m ásrészt a Ma
gyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet



szerződés keretében végez főleg m űszer- és 
módszerfejlesztési célból m éréseket az OKGT 
kutatási szerveinek kívánsága szerin t (2. sz. 
ábra).

A l  EÖTVÖS ÍOfíAND GEOFIZIKAI INT 
1966. ÉV! SZERZŐDÉSES KUTATÁSI TERÜLETE!

A l f ö l d

Folytatódnak az 1965. évben Heves—Tisza- 
buria—K únm adaras térségében m egkezdett ref
lexiós mérések, elsősorban az eddig k im utatott 
indikációk részletes felderítésével. A m érések 
több záródó szerkezet jelen létét m utatják. Az 
egyes kiem elkedések közötti viszony m eghatá
rozására, illetve az egyes m axim um ok elhelyez- 
kedésénék pontos körvonalazására még további 
m érésekre van szükség. A terü leten  m élyfúrá
sok nincsenek. A környéken m élyült fúrások 
jelentős szénhidrogén, elsősorban földgáztele
peket tá rtak  fel. (K únm adaras—Tatárülés—Kis
újszállás). Széndioxidos gázkeveréket tartalm a
zó rétegeket tá rtu n k  fel Nagykörű, Tiszapüs- 
pöki környékén. A környéken a  neogén korú 
üledékek flis-szerű képződm ényekre települnek. 
A jelentős vastagságúnak m egítélhető üledék- 
ösiszletben valam ennyi szeizmikával k im utatott 
m élyföldtani a lakulat rem ényteljes szénhidro
gén kutatás szempontjából.

Kiskörös—Izsák térségében folytatódnak 
az 1965. évben m egkezdett reflexiós mérések. 
A m unkaközben jelentkező indikációk terü le 
tén  a vonalhálózatot sű rítik  m ásutt a  hálózatot 
kiegészítik. Kecel—Jánoshalma,—Kiskunhalas
közelében a  korábban végzett m érések adatai a 
szerkezeti viszonyok pontos m egism erésére nem 
elegendők, itt további kiegészítések szüksége
sek.

A m éréseket a  K i sk ú n f él egyháza térségé
ben tovább, kelet felé ke ll kiterjeszteni.

A m érésre k ijelö lt te rü le t földtani felépíté
séről adataink fúrások hiányában meglehetősen 
bizonytalanok. Az eddig lem ély ített fúrások 
igen változatos földtani viszonyokra, gyors vál
tozásokra és törések jelenlétére utalnak. A Kis- 
kúnsüllyedék szegélyein magas helyzetű elte
m etett rögöket ism erünk, beljebb fia tal üle

dékkel k itö ltö tt m ély terü let várható. A solt- 
vadkerti szénhidrogéngáz, valam int a távolab
bi délalföldi szénhidrogén telepek léte  és egyes 
fúrások jó szénhidrogén nyom ai a te rü le te t re
m ényteljessé teszik.

Az első negyedévben kísérleti méréseket 
végeznek reflexiós m ódszerrel K iskúnfélegyhá- 
za—Jászszenti,ászló— Szánk térségében. A m é
rések célja megvizsgálni, hogy a  kijelölt vonal 
m entén lehetséges-e töréseket kim utatni, illet
ve, hogy a  törések k im utatására m ilyen m éré
si m etodika a legalkalmasabb.

A szariki fúrások eredm ényeként a m ély
ség töréses jellegű tektonikáját ism ertük meg. 
A m érések elvégzését egyrészt a törések kim u
tatásának általános fontossága, m ásrészt az e 
térségben végzett m érésekből szerkesztett szint
vonalas térképek  hibái indokolják.

Ezt követően a  „Hódmezővásárhely—-Makói 
árok” területén, Hódmezővásárhely környékén 
végeznek reflexiós mérést.

Az eddigi refrakciós m érések igen mély 
árkot m utattak  ki. A közelítő eredm ények sze
rin t i t t  legalább 5000 m éteres alaphegység- 
mélységgel ke ll számolnunk. Az „árok” kör
nyékén végzett kutatások eredm ényeként ke
letre  (Battonya, Pusztaföldvár) és; nyugatra (Al- 
győ, Dorozsma) egyaránt gazdasági jelentőségű 
szénhidrogéntelepeket tá rtunk  fel. Az árok te
rü letén  várható nagyvastagságú üledékösszlet 
keletkezési és tárolási szempontból egyaránt 
kedvező.

K ísérleti jellegű m éréseket végeznek RNP 
m ódszerrel N ádudvar—Kaba—Észak-Hajdúszo- 
boszló—Ebes térségében; folytatva és kiegészít
ve az 1965. évben m egkezdett vzisgálatot. Az 
e térségben eddig végzett reflexiós mérések 
általában csak a neogén üledékek aljzatáig ad
tak  m egbízható eredményeiket. Kívánatos azon
ban, hogy nagyobb mélységekből, így a flis 
jellegű összlet belsejéből, valam int alaphegy
ség felszínéről is adatokat szerezzünk. A mé
rések elsőrendű célja, hogy a flis jellegű össz
let belső felépítéséről adjanak megbízható ada
tokat.

Refrakciós m érések lesznek még Kiskörös 
—Kiskunfélegyháza,—Fábiánsebestyén vonalá
ban. A m érésre kerülő vonal igen változatos 
földtani felépítésű területrészeken halad ke
resztül. Nyugaton a  Dunához közel eső része
ken a  felszínhez közel ta lá ljuk  az alaphegysé
get. K elet felé azután igen nagy mélységbe zök
ken, várhatóan  3000—4000 m éter közötti, eset
leg ennél nagyobb m élységben várható. A fe
le tte  elhelyezkedő üledékek változatos földtani 
felépítést m utatnak, előfordulhat perm, válto
zó összletű és kifejlődésű mezozóos képződmé
nyek, továbbá flis jellegű törm elékes összlet is 
szerepéi a  rétegsorban. H elyenként csak har- 
madidőszaki üledékek települnek a  kristályos 
aljaztra. Az alaphegység fele tt települő üledé
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kék sebesség szem pontjából ennek megfelelően 
változatos képet m utatnak  és inverz rétegek is 
lehetségesek. A vonal várhatóan több nagyje
lentőségű törést is harántol. A refrakciós vo
nal a terü let m edencealjzatának megismerésé
ben, valam int a  medence felépítésének megis
m erésében nagyjelentőségű és a  további te rve
zést szolgálja..

Az év folyam án tellurikus (m agnetotelluri- 
kus) m érést m élyszondázást végeznek a Jászság 
szeizmikus m érésekkel még nem, vagy csak re
gionális vonalakkal ku tato tt területén, részben 
az 1965. évben végzett méréseiket szükség sze
rin t kiegészítve (egyes pontok ismétlésével), 
részben pedig a  m éréseket kelet felé, a Tiszáig, 
Észak felé pedig a Budapest—Miskolc-i vasút
vonalig k iterjes tve.

Eötvös-ingával, miagnetométerrel és am eny- 
nyiben im portból beérkezik, gravim éterrel is 
végeznek m éréseket a Duna-Tisza közén.

A m éréseket Kiskúnfélegyháza térségében 
kezdik meg. I t t  k ísérleti vonalon Eötvös-ingá
val kis állomásközű vonalm enti m érést végez
nek, törésiek kim utatására. Am ennyiben törésre 
utaló jellegek kim utathatók, úgy a törés körze
tében további részletes vonalakat m érnek be.

Ezután részletes m érések kezdődnek Solt- 
vadkert—Izsák között. A rendelkezésünkre álló 
geológiai és geofizikai adatok több, jelentős e l
vetés! magasságú elmozdulás jelenlétére u ta l
nak, ezek felderítése, helyük és elvetési m a
gasságuk meghatározása az itt  végzett reflexiós 
mérések kom plex értelmezéséhez, illetve a  te rü 
let földtani felépítésének megismeréséhez szük
séges.

Az OKGT Szeizmikus K utatási Üzem m un
kájának alföldi részébe kapcsolódik be az ELGI 
a  maga m ódszertani kutatásaival. Alakilag az 
ELGI kutatása is térképez, azonban itt a térké
pezés csak keretül, nyersanyagul szolgál olyan 
módszertani vizsgálatokhoz, am elyeket az ELGI 
— kutatóintézeti jellegének megfelelően — 
inkább h ivato tt elvégezni, m in t a SZKÜ (amely 
term észetesen szintén végez m ódszertani ku ta
tást, de főfeladata a rutinszerű térképezés).

Jelenleg az ELGI rendelkezik az ország 
legfejlettebb hazai gyártm ányú szeizmikus 
berendezésével, egy sajá t készítésű, 24 
csatornás, . tranzisztoros magnetofonos ref
lexiós berendezéssel. Ez máris lehető
vé te tte  a neogén összlet jobb felbontását és 
segítségével behatoltak az ún. flis összletébe is; 
ennek belső szerkezeti form áit elsőízben ezzel 
a berendezéssel lehetett tanulmányozni. A konk
ré t adatszerzésen túl, ez igen hasznos tapasz
talatgyűjtés arra  az időre, am ikor m ajd az 
SZKÜ csoportjai is magnetofonos berendezé
sekkel dolgoznák.

Az alföldi kom plex k u ta tás t az ELGI te r
mészetesen nemcsak szeizmikus m ódszerrel vég
zi. Gravitációs és földmágneses módszerrel 
ugyan lényegében m ár felm érték az országot,

de hálózatkiegészítési, sűrítési, hatószámítási 
feladat még bőven akad.

A 2. ábrán látható, hogy az ELGI hálózat- 
kiegészítő gravim éteres m éréseit (a kisalföldie
ket is) és részletező, földmágneses m éréseit tu 
lajdonképpen a szénhidrogénkutatás szem pont
ja  vezérli (az ELGI egyéb kutatásait ezen az 
ábrán nem tü n te ttü k  fel).

A szerződéses tellurikus (előzetes) és m ély
szondázó (áttekintő) gecelektromos mérések, a 
konkrét földtani információ m ellett ugyancsak 
módszertani bázisul szolgálnak az SZKÜ ha
sonló kutatásai számára.

D u n á n t ú l

Győrtől K eletre folytatódnak az 1965-ben 
m egkezdett reflexiós mérések. Kiegészítik és a 
jelentkező indikációk területén  sű rítik  az 1965- 
ben bem ért vonalhálózatot, a  ku tatást D, DK 
felé a  Bakony térségéig, valam int É felé, a Du
na térségéig, — elsősorban felderítő jellegű vo
nalakkal — kiterjesztik. A méréseik során ki
m utatható szerkezeti indikációk terü letén  rész
letező mérésieket végeznek. I tt  a  te rü le t föld
tani felépítésében mezozoós, illetve paleogén 
korú üledékek is részt vesznek. A neogén vas
tagsága rendszerint nem nagy. A mezozoikum 
és a  paleogén korú gépződmények elterjedését 
és jelenlegi helyzetét nagym értékben a töréses 
szerkezet-alakulás befolyásolja. Sasbércek, le
süllyedt rögök jeenlété t feltételezzük a m ély
ben.

Egv csoport Celldömölk—Pápa—Szany té r
ségében végez reflexiós méréseket, ahol rész
ben a  korábbi m éréseket egészíti ki ,részben pe
dig új területeken működik. A ku tatásra  k ije
lölt terü leten  a harmadidőszaki üledékek me
dencealjzata feltehetőleg többnyire mezozoós 
korú kőzetekből áll, helyenként azonban kris
tályos alaphegység is lehetséges, A mezozoikum 
jellegzetessége a  töréses szerkezet, am ely Nagy- 
lengyelhez hasonlóan szénhidrogéntárolásra al
kalmas rögöket alak íthato tt ki. Az idősebb rö
gök utólagos mozgása következtében a fia ta
labb üledékekben enyhe hajlatok képződhettek. 
A mezozoós és harmadidőszaki (elsősorban pa
leogén) üledékek nemcsak tárolás, de anyakő
zet vonatkozásában is figyelem re méltók.

Folytatódnak az 1965. évben Buzsák kör
nyékén m egkezdett reflexiós mérések, melyek 
á ttö rések  k im utatását célozták, m ásrészt a me- 
zőcsokonyai gravitációs: m inim um  terü le t É-i 
részén, Böhönye és Sávoly között végeznek át- 
nézetes m éréseket.

Buzsákon kőolajat, Mezőcsokonya térsé
gében földgázt tá rtu n k  fel. A két területrész 
között több, lépcsős süllyedés eredm ényeként 
töréses tektonikával kapcsolatos elm élyülést 
feltételezünk. A környék a fö ldtörténet folya
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m án több alkalom m al is jelentős tektonikai 
mozgások szintere volt, ennek  m egfelelően vál
tozatos térszínű és változatos fáciesű korú üle
dékkel fedett te rü le t a lakult ki. A te rü le t fel
építésének m egism erésében és értékelésében 
döntő a törések helyének pontos ism erete. A 
törések m entén jelentős szintváltozások, a föld
tani felépítésiben pedig eltérések  várhatók.

Böhönye—Sávoly térségében folytatn i kell 
a korábbi években m egkezdett felderítő, átné- 
zetes, jellegű reflexiós m éréseket. A mezőcso- 
konyai gravitációs m inim um nak ez a  része 
szeizmikus szem pontból még ism eretlennek te 
kinthető. H elyenként nagy vastagságú üledé
kes összlet várható, gyakran vulkáni közbete
lepülésekkel és az idősebb kőzetek anyaga, ko
ra is változatos lehet. Gyakoriak lehetnek  i t t  is 
a jelentős elvetési m agasságú törések. A kör
nyező terü leteken  több fúrásból ism erünk jó 
szénhidrogénnyomokat. Az e területen várható 
vastag üledéköisszlet kedvező szénhidrogén ke
letkezési és felhalmozódás! szempontból.

Inke és Igái között, a mezőcsofconyai gra
vitációs m inim um  terü letén  még refrakciós vo
nalat is m érnek.

Reflexiós m éréseket terveznek Somogyud- 
varhely—Belezna térségében és Letenye köze
lében, ahol a  2. sz. fúrásban kedvező olajindi
kációkat kap tunk  1965-ben. E terü leten  az ed
dig általában csak szórványosan végzett m éré
sek nem szolgáltattak kielégítő eredm ényt. A 
terület a  Dráva medencéhez csatlakozik, ahol 
m ár eddig is több helyen tá rtunk  fel szénhid
rogéntelepeket, és számos fúrásban kedvező 
szénhidrogén nyom okat észleltünk. Az álta lá
ban nagy vastagságú (elsősorban harm adidősza
ki) üledékösszlet ked vező mind szénhidrogén- 
tárolás, m ind pedig keletkezés szempontjából. 
Ennek m egfelelően valamiennyi k im utato tt szer
kezeti alakulat rem ényteljes lehet. Az eddigi 
kutatások számos kisebb előfordulás feltárásá
hoz vezettek, a nagyobb teleppel a  Dráva m e
dence még adós.

II. M é l y f ú r á s o s  kutatás

A m élyfúrásokkal történő kutatásoknál 4 
féle m egkülönböztetést alkalm aztunk. A 3. sz. 
ábrán tün te ttük  fel az 1966. évben lem élyíten
dő fúrási m étereket.

A param éter fúrások elsősorban a terü let 
földtani képződm ényeinek m egism erésére és a 
geofizikai m érések értelm ezhetőségének tám o
gatására m élyülnek.

A szerkezetkutató fúrások részben a geo- 
fizikailag kellőképpen nem  értékelhető te rü le 
teken, részben pedig a magasabb szerkezeti 
helyzetű, m edencealjzat feletti üledékek meg
ismerésére m élyülnek, a  szerkezet nyomozása, 
kim utatása céljából.

K utatófúrásoknak nevezzük azokat a  fú rá
sokat, am elyek az előkutatások során szeizmi- 
kával k im utato tt szerkezeteken m élyülnek.

Ezek részben felderítő kutatások az e re d 
m ényt adó fúrásig bezárólag, amiennyiben az 
első fúrás eredm ényes, illetve az első produk
tív felderítő fúrás után, m ár továbbfejlesztő 
kutatófúrásról beszélünk.

Termelő jellegű fúrások azok, amelyek a 
m ár fe ltárt és művelési, vagy előzetes művelési 
terveikkel rendelkező kőolaj és földgáztelepek 
racionális term eltetésének biztosítására m élyül
nek.

Á AAAGyAPOPSZÁG! KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZKUTATÁS FL/PÁS!

A 3. sz. ábrán lem élyítendő fúrások m é
terszám ával arányos m éretarányban álló osz
lopokkal jelöltük az 1966 évre vonatkozó fú 
rási tervünket. Ez a terv  term észetesen az év 
folyam án az újonnan feltárandó kőolaj- és 
földgáztelepektől az o tt végrehajto tt szükséges 
koncentrációtól függően változhat. Látható, 
hogy a  legfontosabb feladatnak ta r tju k  a m ár
is jelentős gazdasági eredm ényt adó területek  
m inél előbbi m egism erését a terü letek  term elési 
szem pontjainak megfelelő előkészítését, feltá
rását.

A l f ö l d

Jelentős fúrási kapacitást vontunk össze 
Algyő térségében és Szánk környékén abból a 
célból, hogy Szánkon 1967-re a terü let megis
m erése lehetővé tegye az előzetes művelési te r
vek elkészítését, Algyőn pedig jelentős lépéssel 
vigye előre a továbbfejlesztő kutatást; e  te rü 
let felkutatása ugyanis a  jelek szerint, a tá rgy 
időszaki kapacitás koncentrációját figyelembe-• 
véve további erőket igényel. Nem hanyagol
juk  azonban el a Dél-Alföld perspektivikus 
szerkezeteinek felderítését sem és tovább foly
ta tju k  az 1965 év során egy-egy fúrásban m ár 
eredm ényes terü letek  továbbfejlesztését is. 
(Harba, Eresztő, JászszeAtlászló, Tiabdi, Kis- 
kúndorozsma, Csanádalberti, Mezőhegyes, Ma- 
gyardombegyháza, Mezőkovácsháza, Fábiánse-

5



bestyén, Tótkomlós). Foly tatjuk  a  dem- 
jéni te rü let továbbfejlesztő ku tatását is, 
am ely ma m ár szám ottevő szerepet visz 
nem csak az alföldi, hanem  hazai kőolajterm e
lésben is. Az Alföld középső részén, Pánid, 
Nagykörű, Surján, Kisújszállás térségében 
hasonló jellegű kutatásokat tervezünk. Szerke
zetkutató fúrásaink zöme a Duna-Tisza köze 
déli részére összpontosul (Harta, Hajós, Kele- 
bia, Ásotthalom), kivéve az északi sóshartyáni 
területet.

D u n á n t ú l

D unántúlon jelenleg nem  ism erünk olyan 
területet, am elynek továbbkutatása, vagy rész
letező kutatása az alföldi eredm ényes te rü le te 
kéhez hasonló fokú fúrási koncentrációt igé
nyelne. A D unántúlon a  beleznai, továbbá a 
taranyi kis kőolajelőfordulástól eltekintve, va
lam int a  mezőcsokonyai gáztelepek továbbfej
lesztésén kívül főleg az elszórt felderítő ku ta
tási tevékenység a jellemző. A DNy- és Dél- 
D unántúlon Kerkáskápolna, Gsesztreg, Bucsu- 
ta, Zákány, Iharosberény, Berzence, Inke,' Kom- 
lósd, Kisdobsza, Öreglak, Büssü, Döbrököz, 
Kurd, Tolnanémedi; a  Kisalföldön Pásztori, Ta
kácsi azok a területek, ahol a  tervek szerin t 1— 
2 felderítő kutatófúrás alapján megvizsgáljuk 
a  k im utato tt szerkezetek kőolaj földtani értékét 
és a további terveket ennek megfelelően m ó
dosítjuk. Ortaházán és Sellyén param éterfú  fá
sokat kell m élyíteni a geofizikai m érések konk
rétabb értékelhetősége érdekében. Tervbevet
tük  a  Kisalföld északi résizén 4000 m -re hato
ló param éterfúrás m élyítését is. Ukk térségé
ben szerkezetkutató fúrási tevékenységre kerül 
sor.

Külön kell tárgyalnunk  a nagymélységű 
— 4500 m -t meghaladó, illetve 6000 m m ély
ségre tervezett fúrások helyzetét. Tekintettel 
arra, hogy az 1937-ben fe ltárt budafai kőolaj
mező m edencealjzatát m indm áig nem  ism erjük, 
továbbá ezen a területen  a kőolaj-telepek le
term elése m ár m eglehetősen előrehaladott ál
lapotban van, m ielőtt a nagyértékű felszíni és 
m élybeni berendezések, tereptárgyak, eszközök, 
gépek és nem  utolsó sorban az i tt  dolgozó m un
kás és műszaki személyzet további sorsáról 
dönteni kellene, am ire a  jelenlegi szénhidrogén- 
kincs figyelem bevételével néhány éven belül 
sor kerül, szükséges annak megvizsgálása, hogy 
a harm adidőszaki m edencealjzat eléréséig te le 
pülő üledékösszlet, vagy m aga a m edencealjzat 
tartalm az-e m űvelésre alkalmas szénhidrogén
telepeket. Ebből a  szem léletből kiindulva ke
rü lt sor Budafán a Budafa—I. 4500 m-re terve
zett fúrás kitűzésére, m ely az 1966-os év te r
vezési időszakában 3700 m m élységben halad. 
A Budafa—II. sz. fúrás szintén 4500 m -re te r
vezve, a tervezés időszakában 2100 m -ben ha

lad, a Budafa—III. sz. 6000 m -re tervezett 
nagymélységű fúrás psdig felszerelés a la tt áll. 
Csesztregen a 4500 m -re tervezett fúrás 3600 
m-es m élységben halad. Lovászi térségében 
szintén tervbevettünk egy nagym élységű fú
rást.

A m élyfúrási tevékenység során jelentős 
konkrét adatokat kapunk a fúradékm inták, 
m agfúrások m intaanyagai és a rétegvizsgálatok 
alkalm ával elvégzett fizikokémiai m érési ered
ményekből. Ezek az adatok felbecsülhetetlen 
értékűek, m ert rendszerint nem, vagy csak igen 
nagy költséggel reprodukálhatók. A m élyfúrá
sokból nyert anyag és adatfeldolgozás tudom á
nyos szintézise alapján alakítható ki a további 
kutatási irányvonal. Az év folyamán feldolgo
zásra kerülő adathalm az jelentős anyagot szol
gáltat a prognosztikus készletek újraértékelésé
hez is. A fúrási technológia és a fúrási eszkö
zökben tö rtén t ugrásszerű minőségi változás je
lentős feladatokat ró a  ku tatást irányító föld
tani szervezetre.

Csak egyetlen példát említve megjegyez
zük, hogy például azelőtt a  m agfúrások m axi
mális hossza 6 m  volt, az utóbbi évben alkal
m azott gyém ánt-koronás m agfúróval viszont 
18—20 m-es, csaknem 100%-os magkihozatalú 
m agfúrások eszközölhetők. Ez a körülm ény 
olyan m ennyiségi igényt tám asztott az anyag
feldolgozás vonalán, m elyet a jelenleg érvény
ben levő létszámgazdálkodási kereten belül 
rendelkezésre álló szakem ber gárda az OKGT-n 
belül nem képes megoldani.

Az OKGT a fen t vázolt feladatok megoldá
sának biztosítása érdekében hosszúlejáratú 
együttm űködési ku tatási szerződéseket kötött 
különféle hazai tudományos és egyetemi intéz
m ényekkel. A szerződések célja az, hogy az 
OKGT földtani szervezetének irányításával a 
szénhidrogénkutatások gazdag földtani isme
retanyaga feldolgozást nyerjen  és tudományos 
szintézis ú tján  közkinccsé váljon. Széles a la
pokra helyezett kom plex anyagvizsgálati — 
kiértékelési — feldolgozási tudományos tevé
kenység folyik a  hazai kőolaj- és földgázkincs 
feltárásának elősegítésére. Kőolajföldtani, telep
tani, geofozikai és geokémiai vonatkozásban az 
OKGT kutatási szerveinek irányításával együ tt
m űködnek az Eötvös Lóránd Geofizikai In té
zet, Eötvös Lóránd Tudom ányegyetem  Geofizi
kai Tanszéke, M agyar Állami Földtani Intézet, 
az Eötvös Lóránd Tudom ányegyetem  Alkalm a
zott Földtani Tanszéke, József A ttila Tudo
m ányegyetem  Szegedi Földtani Intézete, a 
Szeizmikus K utatási Üzem Földtani Anyagfel
dolgozó osztálya, és Geofizikai Laboratórium a.
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A részletes anyagvizsgálatra épülő k iérté
kelési m unkákat dokum entálva ad juk  közre. E 
sokrétű m unka összefogása eredm ényeként az 
alábbi tém ák kidolgozása folyik:

1. „M agyarország m élyföldtani dokum en
tációja” című kiadvány szerkesztése és 
közreadása.

2. A m agyar medence üledékeinek mezo- 
zoós-paleogén-miocén-pliocén képződ

ményeit, azok földtani kifejlődését és 
szerkezeti felépítését ábrázoló áttekintő 
és részletes térképek szerkesztése és 
közreadása.

3. Az egyes szénhidrogén-lelőhelyek kom
plex, korszerű kőolajföldtani feldolgo
zása és dokumentálása.

4. Az ország prognosztikus szénhidrogén- 
készletének értékelése.

Az 1965. évi távlati földtani kutatás eredményei
Irta: Bohn Péter

1965. évben, a rendszeres táv lati földtani 
kutatások 11. évében ,népgazdaságunk m inden 
eddiginél nagyobb anyagi e rő t fordíto tt az alap- 
és felderítő kutatásra. Ebben a két ku tatási fá
zisban ugyanis az újabb nyersanyag lelőhelyek 
elsődleges megismerése a cél. Ennek a megis
m erésnek egyre fokozottabb igénye m erül fel a 
népgazdaság részéről.

Az elm últ években az em lített két k u ta tá 
si fázisban m egkutatott nyersanyagkészletek 
uralkodó részét az ipar á tvette  részletesebb ku
tatásra és term elésre. Tehát szükségessé vált 
újabb indikációk és hasznosítható anyagelőfor- 
dulások gyors, hatékony felkutatása alap- és 
felderítő fázisban. Tekintettel arra , hogy ez a 
két kutatási fázis mind gyakorlati, mind pedig 
tudományos szempontból széleskörű érdeklő
désre ta r t  számot, a következőkben ism ertet
jük az 1965. évben lezajlott táv lati földtani 
kutatás főbb gyakorlati és elm életi eredm ényeit 
és m utatóit.

Az 1965. évi távlati kutatások célkitűzéseit 
és a megelőző 10 év távlati ku tatási adatait 
Molnár József közölte a Földtani K utatás 1965. 
V ili. évfolyam 1. szám ában. Így most csak az 
1985-ben ténylegesen elért eredm ények ism er
tetésére szorítkozunk.

Alapkutatás

Ebben a  fázisban az elsődleges célt tek in t
ve, kétirányú kutatás valósult még. Részint 
alapfúrások form ájában olyan kutatólétesítm é
nyek, am elyek egy-egy földtani egység eddig 
ism eretlen rétegtani, szerkezeti felépítésiét tisz
tázták. Részint hegyvidékeink és m edencealaku

lataink komplex részletes földtani vizsgálatát 
és térképezését szolgáló feltárások létesültek 
alapkutatási fázisban. Ezek sekélyszerkezetku
tató és térképező fúrások voltak. Természete
sen m inden alapkutatási fázisban megvalósult 
fúrás lem élyítése végső soron a felderítő fázisú 
kutatás tudományoiS. 'előkészítését és sok eset
ben újabb nyersanyagkészletek gyakorlati fel
tárását jelentette. Az alapkutatási fázisban a 
fúrásos kutatáson kívül több hegység területén 
árkolásos feltárások is létesültek a  térképező 
fúrásokéval közel azonos célból, a felszínközeli 
rétegek szelvényszerű feltárására.

Alapfúrások  az ország különféle vidékén 
m élyültek és rendszerint az előző évről, illetve 
a következő évre áthúzódóak voltak. Ezért itt 
kizárólag a tárgyévben harán to lt szakaszok 
eredm ényeinek ism ertetését adjuk.

B e r e m e n d  1. sz. alapfúrás 250^850 m 
között a Villányi hegység legteljesebb kréta ré
tegsorát harántolta. A lem élyítéskor szerzett is
m eretek, m ind tektonikai, m ind pedig sztratig- 
ráfiai szempontból, az eddigi elképzelések meg
változtatását te tték  szükségessé. A triász ré te
gek elérése a nagyvastagságú k ré ta  mészikőso- 
rozat alatt, még nem bizonyított. Ennek eldön
tésére részletes földtani anyagvizsgálat folyik. 
A fúrás szelvényében a  bauxit-szint hiányának 
kim utatása is jelentős adatnak tekinthető.

M ó r  2. sz. alapfúrás a Bal inkai eocén 
barnakőszénmedence É-i perem ének szerkeze
té t és a kőszenes összlet folytatását k u ta tta  meg. 
Fontos eredm ény, hogy a  473,8—475,8 m-ben 
haránto lt 2,0 m vastag változó minőségű bar
nakőszéntelep a Balinka-i kőszénmedence to- 
vábbkuta fásának és rem ényteljes perspektívá
jának a lap ját rakta le.
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N a g y v e l e g  1. sz. fúrás m indeddig 
nem ju to tt ki az oligocén rétegsorból.

M á t r a s z e n t i m r e  2. sz. alapfúrásá- 
sunk 900— 1200 m között, részint a Középső- 
M átra m élyszerkezetének és vulkanológiai vi
szonyainak megismerését eredm ényezte, részint 
értékes' ism eretanyagot szolgáltatott színesére- 
kutatási szempontból is. A fúrás tisztázta, hogy 
az ún. „felső andezit” tömeg a la tt is hasznosít
ható ércelőfordulások jelenlétével lehet számol
ni. A haránto lt rétegsorban több szulfidos.érces 
telért, e re t és fészket tá rt fel a fúrás. A fúrás 
szelvényében m integy 6,20 m összvastagságban, 
kalcit-meddő telérkísérettel, főként elváltozott 
kovás andezitben, uralkodólag galenites-szfale- 
rites-pirites ércesedés jelentkezett.

C s e r e s z n y é s t e t ő  1. a K eleti-M átra 
legteljesebb rétegsorának alapszelvény jellegű 
feltárása céljából indult meg. Hegységszerke
zeti, rétegtani és vulkanológiai szempontból 
várunk részletes ism eretanyagot, az 1200 m -re 
tervezett fúrásból, amely 125,7 m-ig m élyült. 
Kisvastagságú andezit harántolása u tán  35 nő
ben andezittufába, 74 m -ben pedig dácittufába 
jutott, az év végén is ebben a képződményben 
haladt.

B a s k ó  3. sz. alapfúrás a k itűzött 1200 
m helyett, műszaki okokból, 1172,4 m -ben le
állt. Eredeti célját a szarm ata-korú andezit 
alatti üledékes fékűképződmények m egismeré
sét nem  érte  el, m ert nagyvastagságú tortonai 
andezitösszletbe ju to tt. A k itűzött mélységig az 
andezit-összlet átfúrására nem volt remény, 
ezért az 1172,4 m -ben bekövetkezett rudazat- 
szakadás mentési m unkálatait félbeszakítva, a 
fúrást leállították. Ennek ellenére hegységszer
kezeti, kőzetkifejlődési és vulkanológiai téren  
igen’ értékes ism eretanyagot kaptunk. A tárgy 
évben fú rt 507,5 m-es szakaszban változatos 
peperites kifejlődést sikerült felismerni.

A  j á s z l a d á n y i  alapfúrás 137,0 m 
lefúrása u tán  949,5 m -ben a  lyukban jelentke
ző nagyfokú gázosság m iatt felső-pannoniai ré
tegben állt le. Az OKGT részéről történő to- 
vábbfúrás esetén fogja elérni végső célját, az al- 
só-pannoniai rétegsor határát.

A fe ltárt rétegsor részletes, statisztikus 
módszerekkel történő mai ökológiai kiértékelé
se, az iszapolt gerinces fauna feldolgozása, va
lam int a teljes palinológiai és ritkafém  vizsgá
lata m egtörtént. Ez elsőízben te tte  lehetővé az 
Alföld terü letén  a pleisztocén és felső-panno
niai üledék-képződés m enetének nagy pontos
ságú, részletes anyagvizsgálatra támaszkodó 
m egállapítását.

B u d a ö r s  1. sz. alapfúrásunk elérte a 
k itűzött 1200 m-es mélységet. Fő célját a triász 
rétegsor harántolását, nem teljesítette . Az á t
fúrt, főként dolomitos triász rétegsor pontos 
rétegtani besorolása, a jelenleg folyó földtani 
anyagvizsgálat eredm ényei alapján fog m egtör

ténni. A fúrás mellékcélját, esetleges term álvíz 
feltárását sem érte  el.

Térképező és sekély szerkezetkutató fúrások, 
árkolás

Az alapkutatási fázisban m egvalósított ide
tartozó fúrások és árkolás terü leti megoszlását 
és évi teljesítm ényeit az alábbi táblázat foglal
ja össze:

Térképező, sekély szerkezetkutató fúrások, 
árkolások

F ú r á s o k
• r—1Cö :n'CÖ d-3 d-> O) n cd i ved
Ctí ^d-5 g 3 NrH Jl O

*<3 U
hH d-J M iT3 tó co ‘■CD ÜJD SS d K<U :Q ü m

Mecsek-hegység 121 6628,5 fm 1264 m 3
Bakony-hegység 73 2187,0 55 1758 „
Dorogi medence 33 2053,1 55 3267 „
M átra-hegység 3 847,1 55 —

Tokaji hegység 10 1196,5 55 2398 „
Nagy alföld 7 1038,6 55 —
Velencei hegység 7 847,5 55 1479,6,,

Összesen: 254 14798,3 fm 10166,6 m3

A legfontosabb eredm ények rövid á ttek in 
tését a következőkben terü leti sorrendben ad
juk  meg.

A  M e c s e k - h e g y s é g i  térképező és 
sekélyszerkezetkutató fúrások és árkolásos fel
tárások a pleisztocén, miocén, kréta, ju ra  és 
triász képződm ények elterjedési, rétegtani és 
szerkezeti viszonyait tisztázták a részletes fe
detlen földtani térképek megszerkesztéséhez 
szükséges pontossággal.

A  B a k o n y - h e g y s é g b e n  a pleisz
tocénnel fedett területeiken az idősebb képződ
m ények elterjedése m ellett, főleg a  liász-dog- 
ger, a középső-kréta, a középső-eocén és felső- 
oligocén kifejlődések rétegtani és szerkezeti 
viszonyainak m egism erését te tték  lehetővé a 
feltárások. Eredm ényeket hoztak ezenkívül a 
fúrások a liász m angánérc és középső-eocén 
barnakőszén prognózis teljessé té te le  szem pont
jából is.

A  D o r o g i - m e d e n c é b e n  a részle
tes fedetlen földtani térképek szerkesztéséhez 
szükséges adatok közül: a NY-i m edencepere
m en és a Gereese-hegységgel határos terü le te 
ken, az alaphegységi és fedőhegységi tagozatok 
települési és szerkezeti viszonyait tisztázták a 
feltárások. .............
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A M á t r a - h e g y s é g  terü letén  a té r
képező és sekélyszerkezetkutató fúrások a  vul
káni képződm ények és az üledékes hegységpe
rem viszonyának tisztázása m ellett számos kő
zettani és rétegtani kérdés tisztázását te tté k  le
hetővé a részletes fedetlen földtani térképek 
megszerkesztése m ellett.

A  T o k a j i - h e g y s é g b e n  a fúrások 
a részletes földtani térképezéshez és a mono
grafikus feldolgozáshoz szükséges adatokat szol
gáltatták, főként a vulkanológiai és tektonikai 
kérdések tisztázásával.

A  N a g y a l f ö l d  terü letén  a szolnoki 
1:100.000-es m éretarányú térképlapon m élyül
tek a  szerkezetkutató fúrások. A negyedkori és 
felső-pannoniai rétegösszletek sztratigráfiai és 
fejlődéstörténeti viszonyainak tisztázása m ellett 
a fúrások rendszeres tudományos mélységi víz
megfigyelést is lehetővé tették.

Felderítő kutatás

B a r n a k ő s z é n  k u t a t  é s

A  Bakony-hegységben a Balinka-i középső
eocén barnakőszénmedence K-i folytatásának, 
a M óri-ároknak felderítő kutatására  m élyült a 
Mór 1. sz. fúrás. 817,6—861,5 m -ben haránto lt 
kőszéntelepes összletben 9,1 m -es összvastagság
ban jelentkezett jóminőségű 4000 kg/cal. á tla
gos fűtőértékű barnakőszéntelep. Ennek alap
ján jelentősen m egnövekedett a balinkai kő
szénterület perspektívája, és a Pusztavám i-m e- 
dence felé való összeköttetésének tisztázása is 
előrehaladt.

Halimba térségében a B auxitkutató Válla
lat által m ély ített fúrások közül tízben meg
történt a felső-kréta korú barnakőszén felderí
tő kutatása. Hat fúrás tá r t  fel m űrevaló tele
peket és ezzel a padragi kőszénbányászat pers
pektívája jelentősen m egnövekedett, mivel a 
terület ÉK-i és ÉNY-i irányban történő tovább- 
kutatása rem ényteljes.

Az Esztergöm-Lencsehegy-i terü leten  újabb 
fúrással (E. 32.) sikerült feltárn i kedvező tele
pülési helyzetben m ind az alsó, m ind pedig a 
felső, m űrevaló telepcsoportot az itteni 
középső-eocén barnakőszéntelepes összletben. 
Ezzel a  te rü le t egy részének felderítő fázisban 
történt m egkutatása eredm ényesen lezárult és 
m egindult az előzetes ipari kutatás.

A dorogi-medence domonkoshegy barna
kőszénterület Ny-i fo lytatását Bajna-Nagysáp 
térségében tovább ku tattunk . A Baj na Bn. 38. 
sz. felderítő fúrás 3,1 m  összvastagságban m ű
revaló kőszéntelepeket harántolt.

A Vértes-hegység ÉK-i előterében a Csor- 
dakút—M ány-i terü leten  18 felderítő fúrás m é
lyült. A fúrások bebizonyították a te rü let rend
kívüli tagoltságát. Öt produktív fúrás által fel
tárt minőségileg jó és települési szempontból 
kedvező helyzetű barnakőszéntelepek a  C2 ka

tegóriájú kőszénvagyon 50—60 millió tonnányi 
növekedését jelentik.

L i g  n i t k u t  a t  ás
A M átra-B ükkalja-i terü leten  Visonta-Dél 

és K erecsené—Tárd térségében folyt felderítő 
lignitkutatás. A Visonta—Dél-i területen  mé
ly íte tt 28 db fúrás közül 9 db külfejtésre alkal
mas lignit-vagyont tá r t  fel, átlag 9,0 m fajla
gos fedőva^tagságú 1250—1550 Kal/kg fíftőér- 
tékű és 10,0 m -t meghaladó összvastagságú te 
lepek form ájában. Kerecsend—Tárd között kül
fejtésre alkalm as lignitkészletet nem tártak  fel 
a kutatófúrások. Füzesabony környékén 16 db 
fúrás mélyművelés szempontjából számbavehe- 
tő telepéket ta lá lt 80— 140 m mélységben, átlag 
8,5 m összvastagságban 1500— 1800 Kal/kg fű
tőértékkel. Az 1965. évi kutatásokkal a M átra- 
Bükkaija-i terü leten  a felső pannóniai lignit 
négyéves felderítő kutatása lezárult.

A n t r a c i t  k u t a t á s
Felsőregmecen az 1955—56-ban m élyített

1. sz. fúrás által harán to lt rétegsor azonosnak 
utatkozott a nagytoronyai felső-karbon meta- 

antracitos kifejlődéssel. Ennek bizonyítására 
m élyült 1965-ben a Felsőregmec 2. sz. felderítő
fúrás. A homokkő-agyagpala sorozatban több 
grafitos agyagpala réteget és ké t antracittelepet 
harán to lt (89,6—90,4 m -ben és 180,0— 181,0 
m-ben). A hasznosítható anyag minősítő vizs
gálata folyam atban van.

S z í n e s f é m é r e  k u t a t á s
Recs'k térségében a  m élyszinti metaszoma- 

ti:kus ércesedés felderítő kutatásának  ütem ét 
a VIII. számú fúrás eredm ényessége alapján 
m eggyorsítottuk. M egindult a IX. X., XI., és 
XII. számú fúrás. Az év végéig m ég egyik sem 
érte  el az andezit harántolásával az ércesedett 
zónát. A VIII. sz. fúrás a tárgyév folyam án vi
szont 695,1—1082,0 m között összesen 25,9 m ér
ces szakaszt harántolt. A triász mészkő és mész- 
m árga összletben a  durva breccsiás tex tu rájú  
részek kötőanyagaként jelentkező ércesedés a 
p irít m ellett főleg galenit, szfalerit, kalkopirit 
és tennan tit hasznosítható ércásványt tartalm az.

