
Az építőanyagok földtani kutatásának főbb kérdései
írta: Dr. Benkő Ferenc

A világon term elt ásványi nyersanyagok 
összértékéből az építőanyagok viszonylag cseké
lyebb arány t képviselnek. Mivel azonban köz
ism erten a közönséges, olcsó anyagok közé ta r 
toznak, ez is rendkívül nagytöm egű nyersanya
got testesít meg: m ennyiségük m ár jelenleg is 
m inden bizonnyal eléri, ha ugyan meg nem  
haladja a term elt ércekét, ill. nem  ércekét: az 
építőipari és építőanyagipari nyersanyagok vi
lágterm elése évente m a m ár m illiárd t-ban  m ér
hető, s ez csak a nyilván tarto tt, azaz a fejlett 
ipari országokra vonatkozik. Az általános k u ltu 
rális szint emelkedésével járó út-, lakás- stb. 
építések s az ipar roham os fejlődésével ugrás
szerűen nő az építőanyagok irán ti igény.

Hazánkban a legutóbbi években 50 millió 
t-t, ill. m 3-t m eghaladó m ennyiségű, s több m int 
5 m illiárd F t term elési értéket képvisel az épí
tőanyagok term elése, azaz m ennyiségre körül
belül annyi, m int az összes többi ásványi nyers
anyag együttvéve. Ilyen nagyságrendű szük
ségletek kielégítésére a hagyományos, kisüzem i 
kőbányászat ha  nem  is teljesen alkalm atlan, de 
legalábbis nagyon ingatag és kockázatos bázist 
jelentene. Ehhez nyilvánvalóan jólszervezett 
nagyüzem i bányászat szükséges. Ennek bizton
ságos m egtervezése és zavartalan üzemm enete 
azonban nagy, és m ind mennyiségi, m ind m inő
ségi szempontból jól ism ert nyersanyagbázist 
igényel. Ez pedig csak tervszerű  és módszeres 
kutatással biztosítható.

Érthető, hogy a legutóbbi időkben csupán 
tárgyi okok m iatt is egyre kom olyabb m érték
ben jelentkeztek az igények az építőanyagok 
kutatásai iránt, annál is inkább, m ert ez a 
nyersanyagkutatási ág eléggé elhanyagolt volt, 
és rendszeres, szervezett, céltudatos ku tatás
politikai alapon m egtervezett kutatásokról ezen 
a téren  nem is beszélhetünk.

A szilárd ásványi nyersanyagok kutatásával 
és term elésével kapcsolatos földtani feladatok
kal a közelm últban m egjelent egyik m agyar 
nyelvű kézikönyv megfelelő részletességgel fog
lalkozik. Az abban foglalt általános ism eretek 
term észetesen elengedhetetlenek az építőanya
gok kutatásában  is; ezeket ism ertnek feltételez
ve nincs is szándékom ban m egism ételni őket. 
Mivel azonban a hivatkozott szakkönyv inkább 
általános jellegű, s a  m inden nyersanyagra egy
aránt érvényes, ill. alkalm azható problém ákkal 
foglalkozik, s csak ritkán  té r  k i az egyes nyers
anyagokkal kapcsolatos speciális szem pontokra, 
amint ez nem  is volt feladata, szükségesnek 
tartom  kiem elni az egyébként ism ertnek felté
telezett elveknek, m ódszereknek és eljárásoknak 
az építőanyagokra való alkalm azási kérdéseit, 
természetesen korántsem  a teljesség igényével; 
erre m ár csak a terjedelem beli korlátok m iatt 
sincs mód. Célom inkább az, hogy a cikk az 
építőanyagok módszeres és rendszeres k u ta tá 
sával kapcsolatos néhány kérdésre rávilágítva

felkeltse a  figyelm et, felvázolja a megoldandó 
fő feladatokat, m egkönnyítse az általános tá jé 
kozódást, s gondolatokat — és talán  egy kis 
felelősséget is — ébresszen azok megoldására.

1. A z építőanyagok kutatásának legfonto
sabb földtani feladatai

Az építőanyagkutatás földtani feladatai 
végső soron nem  különböznek a  m ás nyersanya
gok ku tatása  során felm erülő problém áktól.

A legfontosabb, és tulajdonképpen egyetlen 
megoldandó feladat ti. a megfelelő előfordulás 
népgazdasági értékének m eghatározása, azaz az 
előfordulás földtani-gazdasági értékelése. Ennek 
elvégzéséhez azonban egész sor földtani, bánya
földtani, bányam űszaki és gazdasági kérdés tisz
tázása szükséges.

1.1 M indenekelőtt meg kell határoznunk 
a nyersanyag m ennyiségét, azaz el kell végez
nünk a nyersanyag készletszámítását. Bármely 
ásványi nyersanyag készletszám ítása — az 
építő- és építőipari nyersanyagoké is — nem 
más, m int a  hasznosítható anyag m ennyiségének 
meghatározása.

Ez feltételezi a nyersanyag térfogatának 
ism eretét, vagyis legelőször is le  kell határol
nunk a telepet, s ennek révén meg kell állapíta
nunk alakját, nagyságát, azaz k iterjedését oldalt 
és a m élység felé, beleértve az alak  változásai
nak szabályos vagy szabálytalan jellegét. Az 
alak ism erete ilyen értelem ben a  terü let és a 
vastagságviszonyok tisztázását is jelenti.

A nyersanyagtest alak ja és települési viszo
nyai szabják meg, hogy azt m ilyen m ódszerrel 
és rendszerben kutassuk meg; a telep tagoltsá
gától és az alak, ill. a minőség változékonyságá
tól függ, hogy m ilyen sűrűn m intázzuk meg a 
nyersanyagot; alapvetően az alak és a település 
határozzák meg a m űvelési módot és fejtési 
rendszert is. A nyersanyakészletek szám ítási 
m ódszereit is az alaktól, a ku tatási m ódtól és a 
várható term elési m ódtól függően választjuk 
meg. M ivel azonban m ind a kutatási, m ind a 
term elési m ódot az alak befolyásolja, alapvetően 
ennek tisztázását kell a legfontosabb földtani 
feladatnak tartanunk, beleértve az alak bárm ely 
okból bekövetkezett tagoltságát is.

A nyersanyagtest alakjának m eghatározása 
a telep lehatárolását, azaz a hasznosítható és a 
meddő anyag térbeli elkülönítését jelenti. Ehhez 
nélkülözhetetlen a nyersanyag minőségének, va
lam int a nyersanyaggal szemben tám asztott ipa
ri követelm ények ism erete. Ilyen szempontból 
m eddőnek m inősítjük és kezeljük a továbbiak
ban a telepeknek azokat a  részeit is, am elyek 
nem  felelnek meg a  követelm ényeknek.

Ebből következik, hogy a telepnek, m int 
földtani képződm énynek a határai nem  szük
ségszerűen egyeznek meg a hasznosítható nyers
anyagtest határaival. Szerencsés esetben a  kettő
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egybeeshet; inkább az a jellemző azonban, hogy 
a hasznosítható rész kisebb. Egyes esetekben — 
főleg vastag, tömzsszerű telepek esetében — a 
mélységi ha tá r nem  egyszer m esterséges, rend
szerint a térszín legalacsonyabb pontjának meg
felelő magasság is lehet.

Meddő anyag azonban nem csak oldalt, va
lam int a fedő és a fekvő felé helyezkedhet el 
— ezeket egyébként inkább m ellékkőzetnek 
szokás m inősíteni —, hanem  a telepen belül is. 
Ezt a „belső” m eddőt éppúgy el kell különíte
nünk a nyersanyagoktól, m int a  m ellékkőzetet.

1.2. A nyersanyagtest alak ját azonban alap
vetően földtani-genetikai tényezők határozzák 
meg. A kutatás feladata teh á t végső soron a 
telep genezisének tisztázása, beleértve a telep 
keletkezése u tán  végbement, a telep anyagát, 
a lak ját és települését befolyásoló összes u tóla
gos földtani folyam atokat, azaz végső soron a 
telep alakjának a genetika függvényében való 
tisztázása, vagyis a telep m orfogenetikai típusá
nak  meghatározása.

1.3. A telep alakjának és nagyságának m eg
határozásával legalább egyenlő fontosságú a 
nyersanyag minőségének  m eghatározása, bele
értve a felhasználás szem pontjából m értékadó 
fizikai és kémiai param étereket is. Ez m ár csak 
azért is szükséges, m ert m aga az, hogy valam i
lyen földtani képződm ényt hasznosítható nyers
anyagnak tekintünk, elsősorban bizonyos fizikai 
vagy kém iai tulajdonságoktól, azaz a m inőség
től függ, nem  beszélve arról, hogy nem  egy 
esetben m agát a nyersanyagtestet is csak m inő
ségi alapon lehet lehatárolni.

1.4. A földtani-gazdasági értékeléshez szük
séges a term elés m egtervezését lehetővé tevő, 
valam int a folyam atos term elést befolyásoló 
bányaföldtani tényezők  tisztázása. Ezek m inde
nek elő tt a nyersanyagtest települési viszonyai, 
azaz a település mélysége, a fedőkőzetek vastag
sága és minősége, a telep dőlése és csapása, a 
m ellékkőzetekkel való érintkezés módja, a te k 
tonikai és a hidrogeológiai viszonyok, a term e
lést befolyásoló kőzetfizikai param éterek stb.

