
előzetes vizsgálata. A nyomásegyensúly fenn
tartása a sikeres eementezés másik alapfeltéte
le, ennek érdekében a különféle kötésidejű ce
mentek fajsúly és teológiai viszonyai is ponto
san beállíthatók.

A fentiek mellett Steiner—Cevc—Man
che a jugoszláviai drávamenti Misekké — Gu- 
mulczinsky nagymélységű lengyelországi, Kaul- 
bars — Eichorn nagymélységű NDK-beli, Sla- 
nina — Smolik nagymélységű csehszlovákiai, 
Tyimofejev — Stamburg — Kuznyecov alumí
niumcsöves, Rajgorodszkij gépesített beépítésű 
szovjetunióbeli, míg Hansen nagymélységű 
NSZK-beli fúrások tapasztalatait ismertette.

A konferencia 16 országból érkezett 100 
külföldi és 250 belföldi résztvevője október 1-én 
zéseit gazolintelepét és a B—I. jelő nagymély- 
délután a bázakerettyei üzem termelőberende- 
ségű fúrást tekintette meg.

A konferencia kül- és belföldi résztvevői
nek szinte egybehangzó véleménye szerint he
lyes elgondolás volt a konferencia szűkebben 
meghatározott tárgyköre, olyannyira, hogy fel
merült az évenként, kétévenként hasonló nem
zetközi „célkonferenciák” rendszeres megrende
zésének gondolata. Az elgondolások szerint 
1966, évben az Institut Naftovi és a krakkói 
Bányász Egyetem Kőolaj tanszéke Krakkóban 
rendezi a következő konferenciát.

Irodalmi ismertetés

Sz. S. Szejfullin ésN. N. Nuralin: a dzsez- 
kazgáni lelőhely képződésének földtani-szerke
zeti körülményei
,, Nauka’ ’ Alma-Ata, 1964.

A középkazahsztáni paleozóos tönkhegység 
területén elhelyezkedő dzsezkazgáni lelőhely a 
világ egyik legnagyobb rézlelőhelye, jelentős 
ólom-, cink- és ezüst-ércesedéstsel. A 650—680 
m vastagságú középső-felső karbon korú érces 
összlet félsivatagos éghajlat mellett felgyülem
lett arkózás vörös és szürke homokos-agyagos 
üledékekből áll. Az ércesedés genetikai típusát 
illetően a klasszikus ún. „vitatott eredetű szul- 
fidos lelőhelyek”-'hez (F. I. Volfszon) tartozik 
(akárcsak a mecseki uránérclelőhely hazánk
ban). A földtani irodalomban igen nagyszámú 
munka jelent meg e lelőhelyek geneziséről és 
kutatásuk irányelveiről, azonban alig akad 
olyan, amely az ércesedés részletes lokalizációs 
viszonyait ismertetné egy-egy konkrét lelőhe
lyen. Ezek között kiemelkedő helyet foglal el 
ez a munka, amelynek értékét igen megnöveli, 
hogy a szerzők egyike — Sz. S. Szejfullin — 25 
éves termelőmunkája során szerzett tapasztala
tait vetette papírra; a másik szerző — N. N. 
Nuralin — ötéves kutatómunkája eredményeit 
ismerteti. A munka tudományos irányítását K.
I. Szatpájev akadémikus végezte.

A mű elej én rövid'ismertetést találunk a 
környék földtani felépítéséről és a lelőhely 
szerkezeti helyzetéről, valamint az ércesedett 
kőzetek biológiai jellegeiről és az ércesedésről.

A továbbiakban a lelőhely gyűrt szerkeze
tét és annak az ércesedésre gyakorolt hatását 
ismerteti Sz. S. Szejfullin. Az alapvető módszer

— a hat legfontosabb érces szint fúrások alap
ján szerkesztett rétegvonalas térképének össze
vetése a megfelelő szintek lineáris fém- 
vagyonánaik eloszlását ábrázoló térképek
kel. Ennek alapján megállapítható, hogy 
a gyűrt szerkezetek morfológiája tér
ben változik és ezzel együtt válto
zik az ércesedés térbeli helyzete is: a felsőbb 
szintekben az éroesedés egyre világosabban 
függ a redők lefutásától és a koffer-antikliná- 
lisok tengely zónájához kötődik. Egyik érdekes
sége az érctelepek elhelyezkedésének, hogy 
azok minden rétegszintben a rétegdőléstől füg
getlenül kb. egy és ugyanazon tengerszint fe
letti magasságban találhatók, úgyhogy térké
pen kulisszaszerben váltják egymást.