Nagylipótbérc környékén tovább folytató
dott a hidroterm ális telérek  színesére felderítő 
kutatása vágathajtással. A Mogyorósoromi tá 
róban a Parádsasvár-i 550-es te lé r 1,2 km  hosz- 
szúságúnak ism ert műrevaló részlete további 
1,3 km-es produktív szakasszal bővült. A Nagy- 
lápafő VIII. sz. táró  és a 248°-os irányvágat a 
párádsasvári altáró 550-es telére1 m ögött felté
telezett teléreket és érces zsinórokat tá rta  fel.

A Velencei hegység É-i és ÉNY-i peremén 
Pátka—Csala terü letén  a geofizikai kutatások 
által k im utato tt szeizmikus anomáliák ércfelde- 
ríő m egkutatására k erü lt sor. M űrevaló telére
ket nem tá rtak  fel a fúrások és ezzel a terü let
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érckutatás szem pontjából a továbbiakban inpro- hasznosítható illites, allewarditos nyersanyag- 
duktívnak tekintendő. készletet tá r t fel.

V a s é r c k u t a t á s

Rudabánya környékén az 1963. évben in
dított felderítő kutatás 1965-ben negatív ered
m énnyel zárult. Az igen bonyolult tektonikai 
felépítettségű terület szerkezeti viszonyainak 
tisztázása m ellett a kutatás m űrevaló vasérc 
feltárást nem eredményezte.

V e g y e s  á s v á n y  k u t a t á s

A Nyugat-M ecsekhegységben, gránit-kao
lin és halloyzit felderítő kutatás folyt. A lemé
ly íte tt 14 fúrás általában negatív kutatási ered
m ényt hozott és ezek a lap ján  a te rü le t további 
kutatása nem indokolt.

Tokaj hegy alján 1965. évben illit, kaolin, 
bentonit felderítő k u ta tás t végeztünk. Szegi- 
long és Mezőzombor környékén 14 fúrás tisz
tázta a  „Szegi típusú” kaolinon szint e lterjedé
sét, és a produktív te rü le t jelentős növekedé
sét. A bodrogkereszturi területen  a szőlőtelepí
tésre szánt részek nyersanyag-perspektívájának 
tisztázása m ellett, három  fúrás jóminőségű

V í z k u t a t á s
Budapest XIV. Zugló „Paskál malom” mel

le tt m élyült felderítő fúrás 1397 m-ből per
cenként 960 1 szabadikifolyású 72 C° hőm érsék
letű kalcium-magnézium  hidrocarbonátos te r 
m álvizet szolgáltat. Kompresszorozással a  ho
zam 3 m3-re  emelhető, közel 80 C° hőmérsék
lettel.

G e o f i z i k a i  k u t a t á s

1965. évben a M agyar Állami Eötvös Ló- 
ránd Geofizikai Intézet együttm űködve a Me
cseki Ércbányászati Vállalattal, légimágneses 
és légiradiom etriás m éréseket végzett a pers
pektivikus h itelkeret terhére, geofizikai alap
kutatásként.

A Csordakút—M ány-i terü leten  mintegy 
120 km2-es részen 33 DF szondázás (E max. =  
=  800 m) tö rtén t az alaphegység mélységi és 
hegyszerkezeti viszonyainak tisztázására a te 
rületen folyó fúrásos felderítő barnakőiszénku- 
tatás érdekében.

Sor- A kutatás célja 
szám

Árkolás
m3

Vágat
m

F ú 

db

r á s 

m

I. Alapkutatás
1. Alapfúrások 8 2608,1
2. Térképező és sek. szerk. kút. fúr. 254 14798,3
3. Árkolás 10193,6

Összesen: 10193,6 262 17406,4

II. Felderítő kutatás

4. A ntracit 1 182,0
5. Feketekőszén 1 200,0
6. Barnakőszén 28 5568,0
7. Lignit 102 14208,5
8. Vasérc 4 1229,4
9. Színesére fúrással 8 2413,9

10. Színesére vágattal 708,9
11. Ásványbányászat 36 3014,1
12. Víz 3 2629,0

összesen: 708,9 183 29444,9

összesítés:

I. A lapkutatás 10193,6 262 17406,4
II. Felderítő kutatás 708,9 183 29444,9

M indösszesen: 10193,6 708,9 445 46851,3

JO



Északbakonyi Dudar., Bakonyszentkirály 
közötti területek

barnakőszén előfordulási lehetőségének vizsgálata
ír ta : Láng József

I. BEVEZETÉS

A tanulm ány célja a Dudar—Csetény, Ba
konyoszlop—Bakonyszentkirály, Csesznek kö
zötti terület komplex geológiai vizsgálata, az 
eocén széntelepek tovább nyomozása céljából.

A tanulm ány ezért közel 30 km2 területet 
vesz vizsgálat alá rétegtani, tektonikai, hidro
geológiai, ősföldrajzi és gazdaságföldtani szem
pontból, hogy ezen fontos kérdésekre választ 
adhasson.

Ebből a célból a Dudar—Csetény-i me
dencében 228 db szénkutató Bakonyszentkirály, 
Bakonyoszlop és a Cseszneki területen egészen 
Fenyőfőig, 56 db bauxitfcutató fúrás került 
vzisgálat és feldolgozás alá. Ezek segítségével 
vonható le a következtetés, amely a bányászat 
jövője szempontjából lényeges és alapokat ad 
a további munkálatoknak, elsősorban a kuta
tásoknak. Sok esetben, különösen a  régebbi 
fúrásoknál, a  hiányos magkihozatal miatt, 
a vizsgálat elemi nehézségekbe ütközött, amely 
egyes esetekben csak tapasztalati analógiával

volt áthidalható. Ez főleg a rétegazonosítások
ban és a  vertikális kifejlődések megítélésében 
mutatkozott, elsősorban a Bakonyoszlop, Ba
konyszentkirály, Fenyőfő és a cseszneki terü 
leten. Az ásványi nyersanyag elterjedésének 
továbbnyoimozására főleg a geológiai kifejlődé
seket, a fáciesek térbeli helyzetét és a tekto
nikai, hidrogeológiai, ősföldrajzi képet kellett 
tisztázni, amely a  feladat megoldásának kulcsa. 
Ebből a célból meg kellett szerkeszteni az egész 
30 km2-nyi terület:

1. földtani (képződmény felszíni elterjedé
si) térképét,

2. a  medence aljzat (mélyfekű) kifejlődé
sének térképét,

3. a  produktív alsó eocén összlet elterje
désének térképét,

4. a  terü let hegyszerkezeti térképét, és a: 
5—6. triász vízszintre és a kréta vízszintre

vonatkoztatott fajlagos védőréteg' vas
tagság térképét.

Csak ezek tisztázása, illetve elkészítése 
után lehet gazdaságföldtani megállapításokat



eszközölni, am ely a jelen tanulm ánynak a tu 
lajdonképpeni célja.

Ezen szem pontoknak megfelelően tárgyal
juk  a te rü le t földtani viszonyait. A könnyebb 
áttekinthetőség szem pontjából ism ertetjük a 
te rü le t összevont és korelációba á llíto tt réteg
sorát, am ely ebben a tekintetben eddig az első.

Ez tartalm azza a D udartól Fenyőfőig te rje 

dő terü let teljes rétegsorát, am ely a D-i és az 
É-i Bakonyi átm enetet is — főleg az eocén 
kifejlődések terü letén  — jól érzékelteti. Ehhez 
az itt készült geofizikai vizsgálat eredm ényeit 
is felhasználtuk, amely főleg a fúrásokkal még 
meg nem ku ta to tt m élyebb medeneerészek, 
földtani megismeréséhez nyú jto tt értékes tám 
pontot. Az összevont rétegsor a  következő:

Képződmény Kor Vastagság Területi
leírása szint Legkisebb legnagyobb elterjedés

1. 2. 3. 4.

Lösz
Kavics, homok, ho
mokkő, agyag, agyag 
márga, liptobiolitos 
kőszén (szápári szint) 
konglomerátum.
Foram iniferás agyag- 
márga, glaukonitos, 
amfiból andezittufa 
betelepüléses homok
kő (Gsernyei homok
kő)
Lithothamniumos
mészkő.
Nummuliteszes gla
ukonitos agyagm ár
ga, mészkő.
Korallos, bryozoás, 
foram iniferás meszes 
márga. Szénfedő.
Kőszénösszlet
Széntelep,
Homok,
Szenes agyag
Tarka agyag
Turriliteszes és glau
konitos agyagm árga

Lemezes táblás mész
kő.
Orbitolinás mészkő
Agyag, agyagm árga 
mészmárga, tarka 
agyag.
(Müniériás agyag)
Dachsteini típusú
liász mészkő és ju ra  
általában
Dachsteini mészkő 

Fődolomit

pleisztocén 20—40 egész terü leten
alsó miocén felső oli- 
gocén (katti, helvéti)

80—220 egész területen, a  D-i 
É-i medence perem et 
kivéve.

felső eocén (bartoni) 60—80 Egész terü leten  a 
medence perem ek ki
vételével.

felső eocén (bartoni) 0—20 Medence peremeken.

középső eocén 
(f. lutéci)

' 2—25 Medence belsejében. 
Medence peremeken.

középső eocén 
(középső lutéci)

8— 16 Medencékben.

középső eocén 
(középső lutéci)

8— 16, 25 M edencékben

a. eocén sparnacum i 5— 10 M edencékben
(felső kréta) 
(albai)

0—80—120 Dudar-csetényi tér. 
D-i részén (Bakony- 
nána)

középső kréta  
(albai)

25—30 Egész terü leten

k. k réta  apti. 50—60 Dudar-csetényi tér. 
középső részén. Zirc 
környéke.

a. liász, dogger, 
maim.

liász mészkő 200 m 
dogger maim  40—60

Zirc környéke

felső triász (raeti)

m.
200 m.

M edenceperemeken 
és m edencealjzat
ban.

felső triász (nóri) 300—1000 m.
M edencealjzatban, 
kibúvásban az egész 
területen.
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A felszíni, főleg alaphegységi kibúvások 
közül legjelentősebb a D—É-i medence pere
meken a  Tési, a  M agos-Sűrűhegy dolomit és 
dachsteini mészkő rögeinek az1 előfordulása. Ez 
jó feltárásban látható a Cseszneki vár alatt, a 
tési mészkőégetőknél, és a  M agos-Sűrűhegy 
kőfejtőiben.

A magasabb középső krétabeli fekűtagok 
közül a lemezes, táblás, az orbitolinás és reque- 
niás mészkő főleg Bakonynána felett, a Gaja 
patak szurdokában látható, a vadalmási és a 
csemetakert feltárásaiban.

A felső k réta  glaukonitos agyagmárga, a 
már az irodalomban is klasszikussá vált, Ba
konynána feletti feltárásban látható, míg a 
magasabb tag a turriliteszes agyagmárga, a D-i 
alaphegység keret m edence szegélyén, egészen 
Bakonycsernye, Kisgyónig előfordul. Utóbbinak 
legszebb feltárása az Inotai tó felett, a dolina 
árokban látható.

A fedőhegységi tagok felszíni kibúvása kö
zül legjelentősebb a jól ismert, de ma m ár 
sajnos eléggé benőtt zirci lencsésgödöri feltá
rás, ahol az alsó és középső eocén széntelepes 
rétegsora látható.

A főnummulinás mészkő legszebb feltárá
sa a cseszneki vár m elletti kőfejtőben, valam int 
a Magos—Sűrűhegyen látható.

Az oligocén miocén rétegsorai a patak 
medrekben, mélyebb útbevágásokban láthatók, 
míg a pleisztocén lösz a  felszínen általános e l
terjedésben nyomozható.

Mindezek birtokában a művelés és kutatás 
alatt álló Dudar csetényi medencerész jól, míg

és a k. krétáig szárazulat volt. A tenger a k. 
k rétában ism ét elöntötte a területet, amely a 
cenomán emeletig bezárólag tenger alatt állott 
Emlékei a  k. kréta mészkövei és a felső 
kréta turriliteszes agyagmárga. A kréta végén a 
terü let ismét kiem elkedett és egészen az alsó 
eocénig szárazulat volt. A szárazulati időszak 
a la tt tö rtén t a nagyarányú karsztosodás és a 
k ré ta  végi kiemelkedés u tán  a lápfenék kiala
kulása. Az alsó és középső eocénben a terület 
elmoesarasodott, partszegélyi lagúnák édesvízi 
lápok alakultak  ki, am elyek a barnakőszén kép
ződéshez vezettek. Az édesvízi láposodás előtt 
a terü let felszínén szárazföldi tarkaagyagok 
képződtek. Á ltalában két, illetve három kőszén 
telep keletkezett, édes és elegyesvízi rétegek 
közbetelepülésével (2. sz. mellékLet). amelyet 
a lápmedence víziszintjének az egykori ingado
zását jelzik. Mindezen képződmények az alsó 
eocén thaneti és a sparacumi és középső lutéci 
emeletében képződtek. A középső' eocén lutéci 
em eletében a tenger teljes egészében birtokába 
vette  a lagúnák, lápmedencék területét és ten
geri üledékek (ajveolinás, miliolinás, korall os 
rétegek) keletkeztek.

A tenger elöntés a K. eocén lutécia emele
tében és a felső eocén bartoni emeletében állan
dósult és folyamatossá vált, amikoris a közép
ső eocénben parti fáciesként a főnummulinás 
mészkő medence fáciesként pedig a nummulinás 
agyagmárga képződött. A forraminiferás, ande
zit tufa betelepüléses agyagmárga és homokkő, 
valam int a lithotam nium os mészkő, a további 
képződmény. A transzgresszió m érete a bartoni

az északabbra fekvő eddig ism eretlen cseszneki, 
Bakonyoszlop, bakonyszentkirályi medencerész 
kellő adatok hiányában csak nagy nehézségek 
árán volt kiértékelhető.

II. Fejlődéstörténet, ősföldrajzi kép.

A  terü lete t a felső triászban és alsó jurában 
tenger borította. Ekkor képződött a nagyvas
tagságú fődolomit és dachsteini mészkő összle- 
te. A terü let a  liász u tán  részben kiem elkedett

em eletben volt a legnagyobb, amikor a legma
gasabb részek is tenger alá kerültek. A f. eocén 
végén a ludi emeletben a terü let kiemelkedett, 
és napjainkig tartó szárazulattá vált.

Ezután nagyvastagságú terresztrikum ok 
képződtek az oligocén — miocénben, majd a 
pleisztocénben a lösz ülepedett le.

III. Tektonikai viszonyok
* \‘*V

Területünkön és annak környékén csak tö- 
réses formaelemek figyelhetők meg. Gyúródé
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sekkel, e ltekintve kisebb réteghaji ásóktól, nem 
találkozunk. A töréses form aelem ek lépcsős, á r
kos, sasbérces szerkezetet hoztak létre. Rátoló- 
dásos pikkelyeződés csak a  dudari 105-ös fú 
rásban m utatható  ki, ahol az ap ti anyag a 
triász dachsteini mészkő ala tt ú jra  előfordul.

Területünknek hegyszerkezeti jellegzetes
sége az; hogy Csetény községtől Ny—ÉNy-ra, 
a Nagybakony É-i ellenszárnya a  felszínre 
em elkedik és így a D-i nagybakony fővonulata, 
valam int a  Ny—ÉNy-i Dudar-zirci alaphegység 
vonulata között, a  te rü le t három  oldalról körül- 
határo ltan  helyezkedik el. Ezért a  te rü le t hegy- 
szerkezetileg és genetikailag is, az É-i Bakony 
két hegységszárnya között fekvő harm adkorú 
üledékekkel feltö ltö tt teknő. Ennélfogva szén- 
m edencénk csak K-felé Jásd, Kísgyón irányá
ban nyitott, ahol az É-iBakony, m ajd a Vértes és 
esztergom vidéki szénterületekhez kapcsolódik. 
(1. sz. térképm elléklet.)

A tektonikai kép megegyezik a  m agyar kö
zéphegység, ezen belül a Nagybakony szerke
zeti képével, am ely ÉK—DNy-i hosszanti és az 
erre merőleges ÉNy—DK-i ha rán tirányú  szer
kezeti vonalakkal jellem ezhető. Az ÉK—DNy-i 
és az ÉNy—DK-i főirányok idősebb mozgáso
ka t jeleznék. A hosszanti vonalak és felső k ré 
tában  a gózau elő tti szubhercini, a harán tirá- 
nyúak a  larám i fázis befejezéséig keletkeztek. 
Ezek hozták létre  a m edence aljzat sasbérces 
rombuszos szerkezetét, am elyet az alsó eocén 
üledékei m ár kialakítottan, különböző fokozat
tal foglaltak el. Az alsó eocén elő tt nagyará
nyú letárolás és mállás tö rtén t, amely a la tt az 
egyes m agasan fekvő alaphegységtagok denu- 
dálódtak. Ez az oka annak, hogy a csetényi m e
dencében annak aljzatában a turriliteszes m ár- 
ga, a középső k ré ta  mészkő, az apti agyagcso
port és a felső triász dachsteini mészköve, egy
más m ellett rögszerűen változik.

Hegyszerkezetileg kevésbé ism ert terü let a 
bakonyoszlop-bakonyszentkirályi, m ert i tt  szén
kutatás még nem, csak bauxitkutatás folyt. Ez 
utóbbi is csak a  medence perem re korlátozó
dott és a mélyebb medencerész csak egy, a (Ko- 
romla puszta 1. sz.) fúrás adata á lta l jellem ez
hető.

Az itt lem élyített 30 db bauxitkutató  fú 
rás csak a m edence perem  kis mélységű te rü 
letein  m élyült Fenyőfőtől—Bakonyoszlopig, és 
a m élyebb helyzetű — szám unkra elsősorban 
érdekes medence szerkezetéről, sem m it nem 
mond. Ennek szerkezete csak a perem i ism ert 
törések medencebeli tovább folytatásával, va
lam int az 1961. évi geoeléktromos ellenállás 
mérés kiértékelésével rajzolható meg.

A Bsz. 1. sz. fúrásban a triász dolomit a  — 14,2 
tsz. feletti magasságban fekszik m edence pe
rem i helyzetben, attól 1— 1,5 km  távolságban. 
Ez erősen mozgékony párkányküszöbre vall, 
m ert a m edence belseje felé, az egykori m e

dence aljzat erősen dől és a vetődések hatá
rára, m ind m élyebbre kerül.

Az É-i Bakony, Dudar— Csetény térségé
ben, az eddigi h it m onoklinális településtő] 
eltérően kétoldalas, . szim etrikus elhelyezkedés
ben található. Ez az ún. ellenszárny K—Ny-i 
csapásban, a felszínen van és így az alaphegy
ség három  oldalról veszi körül a  Dudar- 
Csetényi medencét, am ely m iatt az a 
K-i oldal kivételével, m inden oldalról 
zárt hegységszerkezeti teknőben fekszik. 
Ez a  felszínen levő É-Bakonyi ellen- 
szárny a M agos-Sűrűhegycsoport K-i lábánál, 
a CSX számú fúrásnál, az 1. szegélytörés men
tén  süllyed a felszín alá. (3. sz. térképm elléklet.) 
I tt  nem nagy mélységben K irányban Szápár, 
Bakonycsernye Balinka vonalában tovább foly
tatódik  m ajd a refrakciós m érésekkel kim uta
to tt  Bakonysárkány, Csatka, Dad Bököd, Kör
mendi. m axim um ba csatlakozik bele. Ennek a 
K— Ny irányú kiem elt rögnek a jelenléte a 
Balinka I. Balinka II. és a  Csernyei kis m ély
ségben alaphegységet é rt fúrások alapján ma 
m ár kétségtelen. Ez követhető az egész É-i Ba
konyban és a DNy-i V értesben is. A legutóbbi 
időkig ugyanis ezt a rögöt csak Balinka, Ba
konycsernye vonaláig ism ertük és feltételeztük, 
hogy a  csetényi m edencerész É-k-en Csetény 
községnél ny ito tt és a Csesznek, Bakonyoszlop, 
(Bakonyszentkirály) Fenyőfő mélyebb helyzetű 
m edence részlettel közvetlenül össze függ.

Ezt megcáfolta, illetve a fen ti vonulat Du- 
dar-Zircig való m eglétét bizonyította a leg
utóbb lefú rt Csetény 229-es számú m élyfúrás, 
amely a dachsteini m észkövet a k ré ta  rétegek 
kim aradásával kiem elt helyzetben fú rta  meg 
és a m edence perem re jellemző num m ulinás 
mészkövet és bauxito t is harántolt. Ez tehát 
a  sasbérc vonulat Ny-felé való kapcsolatára vall, 
am ely azonosítható a Csetény X. sz. régi fúrás 
adatával, am ely az oligocén a la tt közvetlenül 
fődolomitot, ille tve dachsteini mészkövet kapott. 
Ez a sasbérc is régebbi eredetű és a  kőszén
képződés e lő tt m ár megvolt, am ely a  Dudar- 
Csetényi m edencerészt gátként választotta el a 
m élyebb helyzetű Bakonyoszlop, Bakonyszent
király itól és így a kettő  nem  volt kapcsolatban.

M agasabb térszíni helyzeténél fogva a Du- 
dar-Csetényi terü le ten  az elláposodás is később 
kezdődött m in t az előbbiben, am ikor az eocén 
tenger elöntés a  legnagyobb volt és a  m aga
sabb térszínű terü le teket is elérte. Ez a  középső 
eocénben következett be, am ely vi
szont a  gyors tengerelőnyom ulás, vízszint em el
kedés hatására  jelentősebb, hosszabb ideig ta r 
tó láptenyészetet nem  hozott lé tre  és ezért i tt  
vastagabb, nagyobb m ennyiségű kőszén telepek 
nem  is képződhettek. Ilyeneket e ttő l a  sasbérc
től É -ra a Kisalföld elő terében kell keresnünk, 
m ert a  tengerelőnyom ulás onnan jö tt és legelő
ször, illetve leghosszabb ideig, ezek a  terü letek  
m ocsarasodtak el. Ilyen te rü le t a  vizsgált Ba
konyoszlop, Bakonyszentkirály, Csesznek, Fe-
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nyőfői terület (1. sz. ábra) amelynek felkutatá
sára a jelen megállapítások és felismerések jo
gosítanak fel bennünket. Medencebeli mélyfú
rások hiányában más adatunk nem lévén, a 
további szerkezeti elrendeződést, a geoelektro- 
mos ellenállás mérések kiértékelése révén raj
zoljuk meg.

A területen 4 geoelektromos szelvényt 
mértek.

Az I. sz. szelvény (3. sz. melléklet) Cesz- 
nektől DNy-ra kezdődik és Csatka községnél ér 
véget. Három vetőt m utatott ki. Az első vető 
Cesznek és Bakonyoszlop községek között hú
zódik, ÉK-DNy-i irányban és a  Cesznektől Ny- 
ra 200 m-re már a felszínen levő fődolomitot, 
140 m mélységbe veti le. A második vetővonal az 
elsővel párhuzamosan Bakonyszentkirály, Ba- 
konyoszloptól 600 m-re K-re húzódik és a me
dence aljzatot alkotó fődolomitot, 270 m-es 
mélységbe veti le. A harmadik vető Koromla 
és Hajmáspuszta előtt húzódik ÉNy-DK irány
ban 300 m-re, amely a fődolomitot már 350 m 
mélységbe veti le. A II. sz. szelvény 
Koromla pusztától indul, és Bakonygyirótnál 
végződik. Érdekessége, hogy Bakonyszentkirály- 
tól É-ra Veszprémvarsány térségig lépcsőzete
sen emelkedő táblákat mutat ki. Ezek a táblák 
kiemelt helyzetüknél fogva, produktív széntele
peket nem tartalmaznak, rajtuk a  széntelepek 
ősföldrajzi okokból nem fejlődhettek ki.

Veszprémvarsány vonalától É—Ny-ra az 
alaphevvség hirtelen törik le és a kisalföldi elő
tér medencébe süllyed le. Ezen előtér meden
cék produktivitása várható, mert az ÉNy-ról 
előrenyomuló tenger ezeket az előtér süllyedé- 
keket, a Dudar csetényi medencénél előbb 
érte el.

A medence párkányok kifejlődésüknél fog
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va többször mozogtak, s így bonyolult tektonikai 
felépítésűek. Ezért itt kisebb részmedencék vár
hatók, amelyek megkutatását csak gondos fel
színi geofizikai felmérés után lehet megkez
deni.

Minden valószínűség szerint azonban ezen 
a területen, a Dudar-csetényi ismert 
szénelőfordulásnál nagyobb, produktívabb me
dencerészt várhatunk.

A két medencerészt a Dudar-csetényi me
dencét Északon lehatároló sasbérc és a Vesz
prémvarsány térségében kimutatott lépcsőze
tes táblák mint egy küszöb zárják le, és azok
nak ősföldrajzilag semmi kapcsolatuk nem volt. 
Ezért ebben a medencében a Dudar-csetényitől 
eltérő eocén fáciest kell kapnunk, amelyet meg 
is találunk, ha az itteni lemélyített bauxitkutató 
fúrásokat a kőszén elterjedésének nyomozása cél
jából, vizsgálat alá vesszük. Ebből a célból át
tanulmányoztuk az itteni számos fúrás réteg
sorát és külön 1:100 000 méretarányú telepel
terjedési térképet is szerkesztettünk, amelyen 
a medence körvonalait is megrajzoltuk (1. sz. 
melléklet).

Vizsgálatainkat az itteni geofizikai 
(geoelektromos) vizsgálatokkal is kiegészítettük 
és a széntelepes rétegsor tovább nyomozására 
földtani szelvényeket is szerkesztettünk. (4- 
5. sz. melléklet) A széntartalmú rétegsor, és a 
tektonika ismeretében a terület produktivitá
sáról, a következőket mondhatjuk. A sasbérc 
túlsó oldalon a Cs. IX. régebbi fúrásában már 
megjelenik a középső eocén rétegösszlete,
197 m-ben. Ez tehát a központi sasbérc É-i 
határán túl esik.

A bauxitkutató fúrások csak a triász kibú
vások peremét és a kismélységű medencerészeket 
kutatták. A mélyebb medencében ahol a szén-
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telepes rétegsor vastagabb előfordulására van 
remény, ilyen fúrás sajnos .még nincs. Az egy
kori paleocén medence határa azonban a peremi 
fúrások segítségével jól megrajzolható, és a fen
tebb jellem zett szerkezeti és ősföldrajzi képbe 
jól beleilleszthető. Ez szerint a Bakony mezo- 
zoós tömege É-on Veszprémvarsány irányában 
az alsó eocén medencékbe mélyen benyúlik, 
majd Bakonyszentlászló vonalában Ny felé Fe
nyőfő irányába fordul és innen a felső krétako
rú  provinciába kanyarodik le D-i irányban (1. 
sz. melléklet), az ajkai medence felé.

A mezozoós tömeg a  mélyben a  Veszprém- 
varsányi m űút vonalában lépcsőkkel É felé to
vább folytatódik és V. Varsány után törik  le 
szegélytöréssel hirtelen, a Kisalföld felé.

Ezt az alsó eocén medencevonalat térké
pünkön megrajzoltuk, am ely egyedül K. felé 
nyitott és pontos elterjedése itt még ismeretlen. 
A széntelepes rétegsort rejtő, geomechanikai ha
tásokra létrejö tt medence D, K, É-i határa egy
értelm ű és kb. 16— 17 km 2-nyi terü lete t zár be. 
Legbelső fúrása a régi Bszk. 1. Sz. fú
rás, amely a  széntelepes eocén rétegsort 
6,16 m vastagságban tartalmazza, 0,90 m vas
tag koromszénnek leírt m űrevaló teleppel. A 
medencébe, de annak még erősen peremi terü 
letére eső bauxitos fúrások: változó (5,0— 17,1 
m) vastagságban tartalm azzák a szántelepes 
eocén rétegsorát.

5. sz. m elléklet

désével. Már pedig az alsó eocénben a kőszén- 
képződés valószínűsége nagyobb m int a k. eo
cénben. Ez a  tény az itteni barnakőszénelőfor- 
dulás kutatására jogosít fel bennünket.

A medence Ny-i határa az ide eső bauxit- 
kutató fúrások adatai alapján egyételműen rög
zíthető.

Az É-i ha tárt Veszprémvarsány felé is több 
bauxit kutató  fúrás kiértékelt rétegsora alapján 
lehet megrajzolni, amelyek miocén (szarmata 
beli) rétegsora a la tt közvetlenül, a  felső triász 
rétegösszlete fordul el). A keleti ha tárt ma még 
nem ismerjük, a  .medence a rra  felé a K-Ny-i 
központi sasbérc vonulatához igazodva nyitott 
és az É-Bakonyi, talán a Bököd, Oroszlány, ta 
tabányai medencébe csatlakozik be. A 17 km 2- 
nyi területen, 1,0 m telepvastagságot és 1,2 té r
fogatsúlyt figyelembe véve, 20,2 et. szénvagyon 
várható.

Ez a  készletmennyiség csak minimálisan 
becsült mennyiség, amelynél mindenképpen 
több várható. Nem ismeretes ugyanis a pontos 
telepvastagság és a telepek kifejlődésének szá
ma, amely a terü let készletmennyiségét alap
vetően determinálja.

A Dudar-csetényi kőszén előforduláshoz 
hasonlóan a telepek valószínűen jóminőségűek, s 
beágyazástól mentesek. A várható erős tekto- 
ni áltság az egyedüli negatívum, amely a kész-

A széntelepes rétegsor megjelenése itt biz
tosan látszik és ez determ inálja az itteni ős- 
földrajzilag, tektonikailag is igazolt újabb szén- 
medence valószínűsítését, am ely tovább ku ta
tásra alkalmas, a  bányászat jövője céljából. A 
rétegsorok tanulmányozása azt a tektonikailag, 
s ősföldrajzilag új megállapítást is igazolja, 
hogy ez a medencerész a Dudar-Csetényitől e l
különülve, mélyebben feküdt és benne az eocén 
széntelepes rétegsor is idősebb. I tt  ugyanis az a. 
eocénben alveolinás-miliolinás mészkő van je
len parti fáciesben, amely a Tatabánya, orosz
lányi operákulinás m árga sinonymája, annak 
heteropikus fáciese. Ezzel szemben a Dudar- 
Csetényi terü let hasonló széntelepes rétegsora 
magasabb szintbe, a  lutécienbe tartozik, korral- 
los, bryozoás és nummulinás kifej lő

jetek ipari szám bavételét döntően befolyásol
hatja.

IV. Hidrogeológiai viszonyok.

Tekintve, hogy rétegtanilag és tektonikai
lag a  legteljesebb analógia áll fenn a Dudar- 
csetényi medenoerészlettel, a hidrogeológiai vi
szonyok is hasonlónak várhatók. Ennek meg
ítélésre még kevés adatunk van. A perem szé
lén lem élyített 15, 17, 18, 24, 31. számú bauxit- 
kutató fúrások az alsó eocén alatt
közvetlenül, a felső triász dachsteini mész
kövét harántolták. Ez kedvezőtlen hidro
geológiai szempontból, m ert a  peremi helyzet
nél fogva, itt védőréteg nem várható.
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A medence belsejében, amely még is
m eretlen, várhatóan az alsó eocén teljesebb 
sorozata és a kréta  védőrétegei is előfordulnak.

A medence geológiai feltételezés alapján 
valószínűleg kréta fekűvel rendelkezik, am ely
nek elhelyezkedése az egyes vízveszélyességi fo
kozatokat m ajd megszabja. A várható • vízszint 
főkarsztvízre +  150, k ré ta  karsztvízre
a +  160 szintre tehető. I tt  is a preventív  víz
védelem látszik alkalm azhatónak. A várható 
vízhozamot becsülni nem lehet. Hidrogeológiai- 
lag a  viszonyok feltehetően a Dudar-Csetényi 
területhez lesznek hasonlóak.

V. Összefoglalás, következtetés.

1. A Dudar-Csetényi medence egy K-Ny 
irányú sosbérccel elkülönül a Bakonyoszlap—- 
Bakonyszentkirályi m edencétől és azzal nincs 
kapcsolatban. Utóbbi medence a  Dudar—Cse- 
tényinél idősebb paleocén széntelepes rétegsort 
tartalmaz.

2. Az eddig ism ert csetényi területtő l ÉK- 
re egy 7 kn r-ny i produktív terü let húzódik Cse- 
tény falu alatt, a K-Ny-i központi sasbérc elő
terében, viszonylag nem nagy mélységben.

3. A Bakonyoszlap—Bakonyszentkirály— 
Csesznek közötti te rü le t 17 kn r-n y i területen 
tartalm azza a  paleocén széntelepes formációt, 
amely tovább kutatásra  alkalmas. A mélyebb 
helyzetű szénmedence K felé nyitott, annak 
további kapcsolata Szápár, Kisgyón, Balinka, 
Mór, Bököd felé nyomozható. Ezt igazolja a 
Szápár feletti Dolosd pusztai perspektivikus

fúrás, am ely 500 m mélységig még oligocénben 
haladt és az eocént nem érte  el.

4. A Dudar-Csetényi szénterület további 
bővítése csak É-felé, a  Bakonyszentkirály, Ba- 
konyoszlop, Csesznek közötti fen t jellem zett te
rü leten  lehetséges.
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A Mád környéki felsőszarmata vulkáni utóműködés
Irta: Mátyás Ernő

Vulkáni utóműködás, vulkáni gázok, gőzök, 
melegvizes oldatok feláram lása m inden vulká
ni tevékenységgel kapcsolatosan jelentkezik. Az 
utóműködés kőzetképző, kőzetátalakító kihatása 
azonban vulkáni típusonként, de területenként 
és időbelileg is változó. Van vulkáni tevékeny
ség, m elynek elhalásával rendkívül erős, más 
esetben csak erőtlen posztvulkáni hatások fi
gyelhetők meg. — Az utóműködés intenzitás
változásai, kőzetelbontási agresszivitása, időtar
tama, megjelenési formája, vulkanologiai-ős- 
földrajzi tényezők kölcsönhatásának függvé
nyében alakulnak.

I.
Az utóbbi évek Mád környéki kutatásai so

rán különösen nagym érvű vulkáni utóműködés
re utaló kőzetváltozásokat és á  felsőszarmata 
képződménysorban utóvulkáni eredetű  kőzet
típusok változatos sorát észleltük. A nagym ér
vű utóműködés okait, a tevékenység kialakulása 
szem pontjából optimális, vulkanológiai, ősföld
rajzi feltételek, tényezők, kedvező találkozásá
ban kell keresni.

M int a vulkáni utóműködés kialakulását, 
intenzitását döntően befolyásoló vulkanologiai 
tényezőket:

a  lávakam ra hőmérsékletét, mélységét,



a  magma és a felszínre kerülő vulkáni 
anyag összetételét,

a vulkáni, posztvulkáni tevékenységgel 
érin te tt kéregrész kőzettani felépítését, 

a  vulkáni tevékenység jellegét (exploziós, 
effúziós, sztrato)

és a kéregszerkezet alakulását — sorolhat
juk  fel.

Nagy m élységekre lehatoló ny ito tt törések, 
huzásos szerkezetalakulás nyilvánvalóan ked
vezően befolyásolják a posztvulkáni tevékeny
séget. Viszkózusabb, savanyúbb, könnyen illa- 
nókban gazdagabb, elsősorban exploziós jellegű 
vulkáni anyagszolgáltatás is általában fokozott 
vulkáni utóm űködést vonz. A bázikus, hígan 
folyó, gázokban szegényebb lávák kiömlését 
kevésbé erőteljes gáz- és gőzfeláramlás kíséri, 
m int a gázokban gazdag savanyúakét. — Köny- 
nyenillókban, vízben gazdag üledékes összlet 
posztvulkánikusan aktív  törésrendszere, az össz- 
letből kipréselődő, könnyen iló és vízgőztarta
lommal, fokozza az utóműködés intenzitását. 
Száraz és könnyenillókban szegény összlet ked
vezően nem  befolyásolja azt. Végül pedig a 
nagy hőm érsékletű, felszínhez közeli lávakam 
ra  szükségszerűen intenzívebb, vulkáni utóm ű
ködést eredm ényez, m int a nagyobb mélységben 
lévő és alacsonyabb hőm érsékletű.

A vulkanológiai tényezők m ellett különös 
jelentősége van, az ősföldrajzi viszonyoknak. — 
A vulkáni utóműködésnél a gázok u tán  ugyan
is döntő szerepet a víz játszik. Azonban, míg 
a gázok döntően juvenilis, magmás eredetűek, 
addig, — főként hévforrásos tevékenységnél —

a víz jelentős részben exogén származású. A 
leszálló felszíni vizek a  lávakam ra és a  kitörési 
centrum  környezetében a lecsökkent geoterm i
kus gradiens révén válnak term ál-jellegűvé. — 
Az ősföldrajzi viszonyok teh á t a hidrológiai 
helyzet m eghatározásán keresztül közvetve dön
tő jelentőségűek a vulkáni utóműködés intenzi
tása szem pontjából. Kamcsatkán, Üj-Zélandon 
jelenleg működő vulkánok tanulm ányozása 
alapján kijelölhetők voltak a  vulkáni utóm űkö
dés szem pontjából optimális területrészek. Ezek: 

hegylábak, vulkáni kupperemek, 
kaldera-perem ek, parazita kúpok környé

ke,
tektonikailag erősen igénybevett kéregré

szek,
felszíni vizekben gazdag, vagy legalábbis 

hidrogeologiailag nem  vízszegény terü le
tek,

Mád környékén, a szarm ata vulkáni összlet 
felső tagozata m utat különösen intenzív vulká
ni utóm űködésre utaló nyomokat, kőzetelválto
zásokat. Szarm atánál fiatalabb képződmények
ben vulkáni tevékenységre utaló elváltozásokat, 
utóvulkáni term ékeket nem ism erünk.

A vulkáni utóműködés ebben az esetben a 
szó szoros értelm ében utóvulkáni. Lezárja a 
Tokaji-hegység vulkáni tömegeit produkáló je
lenségek sorozatát, s m int ilyen, elválasztandó 
a vulkáni működés korábbi szakaszaival e g y 
i d e j ű  utóvulkáni működéstől. Ennek nyomai 
lefelé egyre alárendeltebbekké válnak. A kép
ződménysor tehá t három  részre tagolható, úgy
m int :
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1. sz. ábra. A  Mád környéki te rü le tek  földtani, fe jlő 
déstörténeti áttekintése.
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vulkáni utóműködés kezdetei, egyidejű vul
káni tevékenységgel,

vulkáni utóműködés m aximum a, egyidejű 
főként explóziós vulkáni tevékenységgel,

sem vulkáni, sem utővulkáni tevékenység
gel nem érin tett fiatal sorozat.

A legintenzívebb vulkáni utóm űködésű 
középső tagozat Hajós M. és Pálfalvi I. paleo- 
fitológiai korm eghatározása alapján, a szarm a
ta  em elet felső részére esik. Ez egyben a vul
káni képződm ények legfiatalabb tagozata is.

A Mád környéki képződménysor és a vul
káni utóműködés szem pontjából különösen ak
tív  felsőszarm ata periódus, ősföldrajzi viszonyai
nak áttekintésével jól kitűnik, hogy a vulkáni 
utóműködés kialakulási felté te le i optim álisan 
adottak voltak. Ilyen szem pontból az alábbi 
földtani tények  hangsúlyozandók:

a) A r'olitos, explóziós vulkáni tevékenység 
után, a szarm ata em elet felső részében dácitos, 
andezites lávaöm lések jelentkeznek. Mélyebb 
szinti, m agasabb hőm érsékletű lávatöm egek fel- 
színrejutását jelzik. A geoterm ikus gradiens é r
téke szükségszereűn lecsökken. Optimális lehe
tőség nyílik a  leszivárgó vizek felmelegedésére, 
a vulkáni utóműködés kialakulására, fokozódá
sára.

b) A dácitos, andezites lávaöm lést savanyú 
explozióik követik. A gázban, könnyenillókban 
gazdag explóziós vulkáni tevékenység  nyilván
valóan kedvez a  vulkáni utóm űködés kialakulá
sának.

c) Az Alföld felé való lezökkenés m egindu
lásával, a  kárpáti orogén attikai mozgás-maxi
mumával, húzásos, a  felszíni vizek leszivárgósa 
és a gőzök, gázok feláram lása szám ára kedvező  
szerkezet alakulás tö rtén t a  területen .

d) A kéreg fellazulása húzásos törésrendsze
rek metszéspontjain. — A Mád környéki te rü le 
teken ké t fő törésrendszer jellemző. Az egyik, 
a Szerencsi-patak völgyét preform álja, a másik 
a Bodrog-vonalat. A k é t törésrendszer hegyes- 
szöget zár be. A tektonikai igénybevétel a  tö 
résvonal m etsződéseknél a legerőteljesebb. A 
posztvulkáni tevékenység szám ára ezek az op
timális területek. — A rátkai hévforrásod felső
szarm ata tóvidék az É—D-i főszerkezeti irányt 
kísérőén, a Bom boly-K irályhegy környéki felé
rés te rü le t pedig a törésvonalak m etsződésénél 
jelentkezik. Ez utóbbi fe lu ju lt törésrendszere 
ma is 18—21 C°-os term álvizeket szolgáltat.

e) A Mád környéki képződménysor m é
lyebb rétegei üledékesek, vízben gazdagok. A  
rétegterheléses vizkipréselődés a  vulkáni utó- 
működés hatékonyságát m éginkább fokozta.

f) Az andezit lávaárak  Ny-ról és D-ről K 
és É felé egyre vastagodnak. A K-i és É-i an 
dezitterületeket D-ről és N y-ról parazita riolit- 
kupok szegélyezik. (Harcsa-tető, Szemere-tető, 
Királyhegy, Bomboly-hegy, Fürdős-tető, stb.) 
Az idősebb explóziós szintek D-en és Ny-on 
vannak a  felszínen. É és K felé, bezökkenéses 
szerkezet alakult ki. Az ÉK-i terü leteken  kü 

lönösen nagy andezit-vastagságok észlelhetők. 
(Pl. a  Mád 23. sz. perspektivikus fúrásban, az 
andezit vastagsága több m in t 400 m.) A Cigány- 
hegy m aagslatán oxidált andezittöm egek egy
kori kürtőkre  utalnak. — A vulkáni tevékeny
ség elhalása idején, a felsőszarm atában a  Ny-i 
és D-i te rü letek  vízzel boríto ttak  voltak, az ÉK-i 
és K -i te rü le tek  szárazulatot képeztek. E fel
sorolt földtani tények  nem,csak a  fő kitörési 
centrum  K -i ÉK-i helyzetét, de bezökkenéses 
szerkezetet is igazolnak, a centrum  körzetében. 
— A Mád környéki vulkáni utóműködés ehhez 
a bezökkenéses centrum perem hez kapcsolódik.

g) A szarm ata sorozat alsó részében vízi 
üledékeket találunk, m ajd szárazföldi pirok- 
lasztikum -felhalmozódás ismeretes, m ajd ismé
telten  vízzelborítottság válik jellemzővé. Ez a 
m ásodik vízzelborítottság szinte helyi jellegű 
transzgresszió, szerencsésen egybeesik a tek- 
tonikailag igénybevett, fő kitörési centrum pere
mi területekkel.

