
Információ

A  Deception szigeti vulkáni tevékenység

A  Deception szigetre (Déli-Shetland szige
tek — Antarktisz) az argentin  A ntarktisz In té
zet és az USA Nemzeti Tudományos A lapítvá
nya szervezte az 1971/72 nyári expedíciót. Ezt 
megelőzőleg a  szigeten jelentős vulkáni tevé
kenység zajlott le, m elynek lefolyását az 1972 
m ájusában különjelentés ism erteti. A sziget leg
utóbbi három  vulkánkitörése általánosságban 
hasonló jellegzetességeket m utatott, egyúttal 
pedig az 1842-es kitörés esem ényeire is em lé
keztetett. Lávafolyás nélküli, erős freatom ag- 
m atikus robbanásokra kerü lt sor, nagym ennyi
ségű piroklasztikus anyag kibocsátásával.

A Deception-szigeten észlelt legutóbbi ki
törések időpontja: 1967. decem ber 4., 1969. 
február 22., 1970. augusztus 12. Az első kitörés 
eredm ényeként kis szigetecske képződött az ún. 
Telefon-öbölben. A m ásodik kitörés egy 5 km 
hosszú repedés m entén játszódott le, am ely a 
kezdeti, nagy robbanások során keletkezett. A 
harm adik kitörés m egváltoztatta a Telefon-öböl 
morfológiáját, am ennyiben az új szigetet a 
parthoz csatolta és új k ráterek  is képződtek. A 
jelenlegi tevékenység az em líte tt repedés te rű 
iére korlátozódik. I tt  számos, 350 °C fölötti 
hőm érsékletű fum arólát találtak . Az 1967-es és 
1970-es kráterekben viszont csak alacsony hő
m érsékletű, de azért 85 °C-nál m agasabb hőfokú 
fum arólák vannak. A közeljövőben újabb freato- 
m agm atikus k itörésre lehet szám ítani.

A  Nyiragongo m űködése. (No. 1396, 1972. 
m ájus 30. A vizsgált időtartam : 1972. feb ruár— 
április. Vö.: 6 .) Február 18. és 23., m árcius 5. és 
9. között, valam int április 3-án újabb lávakitö
rések, erős vulkáni rengések kíséretében. A 
„tűzkör” déli részén k é t törm elékkúp, nyugati 
részén egy törm elékkúp, északi és északkeleti 
részén négy vagy öt törm elék- és ham ukúp kép
ződött. Később a  lávató szintje 20—25 m éterrel 
alábbszállt, ezt a tevékenység egy új ciklusa 
kezdetének tekintik.

Meteorbecsapódás a Holdon. (No. 1392,
1972. m ájus 19., az esem ény időpontja: 1972. 
m ájus 13.) A Lamont—D oherty Geológiai Ob
szervatórium  m unkatársa, Dr. G. Latham  jelen
tette, hogy az Apolló— 14 leszállási helyének 
közvetlen környezetében (Fra M auro gyűrűs- 
hegység-régió) kb. 2  m éter átm érőjű m eteor 
zuhant a Holdra. A becsapódás kelte tte  robba
nás TNT-ekvivalense 1000 tonna. A m eteor le
zuhanását négy szeizmom éter észlelte; a  becsa
pódás következtében m integy 1 0 0  m éter átm é
rőjű új krátergödör keletkezett a Holdon. A 
törm elékhullás körülbelül egy percig tarto tt. A 
néhányszor tíz m érföld távolságban levő Apolló 
—14 m űszerek nem  sérültek  meg a törm elékek
től, de valószínű, hogy por tak a rta  be azokat.

S itka  földrengés. (No. 1420 és 1421, 1972. 
július 31. és augusztus 2., az esem ény időpontja: 
1972. július 30.) Dél-Alaszka körzetében, a Sitka 
szigetnél, tőle 25 m érföldnyire délnyugatra, 
Juneau  városától (Alaszka korm ányzati székhe
lyétől) 125 m érföldre délnyugatra greenwichi 
időben 21 óra 45 perckor, kb. 10 km  mélységből 
heves rengés p a ttan t ki. A W eston Obszervató
rium  (Massachussets) szerint 7,3, az uppsalai 
egyetem  és a m oszkvai földrengésvizsgáló sze
rin t 7,8 R ichter-m agnitudó volt a rengés m érete. 
Erőssége az epicentrum ban 10 fokot é rt el, de 
csak kisebb károk történ tek  a lakott területeken 
(falrepedések Juneauban). Tsunam ira (szeizmi
kus szökőárra) szám ítottak és riasztást is lead
tak, szökőárra azonban nem  k erü lt sor. Az epi
centrum  koordinátái: 57,0° É (Weston Obszerva
tórium), illetve 56° É (Moszkva szerint); 135,9° 
Ny (Weston), illetőleg 135° Ny (Moszkva).