1.5. Az előzőkben felsorolt tényezők tisztá
zásához kutatólétesítm ények, m esterséges fö ld 
tani feltárások  telepítésére van szükség. Ezek 
biztosítják a telep alakjának és nagyságának, a 
földtani-települési és tektonikai viszonyoknak a 
tisztázását, a nyersanyag, ill. á ltalában a föld
tan i képződm ények vizsgálatához szükséges 
anyagot a megm intázás révén, s lehetővé teszik 
a sok esetben m agában a feltárásban  végzendő, 
a földtani megismeréshez nélkülözhetetlen meg
figyeléseket és vizsgálatokat (vő. geofizikai m é
rések., hidrogeológiai vizsgálatok stb.).

1.6. Végül —  m ivel az előfordulások, ill. a 
nyersanyagok népgazdasági jelentősége és en
nek megfelelő rangsorolása alapvetően költség- 
m utatók alapján ítélhető meg, — a ku tatás so
rán  végzendő földtani-gazdasági értékelés meg
nyugtató elvégzéséhez bizonyos gazdasági para
m éterek  ism erete is szükséges, m in t a nyers
anyag értéke — ez rendszerint a nyersanyag 
áraként jelenik meg — , valam int a jövendő ter

melés költségösszetevői, m int a szükséges beru
házások fajlagos értéke, a várható  üzemköltség, 
az esetleges dúsítási, szállítási költségek stb.

2. A z építőipari nyersanyagelőfordulások  
földtani-genetikai és ipari típusai

Az építőanyagok közé egész sor nyersanyag 
tartozik. Közülük azonban a következőkben 
csupán a legáltalánosabban, de egyben legna
gyobb tömegben felhasználtakkal kívánok fog
lalkozni, tehát olyan közönséges kőzetekkel, 
m int a kavics, homok, agyag, márga, mészkő, 
dolomit, in truzív kőzetek, vulkáni láva- és tu fa
kőzetek stb. Nem térek  ki számos m égoly fon
tos, de az előzőkhöz képest m indenképpen nagy
ságrenddel kisebb m ennyiségben felhasznált 
építőipari segédanyagokra, m int pl. a gipsz, 
fedőpala, kovaföld, perlit, festékföldek stb., vagy 
éppen m esterségesen előállított m űterm ékekre 
(vö.: salak).

2.1. E kőzetek a  szokásos kőzettani, de egy
ben teleptani beosztás szerint is három  geneti
kai fő-, s azon belül több altípusba  sorolhatók 
a következők szerint

21.1. Magmás kőzetek
— intruzív kőzetek (gránit, diorit, gabbró 

stb.),
— effuzív kőzetek (riolit, dácit, trachit, fo- 

nolit, diabáz, andezit, bazalt stb.),
— piroklasztikus kőzetek (riolit-, dácit-, 

trachit-, andezit-, bazalttufa, horzsakő, -tufa, 
tufás homokkövek stb.).

21.2. Üledékes kőzetek

— mállási m aradékok (agyag, homok, ka
vics stb.),

— törm elékes üledékek (kavics, homok, 
agyag, lösz stb.),

— vegyi-biogén kőzetek (agyag, márga, 
mészkő, dolomit, k ré ta  stb.).

Földtani-kifejlődési szem pontból ezek az 
üledékek a legkülönbözőbbek lehetnek:

Szárazföldiek, ezen belül
—  eluviálisak: kavics, homok, agyag
— deluviálisak, p ro luviálisak : kavics, 

homok
— forrásviziek: kavics, homok agyag
— taviak: agyag, kréta, mészkő
— eolikusak: kavics, homok, lösz
—  glaciálisok: kavics, homok, agyag, 

m árga
Tengeriek, ezen belül

— partszegélyiek: kavics, homok, lum a- 
sella

— parthoz közeliek, sekély tengeriek : 
homok, agyag, m árga, mészkő, dolo
m it

— lagunárisok: agyag, márga, k réta
— mélyebbvíziek: m árga, kréta, mészkő

21.3. M etamorf kőzetek  (hazánkban aláren
delt jelentőségűek)
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2.2. A laki (morfológiai) szem pontból a te 
lepeket három  alaptípusba szokás beosztani:

— töm zsszerű  telepek, am elyek kiterjedése 
a té r  m indhárom  irányában nagyjából egyform a

— rétegszerű, am elyek kiterjedése a té r  két 
irányában nagy, a harm adik, e rre  merőleges 
irányban kicsi

—  kürtőszerű  telepek, am elyek kiterjedése 
egy irányban nagy, a másik kettőben kicsi.

Építőanyagként számbaj övő telepeink tú l
nyomó része az első két csoportba sorolható. Az 
egyes csoportokat azonban a telep nagysága, 
dőlésviszonyai, a kifejlődés állandósága szerint 
sokszor további alcsoportokra célszerű osztani.

2.3. Ennek m egfelelően az építőipari nyers
anyagelőfordulások a következő fő morfogene- 
tikai csoportokba oszthatók:

23.1. Réteges és rétegszerü telepek

Morfológiai szem pontból ide tartoznak a 
telérek, ill. telérszerű testek  is. Egyébként tu 
lajdonképpen ez az egyetlen olyan telepcsoport, 
ahol igazi vastagságról beszélhetünk; ez term é
szetesen a legkisebb kiterjedésnek felel meg.

Ebbe a csoportba tartozik a legtöbb tengeri 
eredetű  telep (kavics, homok, agyag, márga, 
mészkő, dolomit), a szárazföldiek közül a lösz 
és a glaciális képződmények, a m állási m aradék
ként keletkezett agyagok, valam int a legkülön
bözőbb vulkáni kőzetek és tufák (riolit, dácit, 
trachit, andezit, bazalt), akár rétegszerűen he
lyezkednek el, m in t a tufák, és a lávatakarók, 
akár telérszerűen, m in t egyes lávakőzetek.

E típus alcsoportjai lehetnek a nagyság, a 
kifejlődés állandósága, ill. a település alapján:

— nagykiterjedésű, állandó kifejlődésű te 
lepek, meddő beágyazások n é lk ü l: tengeri ho
mok, agyag, karbonátos kőzetek, glaciális ka
vics, homok, lösz, lávatakaró, teleptelérek, vu l
káni tufák

— ugyanazok, de nem  állandó kifejlődésű- 
ek: a nyersanyagban meddő kőzetbetelepülések 
vannak, a m inőség vagy (és) vastagság változé
kony

— nagykiterjedésű, de egy irányban meg
nyúlt telepek: folyóvízi kavics, homok, parti 
turzások, dűnék kavics-homok anyaga. Ezek 
általában változékony kifejlődésünk

— az előző típusok m eredek dőlésű válto
zatai: m int az előzőek, valam int vulkáni-szub- 
vulkáni telérek.

23.2. Lencsés, vagy rétegszerű kis telepek

Tulajdonképpen nem  önálló morfológiai 
csoport, hanem  az előző különleges, elsősorban 
célszerűségi okokból különválasztott része. Kis
m éretű rétegszerű előfordulásokként, ill. a ré
tegszerű előfordulásoknak a tömzsszerű típus 
felé való átm eneteként foghatók fel.

Ilyenek általában a  tav i képződmények 
(agyag, márga, kréta), az édesvizi mészkövek, a 
kisebb telérek stb. Hosszan elnyúló típusaik a 
folyóvízi kavics és homok, valam int a tenger
parti kavics, s a tengeri turzások kavics- és

hom ok-előfordulásai. Sokszor a hegylábi-, ill. a 
lejtőtörm elék is ilyen kifejlődésű.

Az ilyen telepek kis kiterjedése önmagában 
jelzi, hogy állandó kifejlődésről nem beszélhe
tünk. Ennek megfelelően az altípusok:

— nem  állandó kifejlődésűek: folyóvízi, 
glaciális és fluvioglaciális kavics, homok, agyag; 
tavi agyag és márga, mésztufa, édesvízi mészkő, 
kisebb telérek,

— rendkívül változó kifejlődésűek: össze
mosott hegylábi törm elék (pro- és deluviális 
kavics, homok), hegyomlások anyaga, lejtő tör
melék.

A lencsés kifejlődésű, ill. általában a kis 
telepekkel azonos módon b írá ljuk  el morfoge- 
neti'kai szem pontból a tektonikailag erősen ta 
golt nyersanyag-előfordulásokat is.

23.3. Töm zsszerű telepek

Ilyen a legtöbb intruzív kőzet-előfordulás, 
m int a gránit, gabbró, s néhány kiömlési kőzet
test is, pl. a diabáz, fonolit, sok andezit-előfor
dulás, az üledékesek közül a zátonymészkövek 
egy része, valam int néhány lejtőtörm elék jel
legű és proluviális hegylábi kavics, vagy inkább 
kőzettörm elék-előfordulás, egykori hegyomlások 
anyaga stb.