A felsoroltakból jól kitűnik, hogy az utó
vulkáni m űködést kedvezően befolyásoló adott
ságok szerencsés találkozása hozta lé tre  a te rü 
let felsőszarmata, intenzív, posztvulkáni folya
m atait.

A  vulkáni utóm űködés folyamata, felism ert ge
netikai típusai

A  földtani m últ vulkáni utóműködései egy
részt közvetlen term ékeikben, m ásrészt az álta
luk okozott kőzetelváltozásokban tükröződnek. 
Ha az utóműködés kőzetképző szövet, szerkezet, 
m inőségalakítő folyam ata adott időben és t e 
rü leten  csak egym agában volna jelen, term ékei 
m agukon viselnék az utóműködés valam ennyi 
domináns jegyét. A term észetben azonban egy 
helyen és egyidejűleg földtani folyam atok so
rozata zajlik és van kölcsönhatásban egymás
sal. A kőzetképződés, elváltozás több földtani 
folyam at kom plex hatásának eredménye.

Mád környékén a  felsőszarm ata utóvulkáni 
működéssel egyidejűleg vízi üledékképződés, ex- 
ploziós szárazföldi anyagátrendeződés is történt. 
Az utóműködés ugyanakkor, előzőleg m ár kő
zetté vált, felhalm ozódott kőzettömégeket is 
érin tett.

A vulkáni utóműködéssel egyidejűleg je
lenlévő földtani folyam atok főként anyagszol
gáltató, kőzetképző jellegűek. Velük szemben az 
utóműködés anyagszolgáltatása mennyiségben 
elm arad a  term ális és hidrikus hatások okozta 
kőzetelváltozások mögött. Az utóműködés által 
szolgáltatott anyag (gázok, gőzök, víz) eltávo
zik, csupán az oldott anyag lerakódásával szá
m olhatunk. Indokolt teh á t a vulkáni utóm űkö
dés tárgyalásánál elhatárolni a  vulkáni utóm ű
ködés közvetlen term ékeit, az utóműködés okoz
ta  kőzetelváltozásoktól. A kőzetelváltozásokon 
belül pedig elkülöníteni a kőzetanyag felhalm o
zódásával egyidejű (szingenetikus) és a kőzet
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anyag felhalmozódása u tán i (epigenetikus) vul
káni utóműködési kőzetelváltozásokat. Így kör
vonalazva a  vulkáni utóműködés és a kísérő 
földtani folyam atok kapcsolatát, lényegében az 
utóműködés fő genetika típusait határoztuk 
meg.

Az anyagszolgáltatással egyidejű vulkáni 
utóműködés folyam atán belül, az üledékanyag 
felhalm ozódás-jellegének megfelelően, elkülö
níthetők:

a) vízi üledékképződéssel egyidejű,
b) szárazföldi exploziós anyagfelhalm ozó

dással egyidejű,
c) szárazföldi denudációs anyagátrendező

déssel egyidejű és
d) effúziós anyagfelhalmozódással egyidejű 

vulkáni utóműködési folyam ati típusok.
Az anyagszolgáltatás, anyagfelhalmozódás 

után ható utóműködés fő genetikai típusán be
lül, a  kőzetelváltozások szempontjából, gyakor
latilag valam ennyi fő kőzetcsoportnak m egfe
lelően más-más altípus alakul ki.

Mád környékén az elm últ években a hasz
nosítható ipari nyersanyagok telepeinek k u ta tá 
sa m egkövetelte az egyes vulkáni utóműködési 
genetikai folyam at-típusok tanulm ányozását.

Rátka környékén, Mádtól É-ra és ÉNy-ra, 
lim nikus üledékképződéssel egyidejű felső- 
szarm ata vulkáni utóműködési kifejlődést is
m ertünk meg. A Bom boly-királyhegyi vonulat 
töröktanyai terü letén  exploziós törm elékfelhal
mozódással és áthalmozódással egyidejű utóvul
káni folyam atok voltak jellemzőek. Ugyanezen 
vonulat dobozi-oldali terü lete  és a Bombolyi 
bánya, savanyú piroklasztikum ok epigenetikus,

posztvulkáni elváltozásainak példáit szolgáltat
ja. — A neutrális effúzív kőzetek elváltozásai 
pedig a Mád-diósi terü leten  voltak tanulm á
nyozhatók.

A  vulkáni utóm űködés közvetlen term ékei

A nnak ellenére, hogy a  vulkáni utóm űkö
dés főként légnem ű és folyékony anyagot szol
gáltat, különösen az utóbbi révén, huzamosabb 
tevékenység esetén, vastag kicsapódásos kőzet- 
leralkodások alakulhatnak ki. A lerakódások el
sősorban a feláram lási centrum okra és azok 
környezetére korlátozódnak. Szingenetikus üle
dékfelhalmozódás az ilyen lerakodások anyagi 
hom ogenitását zavarja. A kicsapódásos kőzet- 
anyag az egyidejűleg felhalmozódó üledék- 
anyaggal keveredik, szennyeződik. Vegyes kő
zettípusok jönnek létre. A képződött kőzettö
m egek szám talan átm eneti típussal képviseltek, 
általában lencsés, kiékelődéses településűek.

Epigenetikus vulkáni utóműködésnél a  k i
csapódott anyag kevésbé szennyeződik, a  fel- 
áram lási hasadékokban, csatornákban vertikális 
kicsapódásos tömegek, telérek  jellemzőek.

A hidroterm ális elbontó hatás a feláram 
lási centrum okban a legerősebb. A koagulációs 
pösztvulkáni term ékek közötti, szingenetikus 
üledékképződéssel bekeveredett, kőzettörm elék 
általában erősen bontott. Ugyanez vonatkozik 
a felérek közvetlen m ellékkőzeteire is.

Mád környékén a vulkáni utóműködés, 
m int oldatokból kicsapódó anyagot, kovasavat

2. sz. ábra. A  felső-szarm ata fö ld tani kifejlődések fő  
elterjedési területei Mád környékén.
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szolgáltatott, A iim nikus medencében elhelyez
kedő hévforrásoentrum ok környezetében, a  lim- 
nikus üledékképződés és a hévforrástevékeny
ség intenzitása függvényében különböző átm é
rőjű limnokvarcit-lencs'ék alakultak  ki. Nem
csak a lencsék kiterjedése, vastagsága, de kő
zettani összetétele is függ a m echanikai és hév
forrástevékenységtől mentes, normális Iimnikus 
üledékképződéstől. A parti gyors törm elékfel- 
halmozódású terü leteken  konglomerátumos, ho- 
homokos lim nokvarcit képződött, a  m edence
belsejei, kisebb intenzitású m echanikai üledék- 
képződéssel jellem zett hévforráscentrum ok 
szennyezetlen lim nokvarcitot szolgáltattak. ■— 
A hévforráscentrum okban sejtüreges, kioldásos 
forráskvarcit (vertikális helyzetű növénym arad
ványok), közvetlenül a hévforrások perem énél 
vastagpados, még szennyezetlen lim nokvarcit 
még távolabb réteges, m ajd leveles, általában 
pelites szennyeződésű kvarcit képződött. A vé
konyleveles kvarcit m ellett laza kovaiszap koag- 
ulációs rögöcskék halmaza. Még távolabb kaoli- 
nites, m ajd m ontm orillonitos üledékek talá lha
tók. É rtelm ezésükre a  későbbiekben térünk  
vissza.

A Iimnikus m edencék belső terü letén  lévő 
hévforráseentrum ok lim nokvarcit ja  SiOa ta r ta l
mát tekintve, közel 100 százalékos. A vastag- 
pados kvarcit m ár némi pelites szennyeződést 
tartalm az (98% SÍO2) A réteges, vékonyleveles 
kvarcitoknál a centrum tól kifelé haladva to 
vábbi S íOj tartalom  csökkenés és párhuzam o
san AI2O3 dúsulás tapasztalható. A vékony leve
les típusnál az Al>Qs tartalom  m ár eléri a 4—7 
% -ot, a laza kovaiszap m ár 7—9% ALCte-t ta r
talmaz. A hévforráscentrum októl távolodva te 
hát az SÍO2 tartalom  egyre csökken. Ebből két 
dolog következik. Egyik, hogy a lim nokvarcit- 
lencsék vastagsága a  hévforráscentrum akban a 
legnagyobb, a  másik, hogy a kvarcit-lencsék 
adott SÍO2 szolgáltatás m ellett adott kiterjedé- 
sűek.

A rátkai medence hévforrástevékenysége 
ritm ikus időbeli változásokat m utat. Három  in
tenzitás-m axim um  észlelhető. Az intenzitás-m a
ximumok lim nokvarcit-lencséi oly nagy k iter
jedést érnek el, hogy az egyes centrum ok kö
zötti 400—700 m-es távolságot teljesen  áth idal
ták, — összefüggő, kovás, Iimnikus „szintek”-et 
hoztak létre. így különböztetünk .meg a három  
intenzitás-m axim um nak megfelelően, a m eden- 
o 'n  belül, „alsó”-, „középső”- és „felső”-kovás 
szinteket. A legnagyobb kvarcit-vastagságok a 
középső kovás szintben m érhetők. (15—20 m.) 
A kovás szintek között, kovásodástól mentes, 
ún. agyagos szintek helyezkednek el. Az agya
gos szintek üledékei átkovásodást csak a hév- 
forrásoentrumokban, — itt is csak néhány m é
teres körzetben — m utatnak. Ezek az agyagos 
szinteket áttörő kovásodások a hévforrástevé
kenység perzisztenciáját hangsúlyozzák.

A rátkai Iimnikus m edence terü letén  több 
hévforráscentrum  nyomozható. (2. sz. ábra.)

Medeneebelsejei hévforráscentrum okként a kol
dul, istenhegyi és a padi-hegyi terü let jelölhető, 
az újhegyi Birsalmás tetői, úrágyai, kuklya- 
tetői centrum ok parti kifej lődésűek. A limno
kvarcit bányászat fő terü lete it szükségszerűen 
a  medencebelsejei hévforráscentrum ok adják.

Az utóvulkáni működés nem  korlátozódott 
kizárólag a Iimnikus m edence-területre.A  ko
vasavat szolgáltató hévforrások, nagy számban 
az alacsonyabb parti, lepusztulási területeken is 
jelentkeztek. Vizüket az elsődleges erózióbázis, 
a Iimnikus medence felé szállították. A denudá- 
ciós szárazföldi parti területeken, a rövid szál
lítástávolságú törm elékanyag kovasavas oemen- 
tálódása, a  hévforrások környezetében és a víz
folyások m edervonalát követően kovás kong
lom erátum  jellemező. A legintenzívebb kova
savas kicsapódás azonban kétségtelenül a tóba- 
ömlés környezetében, a  hévforrásos patakok 
deltáinál játszódott le. (Birsalmás, Kuklya-tető, 
Perce-tető.) — A szárazulati hévfprrásos brecs- 
csa, konglom erátum  típusát a bombolyi terü let 
fúrásai szolgáltatták.

A B om boly-Királyhegyi parti területeken 
szárazföldi exploziós törmelékfelhalmozódással 
egyidejűleg zajlott hidroterm ális vulkáni u tó
működés. I tt elsősorban a felhalmozódó törm e
lékanyag elbontása jellemző. A törm elékanyag 
akkum ulációja u tán i hidroterm ális működés a 
feláram lási centrumokban, hasadékokban ver
tikális helyzetű hidrokvarcit-telérek  képződésé
hez vezetett. A tevékenység itt  határozottan 
a riolitömlés utáni, andezit-felszínreömléssel 
jellem zett szakaszra, és az V. exploziós szint 
képződési periódusára esik.

A vulkáni utóműködés kovás anyagszolgál
tatása mind a Iimnikus, mind a  parti területeken 
ellenálló kőzetek képződéséhez vezetett. Mivel 
a vulkáni utóm űködést követő fejlődéstörténeti 
periódusok fokozott tektonikai igénybevétellel 
és szinte állandó denudációval jellemezhetők, 
az ellenálló kovás képződmények kipreparálód- 
tak. A rátkai terü leten  a Ny felé billent összlet 
lim nokvarcit rétegfejei adnak  tereplépcsőket, 
a B om boly-királyhegyi terü leten  a telérek  fel
színformáló jelentőségűek. (Bacskaj-oldal, Kő
vágó-oldal, Dióshegy.) — A telérekben színes- 
éroesedésnek, még számottevő nyomai sem ta 
lálhatók.

Vulkáni utóm űködés hatására bekövetkezett 
kőzetelváltozások

A) Üledékképződéssel egyidejű kőzetelváltozá
sok.

a) L im nikus üledékképződéssel egyidejű  
hidrotermális kőzetelváltozások.

A vulkáni utóműködés m axim um ának idő
szakában a te rü le t Ny-i részeit víz borította.
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A lim nikus medencét, vagy m edencerendszert 
csapadékvzieken kívül parti és medencefenéki 
hévforrások táplálták. A medencébe, a parti te 
rületekről bemosódó üledékanyag, így h idro ter
m álisán agresszív környezetbe került, elsődle
ges szilikátos szerkezete felbomlott. A m ár meg
indult agyagásványos elbontódási folyam at pe
dig a medence vízében tovább folytatódott. —

A kovás fáciesekkel jellem zett hévforrás- 
centum okat körgyűrű szerűen körülvevő lim 
nikus hidroterm ális kőzetfáciesek oxidos elem 
zési értékeit grafikonszerűen a  m ellékelt 3. sz. 
ábra tün te ti fel.

A kőzetalkotó főelemek oxidos értékei a 
limnikus, hidroterm ális elbontás! fáciesekben 
tendenciózus m ennyiségi változásokat m utat-

3. ss. ábra. A  rátkai nemesagyagmedence lim nikus  
képződm ényei. (A  kőzetalkotó főe lem ek oxidjainak  
százalékos értékváltozása a hidroterm ális centrum tól 

való távolság függvényében.)

A medence vízének agresszivitása a beömlési 
centrum októl való távolság függvényében ten 
denciózusan csökkent. A változások az agyag- 
ásványos elbontódás m értékének különbségei
ben fejeződnek ki. A hidroterm ális beömlési 
centrumokhoz közel erősebb; távolabb kevés
bé intenzív agyagásványos elbontódás m ent 
végbe a  m edencefenék felhalmozódó híg üle
dékében.

nak. A hidroterm ális centrum okban a nagy 
vegyértékű, nagy kötésenergiájú, nagy ionpo- 
teneiájú  elem, a Si dúsul. A három  vegyértékű 
A1 és az F e ttt  kationok, de az alacsonyabb ve
gyértékű elem ek is hiányoznak. A beömlési 
centrum  perem i terü lete in  az A lttt  kation re
latív  m axim um ával jellem zett üledékek észlel
hetők. Még távolabb az Fe, Ca, Mg két vegy
értékű kationok relatív  m ennyiségi m aximum ai

22



jelentkeznek az üledékekben. M éginkább távol 
az egy vegyértékű K és Na kation is m egjele
nik.

A hidroterm ális pooztvulkáni tevékenység 
tehát lényegében a prim ér amorf, vagy k ris tá
lyos szilikátszerkezet felbom lásában, a  kőzet- 
alkotó főelemek kationjainak, vagy azok kom 
plexeinek m obilizálásában nyilvánul meg. A 
mobilizáció és az agyagás vány képződ és ionos, 
vagy kom plex form ában történő m ódjának 
m eghatározására vonatkozóan további vizsgá
latok szükségesek.

Azonos intenzitású hidroterm ális hatásra a 
kisebb kötésenergiájú, kisebb ionpotenciálú ka
tionok nagyobb, a  nagyobb kötésenergiájúak 
kisebb távolságra m igrálnak. Az S itt t  kation re
latív m ennyiségi m axim um a a kovás, az A lttt  
a kaolinos, az Fett, az M gtt, a Catt, a  montm o- 
rillonitOíS, a K t pedig az allevarditos, illites 
agyagásványképződés lehetőségeit terem ti meg. 
A hévforráscentrum okat így körgyűrű alakú 
horizontális lapos zónában kovás, kaolinos. 
momtmorillonitos, allevarditos-illites üledékes 
zónái kísérik. Az allevarditos üledékzóna 
külső perem én devitrifikált kőzetüvegű ü le
dékek zónái kísérik. Az allevarditos üledék
zóna külső perem én, devitrifikált kőzetüvegű 
üledékek a hidroterm ális ha tá r teljes elerőt
lenedését jelzik. — A rátkai felsőszarm ata lim- 
nikus m edence üledékképződési folyam atáról, 
teleptani rendjéről, földtani felépítéséről, a 
Földtani Közlöny oldalain 1966-ban m ár be
számoltunk.

b) Szárazföldi exploziós üledékfelhalm ozó
dással egyidejű kőzetelváltozások

A vulkáni kráterekből kirobbanó anyag, 
eredeténél fogva, rendelkezik hőtartalékkal. 
Gyors, exploziós anyagfelhalmozódás esetén a 
törm elékanyag elsődleges hőm érséklete szinte 
raktározódik a  képződött üledéktömegekben. Je 
lenlegi aktív  vulkáni területeken, a felhalm o
zódott törm elékanyag hőm érsékletét vizsgálva, 
még napok m úlva is 40—500-os értékek voltak 
m érhetők. Megfelelően nedves környezetben ez 
a hőm érséklet elegendő ahhoz, hogy az egyéb
ként bontatlan  vulkáni üveganyagban agyag
ásványos lebontási folyam atot indítson el.

Ism eretesek a kitörési centrum  környeze
tének gőz- és gázfeláram lásai és a vulkáni le j
tők aljának hidroterm ális aktivitása. Az agyag- 
ásványos lebontódást, kőzetelváltozást előidéző 
folyam atok a vulkáni törm elékszórással egyide
jűleg is hatnak. A hidroterm ális mezők terü le
tén földeiért exploziós törm elékanyag azonnal 
elváltozásokat szenved. Az elváltozások az idő 
függvényében fokozódnak.

A vulkáni törm elékszolgáltatás általában 
eléggé gyors. A helybenm aradt, gyorsan bele- 
metődő exploziós üledékekben az elváltozások
énak kism értékűek. Jelentősen fokozódhat azon
ban az elváltozás, ha az áthalmozódás révén a 
piroklasztikum -töm egek ú jra  és ú jra  h idroter
m álisán aktív  környezetbe kerülnek. Az explo-

4. sz. ábra. E xpliziós vu lkáni lejtők ü ledékképződési 
folyam atának elvi vázlata.
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ziós vulkáni lejtők üledékképződési folyam a
tának  ism eretében részben a nehézségi erő, 
részben a lejtőlemosódás következtében állandó 
áthalmozódással kell számolni. A nehézségi erő 
a  durvább törm eléket a vulkáni lejtő  aljára  
igyekszik felhalmozni, de ide szállítják le osz- 
tályozatlan durva törm elékanyagukat a  lejtőket 
barázdáló iszapárak és csapadékvizek is. A vul
káni (kúpok lábánál széles törm eléköv alakul ki.

A kúp exploziós növekedése lényegében a 
lejtőperem i törm eléköv-rendszer perifériális el
tolódása révén következik be. (Adott anyaghoz 
adott kúpm agasságnál m eghatározott kúp-alap- 
te rü let tartozik.) A törm eléköv-rendszert kiala
kító vizek a  kúpok lábainál energiájuk jelentős 
részét elveszítve, csak finom abb szemcsézetű és 
kisebb töm egű törm elékanyag szállítására ké
pesek. Az osztályozatlan, vulkáni kúpperem i 
törm elékanyag adja a törm elékövek centrális 
részét. A törm elékövek perem einél másodlagos 
homokos és pelites allochton piroklasztikum  fá- 
ciesek a lakulnak ki.

A  homokos, de méginkább a pelites fácie
sek viszonylag lassú felhalmozódása, a  szállí
tást végző vizek posztvulkáni agresszivitását is 
figyelembevéve, kedvező az elbontási folya
m atok számára. Ezek a fáciesek egyrészt rész
leges osztályozottságüknál, (finomszemcsés 
frakciókban dúsul az agyagásvány), m ásrészt 
erősen hidroterm ális elbontottságuknál fogva 
élesen különböznek a törmelékkúpok, tö rm e
lékövek centrális piroklasztikum  fácieseitől. — 
A homokos finomszemcsés fáciesek összetétele 
és agyagásványosodása az eredeti piroklaszti
kum  összetételétől függ. K álium ban gazdag ex- 
ploziók esetén, m int a  K irályhegy török-tanyai 
terü lete  is, a  szingenetikus h idroterm ális ha tá
sok, kálium ban gazdag ásványok képződését 
te tték  lehetővé. (Töröktanyai allevardit.) A 
bodrogkeresztúri Paszuly-völgy iszapártufa-fá- 
ciese, illites, anyagásványos elváltozásokat m u
tatnak. A vulkáni törm eléklejtőkön a h id ro ter
mális feláram lási centrum ok környezetében, a 
limnikus m edencében m egism ert agyagásványos 
fáciesek ugyanúgy kialakulnak, m int a m eden
cékben. A kapo tt kőzetek különbségei elsősor
ban a lim nikus és a szárazföldi üledékképződés 
folyam atának különbségeiből adódnak. — Ex
ploziós vulkáni üledéikfelhalimozódás nyilván
valóan valam ennyi exploziós szint kialakulásá- 
nált történt. Számottevő kőzetelváltozások azon
ban csak a  vulkáni utóműködés szempontjából 
ism ertetetten aktív V. exploziós szintben ész
lelhetők.

c) Szárazföldi üledékfelhalmozódással egy
idejű kőzetelváltozások

Lényegében az exploziós törm elékfelhalm o
zódással kapcsolatosan leírt folyam atnak meg
felelően zajlanak. A különbség elsősorban az, 
hogy a  lejtőalj i törm elékkövek perifériális elto

lódását, a durvatörm elékes fácieseknek a finom
szemcsések fölé való tendenciózus tolódását 
nem szakítják meg exploziós prim ér betelepü
lések. Exploziós szünetekben érvényre jutó ki
fejlődés. Mivel az exploziós tevékenység teljes 
megszűnését terü letünkön a  vulkáni utóm űkö
dés nem  sokkal élte túl, e genetikai típusnak 
különös jelentősége nincs.

d) Effúziós anyagfelhalmozódással egyidejű  
kőzetelváltozások

Szárazulati és vízi kifejlődésben egyaránt 
ism eretesek a területen. A posztvulkáni hatá
sokra a  neutrális kőzetek lávaárai érzékenyeb
bek. Hidroterm ális mezők riolittömegei, a ki
rályhegyi terü leten  gázüregesekké, salakosakká 
váltak. A centrum okban kovásodás is van, de 
az elbontási zónák keskenyek és a savanyú üveg 
csak ritkán  m utat számottevő kaolinosodást.

Nem ez a helyzet a terü leten  nagy gyako
riságú andezit lávaárak esetében. A Bomboly- 
hegy K -i nyergétől a Szilvási-medencéig m in t
egy 3 km  hosszúságban, a  felszínen is nyomoz
ható andezittöm egek egy szárazulati lávaár 
rendszerhez tartoznak. A lávaárakat nem egy- 
helyen érték posztvulkáni hatások és ezek kö
zött szingenetikusak is kim utathatók. A riolit- 
tufára települő, fém kationokban gazdagabb an 
dezit salakosodáson, agglomerátumosodáson kí
vül m ontm orillonitos lebontódást, 1 és gyakran 
pszeudoagglomerátum osodást is m utat. Ezek az 
elváltozások 2—5 m vastagságú rátelepülési 
kontak t perem re terjednek  ki. A lávaár alsó ré 
sze regionálisan bontott, nemcsak az elfedett 
hidroterm álisán aktív  területekhez van kötve, az 
elbontódás. I tt  a  lávaár hőtartalékai és fekűkő- 
zetek víztartalm ának kölcsönhatása kapott sze
repet az agyagáisványoís elbontódásnál.

Vízbeömlött andezit lávaár a rátkai felső- 
szarm ata lim nikus medence terü letén  a lim ni
kus képződm énysor fekűjében nyomozható. É- 
ról D felé és K -ről Ny felé tendenciózusan el
vékonyodik. A Padi-hegy környéki fúrásokban 
m ár csak néhány m  vastagságú. A Holt-völgy
nél 4 m  vastag. A Felső-legelő-i részen és a 
K erektölgyesnél vastagsága eléri a 40 m -t. A 
lávaár alsó és. felső része is, gyakran a 10 m -t 
is elérő vastagságban elbontott, pszeudoagglo- 
,merátumosodott. Gyakori a  hólyagos, agyagás
vány kitöltéses szövet. A földpát- és üveganyag 
egyaránt elbontódott. A fekű és a fedő limnikus 
képződm ények felé lim nikus kötőanyagú, rend
szerin t kovás agglom erátum , konglomerátum  
vezet át.

A rátkai medence lávaára  esetében a be- 
ömléssel egyidejű elbontódást kiegészíti a hid
roterm ális centrum okban tö rtén t epigenetikus 
elbontódás. A ké t típus jól elkülönül. A kiöm 
léssel egyidejű, horizontális „kontakt” köpeny
ként m integy burkolja a lávaár épebb kőzeteit, 
elsősorban agglomerátumosodással jellemezhető,
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míg a centrum okban a m állott töm egek verti
kális kiterjedésűek. I tt  pszeudoagglomerátum o- 
sodás uralkodó. A lithoklázis rendszerben cm-es 
kvarcitereik jellemzőek. Az agyagásványosodás 
főként m ontm orillonitoid jellegű, erősen duz
zadó. Uralkodó a vasoxidosodás is.

B) üledékanyag felhalmozódás utáni (epige- 
netikus) u tóvulkáni hidrotermális kőzet
elváltozások

A hasadékokon, kőzetréseket feláram ló gő
zökre, gázokra, melegvizes oldatokra ható ré
tegterhelés a felszín felé közeledve tendenció
zusan, roham osan csökken. A hőm érséklet csök
kenésének ütem e rendszerint elm arad a nyo
máscsökkenéstől. A h irte len  nyomáscsökkenés, 
forrpont körüli term ékek esetében, a felszín 
felé közeledve fokozza azok term ális és m echa
nikai agresszivitását. Felforrásszerű jelenségek 
játszódnak le. Ezek következtében a vulkáni 
utóműködés okozta kőzetelváltozások felfelé 
fokozódnak, a kialakuló hidroterm ális kőzetel- 
bontási zónák felfelé legyezőszerűen kinyílnak, 
lefelé tölcsérszerű összeszűkülés m utatkozik.

Az. ak tív  hasadékm enti hidroterm ális e l
bontás azonban nem csak a prim ér, feláram lási 
energia és a m élység függvénye. Döntően be
folyásoló tényezői még:

Az elbontásra kerülő kőzetek elsődleges po- 
rozítása,

Az elbontott kőzetek másodlagos porozítása.
Az elbontandó kőzetek fiziko-kémiai jel

lemzői.
Nagy elsődleges porozítás az elbontást oko

zó oldatok, gőzök áram lási lehetőségeinek biz
tosításával széles, töm ött, kevésbé perm eábilis 
kőzet keskeny elbontási zónákat vonz. — Ha 
az elbontódás nyom án uralkodóan dúzzadé- 
kony agyagásványok képződnek, a prim ér po
rozítás leromlik, a  hidroterm ális frontok te r
jedési sebessége lelassul, viszonylag keskeny 
zónák alakulnak ki. Kevésbé duzzadékony, 
agyagásványos hidroterm ális frontoknál, a  k i
alakuló másodlagos porozítás rendszerint m eg
haladja az elsődleges értékét, széles elbontódá- 
si zónák jönnek létre. Repedezett és repedés- 
mentes kőzettömegek elbontásánál hasonló kü
lönbségek adódnak. — A savanyú és neutrális 
kőzetek hidroterm ális agyagásványosodási ha j
lam a eltérő. Az alkáli földfém kationokban és 
az Fe kationokban szegény, savanyú kőzetek 
kaolinites, az alkáli földfém  kationokban gaz
dagabb neutrális kőzetek inkább m ontm oril
lonitoid agyagásványosodásra hajlamosak. Ez 
utóbbi duzzadékonysága erősen leron tja  a  m á
sodlagos porozítást és így a  neutrális és bázi- 
kus kőzetek hidroterm ális elbontási zónái á lta 
lában keskenyebbek, m in t a savanyú kőzeteké. 
A lávatömegek töm öttebbek, kevésbé porózu
sak, m in t a piroklasztikum ok, szükségszerűen

keskenyebbek az azonos hidroterm ális agresz- 
szivításra kialakuló elbontási zónák is.

a) Savanyú piroklasztikum ok hidrotermá
lis posztvulkáni elbontása

A Mád környéki terü letek  valam ennyi rio- 
littufa-félesége tartalm az több-kevesebb hor
zsakőtörmeléket. A kifejezetten savanyú piro
klasztikum ok pedig, különösen gazdagok horzsa
kőben. A  porózus, nagy fajlagos felületű hor
zsakőnek különös jelentősége van a posztvulká
ni hidroterm ális elbontás szempontjából. Poro
zítása az agresszív oldatok, gőzök, gázok gyors 
migrációját, nagy fajlagos felülete a lebontás 
reakciójának gyors lejátszódását teszi lehetővé. 
Az instabil vulkáni üveganyag pedig m integy 
hajlam ot m uta t az utóvulkáni elbontásra. A 
hidroterm ális zónák sehol nem nyílnak  any- 
nyira legyezőszerűen szét és nem különülnek 
el oly jól egymástól, m in t a  horzsaköves piro- 
klasztikum okban. A hidroterm ális feláram lási 
centrum októl kifelé haladva makroszkoposan 
élesen elütő á ta lakult kőzettípusok sorozata jel
lemző. Az átalakulási sorozatot a Bomboly-ki- 
rályhegyi vonulat dobozi terü letén  tanulm á
nyoztuk.

5. sz. ábra. A  Bom boly-királyhegyi kaolinos vonulat 
dobozi terü le tének fedetlen  föld tani térképe. (Hidro

term ális kőzetfáciesei.)

A  hidroterm ális centrum  kőzetei erősen 
kovásak, erős kilugzottság is mutatkozik. A 
horzsakövek helyén üregeket találunk. Az al
káli fém és alkáli földfém  kationok gyakorlati
lag hiányoznak. Az uralkodó SiCh m ellett némi 
AhOs tartalom  m utatható  ki. Világosszürke, 
m m -es. kvarcit-erekkel való átjártság  jellemző. 
— A hidroterm ális centrumból, (lehet repedés, 
hasadék, kürtő, de hidroterm ális „mező” is) 
kifelé haladva az AI2O3 tartalom  növekedést 
m utat. A horzsakövek elbontott kaolinos anya
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gának kilúgozottsága lassan megszűnik, hófe
hér, porlékony kaolinos halmazokkal jellem zett 
fácies válik uralkodóvá. A kaolinos gócok meg
jelenésével a  horzsákövek helyén megváltozik 
a finomszemcsés alapanyag jellege is. A cen
trum ban kovás impregnáció következtében a 
„tufaalapanyag” kvarcitszerű. I t t  diszperz ko- 
vásodás helyett diszperz kaolinosodás jellemző. 
A horzsakövekhez kötött kaolingóeosodás a tu 
faalapanyaghoz kö ttt diszperz kaolinosodással 
párosultan, az alkáli fém, alkáli földfém  és az 
Fe kationjainak hiányával, fcerámiailag haszno
sítható hidroterm ális elbontási fáciest ad. Ez 
a dobozi oldali és a bombolyi kaolinos zóna.

A kaolinos zóna külső határán  megjelenik 
az Si és A1 m ellett az Fe kation is. A vasoxid 
tartalom  esetenként eléri a 3—4%-ot. A vasoxi- 
dos zóna centrum  felé eső részében a horzsakö
vek még kaolinosak, fehér gócként tűnnek ki, 
a  perifériális sávon azonban zöldes színárnya
lato t kapnak, duzzadékonyak, géles m egjelené- 
sűek. A tufaalapanyag az egész vasoxidos zóná
ban lilás, hidrohem atitos, vagy különösen a 
külső perem eken barnás, limonitos festődést 
m utat. Tovább kifelé haladva, a gócok gélese- 
dését az „alapanyag” géles, duzzadékony agyag
ásványon elbóntódása is követi. Alkáli fém ek
ben gazdag rioFttufa-féleságeknél allevarditos, 
alkáli földfémekben gazdagoknál montmorillo- 
nitos elbontási fáciest, zónát kapunk. Ezek pe
rifériális ha tárán  a horzsakövek és az alap
anyag géles m egjelenésének megszűnésével de- 
vitrifiká lt üveganyagú piroklasztikum  típusok 
jelennek meg, m integy jelezve a hidroterm ális 
hatás elerőtlenedését.

A hidroterm álisán aktív hasadék, vagy fel
áramlási centrum  körül észlelt kőzetelváltozá
sok..sorozata (kovás, kaolinos, vasoxidos, m ont- 
morillonitos, allevarditos, devitrifikált) meglepő 
hasonlóságot m utat a lim nikus medencék hév
forrásai körül kialakult hidroterm ális agyag- 
ásványos lim nikus kőzetfáciesekkel.

A  kisebb kötésenergiájú kationokat a v u l
káni utóm űködés termális energiája kiszorította  
a rendszerből. A  kiszorított kationok, a hidro
termális centrum tól távolabb ott dúsultak fel, 
hol geokémiai kötésenergiájuk, ionpotenciáljuk 
a hidrotermális kiszorítás energiaszintjét m eg
haladta.

Az egyes kationok relatív  dúsulási m axi
mumai egyben egy-egy jellemző elbontási kő- 
zetfácies kifejlődési területei. Ezek a területek 
vízben, az üledékkifejlődés horizontális rend
jéből eredően lapos, körgyűrű alakú fáciesek- 
ként övezik a  hévforrásos centrum okat, epige
netikus elbontődásnál pedig az ism ertetett, le
gyező.-; zerűen szétnyiló vertikális zónákat ad
ják. A zónák szélessége igen sok tényfező köl
csönhatásának függvénye. A Királyhegy dobozi 
területén 100— 200 m-es zónaszélességek isme
retesek. ; : ! , J  ■ ! I j

Az egyik fő epigenetikus hidroterm ális e l
bontási centrum ot a K irály-hegy DNy-i lejtő
jén, a m ásikat a Kővágó magaslatán, a harm a
dikat a  Bomboly-hegy ÉK-i részén ism ertük fel. 
A király-hegyi és a  kővágói centrum ok az V. 
exploziós szint piroklasztikum ában alakultak ki.

A Bcmbo/y-királyhegyi kaolinos vonulat 
. dobozi területinek fedetlen földtani térképe

(Hidrotermális kaza l fá c ia s tk )

6. se. ábra

A B omboly-hegyen a III. és IV. exploziós szin
tek  bontódtak le. I tt  szerepe lehet a rio lit lefoj
tó hatásának is. — A K irály-hegy töröktanyai 
terü letén  a kisebb intenzitású hidroterm ális 
feláram lások környezete az V/b exploziós al- 
szintben nem  ju to tt el a kaolingócos lebontás
hoz. Itt még a centrum okban is allevarditos 
képződm ényeket találunk. — Az erősen lebon
to tt centrum okban, a kovás kaolinos kilúgozott 
fácieseket epigenetikus alunitosodás jellemzi. 
Az alunitos terü letek  a  hidroterm ális mező cen
trum ában az utolsó aktív gócoknak jelölhetők.

b) Neutrális effúzivum ok hidrotermális 
posztvulkáni elbontása

A  Bomboly-hegy ÉK-i, K-i lejtőjén ande
zitet é rin te tt vulkáni utóműködés. Az andezit, 
töm öttebb kőzet lévén, az elbontódás a litho- 
klázis rendszerhez kapcsolódott. A hidroterm á
lisán aktív  fő törekvések tengelyében több m 
szélességű hidrokvarcit-telérek alakultak  ki. A 
te lé re k . m ellett kovásodott andezitet, am ellett 
pedig erősen agyagosodéit zöld kőzeteket tá r
tak  fel a fúrások, a  fedő nyiroktakaró alatt. A 
plasztikus, de eredeti porfírps szövetét jól meg
őrzött, agyagos kőzetek DTA görbéi montm oril-
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lonítos lefutásúak. Az ipari, fizikai minőség- 
vizsgálatok is bentonitot m utattak  ki. — Távo
lodva a telértől, a  bentonitosodás m értéke mak- 
roszkoposan is, de a minőségek értékét tek in t
ve is csökkenést m utat. A telértől 100 m -re 
telepített fúrások m ár devitrifikált elbontású 
andezitet tá r tak  fel. — A kovás, kaolinos le- 
bontódási fáciesek terü lete i m ennyiségileg a lá
rendeltek a  m ontm orillonitos és vasoxidos kő- 
zetfáciesekkel szemben.

A töröktanyai terü leten  fe ltárt andezittest 
hidroterm ális elbontottságát a KaO tartalom  
százalékos értékeinek alakulása is jól tükrözi. 
Az itteni ép andezit 2— 3%-os K<0 értéke m el
lett néhány dm vastagságú kvarcit-telérben 
csak tized százalékos értékben volt észlelhető 
K'O. A m éternyi vastagságú kaolinos zóna is 
1% alatti KíO-t tartalm az. (172. sz. fúrás.) Tá
volodva a telértől, a  széles m ontmorillonitos 
zónában 2—3%-os K 2O tartalom  jellemző. A 
távoli, kevésbé bontott, devitrifikált andezit 
K2O tartalm a elérte  az 5—6%-ot. Hasonló, de 
kevésbé tanulm ányozott andezitelbontódás is
meretes még a  Diós-hegy ÉK-i lejtőjén és a 
Fürdős-tető D-i lejtőjén is. A diósi vasérc-bánya 
szeszélyes, vertikális érctestei aktív hasadék 
mentén elbontott andezit vasoxidos elbontási 
zónájában alakultak  ki.
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Adatok Szeged talajvízyiszonyainak ismeretéhez
írta: Dr. Ungár Tibor

I. Célkitűzés

A településtervezés szem pontjából m érvadó 
term észeti tényezők között igen fontos a  beépí
tendő terü le t talajvízhelyzete.

A  magas talajvízállás káros hatása a te le 
pülésfejlődés különböző szakaszaiban eltérő 
módon érvényesül. A városfejlődés kezdeti fo 
kán, az uralkodólag földszintes beépítés m ellett 
a falazat anyagának silányabb jellege (pl. vá
lyogépítés), a falszigetelés kezdetlegesebb m ód
ja, a földpadló e lterjed t használata következté
ben főként a falazat ill. a földszinti padlók 
nedvesedését előidéző hatás érvényesül. Ebben 
a szakaszban a pincevíz elkerülésének szem 
pontja még viszonylag alárendelt jelentőségű, 
m inthogy a  kezdetleges beépítés m ellett pincék 
létesítése mellőzhető; meglévő pincék időszakos 
elöntése pedig, kisebb igényű rendeltetésük 
m iatt csak csekély kárt okoz. A beépülés tö rté 
netileg kezdeti fázisában az épületek kis te r
helése, a szerkezetek süllyedéskülönbségekre 
kevéssé érzékeny jellege következtében m élyen 
a  talajvízszint alá kerülő alapozást általában 
nem készítettek.

