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Bauxitbányáink 1938-ban alig termeltek 
0,5 millió tonnát. Az újabban megkutatott te
rületek termelésbe állítása és a nagyarányú 
gépesítés 1964-ben már több mint 1,5 millió 
tonna termelést eredményezett. Az egy főre eső 
alumínium felhasználása 1963-ban a nyugat
európai országokban 5 kg, Magyarországon pe
dig 5,3 kg volt, ezzel megelőztünk olyan fej
lett ipari országokat, mint pl. Olaszország, 
Ausztria és Belgium. A szocialista országok 
között — ahol az egy főre eső alumínium fel- 
használás fejenként 3,8 kg — Magyarország az 
élvonalban helyezkedik el.

Molnár J.

Észak-Csilében Antofagasta kikötőjétől kb. 
29 km távolságra az ún. J 'co  körzetben több 
nagyobb kiterjedésű tiszta » ignetit és hematit 
anyagú lávafolyás ismeretes. A szilikátos szeny- 
nyeződés jelentéktelen. A gázdús ércolvadék 
megmerevedése vagy laza tufában merevedett 
meg a felszín alatt, vagy pedig a felszínen szi
lárdult meg. Gyakoriak a buborékok és a gáz- 
kifúvások csatornái. Egyéb morfológiai sajá- 
ságok is azonosak a csendesóoeáni bazaltláva- 
folyásokokn megfigyelhetőkkel. Az érc-„folyá- 
sok” környezetében jelenleg is van vulkáni te
vékenység. A képződmény a harmadkornál nem 
idősebb, sőt valószínűleg lényegesen fiatalabb.

Vecsernyés György

Az 1965. évi hazai alapfúrások közül a 
Mátraszentimre 2. sz. fúrás hozott gazdasági 
szempontból is értékes eredményt. Ebben a fú
rásban az andezit-összletben 1.131,6 méterben 
120 cm vastagságban 1.170,4 m-ben 40 cm vas
tagságban és 1.184,4 m-ben 80 cm vastagság
ban jelentkeztek érctellérek a közép-mátrai 
hidrotermális kifejlődésben.

| Bohn P.

A Recsk Vili. számú felderítő fúrás ered
ményessége megalapozta a terület mélyszinti 
színesfém érdesedésének nagyarányú felderítő 
kutatásának megindítását, A fúrás alaphegysé- 
gi szakaszában 916,0— 1080,0 m között több 
szintben változó összetételű és minőségű éroe- 
sedés jelentkezett, gazdasági szempontból is je
lentős pirít, kalkopirit, galenit és szfalerit érc- 
ásvány-paragenezissel.

Bohn P.

Az Országos Ere- és Ásványbányászati Vál
lalat jövőbeni munkájának megalapozásához 
elkészítette a mangán, bentonit és kvarchomok 
kutatásának távlati tervét.. A tervek a terme
lés alatt álló és a reménybeli területeket, vár

ható perspektíváik szerint rangsorolták, és 
1980-ig ötéves tervidőszakokra bontva ütemez
ték a szükséges kutatási tevékenységet. A vég
zett munka célja a kutatás koncentrálása, a 
rendelkezésre álló anyagi eszközök leggazdasá
gosabb kihasználása volt.

. Molnár J.

Az Északkeleti Kárpátok ukrajnai szaka
szának oligocén összletében 1,5 m vastag tufás 
és homokköves rétegekben 10'%-os hematittar- 
talmat mutattak ki.

Molnár J.

A földtani munka akadályaival foglalkozott 
a Pravdában Levocskin geológus. Megítélése 
szerint az a gyakorlat, amely a földtani szervek 
rendelkezési keretét a fúrási összhossz meny- 
nyiségétől teszi függővé, a perspektivítás cél- 
zatos túlbecsülését eredményezi. A cikk java
solja, hogy a kutatási tevékenység elbírálásakor 
fokozottan vegyék figyelembe a kutatás ered
ményességét és csökkentsék a fajlagos fúrás
hosszat.

Pravda, 1964. XI. 18.
Molnár J.

A Tokaji hegységben Felsőregmecen mé
lyült (2, sz.) felderítő fúrás felső-karbon agyag- 
pala és homokkő rétegsorban 89,6—90,0 m-ben 
meta-antracit telepet harántolt. Ezenkívül még 
4 szintben 40—60 cm vastag agyagos graftiré- 
teget tárt fel a fúrás, amely esetleg gazdasági 
.szempontból is számításba jöhet.

Bohn P.

Az ausztráliai Yallourn harmadkori bar
nakőszén külfejtés fedőtakarója 15 m, a telep
vastagság 60 m. Az autochton telepben nagyon 
sok fekvő, ritkább esetben eredeti függőleges 
helyzetben álló fatörzset is találnak.

Molnár J.

