
Természetes fogyasztóként tehát India, Egyip
tom, a Szovjetunió és Nyugat-Európa jönne 
számításba. Mindenesetre Kenyára is áll az 
Egyesült Nemzetek idevágó felméréseinek az a 
két tézise, hogy „timföldipart létesíteni nem

érdemes, ha nincs a timföldre hosszúlejáratú 
szerződéssel kötött vevő” és „Afrika timföld- 
és bauxittermelési lehetőségeit nem is annyira 
a súlyos tőkehiány, mint inkább a világpiac 
telítettsége korlátozza.”

Szemle

(Az érces kőzetek metallogéniai és prognózis
térképeinek összeállítását, tartalmát és feltéte
les jelkulcsát meghatározó alapelvek.) Nedra, 
Moszkva, 1964.

Az E. T. Satalov szerkesztésében megjele
nő munka a földtudományok egyik szemünk 
láttára kialakuló új területével, a metallogé- 
niával foglalkozik, figyelmét elsősorban a me
tallogéniai térképekre összpontosítva. A  tu
dományág fiatal voltát szemlélteti, hogy a 
könyv bőséges irodalomjegyzékében az 1958. 
után megjelent munkák uralkodnak. Ha ehhez 
hozzávesszük, hogy a szerzők csaknem kizá
rólag a szovjet metallogéniai szemlélet kiala
kulását tárgyalják, úgy nyilvánvaló, hogy jó] 
körülhatárolt területükön jelentős ismeret- 
anyag közlésére nyílik lehetőségük.

Munkájúkat a metallogenetikus kéziköny
vének is nevezhetnénk: egész felépítése a ké
zikönyvszerű gyors használat szolgálatában áll. 
Alapos történelmi visszapillantás után —- ter
mészetesen Bilibin munkásságát állítják a kö
zéppontba —  szerzők táblázatokkal illusztrálva 
tekintik át a metallogénia ismeretanyagát, min
denütt törekedve a pontos meghatározásokra. 
A könyv gerincét az érces körzet (rajon) elem
zése adja. Érces körzeten — illetve a vele je
lentésében azonos, de egyirányban nyúlt alak
ja miatt megkülönböztetett érces zónán — szer
zők olyan, néhány 10 krn-es szerfcezeti-érckép- 
ződési egységet értenek, amely a nagytektoni
kai egységek ércképződési és tektonikai ala
pon egyaránt jól elhatárolható része. Egy kör
zeten belül több hasonló ércformációval jellem
zett érctelep helyezkedik el. Minden körzet 
vizsgálatának célja az ércesedést determináló 
tényezők (szerkezet, magmatizmus és litológia) 
szerepének, megismerése és ennek nyomán to
vábbi, ismeretlen telepek feltárása. Bár szer
zők szerint az ércesedés tér- időbeli eloszlását 
szigorú törvényszerűségek szabályozzák, óva

kodnak attól, hogy kellőképpen nem tisztázott 
összefüggések jelentőségének túlértékelésével a 
kutatás körét leszűkítsék. Céljuk inkább az, 
hogy a törvényszerűségek egyfelől az ércese
dés, másfelől a többi földtani jelenség rendsze
res ábrázolása során önmaguiktól bontakozza
nak ki.

Különös figyelmet érdemel az összeállítás
nak az a része, amely az ércek és az ércesedés 
„anyakőzete” közti kapcsolat vizsgálatával fog
lalkozik. Módszerükhöz híven szerzők itt is 
táblázatos összesítésben mutatják be azokat a 
földtani, ásvány-kőzettani és geokémiai krité
riumokat, amelyek az ércesedés és egy meg
határozott magmás kőzet kapcsolatát igazol
hatják. Ebben a vonatkozásban érdekes, de 
egyelőre túl korai az egyes magmás, tektoni
kus, üledékes és ércképződési ciklusok és fá'zi- 
sok párhuzamosítására irányuló törekvés.

