
Hírek

A kapitalista világ 
szén- és ércbányászatának 
várható alakulása 1975-ig

A  Mining Journál 1965 júliusi száma fel
vázolja a világ szén- és fő ércfajtái termelésé
nek várható alakulását. A  cikk következtetései 
főként az Európai Gazdasági Bizottság, a Nyu
gat-Német Vas- és Acélkutató Intézet és az 
Egyesült Nemzetek által 1961-től nyilvántar
tott évi termelési adatok alapján vonja le. A 
szerző aláhúzottan hangsúlyozza, hogy a hosz- 
szaíbb előrejelzések nem nélkülözhetik az előző 
időperiódusok gazdasági tendenciáinak alapos 
vizsgálatát. A  távlati elképzeléseket pedig az 
állandó növekedés szemlélete kell, hogy jelle
mezze még akkor is, ha a bányászatot az ipari 
és gazdasági tevékenység apálya időszakosan 
pangásra ítéli.

A  becsült szén és ércmennyiségek szoros 
összefüggésben vannak a bányászati tevékeny
ségével, s így annak fejlesztési — termelékeny
ségi — vonalát is előjelzik Tíz év múlva 1975- 
ben a táblázatban közölt termelés várható. A 
táblázatban a széntermelésre vonatkozó adatok 
a lignitet nem tartalmazzák.

Termelés 1000 tonnában

1964 1975

Vas 348000 574000 .
Bauxit 28200 53000
Réz 258000 400000
Ólom, cink 34000 ' 57000
Ón 47000 66000
Arany fém (UNICA) 39000 43500
Összes érc 836200 1271000
Szén 1230000 1410000

Az érctermelésre vonatkozó becslések fel
tételezik, 'hogy a leművelés folytán fokozato
san csökkennek a jó, vagy a jobb minőségű 
telepek. Ezeket gyengébb minőségű telepek le
művelése váltja fel, s így a szükséges fém- 
mennyiség biztosítása érdekében mind nagyobb 
anyagmennyiség mozgatásával kell számolni. 
Eszerint a szükséges nyersanyagbázis biztosítá
sánál a jövőben három alapvető szempont ér
vényesül: növekvő kutatás, csökkenő minősé
gek és a növekvő meddő mennyiségek.

Molnár J.

A szénkutatás 
néhány időszerű kérdése 

a Német Demokratikus 
Köztársaságban

Az NDK-ban mind rosszabbodó geológiai 
és hidrológiai feltételek ellenére igen jelentős 
erőfeszítéseket tesznek a tekintetben, hogy a 
szénbányászat a népgazdaság növekvő igényeit 
megfelelő minőségben és mennyiségben — azo
nos létszám és azonos fajlagos költséggel — 
tudja biztosítani. Ennek érdekében új techno
lógiákat vezetnek be mind a termelésnél, mind- 
pedig az egyes szénfajták nemesítésénél. A 
tervek szerint rövidesen olyan brikettgyárak 
épülnek, ahol a magasfokú automatizálással a 
munkatermelékenység az eddiginek a kétszere
sét éri el.

A  tudományt, mint termelőerőt is ilyen és 
hasonló feladatra összpontosítják. Bár az eddi
gi tudományos és műszaki eredmények igen 
jelentősek, pl. nagyszelvényű aknafúrás, gépi 
vágathajtás, szűrőkutas víztelenítés stb., de 
ezek még mindig nem felelnek meg a műszaki 
forradalom követelményeinek.

