
üledékes kőzetek közül még palák is előfordul
nak. Az itt előforduló kvarporfirt, gránitot, 
paleozoós palákat és márványt különösen a 
skandináv geológusok írták le részletesen.

Az ásványi nyersanyagok közül legjelen
tősebb a kőolaj és földgáz, mely utóbbit már a 
Tűzföldön palackozzák. A kőolajat a töltőállo
másokról hajóval szállítják a Valparaiso mel
letti, Concon-i olajfinomítóba. A  Tűzföldön 
működő olajfinomító a megye szükségletét 
bőven fedezi. Míg az olajtermelés 1948-ban 
csak 200 m3 volt, 1962-re az évi termelés meg

haladta az 1,8 millió m3-t, úgy hogy az állam 
szükségletének több mint a felét fedezi. A  
chilei állam a hiányt venezuelai nyersolaj im
portálásával pótolja. A  gázfűtésre való áttérés 
miatt, már csak néhány szénbánya működik, 
annak ellenére, hogy a megyeszékhely alatt 
is csekély mélységben fejtésre alkalmas szén
telepek húzódnak. Valamikor egy antimonitot 
szolgáltató bánya is működött Ultima Espe- 
ranza járásban, de ez piachiány és a nagy tá
volság miatt megszűnt. Az aranymosók mű
velése a Tűzföldön szintén leállt.

Hírek

A  geofizikusok április folyamán Tihany
ban tervegyeztető és együttműködési megbe
szélést tartottak. A  megbeszélés az első ilyen 
jellegű geofizikus találkozó volt, ahol az or
szág összes geofizikájával foglalkozó szervezete 
képviseltette magát. A  kialakult vita során 
hasznos megállapítások születtek a különböző 
kutatási ágakban az együttműködésre, a mű
szerfejlesztésre és a mérések koordinációjára 
vonatkozóan.

Franciaország 1966-ban 37,69 mill. to ola
jat termelt, ami 24%-kal több az előző évi ter
mésnél. Érdemes megemlíteni, hogy ebből csu
pán 2,93 mill. to származik az anyaországból 
(2%-kal kevesebb mint 1965-ben) a többi 33,25 
mill. to olajat Algériában termelték. (Ez 28% - 
kal több mint 1965-ben.)

Az aquitániai partok előterében kutató 
Essorep (SNPÁ) CEP konzorcium „Antares— 2” 
fúrása 3870 m- mélységben olajnyomokkal je
lentkező földgázt tárt fel. A rossz időjárás 
miatt a fúrást csak egy későbbi időpontban 
tudják folytatni. A  „Neptun Goascogne” fúró
sziget következő helye a ,,Phönix— 1” 10 km-el 
délre a mostani Antares— 2 ponttól lesz, ahol 
a tenger 41 m mély.

Ausztriában az olajtermelés 1966-ban 
3,5%-kal csökkent, a földgáztermelés 8,7% - 
kal emelkedett az 1965 évihez képest. 1966- 
ban az olajtermelés 2 757 113 to, a földgáz 
1 873 529,1 e m3 volt.

A  felsőbajor országi Pleining mellett készí
tik a 4. nyugatnémetországi természetes föld
alatti gáztárolót. Ennek tárolási kapacitása 
100— 200 mill. m3 földgáz, összberuházási költ
sége kb. 6 mill. márka.

A  Svájcban folytatott földgázkutatást si
ker koronázta. Luzern mellett egy 110 mill 
m3-re becsült készletű előfordulást találtak.

Az Irak Petroleum Co Szírián át Mosszul- 
ba, Banaioszba és Tripoliba vezető olaj távve
zetékét, amelyet a múltban a szíriaiak lezártak, 
miután Szíria és Irak között a távvezetékkel 
kapcsolatban újabb gazdasági megállapodás 
jött létre, röviddel ezelőtt ismét üzembe he
lyezték.

Szíria és a Szovjetunió szerződést írtak 
alá, amelynek értelmében 1968 végéig a Szov
jetunió a Szíria északkeleti részén lévő Su- 
wadiyah mezőn 20 —  átlag 2000 m mély —  
fúrást mélyít. A  fúrási költségeket Szíria 12 
év alatt 2,5% kamattal téríti vissza a Szovjet
uniónak. Ettől a fúrási tevékenységtől Szíria 
évi 3 mill. to termelésnövekedést remél.

Üzbegisztánban az utolsó 7 évben a föld
gáztermelés 13-szorosára nőtt.

A  Szovjetunióban az elmúlt évben 160 
különböző nyersanyaglelőhelyet fedeztek fel. 
Ebből 56 olaj és földgáz, 21 vas és egyéb érc.

