
Nyersanyagkutatás a tervezett Baranya megyei
Cement és Mészműhöz

írta: Deák István és dr. Karácsonyi Sándor

I. Előzmények

A  cementtermelés fokozására, a cement
gyártás fejlesztésére Baranya miegyében új ce
mentgyár tervezésének előkészítése folyik. Az 
előkészítő munkák keretében történik a ce
mentgyártás alapját képező nyersanyagkészlet 
feltárása is. A  nyersanyagkészlet számba
vétele nyújtja későbbiekben a termelés 
biztos alapját, minősége befolyásolja a gyártási 
technológiát és a település jellege megszabja 
a leművelés legcélszerűbb kialakítását, az épí- 
tőanyagipará nyersanyagkutatás ezért az előké
szítő munkák egyik legjelentősebb fázisa, és a 
megbízható feltárási eredmények a tervezési 
alapadatoknak is fontos részét képezik.

A  feltárás eredményes lefolytatásának 
lényeges előfeltétele a földtani kutatási terv 
körültekintő összeállítása és magának a kuta
tásnak a megtervezése. Miután az építőanyag
ipari nyersanyagkutatások szervezett végzésej 
nem tekint nagy múltra vissza, és így annak! 
irányelvei is csak nagyvonalakban alakultak 
ki, a továbbiakban a B. C. M. nyersanyagfeltá
rásának előkészítéséről és problémáiról szá
molunk be. l-.i.

A  beruházási cél szerint igényelt nyers- 
anyagnkészilet: mészkőből 1,240.000 to/év; lö- 
szös agyagból 340,000 to/év.

A  létesítendő új üzem elhelyezésére az 
ÉM. Ipari és Mezőgazdasági Tervező Vállalat 
az előzetes feltárások alapján több változatot 
tartalmazó tanulmányt készített, s ennek alap
ján esett a választás Beremend térségére (Be
remend II. változat).

II. Az előkészítéshez felhasznált adatok

A  létesítendő új gyár nyersanyag beszer
zésének helye lényegében megegyezik a meg
lévő Beremendi CM. által jelenleg is művelt 
területtel (1. ábra). E területen már 1962-ben 
előzetes feltárás történt. Az előzetes kutatás 
célja az volt, hogy az üzemelő cementgyár ré
szére a távlati nyersanyagot feltárja. Az akko
ri nyersanyag igény természetesen lényegesen 
kisebb volt a jelenleginél, így a kutatás nem 
lehetett olyan mértékű, amely a magasabb 
igényű új gyár telepítési előmunkálataként is 
elegendő lett volna. A  zárójelentést az ÉM. 
Szilikátipari Központi Kutató Intézet készítet

te, a kutatás lebonyolításában és földtani ér
tékelésében az ÉKME. Ásvány és Földtani Tan
széke is részt vett. A  kutatás eredményét a 
feltárási terv előkészítéséhez felhasználtuk, és 
így lehetőség nyílt arra, hogy a feltárni kívánt 
területről általános képet kapjunk.

1. ábra. A  feltárási terület általános helyszínrajza

A  kutatási terület Beremend község mel
lett a meglévő és üzemelő Beremendi Cement
gyártól É—ÉNY-ra kb. 400 m-re helyezkedik 
el, s nagysága — amely feltárásra és előrelát
hatólag majd művelésre kerül kb. 1 km2-re 
tehető. Legmagasabb pontja környezetéből kb. 
70— 75 m-el emelkedik ki. A  feltárni kívánt 
területén három mészkőbánya van, mégpedig 
a DNy-i részen a Beremendi Cementgyár üze
melő bányája, ÉNy-i részén a művelés szem
pontjából már felhagyott úgynevezett Zucker 
bánya, ÉK-i részén pedig a Községi Tanács 
kezelésében lévő bánya található, ahol jelen
leg is folyik művelés.

A  kutatási terület — bár a Villányi hegy
ség főtömegétől már távol fekszik, — mégis 
annak földtani keretébe illeszkedik. A terü
letet mezozoos tengeri üledékek építik fel. 
A  kréta üledékek után azonban a harmadkor 
végéig üledék hézag van, s csak a pliocén kez
detén jelenik meg újra elsősorban a beltenge
rt agyagos és iszapos üledék-csoport. A  föld
tani képet pleisztocéi lösz, majd a jelenkori 
alluviális üledék teszi teljessé.