A nagyság és a kifejlődés állandósága alap
ján  m egkülönböztethető alcsoportjaik:

— nagykiterjedésű, állandó kifejlődésű elő
fordulások: magmás testek, zátonymészkő

— ugyanaz, a kifejlődés nem  állandó: telé- 
rekkel harántolt, vagy kőzetzárványokkal tark í
to tt magmás testek

— kism éretű, igen változékony kifejlődésű 
előfordulások: m int a  23.2 típusú utolsó cso
portjába tartozó telepek.

23.4. Kürtőszerű telepek

Egyes vulkáni lávakőzetek gyökérrégiói, és 
egyes szubvulkáni képződm ények ilyen alakúak. 
Építőanyag-bányászat szem pontjából azonban 
ennek a  csoportnak nincs gyakorlati jelentősége, 
m ert a  m egtám adható felület viszonylag kicsi, 
a mélység viszont nagy. A továbbiakban ezzel 
nem is foglalkozom.

*

Hangsúlyozni kívánom  azonban, hogy a fel
sorolt morfológiai típusok közt m inden átm enet 
lehetséges; m egkülönböztetésük elsősorban elvi 
és gyakorlati okok m iatt szükséges; a határese
tekben valóban nem  mindig egyszerű a telep 
morfológiai alaptípusának eldöntése.

3. A  kutatási módszer és rendszer megvá
lasztása

3.1. Bárm ely nyersanyag kutatási módsze
rének megválasztását földtani-települési, bánya
földtani, valam int gazdasági tényezők szabják 
meg.

31.1. A földtani tényezők  szerepe kétség
kívül a legfontosabb a kutatási módszer meg
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választásában. H atásuk nemcsak közvetlenül, 
hanem  közvetve, a  bányam űszaki tényezőkön 
keresztül is érvényesül. Elsősorban a földtani 
viszonyok alapján választjuk ugyanis meg a 
kutatási m ódszert és rendszert, s az előfordulás 
földtani-bányaföldtani sajátosságai határozzák 
meg a jövendő term elési módot is, term észete
sen m indkét esetben bizonyos bányam űszaki és 
gazdasági tényezők figyelem be vételével.

Érthető, hogy a földtani viszonyok tisztázá
sának igénye m inden kutatási fázisban igen 
nagy: am ilyen m értékben sikerül földtanilag 
helyes képet kialakítani az előfordulásról, olyan 
m értékben lesz m egbízható az eredm ények ér
telmezése, s m inden olyan további következte
tés, amely ezen, a  készletszám ításon és az elő
fordulás földtani-bányaföldtani tényezőin ala
pul, így a jövendő term elés és az előfordulás 
gazdasági m egítélése is.

A kutatási m ódszer megválasztásához is 
ism ernünk kell bizonyos földtani tényezőket, 
ill. kell, hogy legyen valószínű elképzelésünk 
róluk.

Az előfordulás földtani viszonyait jellemző 
tényezők közül elsősorban a telep következő 
sajtáosságait kell figyelem be venni:

— alak
— a kifejlődés folytonossága
— vastagság
— minőség
— nagyság
— a települési viszonyok.
Közülük a települési viszonyokkal a bánya- 

m űszaki tényezők között foglalkozunk.

31.11. Az előfordulás alakját, Ш. a 2. pont
ban ism ertetett m orfogenetikai típusa szerint — 
egyidejűleg a telep nagyságát is figyelem be 
véve azt m ondhatjuk, hogy a rétegszerű, és a 
nagy, tömzsös előfordulások ku tatására  m inden 
esetben megfelel a fúrás, m ert elegendő számú 
feltárást, ill. m intavételi helyet biztosít. Term é
szetesen kis mélység, vagy vékony telepek ese
tés a sekélyaknák is sikerrel alkalmazhatók.

A lencsés, ill. kis tömzsszerű előfordulások
nak ritkán van ipari jelentőségük. Ezek megbíz
ható megismerése vagy sű rű  fúrási hálózattal, 
vagy vágatfeltárással lehetséges.

A tektonikailag erősen igénybevett, főleg 
törésekkel erősen zavart előfordulásokat kuta- 
tási-készletszem pontból rendszerin t — az egyes 
tektonikai egységek nagyságától függően — 
kicsinek, ill. kis előfordulások halm azának kell 
tekintenünk akkor is, ha  az az összterület alap
ján  egyébként nagynak m inősülnének.

31.12. Az építőipari nyersanyag-telepeket 
általában folytonos kifejlődésüeknek  szokás te 
kinteni. Ez azonban olykor csupán látszólagos, 
ti. a  telep m int földtani képződm ény ugyan 
állandó kifejlődésű, de m int hasznosítható 
nyersanyagtest, nem  szükségszerűen, m ert a 
hasznosítható részéket a minőségi követelm é
nyeknek nem  megfelelő anyag, vagy idegen kő
zetek szakíthatják  meg (vö.: kovásodott, vagy 
dolomitosodott padok, karsztosodás, vagy agya
gos töbörkitöltések mészkőben, homoklencse

agyagban, vagy megfordítva, az intrúziót ha- 
rántoló telérek, tu fa  a lávakőzetben stb.).

Ha ezek a szennyeződések olyan vékonyak, 
vagy olyan sűrűn, ill. szeszélyesen helyezkednek 
el, hogy a kutatás révén nem- határolhatok le, s 
előreláthatólag a term elés során nem választ
hatók külön, a helyzet ku tatási szempontból 
annyiban egyszerűbb, hogy a telepet egységes 
felépítésűnek és folytonos kifejlődésűnek vesz- 
szük.

Befolyásolja azonban a kifejlődés nem foly
tonos volta a  kutatási m ódszert akkor, ha  a 
meddő kőzetbetelepülések térben  elkülöníthe
tők, pl. határozott szintben, vagy az előfordulás 
m eghatározott helyein jelennek meg. Ilyenkor
— mivel a meddőkkel elválasztott teleprészek 
készletét külön határozzuk meg —, az egységes 
telep részekre tagolódhat, vagy a vastag telep
— kutatási szempontból — több vékony telep 
sorozatává válhat. A kutatási m ódszert tehá t a 
kifejlődés a vastagságon, vagy a telep  nagysá
gán keresztül fogja befolyásolni.

Hasonlóképpen m ódosíthatja a  telep  nagy
ságának^ vagy vastagságának elbírálását az is, 
ha a nyersanyag felhasználási szem pontból több 
minőségi csoportra oszlik, s ezek készletét kü- 
lön-külön kell m eghatároznunk. Ilyenkor 
ugyanis a telep morfológiai típusát esetleg az 
egyes minőségi csoportok alakja, nagysága és 
települése alapján kell elbírálnunk.

Lehetséges, hogy az egyébként kívánatos 
fúrási m ódszer helyett ilyenkor aknázást kell 
alkalm aznunk, legalábbis az egyes minőségi tí
pusok technológiai vizsgálatához szükséges m in
tam ennyiség biztosítására.

31.13. A telep vastagsága inkább m űszaki- 
gazdasági okok m iatt befolyásolja a kutatási 
módszert.

Vastag telep  ku tatására  nemcsak megfelelő 
lehet a  fúrási kutatás egyéb tényezők ellenére 
is, hanem  gazdasági okok m iatt az egyetlen 
reálisan lehetséges m ódszert is jelenti. A kna
m élyítés ugyanis a  nagy vastagság m iatt igen 
költséges lehet, de felesleges is, m ert megfelelő 
átm érőjű fúrások — épp a nagy vastagság m iatt
— elegendő számú és m ennyiségű m in tát tu d 
nak biztosítani.

Lényegében ilyennek tek in thetők  az összes 
tömzsszerű telepek, valam int a legtöbb réteg
szerű és lencsés mészkő-, dolomit-, vulkáni 
lávakőzet- és piroklasztikum -előfordulás.

V ékony telepek  esetén — főleg a technoló
giai vizsgálatokhoz szükséges m intam ennyiség 
biztosítására —  több m intavevő aknára lehet 
szükség.

Ide tartozik számos rétegszerű és lencsés 
agyag-, homok-, m árga-, és tufa-előfordulás. 
Vékonynak m inősíthetjük egyébként azokat az 
építőanyagtelepeket, am elyek vastagsága az 
5— 10 m -t nem  haladja meg.

A vastagság változékonysága építőanyagok 
esetében kevéssé jön számításba: az uralkodóan 
nagy vastagság m iatt a viszonylagos változé
konyság rendszerint nem nagy, így ez a ku ta
tási m ódszert ritkán  befolyásolja.
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31.14. A nyersanyag minősége elsősorban a 
kutatási módszert, m éginkább a kutatási távol
ságot befolyásolja. Minél változékonyabb ugyan
is a minőség, annál inkább csak a vágatkutatás 
tud megfelelő m egbízhatóságú eredm ényeket 
adni, ill. annál sűrűbben te lep íte tt feltárásokra, 
gyakoribb m egm intázásra van szükség azonos 
pontosságú eredm ény eléréséhez.

