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Az építőanyagipar kavicskutatásának feltárási problémái
írta: Dr. Karácsonyi Sándor

Az építőipari nyersanyagok kutatásának 
színvonala az elmúlt években jelentősen emel
kedett és több nyersanyagféleség kutatásának 
irányelve kialakult. A fokozatosság elvének be
tartásával a most induló kutatások már min
den lényeges kérdésre megbízható, és további 
felhasználásra alkalmas adatokat szolgáltatnak. 
A feltárás helyes módszereinek kialakítása mel
lett azonban nyilvánvalóvá váltak a kutatási 
eredmények színvonalát, megbízhatóságát be
folyásoló problémák, amelyek megoldása, hatá
suk csökkentése további minőségemelkedést 
eredményezhet.

A kavicsmezők építőanyagipari kutatásának 
előkészítését, irányítását és értékelését legna
gyobb részt a Földmérő és Talajvizsgáló Vál
lalat (FTV) végzi. E vizsgálatok keretében — 
azok viszonylagos nagyobb száma alapján — 
felhalmozódtak a szükséges tapasztalatok. A fel
tárás helyes irányelveinek kialakulását előse
gítette az is, hogy mérnökgeológiai, hidrogeo
lógiai feladatoknál sok hasonló jellegű vizsgá
latra került sor. Előnyös ezen a téren, hogy 
az ilyen jellegű munkarészek elvégzésére (geo- 
dézia-fotogrametria, feltárás-geofizika, talaj-fi
zikai és kőzet-kémiai vizsgálatok stb.) a válla

lat megfelelő szakágakkal rendelkezik és így 
biztosítható az a komplex szemlélet, amely e 
sajátos kutatási feladatok helyes elvégzésének 
előfeltételét képezi. Műszaki fejlesztési feladat 
keretében az FTV kidolgozta a fokozatosság el
ve alapján végzendő feltárás irányelveit. E ku
tatások kapcsán természetszerűleg problémák is 
felmerülnek. A továbbiakban ezek közül néhány 
olyan megvilágítását kíséreljük meg — amelyek 
a feltárás tekintetében jelentősek. Reméljük, 
hogy ezzel is előmozdítjuk helyes értékelésü
ket, szükség szerint megoldásukat.

I. Feltárási problémák
a) Fúrás. A kavicstermelés céljára igénybe

vehető alapanyag legnagyobb részt a folyók te 
raszaiban, törmelékkúpjában tárható fel, míg 
alárendeltebben — miocén lepelkavicsok hasz
nosítása is számításba vehető. E törmelékes üle
dék rendszerint vegyes szemcseösszetételű és 
bár az esetek zömében nagy kiterjedésben for
dul elő, helyi viszonylatban is igen változó a 
települése. A kavicsos összlet változatossága 
egyaránt kiterjed a kavics és a fedő változó 
vastagságára, a fekű szintjének térbeli eltéré
seire. E körülmények azonban a feltárás sűrí
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tésével, de különösen kiegészítő geofizikai vizs
gálatokkal kellő pontosságban felderíthetők.

A törmelékes üledéket felhalmozó vízfolyás 
szállítóképességének gyakori változása miatt a 
szemcseösszetétel rendkívül inhomogén és ezen 
belül szennyező anyagok (iszap, agyag) is elő
fordulhatnak, sőt vékony réteget, lencséket ké
pezhetnek. Ennek megfelelően a kőzetdarabnak 
minősülő görgetegtől az agyag-szemcsékig ter
jedő üledéket kell feltárni, és a szemcsék meny- 
nyiségi arányát szabatosan meghatározni. A fel
tárási pontokon így egymáshoz lazán illeszkedő 
változó szemnagyságú és anyagú, esetenként 
igen kemény kőzetdarabokból (görgeteg) álló 
szemcsehalmazban kell a fúratot kialakítani. E 
széteső és vegyes szemcseösszetételű üledékben 
a települést szabatosan feltáró fúrási és furadék 
kiemeléi mód nem alkalmazható, mivel a szem
csék közötti összetartó erő elenyésző ahhoz az 
erőhatáshoz viszonyítva, amely szabatos fúró
lyuk kialakításához szükséges (1. ábra) és e két