A  mű további része a metallogéniai térké
pek fő típusaival foglalkozik. Az áttekintő me
tallogéniai térkép méretaránya 1:500 000, illet
ve 1:1 000 000, feladata az egyes érces körzetek 
határainak a tektonikai egységek figyelembe
vételével történő kijelölése. Ezekről az érces 
körzetekről készül el azután a tulajdonképpeni 
metallogéniai és prognózis-térkép. A  körzetek 
metallogéniai térképének méretaránya általá
ban 1:25 000, vagy 1:50 000. Ez a térkép tünteti 
fel a vizsgált terület összes érc-előfordulását, 
szemlélteti az ércesedés és a többi földtani té
nyező kapcsolatát és —- amennyiben erre le
hetőség van — bemutatja e kapcsolat geneti
kai vonatkozásait. Mindehhez földtani alap
térképre van szükség. A  vele azonos méret
arányú, átlátszó anyagra készülő prognózis
térkép már a metallogéniai térkép adataiból 
leszűrhető kutatási perspektívák ábrázolására, 
valamint a további kutatás irányának kijelölé
sére ' szolgál.

A  mű második felét a térképek tartalmi 
jellemzése, az alkalmazandó jelkulcs sokszor 
túlságos, a színválasztásig terjedő részletességű 
ismertetése és a csatolt mintatérképek leírása
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tölti ki. Ehhez a részhez értékes hozzájárulást 
jelent a geofizikai térképek metallogéniai al
kalmazásának tárgyalása. Itt szerzők elsősorban 
az értelmezett eredménytérképek felhasználá
sát javasolják, de nem zárják ki a kutatás adott 
stádiumában még nem értelmezhető geofizikai 
adatok beépítését sem.

Az érckutató szakember ezzel a könyvvel 
hiánypótló munkát kapott, amelynek fő érté
ke, hogy metodikai kézikönyvként használható. 
Az összeállítás hátránya az üledékes ércképző- 
dős indokolatlan háttérbe szorítása, valamint 
a merev csoportosítás és az utasításig részletes 
módszerismertetés. Ez utóbbi hiba azonban a 
javasolt módszerek széleskörű elterjedése ese
tén előnnyé válik, mert lehetővé teszi az egy
mástól távoleső területek adatainak objektív, 
gyors összehasonlítását. A munka tanulmányo
zása elsősorban a magmás ércesedés kutatói
nak hasznos.

Szatmári Péter

(Bevezetés a racionális érckutatás módszerta
nába). 2. kiadás, „Nedra”, Moszkva, 1965.

A  néhány éve elhúnyt szerző, aki az érc
kutatás korszerű módszereinek és a kutatási 
szervezési kérdéseknek egyaránt kitűnő isme
rője volt, ebben a munkájában egységbe fog
lalja a korszerű kutatási módszerek elméleti 
alapjait és ezekből kiindulva a gyakorlati ku
tatás legcélszerűbb módszereit.

A  könyv első részében elméleti ismerete
ket tárgyal, amelyből a jelenlegi műrevalósági 
értékek és a gazdaságossági szempontok mel
lett az egyes érclelőhelyek típusainak ismer
tetése a legérdekesebb. Ki kell emelnünk ebből 
a részből a kutatási ismérvekkel foglalkozó 
fejezetet, ahol elemenként ismerteti a szerző 
a legfontosabb indikációkat. így pl. a Mo ese
tében a főásvány (M0S2) sokszor tapasztalt lát
szólagos ellenállósága valójában csak a kvar- 
eos környezet védőhatásának tudható be, amely 
nélkül a molibdenit a mechanikai és kémiai 
mállás során könnyen oldható M0S2 S04 és 
H 2 M 0 O 4  típusú vegyületekbe megy át, a talaj
víz összetételétől függően hozva létre másod
lagos ásványait: ferrimolibdit, powellit, vagy 
wulfenit formájában. Űjabb kutatások rámu
tattak arra, hogy a Mo jó migrációs képessé
génél fogva a lelőhelyek körül maradandó 
szóródási udvarokat hoz létre, ugyanakkor a 
molibdénéroes kibúvások teljesen elszegényed
tek és nem észlelhetők.

Ehhez a részhez kapcsolódóan részletesen 
foglalkozik a szerző a szóródási udvarok és a 
különböző bio-, hidro-, litokémiai anomáliák 
kialakulási törvényszerűségeivel, majd az ér- 
cesedést kísérő kőzetelváltozáspk (szkarnosodás, 
greizenesedés, kvarcosodás, stb) indikációs sze
repével. !