Ennek a kérdésnek egyébként a közönséges 
építőanyagok vonatkozásában inkább csak elvi 
jelentősége van; ezek a kőzetek ugyanis általá
ban minőségi szempontból sem tartoznak a vál
tozékony csoportokba, term észetesen a kis, len
csés előfordulásokat kivéve. A meddő betelepü
lések hatását a kifejlődés folytonosságával kap
csolatban em lítettem . Ezek egyébként nem  is 
m inősülnek nyersanyagnak, ezért hatásuk elvi
leg nem  is tartozik a nyersanyag minőségi vál
tozékonyságának a körébe (kivéve, ha együttes 
szám bavételre, ill. fejtésre kerü l sor). A m inő
ség változékonyságát ugyanis a nyersanyag, 
azaz a szám bavételre alkalm as minőségű telep
rész alapján lehet elméletileg helyesen m egha
tározni.

31.2. A kutatási m ódszert befolyásoló bá
nyam űszaki tényezők  közt a következőket 
szokás figyelem be venni:

— felszíni domborzat
— a nyersanyagtest települési viszonyai
— a domborzat és a dőlés egymáshoz való 

viszonya
— települési m élység
— a fedő kőzettani kifejlődése
— a telep és a m ellékkőzetek fizikai tu la j

donságai
— a te rü le t vízveszélyessége.
Építőanyagok vonatkozásában azönban lé

nyegesen leegyszerűsödik a  helyzet.
Az építőipari nyersanyagokkal kapcsolatban 

ugyanis elsősorban azt kell figyelem be vennünk, 
hogy term elési m ódként úgyszólván kizárólag a 
külfejtéses m űvelés jöhet számításba, azaz a 
kutatás során m eghatározó szerepe van a nyers
anyag települési viszonyainak, ezek közül a 
mélységnek, fedővastagságnak, valam int a  tele
pülési elemek és dom borzati viszonyok kapcso
latának. Gyakorlatilag teh á t a felszínen, vagy 
legfeljebb csekély mélységben elhelyezkedő 
nyersanyagok jöhetnek számításba, s közülük is 
azok, ill. a telepeknek azok a részei, m elyek a 
térszín legm élyebb pontjánál m agasabban he
lyezkednek el. Ezért a  hidrogeológiai szempon
toknak sincs lényeges szerepük: a  ku tatás során 
a víz nem  okozhat komolyabb nehézségeket, 
sőt olykor épp az öblítővíz elveszése okozhat 
problém át repedékes kőzetekben. Újabban a 
légöblítéses fúrási mód szerencsésen kiküszö
bölheti az ilyen nehézségeket.

A kis fedővastagság és általános megisme
rési szempontok m iatt legjobban ajánlható lenne 
a sekélyaknával való kutatás, m int egyszerű és 
olcsó módszer.

3.2. A rendszerint (és rem élhetően) nagy 
telepvastagság m iatt azonban rendszerint általá

nos kutatási m ódszerként építőanyagok esetében 
úgyszólván kizárólag a fúrás jön számításba.

32.1. Az általános külfejtéses bányászko
dásból következően szorosabb értelem ben vett 
bányászati feltárásokra  (táró, keresztvágat, 
mély kutatóakna stb.) gyakorlatilag nem szokott 
sor kerülni.

Sor kerü lhet azonban sekély kutatóaknák 
m élyítésére, vagy kis próbafejtések telepítésére, 
főleg a technológiai vizsgálatokhoz szükséges 
m intam ennyiség biztosítására, ill. a fejtési tech
nológia tisztázására. Ha a telep vékony, a  ku
tatóaknák term észetesen a fúrásokat is helyet
tesíthetik.

A kisebb vastagságú, s a felszínen, ill. kis 
mélységben települő nyersanyagok — pl. homok 
— esetében egyébként is nagyon ajánlható a 
sekély kutatóaknával való kutatás. Ez m ár a 
technológiai m intavételt is lehetővé teszi. Az 
ilyen aknák mélysége azonban gazdasági okok 
m iatt ritkán  halad ja  meg a 10— 15 m -t.

A telep feletti, általában fiatal, törm elékes 
kifejlődésű fedő tisztázására m indig jóval több 
feltárás szükséges. E rre a fedő vastagságától 
függően sekélyakna, kutatóárok, kutatógödör, 
sőt kedvező esetben egyszerű letisztítás vagy 
lekaparás alkalm as lehet. Ezek célja a  telep fel
színének, s a  m állott rész vastagságának megha
tározása, valam int a  fedő vastagságának és kő
zettani felépítésének tisztázása.

A külfejtéses term elés m iatt sok esetben 
van lehetőség külszíni m egm intázásra is akár 
term észetes feltárásokban, akár a működő vagy 
leállíto tt külfejtések falán. Ilyenkor gondosan 
kivitelezett résm intázással vesszük a szükséges 
m intát. A rések szelvénye a nyersanyag minő
ségének változékonyságától függ, de legalább 
5 x 5 x 2  cm legyen.

32.2. Fúrási m ódként elsősorban a mag
fúrást válasszuk közism ert előnyei m iatt. Ezzel 
ugyanis nem csak a legpontosabban állapítható 
meg a telep vastagsága, hanem  a  m inta alkal
mas a vegyi összetétel m eghatározására, sőt a 
mag a telep kőzettani-szerkezeti felépítését is 
pontosan tükrözi, és sok esetben a  fizikai-m e
chanikai tulajdonságok meghatározásához szük
séges zavartalan anyagot is biztosítja, s össze- 
hasonlíthatalanul kisebb a m inta szennyeződé
sének veszélye is. Ezért —1 bár egyes esetekben 
a m inősítő vizsgálatok furadék-anyag alapján is 
elvégezhetők —, néhány nyilvánvalóan maggal 
nem, ill. nehezen fúrható  kőzet kivételével 
(kavics, laza homok stb.) m indenképpen a m ag
fúrás ajánlható.

M inimális m agkihozatalként — térfogatos 
alapon m eghatározva — 80 %  elérését tűzzük ki 
célul; ennél rosszabb kihozatal esetén a vizsgá
la ti eredm ény megbízhatósága aligha elégséges 
A vagy В kategóriájú készlet kim utatására; az 
50 % -nál kisebb, vagy ism eretlen m agkihozatalú 
fúrásokat általában selejtnek kell m inősíteni. A 
megfelelő m intam ennyiség biztosítására kívána
tos, hogy a fúrások befejező átm érője legalább 
100, sőt kavics esetében 150 mm legyen.
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32.3. Felszíni geofizikai m ódszerek  alkal
m azására főleg a kezdeti ku tatási fázisokban 
kerü l sor, bár nem  egy esetben jól használhatók 
részletes kutatáskor is a fedő, ill. a telepek, 
egyes meddő betelepülések határának  nyomo
zására a fúrások közt. Ezeket azonban mindig 
ellenőrizzük kutatóaknákkal, vagy fúrásokkal. 
Nagyon ajánlatos egyébként a m élyfúrásokat is 
a felszíni geofizikai m ódszerekkel kombinálni. 
A fúrásokban term észetesen a lyukszelvényezés 
ma m ár szinte m agától értetődő követelmény.

3.3. A kutatási rendszer úgyszólván kizáró
lag a nyersanyagtest alakjától, települési viszo
nyaitól, alakjának és m inőségének változékony
ságától függ. Gyakorlatilag kétféle telepítés jön 
számításba, a szelvénym enti és a hálózatos.

33.1. Szelvények m en tén  ku tatjuk  meg az 
egy irányban hosszan elnyúló rétegszerű, vagy 
lencsés telepeket, m int a folyóvízi, vagy tenger- 
parti-partszegélyi eredetű kavics- és homokelő
fordulásokat, a gyűrt, vagy pásztás törésekkel 
szabdalt, valam int a m eredek dőlésű, s az egy 
irányban erősen változó m inőségű vagy vastag
ságú telepeket. Ezeken a szelvények iránya a 
hosszanti kiterjedés irányára  merőleges lesz, ill. 
a legnagyobb változékonysággal fog egybeesni.

A tektonika alapvetően befolyásolja a ku 
tatási rendszert: pásztás vetők esetén, vagy 
gyűrt terü leten  pl. á ltalában a  fő tektonikai 
elemek csapására m erőlegesen elhelyezett szel
vények m entén te lep ítjük  a feltárásokat, sakk- 
táblaszerűen feldarabolt terü leten  hálózatosán. 
G yűrt területen, vagy boltozatszerűen kifejlő
dött előfordulásokon (vő.: zátonymészkő) sugár
irányú is lehet a ku tatási szelvények elhelye
zése.

Még gyakoribb a szelvénym enti kutatás az 
előzetes és a felderítő fázisban; ezekben sokszor 
olyan telepeket is így ku tatunk , amelyek részle
tes ku tatását hálózatos telepítéssel végezzük.

32.2. A hálózatos kutatás  elsősorban a rész
letes fázisra jellemző.

Általánosan azt m ondhatjuk, hogy hálózat
ban ku tatjuk  meg a réteges, rétegszerű, vagy 
lencsés kifejlődésű, szintes településű, vagy 
enyhe dőlésű telepeket — beleértve a lávataka
rókat, telepteléreket is —, valam int a nagy- 
kiterjedésű izom etrikus tömzsös előfordulásokat. 
A nagy, rétegszerű előfordulásokon m ár sokszor 
az előzetes ku tatást is így végezzük.