A  Kínai Népköztársaság Szecsuán tarto
mányában több új kis kőszénibányát nyitottak, 
összesen 3,3 mill. to termeléssel. Ezekkel 
együtt a tartomány keleti részének szénterme
lése elérte a 10 mill. tonnát.

A brazíliai Goias mellett nagy grafittele
peket fedeztek föl. Előzetes becslések szerint 
az új előforduláson havi 150 to grafit terme
lését tervezik.

Nigéria Afrika legjelentősebb Zn terme
lője a Bautschi felföldön lévő előfordulások 
fokozottabb igénybevételével termelését 50% - 
kal növelni akarja.
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A  Budapesti Műszaki Egyetem Építőmér
nöki Karán 1968. évben indul a

Mérnöki geológia
szakmérnöki tanfolyam, melynek célját, prog
ramját az alábbiakban tájékoztatás céljából 
röviden ismertetjük.

A  képzés célja az, hogy a mérnökgeológiai, 
építésföldtani kérdésekkel foglalkozó mérnö
kök geológiai-mérnökgeológiai szemléletét és 
tudását kiegészítse, és alkalmassá tegye őket

a mérnökgeológia egyre változatosabb építés- 
földtani és vízzel kapcsolatos feladatainak el
látására. A  tárgyak egy része mérnökgeoló
giai, míg egyes tárgyak műszaki kiegészítő jel
legűek (pl. feltárási és kutatási módszerek).

A  szak tárgyai: Elemző földtan, Műszaki 
kőzettan, Talajfizika, Geotechnika, Hidrológia
hidraulika, Feltárási és kutatási módszerek, 
Hidrogeológia, Mérnökgeológia, Magyarország 
műszaki földtana, Mérnökgeológiai térképezés, 
Kőzetfizika és kőzetek szilárdsága, Választott 
tágy. (A választott tárgy az érdeklődésnek 
megfelelően kerül meghirdetésre).

A kéziratok elkészítésének módja
A  Földtani Kutatás Szerkesztősége kéri a 

szerzőket, hogy kézirataikat, valamint az azok
hoz tartozó mellékleteket az alábbiak szerint 
szíveskedjenek elkészíteni:

A cikk terjedelme 20 szabvány gépelt 
oldal (ebbe a mellékletek terjedelme is bele
értendő!). A  szabvány gépelt oldal: 25 sor, so
ronként 55 leütéssel. A  szedési munka meg
könnyítése érdekében gyöngybetűs írógéppel 
írott szöveget nem tudunk elfogadni. A  kéz- 
irati oldalak bal felső sarkába (margó részben) 
a szerző nevét fel kell tüntetni. Az ábrák, ké
pek és táblázatok kívánt helyét a szövegben 
aláhúzással kell jelölni és a margóra kiírni, pl. 
. . .  ”a terület földtani viszonyait az 1. ábrán 
láthatjuk” . . .

Külön oldalon kell megadni:
1. Az irodalomjegyzéket, ahol a munkákat 

a szerzők nevének ábc sorrendjében kell 
összeállítani.

2. Az ábra aláírásokat, illetve a táblázat 
feliratait.

3. A  táblázat ezek számozására római 
számokat használunk, pl. III. táblázat.

4. Idegen nyelvű összefoglalást, mely egy 
szabvány gépelt oldalnál nem lehet

több. Ezt úgy kell összeállítani, hogy 
valamennyi ábrára, illetve táblázatra 
vonatkozó hivatkozást tartalmazza. Az 
idegen nyelvű összefoglalás angol, né
met, orosz nyelven készülhet, amennyi
ben szerkesztőségünkhöz csak magyar 
nyelvű összefoglalás érkezik be, fel kell 
tüntetni a kívánt nyelvet, fordításról 
a szerkesztőség gondoskodik a szerző 
költségére.

Ábrák kivitele: Ábrákat pauszra, fekete 
tussal kell elkészíteni. A  vonalvastagságot és a 
feliratok mértékét úgy kell megválasztani, hagy 
azok klisézési kicsinyítés után is jól olvashatók 
legyenek. Az ábrák mérete egy formátumnál 
(A/4 ív, 21á29,7 cm) lehetőség szerint nagyobb 
ne legyen, kivételes esetben három formátum- 
nyi rajz készíthető. A  feliratok dőlt szabvány
írással készítendők.

A  közlésre beküldött fekete-fehér fényké
pek csak akkor klisézhetők, ha kontrasztosak, 
lehetőség szerint normál, illetve kemény papír
ra készítendők. Beküldhető álló alakú 6x9, 
fekvő alakú 9x14 cm-es fényképméret.

Szerkesztőség