Az előzőekben említett Beremendi Cement
gyár és a Községi Tanács bányája, valamint a 
már felhagyott Zucker bánya egyaránt alsó
kréta mészkövet tárt fel.
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A mészkő felett közvetlenül mállott, a 
pleisztocén elejéről származó mészkőtörmelék 
helyezkedik el, s erre települ a cementgyár
táshoz ugyancsak felhasználásra kerülő pleisz
tocén-korú löszös fedőanyag. A  lösz váltakozó 
vastagságban borítja a Beremendi hegyet a te
tőn helyenként már teljesen le is pusztult, de 
a hegy lába felé fokozatosan vastagodik, s vas
tagsága a kutatási terület széleinél a 40 m-t 
is eléri.

Az alsókréta mészkő pados kifejlődésű, 
gyakoriak benne a mozgások következtében 
kialakult töréses, zúzott zónák, repedések. He
lyenként hidrotermális hatások is találhatók, 
melyet a Zucker bányában lévő hévizes bar
lang és a repedéseikéit kitöltő anyag is bizonyít 
A mészkő karsztosodottságára legjobban a ce
mentgyár udvarában lévő karsztakna vízter
melési eredményéből következtethetünk. A 
karsztvíz nyugalmi vízszintje a karsztaknában 
és az előzetesen lemélyített fúrásokban 94— 99 
mAf. szinten helyezkedett el.

III. Kutatási irányelvek — vizsgálandó körül
mények

A  rendelkezésre álló adatok alapján lehe
tőség nyílt arra, hogy nagy vonalakban ugyan, 
de elkészítsük az alsókréta mészkő felszínének 
szintvonalas térképét, valamint a mészkövet 
fedő lösz és löszös agyag várható vastagsági 
térképét (2. ábra). Az eredmények értékelése 
alapján egyértelműen megállapítható volt, hogy 
a feltárásnak egy adott mészkő mennyiséget 
kell megkutatni, ugyanis művelés szempontjá
ból csak az a készlet jöhet számításba, amely 
a karsztvízszint felett helyezkedik el, s mivel 
a mészkő megközelítőleg kúpformáiban emel
kedik a vízszint fölé a kitermelésre alkalmas 
készlet már eleve adott (3. ábra).

A mészkövet fedő, s a cementgyártáshoz 
ugyancsak felhasználásra kerülő lösz és löszös 
agyagnál annyiban hasonló a helyzet, hogy eb
ben az esetben is csak a karszitvízszint feletti 
nyersanyag leművelésről lehet szó. Mennyisé
ge azonban a feltárási terület növelésével fo
kozható.

A kutatási területet tehát úgy kellett meg
határozni, hogy az magában foglalja a műve
lésre alkalmas teljes mészkő mennyiséget, s a 
fedőrétegből annyit tárjon fel, amennyire en
nek arányában szükség lesz a cementgyártás
hoz. Ez természetesen csak úgy volt elvégez
hető, hogy előzetesen meg kellett határozni az 
egyeis területekről várható készletmennyiséget. 
A kutatási terület kialakításánál ezen felül 
még figyelembe kellett venni, a helyi viszo
nyokat is (pl. település, védett létesítmények 
stb.) amely kismértékű változtatásokat tett 
szükségessé.

A  feltárást az adott területen belül oly 
mélységig kell elvégezni, hogy az a rendelke
zésre álló készletmennyiségét — minőségét, 
valamint a bányanyitási és leművelési prog-

2. ábra. A mészkő felszín szintvonalas és a fedőanyag 
vastagságának izovonalas térképe

3. ábra. A feltárási terület vázlatos szelvénye

ram összeállításához szükséges legfontosabb 
körülményeket a tervezés által is igényelt pon
tossággal tisztázza.