Sanghie földrengés. (No. 1401, 1972. június 
12., az esem ény időpontja: 1972. június 11.) A 
Celebesz-tenger és a M olukka-tenger között 7,4 
R ichter-m agtitudójú rengés p a ttan t ki. Az epi
centrum  koordinátái: 3,9° N, 125,5° E, valószínű 
fészekmélység 300 km. Károsodás nem  történ t, 
a közvetlenül é rin te tt te rü le t teljesen lakatlan.

Földcsuszamlások Hong Hongban. (No. 
1404, 1972. jú lius 20., az esem ények időpontja: 
1972. június 18.) Június 16. és 18. között több, 
m int 62 m illim éternyi csapadék zúdult heves 
eső form ájában Hong Kong terü letére. A mé
lyen átázott, m eredek lejtőkről több száz tonna 
föld és szikla zúdult alá. Száznál többen veszí
te tték  életüket és több ezren váltak  hajlék ta
lanná. A két nagy földcsuszamlás olyan terü le
ten zajlo tt le, ahol számos kunyhó és lakóház 
állt korábban. A megmozdult földtömeg 45 mé
te r magas és 180 m éter széles term észetes gátat 
hozott létre.

A z Alaid vu lkán  tevékenysége. (No. 1405, 
1972. június 22. Az esem ény időpontja: 1792. 
június 19 —  és a rákövetkező napok.) Az Alaid 
szigetvulkán, am elynek parazitakúpjai vannak, 
a kam csatkai félszigettől délre található  (50°
51.5 É, 155° 34,0 K); 2339 m  magas, a K urili- 
szigetesoport tagja. A petropavlovszki Vulkano- 
lógiai In tézet jelentése szerint erős tenger alatti 
és földfelszín a la tti k itörés kezdődött, am elyet 
Kam csatka déli részén csakham ar ham uhullás is 
jelzett. A helyszínen a ham uszórás oly erős volt, 
hogy a kam csatkai ku tatók  nem tud ták  a  vul
kán t megközelíteni, repülőgépről azonban a 
jelenségek jól m egfigyelhetők voltak. A kitörési 
felhő 8  km  magasságot é rt el és 5— 6  km  széles 
volt. (No. 1406. 1972. junius 26.) Június 20-án 
az Alaid északnyugati lábánál a tengerbe is be
nyom uló új repedés képződött. A kitörések kb.
1.5 percenként ism étlődtek periodikusan. (No. 
1410, jú lius 10.): Jú lius 3-án egy új parazita-
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kárte r keletkezett a vulkán északnyugati lejtő 
jén; magassága 120 m, szélessége 350 m. A 
felső exploziós kráterből csak gőzök törtek  fel. 
A mélyebb szintben levő kráterből kétm ásod- 
perces időközökben bombák dobódtak 500 m 
magasságig. A lávafolyás tip ikus tömbös bazalt. 
Vastagsága 15, átlagos szélessége 500, hossza 
1300 m; a tengerben új félsziget képződött, kb. 
600 x 600 m-es m éretben.

Tenger alatti kitörés a K urili-szigetek térsé
gében. (No. 1393, 1972. m ájus 19. Az esemény 
időpontja: 1972. április 29.) A Haw aii Geofizikai 
Intézet SOFAR-rendszerű három  lehallgató-ké
szülékének észlelése szerint (Wake, M idway és 
Oahu állomások) sekély mélységben, valószínű
leg a Sim ushir- és Urup-szigetek között (Kurili- 
zóna) szubm arin kitörésre kerü lt sor. A regiszt- 
rátum ok igen hasonlóak ahhoz, m in t am elyet az 
1970-es Myojinsho tenger a la tti kitöréskor kap
tak. A tevékenység greenw ichi időben 8 óra 30- 
kor kezdődött, m axim um át 19 óra 30 körül érte 
el.

A z Erta- A le vulkáni m űködése. (No. 1390, 
1972. m ájus 10. A vizsgált időtartam : 1972. feb
ruár—április. Vö.: 1.) A februári, legutolsó meg
figyelés óta április 13-ig eltelt idő alatt a cent
rális nyílásból új láva folyt ki és három, egyen
ként kb. 500 m hosszú friss lávamező keletke
zett. A jelek szerint az eltelt m integy két és fél 
hónap ala tt a láva m egszakítás nélkül emelke
dett, a központi aknában erőteljesebb m érték
ben, m int az északiban, s m ost a két lávaszint 
ugyanolyan m agasságban fekszik, ám bár ezt 
geodéziai m érésekkel nem ellenőrizték. Feltéte
lezik, hogy a k é t aknának föld a la tti összekötte
tése van egymással. A lávaemelkedés sebességé
ben észlelt eltérés a gáztalanodás m értékének 
különbözőségével m agyarázható. Ha nem kép
ződnek új repedések és így nem  jönnek létre  új 
laterális erupciók, akkor a láva további tú lfo
lyására kell szám ítani a centrális és az északi 
kráterből.