1. ábra: Elméleti fúrólyuk-szelvény homokos kavicsban.

erő közötti alapvető különbség külső anyagok 
bevitelével sem egyenlíthető ki. A törmelékes 
üledék átharántolására és a furadék kiemelésé
re a szelepes fúró (iszapoló) alkalmazható.

A szelepes fúróval a fúrólyuk mélyítése 
aránylag gyorsütemű, hátrányai a fellazult 
anyag kiemelésénél jelentkeznek. Az omlásra 
különösen hajlamos törmelékes üledékben a fú
rólyuk mélyítését folyamatos béléscsövezéssel 
kell kísérni, vagyis a fúró és a béléscső saruja 
közel együtt halad. A béléscsőben nyilvánva
lóan csak egy kisebb méretű szerszám .mozgat
ható, és még ennél is kisebb a furadékgyűjtő 
szelep nyílása. A 203/192 mm átmérőjű bélés
csőbe 170 mm névleges átmérőjű iszapoló épí- 
hető be, amelyen a szelep nyílása kb. 140 mm. 
Az iszapoló szelepnyílása így megszabja a szét- 
darabolás nélkül kiemelhető legnagyobb görge
teg méretét. Amennyiben annak elhelyezkedé
se nem központos, nyilvánvalóan közvetlenül 
nem juthat a gyűjtőtérbe és rendszerint csak 
összetörve és részlegesen emelhető ki. Az isza

poló saruja alá kerülő szemcsék — ha kisebb 
méretűek — a furat középrészének mélyülése 
után omlással juthatnak a gyűjtőtérbe. Hason
lóan kerülhetnek a kiemelt mintaanyagba a 
béléscső saruja alatti kőzetszemek, azonban a 
nagyabb görgetegek egy része általában a bé
léscső mozgatásával kiszorul (2. ábra). A szele
pes fúróval történő fúrólyuk mélyítés előzőek-

2. ábra: Fúrólyuk m élyítés elve szelepes fúróval. 
[Béléscső (1), szelepes fúró (2), szelepnyílás (3)1

kel összefüggő további hiányossága, hogy a bé
léscső sarúja alatti kőzetszemek eltávolításához 
és a béléscső süllyesztéséhez jelentős rétegom
lás szükéges. A bélécsőben mozgó szelepes fúró 
zárónyílása lefelé engedéskor kinyílik és a fu
ratban lévő folyadékkal együtt a fellazult kő
zetszemek a gyűjtőtérbe jutnak. A holtpont el 
érése után felfelé emeléskor a szelep lezárul 
és a mintavevővel együtt felemelt zagy átme
netileg egyensúly hiányt, nyomáscsökkenést 
eredményez. E nyomáskülönbség hatására a bé
léscső saruja körül a kőzetszemek fellazulnak a 
fúrólyuk talpa felemelkedik, s a béléscső az 
elmozdult kőzetrészek helyére csúszik.

Bár szigorú technológiai előírás szerint a 
béléscső saruja préseléssel mindig meg keli, 
hogy előzze az anyagkiemelő szerszám saruját, 
gyakorlati tapasztalat szerint ez csak részlege
sen tartható be. Ha a kiemelt anyag mennyisé
gét és a béléscső által kiszorított térfogatot ösz- 
szehasonlítjuk, azt tapasztaljuk, hogy a kiemelt 
anyag térfogata az átcsövezett fúrólyuk térfo
gatát meghaladja. Különösen két esetben nő az 
eltérés, mégpedig görgeteges szakaszok elérésé
kor, — amelyek a béléscső haladását észreve
hetően akadályozzák — és mélyebb fúrások 
esetén, a növekvő köpenysúrlódás hatására (3. 
ábra).