IV. Feltárás előkészítése, végrehajtása

A  kutatás tehát kettős céllal indult: föld
tani és minőségi adottságok felárására. A  ki
vitelezés szempontjából azonban ezt még to-
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vábbi két részre kellett bontani a mészkő és 
fedőjének feltárására.

A  feltárások alapját jelen esetben is a ku
tatófúrások képezték. A  fúrásokat négyzethá
lózatban volt célszerű telepíteni, olymódon, 
hogy az párhuzamos legyen a kutatási terület 
oldalaival.

A fúrások telepítése előtt az egész kutatási 
területen 100 m-es négyzetes alaphálózatot 
tűztünk ki, s ezáltal egy helyi koordináta rend
szert hoztunk létre. Az alaphálózat felhaszná
lásával lehetőség nyilt a fúrási helyeknek pon
tos kitűzésére, ill. amennyiben valamilyen ok
nál fogva a berendezés az adott pontra nem 
tudott felállni, akkor a fúrás végleges helyé
nek gyors bemérésére. A helyi hálózat ezen
kívül lehetővé teszi majd a kutatás értékelé
sekor, hogy a készletszámításokat koordináták 
alapján a lehető legegyszerűbben végezhessük 
el. Az országos és a helyi rendszer közötti ösz- 
szefüggés ismert, így a pontoknak az országos 
rendszerben való megadása — ahol erre szük
ség van — könnyen elvégezhető.

A  fúrásokat első lépésben 200 m-es négy
zethálóban telepítettük, s így feltárva a terü
letet a már kialakított képet fokozatosan tud
tuk finomítani. A  további besűrítés úgy tör
tént, hogy minden alapnégyzet közepére egy 
újabb fúrás került. Ahol a földtani viszonyok 
szükségessé tették, ott a kialakított rendszer
ben lehetséges volt, hogy a fúrásokat még to
vább sűrítsük és 100 m-es négyzethálózatos 
feltárást érjünk el (4. ábra).

A  kutatási terv a mészkőben 500 fm, a 
löszös anyag fedőrétegben pedig 900 fm fúrást

4. ábra. A  feltáró fúrások helyszínrajza

irányzott elő. AJkészlet becslés szerint előre
láthatólag mészkőből 42 millió, löszös agyagból 
17 millió tonna tárható fel.

Azért, hogy a minőségi, kémiai és techno
lógiai vizsgálatok minden esetben megfelelően 
elvégezhetők legyenek a mészkő fedőjét képe
ző lösz és löszös agyagokat száraz fúrási eljá
rással tártuk fel, így lehetővé vált a zavarta
lan mintavétel is. Az eredetileg 62 db-ra ter
vezett feltárófúrás helyett végeredményben 74 
db fúrás készült. A  fúrások számának növelé
sét a feltárási eredmények finomítása tette 
szükségessé. A  fedőréteget harántoló fúrások 
tehát kettős feladatot teljesítettek, mintát 
szolgáltattak a minőségi vizsgálatokhoz és a 
készletszámítások elvégzéséhez, valamint fel
tárták a mészkő felszín elhelyezkedését is.

Az előirányzott 12 db mészkőfúrást a terü
leten úgy osztottuk el, hogy az egyenletes fel
tárás biztosítható legyen. A  várható új bánya 
területén a fúrásokat sűrítettük,- hogy a bánya
nyitás tervének elkészítéséhez megfelelő anyag 
álljon rendelkezésre. Mivel a művelés alsó 
szintjét a (karsztvíz határozza meg, ezért min
den egyes mészkőfúrást a karsztvízszint alá 
mélyítettük le legalább 5 m-el, hogy így to
vábbi adatokat kapjunk az elhelyezkedésre vo
natkozólag.

A  fúrások lefolytatásánál három típuséi 
berendezést foglalkoztattunk. A  mészkő fúrá
sokat minden esetben G. 100-as típusú beren
dezések készítették. A 1 fúróberendezések víz
öblítéssel és végig magfúrással tárták fel a 
kőzetet. Ezen fúrásöknál egyedüli problémát 
az jelentette, hogy a mészkő fúrásoknál a mész
kő felett elhelyezkedő lösz és löszös agyag
réteget milyen módon harántoljuk. A  gépi 
berendezések helyes kihasználása érdekében, 
a gazdasági számítások alapján úgy döntöttünk, 
hogy a G. 100-as berendezések — melyeknek 
feladata mészkő fúrása a fedőréteget vízöblí
téssel harántolják, mintát nem vesznek, hanem 
az öblítő áram biztosítása érdekében a fedő
kőzet átcsövezése után végzik el a mészkő fel
tárását. Ebből az következik, hogy minden 
mészkő fúrás mellett külön egy fedőréteget 
feltáró fúrást is kellett telepíteni.