A városépítés fe jle tt szakaszában azonban 
a  talajvízadottságok az építés m ódjára és gaz
daságosságára sokoldalúan hatnak. E hatások 
vizsgálatát Célozza — Szeged város vonatko
zásában — az alábbi tanulm ány.

II. A  felszínközeli rétegsor

Szeged altalajrétegződését m űszaki szem 
pontból több korábbi közlemény ism erteti [5, 
11— 15]. Ezért ezen a helyen csak annyit em lí
tünk meg, hogy a Tisza jobb parti te rü le t tú l
nyomó részén a felszíni — felszínközeli feltöl- 
téses, ezen kívül humuszos, vagy szerves iszap
os agyagrétegek a la tt csaknem m indenütt kö
tö tt jellegű pleisztocén rétegek jelennek meg: a 
magasabb szintben infúziós lösz, a mélyebb 
szintben tavi agyaglerakódás. Ezzel szemben a 
Tisza bal parti te rü le te t (Újszegedet) kb. 20 m 
mélységig a  Tisza és a  Maros holocén lerakódá
sai alkotják: a felső szintben ártéri agyag, alat
ta  váltakozókig iszapos, homoklisztes rétegek, 
m élyebben egyöntetűbb, m ederlerakódásból 
származó finom homok. Folyóvízi eredetű holo
cén rétegek a jobb parton csupán a  Szövetkezeti 
ú t és az A lsó-tisza-part között jelennek meg. 
A rétegződést részletesebben az 1. táblázat is
m erteti.

A rétegek fizikai sajátságait illetően szin
tén  a korábbi ism ertetések tartalm aznak  rész
letes adatokat. Egyes, főleg talajvízmozgás

szem pontjából jellemző üledékfizikai jellemző
ket a 2. táblázat tün te t fel.

A magasabb szintben levő rétegek (mind a 
feltöltés, m ind a term észetes lerakódások) a 
jobb és balparton egyaránt többnyire csekély 
áteresztőképességűek. Az infúziós lösz egyes 
foltokban homdklisztfinom ságú (pl. a Nyugati 
iparkörzet egyes részein, a  Bécsi krt. D-i olda
lán), ezeken a helyeken jelentékenyebb áteresz
tőképességű. Újszegeden a  felszínen vagy a 
felszínközeiben talá lható  legfiatalabb öntés
agyag helyenként morzsalékos szerkezetű, va
lószínűleg növényi gyökerek körül tö rtén t ü le
pedés következtében, ezeken a helyeken át-
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1. táblázat
szegedi üledékrétegek korbeosztása 

és kifejlődése kb. 25 m  mélységig

Tisza bal parti

Tisza jobb parti 
terü letek  álta lá

ban

terü let (Újszeged), 
a jobb parton: 

Szövetkezeti ú t- 
A lsótisza-part kö

zötti terü let

Idő
szak

0—3 m vastag 0— 1 m  vastag 
feltöltés feltöltés

1—1,5 m vas
tag  humuszos 0,5— 1 m vastag 
vagy szerves humuszos agyag 
agyag, iszap

2— 2,5 m  vas
tag infúziós 
lösz (iszap, so
vány agyag)

3—4 m  vastag 
sárga, szürke 
agyag

5—9 m vastag
sárga tav i 1 - 2  m  vastag

agyaglerakodas s£rga , szürke 
(kövér, ritkab- jszap homokliszt 
bán sovány 
agyag)

£

u
o
hd
o
K

Kb. 10—15 m
a la tt kékes- 
szürke agyag, 
iszap

Kb. 14 m vastag 
finomszemű fo
lyóvízi homok

-  Q

Kb. 20 m a la tt "S ö
kékesszürke Ú °
agyag, iszap íú
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Fúrások (egyszeri 
vizszintméréssel)

Vizsgált kutak

Vizsgált pincék

q  Talajvizszint
megfigyelő kutak

. Beépített terület 
V  körrajza

Becsült maximális talajvizszint 
m A.f.

Tavak.vizállások 

-A-A szelvény irányok

<  77,0

■ / >
'  S  / S  ' 77,0 -78,0 H H f

0 / /  ^
78,0-79,0

79,0 -  80,0

80,0-81 ,0

>81,0

1. ábra.: A  becsült m axim ális ta la jvizszin t helyzete 
Szegeden.



2. táblázat
Jellegzetes szegedi üledékféleségek egyes fizikai 

jellem zői

A  r é t e g Ü l e d é k f i z i k a i  j e l l e m z ő

kora megnevezése
Plasztikus

index,
I ,  %

Hézag-
tényező,

e

Szivárgási 
tényező, 

k  cm/sec

Kapilláris 
vízemelés, 

H cm 
(becsült)

Holocén

Á rtéri agyaglerakódás 23—65 0,70—1,10 io-5— io-7 100—120

Á rtéri iszaplerakódás 8—15 0,65—0,90 10''— 10'" 120— 160

Finomszemű folyóvízi homok — 0,60—0,75 10-2 140— 150

Pleisztocén
Infúziós lösz 10—22 0,60—0,85 10-'—10-ü 130— 180

Tavi agyaglerakódás 23—55 0,65—0,95 10-"—10-8 90—100

eresztőképessége a  plaszticitás alapján várható 
értéknél nagyobb.

III. A  becsült m axim ális talajvízszint

Valamely terü let talaj vízviszonyainak ta 
nulmányozására a  legm egbízhatóbb módszer: 
talajvízmegfigyelő kutak adatsorának vizsgála
ta, feldolgozása. Szeged belterü letén  ez a mód
szer kevéssé használható.

1. A város belterületén  lévő ku tak  száma 
csekély.

2. A meglévő ku tak  terü leti eloszlása egye
netlen.

3. A ku tak  többségét viszonylag rövid ide
je mérik.

4. Városbelsőben a területileg  változó fe
dettség, helyi zavaró hatások (pl. csatornázás, 
pincék szivárgás víztelenítése, vizes üzemekből 
való beszivárgás) m iatt a ku tak  adatai nagyobb 
terü letre  nem extrapolálhatók.

A szegedi talajvízviszonyokra vonatkozó is
m ereteink főként helyszíni adatgyűjtéseken 
alapulnak (415 épület pincevizére, 30 ásott kút 
jellegzetes vízállásaira vonatkozó adatán). Ren
delkezésre áll m ég több száz talajm echanikai 
fúrás egyszer m ért nyugalm i vízszintje. Az is
m ertetett m ódszerrel készült az 1. ábrán feltün
te te tt talajvíztérkép, am ely a becsült m axim á
lis talajvízszint abszolút magassági helyzetét, 
Adria feletti sz in tjé t tü n te ti fel.

A térkép  m ére taránya csapán  a  vizsgált pincék, 
kutak, fúrások egy részének i fe ltün te tésé t te tte  lehe
tővé. Ennek ellenére jó felvilágosításit n yú jt a város
részek, körzetek viszonylagos „hidrológiai m egkutatott- 
ságáról”. A hidrológiai szem pontból kevésbé ism ert

körzetek: Felsőváres, É-i és Alsóváros D-i része. A té r
kép tehát m ég bizonytalanságokat tartalm az. A becsült 
m axim ális tailajvízszint rétegvonialait csak 1,0 im-es 
szintközöfckel tü n te th e ttü k  fel. A konkrét tervezések
hez szükséges, adatgyűjtést á lta lában  nem  teszi nélkiü- 
lözhetővé, d e  a ta lajv ízszin t alaku lásának  jellegére, 
okaim  több vonatkozásban m ár m ost felvilágosítást 
nyújt.

A városterület túlnyom ó részén a becsült 
m aximális talajvízszint helyzete: 79,0—80,0 m 
A. f. Természetes és mesterséges hatások e 
szinthez viszonyítva jelentős eltéréseket okoz
nak.

A domborzat hatása közism erten abban áll, 
hogy a  talajv íztükör nagy vonásokban, bár 
„csillapított hullám okkal” követi a  térszín a la
kulását. Ezzel függ össze, hogy a becsült m axi
m ális talajvízszint a mélyebb fekvésű yárospe- 
rem eken némileg m élyebbre süllyed. Újszeged 
terü letén  feltételezhetően a Holt-M aros med
rének talaj vízszint-süllyesztő hatása is érvénye
sül. Alsóváros K-i része a városterület viszony
lag magas fekvésű körzete; mivel azonban a 
talajvízszint i tt  is nagyjából követi a  térszínt, 
a várható „hidrológiai előny” jórészt elmarad.

A Tisza vízjárásának hatása abban m uta t
kozik, hogy a parti területsávban a  talajvíz 
becs. max. szintje az átlagosnál jóval m agasab
ban van. Ez a hatás azonban igen csekély távol
ságig érvényesül. A parti sávok rétegződéséről 
a 2. ábra szelvényei nyú jtanak  felvilágosítást. 
A partok m entén a  magasabb szintben lévő ré
tegek uralkodólag kötött anyagúak. Ezért, s m i
vel a folyó különösen magas árhullám ai több
nyire viszonylag nem tú l hosszú idő a la tt levo
nulnak, e  magas vízállások csak keskeny sáv
ban éreztetik  hatásukat.
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A felszíni állóvizek (vízállások, anyaggöd
rök), nyílt csatornák hatása többnyire szintén 
jól kim utatható. A 3. ábra a  H attyas telep felől 
a Tiszáig haladó záporcsatorna leszívó hatását 
m utatja a Vágóhíd közelében. M egállapítható, 
hogy a  leszívó hatás az ado tt talajviszonyok 
m ellett gyakorlatilag kb. 60 m -ig érvényesül. 
A depressziógörbe alapján végzett közelítő szá-

2. ábra: Szegedi Tisza-parti szelvények. A —A, B —B, 
C—C: az 1. ábra szerinti szelvényirányok. Pleisztocén  
rétegek: 1. tavi agyaglerakódás (kövér agyag), 2: in fú 
ziós lösz, 3: hum uszosodon lösz. Holocén rétegek: 
fínom szem ű folyóvízi homok, 5: ártéri iszap, 6: sovány 
agyag, 7: kövér agyag, 8: szervesanyagtartalm ú álló
vízi lerakódás, 9: feltöltés, 10: becsült m axim ális ta

lajvízszint.

mítás szerint a  környező rétegsor átlagos szi
várgási tényezője 10-4 cm/sec körüli értékű, 
mely az adott körülm ények között az infúziós 
lösz szivárgási tényezőjének nagyságrendi ér
tékül fogadható el.

A vízállások, vízzel te lt anyaggödrök kör
nyékén végzett vizsgálataink a rra  m utatnak, 
hogy a  felszíni víz és a talajvízszint viszony-

A fúrópontoknak a záporcsatornától mért

3. ábra: N yílt csatorna hatása a talajvízszintre (Vágó
híd D-i oldalán).

lagos helyzete vízállásonként változó. Többnyi
re a felszíni v íz szintje magasabb a  Vér tó és a 
Kátai tó esetében. A  felszíni v íz szintje alacso
nyabb  a Béke telep ÉK-i sarka közelében lévő 
anyaggödör, a  Búvár tó, a  „Ruhagyári vízállás” 
és a „Ju tagyári vízállás” esetében. A talajvíz
szint és a felszíni vízszint viszonya azért fontos, 
mivel a vízállásokat folyam atosan feltöltik, s 
ahol ezek jelenleg a talajvíz szin tjét süllyesztik, 
ott a feltöltés u tán  a környező terület talajvíz
szintjének emelkedése várható.

A talaj víztérképen kisebb-nagyobb foltok
ban a  becs. max. talajvízszint helyi dom borula
ta  mutatkozik. Ezek egy része bizonyíthatóan 
mesterséges hatás, üzem i vízbeszivárgás ered
ménye. |

IV. Pincevizek

A z  em lített pineevíz-vizsgálati adatok alap
ján  képet alkothatunk  az egyes városrészek, 
körzetek pincevíz-súlytottságáról (3. táblázat).

3. táblázat

Vizes pincék százalékos megoszlása

Városrész, körzet
Vizsgált pincék 
közül víz járta, 

%

Belváros 27
Szeged, T isza-part 29
Újszeged, T isza-part 29
Szeged, köru tak  között 48
Újszeged, parttó l távolabb 73
Rókus 84
Felsőváros 87
M óraváros 100
Szeged egész belterülete 63

30



M egállapítható, hogy a legkedvezőbb hely
zetet a T isza-parti sávok élvezik (a partéltő l kb. 
100 m-ig terjedő paszta). Igen kedvezőtlen hely
zetet találunk Rókuson, Felsővároson és Mó- 
ravárosban. Az egész városterületet tek in tve a 
vízjárta pincék az összes m egvizsgáltaknak kb. 
2/3 részét teszik.

V. A  talajvíz szüljátagresszivítása

A talajvíz szu lfáttartalm át 792 fúrás vízm in
tájának vegyvizsgálata alapján ism erjük. A ta 
lajvíz kém hatása közömbös, vagy gyengén lú 
gos, ezért a kém hatás értékelése mellőzhető. A 
szulfáttartalm at term észetes és m esterséges ha
tások együttesen határozzák meg. A rétegek ás
ványos összetételéből, vegyi jellegéből eredő ol
dott só tartalm at nagy m értékben m ódosítja a 
feltöltés minősége és vastagsága. Ezért a ta la j- 
vízminták szulfáttartalom szerinti megoszlását 
városrészenként vizsgálva csupán statisztikai 
jellegű szabályszerűségekre szám íthatunk. A 
szulfáttartalom  összegző gyakorisági görbéinek 
elkészítésénél (4. abra) egyrészt a  különböző 
körzetek adatait különítettük el, m ásrészt egyes 
körzeteken belül különbséget te ttü n k  az üzem i 
területek és a lakóterületek között. Ez term é- 4

4. ábra: A  ta la jvíz szulfá ttarta lm ának összegezett gya
korisági görbéi. 1: Szeged, Tisza-part, 2: Belváros, 3: 
körutak közötti terület, 4: Felsőváros, 5: Rókus, üzem i 
területek, 6: Rókus, lakóterületek, 7: Móraváros, 8: 
Alsóváros, 9: Nyugati iparkörzet, 10: Xjjszeged, Tisza- 

part, üzem i terület, 11: Xjjszeged, egyéb terület.

szelesen csak azokban a körzetekben indokolt, 
ahol több, jelentékenyebb telephely található.

A Tisza-partokhoz közeli terü leteken  több
nyire kis szulfátértékek adódnak, am i azzal 
m agyarázható, hogy a többnyire a  partoktól a 
folyó felé irányuló tala j vízáram lás a rétegeket 
m ár jelentősen kilúgozta. Csak csekély jelen
tőségű lehet az, hogy a folyó ritkán  előforduló 
rövid tartam ú igen magas vízállásai idején 
az építési szempontból gyakorlatilag szulfát- 
m entes folyóvíz a talajvízzel keveredik.

Á Tisza jobb parti rész legszulfátosabb te 
rületein, Móravároson, Rókuson, a Nyugati ipar
körzetben a nagy szulfáttartalom  tartósan  elő
forduló magas vízállással párosul.

Ha a  rókusi üzemi és lakóterületek szulfát- 
gyakoriságát hasonlítjuk össze, m egállapítható, 
hogy az üzemi terü letek  szulfátossága valam i
vel nagyobb, a különbség azonban nem jelen té
keny, ezért Rókuson a talajvíz nagy szulfáttar
ta lm át term észetes talaj víz jellegként kell elfo
gadnunk. Újszegeden a  parti sáv lakóterüle
tein  a szulfátosság csekély, az üzemi területek  
szulfátos „fertőzöttsége” gyakran jelentékeny. 
Az ism ertete tt m ódszerrel a talajvíz szu lfáttartal
m ának eredetéről is tájékozódhatunk.

VI. A. talajvízadottságok építési következm ényei

Szeged vonatkozásában a  talajvízadottsá
gok építési hatásait vizsgálva a következő meg
állapítások tehetők:

1. A túlságosan magas talaj vizű, vagy idő
szakosan vízborította terü letek  csak többé-ke- 
vésbé költséges beavatkozások (feltöltés vagy 
talaj vízszintsüllyesztés, felszíni vízelvezetés) 
ú tján  tehetők beépítésre alkalmassá. Szegeden 
éppen a városterület legcsekélyebb bontás útján  
beépíthető peremi területei többnyire ide sorol
hatók. Ilyen a város DNy-i részén beépítésre 
szánt Vám té r környéke, a  város ÉK-i részén a 
T arján  dűlő, s ide sorolhattuk a  tereprendezés 
m ellett m ár túlnyom ólag m egépült újszegedi 
Odessza lakótelep területét.

2. A perem i terü letek  elgondolt szabadon 
álló építéseinél az alapgödrök viszonylag egy
szerűen (nyílt víztartással, kedvező építési idő
szak választása esetén helyenként szárazon) 
em elhetők ki. A városbelső építései szem pont
jából a helyzet kedvezőtlen: a megbízható te 
herbírású réteg m ély fekvése és a  magas ta la j- 
vízállás következtében gyakran 1,5—2,5 m-es 
vízoszlop jelentkezik. A rétegek kötött jellege 
a ny ílt v íztartást többnyire itt is lehetővé teszi, 
de a  víztelenítési költség igen jelentékeny. A 
legnehezebb víztelenítési körülm ények a  m el
léépítések, foghíjbeépítések kapcsán adódnak. A 
többnyire magasan, a m egbízhatatlan hum u
szos-szerves, esetleg feltöltéses rétegen alapo
zott épületek  aláfalazása a talajvíz szintje a la tt 
csaknem m egoldhatatlan. Az alapgödrök szád
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lemezes körülzárás m elletti kiem elése sem koc
kázatmentes, hiányos zárásuk m iatt a csatlakozó 
épület a la tti talaj beiszapolódhat. M élyvezetésű  
közm űvek  szem pontjából a talajvíz-helyzet ál
talában kedvezőtlen.

3. A felszínen lévő talaj anyaga szerint 
m indenütt fagyveszélyes, ami a magas tala j- 
vízállással párosulva az útépítéseknél védeke
zést igényel.

4. Sportpályák  esetében a talajvíz nem 
em elkedhet a térszín alatti 0,75 m -nél maga
sabbra. Ezt a követelm ényt kielégítő terület, a 
sportpályák létesítése szem pontjából szám ításba 
jövő perem i részeken nehezen található. Hason
lóan kedvezőtlen a helyzet az esetleges új te 
m etők  helykijelölése szempontjából.

5. Az alapozás céljára alkalm as rétegek a  
város egész terü letén  a  talajvízszint a la tt fek
szenek vagy időszakosan a talajvíztükör alá ke
rülhetnek. Ez a körülm ény jelentékenyen érez
te ti hatását a megengedhető talajigénybevétel 
vonatkozásában (az infúziós löszön, öntésagyag
rétegen a határfeszültség többnyire 1,8—2,5 
kp/cm2).

6. A téglagyárak nyersanyagukat részben a 
talajvízszint alól fejtik.

IRODALOM :

1. Balló I.: Vízügyi szakvélem ény Szeged proigram- 
terwázliatáhioiz. Szeged. Mj. Városi Tanács ki
adása, Szeged, 1963.

2. Dómján J., Hargitai fi., Litvai f . ,  Rétháti L.: Mű
szaki előírás ta lajm echanikai szakvélem ények 
készítésére (ME—13—öl). ÉM Építésügyi Doku
mentációs: Iroda, Bp., 1961.

3. Nagy Z., Rétháti L .: T alajm echanikai vizsgálatok
kal kapcsolatos talajvízszinit-meghatározáis (ÍME 
—30—-56). M űszaki Könyvkiadó, Bp., 1956.

4. Pálmai M.: A  Szeged környéki vadvizek. Földrajzi
Közleményeik, 1. sz., 1956.

5. M iháltz I.: A Tisza-völgy déli részének vízföldtana.
Hidrológiai Közlöny, 46. évf. 2. sz., 1966.

6. Perényi I.: Településtervezés, II. kiad., Tankönyv-
kiadó Bp., 1963.

7. R étháti L.: A  ta la jv íz járás törvényszerűségei és
ép ítő ipari felhasználásuk (gépirat). Bp., 1960.

8. R étháti L.: A ta lajv íz  évi meinetgör'béjénék sa já 
tosságai. Hidrológiai Közlöny, 45. évf. 6. sz., 1965.

9. Szabó Gy.: P est belterü letének hidrogeológiai vi
szonyairól. H idrológiai Közlöny, 39. évf. 6. sz., 
1959.

10. Szabó Gy.: P incevízkárok Pest belterületén. Ma
gyar Építőipar, IX. évf. 4. sz., 1960.

11. Ungár T.: Szeged építési ta la j ad  ottságai. M agyar
Épíőipar, X. évf. 4. sz., 1961.

12. Ungár T.: Térfogatváltozó talaj szegedi előfordu
lása. Mélyépítéjstud. Szemle, XI. évf. 11. sz., 1961.

13. Ungár T.: Színváltozó szerves talajok. M élyépítés
tud. Szemle, XIII. Évf. 11. sz,, 1963.

14. Ungár T.: Szerves ta la jra  alapozott szegedi épüle
tek  utóvizsgálatának eredménye. M agyar Építő
ipar, XII. évf. 10 sz., 1963.

15. Ungár T.: Szeged geotechniikai adottságai. MTESZ
Évkönyv, Szeged, 1964.

Indukciós vezetőképességszelvényező eljárás
és berendezés

írta: Márföidi Gábor

Az ELGI háromösszetevős, frekvenciaszét- 
választásos (elvi felépítésben m ár ism ertetett) 
rendszere, elvileg kifogástalan megoldást nyújt 
to tt a kielégítő bemenő jelszinttel és a felső ha
tárfrekvencia betartásával kapcsolatban felm e
rü lt problém ák tekintetében. A gyakorlati meg
valósítást azonban nehezítik a rendszer frek
venciastabilitásával és am plitudóstabilitásával 
szemben tám asztott szigorú követelm ények. A 
hőm érséklet hatására a  lyukm űszer gerjesztő 
egységeinek frekvenciastabilitása és a gerjesz

tő áram  ingadozása feltétlenül túllépi a meg
engedhető értéket. Több összetevős rendszernél 
ui. a frekvenciák és a gerjesztő áram ok relatív 
változásai közvetlenül befolyásolják az érzéke
lési karakterisztikát.

Ezért több összetevős rendszereket — az 
ism ert technikai megoldásokkal — gyakorlati
lag kielégítően nem valósíthatók meg. Nyilván
való ui., hogy két vagy több független jelforrás 
frekvenciastabilitása és kimenő szinusz jelének 
szintingadozása a lyukműszerek, általános fcons-
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trükciós feltételei m ellett a kívánt korlátokon 
belül általában nem  tartható.

Az elm életileg optimális eredm ényt kínáló 
háromösszetevős. rendszer érdekében ezért 
olyan rendszertechnikai megoldás szükséges, 
amelynél az üzemi frekvenciák viszonylagos 
helyzetét kényszerkapcsolat biztosítja és a ki
menő jelszintek szigorúan determ ináltak.

A  háromösszetevős szelektív rendszer technikai 
megoldása

A frekvenciák kényszerkapcsolatának biz
tosítására legegyszerűbben egy négyszögjel 
frekvenciasprektum ának, vagyis az ismétlődési 
frekvencia felharm onikusainak kötött függ
vénykapcsolata alkalmazható. így a három  üze
mi frekvencia f  négyszögjel-frekvenciáról szár

legkisebb üzemi frekvencia valam ely párosszá
mú alharm onikusa.

A gerjesztő jelszint stabilitása érdekében 
a gerjesztő jel a lak ja  — az eddig ism ert meg
oldásoktól eltérően — nem szinuszos, hanem 
négyszögű. így ui. — a  végfokot biztonsággal 
túlvezérelve — az előerősítő lánc mindenkori 
erősítésváltozása hatástalan  m arad. A végfok 
karakterisztikájának szélessége viszonylag igen 
stabil jellemző, tehá t a  kimenő gerjesztő áram 
jól stabilizált (mind időben, mind pedig hőm ér
séklettől függően).

Ennél a  négyszögjellel gerjesztett rendszer
nél a mérőkörök, m int szelektív erősítők, szű
rik  és erősítik a  három  gerjesztő négyszögjel 
alapharm onikusait. Így a mérési indikáció az 
egyes gerjesztő négyszögjelek alapharm onikus 
sz 'n tjének  am plitúdójával, vagyis a környezet 
vezetőképess égével arányos. A három jelcsator-

1. sz. ábra

2. sz.

m aztatva szükségképpen f ,  3 f  és 5 f  lesz. A s ta 
bil f  r referencia-frekvenciát felszíni jelgene
rátor szolgáltatja; a lyukm űszerben csak jel
formálás és felharm onikus-képzés történik. Leg
kedvezőbb, ha a fr referencia-frekvencia a. fi

ábra

na ilymódon egymástól tökéletesen _ szelektál
ható.

-A- fázisdiszkriminálást a lyukműszerben 
elvégezve és kivonóáramkörben szuperponálva 
a három  jelcsatorna jeleit, az eredő egyenpo-



tenciálú jel egy éren (visszavezetéssel) a fel
színi regisztrálóm űhöz továbbítható. Ugyanezen 
kábeléren ju tta tha tó  a lyukm űszerhez a  táp 

energia (50 Hz-es hálózati feszültség), valam int 
az f r referencia jel is.

Az áram körök csökkentése érdekében a
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rendszer úgy is m egvalósítható, hogy a  lyukm ű
szer m érőköreiben csak frekvenciaszelektív 
erősítés tö rtén ik  és a  három  erősített je l közös 
teljesítm ényerősítő illesztő fokozaton át csatla
kozik a kábelre. A fázisszelekció (szükség ese
tén egy további kábelér, m in t referenciacsator
na felhasználásával) és a jelek detektálása, szu
perpozíciója a felszíni egységben történik.

A szelektív indukciós szelvényező beren
dezést az ábrák kapcsán ism ertetjük.

Az üzemi frekvenciát a  hangfrekvenciás 
tartom ányban választhatjuk meg. Az 1. ábra 
szerinti felépítés m ellett például:

(G /  ) felszíni jelgenerátor által előállított 
négyszögjel fo frekvenciájú, ahol fo =  1 KHz. A 
lyukm űszer (1 ábra) jelkétszerező egysége az fo 
frekvenciát kétszerezi, f r =  2 KHz referencia 
négyszögjelet állít elő. Az í r jelről a 6,10 és 
14 KHz-es felharm onikusokat a (2), (3), (4) sze
lektív erősítők erősítik, k im enetűket (5), (6), (7) 
diódalim iterek vágják és differenciált kim e
netükön a  tűim pulzusok a (8), (9), (10) gerjesztő 
teljesítm ény m ultivibrátorokat szinkronizálják. 
Kim enetei ezzel 6, 10 és 14 KHz-es négyszög
jeleket adnak az egyes (11), (12), (13) gerjesztő 
tekercsekre.

E megoldás igen fontos tulajdonsága, hogy 
tranzLsztorizált kialakítása is lehetséges (a tra n 
zisztorparam éterek hőm érsékletfüggése az ér
zékelési karakterisztikára és az indikációra szá
mottevő hatást nem gyakorolhat).

A háromösszetevős indukciós m űszer mé
rőegységének föm bvázlatát a  2. ábra szem lélte
ti.

A (14) és (15) m érőtekercsekről a jel a (16), 
(17), (18) frekvenciaszelektív erősítőkhöz jut, 
amelyek a  jeleket szétválasztják, illetve erősí
tik. K im enetűk (19), (20), (21) íázisszelektív 
diszkrim inátorokat vezérel, am elyek a (22), (23),

(24) vezetékeken át az egyes gerjesztő egysé
gekről kapnak referencia jelet. Kimenő jelük 
a (25) kivonóáram körben kapott szuperpozíció
val egyenfeszültséget hoz létre, am ely a kívánt 
érzékelési karakterisztikának megfelelően a 
környezet vezetőképességével arányos. Az így 
képzett jélfeszültség kábeléren át a (26) felszíni 
erősítő illesztő egységéhez, m ajd a (27) regisz
trálóm űhöz jut.

A 3. ábra a szelvényező rendszer teljes 
kapcsolását m utatja, kiegészítve a  (TV ) felszíni 
és a (T j) lyukm űszerbeli tápegységekkel.

Az eljárás számos m ódozatban és különbö
ző módosításokkal m egvalósítható. Az üzemi 
frekvenciák kényszerkapcsolata például fűrész
jellel és tűim pulzusokkal is megvalósítható. A 
tápfeszültség a  közös éren egyenfeszültség for
m ájában is leju tta tható  a lyukműszerhez, ek
kor a lyukm űszer kim enő jele a detektált 
egyenfeszültséggel m odulált váltakozóáramú 
jelként vezethető a felszínre. A kábelerek szá
m ának növelésével a lyukm űszer egy része — 
mégpedig az erősítőt követő része — felszíni 
egységgé tehető.

Az eljárás és készülék valam ennyi válto
zata azonban rendelkezik jelentős műszaki elő
nyöket nyújtó  jellemzőkkel.

A több összetevős rendszer bem enetel szét
választottak, teh á t optimális jel/zaj viszonnyal 
működnek.

Az üzemi frekvencia a kritikus ha tá r a la tt 
választható meg, tehá t az s elektromos perm ea- 
bilitás és a mágneses perm eabilitás változásai 
nem okoznak zavart a vezetőképességszelvé
nyen.

A rendszer maximális stab ilitást biztosít, 
m inthogy a jelfrekvenciákra és jelszintekre 
kényszerfeltételeket rögzít.

Mélyfúró berendezéseink távlati fejlesztési helyzete
Irta: Nagy Aurél

Ism ertetésünk a  hazánkban eddig is gyár
to tt rendeltetésű és teljesítm ényű m élyfúró 
berendezésekre terjed  ki. Ezekkel és ezek ta r 
tozékaival kapcsolatban pedig nem az általános 
műszaki fejlesztési kérdéseket tárgyaljuk  táv
lati vonatkozásban, hanem  ezek figyelembe vé
telével a hazai táv la ti fejlesztést, m elynek 
irányvonalait a  műszaki vonatkozások m ellett a

hazai adottságok és a  KGST döntésék is befo
lyásolják. M élyfúró berendezéseink táv lati fej
lesztési irányvonalainak megszabásához tehát 
fel kell m érnünk a hazai- és exportigényeket, 
szükségleteket, a  külföldi fejlesztési irányokat, 
szem előtt kell tartanunk  a KGST szakosítási 
irányelveket és a  hazai gyártási lehetőségeket.
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A kérdés tárgyalását az alábbi szerkezeti 
felépítésben végezzük:

rögzítjük a hazai- és exportigények fel
mérését,

rögzítjük a  KGST helyzetet, 
tárgyaljuk fentiek kielégítésére alkalmas 

korszerű megoldásokat, 
az eddigiek alapján ism ertetjük a közelebbi 

jövő részére kifejlesztésre kijelölt be
rendezéseket.

1. Igények felmérése

A hazai igények felm érésénél megvizsgál
tuk  a m élyfúrási ipar szakvállalatainak igé
nyeit, továbbá az egyéb feladatú vállalatok igé
nyeit, mely vállalatok feladatainak végrehajtá
sához m élyfúrási m unkák szükségesek, m elye
ket részben vagy egészben saját maguk ha jta 
nak végre, valam int a speciális fúrási m unká
kat, úgym int talajm echanikai fúrásokat, bánya
beli fúrásokat, stb. végrehajtó vállalatok igé
nyeit és felm értük a közeljövő exportlehetősé
geit.

A m egállapított igényeket 1. táblázatban 
foglaltuk össze.

1. táblázat

Fúróberendezések iránti igény

Megnevezés

E
xp

or
t

B
el

fö
ld

Ö
ss

ze
se

n/
év

K utató-fúró bér. 8 15 23
Vízkút-fúró bér. 8 15 23
Robbantólyuk-fúró bér. 10 10 20
Talajmechanikai bér. '10 10 20
Bányabeli fúróber. 20 10 30

2. K G ST helyzet

KGST vonalon a szóban forgó fúróberen
dezésekkel a  KGST Gépipari Állandó Bizott
ság 1. számú JTeházgépgyártási Szekciója fog
lalkozik. 1984-ig csak regisztrálások történtek, 
konkrét javaslatok és határozatok nem szület
tek. 1964-ben indult meg az érdemi szervező 
m unka a geológiai kutató-, valam int a  hidro
geológiai- és m élyépítési geológiai munkához

szükséges fúróberendezések, valam int az öblí
tőszivattyúk szakosítására vonatkozóan. A bi
zottság MNK-beli tagozata 1965. évben kidol
gozta a  felsoroltakat érintő szakosítási javas
latát, m ely javaslat ugyancsak 1965. évben 
te rü l t  tárgyalásra az ideiglenes szakértői m un
kacsoport értekezletén, Moszkvában.

Eredetileg 50 m mélységkapacitású geofi
zikai fúróberendezés,

100 m mélységkapacitású geofizikai fúró
berendezés,

200 m m élységkapacitású vízkút-fúró be
rendezés,

300 m  m élységkapacitású vízkút-fúró be
rendezés, valam int újonnan kialakítás alatt ál
ló négy tagú  öblítőszivattyú típussor szakosí
tását kértük, de az időközben az Országos Bá- 
nyagépgyártő' Vállalatnál tö rtén t profilrendezés 
folytán, m elyre a későbbiekben térünk  ki, a 
szakosítási javaslat még a szakértői munkacso
port tárgyalása előtt az alábbiak szerint módo
sult:

200 m m élységkapacitású vízkút-fúró be
rendezés,

500 m mélységkapacitású vízkút-fúró be
rendezés,

800 m m élységkapacitású vízkút-fúró be
rendezés és az előbb em lített szivattyú típussor.

Ezekből a  szakértői munkacsoport az első 
két té te lt vette  fel ajánlás tervezetébe az MNK- 
ra  való m egosztott szakosításra, míg a harm a
dik tételt, m ivel horogterhelését illetően nem 
sorolható a geológiai kutató-, valam int a hidro
geológiai- és m élyépítési geológiai berendezé
sekhez, szakosításra nem javasolta, azonban 
m int a szakosítási tartom ányon kívül álló be
rendezés, hazánkban gyártható. Az öblítőszi- 
vattyuk  jelenlegi szakosítását a szakértői bizott
ság nem. ta rto tta  célszerűnek.

3. Fejlesztendő típusok és kiviteli megoldások

Az eddigiek alapján könnyen m egállapítha
tó, m ilyen berendezések kialakítását kell első
sorban tervbe vennünk, a külföldi helyzet ta 
nulmányozása pedig megszabja részünkre azo
kat a műszaki jellemzőket, amelyekkel a kiala
kítandó berendezéseknek rendelkezniök kell, 
hogy belföldi viszonylatban a jelenlegieknél cél
irányosabban, gazdaságosabban és m egbízha
tóbban használhatók legyenek, illetőleg a je
lenlegi h iány t pótolják, egyben pedig export- 
érdekeinket is biztosítsák.

M ielőtt az egyes fúróberendezések felhasz
nálási cél szerinti tárgyalására áttérnénk, meg 
kell állapítanunk, hogy a fúróberendezések cél 
szerinti kialakításánál a kapitalista gyárak 
rendkívül rugalmasak. Bárm ily kívánságot ki
elégítenek, úgy, hogy náluk olyan értelem ben
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alaptípusokról beszélni nem lehet, m int nálunk, 
viszont az akar csak egy alkalommal egy pél
dányban, gyárto tt gépet prospektusaikban már 
típusként tün te tik  fel. A rugalm asságot nagy 
m értékben elősegíti az építőszekrény elv alkal
mazása. Kétségtelen, hogy így a felhasználó 
mindig céljának elérésére a műszakilag és gaz
daságilag legmegfelelőbb berendezést szerezhe
ti be. Iparszervezésünk és tervgazdálkodásunk 
ilyen rugalmasságot nem tesz lehetővé, még az 
építőszekrény elv alkalm azása m ellett sem. 
ezért nekünk különböző felhasználásra műszaki 
kompromisszumok alapján kell típusokat k i
alakítanunk, melyek — éppen a kompromisz- 
r;zumok folytán — bizonyos m értékben univer
zális jelleggel bírnak. Ennek alapján egyes tí
pusainknál nem is vonhatunk szoros ha tá rt a 
felhasználási célt illetően, hanem  a  terhelhető
ségen belül szerepeltetjük a  típust más-más 
fúrási tartozékokkal más-más feladatra. így az 
igények aránylag kevés típussal kielégíthetők, 
de m int m inden kompromisszumnál fennáll bi
zonyos negatív irányú engedm ény a 100%-os 
speciális megoldáshoz viszonyítva.

3.1 K utató-fúró berendezések

Hazánkban kutatófúrásokat Craelius rend
szerű, vagy forgatóasztalos (esetleg forgatófejes) 
berendezésekkel hajtanak  végre. A kutatófúrás 
magvételi követelm ényei a Craelius rendszerű 
berendezésekkel jobban biztosíthatók, ezek az 
alkalmazott kisebb élm éret m iatt kisebb telje- 
sítm ény-igényűek, könnyebbek. Külföldön 800 
-—1000 m-ig kutatás úgyszólván kizárólag ilyen 
berendezésekkel történik, sőt az irányzat ku ta
tásnál az „ultra  síim hole” felé vezet. Magfúró 
berendezéseink elavultak, messze elm aradnak a 
ma követelményeitől, am it az is bizonyít, hogy 
igény ezekre az utóbbi években m ár csak elvét
ve jelentkezett, a használatban lévő berendezé
sek zöme import gép. A nálunk fennálló, a 
geológusok által megszabott m agm éret igény 
forgóasztalos (rotary) berendezések alkalmazá
sát is szükségessé teszi kutató fúrásoknál. így 
tehát e célra m indkét típusú berendezés fej
lesztése m utatkozik szükség,esnek, eltekintve e 
m egállapításnál a jelentkező igény darabszá
m ára alapozott gazdasági szempontoktól.

3.1.1 Rotary berendezések

Rotary berendezéseket kivitel szem pont
jából nyerges vontatású alvázon kell kiképezni, 
ami a hazai és külföldi felhasználók igényeit 
és kívánságait egyaránt kielégíti. A berende
zéseket a be- és k iépítés’ m eggyorsítása, érde
kébein kétdobos emelőművel, reverzálható for
gatóasztallal kell ellátni. A segédm űveletekel 
hidraulikusan gépesíteni kell, a  vezérlést pneu

m atikusan vagy hidraulikusan kell kiképezni. 
M agfúrások végrehajtásánál alkalmazott kisebb 
szerszám élm éret m iatt súlyosbítok nélkül kell 
a talpnyom ás fokozását megoldani, ezért szabá
lyozható talpnyomás-f,okozó berendezéssel kell 
a gépeket ellátni. Já rm űre  szerelt öblítőszivaty- 
tyúval és árboccal kell rendelkezniük, utóbbi 
hidraulikus állítási- és fektetési lehetőséggel. 
A nagyobb berendezés,eket a szükséges öblítő- 
folyadék mennyiség biztosítása érdekében külön 
szivattyú aggregáttal is fel kell szerelni. A meg
hajtást illetően a forgatóasztal és az emelőmű 
m eghajtását az e rre  vonatkozó tapasztalatok 
felhasználásával hidraulikusan kellene kiképez
ni, amely m eghajtás legjobban felel meg a fú
rási üzem igényeinek, tökéletesen és önműkö
dően alkalmazkodik a  fúrási üzem term észeté
ből folyó terhelés ingadozásokhoz és egysze
rűbbé, megbízhatóbbá teszi a kezelő személy
zet m unkáját, m ert ennek figyelmét kevésbé 
köti le a  gép kezelése és így több figyelmet 
ford íthat a  fúrási szakm unkákra. Az erre vonat
kozó tapasztalatok igen kedvezőek. Külföldi 
vonatkozásban a forgatóasztal hidraulikus meg
hajtása m ár általánosan elterjedt, az emelőmű 
hidraulikus m eghajtása csak újabban kezd te r
jedni, de a  kezelésnél m utatkozó nagy előnyök 
m iatt biztosan té r t  hódít. A hidraulikus meg
hajtás export vonatkozásban is nagy lehetősé
geket re jt magában.

3.1.2 Craelius rendszerű gépek

Craelius rendszerű gépekkel rendelkező 
fúróberendezések külföldön igen fejlettek. A 
régebbi stabil kivitelhez képest mobilok éspe
dig a járm űvesítés m inden változatában, az ön- 
járóságtól a m unkahelyi mozgathatóságig. Üre
ges-orsós forgatószerkezettel és emelőművel 
rendelkeznek, továbbá hidraulikus, hosszú lö
ketű előtoló szerkezettel, a járm űre szerelt öb
lítőszivattyúval és árboccal.