Ezután N. N. Nuralin írja le az ércesedés és 
a töréses tektonika kapcsolatára vonatkozó 
vizsgálatainak eredményeit. Az alapvető vizs
gálati módszer az érces rétegvastagságra vonat
koztatott kőzetrés-sűrűségi térképek egybeveté
se a lineáris fémvagyon eloszlási térképekkel. 
A dokumentációt a fejtési üregben végezték és 
rendszeres mintázással kísérték. Ezenkívül min
den egyes területre nagyszámú kőzetrés-mérés 
alapján megszerkesztették az eloszlási diagram
mokat, a jelentősebb kőzetréseket és minden 
vetőt szintes földtani térképeken ábrázoltak. 
Nagyszámú közölt fejtésdokumentáció teszi vi
lágosabbá a töréses tektonika és az éroesedés 
amúgy is egyértelmű kapcsolatát. A töréses 
tektonika iránt érdeklődők a különböző korú 
és különböző körülmények között keletkezett 
kőzetrések és vetők vizsgálati módszereire vo
natkozóan gazdag anyagot találhatnak. A telér- 
kitöltések és a hintett ércesedés nyomelem
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vizsgálata alapján szerző igyekszik cáfolni azt 
az. elképzelést, mely szerint az érctelérek ere

detileg szórt anyag mobilizálódása révén jöt
tek létre.

Szerzők a zónásság különböző formáit vizs
gálva arra a következtetésre jutnak, hogy ezek 
nem keletkezhettek az üledékképződés közben. 
Az érces kőzetek szürke színét epigenetikusnak 
tartják, akárcsak a szalagos-réteges szöveteket. 
Végezetül összefoglalják a lelőhely képződéséről 
alkotott elképzeléseket, melyek között, mint az 
ilyen ércesedés esetén általában, megtalálható 
a hidrotermálistól az infiltrációs és üledékes- 
áthalmozódott származtatáson keresztül a szin- 
genetikusig minden származtatási mód. Vizs
gálataik során szerzők arra a következtetésre 
jutnak, hogy a dzsezkazgáni rézlelőhely hid
rotermális eredetű. A kimutatott érceloszlási 
törvényszerűségek alapján részletesen kidol
gozták azokat a kutatási irányelveket, amelyek 
alapján eddig is már eredményesen dolgoztak.

Bállá Zoltán

A  Szovjetunió Állami Földtani Bizottsága. 
Az urán és kísérő elemei szóródási öveinek 
felhasználása hidrotermális uránlelőhelyek fel
derítésénél és kutatásánál.
(Módszertani útmutató.) „Nedra” , Moszkva, 
1964.

Az uránlelőhelyek kutatása általában ra
diometrikus módszerekkel történik. Ezek ér
zékenysége igen nagy lehet, azonban a kimuta
tott anomáliákról gyakran földtani tényezők fi
gyelembevétele esetén sem derül ki, vajon ipari 
ércesedés okozza-e azokat, vagy nem. Igen nagy 
segítséget nyújthat e téren az urán és kísérő 
elemei szóródási öveinek metallometriai mód
szerekkel történő tanulmányozása. Az utóbbi 
években sok olyan perspektivikus anomáliát 
kutattak meg részletesen, amelyeket elsősorban 
a szóródási övék tanulmányozása alapján vá
lasztottak ki, míg a radiometrikus és földtani 
adatok alapján ez általában nem volt lehetsé
ges. E kutatások eredményeképpen számos rej
tett uránérctestet sikerült feltárni 40— 150 m-es 
mélységekben, egy esetben pedig 270 m mé
lyen. Mindez a geokémiai kutatómódszer haté
konyságát bizonyítja.

A jelen módszertani útmutató tárgyköre a 
következő:

1. Az urán és kísérő elemei eloszlási tör
vényszerűségei a hidrotermális uránlelőhelyek 
kísérő kőzeteiben és az azokat fedő laza 
üledékekben. Ezek a törvényszerűségek képezik 
a geokémiai kutatási módszer alapját.