Arkóza-kutatás Pécsváradnál

A szén-, az u rán- és a gazdag kővagyon 
m ellett most újabb hatalm as értékű  ásványmező 
körvonalát vázolják fel a ku tatók  Baranyában. 
A Keleti Mecsek földtani térképének készítése 
közben a felső-pannonkori hom okban gazdag 
káli-földpát-vagyont találtak. A kutatások ered
m énye szerint a vasasi hom okbányától a pécs- 
váradi bányáig a pannonkori homok egyetlen, 
helyenként 50 m éteres vastagságot is elérő 
homokvonulat, m elynek közel 40 % -á t földpát 
alkotja.

A geológusok tulajdonképpen m ár a fúrások 
és kutatóárkok elkészítése előtt is tudatában 
voltak, hogy Baranyában földpátnak kell lennie. 
A lepusztult M órágyi hegység g rán itja  ugyanis 
65—70 % -ban  tartalm az földpátot. M ár csak az 
volt a kérdés: a környezet törm elékében hol 
rakódott le. Ezt a helyet kelle tt m egtalálni. A 
kutatások pontosan körülhatárolták  a  földpát 
lerakódásának helyét: északon a pécs—bátaszéki

vasútvonal, keleten  a pécsváradi—mohácsi út, 
nyugaton a régi hosszúhetény—hird i ú t és délen 
a him esháza—palota—bozsoki vonal.

A kutatási javaslat 1970-ben készült el. E 
szerint részletesen meg kellett vizsgálni a föld
pát eloszlási terü leté t, a földpát hozzávetőleges 
m ennyiségét és azokat a technikai lehetősége
ket, m elyek a  kinyerésre alkalmazhatók. A 
Központi Földtani H ivatal finanszírozásával két 
kivitelező vállalkozott a kutatásra.

A részletes ku ta tást a 6 -os ú t és pécs—bá
taszéki vasútvonal közötti te rü letre  korlátozták. 
Ezen a terü leten  31 millió m :l földpát-dús homok 
található. A 6 -os ú ttól délre a felderítő pon
tossággal m integy 47 millió m 3 homok fel
tételezhető.

Mi csak a részletesen m egkutatott terü let 
eredm ényeit ism ertetjük. Ezek szerint 9 millió 
m 3 dúsíto tt földpát lenne kinyerhető a 31 millió 
m:! homok kiterm elése után. Ugyanebből le  
millió m 3 síküveg gyártására alkalmas kvarcho
mokot lehetne kinyerni.

A laboratórium i vizsgálatok szerint 47,3 %  
a homok-kvarc, 32,4 %  a káli-, 5,4 %  a nátron-, 
0 ,8 %  a kálcium -földpát, 1 0  %  a kaolin, 8 ,8 %  a 
csillám, 1 ,1 %  a vasoxid- és 0 ,9%  a m angán- 
oxid-tartalm a. A földpátszemcséket kívülről 
vasoxid-hidrát hártya  veszi körül, m ely egyszerű 
mosással eltávolítható. A vas ugyanis a kerám ia- 
gyártásban a földpát felhasználásánák legfőbb 
akadálya. A Bányászati K utató Intézetben sike
rü lt gyártásra alkalmas tisztaságú földpátot 
kinyerni.

A lehetőségek felm érhetetlenek, de csak ha 
az értékesítés, a felhasználás biztosítva van. Ve
gyük a legkézenfekvőbb megoldást: a pécsi Por
celángyár alapanyag-bázisa lehetne a bánya és 
a  közelében felépülő dúsító. A Porcelángyár, 
mely m ost norvég és jugoszláv földpátot hasz
nál, most kezdi meg az elemzéseket: képesek-e 
felhasználni a Pécs környéki földpátot.

*

Fém kinyerés barnakőszén segítségével

Barnaszénnel lehet egyes fém eket érceikből 
leválasztani — a M elbournei Egyetem  K utatóin
tézetének szakem berei által k ifejlesztett ké t új 
extraháló eljárás alapján.

1969 közepén kezdték meg a kutatóm unkát 
a barnaszén segítségével történő fém -extrahálás 
kifejlesztésére, am ely 1971. júniusában m utatott 
fel eredm ényt. A kifejlesztett két eljárás 20 or
szágban szabadalm i bejelentés a la tt áll.

Az egyik eljárásnál a kinyerendő fém am- 
móniákos oldatához poríto tt barnaszenet adagol
nak. A fém  néhány perc alatt kiválik az oldat
ból és a barnaszén porszemcsék felületére ab- 
szorbeálódik. Adszorpció u tán  a nagyobb hőfo
kon elgőzösíthető fém eket (pl ólmot, nikkelt, 
rezet) a szénpor elégetésével nyerik  ki. Viszony
lag kisebb hőfokon elgőzölgő fém ek (pl. Zn, Cd) 
esetében a szénport hevítik és az így előállított 
fémgőzöket lehűtve, nyerik ki a fém et.