A  fedőréteg feltárásához TF— 1 és TF—2 
típusú elektro- ilil. robbanómotoros meghajtású 
száraz fúrási eljárással dolgozó talajmechani
kai berendezéseket alkalmaztunk. A  berende
zések lehatolási mélysége bár csak 20—25 m, 
de könnyű mozgathatóságuk miatt kiválóan 
alkalmasak voltak a kismélységű, és a mészkő 
fúrások melletti fedőréteg fúrások elvégzésére. 
A nehezen mozgatható, s nagyobb szállítási 
költséget igénylő T 60-as félgépes száraz fú
rási eljárással dolgozó berendezések helyét 
minden esetben úgy választottuk meg, hogy 
20 m-nél vastagabb fedőréteg feltárását végez
zék el, és a hidrogeológiai vizsgálatokat e fú
róberendezésekkel hajtottuk végre.
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A  feltárás időtartamát az egyidejűleg dol
gozó fúróberendezések számával szabályoz
tuk. Ezt különböző tényezők tették szükséges
sé (a kőzetek eltérő fúrhatósága, a feltárási 
mélységek módosulása, a fúróberendezések 
kényszerű termelés-kiesése, különleges vizsgá
latok, stb). A  feltáró felszereléseik megfelelő 
koncentrálásával — egyes időszakban több 
mint 10 berendezés dolgozott a helyszínen — 
a kutatás gyakorlatilag három hónap alatt (1966 
április — június) befejezhető volt. Meg kell 
jegyezni, hogy az építőipari nyersanyagkuta
tások terén a hasonló volumenű feltárások 
korábban ennél lényegesen hosszabb idő alatt 
fejeződtek be és ez az eredmény azért is érté
kes, mivel a tényleges és feltételezett adottsá
gok eltérése miatt a feltárás menetközben! mó
dosítását, ill. kisebb kiegészítését is végrehaj
tottuk.

V. Mintavétel

A  bányaművelés a területen előrelátható
lag két szinten fog történni, közelítőleg a 100 
és 125 mBf szinteken. Ezért a fúrásokból való 
mintavételnél ezt minden esetben igyekeztünk 
figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a mű
velés folyamán az egyes szintek közötti nyers
anyag kevert (átlag) anyagát lehet a gyár ré
szére biztosítani. Annak érdekében, hogy a 
mintavételnek megfelelő szinteken történjenek 
minden egyes fúrásnak a magasságát már a 
fúrás előtt meg kellett határozni.

A száraz fúrás folyamán részben a szoká
sos zavart földtani mintavételre került sor. A 
bányaművelési szintekből kiindulólag (tehát 
100 mBf-től) 2,5 m-ként zavartalan mintát ’s 
vettünk talajmechanikai vizsgálatokhoz (tér
fogatsúly, víztartalom, stb.). A  technológiai, 
ill. kémiai vizsgálatok részére minden réteg
ből zavart mintát, illetve, ha a réteg vasta
gabb volt 0,5 m-nél úgy átlag mintát szolgál
tattunk. Ezen kívül ugyancsak a bányaművelé
si szintekből kiindulva a fúrások 5—5 m-es 
szakaszaiból (tehát pl. 125— 130; 130— Í35 m 
közötti szakaszokból) átlagmintákat vettünk. E 
mintavétel lehetővé teszi, hogy a vizsgálatok 
elvégzése után az egyes rétegek tulajdonságait 
megismerjük. Ezen felül arról is tájékozódunk, 
hogy a művelés folyamán, — amikor 25 m-es 
bányafalakból kapják a nyersanyagot — átla
gosan milyen minőségű anyag várható.