2. A geokémiai módszer alkalmazási terü
letei: perspektivikus területek kijelölése, a ki
mutatott radiometrikus anomáliák és uránérc
előfordulások értékelése, újabb peremi érc
testek feltárása és a mélyszinti ércesedés le
hetőségeinek megítélése.

3. Az urán és kísérő elemei elsődleges és 
másodlagos szóródási öveinek kimutatása.

A szerzők nagyszámú érctest, lelőhely és 
ércmező kutatási eredményeit sorolják fel. A 
problémákat gazdagon illusztrálják szelvények
kel, térképekkel és diagramokkal, mely utób
biak külön figyelmet érdemelnek, mivel az ösz- 
szefüggések vizsgálati módszerei általános ér
vényűek. A hidrotermális uránércesedés gyak
ran más fémek műrevaló érceivel társul: szá
mos geokémiai módszerrel megvizsgált és pers
pektivikusnak minősített radiometrikus anomá
lia nyomán nem műrevaló uránércesedés mel
lett műrevaló molibdén-, ólom-, cink-, ezüst- és 
más éroesedést tártak fel. Emellett a szóródási 
övék. keletkezésével, a hidrotermális ércesedés 
zónásságával, analitikai módszerekkel, geoké
miai anomáliák szelektálásával stb. kapcsolat
ban sok olyan útmutatást, adatot és következ
tetést találunk a könyvben, amelyek nemcsak 
uránszakemberek számára lehetnek érdekesek.

A mellékletek közt megtalálhatjuk a gya
korlatban legjobban bevált és ezért általáno
san alkalmazott alapdokumentáció:

a mintakísérő-levél,
a metallometriai mintavételi jegyzőkönyv,
a folyami hordalékok mintavételi jegyző

könyve —
felépítését, továbbá az uranometriai és spektro- 
gráfiai laboratórium felszerelésének jegyzékét. 
A jellegzetes urán- és ólom-cink lelőhelyek 
geokémiai kutatásának eredményei nagy segít
séget nyújthatnak az ércelőfordulások ipari ér
tékelésénél.

A munka gazdag irodalomjegyzékkel zárul.

Bállá Zoltán

Nemzetközi Szénkőzettaní Lexikon.
2. kiadás.

Párizs. 1963.

A szénkőzettan az elmúlt 10 év során igen 
nagymértékben fejlődött. Ezen fejlődésnek leg
főbb biztosítéka az 1953-ban megalakult Nem
zetközi Szénkőzettani Bizottság (Comité Inter
national de Pétrographie des Charbons), amely 
programjába már kezdettől fogva felvette egy 
nemzetközi együttműködés alapján kidolgozott 
szénkőzettani lexikon kiadását. így került 1957- 
ben megjelentetésre a lexikon első kiadása. Az 
azóta bekövetkezett további fejlődés újabb ki
adást tett szükségessé. ,
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Az 1963. évi 2. kiadás teljesen átdolgozva 
és kiegészítve 160 fogalmat tárgyal, melyből 
48 az 1957. évi kiadásban még nem szerepelt. 
A régebbi decimális beosztás helyett a fogalmak 
betűrendi sorrendben következnek egymás után.

A lexikon 2 részből áll:

1. az első részben a különböző nomenkla
túrák egyes fogalmai, ill. szakkifejezései egy- 
egy „lapon” (egy vagy több oldalon) kerülnek 
ismertetésre. Az ismertetés a fogalom eredésé- 
vel (szerző, irodalmi hivatkozás) kezdődik, a szi
nonim elnevezések felsorolásával. A fogalom 
definíciója után annak részletes leírása, a kő
szénelegyrészeknél a fizikai—kémiai tulajdon
ságok, előfordulás, valamint a gyakorlati vonat
kozások kerülnek ismertetésre.

A lexikon 109 mikroszkópos képpel (ebből 
13 színes) van illusztrálva.