3.2 V ízkút-fúró  berendezések

A vízkút-fúró berendezések fejlesztése az 
utóbbi évtizedekben a kutató-fúró  berendezé
sek fejlesztése m ellett bizonyos m értékben hát
térbe szorult. A városi, ipari, mezőgazdasági 
rohamos vízigény növekedés különös fontossá
gúvá teszi korszerű, gazdaságos kútfúró  beren
dezések kifejlesztését. Ez az irányzat külföl
dön is tapasztalható. Hazai vonatkozásban 300 
—800 m-ig korszerű vízkút-fúró berendezések
kel jelenleg nem rendelkezünk. E hiány sürgős 
pótlása szükséges. Hazai adottságainkat tek in t
ve itt jelentkezik a m ár em lített műszaki kom
promisszum szükségessége, amely szerint 200, 
500 és 800 m mélységi kapacitással kellene oly 
vízkút-fúró berendezéseket kialakítani, melyek 
azonban a  horogterhelés által megszabott ha-
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tárig, teh á t lényegesen nagyobb mélységre, ku 
tató-fúrásokra is alkalm asak legyenek. A : vízkút 
fúró berendezések kialakításának speciális kö
vetelm ényei a kutató-fúró  berendezésekkel 
szemben a  nagyobb terhelhetőség, a  nagy át
eresztő képességű vagy betolható, illetőleg el
fordítható forgatóasztal, a fúrólyuk körüli nagy 
manipulációs té r  biztosítása és a nagyobb fúrási 
átm érők m iatti lényegesen nagyobb öblítpfolya- 
dék szükséglet.

3.3 Robbantólyuk fúró (kőzetfúró) berendezések

Külföldről e  berendezések szám talan válto
zata ismeretes. Valamennyi m egegyezik az egy
szerű, könnyű kivitelben és könnyű m unkahe
lyi mozgathatóságban. E berendezéseknél az 
öblítés túlnyom ó részt légöblítés. M eghajtásuk 
főleg villamos vagy sű ríte tt levegős. A fúrási 
mélység 50—60 m, a fúrási átm érő 80— 120 mm.

3.4 Talajmechanikai fúróberendezések

A talajm echanikai fúrások végzése orszá
gos viszonylatban vállalati szempontból igen 
szerteágazó. A fúrást úgyszólván kizárólag kézi 
erővel végzik, kivéve azokat a szórványos ese
teket, m elyeknél vagy nem e rre  a célra készült 
berendezéseket alak íto ttak  á t szükségszerűen 
talajm echanikai fúrások céljára, vagy sa já t vál
lalkozásban külön célgépek készültek, melyek 
korszerűségéhez kétség fér. Fúróberendezések 
terén  ez az egyedüli terület, ahol külföldön sem 
találunk a gépesítést illetően megfelelő meg
oldást. V iszont korszerűségi követelm ény a  je
lenleg kevés kivétellel kézzel történő fúrás 
gépesítése, a m inták vizsgálata szempontjából 
előírt követelm ények változatlanul való fenn
tartása  m ellett. E kérdés megoldásához vala
m ennyi hazai felhasználó részletekig konkreti
zált igényének felm érése .szükséges, ennek 
alapján kell a  lehetőséghez m érten  egységes 
gép műszaki jellem zőit m egállapítani. A fel
m érésbe és a tárgyalásokba be k e l l ; vonni a 
m inták kiértékelését végző szakem bereket is.

3.5 Bányabeli fúróberendezések

Bányabeli fúróberendezések vonalán az ed
digi hazai gyártású berendezések nem  m inősít
hetők korszerűeknek. Ezek szükségképpen Crae- 
lips rendszerű m agfúró gépek felhasználásával 
terveződtek, nehezek, bányabeli kezelésük kö
rülm ényes. Kis súlyú, könnyen kezelhető, leve
gő vagy villamos m eghajtású berendezések ki
alakítása szükséges, speciálisan bányabeli a l
kalmazásra, porlekötéssel vagy — élvezetéssel. 
Fúrási, mélység 60—80 m, fú rá s i , átm érő 80— 
120 mm. , , r ,

Meg kell még em lítenünk a  különleges fú 
róberendezéseket (pl.: szívó-fúró), m elyek célja 
egy bizonyos feladatnak egy bizonyos, hagyo
mányos eljárástó l eltérő eljárás alkalmazásával 
való megoldása. M ivel ezekre belföldi igény 
csak ritkán  jelentkezik, ezekkel bővebben nem 
foglalkozunk, m ert célunknak megfelelően csak 
az általános igények felm érését és: ennek alap
ján  az általános fejlesztést tárgyaljuk.

3.6 Különleges fúróberendezések

3.7 Fúrószerszámok

A fejlesztési kérdés teljességéhez tartozik 
a fúrószerszámokkal kapcsolatos problém ák 
tárgyalása is. A fúrószerszám ok fejlesztését ha
zánkban az elm últ évtizedben a . m inden össz- 
működés nélküli teljes széttagoltság jellemzi. 
A nagyvállalati felhasználók egym ástól függet
lenül végezték rendszerint saját tapasztalataik 
alapján ez irányú fejlesztésüket, ezek nem is
meretében. az országos szükségletet kielégíteni 
h ivato tt gyártó vállalat ma is kb. 15 év előtti 
rajzdokum entáció a lap ján  gyárt, m inek folytán 
a sa já t szerszám gyártással nem foglalkozó vál
lalatok nem korszerű szerszámokkal kénytele
nek dolgozni. E téren  sürgős és beható együtt
működés szükséges, ennek keretében a  hazai 
tapasztalatok és a  külföldi m inták alapján .kor
szerű, új szerszámok kialakítása, vagy a meg
lévők korszerűsítése.

4. A  közeljövőre kijelölt fúróberendezés típusok

Hazánkban m élyfúró berendezések gyártá
sára aZ OBV M élyfúró Berendezések Gyára 
hivatott. E gyár profilskálája az utóbbi évek
ben elég tág volt, figyelem be véve, hogy sok 
esetben egyedi kívánságok kielégítésére is vál
lalkozott. A  bányagépgyártó Vállalatoknak or
szágos vállalattá  tö rtén t összevonása u tán  az 
MBGY az Országos Bányagépgyártó Vállalat 
egyik gyárrészlegévé vált. Az országos válla- 
ton belüli gazdaságos gyártási lehetőségek meg
terem tése irán ti törekvés szükségessé te tte  a 
m élyfúró berendezések vonalán is a  profilok 
tisztázását és racionális, gazdaságos rendezését. 
E célból a v á lla la t. m inden szem pontra k iterje
dően részletes felm érést végzett a  hazai igények 
és exportlehetőségek vonatkozásában és e  fel
mérés eredm énye, továbbá e  közleményben 
eddig ism ertetett szem pontok m érlegelése alap
ján, a  m élyfúrási iparág vállalataival és szak
értőivel ta r to tt közös értekezleten, teh á t a főbb 
felhasználókkal együtt és: egyetértésben, jelölte 
ki azokat a fúróberendezés típusokat, m elyeket 
az OBV a  következő években gyártani fog.

A különböző jellegű és rendeltetésű m ély
fúró berendezésekből a  következő típusú beren
dezések kijelölése történ t, m elyek részben meg-
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lévő, részben a fellépett különböző vonatkozá
sú igény folytán még kialakítandó berendezé
sék. A berendezés típusok m egállapításánál a 
figyelembe vett alapigény a vízkútfúrás volt és 
a  berendezések kialakításánál a kutató-fúrás 
igényei kompromisszumos alapon nyertek  k i
elégítést. .

4.1 Rotary berendezésed

A rotary  berendezések csoportjában k ije
lölt típusok:

R— 200 
R—500 
R—800

4.1.1 R —2G0 típusú fúróberendezés

E berendezés h ivato tt az eddigi G—100 és 
G—200 berendezések feladatát ellátni. A G— 
100 típus gyártása megszűnik és 0—200 m 
mélységekre a gyártó vállalat csak a  G—200 
berendezésből k ialakított R— 200 berendezést 
ta rtja  meg típusként.

Az R—200 berendezés három  változatban 
készül, éspedig:

R—200 HT 
R—200 MT 
R—200 M típusjellel.

A három  változat azonos gépi egységekkel 
rendelkezik, az alváz azonban az első kettőnél 
terepjáró (T), a harm adiknál csak egy tengely 
meghajtású. A vezérlés és a segédm űveletek 
működtetése az első típusnál hidraulikus (H), 
míg a második és harm adik típusnál m echani
kus (M). A három  változat k ialakítását indokol
ja a terep  járást és korszerűséget (hidraulika) 
kívánó exportigény, ezzel szem ben az olcsóbb 
kialakítást — a  nem terep járást és a hidraulika 
elhagyását — a hazai igény.

M indhárom változatot jellem zi az önjárás, 
a gépi egységeknek a járm ű m otorjáról való 
meghajtása, a be- és kiépítést meggyorsító két
dobos emelőmű, ennek dobonként két sebes
ségfokozata, a  betolható forgatóasztal, a  400 ]/ 
perc teljesítm ényű öblítőszivattyú, valam int a 
6 Mp horogterhelés.

Sorozatgyártása folyam atban van. Tájé
koztató árak:

R—200 HT 700 eFt
R—200 MT 532 eF t
R—200 M 482 eF t

Az R—200 fúróberendezés három  változa
tának. részletes m űszaki a d a ta it. a 2. táblázat 
tartalmazza.

Bár 200 és 500 m között 300 m mélység- 
kapacitású berendezések iránti érdeklődés is 
fennáll, megegyezés alapján, a sor gazdaságos 
kialakítása érdekében, 300 m-es típus kijelölé
se nem  történt. Az R— 200 utáni típus az R— 
500 típusjelű, 500 m mélységkapacitású beren
dezés, m elynek végleges kialakítása jelenleg 
folyam atban van, a m ár két éve a Bács-Kiskún 
megyei Vízműnél üzemelő kísérleti példány 
alapján. E berendezés hazái vonatkozásban ki 
fogja tölteni 500 m mélységig, később ism erte
tendő módon 700 m-ig is, a jelenleg e mélységi 
tartom ányban fennálló vízkút-fúró berendezés 
hiányt.

A berendezés kialakítása — a kívánságok
nak megfelelően — pótkocsin történik, mely a 
hozzá tartozó nyerges vontatóval, vagypedig 
nyerges u tánfutó közbeiktatásával más megfe
lelő vontatóval vontatható. Az erőforrást a  pót
kocsira szerelt 90 LE-s Dieselmotor képviseli. 
A kétdobos emelőmű, valam int a  forgatóasztal 
és forgatófej m eghajtása hidrosztatikus, amely 
m eghajtási mód fokozatnélküli sebességváltást, 
továbbá irányváltási lehetőséget biztosít, az 
emelőmű kezelését rendkívül leegyszerűsíti és 
a forgatóasztal vagy forgatófej üzeménél pedig 
biztosítja a változó terhelésekhez való rugalmas 
alkalmazkodást, A berendezés kívánság szerint 
forgatóasztallal és forgatófejjel, vagy csak 
egyik forgatószerkezettel készül. Horogterhe
lése 16 Mp. A vezérlés; és a segédműveletek 
hidraulikus működtetésűek. 500 1/perc telje
sítm ényű öblítőszivattyúval rendelkezik, az ár
boc kéttagú teleszkóp. A berendezés kialakítá
sának rövid vázolása is tanúsítja  a  berendezés 
korszerű voltát.

A prototípus 1967-ben készül. Az alaptípus 
tájékoztató ára 1000 eFt.

A berendezés dinamikus jellemzői módot 
adnak arra, hogy a  berendezést az árboc k itá 
m asztásával vízkút-fúrásra 700 m-ig is lehessen 
használni, 20 Mp horogterheléssel. Ez esetben 
a berendezésre szerelt öblítőszivattyún kívül 
külön szivattyú aggregátot is kell alkalmazni.

Az R—500 fúróberendezés részletes m ű
szaki adatait a  3. táblázat tartalmazza.

4.1.2 R—500 típusú fúróberendezés

4.1.3 R— 800 típusú fúróberendezés

A 800 m mélységi vízkút-fúrási igények 
kielégítésére az R—800 fúróberendezés szolgál. 
E berendezés kialakítása kisebb korszerűsíté
seikkel az eddigi Pk 21—40/7 típusú kútkezelő 
berendezésből történik, m ely forgatóasztallal 
rendelkezik és m elyet m ár eddig is egyes fel
használók fúróberendezésként használnak.

A berendezés pótkocsira épült, a  gépi egy
ségek m eghajtását 120 LE-s Diesel-motor vég
zi. Kétdobos, 10 illetőleg 5 sebességfokozatú 
emelőművel rendelkezik. Árboca két tagú te-
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2. táblázat
R—200 fúróberendezés műszaki adatai

R—200 HT R—200 MT R—200 M

Alváz
típus
kivitel

D 344
terepjáró

D 344 
terepjáró

D 450
nem  terep járó

Motor
típus D 414 h a z o n 0 s
teljesítm . LE 64 a z o n 0 s
ford/perc 1650 a z o n o s

Emelőmű
kötélerő Mp 3 a z 0 n 0 s
kötélseb. m/mp 1,6 és 0,8 a z 0 n o s
dobok száma 2 a z o n 0 s

Horogterhelés Mp 6 a z o n o s

Forgatóasztal
kivitel hidr. betolható mech. betolható
áteresztés mm 173 a z o n o s
nyom aték m kp 200 a z o n o s
ford/perc 66/110/159/205

jobbra
a z o n o s

58 balra a z 0 n o s

öblítőszivattyú
típus K4 a z 0 n 0 $
telj. 1/perc 400 a z 0 n o s
üzemi nyomás att 25 a z o n 0 s
m ax nyomás a tt 54 a z 0 n o s

Árboc
kivitel idomacél szerk. a z 0 n o s

• magasság m 10 a z 0 n o s
teherbírás Mp 
állítás

9
hidraulikus

a z o n
m echanikus

o s

Talpnyomásfokozó
m űködése hidraulikus m echanikus
erő Mp 

Vezérlés

1

hidraulikus

a z o n

m echanikus

o s

Max. kezdőrakat
0  mm 318 a z o n o s

Fúrási m élység m vízkútfúrás 200 a z o n o s

leszkop, forgatóasztala külön állványon nyert ténik, kardántengellyel. Az öblítést külön szi- 
elhelyezést, de m eghajtása az emelőműhöz ha- vattyúaggregát végzi, 1000 1/perc teljesítm ény- 
sonlóan a pótkocsin lévő D iesel-motorról tör- nyel. A vezérlés részben hidraulikus, részben
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mechanikus. A maximális horogterhelés 40 Mp. A részletes műszaki adatokat a 4. táblázat
A fúróberendezés gyártása 1967-től bizto- tartalm azza, 

sított. Tájékoztató ára 1600 eFt.

4. táblázat
R— 800 fúróberendezés műszaki adatai

Megnevezés

Horogterhelés 
Fúrási mélység 
Fúrócső átm érő 
Kezdő raka t átm érő 
Forgatórúd 
Járm ű

Hajtóm otor

Sebességváltó

M eghajtás

Emelőmű

Mozgócsiga
Forgatóasztal

Árboc

Vezérlés

40 Mp
vízkút-fúrás 800 m 
3 Vi”
318 mm
3 V*”
három tengelyű, forgózsámolyos utánfutó,
15 Mp teherbírással
Tátra T 928—6
Diesel-üzemű
120 LE
1500 ford/perc
ATRA A 565— 2 (módosított III. fokozat
tal)
sebességfokozatok száma: 5+1 
kardánhajtás kúpkerék hajtásig, innen 
lánchajtások az emelőműhöz és kardán
hajtás a forgatóasztalhoz, 
kétdobos
dobátmérő: 355 mm 
kötélerő: 7 Mp
emelődob ford. szám: 25—302/perc 
kanalozódob ford. szám: 43— 262/perc 
emelődob kötélsebessége: 0,72—9,0 m/mp 
kanalozódob kötélseb.: 1,49—9,0 m/mp 
3 tárcsás
5 sebességfokozatú 
fordulatszám ok: 64—395/perc 
nyom aték 350 mkp 
teherbírás 40 Mp 
forgatóbetét 3 lk ” 
rácsos szerkezet 
két tagú teleszkóp 
korona magasság 21 ni 
teherbírás 50 Mp 
á llítá s : mechanikus 
m echanikus és hidraulikus

4.2 Magfúró berendezések

Hazai vonatkozásban eddig gyárto tt mag- 
fúró berendezéseink korszerűtlenek. Ezek gyár
tása megszűnik. Mivel hazai viszonylatban a 
m agfúró berendezések iránti igény a legkisebb, 
ennek fedezése évek óta egyébként is importból 
történik  és az im port lehetőségek továbbra is 
biztosítottak, továbbá figyelem be véve a gyártó 
vállalat gyártási kapacitását és azt a  kö rü l
ményt, hogy hosszabb időt igénylő, teljesen 
új berendezések kialakításáról lenne szó, a 
következő évekre m agfúró berendezéseknek t í
pusként való beállításától a típusokat kijelölő

bizottság egyelőre elállt, így tehát az OBV ilyen 
berendezéseket a közeljövőben gyártani nem 
fog.

4.3 Robbantólyuk fúró (kőzetfúró) berendezések

Típusként kijelölésre kerü lt a PÜF—K t í 
pusú berendezés, mely korszerűnek tekinthető. 
Forgózsámolyos három kerekű utánfutó járm űre 
épült, idomacél szerkezetű árboccal rendelke
zik, m ely a szükségletnek megfelelő szögállás
ban rögzíthető. Levegő m eghajtású forgatófej
jel, emelőművel, illetőleg előtoló szerkezettel
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rendelkezik. Ü tve és forgatva m űködésre alkal
mas, az ütéseket a  fúrólyuk talpán, a  szerszám 
fele tt elhelyezett,, levegőm űködtetésű ütőfej 
biztosítja. Az öblítést az ütőfejbén m unkát vég
zett levegő végzi. T isztán forgatva működéssel 
is üzem eltethető. A fúrási m élységet a, légöblí
tés 40—60 m -re  korlátozza. Ez a m élységhatár 
azonban általában m egfelel az igényeknek. Szer
száméi m éret 80 mm.

Sorozatgyártása folyam atban van. Tájékoz
tató ára 170 eF't.

4.4 Bányabeli fúróberendezések

Tipizálásra PÜ F—B—L és PÜ F—B—E tí
pusjelekkel korszerűen kiképzett levegő-, ille
tőleg villamos hajtású  forgatófejjel e llá to tt bá
nyabeli fúróberendezések kerültek. M indkét 
változatnál az előtolás levegő m űködtetésű. A 
fúrási mélység 40 m, a szerszám él-m éret 80 
mm. Az öblítés perm etezett légöblítés. A gépi 
részek bányabeli géptám aszra szereltek, a fúrás 
m inden irányban lehetséges. E korszerű beren
dezésekkel a hazai igények kielégítőiteknek 
tekinthetők.

Prototípusok készülnek 1966-ban. Tájékoz
tató ára 140 eFt.

4.5 Talajmechanikai fúróberendezések

Talajm echanikai fúróberendezések típusa
ként egyelőre m egm aradt az eddigi 10, 35 és 
60 m-es kézi talajm echanikai fúróberendezés 
T— 10, T— 35 és T—60 típusjellel, a talajm echa
nikai fúráshoz szükséges felszereléssel. A T—35 
és a T—60 berendezések 3 Mp teherbírású  há
romlábú, kézicsörlővel elláto tt to ro n n y a l; ren- 
relkeznek. Itt egyébként u talunk  a talajmecha^ 
nikai fúróberéndezések m ár em lített helyzetére.

Sorozatgyártásuk folyam atban van. Tájé
koztató áruk:

' " ' . " 7. í. ‘ ) !. V*.

- '  T— 10 5 eFt -  ,
T-i-35 150 eF t
T—60 , 160 eFt

5. A  távlati fejlesztéssel kapcsolatos további 
teendők

Országos viszonylatban a  fejlesztést az 
utóbbi években a teljes széttagoltság jellem ez
te. Az egységes fejlesztés első lépéseként tek in t
hető a  főbb felhasználók és a gyártó vállalat 
közös tárgyalása  a közeli évek típusait illetően. 
Szükségesnek ta r tju k  az egységes fejlesztés ál
landósítását, am i az 1956-ig m űködött Fúrás- 
fejlesztési Bizottsághoz hasonlóan újabb fej
lesztési bizottság felállításával biztosítható. En
nek feladata volna a hazai, KGST és exportigé
nyek alapján

a  fejlesztés irányvonaláról való döntés, 
a  fejlesztendő berendezések és fúrószerszá

mok megállapítása, 
ezek fejlesztésének ütemezése, 
a  kialakítás részleteiről való döntés, 
előtervek felülvizsgálata, 
a  k ialakíto tt berendezések bírálata  gyakor

lati üzem alapján.
Célirányos a bizottság szervezeti felépíté

sét úgy kialakítani, hogy az felhasználók és 
gyártók vonatkozásában állandó tagokkal, egyes 
szűkebb szakkör tárgyalásához pedig az állandó 
tagokon kívül még m eghívott tagokkal is ren 
delkezzék.

V élem ényünk szerint a  népgazdaság érde
keit szolgáló, országos víszonylatú, egységes 
fejlesztés csak ilyen bizottsággal valósítható 
meg.

Itt em lítjük  meg, hogy az OVF saját szak
területére, a  jelentkező szükségesség folytán 
1964-ben m ár lé tesíte tt fúrásfejlesztési bizott
ságót', m ely általános országos bizottság meg
alakulása esetén term észetesen ennek részévé 
válna.

f.
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Középnehéz furóberendezések szállítási 
és szerelési lehetőségei hazai szemmel

Irta: Patsch Ferenc

A hazai olajkútfúrás ma m ár három  évti
zedes m últja a la tt az egyik legfőbb fúrástech
nikai elv volt a nagy üzemköltségű, nagytelje
sítm ényű és nehéz fúróberendezések állandó és 
minél jobb kihasználása. Állandó törekvésünk 
az volt, hogy a  fúróberendezéseket a rendelke
zésre álló naptári idő m inél nagyobb hányadá
ban szorosan ve tt fúrási, azaz lyukkészítési 
m unkával foglalkoztassuk és így m inim álisra 
csökkentsük a  tényleges mélységnövekedés, azaz 
fú rt m éter előállítás szem pontjából nem hasz
nos időt.

A kitűzött célt két úton próbáltuk megkö
zelíteni :

a) A kis teljesítm ényigényű, de sokszor a le
m élyítés idejét meghaladó időtartam ú ré
tegvizsgálati m unkákat igyekeztünk nem 
a  nagy üzemköltségű fúróberendezések
kel, hanem  a  célnak megfelelő te ljesít
ményű, olcsó üzemű, lehetőleg kétdobos, 
saját to rnyú  és magán járó vitlákkal vé
gezni. A fúróberendezés a  term elő bé
léscsőoszlop beépítése és elcementezése 
u tán  haladéktalanul új fúrópontra költö
zik.

b) A fúróberendezést a  lem élyített fúró
ponton igyekeztünk a lehető legrövidebb 
idő a la tt leszerelni, a soronkövetkező fú
rópontra haladéktalanul átszállítani és 
ott a lehető leggyorsabban felszerelni.

Meg kell jegyeznünk azt, hogy szénhidro
génkutató, vagy feltáró fúrásainkat, hazánk
ban és különösen a D unántúlon, .mely te rü le t
ről a későbbiekben szó lesz, általában erdőgaz- 
daságilag, mezőgazdaságilag, gyakran kertgaz- 
daságilag m egm űvelt terü leteken  m élyítjük, la
kott helységek közvetlen közelében, sokszor 
azok belterületén.

Terepviszonyaink változatosak, zömmel ne
hezek. A fúróberendezéseket nagyrészt terepen 
szállítjuk, azonban az átszállítások nem bonyo
líthatók le m egm űvelt területek, közútak, lakott 
helységek belterületének érintése, illetőleg 
igénybevétele nélkül.

A felsorolt körülm ények eleve lehetetlenné 
teszik a nagy területigényű ún. nagy blokkok
ban való fúróberendezés szállítást és a fúró tor
nyok felszerelt állapotban történő átvontatását.

Ki kell hangsúlyozni, hogy a fúrási 
üzemek nem rendelkeztek és nem ren
delkeznek ún. tartalék  vagy váltó fúróberende- 
zésekkel. Az üzemek m indig annyi fúróbrigád
dal dolgoztak, ahány fúróberendezéssel ren
delkeztek. A folyamatos üzem biztosítására

mindössze néhány tartalék  gépegység volt és 
van a birtokukban.

A fen ti tényeknek az alábbi lényeges k ö 
vetkezményei v annak :

1. A terü leten  évente lem élyített m éter- 
szám nem  bizonyos számú fúróbrigádra, 
hanem  az azzal azonos szám ú fúróberen
dezésre oszlik meg. Az egy fúróberende
zésre eső évi átlagos m éterszám  az üzem 
egyik leglényegesebb technikai m utató
ja.

2. Az egyszer összeszerelt új fúróberende
zés önálló zárt egységet képez, annak 
jav ításra szoruló gépegységei egyedi 
darabonként üzem közben kerülnek ki
cserélésre.

3. A fúróberendezéssel éveken át állandóan 
azonos fúróbrigád dolgozik, legfeljebb 
a brigád egyes tagjai cserélődnek a m un
kaerőhullám zásnak, vagy az üzemi szük
ségletnek megfelelően.

4. A fúróberendezés leszerelésére, átszállí
tására  és felszerelésére fordíto tt idő dön
tően befolyásolja annak lem élyített mé- 
erben kifejezett évi teljesítm ényét.

5. A fúróbrigád szükségképpen részt vesz 
a fúróberendezés szállítási és szerelési 
m unkáiban,, sőt ezen m unkálatokat né

mi segítséggel önállóan e l is kell vé
gezze.

További vizsgálatainknál a D unántúli Kő- 
olajfúrási Üzem 1960—61 és 62 évi adataival 
kell számolnunk, ezek voltak az üzem  életében 
az utolsó évek amelyek folyam án a  tevékeny
ség három  nagy fúrási te rü le tre  koncentráló
dott, a lem élyített fúrások a  m élységnöveke
déstől eltekintve azonos típusúak voltak és a 
szállítási távolságok azonos nagyságrendűek. 
1963-tól a tevékenység erősen eltolódott az új 
terü letek  kutatása irányába, a szállítási távol
ságok tetem esen megnövekedtek, a  vasúti szál
lítás késedelmei és a  berendezések nehezebb 
kiszolgálása olyan körülm ényeket terem tett, 
hogy szinte lehetetlen az utolsó három  év te 
vékenységének összehasonlító értékelése.

Ha D unántúli Fúrási Üzem 1. sz. ábrán 
fe ltün te te tt eredm ényeit tekintjük, látható, 
hogy az egy berendezéssel lem élyített évi mé
terszám  több ízben m eghaladta az évi 10 000 
m-es értéket. K ét m élypont u tán  a 20 fúróbe
rendezésnél dolgozó üzem, 1958 és 1962 között 
határozott léptekkel halad t a  célul k itűzött 15000 
m-es évi berendezés-teljesítm ény felé, bár a 
fúrások átlagm élysége szokatlanul nagy volt 
világviszonylatban is, 1961-ben pl. e lérte  a  2218
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,m-es értéket. Am ennyiben nem következik be 
a berendezések szétszóródása, a kutatás köve
telm ényeinek m egfelelően és a fúrások típus- 
változása, az üzem el is érte  volna k itűzö tt te l
jesítm énycélját.

Néhány fúróberendezés az évek során je
lentős csúcseredm ényt é rt el. M ár 1951-ben egy 
régi gőzüzemű fúróberendezés 38 252 m -t mé
ly íte tt le és több berendezés m eghaladta a 20 
sőt 25 000 m-t. 1952 és 1955 között gyakori volt

használásával lehet elérni.
1957 évtől kezdve az üzem fokozatosan le

cserélte a részben elavult és kis m élységkapa
citású fúróberendezés-parkját. A régi berende
zések szállítási és szerelési módszerei két év ti
zed a la tt a lakultak ki és m inden igényt kielé
gítettek. Az újonnan beállíto tt Uralmas 5D és 
3D típusú lényegesen összetettebb és több da
rabból álló berendezések három  komoly kérdés 
elé állíto tták  a fúrási szakem bereket:

Átlagos mukodó rotarí berendezés-pr -- ! 1Tin it1í Y-7 re**lJ_ __LL.

(Or. fíHiqtxindzr nyomán )

1. sz. ábra.

az üzemben a  20—30 000 m közötti évi fúróbe
rendezés-teljesítm ény. 1956 és 1960 között azon- 
ban az átlagmélységek növekedése következté
ben az évi 20 000 m-es berendezésteljesítm ényt 
csak m egközelíteni sikerült, de elérni nem, 
1960-ban azonban m ár ism ét előfordultak 
30 128,5 és 27 272,5 m -es csúcseredmények.

1961-ben az üzem 19 fúróberendezéssel 
dolgozott és 252 735,5 m -t m ély ített le. Ez be
rendezésenként és évente 13 302 m lem élyíté
sét jelenti. Ilyen évi berendezésteljesítm énye- 
ket a m ár em líte tt 2 218 m-es átlagmélység 
m ellett csak a fúróberendezések m axim ális ki-

1. M ennyire helyes a régi ú t követése azaz 
a szerelési és szállítási idő lerövidítése 
és az eddig alkalm azott átköltözési rend
szer m ellett való megmaradás?

2. M ilyen módon lehetséges az új berende
zések szerelési és szállítási m unkálatai
nak egy gazdaságos határig  történő le
rövidítése?

3. Az adott helyzetben, gazdaságosság 
szempontjából, célszerű vagy nem a vál- 
tóberendezéses rendszerre való áttérés?

A problém át kezdetben nem a gazdaságos- 
sági számítás döntötte el, hanem  az üzem ellá
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tottsága. Az új berendezések a régiek lecseré
lésére és kizárólag e rre  a célra érkeztek, ezek 
összeszerelési m unkálatai lekötötték a mellék
csoportok és a karbantartó  csoport teljes kapa
citását és a  régi berendezések fúróbrigádtól el
vonatkoztatott további átszereléseit szerelő-ka
pacitáshiány m iatt biztosítani nem lehetett.

Az üzem műszaki kollektívája fenti okok
nál. fogva kényszerítve volt az új berendezések 
szerelési és szállítási idejének lerövidítésére, 
nehogy az egy berendezésre eső évi m éterszám 
visszaessen. Ez a gyakorlat a későbbiekben bi
zonyíthatóan helyes volt.

Az utolsó, a  tevékenység és m unkakörül
m ények szempontjából összehasonlítható, évek 
egyikében az üzem 125 esetben költöztette át 
fúróberendezéseit, szerelésre és szállításra ösz- 
szesen 12 892,75 órát, azaz 537,2 napot, átsze
relésenként átlagosan 4,3 napon fordított.

Váltóberendezések alkalmazása mellett, 
azonos fúróbrigádszámm al ez az átlagidő kb. 
egy napra rövidült volna le, ti. ennyi esne ki a  fú
róbrigád term elő m unkájából az újonnan felsze
relt berendezéshez való átköltözéssel, annak 
üzembehelyezésével, nyom áspróbáival ,műsza
ki átvételével, stb. Tehát m inden egyes átsze
relésnél, váltóberendezések bevezetése esetén 
3,3 nap le tt volna m egtakarítható. M egtakarít
ható le tt volna továbbá teljes egészében a fú
róberendezések TMK ideje ami 4 369,25 órát, 
azaz 182,04 napot te tt ki. Feltételezhetően le
csökkenne a fúróberendezések üzem közbeni ja
vítására fordított idő is becslés szerint m integy 
50—60%-kal.

Fentieknek megfelelően a váltóberendezé
sekkel elm életileg hasznosítható összidő egy 
év leforgása alatt, az üzem tényadataival szá
molva, 707,9 nap le tt volna. Mivel egy fúróbe
rendezésre évi átlagban kereken 6 átköltözés 
jutott, az egyes berendezések átlagosan 359 na
pig lettek  volna üzemben. Az elm életileg meg
takarítható 707,9 napot, szintén elméletileg 
1,97 váltóberendezéssel lehetett volna haszno
sítani és m inden egyes lem élyített fúrólyukon 
5,66 napot takarítanánk meg a szerelés, szállí
tás, TMK és javítás idejéből.

Váltóberendezések bevezetésével a lem é
ly íte tt m éterszám  feltétlenül növekedne, azon
ban a  lem élyített töbletm éter költségeit, felté
telezve, hogy a szállítópark nagysága, a ta r ta 
lékgéppark értéke, a közvetlen és közvetett 
anyag, az energia, a  karbantartás költségei, a 
fúróbrigádok és segédcsoportok bére, a válla
lati általános költségek változatlanok m arad
nak, terhelni fogja a váltóberendezések am or
tizációs hányada és a szerelőbrigádok bére.

Elméletileg lehetséges, hogy a váltóberen
dezésekkel lem élyített többletm éterek költségei 
az átszerelési, TMK és javítási idő, valam int a 
váltóberendezések szám ának és árának m egha
tározott értékénél, azonosak lesznek az üzem

eddigi szerelési és szállítási módszerével elért 
méterköltséggel.

A következő jelöléseket alkalmazva: 
a  F t Egy fúróberendezés amortizációs 

hányada.
b F t Egy szerelőcsoport évi bére.
L ,m Az eddig alkalm azott módszerrel, 

azaz a fúróbrigádokkal azonos 
számú fúróberendezéssel lem élyí
te tt  évi méterszám.

h m Az egy berendezésnap a la tt lem é
ly íte tt méterszám.

N db Az egy év alatt végzett berende
zésátszerelések száma, 

n db A meglevő fúróberendezések szá
ma.

x nap Az eddigi átszerelési, TMK és ja 
vítási idők azon minimális értéke, 
am ely m ellett m ár gazdaságos az 
y számú váltó-fúróberendezés hasz
nálata.

y db A gazdaságosan használható váitó- 
fúróberendezések száma.

A gazdaságosság feltétele, hogy a  meglevő 
és beállítandó váltóberendezésekkel lem élyíten
dő összméterszám fajlagos költsége azonos le
gyen az eddig alkalm azott átszerelési módszer
rel és a  meglevő berendezésekkel lem élyített 
m éterszám  fajlagos költségével.

A' folyóm éterköltség viszonyítási hányada: 
Ki =  n . a / L
A váltóberendezéses rendszer viszonyítási 

hányada, annak feltételezésével, hogy legalább 
annyi váltóbereindezésünk van, ahány szerelő
brigádunk és a felszerelt berendezés üzembe
helyezésével, műszaki átvételével, a  fúróbrigád 
átköltözésével egy nap te lik  el:

„  _  (n + y ) - a + b -y 
2 L + N - f x — l ) - h

A gazdaságosság feltétele:
Ki =  Ka 
Azaz:

n -a  (n + y )-a-f b ’Y 
T T ~  L + N - ( x — l ) - h

Vagyis:
N . h  . n . a . x — (L . a +  L . b ) . y —

— N . h . n  . a =  0 (1)
Az üzem rendelkezésére álló berendezések 

az L m éterszám ot az átszerelésre, TM K-ra és 
üzemközbeni javításra fordíto tt idővel csökken
te tt berendezésnapszám a la tt m élyítik le:

L =  (365 n — N . x ) . h 
ahonnan:

365. h • n— L
X =  ----------V í— : — —

N  • h
Az, egyenleteket a D unántúli Kőolajfúrási 

Üzem megfelelő tényadatainak behelyettesítése 
után megoldva, az alábbi eredm ényeket kapjuk: 

x =  6,66 nap
y =  2,00 váltófúróberendezés.
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Az értékek elérik, illetőleg jól megközelítik 
a tisztán logikai következtetéssel levezetett át- 
szerelési idő és váltóberendezésszám  értékeket. 
Ha tehá t az új fúrásnál a fúróbrigád átcsopor
tosítására és a fúróberendezés üzembehelyezé
sére egy napot számítunk, a két váltóberende
zéssel m inden lem élyített fúrásnál 5,66 napot 
kellene m egtakarítanunk.

A helyzet m egítélésénél nem hagyhatjuk 
figyelm en kívül a  következő tényeket:

Évi 125 berendezésátszerelésről van szó, 
ezeket a fúróbrigádok 3 m űszakban végezték, 
így lehetett éves átlagban elérni a 4,3 napos 
átszerelési időt. A külön szerelőbrigádok a vál- 
tóberendezéses rendszer esetén egy műszakban 
dolgoznak. Figyelembevéve a nappali m unka 
kedvezőbb körülm ényeit valam int az ilyen sze
relőbrigádok nagyobb gyakorlatát valószínűleg 
nem a fúróbrigádok által felhasznált 12,9 m ű
szak alatt, hanem  ennél rövidebb idő a la tt fog
ják  az átszerelést végezni, de ebben az esetben 
is legalább 10 m űszakra, vagyis egy műszakos 
rendszer m ellett 10 napra kell az átszerelési 
időt becsülnünk.

Évi 305 m unkanappal számolva, egy szere
lőbrigád, jólszervezett m unka m ellett, évente 
átlagosan 30 berendezésátszerelést képes elvé
gezni. Csak az eddigi 125 átszerelés elvégzésé
hez elméletileg 4,17, igen szigorú rátartással, 
mivel a váltóberendezések bevezetésével a le
m élyített ku tak  és így a átszerelések száma is 
növekedni fog, m inim álisan 5 szerelőbrigádra 
van szükség. Ez azt jelenti, hogy ha m ind a 
fúró, m ind a  szerelőbrigádok folyamatos m un
kájá t biztosítani akarjuk, a  gazdaságosnak ítélt 
2 váltóberendezés helyett m inim álisan 5 ta rta 
lékberendezést kell beállítanunk.

A maximális m éterszám  amit ez az 5 váltó- 
berendezés hozhat, term észetesen kötött fúró
brigádszám m elle tt:

L„ = ( x — l ) . N . h
L v =  27 232 m

a mi esetünkben ez váltóberendezésenként 5 446 
m -t jelent évente ami messze a la tta  van az 
üzem tulajdonában levő berendezések évi 
12 554 m-es átlagteljesítm ényének.

Ha m egfigyeljük az üzem  tevékenységét, 
észrevesszük, hogy az egyes fúrások befejezé
sének időpontjai összetorlódnak és néha 6—7 
átszerelés is átfedi egymást. Ebből az követke
zik, hogy ahhoz hogy az összes lehetséges időt 
m egtakarítsuk, legalább ugyanennyi váltóberen
dezésre és kétm űszakos szerelőbrigádokra van 
szükség, m ert ha a  szerelőbrigádok csak egy 
m űszakban dolgoznak, a fúróbrigádok folyam a
tos m unkájának biztosításához lényegesen több, 
m integy 9— 10 váltóberendezés szükséges. Ez 
azt jelenti, hogy a működő berendezéseknek kb. 
50% -a az a berendezésszám, am i váltóként 
szükséges, különben kb. éz az az arányszám, 
ami a váltóberendezésekkel dolgozó szovjet és 
rom án fúrási vállalatoknál a gyakorlatban ki

alakult. Ez esetben a  váltóberendezésekkel le
m ély íte tt évi fajlagos m éterszám  tovább csök
ken, a velük lem élyített és az összméter önkölt
sége pedig tetem esen emelkedik.

Feltételezve, hogy a  problém a m aradékta
lan megoldásához elegendő 7 váltóberendezés 
és 3 két műszakos, valam int 4 egy műszakos, 
azaz összesen 10 szerelőbrigád, sa já t szerelési 
m ódszerünk m ellett kiszám íthatjuk azt az el
m életi átszerelési, javítási és TMK időértéket, 
am ely m ellett a 7 váltóberendezés és 10 szere
lőbrigád alkalm azása gazdaságos. Ezért az (1) 
egyenletbe y =  7 értéket behelyettesítve és 
mivel ezúttal a szerelőbrigádok száma nem azo
nos a  váltóberendezések számával az egyenle
te t megfelelőképen átalakítva:

N . h . n . a . x  — N . h . n . a  — 7 . L . a  —
— 1 0 . L . b = 0  (3)
Az egyenletet x -re  megoldva, a tényadatok 

behelyettesítése után: 
x =  21,44 nap.
Tehát a 7 váltóberendezés beállítása csak 

akkor volna a  mi esetünkben gazdaságos, ha az 
eddigi átszerelési és átszállítási m ódszerrel nem 
sikerü lt volna a szerelési, javítási és TMK időt 
21,44 nap alá szorítani, ez az időadat azonban 
tényadatunknak kerekszám ban ötszöröse.

A fúró- és lyukbefejező berendezések költ
ségeinek összehasonlítására nincsenek pontos 
m űszaki megfigyeléseink, azt kizárólag köny
velési adatok alapján végezhetjük. A költségek 
könyvelési- felosztása bizonyos fokig mechani
kusan történik, ezért az egyes összegek sok, a 
tiszta kép kialakítása szem pontjából oda nem 
tartozó és zavaró költségtételt tartalm aznak. 
Példaképpen a tartalékgéppark  döntő része a 
fúróberendezések tartozéka, amortizációs költ
ségeit azonban m indkét berendezésféleség egye
di értékeinek arányában osztjuk fel, így foko
zottan vannak m egterhelve a lyukbefejező be
rendezések.

A helyes arányok kialakítása érdekében a 
költség összehasonlításnál az értékcsökkenés ösz- 
szegénél nem  vesszük figyelem be a tarta lék
géppark a fúrócső és súlyosbítókészletek, vala
m int a tu rb inapark  értékét. Az üzemi költsé
gek közül figyelm en kívül kellett hagyni a fel
használt fúrók értékét, a cementezési és elek
tromos szelvényezési m unkák költségeit és az 
üzemi általános költségeket. Nem vettük  figye
lem be továbbá a felhasznált közvetlen anyag, 
azaz béléscső, cement, iszapjavító anyag érté
két.