A hálózat alakja rendszerin t négyzetes, 
vagy téglalapalakú.

Négyzetes hálózatban k u ta tjuk  meg a szin
tes, vagy enyhe (0— 10°) dőlésű telepeket, főleg 
ha a minőség változásában, vagy a tektonikai 
viszonyokban nincsenek iránytól függő szabály- 
szerűségek.

Téglalap-alakú hálózatban ku ta tjuk  meg az 
egyik irányban jobban m egnyúlt tömzsös, vagy 
rétegszerű-lencsés előfordulásokat, valam int a 
m eredekebb (10—45°) dőlésűeket, s am elyek 
minőségének változásában, vagy a tektonikai 
viszonyokban iránytól függő szabályszerűségek 
vannak.

A 45°-nál m eredekebb dőlésű telepeket már 
a dőlésirányban elhelyezett kutatási szelvények  
m entén célszerű m egkutatni, azaz a települési 
stb. viszonyoktól függően a különböző kutatási 
rendszerek közt m inden átm enet lehetséges.

*

A fedő ku tatására  m ély íte tt sekélyaknákra 
ugyanezek érvényesek azzal azonban, hogy a 
fedő kifejlődési szabályszerűségei nem szükség
szerűen egyeznek meg a telepével. Ezt term é
szetesen figyelembe kell vennünk a telepítés
kor.

33.3 Rendszertelenül, a földtani viszonyok 
figyelembe vétele nélkül te lep íte tt feltárásokra 
helyes és tervszerű ku tatás esetén nem kerülhet 
sor. A m últ örökségeként sajnos, olykor még 
találkozunk ilyenekkel is.

3.4. A kutatási sűrűségre, ill. ami ezzel 
analóg, a hálózati távolságokra vonatkozóan 
nagyon nehéz konkrét tanácsot adni. Ezt ugyan
is befolyásalja a telep nagysága, kifejlődésének 
állandósága, tektonikai igénybevételének m ér
téke, és term észetesen a kutatási fázis is. Ezt 
tehát mindig az adott előfordulás konkrét, helyi 
földtani-települési, kifejlődési viszonyaitól füg
gően, s azok gondos m érlegelésével kell megvá
lasztanunk; m inden erre  vonatkozóan közölt 
adat kizárólag tájékoztató jellegű, s semmi eset
re  sem jelent felhívást azok m echanikus alkal
mazására. Ezek előrebocsátásával általános tá 
jékoztatásul — a szovjet ku tatási gyakorlat 
alapján — a következők jegyezhetők meg:

34.1. Állandó kifejlődésű, nagy, egyenletes 
vastagságú és minőségű, m eddő kőzetbetelepülé
sektől mentes, tektonikailag nyugodt településű 
rétegszerű homok- és kavics-előfordulásokon 
100—200, agyagra 100— 150, mészkőre 150—200, 
vulkáni láva és tufakőzet esetében pedig 100— 
150 m - es hálózat ajánlható. Ez — kedvező eset
ben .— elegendő lehet az A kategória k im utatá
sára. Közepes nagyságú, rétegszerű agyag- és 
mészkő-, dolomit-előfordulásokon ugyanerre 
50— 100 m-es hálózat szükséges. A peremeken 
term észetesen ilyenkor is szükséges lehet sű rí
teni a feltárásokat.

Igen nagy tömzsszerű, egyenletes kifejlő
désű magmás intruziókon ilyen esetben 3—5 
feltárás is elegendő lehet a részletes kutatásra, 
feltéve, hogy a fedőt 100— 150 m -ként te lep íte tt 
fúrásokkal tisztázták. Megjegyzendő, hogy az 
NDK- nagy előfordulásokon a részletes ku ta tás
hoz 100 m -es hálózatot tartanak  szükségesnek.

34.2. N em  állandó kifejlődésű, azaz meddő 
kőzetbetelepülésekkel tagolt, vagy (és) változó 
vastagságú és m inőségű tömzsös-magmás-, 'ill. 
zátonymészkő-előfordulásokon 50— 100, m ere
dek dőlésű, közepes nagyságú teléreken pedig 
20— 30 x 40—60 m -es hálózat elegendő lehet A 
kategória kim utatásához. Az NDK az ilyen tí
pusú magmás-, vulkáni- és üledékes term éskő
előfordulások kutatására  50 m -es hálózatot ajánl.
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Az összes többi ilyen, tektonikailag zavart 
előforduláson azonban részletes kutatással, ill. 
ésszerű sűrítéssel legfeljebb В kategóriát lehet 
kim utatni. Ehhez is

— nagy, rétegszerű homok-, kavics-előfor
dulásokon 100—200, agyagén 50— 100, karboná
tos kőzetekén 100—150 m-es,

— közepes homok-, kavics-előfordulásokon 
50— 100, agyagon 25—50, karbonátos kőzeteken 
50— 100 m-es,

— kisebb, lencsés homok-, kavics-előfordu
lásokon pedig 50— 100 m -es hálózat szükséges; 
az NDK-ban a kisebb, nem  állandó kifejlődésű 
építőkő-előfordulások részletes ku tatását 25 m- 
es hálózattal végzik, ez azonban szintén csak В 
kategória kim utatásához elegendő.

34.3. Igen változékony kifejlődésű, rend
szerint kisebb, lencsés kifejlődésű agyag, édes
vízi mészkő-előfordulásokon részletes ku tatás
sal Ci-nél magasabb kategória nem m utatható  
ki; ehhez is 25— 50 m-es hálózat szükséges.

Ebből azonban nem következik az a más 
nyersanyagokkal kapcsolatos olykor felelős kö
rökben is felbukkanó vulgáris konklúzió, hogy 
mivel úgysem lehet Ci-nél magasabb kategóriá
júvá m inősíteni a készletet term elés előtt, ilyen
kor nem is kell a részletes ku tatást elvégezni, 
sőt szükségesnek tartom  kiem elni — azt a háló
zati követelm ényekből egyértelm űen kiolvas
ható komoly következtetést — , hogy noha a 
változékony kefejlődésű, ill. kisebb előfordulá
sokon A-, sőt olykor В-kategóriájú készlet sem 
m utatható k i részletes kutatással, tehá t ny il
vánvalóan B-, ill. Ci-kategóriájú készlet lesz a 
bányászati tervezés alapja, ez semmiféle enged
m ényt nem  jelen t a m egkutatottsággal szemben: 
ilyen esetben is el kell végezni m indazokat a 
vizsgálatokat részletes kutatáskor, am elyek a 
készletek A-, illetve В-kategóriába való minősí
téséhez szükségesek.

Ezeknek a terü leteknek  a tényleges m egku- 
tatottsága tehát nagyobb lesz, m int a nagy, ill. 
egyenletes kifejlődésű előfordulásoké, mivel a 
területegységre eső feltárások száma 4— 18-szo- 
ros, azaz: a változó földtani felépítésű előfordu
lásokon jóval több feltárással sem lehet azt a 
földtani ism eretességet biztosítani, am it a nagy, 
egyenletes kifejlődésűeken viszonylag könnyen 
el lehet érni.

A z  előzetes kutatási távolságok általában 
két, sőt a nagy, állandó kifejlődésű területeken 
sokszor négyszeresei a részletesének. Jóval gya
koribb ilyenkor a szelvénym enti ku tatás is.

A  felderítő kutatás  során, am ikor csak a 
nyersanyag jelen létét kell konkrétan kim utatni, 
kutatási távolságokról nem  lehet beszélni. A fel
adat elvégzéséhez egy-két feltárás úgyszólván 
mindig elegendő.

*
Ism ételten hangsúlyozni szeretném  azon

ban, hogy a közölt hálózati távolságok kizáró
lag tájékoztató jellegűek; alkalm azásukkor

rendkívül óvatosan, körültekintően járjunk  el, s 
az előfordulás konkrét földtani viszonyainak 
megfelelően válasszuk meg őket.

Még kevésbé foghatók fel ezek az értékek 
a készletek kategorizálásához szükséges irány
értékekként. A kategóriába való sorolás ugyanis 
nem valam ely előírt hálózati sűrűség m echani
kus betartásától függ, hanem  attól, hogy a 
nyersanyagra, ill. előfordulásra vonatkozó föld
tani, bányaföldtani, minőségi-technológiai isme
reteink kielégítenek-e bizonyos megbízhatósági 
szintet, vagy sem. A hálózat inkább a kutatás 
m egtervezése során jelent bizonyos útbaigazí
tást, a kategorizálást azonban m ár a tényleges, 
nem pedig a  tervezett földtani viszonyok isme
retében végezzük el.
4

4. A  nyersanyag megmintázása, vizsgálata 
és minősítése

4.1. A nyersanyag minősítéséhez szükséges 
kémiai, fizikai és technológiai vizsgálatok elvég
zésére megfelelő m intaanyagot kell a feltárások 
révén biztosítanunk.