A  második részben az érckutatással kap
csolatos gyakorlati ismeretekre helyezi a szerző 
a hangsúlyt. A  kutatás vizuális és geológiai 
módszereitől kezdve a geofizikai és geokémiai 
kutatások különböző fajtáin át a légifényképe
zési módszerekig az összes kutatási módszerek 
ismertetését kapjuk, a módszer elterjedésével 
arányos részletességgel.

A könyv végén táblázatok formájában igen 
részletes összefoglalását találjuk a kutatás tár
gyától függően alkalmazható kutatási módsze- 
reknék és a keresett nyersanyag jellemző in
dikációinak. Ez a szokatlan összefoglalási mód 
egyben híven tükrözi a mű tárgyi értékei mel
lett szembetűnő másik érdemét, a rendszere
zésre irányuló törekvést.

Félegyházi Zsolt

(Az üledékes összletek fémtartalma), 1—2.
„NAUKA” , Moszkva, 1964, 1965.

1964-ben jelent meg L. V. Pusztovalov 
szerkesztésében e három kötetre tervezett so
rozat első kötete, amely a fekete fémeket, va
lamint a színes könnyű fémeket tárgyalta, s 
ezt követte 1965-ben a „Nehéz színes fémek, 
mikro- és ritka-fémek” címet viselő második 
rész. A  sorozat harmadik, és egyben utolsó 
kötete a nemes-, radioaktív, szórt és ritka föld
fémeket fogja tárgyalni és áttekinti a migrá
ciós és dúsulásos folyamatokat is.

Az eddig megjelent két köteten a szerzők 
nagyobb száma ellenére is érzik az irányító 
Pusztovalov egységes szemlélete: az egyes szer
zők felfogásbeli különbségei csak színesítik az 
összeállítást, anélkül, hogy laza cikkgyűjte
ménnyé bontanák. A  tárgyalás menete minden 
fém esetében azonos: az egyes fémek geoké
miai jellemzését ásványaik ismertetése követi, 
és minden fejezet a tárgyalt fém népgazdasági 
jelentőségének, termelési adatainak és kutatási 
lehetőségeinek vizsgálatával zárul. E többé- 
kevésbá egyöntetű bevezető és befejező részek 
között kap helyet az illető fém teleptípusainak 
ismertetése, és ennek felépítése már a szerzők 
egyéni látásmódjának megfelelően változik. 
Míg például a legtöbb elem teleptípusait a 
szerzők az üledékes fáciesek alapján osztályoz
zák addig a mangántelepeket A. T. Szuszlov 
kizárólag ipari értékük szerint csoportosítja.

A  munkaközösségi megoldás lehetőséget 
nyújt arra, hogy az egyes teleptípusok képző
désének tárgyalása során az egyéni szemlélet 
jobban érvényesülhessen. így például a króm
telepek tárgyalásában figyelemreméltó az ural- 
melléki volkonszkoit- és a kolorádói krómcsil- 
lám-telepek jelentőségének fokozott kiemelése. 
Á' bauxit ismertetése során Sz. I. Veneszlavsz- 
kij rámutat arra az összefüggésre, amely világ
szerte a bauxit- és a kőszénparagenezis között 
mutatkozik, bár a mi fogalmainkhoz képest túl
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értékeli a geomorfológiai tényezők (öböl, lagú
na) szerepét.

A  második részben különösen érdekes a 
sokat vitatott üledékes Cu—Pb—Zn telepek 
tárgyalása. Szerzők véleménye szerint ezek dú- 
sulásában a szingenetikus folyamatok jelentő
sége alárendelt volt, s a főszerep a diageneti
kus és epigenetilkus folyamatoknak jutott. Sze
rintük a friss üledék agyagásványai adszorbeál- 
ták az üledékgyűjtő vízének fémtartalmát, 
majd azt az iszapban cirkuláló vizeknek átad
va ez utóbbiak fémtartalmát több százszorosá
ra növelték. Később ezek a rétegvizek már ön
álló érchordozó oldatokként jelentkeztek.

Ugyanekkor azonban már a szerzők a prob
lémákat gyakran leegyszerűsítik, a vitatott kér
désekben nem juttatnak kellő teret az egymás
sal szembenálló álláspontok ismertetésének. Így 
pl. a rézpala dúsúlásainak vizsgálata során nem 
hangsúlyozzák a fedőből leszivárgó sós oldatok 
újabban gyakran említett szerepét. Ugyanez 
mondható el a felhasznált szakirodalomról is: 
az első kötetben jóformán csak a bauxit ese
tében használták fel a legújabb külföldi iro
dalmat is (beleértve a magyarországi bauxit- 
telepek szakirodalmát) másutt a külföldi iro
dalomjegyzék általában 1950-nel lezárult. A 
sorozat szerkesztését dicséri, hogy a második 
kötetben ,már ilyen hiányosságot nem talál
tunk.

