
Cementipari nyersanyagok mintavétele és 
laboratóriumi vizsgálatának előkészítése*

Irta: Hegyi István né

A  cementipari nyersanyagok földtani ku
tatásához és a nyersanyag minősítő vizsgálatá
hoz való mintavétel módszerére, illetve a labo
ratóriumi vizsgálatok előkészítésére ezideig 
sem előírás, sem utasítás nem áll rendelkezés
re. A  mintavétel, valamint a sokrétű vizsgálat 
előkészítése jelenleg az alábbiak szerint törté
nik.

A  kőzetminták makroszkópos vizsgálatát 
egy-egy fúrás befejezése után a helyszínen vé
gezzük.

Az egyes nyersanyagkutatási területeken 
3— 5 db fúrás valamennyi rétegét sokoldalú, 
részletes vizsgálatnak vetjük alá. Ezeket a fú
rásokat úgy választjuk ki, hogy azok elhelyez
kedésük, valamint földtani adottságuk követ
keztében a kutatási terület egy-egy részére, 
illetve magára az egész területre jellemzők le
gyenek. A  többi fúrásból vett mintákon csak 
a rétegazonosításhoz és a technológiai minősí
téshez szükséges vizsgálatokat végzünk.

Mind a mészkő, mind az agyag kutató fú
rásokból átlag és egyedi (pont) mintákat ve
szünk. A  technológiai vizsgálatokhoz szükséges 
átlagmintákat egyrészt rétegenként, másrészt 
meghatározott mélységközökből szedjük.

Abban az esetben, ha a rétegösszlet egysé
ges, a 15 m-es mélységközökből vett átlagmin
ták teljesen elegendők. Ha viszont a rétegek 
nem egységesek, hanem szeszélyes településűek, 
akkor a technológiai vizsgálatok átlagmintáit 5 
illetve 10 m-es mélységközökből vesszük.

A  félüzemi kísérletekhez az összes fúrás 
anyagának átlagát adjuk.

Nagyobb, összefüggő meddő rétegből, me
lyet a fejtés során eleve hányóra kell dobni, 
technológiai vizsgálatot nem készítünk.

Az egyes kőzettípusok ásvány-kőzettani., 
valamint őslénytani meghatározásához és jel
lemzéséhez, továbbá a makroszkópos kőzetmeg- 
határozas ellenőrzéséhez egyedi (pont) minták 
vétele szükséges.

Az egyedi mintákat mind a mészkő, mind 
az agyag esetében általában 5 m-es mélység- 
közökből, illetve rétegváltozásonként vesszük. 
Ha a meghatározott mélységből vett minta egy 
úttal rétegre jellemző típusminta, akkor termé
szetesen csak egy mintát veszünk.

* A  Magyarhoni Földtani Társulat Mérnökgeológia- 
Építésföldtani Szakcsoportja és a Szilikátipari Tudo
mányos Egyesület Cementszakosztálya 1966. március 
21-i közös rendezésű előadóülésen elhangzott hozzá
szólás.

A fentiek szemléltetésére példaként bemu
tatjuk a Vác—Gombás-i IV— 17. sz. agyag ku
tató fúrás rétegszelvényét, a mintavételi 
módok és helyek feltüntetésével (1. ábra).
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Az egyedi minták vizsgálati eredményének 
súlyozott átlagértéke azonos az átlagminták 
vizsgálati eredményével. A  különböző módon 
vett minták vizsgálati eredményének összeha
sonlítása egyúttal ellenőrzési lehetőséget is 
nyújt.

A  vizsgálati eredmények ellenőrzésére 
ezenkívül a minták 5%-ából párhuzamos vizs
gálat készül.

A  fúrásokból kikerült kőzetek anyagát az 
alábbiak szerint vizsgáljuk.