A berendezésnapok szám ának m egállapítá
sánál figyelmen kívül hagytuk a szállításra, 
szerelésre, TM K-ra és javításra fordított időt 
így a fúróberendezések átlagosan 319,7 a lyuk
befejezők pedig 320,2 napot dolgoztak éven 
át átlagosan.

Az elm ondott m egközelítésekkel a kétféle 
berendezés évi, illetőleg napi költségei az 1. sz. 
táblázat szerint alakulnak.
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I. sz. TÁBLÁZAT

Költségtétel ^ Fúró Lyukbefejező

Berendezés
évi napi évi napi

1000 Ft Ft 1000 Ft Ft

Értékcsökkenés 1914 5987 1000 3123

Anyag 1185 3707 590 1843

Energia 929 2906 308 9622

Kenőanyag 328 1826 109 340

M unkabér 599 1874 481 1502

Javítás és 
karbantartás 185 579 73 228

Szállítás 607 1899 202 631

Egyéb üzemi 
költség 248 776 133 415

összeesn: 5995 18754 2896 9044

A váltóberendezések napi költségei üzem 
idejük alatt, az értékcsökkenést kivéve a táb 
lázat szerint fognak alakulni. Változik ugyan a 
m unkabér a  szerelőbrigádok bérével, ez azon
ban m inden berendezést egyform án terhel és 
így figyelmen kívül hagyható.

Feltételezve, hogy a 7 váltóberendezés 
elegendő a m egtakarítható 707,9 berendezés- 
nap hasznosításához, kötött fúróbrigádszám  
m ellett a 7 berendezés m axim álisan ugyaneny- 
nyi ideig lehet üzemben éven át. Így tulajdon
képen 707,9 üzem napra oszlik meg a 7 váltó- 
berendezés, kerekszámban 13,4 millió Ft-os ér
tékcsökkenése.

A váltóberendezések egy üzem napra eső 
értékcsökkenési hányada a táblázat szerinti 
5 987 F t helyett 18 926 F t lesz. A két összeg 
különbsége a 707,9 nap a la tt 9,16 millió Ft-ot 
tesz ki. Mivel az összes többi költségtétel vál
tozatlan m arad a 707,9 nap a la tt lefúrandc 
27 232 m -t ez az összeg fogja többletként te r
helni. Fajlagosan ez m éterenként 366 F t több
letköltséget jelent. A vizsgált évben az üzem 
által m élyített m éterek önköltsége 1581 Ft 
volt. a váltóberendezések által m élyített m éte
rek önköltsége tehát 1 917 F t-ra  emelkedne és 
így 21,25%-kal haladná meg a tényszámot.

Ha a váltóberendezések többletköltségét az 
összméterre vonatkoztatjuk, azaz a meglévő ás 
a váltóberendezésekkel lem élyíthető összesen 
289 613 m -re a m éterköltség 1 613 F t-ra  emel
kedne és így kereken 2%-kal lenne magasabb a 
tényszámnál.

Tehát a váltóberendezésekkel gondos és 
jólszervezett m unka m ellett, azonos fúróbrigád
számmal 10,38%-kal több m étert lehetne lem é
lyíteni, a többletm éterek önköltsége azonban 
21,25%-kal magasabb lenne és az összméter 
önköltsége kereken 2% -kal emelkedne.

Nézzük meg ezzel szemben, hogy adott 
esetben m ennyire lehet hatásos az elsőnek em
líte tt út, a  nagy teljesítm ényű fúróberendezé
sek m entesít és e a réteg vizsgálati m unkák alól, 
m elynek segítségével az évek folyam án az
üzem m egpróbálta elérni kitűzött célját:

Kellő számú lyukbefejező berendezés hiá
nyában a  vizsgált évben 19 250,5 órát 800,23 
napot fordított az üzem nagy teljesítm ényű fú
róberendezésekkel rétegvizsgálatokra. Ez meg
felel a fúróberendezések évi 319,7 üzem napjá
val számolva 2,5 fúróberendezés üzemidejének. 
Ezt a m unkavolum ent, a célnak jobban megfe
lelő kétdobos lyukbefejező berendezések közül 
kettővel biztosan el lehetett volna végezni. így 
ha a tárgyévben az üzem a 8 lyukbefejező be
rendezése helyett 10-et tudott volna üzemben- 
tartan i akkor a 20,9 fúróberendezés helyett 
18,4— 18,5 — le tud ta  volna m élyíteni ugyan
csak a 262 381 m-t.

A 2,5 fúróberendezés évi alapköltsége 
14,988 millió Ft. A két lyukbefejezőberendezésé 
5,792 millió Ft, A m egtakarítás tehát 9,196 m il
lió Ft. Ebben az esetben az egy fúróberende
zésre eső évi 12 554 m helyett berendezésen
ként 14 260 m -t m élyíthetett volna le az üzem. 
A berendezésenkénti 1 706 m  évi többlet össze
sen 31 390 m -t te tt volna ki és a  m éterönkölt
ség az 1 581 Ft/m -ről 1 238 F t/m -re esett volna 
a többletm éterek esetében, ez a tényszámnak 
mindössze 81,47%-a, az összméter önköltsége 
pedig 1 546 Ft/m  lett volna, a tényszám  97,79 
zatban foglaltuk áttekinthetően össze. Végül azt 
%-a.

Az eddigi eredm ényeket a II. sz. táblá- 
m ondhatjuk, hogy kellő számú, megfelelő kiala
kítású és teljesítm ényű lyukbefejező berendezés 
beállításával 11,98%-kal kevesebb fúróberenáe- 
zéssel azonos m éterszám ot lehetett volna lem é
lyíteni a m éterönköltségnek 2,21%-os csökken
tése m ellett, az egy berendezésre eső évi mé
terszám  pedig 13,59%-kal em elkedett volna.

Fentieket m érlegelve a lak íto ttak  ki az olaj
ipari fúrási szakem berek egy sajátos, összetett 
berendezés-átköltöztetési rendszert, amellyel a 
viszonylag sok és súlyos darabból álló, összetett 
Uralmas 5D és 3D típusú fúróberendezések á t
költöztetése kielégítőnek mondható idő alatt 
megtörténik. Ezen berendezések átköltöztetése 
is a régi elvek alapján megy végbe:

A) Bár a te rü let adottságainál fogva nem 
valósítható meg a nagy blokkokban való 
szállítás és a felszerelt fúrótornyok át- 
vontatása, az üzem igyekszik m inden 
időben a közúti rendelkezések által
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II. sz. TÁBLÁZAT

Megnevezés Mért.
egys.

Tényszámok
Kellő számú 
lyukbefejező 

berendezéssel
V áltó-fúró

berendezésekkel

% % %

Lem élyíthető m éter m 262381 100,00 262381 100,00 289613 110,38

Egy fúróberendezésre eső évi m éter m/ber.
év 12554 100,00 14260 113,59 10380 82,68

Egy fúróberendezésre eső 
többletm éter

m/ber
év — — 1706 13,59 —2174 —17,32

A lem élyített m éter önköltsége Ft/m 1581 100,00 1546 97,79 1613 102,00

A többletm éter önköltsége Ft/m — — 1223 81,47 1917 121,25

önköltség m egtakarítás 
a többletm éternél Ft/m — — 293 18,53 — 336 —21,25

önköltség  m egtakarítás 
az összméternél

Ft/m — — 35 2,21 — 32

Oocsf1

meghatározott, lehető legnagyobb egy
ségeket szállítani.

B) A közúti rendelkezések által lehatárolt 
legnagyobb egységek szállításához meg
felelő mozgékony és hatékony, összetett 
járm űparkot kell kialakítani, lánctalpas 
csörlős vontatókból és pótkocsikból, va
lam int gumiabroncsé, önrakodó,‘ nagy 
teherbírású terepjáró  gépkocsikból.

C) Mivel a szállítások nem bonyolíthatók 
le k iépített közútak és közterületek érin
tése nélkül és a szállítási távolságok a 
10 km  többszörösének megfelelő nagy
ságrendűek, a gumiabroncsú, nagy te 
herbírású, terepjáró, csörlős-önrakodó 
gépkocsik a döntő jelentőségűek. A 
lánctalpas vontatók szerepe a fúrótorony 
közvetlen környékén végzett kisegítő 
m unkára és a gumiabroncsú járm űvek 
terepen való mozgásának kisegítésére 
korlátozódik.

A fúrási üzemben alkalm azott berendezés- 
átköltöztetési rendszer valahová középre helyez
hető a nagy blokkokban való szállítás és a vál- 
tóberendezéses rendszer közé.

Váltóberendezéses rendszerről van szó, 
am ennyiben a fúróberendezés egy előre elké
szített alapon álló m ár felszerelt toronyba köl
tözik. A torony körül a csőpadok, csőhíd, iszap- 
csatorna, szerelőhíd fel vannak állítva, a vilá
gítási hálózat, telefonvezeték kiépítve, a beren
dezés vízellátása biztosítva. A módszer a fúró
brigádon és a szállítópark személyzetén kívül 
külön toronyalapozó, toronyszérelő, csőszerelő,

ács, m otorszerelő és villanyszerelő csoportot 
igényel. Ezek a csoportok azonban kis létszá
múak, szerkezetük laza, szétbonthatok és pár- 
húzamosan több helyen is foglalkoztathatók. A 
csoportok összlétszáma a m ár m eghatározott te 
vékenységhez, azaz évi 120— 130 átszereléshez 
kb. 210—220 ember, nagy vonalakban az alábbi 
m egosztásban:

5 csoport toronyalapozó 
4 csoport toronyszerelő 
2 csoport csőszerelő
4 csoport toronyács
5 csoport motorszerelő 
5 csoport villanyszerelő

összesen 75 fő 
összesen 60 fő 
összesen 14 fő 
összesen’ 18 fő 
összesen 40 fő 
összesen 10 fő

A módszer abban is hasonlít a váltóberen
dezéses rendszerre, hogy feltételezi bizonyos 
számú fúrótorony, iszapcsatorna, világítási há
lózat, csőpad és csőhíd tartalékként való beszer
zését. Ez a  szükséges készlet a foglalkoztatott 
fúróberendezések megfelelő készleteinek m int
egy 30—50%-a. De ebben az esetben a fúró- 
berendezés: értékéhez m érten aránytalanul kis 
értékű tartalékról van szó.

A módszer nem alkalm azható hatásosan a 
fúróberendezések szigorú egységesítése nélkül. 
Minden fúróberendezésnek azonos elrendezés
ben, azonos szerelvénnyel, vezetékrendszerrel és 
tartozékokkal kell az új fúrópontra kerülni. So
hasem a fúróberendezést alakítják  a fúrótelep
hez, hanem  m indig azonos fúrótelepeket készí
tenek elő a  terepviszonyoktól függetlenül még 
sokszor tetem es többletföldm unka árán is, m ert 
csak így lehet a  fúróberendezést régi szerelvé-

49



nyeivel időt rabló átszabások és átalakítások 
nélkül gyorsan felszerelni.

A módszer annyiban hasonlít a  nagyblok
kos rendszerre, am ennyiben az üzem igyekszik 
mindig a közúti rendelkezések által megenge
dett lehető legnagyobb egységekben szállítani 
a fúróberendezést. A tartozékok, m int pl a víz 
és iszaptartályok, brigádbódé, világítóegység és 
tartalékkom presszor bódéja, iszap javítóanyag és 
oem entraktárak szélességi és hosszm érete ugyan 
nem haladhatja meg a  közúti előírásokat, de 
azokat eléri és mind egy-egy szállítási egysé
get képez. A fúrótoronyban lévő összes ta rto 
zékok, szerszám és szerelvény leszerelés alkal
mával egy 2/5 m-es nagy teherbírású  padlózott 
szánkóra kerül és így szintén egy szállítási 
egységet alkot. Erre az ún. nagyszánkóra kerül 
a forgatóasztal, ebbe beleállítva az öblítőfej, 
a korona és szállítócsigasor, a fúrócsőkulcsok 
és ellensúlyaik, a kapcsolóállás, a kulcstartó, 
a  szállítóhorog a kengyelekkel, a szállítószékek, 
ékek, átm enetek, asztalbetétek, kéziszerszámos 
láda, kenderkötelek, kötélvezetők, dobogók, stb. 
végül maga a hosszú ún. szerelő kenderkötél. 
A m egrakott nagyszánkó súlya eléri a 20—25 
tonnát. A fúróberendezés két világító egysége, 
valam int a tartalékkom presszor a m eghajtó
motorjával, ezek kapcsolótáblái, egységes, szán
kóra szerelt, hullámlemezzel és ponyvával bo
ríto tt bódéban vannak a vonatkozó szabványok
nak megfelelően elhelyezve és szintén egy szál
lítási egységet képeznek.

Az üzem átalakíto tta  a berendezések nyo
mó és elosztó vezetékrendszerét, a pneum atikus 
légüstök közvetlenül a  szivattyúkra kerültek 
és jóform án az összes tolót sikerült egy ún. 
manifoldszánkóra összpontosítani, ez szintén 
egy nagyobb szállítási egységet alkot és tetem es 
kézi rakodóm unkát takarít meg, az egyes veze
tékcsatlakozásokat m agasnyomású tömlővel ol
dották m eg a berendezések többségénél.

A módszer hatásosságának fontos előfelté
tele a berendezések és fúrótelepek szigorú egy
ségesítésén és a nagy szállítási egységek kiala
kításán kívül az is, hogy a  fúróberendezések 
gépegységeit csak a legszükségesebb m értékig 
horgonyozzuk le a betonalaphoz, ha csak lehet
séges, teljesen kerü ljük  el a  betonalaphoz való 
lehorgonyzást és az egyes gépegységeket egy
máshoz képest m erevítsük ki, közéjük helyezett 
állítható m erevítőkkel.

A fúróberendezés téli védelm ét szétszed
hető, könnyű, csővázas hullám lem eztetejű és 
ponyvázott oldalú gépházak biztosítják. Ezeknek 
fel és leszerelése, szállítása nehézkes, a beren
dezés többi egységéhez képest hosszadalmas és 
nem utolsó sorban balesetveszélyes munka. 
Ezen a vonalon egyelőre az útkeresés stádiu
m ában van az üzem, a törekvés egy a földön 
szerelhető m ajd daruskocsival vagy valam ilyen 
csigarendszerrel felállítható, összecsukható gép
ház kialakítása..

Az eddigiekben kénytelenek voltunk kö
vetkezetesen az átszerelés illetőleg átköltözte
tés kifejezéseket használni és nem  az átszállí
tást, m ert tulajdonképpen egy igen összetett 
m űveletről van szó, am elynek egyes fázisai pár- 
húzamosak, illetve átfedik egymást és így nem 
lehet egy éles ha tá rt m egvonni a szerelés és 
szállítás között. Gyakorlatilag a leszerelés az 
emelőművet m eghajtó m otor leállításával és 
lekapcsolásával befejeződik és kezdetét veszi a 
szállítás. De a leszerelés maga m ár a  szállítás 
első fázisa, am ennyiben ekkor alak ítják  ki a 
nagy egységeket, erre tipikus példa a nagyszán
kó m egrakása. Mindez term észetesen nem zárja 
ki azt, hogy m ár a  leszerelés a la tt a  szállító- 
csoport ne mozgassa pl. a fúróberendezés szi
vattyúit, tartályait, bódéit, fúrócső és súlyos
bítókészletét, stb. A szállítási fázis befejeződik 
az új fúróponton az emelőmű pontos beállítá
sával és a nagy szánkónak a torony m unka- 
padjára való helyezésével. M int ahogy a lesze
relés a szállítás előkészítő fázisának is tek in t
hető a szállítás döntően kihat a felszerelésre. A 
fúróberendezések szállítása során a szállítás fel
adata nemcsak az, hogy az egyes egységek hely- 
változtatását biztosítsa hanem  az egyes egysé
geket a lehető legnagyobb pontossággal helyez
ze el m eghatározott helyükön úgy, hogy azok 
összekapcsolása a szerelés során lehetőleg kézi 
emelővel való mozgatás nélkül lehetővé váljon.

A szerelési m unkák gyorsítását szolgálja az 
üzem azon törekvése is, hogy igyekszik a nyo
m óvezetékek minél nagyobb részét megfelelő 
m éretű és nyom áshatárú, lehetőleg gyorskap
csolókkal elláto tt tömlővel megoldani, a veze
tékm éreteket egységesíteni, a vezetékeket a le
hetőségekhez m érten  gyorskapcsolókkal e llá t
ni. A tartályos öblítőrendszerre való áttéréssel 
párhuzam osan a szivattyúk szívóvezetékeit is 
igyekeznek megfelelő m éretű, könnyű és gyor
san szerelhető tömlőkkel helyettesíteni.

Az utolsó három  évben ismét átalakulóban 
van a  fúrási üzemek szállítási és szerelési rend
szere. Az üzemek a hagyományos fúrótornyok
ról á tté rtek  a fúróárbocok használatára, m iután 
az áttérés a  kellőszámú árboc hiányában még 
nem fejeződött be az átszerelési rendszer sem 
forrt még ki egészen. Jelenleg az árbocon dol
gozó berendezések általában saját árbocukkal 
költöznek tovább, ez a tény, mivel az árboc le
szerelése, szállítása és felszerelése a berendezés 
szerelésével és szállításával párhuzam osan tör
ténik, az átköltözés idejét a terepviszonyoktól 
függően 16—24 órával meghosszabbítja. A tö
rekvés m a is az, és ezért esett a választás egy 
gépkocsival vagy vontatóval is felállítható elő
reszerelhető Trauzl típusú  árbocra, hogy a fú 
róberendezést am int arra  a  kellőszámú árboc 
módot ad, az új fúróponton egy kész felállított 
árboc várja. Ha ezt sikerül elérni az átköltözés 
ideje a  veszélyes és hosszadalmas koronaszerelés
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idejével is lerövidül, m ivel az árbocok saját ko
ronájukkal kerü lnek  felállításra.

II.

Az eddigi általános érvényű m egállapítások 
után, röviden ki kell térn i a  fúróberendezések 
leszerelésének, szállításának és felszerelésének 
vázlatos m enetére, valam int ezen gyakorlati 
m unkával kapcsolatos néhány fontos elvi szem
pontra.

Amíg a fúróberendezés és felszerelése szin
te sablonos állandóan ismétlődő m unkafolyam at, 
az átszállítás m ajd m inden esetben önálló új 
probléma, am it a körülménye k, úgym int az út 
és időjárási viszonyok, a napszak, a  fúrótelep 
elrendezése, bekötőútjának minősége, az igény
bevehető terü le t nagysága, a  bevethető járm ű- 
állom ány m inősége és az összetétele, figyelem - 
bevételével kell esetenként megoldani.

M ár m egem ltíettük, hogy az üzemben a l
kalm azott módszer m ellett a  fúróberendezés 
leszerelése egyben a  szállításra való előkészí
tést is jelenti, am ennyiben m ár a  leszereléskor 
az egyes tartozékokat úgy helyezik el, hogy 
azok egy egy nagyobb szállítási egység szerves 
részét képezzék. Az. átszállítás viszont, és ta lán  
ez a nagyobb jelentőségű tény  a felszerelés 
szerves része, m ert a  szállítószem élyzet feladata 
a  gépegységeknek olymódon történő hely rera
kása, hogy azokat összekapcsolásuk érdekében 
kézi emelővel, vagy egyéb módon egyáltalán  ne 
vagy csak m inim ális m értékben kelljen mozgat
ni. Ez a gyors felszerelés egyik elengedhetetlen 
feltétele.

Nyári időben a fúróberendezések általában 
gépház nélkül dolgoznak, így a gépház szerelé
si, szállítási m unkálatai nyáridőben nem  jelen
tenek gondot. Télen azonban a  gyors átköltözés 
szem pontjából döntő fontosságú a  fúrótorony 
gépházának és a toronyponyvázat leszerelésé
neik beütemezése.

Kemény, téli időben a gépház leszerelését 
csak a szivattyúk üzemen kívül helyezése u tán  
lehet elkezdeni, a  leszerelést több szakaszban 
kell végezni úgy, hogy a szerelőcsoport emberei 
sohse dolgozzanak forgó gépegységek fölött. Ez 
esetben a  gépház leszerelése zavarja és meg
hosszabbítja a fúróberendezés leszerelését. Lágy 
fagymentes időben, hacsak a  term elő béléscső- 
rakat cementezése nem esik biztonsággal a reg
geli, vagy koradélelőtti órákra, amikoris a gép
ház és fúróberendezés leszerelésének kezdete 
egybeeshet és sötétedésre befejeződik, a  gép
házat ism ét több szakaszban kell lebontani a 
béléscsövezést megelőző öblögetés, a fúrócső
kiszórás, a béléscsövezés és végül a  berendezés 
leszerelése alatt. A gépház leszerelését a belső 
világítóhálózat leszerelése előzi meg, így ha a 
berendezés leszerelése előreláthatóan belenyú

lik az éjszakába, ideiglenes világítási lehetősé
get kell biztosítani.

Feltételezve, hogy a  lem élyített és termelő 
béléscsőrakattal bélelt fúrást ún. lyukbefejezc 
berendezés fogja kivizsgálni, a fúrócsövet m ár 
a béléscsövezést megelőző kiépítéskor szétbon
to ttuk  és kiszórtuk, az öblítőfej és forgatórúd 
közötti á tm enetet a fúrócsőkiszórás végén meg- 
lam tottuk, a gépházat m ár előzőleg leszerelték, 
a term elő beléscsőrakat elcementezése u tán  el
kezdődik a fúróberendezés leszerelése.

A m ellékelt III. sz. táblázat áttekintő, de 
csak vázlatos képet ad egy szokványos, kedvező 
időben végzett leszerelésről. A táblázatban csak 
a főbb m unkafázisok vannak feltüntetve. Gya
korlott fúróbrgiádoknál az egymás u tán  felso
rolt m űveletek átfedik egymást, vagy egyál
talán  párhuzam osan m ennek végbe. Kellő be
gyakorlottság esetén az egyes m űveletcsoportok 
ideje nem  té rh e t e l lényegesen, legfeljebb ked1 
vező irányban, a táblázatbeli időértékektől.

Az éppen elcem entezett béléscsőrakat a 
csigasoron függ, a nyom ást leeresztették a ra 
katról, a fúróbrigád letisztítja  és elrendezi a 
m unkapadot, összerakja a  torony egyik sarká
ba az átm eneteket, ékeket, szállítószékeket, e l
rak ja  a ferde hídról az esetleg ott táro lt felesle
ges csövet, felmos, .majd két csoportra oszlik. (1)

Két em ber lem egy a  m unkapadról, szivaty- 
tyú  segítségével k itisztítják  az aknát (2.) a csa
to rná t és a szívógödröt (3.) ezután leszerelik a 
külső szivattyút lekapcsolják a szívóvezetékét 
és nyom ótöm lőjét ez utóbbit visszahajtják a 
szivattyúra és a végét ott rögzítik (4.).

Ezalatt a  fúróm ester a m unkapadon embe
reivel leszereli az asztallánc védőburkolatát, 
szétkapcsolja a  láncot és visszahajtja az emelő
műre, ahol kirögzíti, leszereli az állóvezetékek
ről a nyom ótöm lőket és kifekteti a  ferde híd
ra. (6.)

Négy em ber levonul az aknába, ahol kisze
dik a  kitörésgátló alsó perem éből a  csavarokat, 
leszerelik a  kifolyót és ha van a  kifolyó-kitörés- 
gátló ját (7.) felszerelik az asztaltartó  I vasakra 
a ké t láncos em előt és m egem elik a  kitörésgát
lót annyira, hogy a  béléscsőfelfüggesztő ékeket 
be lehessen helyezni a béléscsőfejbe. A bélés- 
csőrakatot ékre ü lte tik  a  körülm ényeknek meg
felelően szám ított húzóerő biztosításával. K i
csavarják az ültetőcsövet, vagy elvágják au to
génnel a  csövet és béléscsőfej felső perem ének 
sík ja fölött és csigasorral kiem elik a  levágott 
vagy szétcsavart csövet (8.) Bezárják a kitörés
gátlókat, hogy azok könyebben legyenek k i
emelhetők, m ajd az ún asztalkötél segítségével 
a csigasorral kiem elik és félreteszik a forgató- 
asztalt (9.) Leszerelik a kitörésgátlókról a m ű
ködtetővezetékek csatlakozásait, a csigasor se
gítségével kiem elik az aknából a kitörésgátló
kat, ráhelyezik azokat a  szállító szánkójukra és 
lehúzatják  a  csőhíd végére (10.) A lehúzatást 
a  nagy kenderkötél és a csőhíd végén rögzített 
megtörőcsiga vagy az esetleg ottlevő lánctalpas
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vontató csörlőjével végzik el. Időközben az ak
nában eltömítik a béléscsőfejet (10.) és felszerelik 
a  szögperemet a karácsonyfával, a megfelelő pad
lótáblával lefedik a m unkapad asztalnyílását, 
leszerelik a terhelésm utatót és elhelyezik a  b ri
gádbódéban.

A csigasor segítségével kiemelik ezután a 
forgatórudat lehetőleg a  rókalyukcsővel együtt, 
kifektetik  a  ferde hídra és lecsavarják róla az 
előzőleg m ár m eglazított öblítőfejet, a rókalyuk
esőben levő forgatórudat lehúzatják a  csokid
ra, az öblítőfejet pedig beleállítják a forgató
asztalba. Ezután leszerelik és kifektetik  a ferde 
hídra a  ké t függőleges nyomóvezetéket (11.) A 
lehúzatás oknál, szerelés a la tti rögzítéseknél, 
emeléseknél mindig a csigasort. és az asztalkö
telet, vagy a  korona megfelelő tárcsáján  átve
te tt nagy kenderkötelet és az emelőmű macs
kafejét használják.

A fenti idő a la tt a gépházban tevékenykedő 
csoport szétszereli a nyomóvezeték vízszintes 
részét, az aknaszívóvezetéket (5.) ezután lesze
relik a  második szivattyú vezetékeit (12.)

Következik a m unkapad teljes letisztítása, 
a védőkorlátok, kitörésgátló m űködtető csapte
lep, kötélvezető, kulcsok, kulcsellensúlyok, 
lyuktöltő és nyomóvezeték elosztó részének le
szerelése (17.) Ezt követi a nagyszánkó beeme
lése a toronyba és a torony ún. lepókhálózása, 
am it az emelőmű m acskefején á tvetett kender- 
kötél segítségével a  fúróm ester végez el a to
ronyban dolgozó kapcsoló és egy segítségének 
közreműködésével.

Leszerelik és leengedik a kulcstartó geren
dát, m ajd sorba a rudazattartó  fésűt a kapcsoló- 
állásból, a kapcsolóállás hom lokgerendáját és a 
kapcsolóállás két keményfapadlóból készült 
megvasalt táb lájá t és m indezt kihelyezik a fer
de csőhídra. A csigasor és az asztalkötél segít
ségével a nagyszánkóra em elik a forgatóasztalt 
az öblítőfejjel, leszerelik az emelőhorogról a 
szállítókengyeleket és a csigasort az emelőho
roggal ráfektetik  a nagyszánkóra (18.) Ezalatt 
a kapcsoló a segítőjével felmegy a  koronaer
kélyre és megoldja a  koronacsigasort rögzítő fe
szítőcsavarokat.

Ezalatt a gépalapon dolgozó csoport a m á
sodik szivattyú leszerelése u tán  lebontja a nyo
másleeresztő vezetéket, leszereli az iszappuskát 
és a bentonítkeverő tölcsért (13.) fo ly tatják  a 
m unkát a víztartályok leszerelésével, víztelení
tik  a tartályokat és szétbontják a külső és belső 
vízvezetékrendszert egészen a  kitörésgátlók m ű
ködtető vezetékrendszeréig (14) és (15).

Az időközökben m egérkezett két motorsze
relő a motorkezelővel vagy motorkezelőkkel le 
kapcsolja a  meghajtóegységéről az első szivaty- 
tyút, szétkapcsolja annak  két erőgépét, k iik tat
ja  azokat a berendezés sű ríte tt levegőrendszeré
ből és üzemanyag hálózatából, leszereli kenőolaj
tartályaikat és kipuffogóikat. Lekapcsolják a 
kipuffogó gyűjtődobjáról az összes vezetékeket, 
szétszerelik a kipuffogódobot, m ajd lekapcsol

ják  a második szivattyút és egy alkalmas pil
lanatban k iik tatják  az azt meghajtó harm adik 
erőgépegységet (16.) és (22.)

Időközben a  gépalapon dolgozó kulcsosok 
segédkeznek a  motorszerelőknek, összeszedik 
a  szivattyúk szerszám ait és összerakják a gép
alapon szerte heverő kism éretű vezetékeket (21.)

A m unkapadon vagy a lekötődobbal ellá
to tt berendezéseknél azalatt leszerelik a fúró
kötél holtágáról a bilincseket, kifűzik a  kötél- 
véget a  horgonyból és hozzákötik a szerelőkö
télnek nevezett, legalább 100 m hosszú kender- 
kötélhez, m ajd kifűzik egyszerű lehúzással a 
koronacsigasor megfelelő tárcsájából a nagy 
kenderkötelet. Megkezdődik a fúrókötél kifű
zése, azaz az emelőmű dobjára való felcsava
rása.

Az emelőmű dobját lassan hajtva a fúró
kötelet a szerelőkötél és az emelőmű macska- 
fejének segítségével állandóan feszesen tartva 
csévélik fel. A szerelőkötél hosszától függően 
2—4 fúrókötélszál kifűzése u tán  a szerelő és fú
rókötél közötti kötést megbontva a  szerelőköte
let visszahúzzák, kifűzik m ajd ú jra  összekötik 
a  fúrókötéllel és fo ly tatják  a fúrókötél kifűzé
sét mindaddig, míg annak a vége nem ér fel 
az utolsó koronatárcsa alá m integy 8— 10 m-el.

Ezután a koronaerkélyen tartózkodó két 
em ber megköti a fúrókötél em előm űre lefutó 
húzószálát és kirögzíti a korona alapkeretéhez, 
vagy a fúrótorony koronatartó U vasához, hogy 
le  ne szaladhasson. Egy rotaryláncszem  segítsé
gével k ihúzatják ezután a húzószálat a koro
naerkély a la tt és erősen kikötözik a toronynak 
a fúróm esterállás felőli sarkához, hogy m ajd a 
korona megemelésekor és leengedésekor ne le
gyen ennek útjában. Ezután felhúzzák a fúró
kötél végét és a szerelőkötelet, leoldják ez 
utóbbit és leengedik a m unkapadra, a fúrókö
tél végét pedig átvetik  az ún. bakcsigán, azaz 
a  fúrótorony tetején  levő szerelőbakra erősített 
kötéltárcsán. Átfűzik a fúrókötél végét a koro
na két középső kötél tárcsáján, összehurkolják, 
és bilinccsel biztosítják. Á húzószál rögzítésé
nek megoldása u tán  a fúróm ester az emelőmű 
és a bakcsigán átvett fúrókötél segítségével 
megemeli a koronát, a fentlevő em berek kissé 
megbillentik, hogy átférjen  a fúrótorony koro
nanyílásán, ezután óvatosan leengedi és ráhe
lyezi a  nagyszánkóra. Leoldják a  fúrókötelet 
a koronáról, a végéhez ú jra  hozzáerősítik a sze
relőkötelet, am elynek segítségével állandóan 
feszesen tartva  m ost m ár az egész fúrókötelet 
felcsévélik az emelőmű dobjára. Leoldják a 
szerelőkötelet és ez m arad egyelőre a bakcsigán 
átfűzve. (19.)

A szerelőkötél és az emelőmű macskafejé
nek segítségével most m egrakják a nagyszán
kót, miközben feloldják az emelőmű lehorgony- 
zását. A nagyszánkóra kerülnek a  m ár rajta  
levő forgatóasztalon, öblítőfejen, emelőhorgon, 
csigasoron és koronán kívül a  rudazatkulcsok, 
ellensúlyaikkal és köteleikkel, valam int a kulcs
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tartóval, a  fúrókötél vezető ellensúlyai, a szállí
tószékek és kengyeleik, az ékek, átm enetek, a 
kapcsolóállás rudazatfésűje, a  kapcsolóállás:, a 
tömlők, dobogók, korlátok a  kitörésgátlórend- 
szer csaptelepe. A rakodás befejezése u tán  le
húzzák a  szerelőkötelet, karikába h a jtják  és 
szintén ráhelyezik a nagyszánkóra, az egészet 
szorosan lekötözik. (20.)

A gépalapon dolgozó két ember, a két mo
torszerelő és a  motorkezelő segítségével, már 
a korona leszerelése a la tt lekapcsolják a  10 m 3-es 
gázolajtartályt, leszerelik annak  vezetékeit, le
kapcsolják a  tartalékkom presszort és annak sű
ríte tt levegővetékét, így m ost m ár a világító- 
egységek és tartalékkom presszor a lkotta  szállí
tási egység is ú tra  készen áll. (23.) összerakják  
ezután a  gázolaj és sű ríte tt levegő vezetékeket, 
sorban leszerelik a m otorok gázolaj- és kenő- 
o lajtartályait, felkötözik az előtétekre az ékszí
jakat. (24.)

A cem enthőm érséklet mérés egy a lyukfej
re szerelt megfelelő állvány segítségével a k i
törésgátlók kiem elése u tán  a  leszerelés a la tt 
m egtörtént, felszerelik a lyukfejre  a karácsony
fát, leállítják  és k iik ta tják  az em előm űvet m eg
hajtó utolsó m otort, szétkapcsolják a főláncot, 
összehordják és csoportosítják az egyes veze
tékeket, m egoldják az egyes gépegységek m e
revítőit, összerakják a  kéziszerszámot. (25.— 26.)

A leszerelés egész időtartam a a la tt a mo
torkezelő e llá tja  az üzem ben levő m otorok fel
ügyeletét és közben segédkezik a gépalapon 
dolgozó kulcsosoknak és m otorszerelőknek. (27.)

A leszerelés befejeződött, kezdődhet, ille
tőleg m int a későbbiekben látni fogjuk, most 
m ár érdem ben folytatódhat a szállítás.

III.

A fúróberendezés átszállítása nemcsak 
nagy felkészültséget igényel technikai vonalon 
hanem  sok tapasztalatot, eőlrelátást, jó és gyors 
ítélőképességet és határozottságot is. A jó szál
lításm esternek ism ernie kell járm űveit, em be
reit, sőt azok pillanatnyi hangulatát, a  terepet, 
a szállítandó berendezést, p illanatról p illanatra 
alkalm azkodnia kell az adott helyzethez, ennek 
megfelelően kell zökkenőmentesen átalakítania 
esetleg az egész előre m eghatározott program ot, 
hogy egy járm ű esetleges késése, m eghibásodá
sa vagy kiesése ne okozhasson zavart.

Nehány szót a  járm űparkról: 10, 15, 20 és 
30 tonna raksúlyú, lehetőleg terep járó  teh er
gépkocsikat alkalmazunk. A gépkocsik zömmel 
csőrlővel vannak ellátva, tehát képesek önál
lóan rakodni azaz megfelelően kiképzett te rh e 
ket m agukra húzni. A csörlős gépkocsi k ikép
zésének alapelve az, hogy rakfelü letük  alig 
nyúlik  tú l a  leghátsó gum iabroncs függőleges 
érintőjén, hogy nagy terhek  emelése esetén 
lehetőleg ne em elkedjen meg a  gépkocsi eleje. 
A rakfelület hátsó végén egy süllyesztett görgő

van elhelyezve, ennek felső vízszintes érin tő
síkja 10— 15 m m -el van a rakfelület sík ja fölött, 
hátsó függőleges érintősíkja pedig ugyan
ennyivel az ún. védőlemez mögött. Ezen 
a csapágyakon elforduló hosszú görgőn 
könnyen mozdul el a  fel vagy lerakott 
gépegységek szánkója. Hogy a felem elt rako
m ány valam ilyen kinyúló része m eg ne akad
jon, a görgő a la tt a rakfelület egész szélessé
gében egy ún. védőlemez nyúlik  le  fcb. a hátsó 
kerekek tengelyvonalának vízszintes síkjáig, a 
védőlemez síkja kissé előrehajlik a rakfelület 
alá.

Ugyanilyen görgővel és védőlemezzel van
nak ellátva a lánctalpas pótkocsik is, így ezek
kel a  csőrlővel e llá to tt lánctalpas vontatók elv
ben ugyanúgy önállóan dolgozhatnak, m int a 
csörlős gépkocsik.

A gépkocsik nagy része univerzális rendel
tetésű, teh á t sim a rakfelü lettel m in t önrakodó 
alkalmazható, nagy terhek  szállítására, darab 
vagy öm lesztett á ru  szállításához oldalfalakkal 
látható  el, forgózsámoly is szerelhető rá, így 
csőszállításra is alkalm assá tehető. Egyes köze
pes raksúlyú járm űvek, de a nagy teherbírásúak 
kivétel nélkül daruskocsiként is használhatók, 
am ennyiben csörlőkötelüket egy különben a 
rakfelü let két oldalán fekvő csőlábból összeál
lítható  m erev bakra függesztett kötéltárcsán át 
lehet vetn i és így a  gépkocsi a  csörlő teherb í
rásának, valam int a bak beállíto tt hajlásszögé
nek megfelelő terheket képes emelni. Külön
ben ilyen bakot szoktak az egyes lánctalpas 
pótkocsikra is szerelni, így nehéz terepen a 
lánctalpas vontató csörlőkötelével is lehet te r 
heket emelni, sőt kis távolságon szállítani. A 
kis és közepes terhek  felrakásánál rendkívül 
jelentőségűek a forgódarus gépkocsik, kellő szá
m ú ilyen darus gépkocsival azonban m indezi- 
deig nem sikerü lt az üzem eket ellátni.

A legnagyobb problém a a fúróberendezés 
átszállításához a legmegfelelőbb számú és ösz- 
szetételű járm űpark  kiválasztása. A járm űpar
kot az útviszonyok, a  szállítási távolság és a 
fordulóidő figyelem be vételével kell összeválo
gatni, olymódon, hogy az átszállítás ké t szem
pontból is folyam atosan történ jen :

A) A gépegységek és szerelvényrakom á
nyok a felszerelés m enetének sorrendjé
ben, folyam atosan kerü ljenek  át egyik 
fúrópontról a másikra.

B) A gépjárm űvek folyam atosan közleked
jenek, rakodjanak fel és le, egyik fúró- 
ponton se keletkezzen torlódás, a  befutó 
gépkocsi azonnal tud jon  fel- vagy le
rakodni, ne kelljen sem em berre, sem 
helyre, sem gépre várakoznia.

A ' szállítás sorrendje sem  közömbös, h i
szen könnyen megvalósítható, hogy az első for
dulóban m inden gépkocsi folyam atosan felra
kódik, szállít és lerakodik, a  m ásodik forduló
nál azonban az új fúróponton h ihetetlen  to r
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lódás keletkezik és órákat felemésztő többlet- 
m unka áll elő, közben a berendezés felszerelése 
sem kezdődhet el, vagy csak vontatottan  halad. 
Csak egy példa: Az első szivattyú és erőgépei 
m ár a  leszerelés 8.-ik órájában, vagy még előbb 
is szállíthatók, ha ezeket haadéktalanui elszál
lítják, az új fúróponton a kocsikaraván vagy 
megvárja, míg órák m úlva odaér és helyrekerül 
a második, belső, szivattyú, vagy lerakódik és 
a következő fordulóban ú jra  m egm ozgatja az 
egyes egységeket, hogy a belső szivattyút a he
lyére lehessen tenni. Ez a m unka órákra leköt
het egy járm űvet és összetorlaszthatja az összes 
szállítmányokat.

A bevetendő járm űpark  nagyságának m eg
határozásánál általános elvként azt m ondhatjuk, 
hogy kis távolságra történő szállításnál, ahol 
rövid a kocsiforduló ideje, nem döntő a járm ű
vek teljes teherbírásának kihasználása, lénye
ges, hogy a  járm űvek állandóan mozogjanak, 
ne várakozzanak, m ert a m egtakaríto tt idő és 
a kevesebb járm ű felvonultatása bőven fedezi 
a gazdaságtalanabb gépjárm ű kihasználást. I tt  
fokozott figyelemmel kell elkerülni a fel és le
rakodás szervezetlenségből adódó késedelmeit.

Nagy távolságra való szállításnál, sok já r
m ű állítandó be, a fúróberendezés m inden lé
nyeges részét egy kocsikaravánnak kell szállí
tania, i tt  szigorúan kell venni a  járm űvek rak
súly szerinti kihasználását, a  gondosan összeál
líto tt és ütem ezett indítási sorrendet, m ert .min
den m eggondolatlanság újabb járm űvek költsé
ges bevetését, vagy még költségesebb sok órás 
fúróberendezés hasznos idő- kiesést okozhat.