24



ANYAGKIHOZATAL A FÚRÓLYUK TÉRFOGATÁNAK 7.'bon

3. ábra: A furadék-kihozatal és a lecsöveza'.t 
fúrólyuk aránya.

Részletes elemzés szerint:

V ,_  I 2 h .v ,
V F ‘ H

1 hivi -f- I12V2 +  • • • • + h nv» . _ _ _
=  F "  h, +  h, +  - • •+! , „  - = 1 '5 - 2'5

ahol
Vi =  a kihozott teljes anyagmennyiség (m’j 
V =  az átcsövezett fúrólyuk térfogata (m:!)
F =  a béléscső keresztmetszeti területe (m2)
H =  a lemélyített fúrólyuk hossza (m) 
v j , V2 =  a kiépítésenként! furadék (m3) 
hí, hz =  a béléscső előrehaladása kiépítésenként 

( m )

Tapasztalat szerint elsősorban a középszem- 
csók (aprókavics-durva homok) omlása jelentős, 
így a nagyobb görgetegek kiszorítása mellett a 
középszemnagyságú kőzetrészek a valóságot 
meghaladóan kerülnek a kiemelt anyagba. /V 
szelepes fúró emelő-ejtő mozgatása a furatban 
lévő vízoszlopot is mozgásba hozza. A vízmoz
gás az aprószemcséket felragadja, az iszap vagy 
agyagszemcséket lebegteti. A szelep rendszerint 
nem zárul tökéletesen az illeszkedő felületen 
elhelyezkedő kőzetszemcsék miatt. Ennek kö
vetkeztében az iszapolóban lévő víz egy része 
kiemelés közben a furatba visszafolyik, magá
val ragadva további apró kőzetszemcséket.

Az alkalmazott fúrási és furadék kiemelési 
mód tehát a törmelékes üledék anyagát a való
ságtól eltérően hozza felszínre. A görgetegek 
csak egy része jut a gyűjtőtérbe, ezen belül is 
részben összetört állapotban. Ugyancsak a tény
legesnél kisebb arányiban kerüli a felszínre 
az apró frakció (iszap-anyagszemcsék) míg a 
fúrólyuk süllyesztése közbeni rétegomlások 
miatt a középszemcsékből aránytalanul sok jut 
a furadékba.

b) Mintavétel. A fúrólyukban mozgatott 
szelepes fúró gyűjtőterében levő furadék a fú
rási mechanizmus által igényelt fel-le mozgá
sok során a furat vízoszlopa által állandó beha
tásnak van kitéve. Kiemeléskor a vízoszlop egy- 
része a furadékkal együtt a felszínre jut. A fu
rat vízoszlopának behatása a fúrólyuk mélyíté
sével fokozottan érvényesül. A kiemelt furadék 
és a folyadék szétválasztása a felszínen rend
szerint finom szemcsék egy további részének 
elragadásával jár. A szokványos — kb. 10 m 
vastagságú — kavicsréteg 241 mm 0 -jű  bélés
csővel való átfúrása névlegesen is mintegy 0.5 m3 
furadék kiemelését igényli. Gyakorlatilag azon
ban az előzőekben fejtegetettek miatt 0,7—1,0 
m:; a ténylegesen kiemelt anyag. A kihozott 
anyagból általában összesen 4—6, legfeljebb 
azonban méterenkénti vizsgálat esetén 10 db 
és egyenként 1,5—2 dm3 mennyiségű minta
anyag kerül elemzésre. A vizsgálatok alapját 
képező anyagmennyiség így a kiemelt teljes 
anyag 1—2%-át teszi ki. A nagy tömegű anyag
ból a vizsgálati minták szedése — még folya
matos mintagyűjtés mellett is — azzal a ne
hézséggel jár, hogy gyakorlatilag nem különít
hető el úgy, hogy az arányosan tartalmazza a 
különböző szemcséket, különösen a durva és fi
nom részeket. A heterogén anyag szétválasztá
sánál ugyanis a szokványosán alkalmazott ún. 
felezéses módszer hibahatása szintén elsősor
ban a legnagyobb és legkisebb szemcséknél ér
vényesül. Megbízhatóbb vizsgálati eredmény el
éréséhez a teljes kihozott anyag vizsgálata szük
séges lenne, amely célszerűen a feltárás helyén 
biztosítható.