M agának a m intavételnek  a technikai ré
szére a ku tatási módszer m egválasztásával kap
csolatban utaltam . Ehhez még a következőket 
szükséges hozzátenni:

41.1. Vegyvizsgálatra  elvileg bárm ilyen 
m inta megfelelő, beleértve a teljes szelvényű 
fúrások furadékát is. A m agfúrások megkövete
lése elsősorban a m inta teljességének ellenőriz
hetősége, az összehasonlíthatatlanul kisebb 
szennyeződési veszély, s az egyes kőzettani típu
sok egyértelm ű elválaszthatósága m iatt indokolt.

41.2. A kőzetfizikai vizsgálatoknak  a m inta
vétellel szembeni követelm ényeit általában a 
vizsgálati szabványok szabályozzák. Ezek rend
szerint m eghatározott m éretű és alakú próba
teste t írnak  elő. Ezek felszíni, vagy bányászati 
jellegű feltárásokból áltálában különösebb ne
hézség nélkül biztosíthatók, ha a  m inta kialakí
tása különös gondosságot igényel is. A fúrási 
m inták közül itt m ár eleve csak a zavartalan 
m aganyag jöhet számításba, m éret és alak te 
kintetében azonban sokszor még ebben az eset
ben is kénytelenek vagyunk engedményeket 
tenni.

41.3. A nyersanyag térfogatának m eghatá
rozása u tán  sokszor — pl. mészkő, cement- 
m árga stb. esetében — szükséges a súly kiszá
m ítása is. Ehhez a térfogatsúly  ism eretére van 
szükség. M eghatározására a laboratórium i m in
tákon kívül m inden esetben vegyünk nagym in
tákat is. A felszínen, vagy a felszín közelében 
elhelyezkedő nyersanyag könnyen m egm intáz
ható, s kedvezőtlen esetben is sekély ku tató 
aknából vagy kutatóárokból biztosítható az 
ehhez szükséges 1—3 m :!-es próbatest. Term é
szetesen a nyersanyag m inden ipari típusának 
térfogatsúlyát külön-külön meg kell határoz
nunk.

7



41.4. A minőség m eghatározás magában 
foglalja a nyersanyag technológiai sajátosságai
nak tisztázását is.

A technológiai m in tavételt eléggé el szok
ták hanyagolni a hazai ku tatási gyakorlatban, 
pedig fontosságát nem  lehet eléggé hangsúlyoz
ni. A félüzem i-üzemi m éretű  technológiai vizs
gálat elvégzése ugyanis szinte elengedhetetlen 
a nyersanyag m egnyugtató ipari minősítéséhez. 
Ezért m ár kezdetben laboratórium i úton, ké
sőbb félüzemi, vagy inkább üzemi m éretekben 
végeztessük el őket. H a elvileg megengedhető 
is, hogy hasonló, de term elés a la tt lévő előfor
dulások analógiái alapján vonjunk le következ
tetéseket, m indig m egnyugtatóbb, ha m egálla
pításaink m agáról az előfordulásról származó 
anyagon alapulnak. Sem az erre fordítandó időt, 
sem az ehhez szükséges költséget nem  szabad 
sajnálni, m ert az ilyen „takarékoskodás” a  ké
sőbbi term elés, ill. feldolgozás során súlyos 
következményekkel járhat.

A nyersanyag, ill. elkülönített minőségi 
csoportjainak dúsítási-előkészítési, valam int fel
dolgozási-technológiai viszonyainak tisztázása 
céljából m ár az előzetes kutatás során gondos
kodjunk a félüzem i technológiai vizsgálatokhoz 
szükséges, rendszerint 1—5 m 3 anyagról, a 
részletes kutatáskor pedig az üzemi m éretű 
dúsítási és technológiai m intákról. Az ilyen 
vizsgálatokhoz szükséges anyagm ennyiség fú 
rásokkal rendszerint nem  biztosítható: ehhez 
m intavevő akna, táró vagy próbafejtés szük
séges. A nyersanyag m inden típusából — k ü 
lönböző pontokon — legalább 3—5 technológiai 
m intát vegyünk.

4.2. A nyersanyag m egm intázásán  lénye
gében azt a m űvelet értjük , amikor, ill. ahogyan 
a kutatólétesítm ényekben v e tt m intából kivá
lasztjuk a vizsgálatra szolgáló részt. 1

A m inta-redukálás közism ert kérdéseit 
most nem  taglalva a következőket tartom  szük
ségesnek kiemelni:

42.1. A m intaszám ot eleve m eghatározza a 
feltárások száma, azaz az előfordulás nagysága, 
típusa, a nyersanyag minőségének változékony
sága, s a kutatási fázis. Eleve szabályként mond
hatjuk  ki, hogy az egyes feltárások anyagát 
nem szabad összevonni, egyetlen esetet kivéve, 
ha ti. a részletes ku tatás során kizárólag a  tek 
tonikai viszonyok zavartsága m iatt volt szükség 
sűrítésre, m aga a nyersanyag azonban egynemű 
felépítésű, s minősége is egyenletes.

42.2. Az egy-egy feltárásból vizsgálatra 
küldendő m inták közét úgy válasszuk meg, hogy 
a telep m inden szabad szemmel elkülöníthető 
fa jtá já t külön-külön m intázzuk meg. Mindig 
külön m intázzuk meg azokat a teleprészeket is, 
amelyek meddő közbetelepülésekkel és szabad 
szemmel homogénnek látszó teleprészben a 
m intavételi köz  ne legyen 1—2 m -nél nagyobb. 
Ha azonban az előzetes ku tatás során meggyő
ződtünk arról, hogy a telep egyenletes m inő
ségű, részletes ku tatáskor ez 4—5 m -re is nö
velhető; hom okban-kavicsban 2—3, agyagban 4,

magmás kőzetekben pedig 5 m -t azonban semmi 
esetre sem haladhatja  m eg a m intavételi köz. 
Az előzetes m egállapítások helyességéről azon
ban ilyenkor is ajánlatos egyes fúrásokban sza
kaszos m intavétellel meggyőződni.

M ondanunk sem kell, hogy a feltárások 
teljes vastagságban kell a nyersanyagot harán- 
tolniok. Igen vastag összlet esetében azonban ez 
a  vastagság a térszín legalacsonyabb pontjának 
megfelelő magasságáig redukálható.

A fizikai tulajdonságokat kifejező minőségi 
m utatók közül számos nem  átlagolható, pl. a 
mészkő, vagy az intruzív-kőzet nyom ószilárd
sága, a mészkő disszociációs hőm érséklete, stb. 
Ilyenkor vagy összevont, ill. nagym intákat ve
szünk, s ezek alapján á llap ítjuk  meg az átlag
minőséget, vagy pedig — s ez a gyakoribb — 
a vizsgálatok statisztikus értékelése révén az 
eredm ények eloszlásából vonjuk le a megfelelő 
következtetéseket.

42.3. Á ltalában célszerű, ha  ritkábban is, 
de a m eddőt is m egvizsgáltatni. Ezért gondos
kodjunk arról is, hogy — különösen mészkő és 
magmás kőzetek esetén —  m inden közbetelepü
lés, karsztos repedéskitöltés, telér, nagyobb kő
zetzárvány (xenolit) anyagát is megmintázzuk. 
Hasonlóan külön m intázzuk meg a  telep m állott 
és bontott részeit is. Ez különösen magmás kép
ződmények esetén igen fontos.

42.4. A kom plex ku tatás elvének m egfele
lően ne feledkezzünk meg arró l sem, hogy a 
kutatással fe ltárt egyéb nyersanyagok  minősítő 
vizsgálatát is elvégezzük.

4.3. A mintavizsgálatok  a  teljes nyers
anyagtestre, legalábbis annak a térszín leg
alacsonyabb pontjának, ill. a  jövendő term elési 
m élységnek megfelelő szintig terjedő részére 
vonatkoznak. Enélkül a készlet nem is sorolható 
magas kategóriába. Ezen kívül mészkő, márga, 
agyag és intruzív kőzetek esetén néhány teljes, 
vagy legalább egyszerűsített teljes elem zést is 
meg kell követelnünk.

M agukkal az elvégzendő vizsgálatokkal te r
mészetesen nem  szükséges foglalkozni. Ezt álta
lában úgyis speciális laboratórium ok végzik, s 
a szükséges vizsgálatok köre nyersanyagfajták 
szerint igen eltérő lehet.

Szeretném  azonban hangsúlyozni a kőzet
tani vizsgálatok fontosságát. Ilyenekkel újabban 
örvendetesen gyakran találkozunk, sajnos azon
ban egyelőre eléggé öncélúan. Am ennyire helyes 
követelm ény ugyanis az, hogy m inden m inősítő 
vizsgálatra k ivett m inta mikroszkópi vizsgála
tá ra  is so r kerüljön, annyira m agától értetődik, 
hogy —  főleg in truzív és karbonátos kőzetek 
esetén — ennek alapján el kell végezni a  kőzet
tan i és ipari típusok, ill. m inden m inőségi cso
port és önálló fejtési-feldolgozási technológiát 
igénylő teleprész összehasonlítását, ill. azonosí
tását. Enélkül a készlet nem  is sorolható A-ka- 
tegóriába. Ha az egyes kőzettani típusok csak 
nagy vonalakban azonosíthatók az ipariakkal, 
vagy térben  nem  is határolhatok le pontosan, a 
készlet az elvégzett összehasonlító vizsgálatok
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ellenére is legfeljebb В-kategóriába lesz sorol
ható.