A fúróberendezések átszállításánál .á ltalá
ban nem lehet a gépkocsik kihasználását a 
közúti szállítás normái szerint m érni, m ert né
ha a gépkocsi teherbírása, néha pedig rakfelü
letének nagysága, főleg hossza a döntő fontos
ságú. A mi esetünkben a  nagy teherbírású gép
kocsik lehetnek viszonylag kis rakfelületűnk, 
a kis és közepes teherbírásúak között azonban 
okvetlenül kell néhány nagy, főleg hosszú rak 
felületű járm űnek lenni. A járm űpark  ütőké
pességének 'biztosítása, valam int a gazdaságos 
üzemvitel szempontjából lényeges, hogy lehető
leg kevés gépkocsitípust szerezzünk be, ez a 
gépkocsipark legyen maximális m értékig egysé
ges, a rendelkezésre álló gépkocsik azonban le
gyenek lehetőleg univerzálisak, azaz csőrlővel 
ellátottak, ömlesztett, vagy darabáru, sőt cső 
szálltíására alkalmasak.

Lényegesen m egkönnyíti és meggyorsítja 
a m unkálatokat ha m indkét fúrótelepen egy egy 
csörlős, lánctalpas vontató áll rendelkezésre, 
esetleg darus lánctalpas pótkocsival. Ez segít
het a  rakodásnál, pl. leengedi a nagyszánkót, 
vagy az em előm űvet a szerelőhídon álló gép
kocsira, kihúzza a fúrótorony pincéjéből a  ki
folyó kitörésgátlót és elhelyezi a csőhíd végén, 
az új fúróponton felhúzza az em előm űvet és a 
nagyszánkót a  gépkocsiról a m unkapadra, le

húzza billenőpontig a csörlős gépkocsikról a le
rakandó terheket stb. Egyszóval ezekkel a von
tatókkal több órás megtörőcsiga kikötéseket és 
csörlőfüzögetéseket lehet m egtakarítani.

Az átszállítás m eggyorsításának szempont
jából elhatározó jelentőségű az erőgépegységek 
alapkereteinek elhagyása és az erőgépegységek
nek közvetlenül a betonalapra való helyezése 
és pusztán egymáshoz történő kimerevítésük. 
Am ennyiben ez nem történik meg, feltétlenül 
tartalék  a lapkeretet kell beszerezni, ami előre 
össze van állítva az ú j fúróponton, ellenkező 
esetben jelentős időveszteséggel kell számolni. 
Két lehetőségünk van, vagy előre leszedjük az 
erőgépeket az .alapkeretről, félre rakjuk őket, 
elszállítjuk az alapkeretet az új fú
rópontra, ott összeállítjuk, újból felszed
jük  a járm űvekre az erőgépeket, átszál
lítják  és az alapkeretre helyezzük, vagy 
az erőgépegységeket egyszer felvéve, az egész 
kocsikaraván m egvárja míg az alapkeretet to 
vábbi kocsik felveszik és az új fúróponton fel
állításra kerül. A késedelem akár az alapkeret 
elhagyásával, akár az előre lerakott tartalék 
alapkeret bevezetésével élkerülhető.

Az átszálítás megszervezését illetően hihe
tetlenül sok kombináció lehetséges, csak pél
daképen:

a) Az A jelű  fúrópont csak hosszú felázott 
földúton közelíthető meg, az ú t gumiab- 
roncsú járm űvel nem járható, a  járm ű
vek vontatása épségüket veszélyezteti. 
A B jelű  fúrópont m űút m ellett van, a 
szállítási távolság 8— 10 km. Az A pont
ról az' egységeket csörlős vqntatóval és 
lánctalpas pótkocsikkal szállítják ki a 
műútig, i tt  veszik át a szállítm ányt a 
gum iabroncsé járm űvek, csak a  darab
áru  az apróbb szerelvény kiszállítására 
vontatnak be néhány könnyebb gépko
csit.

b) A k é t fúrópont környéke ugyan felázott, 
de a pontok közel vannak egymáshoz 
mindössze 1—2 km-re, az egész szállí
tást csörlős vontatókkal és lánctalpas 
pótkocsikkal bonyolítják le.

c) Az útviszonyok jók, a  szállítási távolság 
kicsi, a  gépkocsik 4—5 fordulót tudnak 
lebonyolítani m unkaidejük alatt, az á t
szállítást mindössze 5—6 gépkocsival le 
lehet bonyolítani. -

d) , A szállítási távolság nagy, mindössze 
egy fordulót vagy még annyit sem lehet 
egy nap, illetőleg egy műszak alatt 
lebonyolítani, ilyenkor 14— 16 gépkocsit 
kell beállítani az egyes rakom ányokat és 
járm űvek indítását úgy kell ütemezni, 
hogy a második forduló a la tt a fúróbe
rendezés felszerelése akadálytalanul ha
ladhasson.

e) Az A fúrópont jól megközelíthető, a  fú
rótoronyhoz a szerelőhíd felől, a gép
alaphoz pedig oldalról egész hosszában
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hozzá lehet férni, egyszerre 3—4 gép
kocsi is rakodhat, a gépkocsikat tehát 
csoportosan lehet indítani.

f) A fúrótoronyhoz a szerelőhíd felől és 
így a gépalaphoz oldalról nem lehet 
hozzáférni, mindig csak egy járm ű dol
gozhat, le kell tisztítani az egész gép
alapot, míg végül le lehet venni a  gép
alap oldaláról a fúrótoronyból az emelő
m űvet és nagyszánkót. A gépkocsikat 
csak egyenként és megfelelő ütem ezés
ben lehet indítani. Ha az új fúrópont is 
hasonló, az egész berendezést el kell 
m ozdítani a helyéről, egy tágasabb he
lyen le kell rakni és fordított sorrend
ben át kell vinni az új fúrópontra, vagy 
egy nagyszámú gépkocsiból álló kara
vánt kell várakoztatni mindaddgi, míg 
a szállítm ányok sorrendjét á t lehet for
dítani.

A felsoroltak mind szélső esetek, amelyek 
között szám talan közbenső, átm eneti eset van, 
így elképzelhető, hogy m ennyire változatos, 
egyedi feladat m inden egyes átszállítás.

Hogy a  m unka m enetéről valamelyes képet 
alkothassunk, egy m eghatározott esetre érvé
nyes átszállítási sémát próbálunk ism ertetni:

A két A és B fúrópont egymástól való tá 
volsága úton m érve 10 km, A a lem élyített B 
pedig az új lem élyítendő fúrópont. A két fúró
pont közötti ú t gumiabroncsú járm űvel jól já r
ható, esős időben sincsen szükség lánctalpas 
vontatóra. A fúrási üzem központjától az A 
pont 12 a B pont pedig 20 km távolságra van. 
A menetidő, rakott járm űvel a  fúrási üzem köz
pontjától A pontig 30, B pontig 45, A és B pontok 
között pedig ismét 30 perc. A fúrótorony gépalap
ja és csőpadjai egész hosszukban megközelíthe
tők, szerelőhídja pedig jól megközelíthető 
m indkét fúróponton.

Feltételezett ideális esetünkben a szállító
csoport részben m ár a  leszerelés kezdetével egy
időben elkezdi a m unkát. M int em lítettük a le
szerelés egyben a szállításra való előkészítési 
is jelenti, az egyes gépegységek és tartozékok 
m int bódék, tartályok stb. adva vannak. A sze
relvényt pedig a leszerelés a la tt és annak  utolsó 
fázisában az alább felsorolt rakom ányokba cso
portosítják. A felsorolás sorszámai fel vannak 
tüntetve a szállítás m enetét szem léltető ábrán 
is, ahol a számok a felsorolásban szereplő egyes 
rakom ányokat jelentik: (3—4. ábra).

1. Nagyszánkó.
2. Emelőmű.
3. 1. sz. szivattyú.
4. 2. sz. szivattyú.
5. 1. sz. fúróm otor előtéttel.
6. 2. sz. fúróm otor előtéttel.
7. 3. sz. fúróm otor előtéttel.
8. 5. sz. fúróm otor előtéttel.
9. 4. sz. fúróm otor előtétjével és a kom

presszoregység.

10. 1. sz. 50 m3-es víztartály.
11. 2. sz. 50 m3-es víztartály.
12. A 10 m3-es gázolajtartály.
13. A cement és bentonitraktár.
14. A brigádbódé.
15. A világítóegységek és tartalékkom presz- 

szor bódéja.
16. A kipufogóvezeték és gyűjtődob elemei.
17. A motorok kenőolajtartályai, gázolaj

tartályai, ezek állványai, kenőolajos 
hordók.

18. A manifoldszánkó, a szívóvezetékek, 
az akna szívóvezeték rövid része, nyo
másleeresztő vezeték, tartályösszekötő 
vezeték a  tolókkal, az iszappuska és 
állványa, a  bentonit keverőtölcsér stb.

19. A tartalékkom presszor sűrített levegő- 
vezetéke, a  gázolajvezeték, az akna szí
vóvezeték hosszú vízszintes része, a víz- 
vezetékhálózat, a nyomóvezeték víz
szintes része, a  kifolyó, a tűzoltóveze
ték  ,stb.

20. A levegőtartály, a  szivattyúk tarta lék 
alkatrészei, fúrók, ékszíjak, tartalék- 
tömlő, csőarm atúrák, átm enetek, korlá
tok.

21. A kitörésgátlók, mentőszerszámok, szög
peremek, ta rta lék  gépkulcsok, tartalék  
rotaryláncok, csövezőszerszámok stb.

22. Súlyosbítok és magfúrók.
23. A forgatórúd a rókalyukcsővel, a  nyo

móvezeték két függőleges része, rako
m ány kiegészítéseképpen fúrócső.

24. A fúróberendezés fúrócsőkészlete.
A m unkához felvonuló gépkocsiknak ki 

kell szállítani az új fúrópontra a felszíni rakat 
béléscsövét (F), az ennek eloementezéséhez 
szükséges cem entet (C) valam int a fú rás meg
kezdéséhez szükséges bentonitot (b), am ennyi
ben a  fúrás nem vízöblítéssel lesz (elkezdve, A 
felsorolt anyagokat a fúrási üzem központjából 
kell kiszállítani. Ugyancsak a felvonuló gépko
csiknak kell a ké t fúrópontra kiszállítani a  két 
vasszerkezetű szerelőhiaat (Sí és S2) ezekre jár 
m ajd fel platójával a  fúrótorony m unkapadjá
val egy magasságba az emelőművet és a  nagy- 
szánkót szállító gépkocsi. Magát a nagyszánkót 
is a felvonuló gépkocsik szállítják ki a leszere
lésre kerülő berendezéshez. (N).

A szállításirányító a leszerelés kezdetével 
egyidőben k é t gépkocsit indít az üzem központ
jában, az „a” és „b” gépkocsikat. Az „a” gép
kocsi felrakja és kiviszi a B fúrópontra a fel
színi rakat béléscsövét (F) ennek megfelelően 
csőszállító u tánfutóval van ellátva, a  „b” gép
kocsi felveszi az egyik szerelőhídat (Sí) de cső
szállító u tánfutót is kapcsol maga u tán  és ki
szállítja az A fúrópontra. M indkét gépkocsi 10 
tonna teherbírású  terepjáró.

Az „a” és „b” gépkocsikkal egyidőben indít 
a  szállításm ester egy kis autóbuszt is 8—12 ra 
kodómunkással, ezek közül 4—6 em bert a  B
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fúróponton tesznek le a többit pedig átviszik 
az A fúrópontra.

Az ábrán sorban követhetjük az egyes gép
kocsik szállítási tevékenységét a munka elkez
désétől annak befejezéséig.

Az „a” gépkocsi miután az egyidejűleg ki
szállított rakodókkal lerakatja a B fúróponton 
a felszíni rakat béléscsövét (F) átvonul az A 
telepre és a közben odaérkezett rakodók segít
ségével megrakodik fúrócsővel (24) és átviszi 
a B fúrópontra. Lerakodás után visszamegy és 
felrakja a forgatórudat a rókalyukkal, az álló 
nyomóvezetékkel, ezek ti. a leszerelés 6-ik 
órájában már kinn fekszenek a csőhídon, ki
egészíti a rakományát fúrócsővel (23) átmegy a 
B pontra, lerakodik és bevonul az üzem köz
pontjába.

A „b” gépkocsi, amint kiérkezik az A fú
rópontra, lekapcsolja a csőszállító utánfutót, 
helyre teszi a szerelőhidat (Sí) és felveszi a le
szerelés kezdetén kitisztított cementraktárt (13), 
átviszi a  B fúrópontra, ott helyre teszi és visz- 
szajön az A telepre. Itt a fúrócsőrampánál az 
„a” gépkocsi még rakodik, míg a rakodás befe
jeződik a ,,b” gépkocsi csörlőjével kiszedi a 
gépalapról és a szívógödörből az 1. sz. szivattyú 
szívóvezetéketi és lerakja azokat a cémentrak- 
tá r üresen maradt helyére. Ezután újra felkap
csolja a csőszállító utánfutót és beáll az „a” 
gépkocsi helyére, megrakodik fúrócsővel (24), 
rakományát átszállítja a B pontra majd vissza
jön és felrakja a súlyosbítókat és a magfúrót 
(22) ezeket átviszi B pontra majd lerakodás után 
bevonul az üzem központjába.

A két gépkocsi be kellett vonuljon a köz
pontba, m ert egyrészt még egy forduló elvég
zése nagyon meghosszabbítaná a munkaidejü
ket, másrészt a fúrócsőszállítás folytatása az el
következő órákban fölösleges torlódást okozna 
mindkét telepen mind közlekedés mind rakodás 
szempontjából. Az új fúrás elkezdéséhez szük
séges fúrószerszám most már rendelkezésre áll, 
a fúrócsőszállítást be lehet fejezni majd akkor 
is, ha az új fúrás mélyítése folyamatban van. A 
fúrócsőszállítás közbe be kellett iktatni a ce
m entraktár szállítását, hiszen a központból 
ezentúl kiinduló gépkocsik már cementet és az 
iszap javítóanyagot hozzák a B telepre és ezen 
anyagokat fedél alá kell helyezni.

A ,,c” gépkocsi nagy rakfelületű 20 tonna 
teherbírású csörlős, le kell rakja a leszerelés 
6-ik órájának végén az A fúróponton a nagy
szánkót. Az „a” és ,,b” gépkocsik központból 
való kiindulása után felveszi a nagyszánkót (N), 
majd erre felrakják a B pont felszíni rakaté
nak elcementezéséhez szükséges cementet (c). 
Az egy órás indítási eltolódásra azért is szük
ség van, hogy a rakodómunka torlódását elke
rülj ük . mind a központban, mind a két fúrási 
telepen. A gépkocsi kiviszi a cementet (c) a B 
fúrópontra, azt berakják a közben odaérkezett 
cementraktárba, ezután átviszik a nagy
szánkót (N) az A fúrópontra és lerak
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ja  azt a közben a helyére kerü lt szerelő- 
hidra,. Mivel az általa szállítandó víztar- 
tályök leszerelése még nem történ t meg, felál
lítja  a  daru já t ás kiszedi a gépalapról a  manifold- 
szánkót, a 2. ;sz. szivattyú szívóvezetékeit, egyéb 
leszerelt vezetékrészeket és összerakja azokat a 
cem entraktár helyén az 1. sz. szivattyú szerel
vényeihez. Ezután lefekteti daru ját és sorban 
átviszi az időközben leszerelt két 50 m 3-es víz
ta rtá ly t a B fúrópontra (10 és 11). Visszajön a 
10 m:i-es gázolajtartályért, ezeknek a  B ponton 
történő helyrerakása és beállítása u tán  a  gép
kocsi bevonul az üzem központjába.

A „d” gépkocsi 10 tonna raksúlyú, nagy 
rakfelületű, nem okvetlenül csörlős: járm ű, 
alacsony oldalfalakkal, van ellátva. A leszerelés 
6-ik órájában kezd a központban bentonittal 
m egrakodni (b), az kiviszi a  B fúrópontra, ott 
lerakod ik, átm egy az A fúrópontra, ahol egy 
darus gépkocsi segítségével felrakja a  cement- 
rak tár alapjára összegyűjtött szerelvényt (18) 
átvonul a daruskocsival együ tt a B pontra, ahol 
lerakodnak m ajd visszajönnek és felrakják a le
vegőtartályt, a  szivattyúk pótalkatrészeit és a 
(20) szám a la tt felsorolt egyéb szerelvényt. Egy 
következő fordulóban elviszik a m otorok kenő
olaj- és gázolajtartályait, üzemanyagos hordó
kat, állványokat stb. (17), ezt lerak ják  a B fú 
róponton, ahonnan mind a „d” gépkocsi mind 
a daruskocsi bevonul a  központba.

Az „e” gépkocsi 10 tonna raksúlyú nem 
feltétlenül csörlős, lehetőleg hosszú rakfelületű 
terep járó  járm ű. A leszerelés 6-ik órájának 
végén felrakják rá  a központban a második sze- 
relőhídat (S?) azt kiviszi a B fúrópontra, ahol 
az ottlevő lánctalpas vontató átveszi pótkocsi
jára  a rakom ányt és a helyére teszi. A gépko
csi átvonul az A pontra, ahol az időközben fel
vonult daruskocsi segítségével megrakodik. Első 
szállítm ánya a  kitörésgátló, kifolyó kitörésgátló, 
mentőszerszámok (21). A B ponton a vontató se
gítségével lerakodik. A következő fordulóban 
elviszi az összes vezetéket (19) m ajd egy utolsó 
fordulóban átviszi a kipufogóvezetékeket és 
dobokat (16) ezeket lerakja a B ponton -és be
vonul a központba.

A 30 tonna raksúlyú, csörlős terep járó  „f” 
gépkocsi a leszerelés 9-ik órájának közepén vo
nul fel az A fúrópontra, kiem eli és félrerakja 
az 1. sz. szivattyú t és a 4. sz. fúróm otort, ez
után felveszi a 2. sz. szivattyút, átviszi a B fú- 
rópontra és ott helyre rak ja  (4). Visszajön a vi
lágítóegység bódéért (15, átviszi és helyre rakja 
ezt is a B ponton. Az A ponton oldalra húzza 
a toronypadlón a  m egrakott nagyszánkót, be
húzza középre az emelőművet, feljár a szerelő- 
hidra és felveszi ez utóbbit, átviszi B pontra és 
és az o tt levő csörlős vontató segítségével felte
szi a torony m unkapadjára, a helyére húzza és 
beállítja (2). A következő fordulóban átviszi a 
nagyszánkót, ezt is felteszi a m unkapadra, m ajd 
egy utolsó fordulóban átviszi és helyére állítja

az 1. sz. szivattyút (1 és 3), ezzel ténykedését 
befejezve, bevonul a központba.

Az utolsó „g” gépkocsi 10 tonna raksúlyú 
csörlős terepjáró, az „f” gépkocsival egy idő
ben vonul fel és miközben az félre rak ja  az 1. 
sz. szivattyúegységet, felveszi az azt meghajtó 
5. sz. fúróm otort az előtétjével (8) és átviszi a 
B pontra, ahol leteszi, azonban nem a  gépalapra, 
hanem  valam ilyen a forgalomból kieső helyre. 
Visszajön, és mivel a 4. sz. .motor kiegészítő ra 
kom ányát képező kompresszoregység még nem 
szabad, a  többi m otor szétszerelése és kiiktatása 
még folyam atban van, átviszi és helyre rakja B 
ponton a brigádbódét (14). M ivel itt időköz
ben helyre kerü lt a 2. sz. szivattyúegység, felve
szi és helyre teszi ,az 5. sz. fúróm otort. M ire az 
A pontra visszaérkezik m inden m otor szállít
ható. Sorban átviszi a  4. sz. fúróm otort az elő
tétjével és a berendezés kompresszoregységé
vel (9) m ajd az 1, 2, és 3. sz. fúróm otorokat elő
tétjeikkel (5, 6 és 7), helyre rak ja  ■őket a  B pon
ton és bevonul az üzem központjába.

A fúróberendezés átszállítása ezzel befeje
ződött. A szállítócsoport akkor végzett jó m un
kát, ha a gépegységeket úgy helyezte el, hogy 
azokat m inden mozgatás nélkül össze lehet kap
csolni, a szerelvényeket és szerszámot pedig úgy 
hogy a fúróbrigád m inden egyes darabot a sze
relőkötél vagy m ajd a  csigasor és nagy kender
kötél segítségével e lé r,és  mozgatni tud.

Az egyes javításra szoruló gépegységek cse
réje  rendszerint átszereléskor történik. Ilyenkor 
a felvonuló járm űvek szállítják ki az új egysé
geket, a  hazavonulók pedig a javításra szoruló
kat viszik be a műhelybe. Mindez a szállítás- 
m ester ráterm ettségén múló feladat. Hogy en
nek m unkája m ennyire összetett, m ennyire 
nyomon kell követnie a  m unka m enetét, csak 
példaképen em lítjük  meg, hogy tudnia kell 
percről-percre hogy az egyes gépkocsik hol 
vannak, és m it csinálnak. Tekintsük a leszere
lés megkezdésétől szám ított 10.-ik óra elejét:

Az „a” gépkocsi ham arosan befejezi a B 
ponton a  forgatórúd, nyomóvezeték és fúrócső 
lerakását és indul a központ felé.

A „b” gépkocsi súlyosbítókat és m agfúrót 
rak fel az A ponton.

A „c” gépkocsi, az 50 m:i-es v íztartá ly t veszi 
fel az A ponton.

A „d” gépkocsi a  daruskocsi segítségével 
elkezdte a  rakodást az A ponton, a cem entrak
tá r  helyén.

Az „e” gépkocsi ú tban van az A és B pon
tok között a kitörésgátlókkal, mentőszerszá
mokkal, stb.

Az ,,f” gépkocsi éppen a 2. sz. iszapszi
va ttyú t veszi fel az A fúróponton.

A ,,g” gépkocsi ú tban van a B pont felé 
egy fúróm otorral.

A szállításm ester a fenti kép alakulását 
pillanatról pillanatra figyelem mel kell kísérje 
és ha egy gépkocsi meghibásodik, vagy elakad, 
azonnal át kell állítani a szállítási programot,
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m ert hiszen adott pillanatban a leszerelés alig 
fejeződött be, a szállítás még folyam atban van 
de m ár elkezdődik a felszerelés is, ennek vi
szont nem szabad elakadni, az egyes gépegy
ségeknek és szerelvényeknek ennek érdekében 
m eghatározott sorrendben kell a B pontra ke
rülni.

A fúróbrigád a leszerelés kezdetétől szá
m ított kb. 14.-ik  órában átm egy a B fúrópont
ra, ahol a  2. sz. iszapszivattyú m ár a helyén 
van, a másik szivattyú ham arosan megérkezik, 
a manifoldszánkó és a szívóvezeték rendelke
zésre áll, a brigádbódé a kéziszerszámmal a 
helyén van, így meg lehet kezdeni a  szivattyúk 
bekötését és a vezetékek kiépítését.

A szivattyúk szerelésével párhuzamosan 
jelentősebb, m integy 6 főből álló motorszerelő 
kapacitást kell biztosítani, hogy lehetőleg a 
szívóvezetékek felszerelésének és a m anifold
szánkó bekötésének végrée m ár forgó erőgép 
álljon rendelkezésre az emelőmű m eghajtására, 
hogy a felszerelés a leszerelésnél vázolttal e l
lentétes sorrendben folytatódhasson.

Az utolsó években a  fúrótornyoknak ár
bocokkal történő részbeni kiváltása új problé
m át vetett fel, am ennyiben parancsolóan szük
ségessé te tte  a  darus gépkocsipark jelentős fej
lesztését. Ennek a fejlesztésnek ki nem elégítő 
ütem e a főoka annak, hogy az árbocok beveze
tése óta az átszerelési idők meghosszabbodtak. 
Maga az árbocszerelés m ár darus gépkocsit, sőt 
gépkocsikat igényel, és bár elm arad a jelentős 
időigényű koronaszerelés, az a  körülm ény, 
hogy az árboc m unkapadjára nem  lehet a  nagy
szánkót feltenni, bizonyos m értékű többletm un
kát jelent, am it csak daruskocsival lehet meg
oldani. A nagyszánkón annakidején egy szál
lítási egységbe csoportosított szerelvényeket 
most daruval kell egyedenként m unkapadról 
gépkocsira és gépkocsiról m unkapadra rakni.

Az eddigiekből néhány következtetést von
hatunk le:

1. A fúrótelepek és fúróberendezések egy
ségesítésével az átszerelés ideje nagy
m értékben csökkenthető. Az egységes 
berendezéshez akár többletföldm unka 
árán  is egységes fúrótelep készítendő.

2. A gépegységek okszerű csoportosításá
val és megfelelő szállító szánkókra tö r
ténő szerelésével, megfelelő járm űpark 
kifejlesztésével a  fúróberendezés á t
szállítása igen nagy m értékben meg
gyorsítható.

3. Nemcsak a fúróberendezés maga, hanem  
annak tartozékai is pl. a tornyok, árbo
cok, tartályrendszer, csőhídak, bódék, 
stb. egyaián t egységesítendők. Az egysé
gesítés i t t  könnyű szállíthatóságot, a 
szerelési m unka lecsökkentését és egy
más közötti cserélhetőséget jelenti.

4. Az elm ondottak szem előtt tartásával és 
következetes megvalósításával elérhető 
az Uralmas 5D fúróberendezések eseté
ben éves átlagban a 3,9 napos átszere
lési idő, ami körültekintőbb m unkaszer
vezéssel és a  darus járm űpark  fejleszté
sével tovább' csökkenthető.

5. A nagy üzemköltségű fúróberendezések 
tényleges fúrásra  fordítható idejét az 
átszerelési idő csökkentésén tú l további

■ nagy m értékben lehet növelni ha a ré
tegvizsgálati m unkákra kisebb kapacitá
sú, kétdobos, portábilis, sa játtornyú ún. 
lyukbefejező berendezéseket rendszeresí
tünk.

A fenti 'ntézkedésekkel és a lerögzített e l
vek következetes szem előtt tartásával viszony
lag kis állóeszközállománnyal, fúróberendezé- 
cenként igen nagy fú rt évi m éterszám  teljesít
hető, ami kedvező m éterköltséget eredményez.
Ez a rendszer közepes olajfúrási tevékenységet 
folytató országban lényegesen kedvezőbb és 
gazdaságosabb, m int a  váltóberendezésekkel 
dolgozó fúrási üzemek szervezete.
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Mérnökgeológiai-építésföldtani „szolgálat” 
az Építésügyi Minisztérium területén

í r t a : Falu János

Az építőipari tevékenység, közvetlenül szo
ros kapcsolatban áll a földtannal, az alkalm a
zott földtani kutatással. Az építőiparral kap
csolatos földtani tevékenységet m érnökgeoló
giának, műszaki földtannak nevezzük, mely 
megnevezéséből adódóan is m utatja, hogy a 
földtani és műszaki tudom ányok együttes m ű
velését gyakorlati alkalm azását jelenti. Éles ha
tá r t vonni egyrészről a  földtan és mérnökgeo
lógia, m ásrészről pedig a  m érnökgeológia és 
m űszaki tudom ányok között nem lehet, m ert 
az em lített két alapvetően meghatározó tudo
m ányon kívül is tárgykörével több tudom ány 
egy-egy ágazatát érinti, azt alkalmazza. A m ér
nökgeológia, m in t a földtani és műszaki tudo
m ányok határterü letének  tudom ányága, ha
zánkban nem nagy m últra tek in thet vissza. Ez
zel is m agyarázható, hogy szakágaink összeté
tele egyes szakcikkszerzők szerint más és más 
Hazai viszonylatban a  mérnökgeológia fogalom
körének tisztázását nagym értékben nehezíti a 
geológus és m érnökoktatásban, így ezen szak
em berek szem léletében rejlő alapvető különb
ség is.

A mérnökgeológia, tárcán belül m űvelt 
két leglényegesebb ága:

1. Építésföldtan, m ely a tervező m érnök 
szám ára kijelöli a műszaki létesítm ények 
telepítésére legalkalmasabb, vagy azo
nos m űszaki és földtani jellem zőjű te 
rületeket, ill. telepítés, alapozás szem
pontjából értékel egy, vagy több terü le
tet.

2. Építőipari nyersanyagok földtani ku ta 
tása, m ely során az építőanyagipar 
alapanyagai kerülnek kom plex földtani 
kutatással feltárásra és a felhasználha
tóság, beépíthetőség szem pontjából m i
nősítésre.

Lényegében e gyakorlat alkotta felosztás 
fő vonalaiban egyezik a KGST Földtani Á llan
dó Bizottsága M érnökgeológiai Szekciójának 
1960-ban elfogadott megfogalmazásával, mely 
többek között a m érnökgeológiáról azt mondja, 
hogy: „M unkaterülete a föld felszíni rétegei
nek, m in t építési területnek, vagy építési 
anyagnak és az építési térnek  tanulm ányozása.”

Az alkalm azott földtan, tehát egyrészt a 
m érnöki létesítm ények és velük kölcsönhatás
ban lévő kőzetek közötti kapcsolattal, másrészt 
pedig e  kőzetek építőanyagként való felhasz
nálásának kutatásával foglalkozik az építőipa
ron belül. Az előbbivel a szűkebb értelem ben 
vett műszaki földtan, az előtervezés, az utób

bival pedig az építőanyagipari földtani nyers
anyagkutatás foglalkozik.

Az alábbiakban a mérnökgeológiainak az 
építőipari nyersanyagok földtani kutatásával 
kapcsolatos, — m int jelen időszak tárca — 
szem pontjából leglényegesebb — tevékenység
ről igyekszem áttekintő tájékoztatást adni.

Szervezetileg 1965. július 1 óta beszélhe
tünk  a  tárca  földtani szolgálatáról. A „szolgá
la t” kifejezés jelen esetben sem szervezetileg, 
sem tartalm ilag nem fedi a földtani szolgála
tokról k ialakult nézeteinket, azt csak a más 
terü leten  kialakult gyakorlat eddigi szóhasz
nálat kedvéért alkalmazzuk.

Az ÉM építőanyagiparához az alábbi vá l
lalatok és trösztök tartoznak:

Cem ent- és Mészipari Országos Vállalat 
(CEMOV)

Kő- és Kavicsipari Tröszt
Tégla- és Cserépipari Tröszt
Finom kerám iaipari Országos Vállalat (FOV)
Üvegipari Országos V állalat (ÜOV)
Nyersanyagellátás, így a  földtani nyers

anyagkutatás szempontjából sem tartozik a 
FOV és az ÜOV a  tárcához, m ert önálló bánya- 
m űvelést nem folytatnak, a feldolgozásra ke
rülő nyersanyagot a Nehézipari M inisztérium 
tól, ill. importból szerzik be, csak á mészkő 
igény kielégítését biztosítják az Építésügyi Mi
nisztériumhoz tartozó bányaüzemek.

Az első három vállalat, ill. tröszt a bánya- 
m űvelésen át a készterm ék előállításáig m in
den m unkafázist maga végez, a földtani ku ta
tást egyes vállalatok alvállalkozóval végezte
tik.

A fenti szilikátipari vállalatokon kívül az 
Építőipari Főigazgatósághoz tartozó Kőfaragó 
és Épületszobrászipari Vállalat is üzem eltet bá
nyákat és végez földtani kutatást, így földtani 
szakfelügyelet szem pontjából is természetesen 
elsődlegesen az ÉM-hez tartozik.

Az Országos Ásványvagyon Bizottság, u ta
sítások a  Bányatörvény és Beruházási Kódex 
újberuházások, vagy rekonstrukcóik esetén, de 
meglévő bányaüzem ek művelése esetén is a 
nyersanyagkészletek m egkutatását és dokum en
tálását írják  elő. Ezek az utasítások, melyek 
helyesen a kutatási zárójelentés összeállításá
nak m ódjait is előírják, új feladatok elé állítot
ták  az egyes iparágak beruházással és bánya- 
műveléssel foglalkozó szerveit.

Az államosítás idején kiskapaeitású, álta
lában korszerűtlen üzemelésű bányákat vettek 
át az iparágak, m elyekkel az építőipar rohamo

61



san növekvő építőanyag igényét nem  lehetett 
kielégíeni. Az anyag és az építőipar közötti 
összhang m egterem tése az utóbbi években pe
dig az építés iparosítása, szükségszerűen megkö
vetelte — egyéb ható tényezőn kívül — a nép- 
gazdaságilag fontosabb üzemek korszerű gépe
sítését, rekonstrukcióját. A bányák nyersanya
gának kutatása, ill. a  tartalékkészletek m ennyi
ségének növelése azonban nem  ta rto tt lépést 
a  gépesítéssel, a term elés általános növekedésé
vel. Földtani ku tatásként a m agánbányák nyi
tása elő tt általában alkalm azott „geológiai szak
vélem ényezést” folytattak. Míg a  kisebb m agán
bányáknál ez a módszer esetenként megfelelt, 
addig a  többszrösére fokozott term elésű üze
meknél a  tervszerű term elés biztosítása érde
kében ez nem elégséges. A földtani kutatás 
hiánya okozta, hogy jó néhány bányánál m ű
velési nehézség jelentkezett, a  fedő-meddő vas
tagság nem v á rt változása, a minőség romlása, 
vető m enti haszonanyagelvékonyodása, vagy 
teljes hiánya, stb. következtében. A földtani 
kutatás általánosságban teh á t elm aradt a fej
lődéstől, elsősorban nem  azért, m ert annak 
s ükségszerűségét nem  ism erték fel, hanem  a 
kutatási költség, valam int időigényes volta, és 
tegyük hozzá a helytelen földtani „kutatási” 
szemlélet m iatt is.

Csaknem m inden lényegesebb építőanyag 
bányaüzemhez készült földtani szakvélemény, 
hagyományos földtani térképezési módszerrel, 
körülhatárolva a  haszonanyag várható  horizon
tális és vertikális elterjedését, leíró módszer
rel ism ertetve a nyersanyag földtani-kőzettani 
adottságait. Fúrások — feltárások, laborvizs
gálatok és megfelelő geodéziai felvételek nél
kül készült szakvélem ények általános tá jé 
koztatást adtak egy-egy bányaüzem  környéké
nek földtani felépítéséről, bányam űvelési te r
vek készítéséhez azonban m ár kevésbé voltak 
megfelelők. Természetesen nem tud tak  feleletet 
adni a  fedő-haszonanyag arányára, a m űvelés 
során várható minőségi változásra, a készlet- 
mennysiégre, stb. Az adott időpontban, az adott 
viszonyok között hasznosnak m inősültek e  m un
kák, mai szemmel nézve azonban nem érték  el 
céljukat, m ert általánosságban konkrét fel
használhatóságuk nem volt, sok esetben olyan 
szemlélet kialakulását segítették elő, am ely a 
földtani kutatás szerepét, jelentőségét alábe
csülte. Sajnos még a legutóbbi időszakban is 
készült néhány felhasználhatóságával a földta
ni kutatás hitelét rontó m unka. Akadályozta a 
földtani kutatás hatékonyságát az is, hogy ese
tenként helytelenül m egválasztott területen  
fo lytattak  költséges kutatást, és annak eredm é
nyes volta esetén is elm aradt a bányanyitás, 
gazdaságossági, vagy egyéb okok m iatt.

Az ÉM geológus szolgálatának egyik fő 
feladata, megszervezni a rendszeres földtani ku 
tatást és összhangba hozni az OÁB előírásokat, 
az üzemelők részéről jelentkező igényekkel és a 
feltárást, ku tatást végző szervek adottságaival.

A földtani kutatás szükségességét az elő
zőekben felsoroltakon kívül az a tény  is meg
követeli, hogy a régi m agánvállalatok, a jobb, 
kevésbé lefedett nyersanyaglelőhelyekre te le 
pültek. Ezek a  több évtizedes művelés során 
részben kim erültek, részben pedig a  helytelen 
bányam űvelés m iatt — a medőhányó rossz el
helyezése, az üzem épületek és u tak  helytelen 
telepítése, rosszul k ialak íto tt üzemszintek, stb. 
következtében — komoly készletm ennyiségek 
m aradtak lem űvéletlenül. Feltétlenül negatívan 
éreztette ha tásá t term elési szempontból — e l
sősorban a  kő- és kavicsipar terü letén  — a 
Földtörvény és a term észetvédelm i területek  
term elésből való kivonása.

Az építőanyagipari földtani kutatás fon
tosságának felism erése oda vezetett, hogy ha 
csírájában is, de egy-egy geológus, vagy tech
nikus beállításával többé-kevésbé rendszeres 
földtani m unka indult meg az iparágak te rü 
letén.

Az alábbiakban iparágak szerinti bontás
ban vázlatosan ism ertetem  a tárcán  belül folyó 
földtani ku tatási és készletvagyon gazdálkodási 
tevékenységet, azzal a megjegyzéssel, hogy kö
zel sem  tekinthető  teljesen rendezettnek, vég
legesnek, — sem szervezetileg, sem m ódszerta
nilag ezen m unkánk.

Az ism ertetés során egyú tta l kiegészítést 
és helyesebb m egvilágítást nyer, az egyes ipar
ágakon belüli eddigi földtani .munka, m int 
ahogyan azt a Földtani K utatás 1965. VIII. 
évfolyam 2. szám ában m egjelent dr. Karácsonyi 
Sándor — Varga M árton által írt cikk ta rta l
mazta.

Egyúttal választ ad a cikk szerzők által fel
ve te tt néhány kérdésre, többek között arra, 
hogy az Építésügyi M inisztérium  keretén belül 
hogyan indult meg a  földtani ku tatás összefo
gását, irányítását jelentő földtani szolgálat te 
vékenysége.

Cem ent- és mészipar

Az iparághoz tartozó hét gyár, bányaüze
m ének intenzív nyersanyagkutatása, tu la jdon
képen 1962-ben indult meg. Az elm últ évek 
során lényegében befejeződött a  nyersanyag- 
készletek bányaüzem enként! felmérése, mely 
a lapján a fejlesztési igényeket is figyelembe 
véve, reális kutatási te rve t lehetett kidolgozni. 
Az iparágon belüli földtani m unkát, a kész
letek  nyilvántartását, a készletekkel való helyes 
gazdálkodást, az éves készletm érleget és k u ta 
tási tervet az Országos Vállalat bányam érnöke 
készíti. A nyersanyagkutatás terü letén  komoly 
kezdeményező m unkát végzett az Építőanyag
ipari Központi K utató Inézet, jelenleg Szilikát
ipari Központi K utató In tézet (SZIKKI). Az 
alvállalkozók bevonásával készített fúrások, 
földtani és technológiai vizsgálatát, m inősíté
sét, az összefoglaló földtani jelentések készíté-
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sét az Intézeten belül végezték. Ezideíg az 
alábbi kutatásokról készült zárójelentés.

Bélapátfalva V anna-réti agyagpala kutatás 
és Hejőcsafoa agyagkutatás részletes fázisban.

Felném et mészkő és agyagkutatás, valam int 
Beremend mészkő és agyagkutatás előzetes fá
zisban.

Az ÉAKKI-n kívül nyersanyagkutatást vé
geztek a M agyar Állami Földtani Intézet irányí
tásával, előzetes kutatási szinten Vácott és Ta
tabányán.

Jelenleg az Észak-M agyarországi Földtani 
K utató Vállalat közrem űködésével Vác, a Föld
mérő és Talajvizsgáló V állalattal közösen pedig 
a Lábatlani és Berem endi üzemek teljes nyers
anyagkutatását végzik. Még 1966-ban indul a 
Tatabányai, és Hejőcsabai mészkő részletes ku
tatása is. A fen ti kutatásokkal gyakorlatilag az 
iparág legégetőbb nyersanyagellátási problém ái 
megoldást nyernek.

Az építőanyag kutatás terü letén  legrende- 
zettebbnek a cem entipari nyersanyagkutatáso
kat tekinthetjük. Az eddig készült kutatások
kal lényegében olyan kutatási, értékelési kész
letszám ítási és jelentés összeállítási gyakorlatot 
sikerü lt kialakítani, m elyre az egyéb építő
anyagok feltárása során is célszerű támasza.)d • 
n'. Az utóbbi évek cem entipari nyersanyagku
tatásainak legnagyobb problém ája az időténye
ző volt. A kutatás szükségességének elhatáro
zásától a zárójelentés elfogadásáig évek teltek 
el. A Hejőcsabai agyagkutatás, ha a kutatás 
különböző fázisait is figyelem be vesszük, m in t
egy 10 évig tarto tt. j

A Báránya-m egyei új cem entgyár nyers
anyagfeltárása a  ku tatási terv  és az eddig e l
végzett kutatás ütem e alap ján  lényegesen ked
vezőbbnek mondható, m in t az eddigi kutatáso
ké.

A cem entiparban általában az üzemek 50 
éves nyersanyag igényének biztosítására foly
nak kutatások, m elyek során az OÁB előírások
tól és az egyéb nyersanyagkutatásoktól e lté
rően a teljes földtani készletek feltárására álta
lában nem kerü l sor, m ivel egy-egy lelőhelyen 
az 50 éves nyersanyagszükségleténél lényegesen 
nagyobb időre szóló nyersanyagkészletek ism er
tek.

A készletek egyetemes kondicionálása meg
oldatlan kérdés, m ivel a különböző technoló
giával dolgozó üzemek, egyúttal különböző 
nyersanyag minőségi igényeket is jelentenek. 
Az eddig készült zárójelentések legsebezhetőbb 
pontjai is, éppen a  minőségi vizsgálatok, a tech
nológiai értékelés volt. A cem entipari kondi
cionálást a SZIKKI ez évben m egkezdett ku ta
tása során készíti el, m ely a cem entipari nyers
anyagkutatások minőségi értékeléséhez kötele
ző irányelvül szolgál.

