
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.
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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

66



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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