A barnaszénpor saját sú lyára  vonatkoztat
va, m elyet különféle fém ek oldataiból nyernek
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ki, 15 % C u-t vagy Ni-t, 36 %  Ag-t, 46 %  Pb-t, 
Zn-t, vagy Cd-t képes adszorbeálni..

Az arany — oldatából való — extrahálásá
val kapcsolatos és az ism ert cementálásos eljárás 
egy változata a m ásik szabadalm azott eljárás. 
Ez azon alapul, hogy az a rany tartalm ú oldathoz 
előzőleg adszorbeált Z n-t vagy Cu-t tartalm azó 
barnaszénport adagolnak. A szénpor felületéről 
az előzőleg adszorbeált cink vagy réz oldatba 
megy és helyette  Au adszorbeálódik a szénpor
szemcsék felületére, ahonnan a szénpor elégeté
sével nyerhető ki az arany. Az oldat arany tar
talm a m aradéktalanul kinyerhető  ezzel az eljá
rással, a szénpor saját súlyának 25 % -á t kitevő 
m ennyiségű A u-t képes adszorbeálni.

*

Magyarország hévíz-kú tja i II. kötet

A VITUKI 1966-ban jelen te tte  meg a „Ma
gyarország hévíz-kútjai” című kiadványt, mely 
hazánk term álkútjainak  ada ta it tartalm azta. A 
kötet lezárása, 1965. július 1. és 1970 között 173 
új 35 °C-nál melegebb vizet adó kú t létesült, 
szemben a megelőző 100 év összesen 242 hévíz- 
kútjával. A nagyarányú feltárás érdekes föld
tani, hidrogeológiai és geoterm ikus adatokat is 
szolgáltatott. Az Ihring Dénes és Bélteky Lajos 
szerkesztésében az OVH által most kibocsátott 
pótkötet m egyénkénti részletezésben sorolja fel 
az 1966— 1970. évre vonatkozó adatokat és a te l
jes hévíz-kút állom ány hidrodinam ikai ism erte
tése m ellett tartalm az földtani, vízkém iai és hő- 
m érsékleti adatokat is.

A legtöbb term álku ta t (43-at) Csongrád 
megyében létesítették, ezt követi Szolnok, Bé
kés, m ajd Somogy megye. Az utóbbiban létesült 
kutak különös fontosságot kapnak a balatoni 
idegenforgalom fejlesztésében. Tekintve, hogy a 
part közvetlen közelében eddig nem  sikerült 
hévizet találni, a Fonyódtól 10 km -re  levő táskái 
term álkutak 80 fokos vizét tervezik a partra  
vezetni.

Az OKGT a tárgyalt 5 év a la tt ú jabb 228 
meddő fú rást ado tt á t az OVH-nak, az átado tt fú 
rások száma ezzel elérte  az 565-öt.

A kötet részletesen ism erteti a ku tak  jelen
legi term elési állapotát és a term álvíz hasznosí
tását.

A nyert és bem utato tt földtani adatok segí
tenek a jövőbeni hévízfeltárási m unkáknál a 
hévízkészletek elhelyezkedésének m egism erésé
ben. U gyanakkor egyre sürgetőbben vetődik fel 
az országos viszonylatban 392 köbm éter/perc 
term álvízhozam  kom plex hasznosításának kér
dése.

*

Négyszáz év u tán m egszűnik az ércbányászat az 
alsó-szászországi bányavidéken

1971 tavaszán ünnepelték a vasércbányászat 
400 éves jubileum át a  Lengede (NSZK) bánya
központban, de üröm  vegyült az ünnepségbe,

m ert m ár régóta ism eretes, hogy a bánya kim e
rült, és ú jabb jubileum ra itt  nem  kerü lhet sor.

A bánya tulajdonosa és m űvelője a Peine— 
Salzgitter AG. gondoskodik arról, hogy a  leálló 
bánya dolgozói a helyszínen új foglalkozáshoz 
jussanak. A bányászok egy részét a Salzgitter- 
m űvek többi üzem ében helyezik el, viszont a 
Lengede bánya korszerű épületeit a konszern 
ügyviteli szervei fogják elfoglalni.

A ném et vasércbányászat sorvadása 1958- 
ban indult meg, m időn k itűn t, hogy a drágán 
m űvelhető ném et ércbányászat nem  versenyké
pes a közel 50 % -kal olcsóbb, jó m inőségű im
port vasérccel szemben. Az a néhány bánya, 
am elyik még üzemben m arad, egy kivételével 
szintén kim erüléshez közeledik. Ezzel a ténnyel 
tulajdonképpen az alsó-szászországi ércbányá
szatot 400 éves tevékenysége u tán  befejezettnek 
lehet tekinteni.

*

Magyar feldolgozó üzem  török bányák számára

A Török Állami Szénbányák egy hányófel
dolgozó, ún. „H aldex” üzemet rendelt M agyar- 
országtól. A több százezer dollár értékű szerző
dés két m agyar vállalatot érint, a Tatabányai 
Szénbányákat és a  NIKEX Külkereskedelm i 
Vállalatot.