Kő- és kavicsipaf

Az iparághoz tartozó bányaüzem ek kőzet- 
taüánkén ti megoszlása a következő:

gránit 1 bányaüzem
riolit 1
rio littufa 2
andezit 1 4  h' -
bazalt 7
diabáz-gabró 2
mészkő lü
homokkő 1
kavics 7

Az iparág a term elt kőzetféleségek alap-
ján  tovább bontható a kőiparra, mely az egyes 
terü leti vállalatok irányítása a la tt üzemelteti 
a bányákat és a Kavicsbánya Vállalatra, m ely
hez az építőanyagipar nagyobb kavicsbányái 
tartoznak.

A  kőipar terü letén  az állam osítást követő 
években fúrásokra támaszkodó földtani ku ta
tásokat végeztek. A kutatások elsősorban a 
term észetvédelem  következtében leállított Ba- 
laton-környéki bazaltbányák pótlására, a Ba
laton felvidékre és a  Tokaji-hegység területére 
korlátozódtak- A Tröszt az utóbbi 10 évben 
9 helyen végeztetett fúrásokkal — aknákkal 
kom binált földtani kutatást.

A kutatásokkal fe ltárt terü letek  közül je
lenleg hat, a tartalékkészletek terü letének  be
sorolásában van.

A kőipar terü letérő l készített földtani ku
tatási jelentések közül az OÁB négyet elfoga
dott, m elyeket a M agyar Állami Földtani In té
zet (dr. Jugovics Lajos) készített.

A Trösztön belüli földtani szolgálatot a 
Bányam űvelési és Robbantástechnikai Csoport 
végzi, bányam érnökök vezetésével. A vállalatok 
közül a Pestvidéki Kőbánya V állalatnál egy 
geológus, Középdunántúli Kőbánya Vállalatnál 
pedig egy geológus technikus végez földtani 
tevékenységet. A többi, Északmagyarországi, 
M átravidéki és D éldunántúli Kőbánya Válla
latnál a bányaföldtani tevékenységet, bánya
mérnökök, bányatechnikusok látják  el. A kö
zeljövő feladata a kőipar terü letén  az igények, 
a gazdasági lehetőségek és a földtani adottságok 
összehangolásával olyan kutatási m etodikát k i
dolgozni, am ellyel a ku tato tt te rü let készletének 
m ennyiségét és minőségét, az OÁB előírások
nak is megfelelően lehessen dokumentálni.

A kavicsipar terü letén  a meglévő bánya
üzemek feltártságát, m egkutatottságát illetően 
kedvezőbb a  helyzet, m int a  kőiparban. Nyék- 
ládházán, Csepelen, Délegyháza m indkét bá
nyaterületén, és Gyékényesen részletes kutatás 
volt. Előzetes kutatás volt Miskolc, Hatvan és 
Szalkszentm árton térségében. Ezen területek 
részletes ku tatására  a tervezettek szerint ez 
évben kerül sor.

A földtani ku tatás során pillérfúrásokra 
támaszkodó, geoelektromos m érésekkel került
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feltárásra a  kavicsmezők készlete. A kavics- 
kutatások zárójelentését az FTI á llíto tta  össze, 
az OÁB követelm ényeinek megfelelően.

Jelenleg az ÉGSZI, SZIKKI és az FTI a 
Kő- és Kavicsipari Tröszt megbízásából orszá
gos „kavicskatasztert” készít, m ely felvétel lé
nyegesen e ltér a MÁFI 1952-ben összeállított 
hasonló anyagától. Az 1966—67-ben készítendő 
tanulm ány, a m ár művelés a la tt lévő, vagy re
m énybelinek minősülő terü letek  bányaföldtani 
és minőségi osztályozásán túl, gazdaságossági 
rangsorolást is készít. A tervek  szerint a fel
vevőhelyek és a lehetőségek alapján rangsorolt 
területeken a kutatást felderítő-előzetes-részle- 
tes fázisban kívánjuk elvégezni.

A közeljövő közvetlen feladata, hogy az 
Alföld kavicsigényének kielégítésére a  B erety- 
tyó-Körösök vidékén legalább közepes kapaci
tású üzem telepítésére alkalmas lelőhelyeket 
tárjunk  fel, m ellyel egyrészt a távolról történő 
szállítás kiküszöbölésével a  fővasútvonalak te 
herm entesítését, m ásrészt pedig a term ék-egy
ségre eső költségek csökkentését lehetne elérni. 
Az ÉM-hez tartozó építőipari kivitelező vállala
tok is üzem eltetnek az ország terü letén  szét
szórtan kiskapacitású kavics és homokbányákat. 
Ilyen legjelentősebb a 4. sz. Épfu kezelésében 
lévő Győr Sashegy-pusztai kavicsbánya, m ely
ből az elm últ 10 év során m integy 2 millió m3 
kavicsot és homokot term eltek  ki.

Tégla- és Cserépipar
Az iparágak közül, egyedül a  Tégla- és 

Cserépipari Tröszt rendelkezik bányaföldtani 
csoporttal. A rendszeres bányaföldtani m unká
kon kívül, az egyes bányaüzem ek nyersanyag
készletének kutatását, a készletek kategorizálá
sát, a földtani jelentések összeállítását, a  kész
letmérleget, az éves kutatási tervet és a bánya- 
lefedési terveket is e  csoport végzi.

A Tröszt 187 bányaüzem e közül, mindösz- 
sze 3 üzem rendelkezik az OÁB által elfogadott 
nyersanyagkészlettel. A csoport rendkívül nagy 
m unkát végez az üzemek nyersanyagkészleté
nek feltárásában, kis létszám a következtében 
azonban nem tud  lépést tartan i a m űvelés so
rán jelentkező minőségi és m ennyiségi prob
lém ák megoldásával. A sajá t fúróberendezések
kel rendelkező csoport éves tervében általában 
10—12 bánya készletének m egkutatása szerepel, 
azonban a  csoport és a labor korlátozott kapa
citása következtében nem megfelelő módon ke
rül dokum entálásra a kutatás, ill. csak két- 
három terü letrő l készül évente összefoglaló je 
lentés. A jövő legfontosabb feladatának tek in t
jük  a  földtani kutatás ütem ének fokozását, vagy 
a csoport kapacitásának növelésével, vagy pe
dig a kutatás és jelentésösszeállítás alvállalko
zókkal történő készítésével.

A Trösztön belül folyó kutatások gyakorla
tilag, az ún. üzemi kutatások kategóriába so
rolhatók, mivel elsősorban a napi term eléshez 
szükséges készletet tárják  fel. Új üzem telepí

tésre a következő ötéves tervben  nem kerül 
sor, csak a meglévők rekonstrukciójára, így 
m inden kutatással a  meglévő feldolgozó üzem 
közvetlen környékéhez kell csatlakozni, ami 
eleve megköti a kutatások helyét. Ez a körül
m ény esetenként rendkívül kedvezőtlenül be
folyásolja a kutatások eredm ényét, azok idő
beni m enetét és gazdaságosságát.

Kőfaragó- és Épületszobrászipar
A  Vállalat kezelésében lévő 10 bányaüzem 

földtani szolgálatát egy geológus technikus 
látja  el. A bányaüzem ek általában kis kapaci
tásúak, főleg kézierővel tö rtén ik  a művelés. Az 
elm últ években csupán a siklósi Zuhánya bá
n y a  terü letén  fo lytattak  kutatást, a kutatás 
azonban negatív eredm énnyel zárult, az üzem 
jelenleg nem  term el.

A bányaüzem ek nyersanyagkészletének 
m ennyisége és minősége általában tisztázott
nak tekinthető. Ez évben a  süttői édesvízi mész
kő feltárására kerü l sor, m elynek kutatási te r
vét az OÁB elfogadta.

A földtani szolgálat feladata, új, tömbkő 
fejtésre alkalmas töm ött mészkő- m árvány és 
eruptív  kőzetlelőhelyek felkutatása, m ellyel el
sősorban im port díszítőkő pótlását lehetne el
érni. Ez évben kerü l sor a  Karmacs környéki 
pannóniai homokkő földtani kőzetmechanikai 
vizsgálatára, esetleg új bányaüzem  telepítésére.

Összefoglalás:
M egállapítható, hogy az ÉM terü letén  lét

re  jö tt a földtani szolgálat, m egtettük a kezdeti 
lépéseket, m unkájának kialakítása, rendszeres
ségének biztosítására. A szolgálat létrehozása 
óta e lte lt közel egy év bizonyítja, hogy az 
iparágak bányam űszaki csoportjai igénylik az 
ÉM földtani szolgálatának közvetlen irányító 
tevékenységét, egy-egy kutatásban való opera
tív  részvételét.

Az előzőekben m ár em líte tt negatív jelen
ségek ellenére is lényeges fejlődés tapasztalha
tó a tárcán  belüli, földtani kutatás vonalán, 
m elyet a ku tatásra szánt összegek alakulása is 
bizonyít. Az 1965. évben ténylegesen ku tatás
ra  fordíto tt 7,1 millió F t m integy kétszerese 
vöt az 1964-es kutatási összegnek. Az 1966-ra 
tervezett kutatási költség pedig 17 millió Ft, 
mely az egyes iparágak között, a táblázatban 
közöltek szerint oszlik meg:

Iparág
T e rv e z e t t

k u ta tá s
e F t-b a n

F ú r á s i
e g y s é g á r

e F t-b a n

CEMOV 11300 1,29
Kő- és Kavicsip. Trös 

kő 3350 2,50
kavics 420 0,15

Tégla- és Cserépip. T. 1610 0,30
Kőfaragó Vállalat 350 0,41
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Á kutatásra tervezett Összegek nem tük 
rözik híven az iparágak kutatási volumenét, 
m ert a fúrások iparágankénti átlagegységára 
nagyon eltérő,

A fúrási egységárban m utatkozó nagyság- 
rendi eltérések oka, az egyes kőzetféleségek 
fúrhatósági különbözőségéből és a fúrást kivi
telező vállalatok fúrási árrendszeréből adódik. 
A sa já t rezsiben, vagy ÉM V állalat által vég
zett fúrások egységára lényegesen kedvezőbb, 
m int a  tárcán  kívüli vállalatok által készített 
fúrásoké. Ez a gazdaságossági kérdés előtérbe 
helyezte az ÉM-hez tartozó fúrókapacitással 
rendelkező vállalatok fokozatos bekapcsolását a 
nyersanyagkutatásba. A fúrási kapacitás növe
lése érdekében ez év elején, 2—2 fúróberen
dezést helyeztek üzem be a Tégla- és Cserép
ipari Trösztnél és az FTI-nél.

A felsorolt ku tatásra  tervezett összeg, a 
Központi Földtani H ivatal perspektivikus h ite l
kerette l együtt, kereken 20 millió Ft, m elynek 
szakszerű felhasználása a kutatások irányítása 
és értékelése rendkívül nagy feladatot ró a 
szolgálatra, a ku ta tást végző intézményekre.

A közeljövő feladata tárcán belüli utasí
tással rendezni a  földtani kutatási tevékenysé
get, az iparági földtani szolgálatok m unkáját. 
További feladat az építőanyagkutatások tervé
nek és zárójelentésének központi ny ilván tartá
sát létrehozni, m ivel az ÉM nem  rendelkezik 
földtani kutató  vállalattal, így a kutatásokat 
különböző intézm ények végzik, ezért az elké
szült dokum entációk is különböző terv tárakban  
találhatók.

Komoly anyagi és erkölcsi segítséget jelent 
a  szolgálat előtt álló kutatási feladatok meg
oldásában, hogy a  földtani táv la ti kutatási hi
telkeretből 3 millió F t-o t fordíthatunk a ce
m entipari alapanyagok, kő, kavics és díszítő
kövek kutatására.

Nagy segítséget jelent a  tárca földtani 
m unkájának kialakításában, megszervezésében 
a Központi Földtani H ivatal közvetlen operatív 
közreműködése, részvétele kutatási terveink 
elkészítésében, azok gyakorlati megvalósításá
ban.

Szemle

Kevés kőzettani fogalomnál, kifejezésnél 
találunk  a  világirodalom ban annyira  ellentétes 
definíciókat és használatot, m in t éppen a tex 
tú ra  és s tru k tú ra  fogalmánál. Az angol és rész
ben a francia geológiai irodalom éppen ellen
kező tartalom m al használja ezeket a  kifejezése
ket, m int a  szovjet. Nem véletlen tehát, hogy 
Betehtin és szerzőtársai, több m int 400 oldalas 
könyvük első három  fejezetét a tex tú ra  és 
s truk tú ra  fogalmi tisztázásának szentelték. — 
A tö rténeti és általános vonatkozások tisztázása 
u tán  különös részletességgel tárgyalják  a szer
zők az ércek textúrális, struk tú rális  sajátossá
gait, A gazdag, főként mikroszkópos csiszolati 
fényképanyag szinte atlaszszerűséget kölcsönöz 
a könyvnek. Mégsem atlasz, inkább jól sikerült 
kézikönyvnek nevezhető.

Elméletileg messze többet ad az atlaszok 
szűkszavú magyarázóinál, az egyes érácásvány- 
képző folyam atok m akro- és mikroszkópos jel
lemzőinek, „ism ertető jeleinek” (priznaki) 
hangsúlyozott ism ertetésével pedig különösen 
jó kézikönyvnek bizonyul a  gyakorlati kutató

geológus szám ára is. Érdekesek a  kolloid olda
tok ércképződési szerepét tárgyaló fejezetei, 
és értéke a  műnek, hogy m indjárt fel is sorol
ja, ábrákon, csiszolat-felvételeken bem utatja  a 
kolloid oldatok folyam ati jelenlétére utaló tex 
tú rális- és struk tú rális  sajátosságokat. Hason
lóképpen ism erteti a m etaszom atikus folyam a
tok tex túrális, struk túrális kihatásait, a folya
m at felism erését szolgáló szöveti jellem vonáso
kat, „ism ertető je l”-eket is.

Laboratórium ban, főként kőzet- és érccsi- 
szolatokkal foglalkozók szám ára az érccsiszolat 
készítés és értékelés módszereinek leírásával 
n y ú jt a  gyakorlatban jól hasznosítható gon
dolatokat.

A mű 19 fejezetből áll. Az első három  fe
jezet, m int m ár em lítettük, a kőzet- és ércszö
veti alapfogalm akkal ism erteti meg az olvasót. 
A IV—IX. fejezet az ércásványok képződését, 
a X—XIV. fejezet pedig az ércek és ércásvá
nyok m echanikai és geokémiai hatásokra tö r
ténő másodlagos átalakulását tárgyalja, első
sorban ércmikroszkópiai alapon. — Ennek so
rán a szerző hangsúlyozza azokat a szöveti 
jegyeket, m elyek egy-egy ércásvány képződési 
körülm ényeire, vagy az ércképző folyam at va
lam ely szakaszára különösen jellemzőek.

65



A XV., XVI. fejezet szintetikus jellege jól 
kitűnik. Az egyes ércásványok képződési és 
epigenetikus átalakulási folyam atainak ism ere
tében ezek a fejezetek az ércesedés té r- és idő
beli lefolyását vizsgálva, az ércásvány képző
dési stádium okat és jellemző ércparagenizese- 
ket tárgyalják. — Az utolsó fejezetek az ércek 
és ércásványok vizsgálati módszereivel és azok 
gyakorlati jelentőségével foglalkoznak.

A legutolsó, XIX. fejezet az egyes ércek 
dúsítási, dúsíthatósági adottságainak m ikrosz
kóp! vizsgálatát m uta tja  be jellegzetes példá
kon. A dúsítandó érc szöveti sajátosságainak 
megismerése (a szemcsék perem i, vagy centrá
lis részén helyezkedik-e el a dúsítandó érc- 
anyag, m ilyen a dúsítandó és a  meddő anyag 
térbeli viszonya, stb.) nem egy esetben nehéz, 
ipari ércflotálási problém ák m egoldását ered
ményezte. — A felsorolt példák ügyes k ivá
lasztásával, nem közvetlenül a szűkebb szak
terü lette l foglalkozó szakem ber szám ára is gon
dolatébresztő, tanulságos fejezetet alkottak  a 
szerzők.

Kár, hogy a könyvben ism ertetett előfor
dulások, érc- és kőzettípusok, példák csaknem 
kizárólag szovjet vonatkozásúak, és a  könyv 
nem öleli fel, — sikerü lt tárgyalásm ódjával, — 
a világ többi nagy ércelőfordulását. Használ
hatóságából azonban ez m it sem von le.

Hazai vonatkozásban, érces problém ákkal 
foglalkozó geológusaink számára, feltétlenül 
igen jól hasznosítható, gondolatébresztő, élve
zetes olvasmány. Világos, gördülékeny nyelve
zete, a  kö tet ízléses, szép kiállítása, gazdag 
fényképanyaga különösen értékessé teszi.

Mátyás Ernő

A könyvet geológusképzéssel foglalkozó 
felsőoktatási intézm ények hallgatói számára 
adták ki tankönyvként, azonban egyébként is 
nagy érdeklődésre ta rth a t számot.

A bevezető rész a radioaktív elemek geo
kém iájának főbb kérdéseit tárgyalja, valam int 
a szokásos ásványtani csoportosításban ism er
teti a legelterjedtebb u rán- és tórium ásványo
kat. A szerzők nagy figyelm et fordítanak a ra
dioaktív nyersanyagok különböző képződési' 
körülm ényeire. Az eddig m egjelent összefog
laló uránteleptani m unkák közül egyedülállóan 
legnagyobb sú ly t az üledékes uránlelőhelyek 
ism ertetésére fektetik, am elyekre a jelenlegi 
adatok szerint az ipari készletek és a term elés 
nagyobb hányada esik. Ezzel a m unka előnyö
sen különbözik az összes eddig m egjelent ké
zikönyvtől.

A szerzők az üledékes uránlelőhelyek új 
rendszerezését adják. V élem ényünk szerint he
lyesen a genetikai alapelveket helyezik e lő tér
be a lelőhelyek felosztásánál. Meggyőzően ér

velnek az egyes szélsőséges, az U-felhalmozó- 
dást egy szemszögből felfogó szerzők csoporto
sításával szemben. A különböző lelőhelytípusok 
ism ertetésénél a  szerzők kiem elik az érctelepek 
képződésének szakaszosságát és azt a befogadó 
kőzetek összetételével és fejlődéstörténetével 
szoros kapcsolatban vizsgálják. Az üledékes 
uránlelőhelyek szakaszos (stadiális) képződésé
nek szemlélete több gondolatébresztő elem et 
tartalm az.

A lelőhelyeket tárgyaló fejezetekben — 
az ism ert alapvető m unkákon túlm enően — 
szerzők új adatokkal tárgyalják  az u rán  és a 
szerves m aradványok kapcsolatát. Saját vizs
gálataik alapján világítják  meg pl. a karboná
tos kőzetekben előforduló U-lelőhelyek kérdé
sét is.

A m etallogén korok és provinciák kérdé
sével a szerzők csak röviden foglalkoznak. A 
problém a jelenleg még sok oldalról vitatott, 
és így az irodalm i adatok rövid tényszerű is
m ertetése a  könyv céljának megfelel.

A túlnyom órészt üledékes kőzetekből fel
ép íte tt M agyarország nyersanyagkincseinek ku 
tatásával foglalkozó geológusok szám ára a 
könyvben ism ertete tt adatok és elm életi követ
keztetések m ind az uránkutatásra  érdemes te 
rü letek  fontossági besorolásánál, m ind tudo
mányos szem pontból nagy jelentőségűek. A m ű 
értékét növeli a fejezetek logikus gondolatme
nete  és könnyen olvasható stílusa is.

Sajnálatos, hogy a kis példányszám  m iatt 
a  könyv beszerzése nehézségekbe ütközik.

Virágh Károly

A földtan egy-egy ágában elért fejlődést 
dokum entáló és a további kutatás lehetősé
geire rám utató  szakkönyvek szám ának növe
kedése m ellett állandóan nő az igény a kiala
kuló új kutatási módszerek gyakorlati alkal
m azását tárgyaló  m űvek irán t is. Szerző ezt az 
ű rt igyekszik betölteni azáltal, hogy a nyers
anyagkutatás te rén  működő geológusok kezébe 
rövid kutatási ú tm utató t ad.

A ku tatás fő fázisainak megfelelően a 
könyv két részre oszlik: az első rész új nyers
anyag-telepek felderítésének m etodikájával, a 
m ásodik rész pedig a m egism ert lelőhelyek 
rendszeres m egkutatásával foglalkozik. Az első 
rész különös értéke, hogy a geokémiai és geo
fizikai módszerek tájékoztató jellegű, elsősor
ban a  megfelelő módszer kiválasztására ráve
zetni kívánó ism ertetésén túlm enően részlete
sen foglalkozik a nehézásvány-vizsgálatok gya
korlati alkalm azásával is.

A m unka m ásodik része a  ku tatást lezáró, 
a közvetlen term elést előkészítő földtani jelen
tés összeállításának fő szem pontjait tartalm az
za. Ebben a részben szerző különösen beha
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tóan foglalkozik a további gazdasági becslés 
hitelességét megalapozó m intavétel problém ái
val. A készletbecslést kiegészítő rajzos doku
mentáció kidolgozását szerző elsősorban a gaz
daságosság szolgálatába állítja, s a földtani ér
tékelés m ellett a bányam űszaki rész elkészí
téséhez, a  megfelelő művelési mód kiválasztá
sához is hasznos segítséget nyújt.

A m ű nemcsak célkitűzésében, hanem  szü
letését tek in tve is jellegzetesen gyakorlati je l
legű: m egírását szerzőnek a fejlődő országok
ban végzett többéves földtani kutatóm unkája 
előzte meg. Bár e  háttérhez igazodóan a könyv 
földtanilag kevéssé ism ert terü leten  folyó ku 
tatóm unkát tételez fel, az alkalm azható ku ta
tási módszerek áttekintése hazai geológusaink 
szám ára is hasznos lehet.

Szatmári Péter

A Szovjetunió légiföldtani trösztje m un
kaközösségének összeállításában jelent meg „Az 
ásványi nyersanyagok földtani térképezése és 
felderítő kutatása során alkalm azott légi mód
szerek” c. m unka második része.

Az első rész után, m ely a légiföldtani ku
tatások általános elveit, s a  légi módszerek fej
lődésének és alkalm azásának fő irányait tá r 
gyalja, a második rész ké t kötete regionális 
légiföldtani kérdésekkel foglalkozik, mégpedig 
az I. kötet Közép- és Keletszibériával (B. N. 
Leonov szerkesztésében), a II. kötet Közép- 
ázsiával és Kazahsztánnal (Ju. Ja. Kuznyecov 
és L. B. A risztarhova szerkesztésében).

A II. részben közölt regionális anyag m int
egy az I. részben közöltek illusztrációs és pél
daanyagának fogható fel, m ely bem utatta  a lé
gimódszerek alkalm azhatóságát különböző föld
tani és fizikai-földrajzi viszonyok közt. Ezért 
ebben a két kötetben a tulajdonképpeni mód
szertan helyett elsősorban a légifényképek to 
pográfiai és földtani értelm ezése („desiffríro- 
zás”) áll az ism ertetés hom lokterében. A több 
m m t 100 légifénykép, m elyek közt a  kism éret- 
arányúak m ellett számos közepes, sőt nagy
m éretarányú is akad, erre jól meg is felel.

Az egyes terü leteken  végzett m unkák is
m ertetése során a  szerzők a te rü le t rövid elő
zetes fizikai földrajzi és földtani jellemzése 
után térnek  rá  a  légifelvételek értelm ezésére 
kőzettani-rétegtani, m agm atikai és tektonikai 
szempontból, m ajd a  nyersanyagindikációk vo
natkozásában.

Az ism ertetett terü letek  közt nemcsak táb 
lás, hanem  földtanilag igen zavart felépítésű 
gyűrt terü letek  is vannak, a  földrajzi viszonyok 
is változatosak, a sivatagtól az erdőborította 
hegyeken át a  tundráig számos típus előfordul.

A m indinkább sokasodó külföldi m unkák 
hívják fel elsősorban a  figyelm et a  légi-föld

tan i módszerek alkalm azásának szükségességé
re, de — ha a  földtani vagy földrajzi viszonyok 
eltérőek is — bizonyára hazánkban is haszno
sítani lehet a  mű tapasztalatait.

Dr. Benkő Ferenc

A  VIMSZ (összövetségi Ásványi Nyers
anyagkutató Intézet) kiadásában jelent meg 
annak a sorozatnak az első két füzete, mely 
a tőkés országok ásványi nyersanyaghelyzetét 
ism erteti ásványi nyersanyagok szerint,

A sorozat a földtani kutatóm unkák gazda
ságosságával foglalkozó osztály m unkája; a há
rom tagú szerkesztőbizottság vezetésével az 
egyes fejezeteket a  megfelelő ásványi nyers
anyagfajta gazdaságföldtani specialistái dol
gozták ki, így az I. kötetben az alum ínium ot 
M. Sz. Rozin, az ónt A. I. Vilner, a  germ ániu- 
mot és higanyt N. Sz. Szazikin, a bőrt és anti- 
m ónt M. I. Trifilova, a II. kötetben a vanádiu- 
mot A. I. Imseneckij, a titán t E. M. Tüdalsz- 
kaja, a szelént és te llu rt M. I. Trifilova tá r
gyalja. i

Az egyes fejezeteken belül a  szerzők is
m ertetik  a megfelelő nyersanyag legfontosabb 
ásványait, m ajd földrészek, azon belül orszá
gok szerin t a fő term elő országokat, az érctí
pus, fém tartalom , s hozzávetőleges készletek 
megadásával. Ezt követően a term elési adatokat 
közlik, egyrészt táblázatosán az 1937— 1957-ig 
terjedő időszakra, m ásrészt a term elés alakulásá
nak dinam ikáját és arányainak esetleges eltoló
dását is elemzik. Foglalkoznak a  term elési költ
ségek nagyságának és összetevőinek alakulásá
val, m ajd a  dúsítás és feldolgozás folyam atát és 
annak fő költségtényezőit ism ertetik  néhány 
jellemző üzem adatai alapján.

Ez u tán  foglalkoznak azzal, hogy a vezető 
tőkés országok m ilyen m értékben vannak el
látva a  megfelelő nyersanyaggal. Részletes táb 
lázatok m utatják  be az export-im port alakulá
sát, végül a legfontosabb term elő ill. felhasz
náló államokból közlik a nyersanyag és a  kü
lönböző koncentrátum ok árait 1957. és 1959. 
között.

A nagy gonddal összegyűjtött és rendsze
rezett anyagok lehetőséget adnak a földtani 
kutatás gazdasági és gazdaságossági kérdései
vel foglalkozók szám ára összehasonlító számí
tások elvégzésére, különösen m ert a hosszabb 
időre vonatkozó adatok lehetőséget adnak az 
időszakos áringadozások extrém en zavaró hatá
sának kiküszöbölésére.

Dr. Benkő Ferenc
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A VIMSZ Kutatásgazdasági osztálya szer
kesztette sorozat III. kötete tekintélyes nagy
ságú és vastagságú kötetben jelen t meg.

A mű — az előszótól eltekintve — teljes 
egészében csupán táblázatokból álló statisztikai 
kézikönyv.

Az adatok az 1913—58. évek között m in
den tőkés állam ra nézve közük a kiterm elt, fel
dolgozott nyersanyagok mennyiségét, ugyan
ezeket az export-im portra vonatkozóan, s 14 
anyagra nézve az ellátottságot is.

Az ism ertetett nyersanyagok a következők: 
Termelés. Energiahordozók (feketekőszén, bar
nakőszén, kőolaj, földgáz), feketefém ek (vas, 
mangán, króm), színes és ritkafém ek (bauxit, 
vanádium, wolfram, kobalt, réz, molibdén, nik
kel, ólom, higany, cink, urán), nemesfémek 
(arany, platina, ezüst), vegyipari anyagok (ba
rit, bór, bróm, kén, kősó, foszforit) egyéb 
anyagok (csiszolóanyagok, gyémánt, aszbsszt, 
verm ikulit, gipsz, grafit, dolomit, magnezit, 
fluorit, földpát, csillám, talk).

Az ellátottságnál csak a fekete és barna
kőszén, koksz, kőolajtermékek, acél, alum ínium , 
réz, nikkel, ólom, cink, ón, nitrogén, kálium, 
foszfor szerepel. Az export-im port, valam int 
a feldolgozási kérdésekkel kapcsolatban foglal
kozik helyenként a bizm uttal, kadmiummal, 
monacittal, ritka földfémekkel, ónnal, szelén
nel, stronciummal, tantálium m al, nióbiummal, 
tellurral, titánnal, cirkonnal, nitrogénnel, káli
sóval, arzénnel, kaolinnal, téglaagyagokkal, ce
m entipari nyersanyagokkal, p irittel is.

Az összeállítás alapjául a különböző ENSZ 
statisztikák, valam int a legfontosabb angol, 
amerikai és francia statisztikai kiadványok és 
évkönyvek szolgáltak.

A gazdaságföldtani kérdésekkel foglalkozó 
geológus m ellett a bányász szám ára is érdekes 
összeállítás; adatai felhasználhatók az oktató 
m unkában is.

Dr. Benkő Ferenc

H í r e k .

Műszer a földalatti üregek vizsgálatához

A Dél-Afrikai Fizikai K utató Intézet új 
m űszert fejlesztett ki a  földalatti térségek (bar
langok, víznyelők, bányatérségek stb.) megvizs
gálására és tanulmányozására.

A műszer kábellel leengedhető elektromos 
filmtovábbítóval, nagylátószögű lencsével és 
nagyintenzítású villanó berendezéssel ellátott 
külszíni vezérlésű filmfelvevő. A hengeres 
szondába ép ített készülék m éreténél fogva 102 
m m-nél nagyobb átm érőjű nyíláson, vagy fú rt

lyukon keresztül leeresztve igen nagyszámú 
egyes, vagy sorozat felvétel készítésére alkal
mas. Időközönként m egism ételt felvételsorozat
tal a  földalatti térségek állapotának változása 
nyomonkövethető.

Molnár J.

Üj m élyfúrási szabályzat

Az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség 
elnökének 2400/1966 OBF számú utasítása alap
ján  kiadásra kerü lt az Általános bányászati 
biztonsági szabályzat XVII. fejezete, amely a 
m élyfúrásra vonatkozó és 1966. július 1-én ha- 
tálybalépő előírásokat tartalmazza.

A szabályzat I. része részletesen előírja a 
m élyfúrások kivitelezéséhez szükséges műszaki 
tervek tartalm át, az engedélyezés módját, to 
vábbá a földtanilag ism ert területeken a típus
tervek alkalmazhatóságát.

A 2. §. a m élyfúrás befejezése u táni záró- 
jelentés elkészítését 60 napon belül írja  elő.

A 48. és a 49. §. az elektromos és rádió
aktív  szelvényezésre vonatkozó előírásokat ta r
talmazza.

A II. rész kiegészítő előírásokat tartalm az 
a szilárd ásványi nyersanyagokra és a  vízku
tatásra.

A III. rész 61. §.-a az éghető gázok fák- 
lyáravitelét és elégetését szabályozza.

A IV. rész a geofizikai (szeizmikus, geoelek- 
tromos) kutatás és mérés lebonyolításának mód
já t rendezi.

A zárórendelkezéseket tartalm azó V. rész 
a tekintetben intézkedik, hogy a régebbi szabá
lyokat 1966. december 31-ig á t kell vizsgálni 
és ezen új rendelkezéssel összhangba kell hozni.

Molnár J.

N övekszik a m agnézium fogyasztás

A  magnézium fogyasztás mind kereskedel
mi, mind pedig honvédelmi szempontból egy
aránt m egnövekedett. Az USA-ban 1963-ban 
51 000 tonna fémmagnéziumot állítottak elő. 
Am erikában a fogyasztást félkapacitással dol
gozó bányaüzem ek is tudják biztosítani. Euró
pában viszont nagyobb a felhasználás, m int 
az előállítás, ezért az utóbbi időben Norvégiá
ban és Angliában jelentősen növelték a fém- 
magnézium ot előállító üzemek kapacitását.

A magnézium növekvő felhasználásának 
egyik fő oka a rakétatechnikában való széles
körű felhasználhatósága, pl. a magnézium thó- 
rium -cirkon ötvözetből készült lemezek a szo
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bahőmérséklet és a magasabb hőm érsékleti ta r
tom ány között is nagyon jó m echanikai tu la j
donságokkal rendelkeznek, ennek folytán ű r
hajóépítésre is kiválóan alkalmasak. Újabban 
nyomdai klissék is készülnek m agnézium lem e
zekből, m aratásuk gyorsabb és egyszerűbb.

Ebben az országrészben a közelm últban 
befejezett földtani kutatások azt igazolták, 
hogy a kim ériai magmatizmus, m inden bonyo
lultsága m ellett a nyersanyagok szempontjából 
sokkal produktívabb volt, m int azt eddig felté
telezték. Még nem m inden részletében tisztá
zottén, de mind határozottabban rajzolódnak ki 
olyan metallogén tartom ányok, am elyeken be
lül a gyakorlat szem pontjából is jelentős m eny- 
nyiségű és minőségű hasznos ásványi nyers
anyagok halm ozódtak fel, így pl. Dobrudzsa 
ÉNY-i részén lévő Jú lia  környékén négy jelen
tős m agnetit érctest vált ism ertté. A Konstanca 
m ellett Palazu M arénál a mezozónás kristályos 
összlethez tartozó m agnetittel im pregnált — 
bár jelen ismeretességi fokon még nem jelen
tős — kifejlődés pedig rendkívül sok hasonla
tosságot m utat az ősi pajzsok prekam brium á- 
ban kim utatott teleptípusokhoz. M iután a pre- 
kam brium  hasonló fáciese a Szovjetunióban 
(Krivoj Rog, Kurszk), USA-ban (Felső-tó), Bra
zíliában (Itabirán), Indiában, Afrikában és Kí
nában is produktív, ennek alapján feltételezhe
tő, hogy Dobrudzsában is m egvoltak az érc- 
képződés optimális feltételei. E kérdés tisztá
zására alapfúrások m élyítését tervezik.

Szintén a  kim ériai (ókimériai) magmás te 
vékenységgel függnek össze a Tulcea környéki 
kvarcporfir intrúziók közelében elhelyezkedő 
triász mészkőben lévő metaszomatikus, illet
ve hidroterm ális ólom, cink, réz és barit te le
pek.

Jelentősek a  Mircea Voda és Medgidia 
környékén az apti emeletbe tartozó m űvelés- 
alatti kaolin előfordulások. E különböző össze
téte lű  nyersanyagok megfelelő előkészítés után 
többféle minőségi követelm ényeket elégítenek 
ki.

A hazai fogyasztás teljes ellátása m ellett 
fontos export cikk a  Me'dgidia és Nazarcea 
közelében található szenonkori 91—98% CaCOi 
tartalm ú 40— 140 m-es vastagságú krétatelepek. 
A bányam űveletek alkalm ával előkerült régé
szeti leletek az t bizonyítják, hogy ezt a nyers
anyagot m ár az időszámítás elő tt is term elték.

A Dunától K-re lévő Rasovónál a középső
szarm ata üledékekben igen jóminőségű és ha
talmas mennyiségű tiszta fehér és sárgaszínű 
7 m-es összletvastagságú diatóm a telepek kép
ződtek.

Jóminőségűek részben a Duna deltájában, 
részben pedig Remus Operán külfejtésben ter
m elt kohászati célra alkalmas homokok.

Nemrég vált ism ertté a cenomán alsó szint
jében lévő foszforit, ez azonban változó minő
sége m iatt egyelőre nem képez ipari értéket.

Az ásványi kincsek term elésbeállítása előtt 
az előf ordulásokat igen aprólékos műszaki- 
gazdasági elemezés alá vetik  a minimális te r
melési költségek biztosítása céljából. Egy-egy 
előfordulás kom plex hasznosítására technoló-' 
giai törzsfát állítanak össze, ha szükséges, az 
előfordulások újram intázását és újbóli vizsgá
la tá t is elvégzik.

Molnár J.

A  gépesítés növeli a szén meddőtartalmát

A  szénterm elés gépesítésével nehezen ta r t
ható azonos szinten a k iterm elt szén minősége. 
A Német Szövetségi Köztársaságban az utóbbi 
15 év a la tt a gépesített üzemekből term elt szén 
részaránya 6% -ró l70% -ra, ugyanebben az idő
ben a k iterm elt szén m eddőtartalm a 18%-ról 
35%-ra, sőt egyes üzemekben 50% -ra növe
kedett.

Molnár J.

A  világ legmélyebb bányája

A  Dél-Afrikai Unióban Johannesburgtól Ny-ra 
43 m érföldre 3900 m m élységben rövidesen meg
indul a term elés a világ ez idő szerinti legmé
lyebb aranybányájában. E terü leten  az első 
produktív kutatófúrás 1898-ban létesült, majd 
10 évvel később aknamélyítéssel próbálkoztak, 
de a fedő dolom itrétegekben táro lt hatalmas 
vízmennyiséggel nem tud tak  megbirkózni. Ké
sőbb 1925-ben m egindult újabb kutatást 1934- 
ben eredm ényes aknamélyítés követte a ko
rábban m egism ert produktív szintek bányászati 
feltárására.

Tíz évvel később ismét kutatófúrások tele
pítésére kerü lt sor. Az újabb fúrások adataiból 
kiderült, hogy az 1500 m-ből ism ert vékony 
telérek 3900 m -ben kivastagodnak és feldúsul
nak. E körülm ény indokolta, hogy ezen ún. 
„ultra-m élvszint” gazdag teiéreinek lem űvelé
sére hasonló mélységű bányát telepítsenek.

Ez a nagymélységben lévő bányaüzem  két 
6 m-es átm érőjű aknával rendelkezik. A szál
lítóakna kapacitása napi 15 órás üzemidő m el
lett 360.000 tonna/hó. A m űvelési szinteken 
54° C a hőmérséklet, am elynek leküzdésére 
különleges szellőzőberendezéseket helyeztek 
üzembe. A bányaépítés eddig 115 millió dol
lárba került.

M olnár J.
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A világ bauxitterm elése 1963-ban 30 m illió tonna volt, 
az egyes országok term elése az alábbi:

Jam aica 7077 et Malaya 451 et
Szovjetunió 4200 e t Indonézia 439 et
Surinam e 3507 et Ausztrália 335 et
Franciaország 2002 e t Olaszország 269 et
Guinea 1663 et Ghana 210 et
USA 1570 et Saraw ak 158 et
Magyarország 1500 et Brazília 101 et
B.-Guayana 1373 e t Románia 91 et
Görögország 1299 et Ausztria 19 et
Jugoszlávia 1284 et Spanyolország 12 et
Dominika 773 et Mocambique 7 et
India 565 et Ny. Németország 4 et
Haiti 527 et

Jam aica 1957 óta ta rtja  a bauxitterm e- 
lésben a világelsőséget, a bányák zöme USA ér
dekeltség. Becslések szerin t a folyam atban lé
vő és eredm ényes kutatások révén rövidesen 
évi 8 millió tonna term elés várható.

A világ bauxitterm elésének 93,4% -át az 
alum ínium ipar, a  fennm aradó 6,6%-ot a vegy
ipar, a tűzálló-anyagipar és a csiszolóipar hasz
nálja fel.

Molnár J.

A z Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat 
1965. évi kutatási tevékenysége

A z  1965 évben a  kutató  vállalat 196.277 
fm fúrást m élyített le, az alábbi megoszlás sze
rint:

Szénkutató fúrás 161 239 m
Érckutató fúrás 7 085 m
Á sványbányászati fúrás 5 383 m
Alap-, szerkezetkutató- és térké

pező fúrás 14 835 m
Vízkutató fúrás 5191 m
Műszaki fúrás 2 544 m

összesen: 196 277 m

A vállalat — am int a fenti számok is m u
ta tják  — főként szénkutatást végzett. Tevé
kenységének legnagyobb része a M átra- Bükk- 
alja-i lignit és a három  D unántúli Szénbányá
szati Tröszt (Dorog, Tatabánya, Várpalota) te
rü letére esett. Kisebb terjedelm ű szénkutatás 
volt Borsodban, Nógrádban, és Oroszlány kör
nyékén.

Az érckutatás részben a rudabányai vas
érc, részben pedig a bakonyi m angánérc rész
letesebb m egismerésére irányult. Színes érc
kutatás a  M átra-hegységben volt.

Az ásványbányászati nyersanyagok feltá
rására a  Tokaji-hegységben m élyültek fúrások.

Az alap-, szerkezetkutató-, és térképező fú
rások a  M agyar Állami Földtani Intézet föld
tani térképezési program jához kapcsolódtak. 
(Mecsek-hegység, Villányi-hegység, Bakony- 
hegység, Dorogi-medence, M átra-hegység, To
kaji-hegység és Alföld).

Jelentősebb vízkutatást végzett a vállalat 
Petőfibányán, az Oroszlány-i szénmedencében 
és Ú rkút környékén. A m űszaki fúrásokat a 
szénbányászati trösztök igényelték.

Molnár J.
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