II. A feltárás fejlesztésének lehetőségei
Elöljáróban kell megemlíteni, hogy a kap

csolódó szakágazatokban (építésföldtan, talaj
mechanika, hidrogeológia) a feltárási problémák 
jelentősége az előzőekben vázoltaknál lénye
gesen kisebb mértékű. A talaj terhelhetősé
ge és mellékkörülményeinek kérdését a homo
kos kavics szemmegoszlása alig befolyásolja és 
határesettel csak elvétve találkozunk. A hidro
geológiai kutatásoknál a vízáteresztőképesség 
meghatározása próbaszivattyúzással történik és 
a szemcsemegoszlás csak a szűrőzés módjának 
megválasztásánál bír kisebb jelentőséggel. Ilyen 
körülmények között a feltárás fejlesztése elsőd
legesen az építőanyagkutatás igényéhez kapcso
lódik. Az előzőekben vázolt fúrási és mintavé
teli problémák felvetése egyben utalás is az azo 
kat befolyásoló körülmények kiküszöbölésének 
lehetőségére.

a) Fúrás. A  heterogén szemcsehalmazból 
álló — kavicsos-homok, homokos kavics stb. — 
törmelékes üledékben a fúrólyuk mélyítésének 
alapvető problémáját mindenféle fúrási rend
szernél az jelenti, hogy a lazán illeszkedő, om
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lásra hajlamos halmazban a furat geometriai 
szelvénye a nagyobb kavicsok, görgetegek miatt 
csak megközelítően alakítható ki. A jobb fel
tárási eredmények elérését elsősorban a fu
rat-átmérő növelése, mint más rendszerű fú
rási mód alkalmazása szolgálja. A fúrólyuk át
mérőjének növelésével a cső alatt elhelyezkedő 
és a furat geometriai szelvényébe eső kavics- 
szemek és görgetegek aránya lényegesen ked
vezőbb (4. ábra), a kimosott apró szemcsék

4. ábra: A béléscső saruja alá és a fúrattérbe eső 
kavicsszemek aránya.

mennyisége is csökken, a kihozott anyag szem
cseösszetétele a valóságot jobban megközelíti. 
Tájékoztatásul szolgáljon két egymás mellett 
mélyített — a 203 mm 0 -jű  kutatófúrás és ezt 
követően 1600 mm 0 -jű  lemezcsővel kivitele-

5. ábra: Szemmegoszlási görbe 203 m m  0 - j ű  (1) és 
1600 mm 0 - j ű  (2) fúrásoknál

zett csőkút — anyagának átlagosított szemcse
összetételi vizsgálata (5. ábra). Nagyobb átmé
rőjű csővel történő fúrás esetén a kiemelt fura- 
dék és a bélelő cső által kizárt térfogat aránya 
is kedvező (6. ábra), így a kapott eredmények 
megbízhatósága fokozottan nő.

b. Mintavétel. A kiemelt anyag szabato
satok szemcseösszetételi vizsgálatának csak elő
feltétele a teljes anyagmennyiség helyszíni (ros
tálással, szitálással történő) elemzése. Az ered
mények további finomítása érdekében elsősor
ban az anyaggal együtt kiemelt víz eltávolítását 
kell úgy megoldani, hogy az a finom szemcsék

6. ábra: Anyagkihozatal és béléscsövezés aránya 
203 mm (1) és 1600 m m  (2) átmérőjű fúrásnál.