4.4. Külső és belső ellenőrző vizsgálatra a 
m inták 5— 10 % -á t válasszuk ki, de m inden el
különített nyersanyagfajtából, ffl. ipari típusból 
legalább 20—20-at. Természetesen gondoskod
junk az ellenőző elemzések szakszerű értékelésé
ről is. Az ellenőrző elemzések értékelésének 
kérdéseivel a szerzőnek egyik régebben m egje
len t cikke foglalkozik, ezért erre most nem  kívá
nok külön kitérni.

4.5. A vizsgálatok révén el kell végeznünk 
a nyersanyag ipari minősítését, azaz egyrészt az 
átlagminőség és a minőség változékonyságának 
m eghatározását, s a nyersanyagok ipari típusai
nak, ill. m inőségi csoportjainak elkülönítését.

45.1. „А’’-kategóriába pl. csak akkor sorol
ható a készlet, ha  az egyes minőségi csoportok, 
ill. eltérő term elési technológiát igénylő telep- 
részek térben is elkülöníthetők, s m ennyiségük 
önállóan is m eghatározható. H a az ilyen telep
részek elkülönítése és lehatárolása csak feltéte
les, s a nyersanyagtest részleteire nézve nem  
biztos, csak В-be lesz sorolható. Az előzetes 
kutatás során rendszerint csupán az egyes minő
ségi csoportok stb. jelen létét állap íthatjuk  meg, 
az egyes fajták  m enyisége azonban legfeljebb 
statisztikus úton becsülhető.

45.2. A megfelelő m inőségi vizsgálatok 
alapján m inden önállóan elkülönített térbeli, 
ill. készletszámítási egység átlagminőségét is 
kiszám ítjuk; az eredm ények m egbízhatóságának 
kifejezésére célszerű a m inőség változékonysá
gának m atem atikai-statisztikai értékelését is 
elvégezni.

Az átlagminőség m eghatározására term észe
tesen teljesen elegendő csak a felhasználás 
szem pontjából perdöntő hasznos, ill. káros m i
nőségi m utatókat figyelem be venni, az összes 
vizsgált alkotókra ezt felesleges lenne megkö
vetelni.

Ha a telepben nincsenek meddő közbetelepü
lések, s minősége sem változékony, ez aránylag 
egyszerű feladat, s csupán a  nyersanyagtest 
lehatárolását és átlagminőségének m eghatározá
sát k ívánja  meg.

Ha azonban a telep m inősége változékony, 
el kell különítenünk a  nyersanyag ipari típusait, 
azaz térben  el kell határolnunk azokat a telep
részeket, m elyek önálló dúsítási, ill feldolgozási 
eljárást igényelnek. Ezek készletét önállóan, kü
lön minőségi csoportokként szokás számbavenni, 
elvégezve az előzőknek megfelelően az egyes 
típusoknak a  kőzettani vizsgálatokkal való azo
nosítását is.

Ezek térbeli elterjedését és változékonysá
gát a részletes ku tatás során pontosan tisztáz
nunk kell, term észetesen az anyag és a genezis 
m eghatározásával együtt.

45.3. A telep  kőzettani-földtani (szerkezeti) 
felépítésének  tisztázására kíséreljük meg elkülö
níteni és térben  — m ind függőleges szelvény

ben, m ind oldalt, ill. a m élység felé — lehatá
rolni a nyersanyagtestben lévő meddő közbe
településeket, a  nem  megfelelő minőségű, ill. 
elváltozott részeket, pl. homokban a kavicsos, 
görgeteges, vagy homokkő, agyagban a homokos 
közbetelepüléseket, mészkőben a dolomitosodott, 
kovásodott részeket, m eghatározni a karsztoso
dás genezisét, a karsztjelenségek alakját, nagy
ságát, a  kitöltés anyagát és mennyiségét, mag
más, ill. vulkáni kőzetek esetében a kőzettanilag 
eltérő kifejlődésű részek, pl. slirek és kőzet
zárványok elhelyezkedését és kifejlődését, a 
m állott és bontott zónák helyzetét, alakját, 
m ennyiségét és minőségét, a kőzettestet harán- 
toló telérek alakját, anyagát és helyzetét stb. 
Különösen fontos ilyen szempontból gondosan 
megvizsgálni a nyersanyag felső, ill. repedések 
m enti, m állásnak legjobban k ite tt részét.

Ha a  felsoroltakat a részletes kutatás során 
nem  sikerül részleteiben tisztázni, s a meddő 
szennyező részeket lehatárolni, m ennyiségüket 
térben  is azonosítva m eghatározni, a készlet 
legfeljebb В-kategóriába sorolhotó, pl. ha a 
mészkőben a karsztosodás genezise és a kitöltés 
anyaga tisztázott, de a  m ennyiség csak becsült, 
vagy in truzív kőzetben, ill. mészkőben a  bon
tott, ill. kovásodott részek m ennyisége csupán 
százalékosan állapítható meg, de térbeli helyze
tük, ill. elhelyzekedésük törvényszerűségei nem.

Előzetes kutatáskor rendszerint csupán az 
em lített elváltozások tényét tud juk  egyes m in
ták, ill. megfigyelések alapján kim utatni, de 
még a megbízható statisztikus értékeléshez sincs 
elég adatunk.

5. A  földtani és bányaföldtani viszonyok  
vizsgálata

A kutatás során egész sor olyan földtani és 
bányaföldtani kérdést kell tisztáznunk, amelyek 
egyrészt a készletszámítás megalapozásához, 
m ásrészt a term elés m egnyugtató m egtervezé
séhez szükségesek.

5.1. A földtani tényezők  közül term észete
sen m indenek előtt a genezis tisztázása a leg
fontosabb, m ivel végső soron a keletkezési kö
rülm ények szabják meg a nyersanyag m inden 
tulajdonságát, beleértve alakját, nagyságát és 
m inőségét is.

51.1. A produktív  képződmény azonosítása 
is elengedhetetlenr az alak helyes m eghatáro
zásához. Ez nem csak többtelepes, vagy meddő 
padokkal tagolt előfordulásokon fontos; magá
ban foglalja ez ugyanis a különböző ipari típu
sok térbeli azonosítását és lehatárolását is. I tt 
em líthetjük meg a produktív  összlet kőzettani 
felépítésének tisztázását is; ez különösen ho
mok-, agyag-, m árgaelőfordulásokon fontos.

51.2. A tektonikai viszonyok  tisztázása tu 
lajdonképpen a telep alakjának és településének 
meghatározásához nélkülözhetetlen. Egy tekto- 
nikailag erősen zavart telep gyakorlatilag — 
bányászati és ku tatási szempontból — tu la j
donképpen sok kis kiterjedésű, szabálytalan

9



telep összességeként fogható fel, s így is kell 
kezelnünk.

A m akrotektonikai viszonyok tisztázásán 
kívül — különösen eruptív  kőzetek kutatása so
rán — m egkülönböztetett jelentősége van a 
m ikrotektonika  pontos ism eretének. Ilyenkor 
nélkülözhetetlen a részletes szerkezeti térkép  
elkészítése, a repedezettség jellegének és gyako
riságának, a kőzetrések, ill. elválási síkok nagy
ságának, alakjának, helyzetének és sűrűségének 
tisztázása. Ugyanezeket azonban mészkő, vagy 
dolomit esetén is elvárhatjuk.

51.3. A vizsgálatok és kutatások alapján 
igyekezzünk minél több jellemző földtani szel
vényen  bem utatni az előfordulás földtani felépí
tését, valam int földtani-települési viszonyait. 
Ügyeljünk arra, hogy a szelvények — melyek 
nemcsak az ism eretek m egértetésének, hanem  
m egértésének is legfontosabb eszközei, ill. tanúi, 
— teljességében m utassák be az előfordulást, 
azaz a teljes kutatási területre , de m inimálisan 
annak teljes produktív terü letére  kiterjedjenek, 
s a telepösszletet is teljes vastagságban ábrázol
ják. A szelvények száma az előfordulás nagysá
gától, és a ku tatási fázistól függ. Irányuk a leg
nagyobb kifejlődésbeli, vagy tektonikai válto
zékonyságnak feleljen meg. Nagyon ajánlatos az 
egyes kutatási vonalak m entén m ár a terepi 
kutatási időszakban folyam atosan szerkeszteni 
a szelvényeket, m ert így m enet közben sok 
útbaigazítást kaphatunk a kutatások további 
folytatására.

5.2. A jövendő term elés bányaföldtani—bá
nyam űszaki viszonyainak  meghatározásához is 
számos kérdést kell tisztáznunk. Ezek egy ré
szét (vastagság, tektonika stb.) ugyan részben 
érintettük, néhányat azonban külön is ki kell 
emelnünk.