Az üzem a törökországi Üzülmez bánya kö
zelében fog m egépülni és az évtizedek a la tt a 
m eddőhányóban felhalm ozott szén, továbbá más 
értékes ásványi anyagok kinyerésére szolgál.

Az üzem gépi berendezéseit három  m agyar 
cég szállítja: a Tatabányai Bányagépgyártó 
Üzem, a Jászberényi Aprítógépgyár, továbbá 
egy villam os autom atikát gyártó vállalat. A 
helyszíni szerelést tatabányai szakértők irány ít
ják.

A Török Állami Szénbányák részéről ez 
m ár a m ásodik ilyen megrendelés, első alkalom
m al 2 H aldex-üzem et vásároltak 1969-ben.

*

Rekordm élységű fúrás az A ntarktisz jégtakaró
jában

Szovjet tudósok irányításával 560 m  m ély
ségig fú rtak  le a Déli Sarkvidék egyik gleccse
rébe. Ez eddig a legm élyebb fúrás, m ely a  sark
vidék jégpáncéljába m élyült. Különösen érdekes 
az alkalm azott m elegfúrási technológia, m ely a 
szovjet szakem berek ú jításai révén anny ira  tö
kéletesedett, hogy a  jégből kiem elt fúróm agok
nak még a felszíne sem  sérü lt — vagyis olvadt 
— meg.

A fúróm agok 15 millió évnyi időszak tö rté
netéről adnak hírt. A növényi spórák, különböző 
baktérium ok és apró  kőzettörmelékszemcsék, — 
m elyek a levegőben lebegő porból szárm aznak 
—•, számos értékes adatot szolgáltatnak a  tö rté 
nelem  előtti idők éghajlattörténetéhez és a koz
mikus sugárzás változásaihoz.
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А IV. ötéves tervben  1,2 m illiárd forin tot 
fordítanak a bauxitterm elés bővítését célzó be
ruházásokra. A Halim ba III. bauxitbánya kiala
k ítására  eddig 700 millió forin to t költöttek. A 
tervezett földalatti m unkának 98 % -á t m ár e l
végezték. Az új bánya, am ely Európa legna
gyobb és legm élyebb bauxit-term elő üzeme lesz, 
m ár részben m űködik. A m unkálatok előrehala
dásával 1972-ben 400 ezer tonna bauxito t ad a 
feldolgozóiparnak. Termelése tovább növekszik, 
s а IV. ötéves te rv  m ásodik felében évente 600 
ezer tonna bauxito t szállít. A tervezett ütem 
nek megfelelően halad a feltárás az Iza II. új 
bányánál, s hozzáfogtak a Rákhegy II., baux it
bánya m egnyitásához is. А IV. ötéves tervben 
megkezdődik a N yirád—Deákipuszta és a Fe
nyőfőbánya m egnyitása is. Ezek a jóminőségű 
nyersanyaggal rendelkező lelőhelyek azonban 
m ár csak az V. ötéves terv  időszakában bővítik 
a bauxitterm elést. Így a N yirád—Deákipuszta-i 
új bánya előreláthatóan 1977-től évente 450 
ezer tonna bauxito t term el.

*

Réz és cink a Vörös-tengerben

N éhány év óta ism eretes, hogy a Vörös
tenger m ély ár ok-rendszerében fémiszapok kép
ződnek. Forró vízben történő kiválásokról van 
szó, m elyek m integy 2 0 0 0  m  m élységben jönnek 
létre. Az iszapréteg helyenként 170 m  vastag.

A számítások szerint a V örös-tenger A tlan
tisz—II. m edencéjében az iszap m integy 2,5 
millió tonna cinket és 600 0 0 0  tonna rezet ta r 
talmaz. A kiterm elésre vonatkozólag m áris 
egyezmény jö tt lé tre  a  Szudáni Köztársaság és 
a Ném et Szövetségi Köztársaság között.

M ivel az anyag igen finomszemcsés, közön
séges szivattyúzással is kinyerhető, az előkészítés 
azonban új, a konvencionális m etódusoktól el
térő technológiát kíván. A Valdivia nevű ku ta
tóhajó több tonna fém iszapot hozott magával, 
m ellyel megfelelő félüzem i kísérletsorozat máris 
megkezdődött.

*

A  világ kőolajterm elésének és készleteinek ala
kulása 1956— 1970 között

A  föld országainak 1956— 1970 évek közötti 
kőolajterm eléséről, az ipari kőolajkészletekről, 
m ajd ezek ism eretében az évi kőolajterm elésnek 
az ipari kőolajkészlethez viszonyított hányadá
ról a

ipari készlet ^  
term elés

összefüggés eredm ényei alapján kapunk áttek in
tést. A különböző szakirodalm i forrásokban is
m ertete tt adatokat az alábbi egységes csoporto
sítás szerint tá rg y a lju k :

A bauxittermelés bővítése 1. Szocialista országok (Kínával együtt),
2. Nyugat-Európa,
3. Közel-Kelet,
4. Afrika,
5. Távol-K elet és Ausztrália,
6 . Észak-Amerika,
7. D él-A m erika és Közép-Amerika.