egy hányadát ne ragadhassa el. Ennek érdeké
ben a fúró gyűjtőteréből kiengedett és eltávo
lított anyagot olyan edényben kell felfogni, 
amelyből a víz szűrőfelületen ereszthető le. An
nak érdekében, hogy a további elemzéshez az 
anyag a legmegfelelőbb formában álljon rendel
kezésre, minden egyes kiemelés utáni furadék 
mennyiséget külön-külön kell felfogni és tárol
ni. Ezzel a módszerrel ugyanis lehetőség nyílik 
arra, hogy a kiemelt anyag szemcseösszetételi 
jellemzőit a béléscső süllyedése mértékében 
korrekcióval vehessük figyelembe (7. ábra). E 
korrekció jelentőségét az előző fejtegetések ki
emelik.

7. ábra: Szemmegoszlási görbék egyszerű súlyozott (1) 
és korrekcióval súlyozott (2) átlaga.
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c) Üj rendszerű feltárás. A szelepes fúróval 
történő fúrólyuk mélyítésének az előzőek sze
rint sok hiányossága van. A feltárás színvona
lának emelését így más fúrási eljárás vizsgála
tára is ki kell terjeszteni. Az alkalmazott újabb 
eljárások közül kiemelhető a vibrációs csőlehaj- 
tás. Bár a süllyesztendő béléscső saruja alá eső 
szemek egy részének kirekesztésével itt is 
számolni kell, egyéb vonatkozásban az anyag 
természetes állapotában kerülhet a béléscsőbe. 
Az eljárás nagy hátránya, hogy csak kis vas
tagságú kavicsréteg (3—5 m) harántolására le
het alkalmas, és amennyiben a levibrált cső a 
kavics alatti fekűt nem éri el, visszaépítéskor 
az anyag kirázódik. Megjegyzendő, hogy a 
módszer csak külföldi használatból ismert, a 
kavicsos anyag szabatos feltárására azonban 
irodalmi adatok sem találhatók. Az eljárásnak 
egyéb korlátái mellett más nehézsége is van 
(hossztengely mentén nyitható csövek szüksé
gessége stb.), de távlati használatát minőségi 
előnyére tekintettel nem szabad figyelmen kí
vül hagyni. A forgó-rendszerű fúrási eljárás al
kalmazása kombinatív módszerekkel együttesen

az előkészítés szükségessége és mértéke 
alapján kell értékelni.

A feltárt készletmennyiség meghatározását 
a jelzett bizonytalanságok gyakorlatilag elha
nyagolható módon befolyásolhatják. A teljes 
készlet mennyiségi meghatározása — amely 
egyébként is összetettebb feladat — nem igény
li a fúrási és mintavételi hiányosságok felszá
molását. A készletmennyiség felmérése ugyan
is alapvetően a feltárási sűrűséggel áll kapcso
latban és fejlesztése a különböző rendszerű 
(közvetett és közvetlen) feltárási módok jobb 
egyeztethetőségét igényli. A készletek minőségi 
értékelése a beton-adalékanyagként való alkal
masság mértékében történik. A Tyler rendsze
rű szitasorban végzett szemmegoszlási elemzés 
alapján három kategóriába sorolva határgör
békkel minősíthető az anyag. A határgörbék 
10—80 mm legnagyobb szemnagyság szerint 
változóak (8. ábra). A szabatos minősítés érde
kében így megbízható ismeret szükséges a leg
nagyobb előforduló szemnagyságra vonatkozóan. 
A minősítő kategóriák szakszerűen adják meg 
az iszapfrakció megengedhető mértékét megle-

8. ábra: Kavicsosztályozás határgörbéi 30, és 80 mm 
legnagyobb szemnagyságnál.

hetősen szigorú követelményként, míg a közép
frakció arányának határai valamivel tágabbak. 
A minőségi értékelés tekintetében tehát a leg
kisebb és legnagyobb szemcsék aránya a leg
inkább mértékadó, vagyis amelyek meghatáro
zása a legtöbb bizonytalansággal történik. A 
feltárási eredmények megbízhatóságának foko
zása a kavicskészlet minősítése céljából tehát 
fokozottan jelentős.