Különösen sok a tennivaló a szükséges 
kutatási előrefutás érdekében, ahol a tervezés
nek és a kutatásnak a világszínvonalat megtes
tesítő egyetlen komplexummá kell összeolvad
nia. Ahhoz, hogy e területen eredményes for
dulat legyen elérhető, bátor kezdeményezéssel 
az eddig ismeretlen területeket új eszközökkel 
és módszerekkel kell mielőbb megismerni és 
feltárni. E célnak elérése pedig azt követeli, 
hogy minden bürokratikus útvezető nélkül a 
kutatási és fejlesztési tevékenység egységes 
irányvonalat kapjon. A  feladatok gyors meg
oldását aktív koordinálással a legnagyobb fokú 
munkamegosztással kell elérni. Igen nagy sze
repet szánnak a szénbányászati iparág kutatási 
terveiben a talajmechanikának és a hidrogeo- 
lógiának, továbbá minden olyan külföldi ered
mény átvételének, amely a kitűzött feladatot 
minél gyorsabb elérését eredményezheti.

Minden kutatási tevékenység vezetésénél 
csak az egyértelműen elhatárolt felelősség elve 
érvényesülhet. A feladatkomplexumok megva
lósítását mindig arra a szervre bízzák, amely 
a megoldásból származó eredmények hasznosí
tásában a legjobban érdekelt. Csak ezen az úton 
várható a feladatok tartalmas és időre történő 
megvalósítása.

A  részfeladatok megoldásának elősegítése 
érdekében a résztvevőket a munka volumené
nek arányában anyagilag is érdekeltté teszik, 
nem teljesítése eseten pedig megfelelő sújtó
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szankciókat alkalmaznak. Számos külföldi pél
dából (Szu. USA, Japán) látható, hogy ma 
már a kutatási problémák csak kutatócsopor
tokon keresztül valósíthatók meg, de nem fel
tétlenül szükséges a kollektívákat mestersége
sen létrehozni, ennél sokkal hatásosabb a ku
tatók önkéntes, spontán összefogása.

Bizonyára az egyénieskedő kutatók nehe
zen viselik majd el, a kollektívában való köz
reműködést, ahol az eszmei nagyvonalúságnak 
gátjai lehetnek, de az egységes cél érdekében 
ki kell ábrándulni a csalhatatlanság és egyes 
munkaterületek monopolizálásának gondolatá
ból.

Molnár J.

Magyar—Jugoszláv 
geológus találkozó

A  Mecsek és Villány hegységben 1961 
őszén tartott első találkozó viszonzásaképpen 
jugoszláv barátaink ez évben (május 10— 16-ig) 
Zágrábban rendezték meg a második geológus 
találkozót, amelyen 49 tagú magyar küldött
ség vett részt.

A  május 11-én kezdődött hivatalos prog
ram keretében értékes szakmai előadásokat hal
lottunk Zágráb közelebbi és távolabbi környé
kének mezozóos és harmadidőszaki üledékeiről, 
metamorf és magmás képződményeiről, é lese 
déséről, a kőolajkutatásokról és a horvátorszá
gi szénelőfordulásokról. Az előadások a szén- 
hidrogén- kőszén- és érckutatások legújabb 
földtani eredményeit összegezték. Érdekes be
számolót hallottunk a Muraközben bevezetett 
aerofotogeológiai módszerről, továbbá a jugo
szláv geológusok tengeralatti kutatómunkájá
ról készült filmvetítést is alkalmunk volt meg
tekinteni.

Május 12-én kiránduláson vettünk részt 
és megtekintettük a Zágrábi hegység (Medved- 
nica) pannoniai, szarmata, tortonai, kréta és 
triász, valamint magmás és metamorf képződ
ményeit.

Következő napon a résztvevők érdeklődési 
körüknek megfelelően a különböző zágrábi 
szakmai intézményeket és múzeumokat látogat
hatták meg, közben alkalom nyílt a várnegyed 
építészeti emlékeinek megtekintésére is.

A  délutáni záróülésen határozatot hoztak 
a két baráti ország földtani intézményei és 
szakemberei együttműködésének további fenn
tartására és ennek fejlesztése érdekében szak
csoportok szerint megbízottakat választottak.