A  mészkőfúrásoknál a mintavétel már 
sokkal kisebb mértékben volt kritikus, illet
ve a probléma nem a fúrások lemélyítésénél 
jelentkezett, mivel a vizsgálandó minták kivá
lasztása a magfúrás teljes anyagából történ
hetett. A  mészkő esetében is az előzőekhez ha
sonlóan jártunk el. Minden egyes rétegválto- 
zásból mintát vettünk földtani, kémiai és tech

nológiai vizsgálat céljából. Ahol a réteg vas
tagsága a 0,5 m-t meghaladta, ott a rétegből 
vett egyes mintán kívül átlagmintákat képez
tünk 5 m-es hosszakból és ezek a minták kerül
tek vizsgálatra.

A  minták kémiai vizsgálatának jelentős 
részét, és a technológiai vizsgálatokat teljes 
egészében az ÉM. Szilikátipari Központi Kuta
tó Intézet végzi és a kutatás eredményeit doku
mentáló földtani összefoglaló jelentés techno
lógiai eredményeket magában foglaló fejezetét 
is a SZIKKI állítja össze.

VI. Kiegészítő feltárások

A  mészkőfúrások között néhány esetben 
repedéses töréses zónákat is harántoltak. A  tö
rések, repedések helyének meghatározása jelen 
földtani kutatásnál is nagyon fontos célnak 
tekintendő, nemcsak azért, mert a bányászat 
folyamán elért törésvonalnál nagymennyiségű 
meddő kitermelése elkerülhetetlen, hanem 
azért is, mert a törésvonalak mentén várhatók 
elsősorban minőségi változások az elmozdulá
sok következtében.

A  törések, repedések helyének meghatáro
zására természetesen fúrásokkal nem vállalkoz
hattunk. Ezek meghatározása elsősorban a fel
tárás folyamán alkalmazott geofizikának a 
feladata. A  geofizikai méréseket geoelektromos 
és kis szeizmikus módszerekkel végezzük. A 
kis-szeizmikus mérések feladata a fedőréteg 
vastagságának meghatározása, ahol a fúrások 
mellett még a besűrítés szükségessége felme
rült. Ezt a módszert csak esetenként alkalmaz
tuk, mivel a minőségi vizsgálatok céljából le
mélyített fúrások a fedőrétegre vonatkozólag 
általában elegendő és megnyugtató adatokat 
szolgáltattak. A  felszíni ellenállásmérés alkal
mazása jelen esetben sokkal célszerűbbnek lát
szott, mivel azonkívül, hogy a hálózatos méré
seknél a mészkő felszín minden esetben meg
határozható volt, lehetőség nyílt arra vonatko
zólag is tájékozódni, hogy milyen a mészkő ál
lapota, hol húzódnak törések és repedések. A  
nagy hálózat felvétele után a mérések sűríté
sével meg van a lehetősége, hogy a töréses- 
rendszereket jobban kövessük, jó közelítéssel 
feltérképezzük.

A töréseknek és a mészkő kifejlődésének 
megismerésére kitűnő lehetőséget nyújtanak a 
meglévő mészkőbányák feltárásai. A  feltárás
ban látható jelenségek értékelése céljából ezért 
a banyafalakról fotogrammetriai felvételék ké
szültek. A  felvételek alapján lehetőség nyílik 
arra, hogy a bányafalon látható törések és 
dőlések helyét, irányát számoljuk és utána 
a térképen feltüntessük. Ezzel kiküszöböljük 
a szokásos felvételi módszerek nagymértékű 
pontatlanságát, A  bányafalak további vizsgá-
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lata ezenkívül lehetővé teszi, hogy mintákat 
vegyünk, s a vett mintáknak térbeli helyzetét 
megadjuk. A bányafalak részletes tanulmányo
zásával és vizsgálatával a feltárási adatok ér
téke jelentősen fokozható.