Az egyes fogalmak ilyen ismertetésén kí
vül tárgyalja a lexikon:

a Stopes-féle (Heerleni) nomenklatúrát,
a Thiessen-féle (Bureau of Mines) nomen

klatúrát,
a Spackman-féle (USA) nomenklatúrát, va

lamint
a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 

Geológiai Intézete által (Moszkva) kidolgozott 
genetikai nomenklatúrát.

Ismertetésre kerülnek a kőszénben leg
gyakrabban előforduló ásványok is.

2. A második rész a kvantitatív szénkőzet
tani elemzési módszerekkel foglalkozik.

A por és darab csiszolatok csiszolására és 
polírozására vonatkozó előírásokon kívül ismer
tetésre kerülnek a felületi, ill. vékonycsiszola- 
tok vizsgálati módszerei (elegyrész- és sávféle
ség elemzés).

A lexikon cserélhető lapokból áll (formá
tum 16x24 cm), azért hogy az időközökben be
következő változások (új fogalmak, helyesbí
tések és változtatások) az adott fogalomnál 
könnyen beilleszthetők legyenek.

A lexikon angol, francia, német és orosz 
nyelven jelent meg.

Az angol, német és francia szövegű lexi
kon kiadója a Centre National de la Recherche 
Scientifique, 15 quai Anatole-France, Paris 7e, 
ára 57.— frank.

Az orosz nyelvű kiadás, amely az angol 
eredetinek hű fordítása, 1965-ben Moszkvában 
jelent meg a „Hayka” kiadónál.

Dr. Soós László

Üledékkőzettan és ásványi nyersanyagok. 
(Litologija i poleznüjé iszkopajemüje.

A fenti címmel 1963. júliusában új szov
jet földtani szaklap jelent meg N. M. Sztrahov 
akadémikus főszerkesztésében. A lap megindí
tásának célja, hogy a megnövekedett informá
ciós adatokat minél gyorsabban közölni lehes
sen.

A  kéthavonta megjelenő folyóirat a Szov
jet Tudományos Akadémia és a Földtani Bi
zottság közös kiadványa, tárgyköre az alábbi:

1. A kőzetek képződéséneik problémája (az 
üledékes kőzetek és nyersanyagok képződése, 
fejlődése, kora és eloszlása a földkéregben).

2. Üledékes kőzetek geokémiája.
3. Üledékes ásványok és üledékes ércek 

genetikája.
4. Jelenkori üledékek.
5. Módszertani problémák.
6. Kísérleti beszámolók.
7. Az üledékkőzettan története.
8. A Szovjetunió és a Szovjetunión kívüli 

országok legfontosabb üledékkőzettani irodal
mának szemléje.

9. A különböző földtani szervezetek tudo
mányos konferenciáinak és előadásainak ismer
tetése.

Az eddig megjelent számok az üledékes ér
cekkel, az üledékes ásványi nyersanyagok geo
kémiájával, ásványtanával és fácies viszonyai
val foglalkoztak. Számunkra legérdekesebbek 
az oligooén üledékes mangánércekről és a bau- 
xitokról szóló cikkek.

A folyóirat rendszeres figyelemmel kísé
rése a magyar geológusok számára is ajánlatos, 
annál is inkább, mert a tudományos világ leg
frissebb eredményeit tartalmazza.

Mérnökgeológiai szótár: A KGST Földtani 
Állandó Bizottság keretében működő mérnök- 
geológiai munkacsoport 1964. évi ülésén adták 
közre az A. Thomas, F. Reuter, G. Bachmann 
(Berlin) szerkesztésében megjelent Mérnökgeo
lógiai Szótárt sokszorosított formában. A Szó
tár valamennyi KGST ország nyelvén megje
lenik, a berlini Zentrales Geologisches Insti- 
tut jelenleg végzi első összeszerkesztését. Ki
adására előreláthatólag 1967-ben kerül sor.

A munka mintegy 2100 fogalmat értelmez, 
törekszik az egyes „terminus technicusok” egy
öntetű és helyes használatára. A Szótár össze
állításánál — az NDK Földtani Intézeteinek 
fent jelzett munkatársai — a KGST Építési 
Állandó Bizottság javaslatait is messzemenően 
figyelembe vették. Céljuk az volt, hogy a két 
egymást segítő szakterület között közös nyel
vet alakítsanak ki.

Dr. Zsilák György László
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