Egészében véve a tanulónak és a kutató 
szakembernek egyaránt hasznos kézikönyvet 
kaptunk. A  sorozat felelős szerkesztője szerint 
a mű elérte célját, ha sikerült rámutatnia az 
üledékes fémdúsulások nagy gyákorlati jelen
tőségére és így fokozhatta a vizsgálatok inten
zitását. Ügy gondolom, e cél elérése felől a 
munka egyetlen olvasójának sem lesz kétsége.

Szatmári Péter

(A kőolajelőfordulások leművelésének földtani 
alapjai) „NJEDRA” Moszkva — 1965.

A könyv tárgyköre lényegében a kőolaj - 
földtani teleptan. A  szerző különös figyelmet 
fordít a kőolajelőfordulások leművelésével kap
csolatos azon földtani kérdésekre, amelyekben 
a mai napig nem alakulhattak ki még azonos 
nézetek a szakemberek között. A  könyv témá
jához a rendelkezésre álló irodalom — a szer
ző véleménye szerint — néhol ellentmondásos 
és a kőolajelőfordulások geológiai problémáit 
főként a kutatás ás feltárás vonatkozásában tár
gyalja.

A szerző célja könyvének megjelentetésé
vel olyan mértékben ismertetni a tudomány 
elért eredményeit, amely lehetővé teszi a je
lenségek lényegének megismerését. Ennek meg
felelően a szerző a tudomány és a gyakorlat 
eredményeire támaszkodva igyekezett objektív 
elemzést nyújtani az említett témakörben.

A szerző öt fejezetbe csoportosította a cím
be foglalt probléma kérdéseit "es a könyv lo
gikus sorrendben a következőket tartalmazza:

Az első fejezetben a tárolók csoportosítása 
található, az egyes tárolótípusok jellemzésével, 
fizikai tulajdonságaival, az olajok, gázok, ré
tegvizek alaptulajdonságai, valamint az előfor
dulások tárolóiban a nyomás-hőmérséklet-elosz- 
lás törvényszerűségeinek ismertetése és az olaj- 
gáztelepek típus szerinti csoportosítása.

A második fejezet foglalkozik a szelvény
tagolás kérdéseivel fúradék- és magminták 
alapjain, karottázsszelvények segítségével, 
komplex megfigyelések összesítése szerint, va
lamint a korreláció kérdéseivel, a tárolók ter
melés-geológiai tanulmányozásával, a karottázs 
szelvények földtani értelmezési problémáival, 
és a karottázs adatok felhasználási lehetőségei
vel, rétegfizikai paraméterek meghatározása 
céljából; az olajtároló rétegek inhomogenításá- 
nak tanulmányozásával és ismerteti a kőolaj- 
földtani szerkesztéseket.

A harmadik fejezetben találhatók a réteg
ben, az olajra ható erőkre, az áramlási viszo
nyokra, a rétegenergia szintjének biztosítására 
irányuló eljárásokra vonatkozó, valamint az 
olajos rétegek rendszereit illető fejtegetések és 
magyarázatok.

A  negyedik fejezet az olajelőfordulások 
leművelési rendszereit és a .fúrástelepítés rend
szereit tárgyalja gyakorlati-mérnöki szempont
ból. A  könyv ötödik fejezete az olajelőfordulá
sok leművelése kivitelezésével és a termelés 
ellenőrzésének kérdéseivel foglalkozik. Itt 
számszerű arányokban követelményeket is fo
galmaz meg az előfordulás megkutatottsági 
fokára vonatkozóan, valamint meghatározza az 
ipari kutatás feladatait és módszereit.

A  kőolaj- és földgáz geológiával foglalkozó 
szakemberek körében mint kézikönyv tarthat 
elsősorban igényt a könyv nagyobb érdeklő
désre, tankönyvként az oktatásban, de hasznos 
segítséget nyújthat a kőolaj- és földgáziparon 
belül rezervoármérnökök és a karottázs szak
emberei részére is.

Farkas István
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