A kavicstermelés adottságainak felderítése 
az egyszerűbben kialakítható körülmények mel
lett (fedővastagság, talajvíz helyzete) arra is ki 
kell terjedjen, hogy nincsenek-e a haszonanya
gon belül olyan agyag-iszap közbetelepülések, 
amelyek a vízalatti anyagkiemelést számotte
vően megnehezítik, esetleg megakadályozzák.

a fúrás gépesítése terén jelenthet előrehaladást, 
míg a feltárt kavicsos rétegek helyzetének és 
minőségének meghatározása tekintetében to
vábbi hátrányokat eredményezhet. Bár a fúrási 
eljárások fejlesztésével számolunk, közeljövő
ben nem remélhetjük a jelenlegi feltárási prob
lémák kiküszöbölését.
III. A feltárás fejlesztésének indokai

A  felvetett problémák jelentőségét legin
kább az értékelést befolyásoló hatásuk támaszt
ja alá, míg a fejlesztés; irányát és mértékét az 
azzal összefüggően várható eredmények indo
kolják.

A feltárási adatokat elsősorban
a készletek mennyisége, minősége 
a kitermelés feltételei, és
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A probléma lényegében kettős. Egyrészt próba
fúrásokkal úgy kell behálózni a feltárási terü
letet, hogy az iszap- és agyagcsikok érzékelhe
tők legyenek, másrészt pedig a próbafúrásokká] 
azokat fel kell deríteni. Ezt az igényt úgy ítél
jük meg, hogy a 10 centimétert meghaladó 
agyag-, iszapcsikok próbafúrásra vonatkozó 
technológiai előírások betartása mellett érzé
kelhetők, és az ilyen vastagságú közbetelepülé
sek még a termelés szempontjából nem képez
nek különösebb akadályt. Rendkívüli esetről 
(nagyon kemény réteg) eltekintve ugyanis, még 
légsűrítős anyagkihozatallal is megbontható az 
ilyen vékony közbetelepülés és a folyamatos 
termelés biztosítható.

Az előkészítés szükségességének és mér
tékének megítéléséhez lényegében a készlet 
szabatos minősítő összesítése szükséges. Az osz
tályozás, iszaptalanítás és az előkészítési költ
séghatásának, valamint az ebből következő ter
melési veszteségek felmérése is egészében a 
minőségre vonatkozó szabatos ismeretek szük
ségességét emeli ki más oldalról. A részletes 
minősítéshez tehát, az előkészítés (osztályozás, 
iszaptalanítás) mértékének és költséghatásának 
felméréséhez a feltárási eredmények finomítása 
feltétlenül szükséges.

b) A feltárás fejlesztése a kutatófúrások 
méretének növelésével és a kiemelt teljes min-

9. ábra: Fúrási költség a kezdőcső átm érője szerint.

taanyag vizsgálatával és korrigált értékelésével 
biztosítható. A fúrólyuk átmérőjének növelésé
vel a kihozott anyagmennyiség is nő, így a 
feltárás költségnövekedése fokozottan jelentke
zik. A feltárási költséget természetesen elsőd
legesen a fúrási költségek határozzák meg, így 
az optimum keresése a fúrási költségek elem
zését igényli. A költségek a fúrólyuk átmérője 
szerinti elemzéséből (9. ábra) kitűnik, hogy a 
költségváltozás tendenciája szakaszos annak kö
vetkezményeként, hogy a választott 15 m-es 
kutató fúrások lemélyítéséhez más-más típusú 
fúróberendezjés üzembeállítása szükséges. A

költség-növekedés mértéke kis átmérőnél (165- 
318) a legcsekélyebb, míg ezt követően 800 mm 
átmérőig a költségnövekedés hatványozódik. A 
szokványosán alkalmazott kis átmérőjű kutató-