A hivatalos program befejezése után a 
Mecsek hegység területén dolgozó meghívott 
geológusok további tanulmányi kiránduláson 
vettek részt Zágráb — Ljubljana, Posztojna 
— Opatija — Rijeka — Karlovac — Zágráb

útvonalon, melynek során megtekintették a hí
res cseppkőbarlangot és a klasszikus karsztvi
déket.

Ottartózkodásunk alatt a Zágrábi Városi 
Tanács VB elnöke fogadást adott a magyar 
küldöttség tiszteletére, a záróülés után pedig 
a jugoszláv geológus kollegák vacsorán láttak 
vendégül bennünket.

A magyar küldöttség egy része május 15-én 
érkezett haza, a külön tanulmányúton részt
vevők pedig 16-án.

A találkozó megerősítette országaink föld
tani intézményei közötti kapcsolatokat és az 
összes résztvevők számára igen hasznos tapasz
talatokat nyújtott.

Dr. Hegedűs Gyula

A Nemzetközi Szabványügyi 
Szervezet

( I. S. O.)  10. párizsi ülése
A  Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 

(ISO) Bányászati Bizottságának, „földtani és 
kőzettani jelölések” Munkacsoportja (l'SO) TC 
82 (WG. 1) 1966 május 11—13 között tartotta 
tizedik ülését Párizsban.

Az ülésen hat ország (NSZK, Franciaor
szág, Magyarország, Lengyelország, Csehszlo
vákia, Nagybritánia) 28 delegátusa vett részt. 
Képviseltette magát a Nemzetközi Földtani 
Kongresszus, Világ Földtani Térképszerkesztő 
Bizottság is,

A  csoport munkájában hazánk már régeb
ben részt vesz.

Az eddigi és a jelenlegi ülésen készítette 
el és tárgyalta le a Munkacsoport á magmati- 
kus, metamorf és üledékes kőzetek nemzetközi 
kőzettani térképjelkulcsát, a legfontosabb ás
ványok betűjelzését és figurális jelkulcsát.

Befejezés előtt áll a tektonikai térképjelek 
kulcsa. Nehézséget jelentett a jelek egyrészt 
bányászati, másrészt geológiai (Földtani térké
pezés) értelmezésének a közös nevezőre hozása. 
Az ISO (TC 82) WG 1 munkacsoportja a kü
lönböző kőzetféleségek többnyelvű szótárát ké
szíti el.

A  programban szerepel a „Klasztikus üle
dékes kőzetek szemnagyság szerinti felosztása” 
c. anyag megtárgyalása is. Erre azonban idő
hiányban már nem kerülhetett sor.

A  továbbiakban kerül sorra az ásványi 
nyersanyagkészletek számítása és kategorizálá
sa, valamint a laboratóriumi vizsgálatok, geo
fizikai munkák, mérnökgeológiai jelkulcs, stb. 
témák szabványosításának a kérdése.
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Törekvésünk a hazai, KGST és ISO föld
tani szabványok közös nevezőre hozása. A 
Munkacsoport 1967. őszén hazánkban tartja 
ülését.

Rásonyi László

Fotocellas készülék 
ásványok szeparálására

A londoni Gunson’s Sortex Társaság laza, 
vagy megfelelően fellazított kőzetek különböző 
szemnagyságú és minőségű ásványainak foto
cella segítségével való szétválasztására négyféle 
készüléket dolgozott ki.

A  módszer az egyes ásványok jellemző 
fényáteresztő képességét és fényvisszaverődé
sét használja ki, amelynek segítségével a szét
választás — gyakorlatilag is — eredményesen 
megoldottnak tekinthető.

Szétválasztásra az 1,5 mm-nél nagyobb ás
ványszemcsék a legalkalmasabbak. A  készülék
kel ez ideig: kősó, anhidrit, barit, dolomit, föld- 
pát, kvarc, gipsz és magnezit ásványokat külö
nítettek el.