A kémiai és ásványi összetétel megállapí
tására teljes és részleges kémiai, termikus és 
röntgen vizsgálatokat végzünk.
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Teljes kémiai elemzésre a típusmintákat 
és a technológiai vizsgálatokhoz szükséges át
lagmintákat adjuk. A  részleges kémiai elemzé
sek során mészkő esetében meghatározzuk a 
kőzet CaCCü tartalmát, valamint a CaO és MgO 
mennyiségeket; az agyag esetében pedig a SÍO2, 
AI2O3, Fe2Ü3 és a CaO tartalmat. A  termikus 
és röntgen vizsgálatokra adott típusminták a 
teljes kémiai vizsgálatra adottakkal azonosak 

A  típusmintákon, valamint a kiemelt fúrá
sok mintáin végzendő komplex vizsgálatok ke
retében az egyes rétegek korának és földtani 
kifejlődésének meghatározásához mikropaleon- 
tológiai, nehézásvány, a laza üledékes kőzetek
ből szemcseösszetételi vizsgálatokat készítünk. 
Ez utóbbi vizsgálatokat agyagoknál peptizált 
állapotban is elvégezzük. Egyes esetekben ta
lajmechanikai vizsgálatok is készülnek.

A technológiai alkalmasság megállapításá
ra a mészkőből őrölhetőségi és mészégetésre 
való alkalmassági, az agyagból éghetőségi és 
granáliaszilárdsági, a mészkő +  agyagból fél
üzemi gyártási kísérlet készül.

A  készletszámításhoz a jellemző kőzetek 
térfogatsúlyát is meghatározzuk.

A  fentiekben ismertetett mintavételek és 
vizsgálatok a részletes kutatás igényeit is ki
elégítik.

A  mintavétel sűrűségét és az elvégzendő 
vizsgálatok számát, a földtani adottságoknak és 
a kutatás fokozatának megfelelően, esetenként 
a kutatási tervben rögzítjük.

A laboratóriumi és műszeres vizsgálatok
hoz az egyes mintákból kb. 50 g anyag meny- 
nyiség szükséges. A behozott mintákból az 
egyes típusokra, illetve a meghatározott mély
ségekre vonatkozó jó átlagminta kialakítása ér
dekében, ennek négy, ötszörösét porítjuk. Eb
ből az anyagból adjuk ki a különböző vizsgá
latokhoz szükséges mennyiségeket. Ezáltal az 
oxidos, termikus, röntgen stb. vizsgálatokra ki
adott kőzetminta — a vizsgálatok összehason
lításához szükséges — homogén voltát tökéle
tesen biztosítjuk.

A  technológiai vizsgálatok céljára kb. 5 
kg pontatlan átlagmintát adunk. A félüzemi 
kísérlethez az összes fúrás anyagának átlagát, 
porítás nélkül adjuk. A félüzemi cementgyár
táshoz kb. 1000 kg mészkő és kb. 600 kg agyag 
szükséges.

A fentieket az eddigi munkáink tapaszta
latai alapján alakítottuk ki, ami a cementipari 
nyersanyagok laboratóriumi vizsgálatának elő
készítésére vonatkozó műszaki előíráshoz is 
alapul szolgálhat.

A cementipari nyersanyagkutatás 
minőségi követelményei*

Irta: Dr. Takáts Tibor

A cementipari nyersanyagkutatással kap
csolatban olyan nehézségek és gátló körülmé
nyek mutatkoznak, melyek egyéb ásványi kincs 
kutatásánál, pl, érckutatásnál, vagy szénkuta
tásnál nem merülnek fel. Érckutatás esetében 
pl. pontosan meghatározható, hogy oxidos, vagy 
karbonátos ércet akarunk felkutatni, milyen 
minimális fémtartalommal stb. A kőszénkuta
tásoknál ugyancsak pontosan előírt normák 
vannak. A  cementipari nyersanyagok esetében 
azonban ilyen normák ma még nem alakultak
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ki. Senki sem tudja pontosan megszabni, hogy 
a felkutatandó nyersanyagnak milyen mutatók
kal kell rendelkeznie. Ezt a nehézséget főleg az 
okozza, hogy a különböző cementipari üzemek
ben más és más a feldolgozási technológia. Más 
technológia pedig más tulajdonságú nyersanya
got kíván.

Mint ismeretes, a eementiparnak két fő 
nyersanyagra van szüksége: mészkőre és agyag
ra Szerencsés esetben a kettő együttesen — 
meszes márga, vagy agyagos márga alakjában 
— fordul elő.

Minden cementgyárunk — gazdasági meg
gondolások alapján — egyúttal égetett meszel 
is gyárt. Az égetett rnészre vonatkozólag ké
miai összetétel szempontjából határozott előírá-
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