FURAT ÁTMERÓOmm)

10. ábra: Fúrási költség homokos kavicsban (1) 
és görgeteges kavicsban (2).

fúrások gazdaságos átmérőnöveléseinek költség- 
hatását részletesebben tanulmányozva (10. áb
ra) úgy ítélhetjük meg, hogy bármilyen meg
oszlású kavicsféleség építőanyagipari feltárá
sánál feltétlenül kívánatos volna a fúrás kezdő 
átmérőjét 318 mm-re növelni. Fúrólyuk ke
resztmetszeti területe a szokványos 203—241 
mm-es kezdőrakattal szemben ez esetben közel 
100%-kal, míg a fúrási költség legfeljebo 
10%-kal növekszik.

A kutatófúrások további méretnövelését a 
jelenlegi költségmegoszlás mellett nem minő
síthetjük gazdaságosnak. E mellett az átmérő 
további növeléséhez a feltárás alkalmazott rend
szere is módosítást igényelne. A feltárási ered
mények megbízhatóságának növelése — külö
nösen kritikus anyagminőségek mellett — azon
ban már a közeljövőiben is igényelheti a továb
bi fejlesztést.

IV. Összefoglalás
A kavicsmezők építőanyagipari célra tör

ténő kutatásának módszere az előző években 
kialakult. Egyidejűleg azonban észlelhetők vol
tak azok a hiányosságok is, amelyek a fúrás
mintavétel során jelentkeztek és a feltárási 
eredményeket befolyásolták.

A heterogén szemmegoszlású anyagban — 
sajátos alaptulajdonsága folytán — szabatos fú
rási és furadékbiemelési mód nem ismeretes.

A szokványosán alkalmazott száraz rend
szerű iszapolással történő fúrólyuk-mélyítés 
legfőbb hiányossága, hogy a legkisebb és leg
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nagyobb szemcsék a valóságosnál kisebb m ér
tékben kerülnek a felszínre, m íg a  kihozott 
anyag a  középszemeket a tényleges előfordulás 
arányán felül tartalm azza. E m ellett a teljes 
kihozott anyagmennyiség is a becsövezett fú
rólyuk térfogata szerint korrekcióra szorul.

A kihozott anyagból kis m ennyiségű jel
lemző m intát kiem elni nem lehet, valós ered
mény eléréséhez egészében kell vizsgálni. An
nak érdekében, hogy a furadék a természetes 
állapotú kavicsra inkább jellemző legyen a fú
rólyuk kezdő átm érőjét kell növelni és az ebbe 
illeszkedő legnagyobb m éretű szelepes m inta
vetőt kell alkalmazni.

A feltárt készlet minősítése a megbízha
tóbb m intavétel eredm ényeként fejleszthető, 
mivel az anyag term észetes állapotban való fel
használhatóságát a legnagyobb és legkisebb 
szemcsék m ennyiségén keresztül ítélhetjük meg.

A fúrási költségek elem zéseként a kutató
fúrások kezdő átm érőjének 318 m m -re történő 
növelése feltétlen indokolt. Az ennél nagyobb 
m éretű kutatófúrások alkalmazását a fejlesztés 
további szakaszában kell számításba venni.
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B leTeporeHHoii n pacria/iaioineiícfl i<yse ne H3 BecTHbiH 
onpeaejieHHbiíí cnocoö őypeHMsi n npoMbmicn. Bcjie/iCTBiie 
cjioíkhoctii npo6 ypemiH OTBepcuiH, őyp CKJianaHOM npn- 
hociit MaTepaaJi Ha noBepxHocrb no b HeecTecTBeHHOM co- 
ctohhiih. KojnmecTBO npHHecenHoro waTepnajia BCJiea- 
CTBiie oöpyuieHHH cjioíi b TeneHHH GypeHiui 3HamirejibH0 
nepeBbiuiaer oői.e.M TpyGwaToii CKBawHHbi, n Henponop- 
uiiOHajibHo Maao cpeannx 3epn rrponaaaioT b npoMbiBi<y.