A  készülék elsősorban ipari jellegű osz
tályozásra alkalmas, ennek ellenére indítékul 
szolgálhat hasonló elv alapján a tudományos 
kutatásnál a kisebb méretű ásványszemcsék 
szétválasztásának megkísérlésére is.

Dr. Somos L.

A Világ Földtani 
Térképbizottság ülése Párizsban 

1966. junius 20 —július 1

A Nemzetközi Földtani Kongresszus átte
kintő világ- és földrésztérképek szerkesztésére 
alakult bizottsága —  valamennyi albizottságá
val és munkabizottságával együtt — igen élénk 
és eredményes ülést tartott Párizsban. A  meg
beszéléseken 40 ország 118 küldöttje vett részt 
és a 23. kongresszusig (1968) igen nagy térkép
szerkesztési és kiadási programot irányzott 
elő.

A  Földtani Világatlasz (10 000 000) a föld
felszín első olyan ábrázolása lesz, mely azonos 
méretarányban tünteti fel mind a szárazföldi, 
mind az óceáni területeket és a tengerfenék 
földtani adatainak ábrázolásával egészen új 
feladatokra vállalkozik. Európa földtani térké
pe 5 000 000-ós méretarányban új kiadást kap, 
a 22 lapra kiterjedő 1 500 000-es térkép Kö- 
zépeurópát ábrázoló 4 lapja (Magyarországgal) 
teljesen újraszerlkesztve kerül kiadásra.

A tektonikai télikép vonalán Európa, A f
rika, Észak- és Délamerika nyer kontinensmé

retű új ábrázolást. A  hegységszerkezet egysé
ges értelmezésére és bemutatására irányuló 
nemzetközi összefogás, eddig ÍS' (a párisi ülésen 
is) és a szerkesztőségek további ülésein sok fo
galom és felfogás közelítését, egybehangolását 
eredményezte.

A  metallogéniai albizottság ugyancsak föld
rész, sőt világméretű összesítésekre törekszik 
Európában, Afrikában, Észak-Amerikában. A 
mélyreható felszakadások (lineamens-ek) sze
repét hangsúlyozó „metallogén”-tektonika egy
behangolása a legfelső kéregszintek dinamikai 
geológiájával, ugyancsak lényeges fejlődést ígér 
a szerkezeti jelenségek világméretű megítélésé
ben.

A  hidrológiai, vulkanológiai és metamorf 
világtérképek szerkesztése még az iránykeresés 
szakaszában van. Kilátás van arra, hogy a ha
gyományos ábrázolásmódokkal teljesen szakítva 
igen hasznos, előrelendítő' speciális ábrázoláso
kat fog a bizottság a jövőben kimunkálni.

Pantó G.

Hírek egy mondatban

Az USA 375 ezer főnyi létszámmal 515 
millió t szenet termelt 1965-ben. Kanada két 
éven belül 1,5 millió tonnával növeli kálisó 
termelését. Kanadában 230 millió dolláros be
ruházással napi 100 ezer t kapacitású külfej
tést nyitnak a ■ világ legnagyobb olajhomok 
előfordulásán, a Athabasca folyó völgyében.

Atommeghajtású teherszállító zeppelinek 
építésének gondolata vetődött fel az USA-ban 
kutatási és bányászati célokra.

Molnár J.

A SZU földgázkészlete

A  szovjetunió földgázkészlete a világ ösz- 
szes előfordulásainak egyharmada. Az utóbbi 
években 250 új gáztelepet tártak fel. Az uk
rajnai (Sebelinka) előfordulást egymagában 
415.109 N;m3-re becsülik.

A  szovjet földgáztermelés — tervek sze
rint — 1966-ban 128 . 109 és 1970-ig fcb 300.109 
Nm3-re emelkedik. A  legközelebbi időszakban 
a Közép-Ázsiában feltárt földgázmezőket készí
tik elő a termelésre, mivel a SZU európai ré
szén rendelkezésre álló földgáz mennyisége 
nem elégíti ki az ipari igényeket.

Molnár J.
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