A  kőolajterm elés alakulása

Az elm últ 20 esztendőben a világ kőolajter
melése csaknem 4-—5-szeresére — évi 524 Mt- 
ról évi 2334 M t-ra növekedett (M =  106). A nö
vekedés ütem éről, az 1950. évi, illetve az 1960. 
évi term elés százalékában, az alábbi számsor 
tájékoztat:

Év 1950 =  100 1960 =  100

1955 147 _
1960 2 0 0 1 0 0
1965 288 144
1970 446 223

A kőolajterm elés évi növekm énye csaknem 
négyszerese — kereken 50 millió tonnáról m int
egy 200 millió tonnára  — em elkedett. A növe
kedés, a nemzetközi esem ények és a konjuktu- 
rális hatások ellenére, egyenletesen gyorsuló 
jellegű volt.

Az 1956—70. évi fejlődést az 1. táblázat 
m uta tja  be. A jelzett 15 évben a Közel-Kelet 
term elése fejlődött a  legerőteljesebben m integy 
520 millió tonnával. Különösen Irán, Szaud- 
Arábia és K uw ait term elése nő tt nagym érték
ben. A szocialista országok kereken 300 millió 
tonnával növelték term elésüket. A csaknem 
négyszeres növekedési ütem  nagyrészt a  Szov
jetunió eredm ényeinek köszönhető. K ína term e
lése a közelm últban megelőzte az évek óta azo
nos szinten ta r to tt  rom án term elést. A szocia
lista országok term eléséhez hasonlóan, m ajd 
300 m  tonnával em elkedett A frika term elése. 
Líbia, A lgéria és legújabban Nigéria is jelentős 
kőolajterm elő országokká váltak, nagyrészt jó
minőségű kőolajat term elnek és a fogyasztó-pia
cokhoz viszonylag közel, szállításilag is kedvező 
helyzetben vannak. Számottevővé vált az Egye
sült Arab Köztársaság term elése is.

Észak-A m erikában m integy 240 m  tonnával, 
Dél-Am erikában kereken 100 m  tonnával nőtt 
a term elés. Az Egyesült Államok (180 millió t), 
K anada 50 millió t) és Venezuela (60 millió t) 
növekménye m elle tt számottevő Mexikó, Ko
lum bia és A rgentína term elésének fejlődése is. 
A Távol-K eleten Indonézia term elése emelke
dett elsősorban (30 millió t). A  nyugat-európai 
term elés viszont gyakorlatilag változatlanul ala
csony m aradt.

A  világ kőolajterm elésének és készleteinek ala
kulása 1956— 1970 között

A z  ipari kőolajkészletek alakulása

A világ kiterm elhetőnek vélt kőolajkészlete 
az elm últ 2 0  esztendő folyam án csaknem nyolc-

101



A kőolajtermelés és arányai 1956— 1970-ben

1956 1960 1963 1965 1968 1970
Mt % Mt % Mt % Mt %. Mt % Mt %

1. Szocialista országok 98 11,7 161 15,3 225 17,2 262 17,4 339 17,2 393 16,8
2. Nyugat-Európa 11 1,3 15 1,4 19 1,5 21 1,4 17 0,9 16 0,7
3. Közel-Kelet 170 20,4 265 25,2 342 26,2 416 27,8 563 28,4 692 30,1
4. Afrika 2 0,2 14 1,3 57 4,4 108 7,2 193 9,8 290 12,4
5. Távol-Kelet—Ausztrália 20 2,4 26 2,5 30 2,3 33 2,2 46 2,3 70 3,0
6. Észak-Amerika 389 46,3 389 37,2 423 32,4 442 29,1 579 29,3 626 26,8
7. Dél-Amerika 148 17,7 180 17,1 209 16,0 224 14,9 239 12,1 247 10,2

összesen: 838 100,0 1050 100,0 1305 100,0 1506 100,0 1976 100,0 2334 100,0

szorosra — a statisztika szerint 1 0 ,6  m illiárd 
tonnáról 83,1 m illiárd t- ra  em elkedett (2. táblá
zat).

A készletek — ellentétben a term eléssel —•, 
nem növekedtek egyenletesen. Igen nagy előfor
dulások sorozatos felfedezése következtében az 
1950—1956 időszakban a készlet megháromszo
rozódott (10,6 m illiárd tonnáról 31,8 m illiárd 
tonnára). Az 1956. évi szuezi válságot m ajdnem  
tízéves viszonylag lassú, növekedési periódus 
követte. Az utóbbi esztendők viszont ism ét a 
nagy feltárások, a gyors készletnövekedés idő
szakának bizonyultak.