A kutatások legnehezebb feladata közé fog tar
tozni annak meghatározása, hogy a mészkő nyers
anyag mennyire repedezett, töredezett, karsz
tosodott, s hogy ezeket milyen mértékben töl
ti ki más a technológia szempontjából meddő
nek tekinthető anyag. Ennek meghatározása 
nemcsak a készlet-mennyiségének szempontjá
ból fontos, hanem azért is, hogy előre fel lehes
sen készülni a helyenként várható meddő 
mennyiségére. A  kérdésre való válaszadás azért 
is nehéz, mert a mészkövet feltáró magfúrások 
vízöblítéssel készültek. Ebből ugyan kiderül, 
hogy hol vannak repedések, üregek, de a víz
öblítés következtében az azokat kitöltő anyag 
legtöbb esetben az öblítővízzel együtt elveszik. 
A megoldás érdekében megkíséreltük a mag
fúrás mellé — ahol a fúrás erősen töredezett 
kőzeteket harátolt —  Ilausherr rendszerű lég- 
öblítéses porfűrást telepíteni feltételezve, 
hogy az így felszínre hozott anyag mintái töb
bet tartalmaznak a repedezett részek anyagá
ból. A  másik módszer a fúrásoknak geofizikai 
vizsgálata lesz, amely esetleg segítséget nyújt 
ennek a kérdésnek a tisztázásához is.

Szükséges azonban megjegyezni, hogy ez a 
törekvés csak részleges eredménnyel kecsegtet 
és megítélésünk szerint a kritikus területek 
közelítő lehatárolásán felül ahhoz nagyobb 
remények nem fűzhetők és csak további rész
letes vizsgálattal lehet a kutatások megbízha
tóságát fokozni. Egy további részletes feltárás 
során a különböző módszerek egyidejű felhasz
nálásával, esetleg lehetőség nyílna az ilyen jel
legű vizsgálatok legcélszerűbb módszerének ki
alakítására, amely azért is jelentős volna, mert 
jelenleg is több területen jelentkezik hasonló 
jellegű probléma.

Rövid ismertetésünkből is látható, hogy 
a nyersanyagfeltárások célszerű és gyors elvég
zésének előfeltétele a komplex kutatás, amely
nek keretében a kapcsolódó feladatrészeket 
ütemzetten kell végrehajtani. A  feltárás során 
szerzett adatok és eredmények felhasználásá
val elengedhetetlenül szükséges a kutatás me- 
netközbeni kiegészítése, módosítása. E feltéte
lek elsősorban csak úgy biztosíthatók, ha a 
feltárás egyetlen szerv tevékenységeként komp
lex módon folyik.

A  komplex kutatás esetében is elkerülhe
tetlen a különböző intézmények szoros koope
rációja, amely jelen esetben az IPARTERV, 
a SZIKKI, a Beremendi Cementgyár és a Ce
ment- és M észipari Országos Vállalat, valamint 
az FTV. között jött létre. A közreműködők 
rugalmas munkája nagyban járult hozzá a ku
tatás gyors bonyolításához, a közben felmerült 
kérdések gyors egyeztetése és közvetlen segít
ségnyújtás révén.

Az építőipar földtani jellegű problémáinak 
szervezett megoldásához igen nagy segítséget 
nyújt a Központi Földtani Hivatal is. A  kuta
tási tervek körültekintő elbírálása biztosítja a 
feltárás helyes menetét, a kutatás eredményes 
befejezésének sikerrel kecsegtető előfeltételét. 
Ezen túlmenően egyes esetekben közvetlen se
gítségnyújtásra is sor kerül. Jelen esetben már 
a kutatási terv elbírálásakor a KFH vállalta a 
mészkőfúrások geofizikai szelvényezését. Cél
szerű volna ezen felül, ha a további részlete
sebb kutatás lebonyolítására, — amelynek in
dokoltsága már most a kutatás során is felmér
hető — lehetőséget teremtenének, amely mint 
említettük bizonyos módszertani kérdéseket is 
kellene, hogy tisztázzon.

Végezetül megjegyezzük, hogy rövid is
mertetésünk kizárólag a kutatás előkészítésére 
és a feltárás során felmerült problémák vázo
lására korlátozódott, a kutatás tényleges ered
ményeiről későbbiekben szándékozunk részle
tesebb tájékoztatást adni.

VII. Összefoglalás
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