M3Őpamie oőpa3neB nywHbix /prui jiaGoparopi-HiecKoro 
aHajm3a 113 npoiv.biBKH oG'be.wa okojio 1 m3to>kc npumiHHeT 
MHOI O Tpy.UIOCTeií, IIOTOMyMTO HeB03MOH<H0 T3K BblGpaTb 
viaTepna;i oGnaaiieB (1—2% nejioro MaTepna.ua) MToőbi oh 
nponopuHOHajibHO co^ep>Knji i<a>Kayio xapai<TepiicTnqe- 
ci<yio BejiHMHHy 3epn.

C aejibio oSecneqeHiisi Gojiee Haaeaoibix pe3yjibTaT0B 
íibjt>il‘tc>i nejiecoofípa3HbiM noBbiciiTb anaMe_rp OTBepcTusi. 
Bejie;iCTBne 3Toro caMbie MejrKne h KpynHbie 3epHa Gojiee 
peaabHO npeACTaBJieHbi. Kpo.vie stopo yMeHbinaeTCH ko- 
jiHMecTBO oőpyiueHHH caoeB, h Takhm oöpa30M nojiyqeH- 
Hbiti MaTepnaji őcuiee peajibHO oxpa>f<aeT ycjiOBna caoeB.

C neabio 6oaee hbaokhoto onpeaeaeHHH KanecTBa, npH- 
neceHHbiH o6pa3Hbiil MaTepHaa AOJOKeH GbiTb Ha MecTe 
aHaaH3HpoBan no cocTaBy 3epH, Ha ocHOBe ripeAejibHoi) 
KpHBOÍÍ éeTOHHOH npncaflbi.

Több mint 100 éves a magyar löszkutatás
írta: Dr. Hahn György

1. A  tudományos érdeklődés oka, történeti 
áttekintés

A  pleisztocén időszak legimpozánsabb mé
retű, hajdani periglaciális klím a területen  je
lentkező képződménye a löszösszlet. A konti
nensek 9% -át —■ Bulla (1954) szerint — 13 m il
lió km 2-t löszös kőzet fedi. (1. ábra). A  löszös 
képződmények m a különböző éghajlatú, orog- 
ráfiai helyzetű fizikai-földrajzi környezetben, 
de általában az északi félteke 55—24° közti öve
zetében és a  déli félgömb 45—24° sávjában for
dulnak elő. A nagy löszterületek Észak-Ame- 
rikában a  Missouri—Mississippi-medence, Dél- 
Amerifcában a  La Plata-m edence tágabb kör
nyéke (néhol 1000 mm feletti csapadékkál), Kí
nában a  Sárga-folyó (Hwangho) körüli terület 
széles sávja, Közép-Ázsiában a sivatagok külső

pereme (aszályos, hideg, magashegységi öveze
tek is pl. a Pam írban 4500 m-ig), Európáiban 
főként az ún. csernozjom övezet (Ny-ról — K- 
re szélesedő ékalakú terület) és Ausztráliában 
(Butler 1956 szerint) a  löszszerűnek leírt parna 
elterjedési körzete.

Tehát a Föld egyik legsűrűbben lakott és 
mezőgazdaságilag legjobban hasznosított öveze
te, innen származik a  világ búza és kukorica
term elésének túlnyom ó többsége. (A főbb elő
fordulások az előhegységek, hegylábak, a haj
dani vagy mai félarid és sivatagperemi körze
tek, periglaciális zóna pereme, általában a 200— 
600 mm csapadékintervallum ban és a 300—400 
m t  sz f m-ig terjedő orográfiai helyzetű te rü 
letek.)

A löszös üledékek hiányoznak a trópuso
kon, szubtrópusokon, a m érsékelt öv sivatagai-
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