Az ütem ről a következő számsor tájékoztat:

Év 1—
*

CD СЛ О II h-l о о 1960 =  100

1955 243 —

1960 390 1 0 0
1965 454 117
1970 785 2 0 2

A készlet és a term elés növekedésének ver
senyében a készletnövekedés az 1950-es években 
— különösen 1956-ig — jelentős előnyre te tt 
szert. Az 1960-as években fordult a kocka, eb
ben az időszakban m ár a term elés ütem e m utat
kozott nagyobbnak.

Az 1956— 70. évi készletnövekedésre vonat
kozó adatokat a 2 . táblázatban foglaltuk össze. 
A kutatások a Közel-Keleten — főként Szaud- 
Arábiában, Iránban és K uw aitban — kiem el
kedően eredm ényesek voltak (27 m illiárd tonna). 
Jelentős sikereket értek  el a szocialista országok

(10,5 m illiárd tonna); elsősorban a szovjet és a 
kínai ku tatás tá r t  fel új készleteket. A fekete 
földrészen hasonló m értékben (9,9 m illiárd ton
na) — Líbiában, A lgériában és Nigériában szinte 
ugrásszerűen —  em elkedtek a fekete arany ta r
talékai. Viszonylag szegény Dél-Amerika, 
Észak-Amerika (főként Kanada) és a Távol-Ke
let készletnövekedése (egyenként 1,1—1,4 m illi
árd tonna). Az alacsonyszintű nyugat-európai 
kőolaj tartalékok a közelm últban növekvőre for
dultak; a kedvező fordulatot az északi-tengeri 
előfordulások felfedezése eredm ényezte.

A fenti időszakra (1956— 1970) a készlet
arányok alakulását számos tényező befolyásolta. 
A frika 12% -kal, a szocialista országok 5% -kal 
növelték részarányukat: ezeken a terü leteken  a 
term elés a készletnövekedésnek megfelelően 
alakult. Észak-Amerika és Dél-Amerika kőolaj- 
tartalékainak együttes részesedése 23,2 % -ról 
1 2 ,0  % -ra  csökkent, a tartalékok kisebbek a szo
cialista országok tartalékánál. A Közel-Kelet ré
szesedése — a hatalm as készletnövekedés elle
nére — csökkent (63 % -ró l 57 % -ra). Ez alatt, 
m int láttuk, ugyanitt 20 % -ról 30 % -ra  nőtt a 
term elés részaránya.

A Tenneco Kőolaj vállalat (Houston) 100 
éves felm érést végzett a tőkés országok 546 
legnagyobb kőolaj-előfordulásáról. A szám ító
gépre v itt „adatbank” információi alapján is
m ertetik  az előfordulások műszaki és gazdasági 
jellemzőit. A felm érés felöleli a tőkés országok
ban eddig m egism ert kőolajkészletek 85 % -át. 
Az 546 nagy előfordulásból 309-et az Egyesült

A z  ipari k ő o la jk é sz le t  és  a rá n ya i 1956— 1 9 7 0 -b e n

1956 1960 1963 1965 1968 1970
Mt % Mt % Mt % Mt % Mt % Mt %

1. Szocialista országok 3396 10,7 4580 11,1 4049 9,0 - 4450 8,9 7651 12,3 13854 16,7
2. Nyugat-Európa 201 0,6 270 0,7 285 0,6 314 0,6 261 0,4 468 0,6
3. Közel-Kelet 19940 62,6 24946 60,3 28398 62,7 29487 62,8 36842 59,4 46902 56,5
4. Afrika 45 1081 2,6 2168 4,8 3001 6,0 5911 9,5 9893 11,9
5. Távol-Kelet, 

Ausztrália 831 2,9 1471 3,6 1465 3,3 1491 3,0 1848 3,0 1941 2,3
6. Észak-Amerika 5220 16,4 5733 13,8 5736 12,7 6134 12,2 6488 10,3 6437 7,7
7, Dél-Amerika 2152 6,8 3253 7,9 3100 6,9 3220 6,5 3164 5,1 3589 4,3

összesen 31785 100 41334 100 45201 100 48097 100 62165 100 83084 100
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Államokban és Kanadában, 71-et a Közel-Kele
ten  és 166-ot egyéb területeken tartanak  nyil
ván. A statisztika a rra  m utat, hogy a nagy elő
fordulások — az ún. elefántok — lényegesen 
különböznek egymástól. Az igazi nagyok, kevés 
kivétellel, a Közel-Keleten találhatók. A ku ta
tás eredm ényességének általános javulására kö
vetkeztethetünk abból, hogy a 100 év ala tt meg
ism ert teljes készlet 40 % -á t a legutóbbi 20 
évben tárták  fel.