52.1. Külfejtéses term elésről lévén szó, kü 
lönös gonddal kell tisztáznunk a fedő  képződmé
nyek vastagságát, ennek változásait, valam int 
kőzettani felépítését. Sok esetben szükséges a 
fajlagos fedővastagság ism erete is.

Érthető, hogy a fedőt —■ rendszerint kis 
vastagsága m iatt is — jóval sűrűbb feltárások
kal szokás m egkutatni, m in t magát a nyers
anyagot.

52.2. A hidrogeológiai viszonyok  tisztázása 
általában nem túlságosan nehéz feladat, mivel 
a telepet rendszerint csak a térszín legalacso
nyabb pontjának megfelelő magasságig term elik 
le. Ha azonban sor kerülne a telep völgytalp, 
ill. állandó vízszint alatti részének fejtésére  is, 
szükséges az itt várható átlagos és legnagyobb 
vízhozamok m egnyugtató m eghatározása is.

52.3. Nem nélkülözheti a bányászat a fedő- 
képződmények, de különösen a nyersanyag 
olyan fizikai tulajdonságainak az ism eretét, 
m int a porozitás, repedezettség, tömörség, nyo
mószilárdság, homok és kavics lazulási ténye
zője stb.

A fedő, a hasznos anyag és a közbetelepülé
sek szilárdsági és állékonysági viszonyainak 
megbízható tisztázása is elengedhetetlen a rész
letes kutatás során.

52.4. A fejtési technológiát vagy hasonló, 
de m űvelés a la tt lévő előfordulások analógiái 
alapján határozzuk meg, vagy — s ez a kívána
tos — nem elégszünk meg az analógiás követ
keztetésekkel, hanem  a részletes kutatás során 
próbafejtések alapján tisztázzuk. Ehhez különö
sen olyan nyersanyagok esetében kell ragasz
kodnunk, melyek csak darabos állapotban hasz
nálhatók fel (pl. építőkő, útépítőkő, a mészkövek 
bizonyos célokra stb.).

Ilyenkor nagyobb szelvényű kutatóaknák
ból, vagy kedvező térszíni viszonyok esetén k i
sebb próbafejtésekben vizsgáljuk meg a meg
felelő m éretű nyersanyag kihozatalát, ill. az 
anyag fejtés közben várható  porlódását, dara- 
bolódását, a fejtm ény várható  megoszlását 
szemnagysági csoportok szerint. Tisztáznunk 
kell a keletkezett term ékek m ásirányú felhasz
nálásának, ill. értékesítésének lehetőségét is.

Épületburkoló- vagy díszítőkövek esetében 
még a kőzet m egm unkálhatóságát (pl. fűrészel- 
hetőség, csiszolhatóság), az atm oszferiliákkal — 
nedvességgel, savakkal — szembeni viselkedé
sét,, mállással szembeni ellenállóképességét is 
állapítsuk meg.

A legcélszerűbb fejtési eljárások kidolgo
zására a nyersanyagot nem csak ipari fajták, ill. 
minőségi csoportok szerint kell szám bavennünk, 
hanem  meg kell határoznunk vastagság, vala
m int a jövendő feltárási szintek, ill. bányam ű
velési egységek szerinti megoszlását is.

Nem homogén telepben szám ításokkal és 
próbafejtésekkel tisztázzuk, hogy a  megfelelő 
minőség a különböző teleprészek együttes fej
tésével biztosítható-e, vagy ehhez különböző 
anyagok keverése szükséges, pl. cem entipari 
anyagok esetében m árga és agyag vagy mészkő; 
agyag és mészkő stb.

52.5. Azt is kell döntenünk, szükséges-e a 
nyersanyag dúsítása vagy előkészítése, — ez 
pl. homok esetében elég gyakori —, s ha igen, 
el kell végeztetnünk a megfelelő kísérleteket a 
legcélszerűbb dúsítási eljárások m eghatározá
sára.

6. Kutatási fázisok

A z  ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos 
földtani feladatok a nyersanyag kim utatásának 
lehetőségét feltételező alapkutatásokkal kezdőd
nek, végigkísérik a nyersanyag konkrét k im uta
tásának, m ajd kutatásának  és term elésének m in
den fázisát; és valójában csak az utolsó tonna 
nyersanyag term elésével fejeződnek be. A 
nyersanyagokkal kapcsolatos földtani feladatok 
tehát igen hosszantartóak, ;s mivel igen külön
böző célokat kell kielégíteniök, sokféle föld
tan i módszer ism eretét és alkalm azását köve
telik meg; e módszerek fontossága és aránya 
azonban a — most legtágabb értelem ben ve tt —
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földtani kutatás különböző fázisaiban erősen 
eltérő lehet.

Az egymás u tán  következő fázisokban a 
földtani kutatás legfontosabb általános felada
tai a következők:

— a felderítő kutatás előkészítő szakaszá
ban a nyersanyag keletkezésére és m egm aradá
sára alkalmas területek  kijelölése

— a szoros értelem ben ve tt felderítő ku ta 
tás során a nyersanyag tényleges jelenlétének 
vagy hiányának kim utatása.

— az előzetes kutatás során az előfordulás 
lehatárolása, s nagy vonalakban való megisme
rése

— részletes kutatással az előfordulás olyan 
pontossággal való megismerése, hogy az a bá
nyatelepítés biztonságos m egtervezését lehetővé 
tegye

— a termelési kutatás során a kutatási ada
tok esetleges átértékelése, s esetleges további, 
részletkutatások végzése a bányászati tervezés 
elvégzéséhez; a földtani adatok folyamatos biz
tosítása a term elési üzemi tervek elkészítéséhez, 
s a  term elés kibővítéséhez, ill. az előfordulás 
m élyebben fekvő, vagy perem i részein utólagos 
kutatások végzése.

Az egyes kutatási fázisok sok tekintetben 
eltérő rendeltetése azonban nem jelenti azt, 
hogy az egymás utáni fázisokban más-más té 
nyezők tisztázására irányul a  kutatás. H a a 
földtani ku tatást egységes, m egszakítatalan fo
lyam atnak tekintjük, — am int elvileg az is, 
csak itt nem  részletezendő, gyakorlati okok 
m iatt oszlik részekre — érthető, ha  azt 
hangsúlyozzuk, hogy az egyes kutatási fázisok
ban nem az ismeretek, ill. megszerzendő infor
mációk köre bővül; ez ugyanis nagyon kism ér
tékben különbözik, sőt bizonyos vonatkozások
ban kezdeti szakaszok szélesebb körű vizsgála
tokat igényelnek — pl. a nyersanyag sokoldalú 
felhasználásának tisztázása —, később e vizsgá
latok nem  egyszer m ár a célfelhasználás körére 
szűkülnek.

M inden kutatási fázisban vizsgálni és tisz
tázni kell az előfordulás földtani viszonyait, a 
produktív összlet rétegtani, ill. intruziós ciklu
sokon belüli helyét, kőzettani, felépítését, a te 
lep genezisét, s az előforduláson a telep kelet
kezése óta végbement földtani folyam atokat, a 
nyersanyag települési-szerkezeti viszonyait, a 
terü let tektonikáját, a hidrogeológiai viszonyo
kat, a  hasznosítható anyag, a fedő és a meddő 
közbetelepülések kőzetfizikai-jöveszthetőségi vi
szonyait, a nyersanyag m inőségét és a felhasz
nálhatóságra vonatkozó technológiai sajátossá
gait stb.

A fő különbség inkább az, hogy az egyes 
jelenségekre, ill. param éterekre vonatkozó in
formációk száma bővül, s válnak ism ereteink, s 
vele m egállapításaink, végső soron földtani-gaz
dasági értékelésünk egyre megbízhatóbbá. A 
telep alakjára, nagyságára, vastagságára, m inő
ségére stb. vonatkozóan azonban m inden fázis
ban szerzünk adatokat, s vonunk le következte
téseket, csak ezek pontossága nő a kutatás elő
rehaladásával: kezdetben több az analógiás ala

pon való feltételezés, később egyre inkább a 
a ténybeli anyag válik uralkodóvá.

Akár ism ert adatokon, akár analógiás fel- 
tételezéseken alapulnak azonban következteté
seink, az előfordulásról kialakíto tt földtani kép
nek logikusnak, egyértelm űnek és összehangolt
nak kell lennie; az adatok közti ellentm ondá
sokra rám utatva az összes Ili tónak egységes föld
tani szemlélet alapján kell az adatok, feltétele
zések és következtetések szintézisét m egterem 
tenie.

*

M int a bevezetésben em lítettem , az előzők
ben é rin te tt kérdések korántsem  m erítik ki az 
építőipari nyersanyagkutatás teljes területét; 
nem is lépek fel ilyen igénnyel. Sokkal inkább 
az volt a céljuk, hogy ráirányítsák a figyelmet 
a kutatás során felmerülő és megoldandó prob
lém ák széles skálájára. Megfelelő érdeklődés 
esetén az egyes kérdések részletes kifejtése 
hasznos, s rem élhetően a közeli jövőben ak tu 
álissá váló feladat lehet.
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