Érdeklődésre ta rth a t számot az 1970-ig fel
fedezett kőolajkészletek m élységstatisztikája is:

Mélység m -ben % -os arány

--------1500 48
1500— 2100 27
2100—3000 21
3000— 3600 4
3600------- elhanyagolható

A z évi kőolajtermelés hányada

A z  évi term elés és az ipari készlet aránya
az elemzés kulcséveiben ", y-osan az alábbiak
szerint alakult (a 3. táblázatban az 1950. évi 
adatok nem szerepelnek:

ütem e (2,5—3,0 %). Lényeges különbség azon
ban az, hogy az ütem  a Távol-Keleten — főként 
Indonézia tartalékainak csökkenése m iatt — 
növekvő; Afrikában viszont a term elést korlá
tozó események hatására csökkenő.

3. táblázat
Az évi kőolajtermelés hányada, %

1956 1960 1963 1965 1968 1970

1. Szocialista
országok 2,9 3,5 5,6 5,9 4,4 2,8

2. Nyugat-Európa 5,5 5,6 6,6 6,7 6,5 3,4
3. Közel-Kelet 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,5
4. Afrika
5. Távol-Kelet és

4,5 1,3 2,6 3,6 3,3 2,9

Ausztrália 2,4 1,8 2,0 2,2 2,5 3,6
6. Észak-Amerika 7,5 6,8 7,4 7,2 8,9 9,8
7. Dél-Amerika 6,9 5,5 6,7 9,9 7,6 6,9

Összesen; 2,6 2,5 2,9 3,1 3,2 2,8

A leművelés a Közel-Keleten a leglassúbb, 
bár az ütem  némileg növekvő: átlagosan 1,0 % - 
ról 1,5% -ra emelkedett. A négy nagy term elő 
ország adataiban a % -os eltolódás:

1950 4,9
1955 3,0 1950 1968
1960 2,5 Kuw ait 0,8 1,3
1965 3,1 Irak 1,0 2,0
1970 2,8 Irán 0,7 1,7

Szaud-Arábia 0,9 1,4
Az 1950. évre jellemző kereken 5 % -os há

nyad 1960-ban a  felére csökkent, m ajd kereken 
3 %  körül stabilizálódott. A szakértők nagy ré 
sze a kutatási tevékenység és a készletek gyors 
növekedését ta r tja  valószínűnek.

1. táblázat
A kőolajtermelés és arányai 1956—1970-ben 

Az ipari kőolajkészlet és arányai 1956—1970-ben
2. táblázat

A  világ kőolajterm elésének és készleteinek ala
kulása 1956— 1970 között

A  részletes vizsgálat és a többi, viszonylag 
kisebb term elő ország helyzetének számbavétele 
a következő fő irányzatok felismeréséhez vezet:

— A készleteknél Szaud-Arábia és Irán 
m egtarto tta részarányát; ellenben Ku- 
w ait részesedése 10 % -kal, Iraké 5 % -kal 
csökkent; az egyéb term elő országok 
készleteinek aránya pedig ennek meg
felelően növekedett.

— A term elésben az egyéb országok és Irán 
részesedése nőtt, csökkent viszont Ku- 
waité, Iraké és Szaud-Arábiáé.

A kőolajterm elés évi hányada a  főbb te r
m elő-területeken eltérő (3. táblázat). A készle
teket az am erikai kontinensen m űvelik le a leg
gyorsabban. A kiterm elés hányada Észak-Ame- 
rikában 7 % -ról csaknem 10 % -ra  növekedett 
és az Egyesült Államokban pl. 1968-ban a 13 % - 
ot is m eghaladta. Valamivel kisebb, — m integy 
6— 7 %  — a m űvelés ütem e Dél-Amerikában, 
m ajd Nyugat-Európa következik kereken 6 % - 
kai, amit a m ár em lített északi-tengeri előfor
dulások felfedezése lassít. A szocialista orszá
gokban az átlagos term elési hányad m eghaladta 
a 4 % -ot. A kiterm elés az 1960-as évek közepén 
elérte  a 6 % -ot, de a gazdag kelet-szibériai és a 
jeleijtős kínai előfordulások ism ertté válásával 
a közelm últban 3 % -ra  mérséklődött. Afrikában 
és a Távol-Keleten valam ivel kisebb a  leművelés

— A term elés aránya nagyobb a készlet
aránynál Iránban és Irakban — előbbi
nél az értékesítés gyors növekedése, 
utóbbinál a készlet viszonylag lassú 
emelkedése következtében. Fordított a 
helyzet Szaud-A rábia és K uw ait eseté
ben. Az egyéb term elő országok részese
dése a term elésben és a készleteknél 
gyakorlatilag azonos.

A  vizsgálatból kitűnik, hogy az egyéb or
szágok jelentősége m ind a tartalékok tekinteté
ben, m ind a kőolajpiacon növekvő. A legna
gyobb készlet birtokosa Szaud-Arábia m aradt, 
ugyanakkor azonban vesztett piaci pozíciójából. 
K uw ait és Irak  helyzete — feltehetően külön
böző okokból — m ind a készletarány, m ind a 
piaci lehetőség tekintetében kedvezőtlenebbé 
vált.
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