A Dunántúli Középhegység területén jelen
tős harmadkori (eocén) barnakőszén készleteket 
tárt fel az 1965. évi felderítő kutatás. A Mór 
1. sz. fúrás 826,3—835,4 m között 5 rétegben 
7,9 m összvastagságú barnakőszenet harántolt 
és ezzel bebizonyosodott az összefüggés a Ba
linka—móri és a Pusztavám— oroszlányi bar
nakőszén területek között. A Mór 2. sz. fúrás
ban 473,8—475,8 m között 2 m vastag bar
nakőszén feltárása a balinkai kőszénmedence 
ÉNY-felé való folytatását és jelentős készlet
növekedést tesz reményteljessé. A Vértes hegy
ség DK-i előterében a Csordakút— mányi me
dence területén a 23. sz. tervponton mélyült
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perspektivikus felderítő fúrás 279,9—327,1 m 
között 5 rétegben 10,20 m összvastagságú bar
nakőszenet harántolt. A 25. sz. fúrás pedig 
425,0—427,4 m között 2,40 m vastag kőszénte
lepet tárt fel. Az Esztergom—Lencsehegy-i 
perspektivikus felderítő barnakőszénkutatás 
eredményeként a lemélyített fúrások közül há
romban a feltárt barnakőszén gazdasági jelen
tőségű. Ezzel sikerült megalapozni a terület 
további kutatását.

Bohn P.

Jugoszláviában Pristinától (Dél-Szerbia) 
nyugatra a második világháború óta mintegy 
4,5 milliárd tonna lignitvagyont tártak fel. A 
lignittelepek vastagsága több 10 m, letakarási 
aránya 0,5— 2,0 m/m, helyenként még ennél is 
kedvezőbb, átlagos fűtőértéke 1800— 1900 kcal/ 
kg, nedvessége 45%, hamutartalma 18%. A lig- 
nitvagyon külfejtéses leművelését 1956-ban 
kezdték meg, az 1964. évi termelés 1 millió ton
na volt. A jelentős szénvagyon leművelésére és 
felhasználására kombinátot létesítettek. A ki
termelt lignit egy része jelenleg már üzemelő 
65 MW-os erőműben kerül felhasználásra. Az 
erőmű kapacitását 1968-ra — a tervek szerint 
— 590 MW-ra emelik fel.

Molnár J.

Bányamentő részleg szervezésére készül fel 
az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat. 
Tervei szerint az e célra alkalmazandó fúró- 
berendezéssel 450 mm-es átmérőjű fúrólyuk 
mélyíthető. A speciális felszereléssel rendelkező 
mentőrészleg előreláthatólag Várpalotán nyer 
elhelyezést.

Molnár J.

Metilinkékkel való egyszerű titrálássái 10 
perc alatt 0,33 térfogat %-nyi pontossággal 
megállapítható az öblítőiszap bentonit tartal
ma.

Molnár J,

A magfúrással mélyült fúrásoknál a szöve
ges és a rajzos dokumentációk kiegészítése cél

jából mindinkább terjed a fúrásokból kikerült 
teljes mintaanyag folyamatos lefényképezése. 
Az érdekesebb rétegmintákról színes felvétele
ket is készítenek.

Molnár J.

A hazai pannoniai lignit-területek közül 
1965-ben a Mátra- és a Bükkalján, a „Visonta 
—D” és a „Kerecsend—Tard”-i területrészen 
folyt perspektivikus felderítő kutatás. A fúrá
sok jelentős része külfejtésre alkalmas haszon
anyagot tárt fel. Különösen jó kifejlődésű az 
Ostoros—Makiár—Nagytálya térségében feltárt 
5 lignittelep jó letakarítási aránnyal 9,5— 14,5 
m összvastagsággal.

Bohn P.

A készletszámítási jelentések öncél ísága 
ellen foglalt állást a csehszlovák Ulzli-ban K. 
Polskoj. Véleménye szerint a sok kilóra nőtt 
jelentések már nem szolgálják a szénbányászat 
érdekeit. A modern külfejtési módszerek kiala
kítása céljából inkább a fedőrétegek műszaki 
vizsgálatával kellene alaposabban foglalkozni.

Ulzli, 1964. július
Molnár J.

Elektronikus távközlőkészüléket próbáltak 
ki egy tengeri fúróberendezésnél. A mért para
métereket (terhelés, fordulatszám, fúrási sebes
ség, szivattyúnyomás) több csatornás készülé
ken keresztül a vállalkozó irodájában elhelye
zett vevőkészülék veszi és regisztrálja. Ezzel a 
berendezéssel a többszáz km távolságban mű
ködő berendezés percről-percre ellenőrizhető.

Molnár J.

A MOHOLE terv előkísérletei során Texas
ban vastag bazalttakaró átfúrását kezdték meg, 
miután hasonló kőzetek várhatók a program 
megvalósítása során is. A fúrás célja többek 
közt a különféle speciális gyémántfúrók, oldal- 
falmagmintavevők és geofizikai mérőeszközök 
kipróbálása.

Molnár J.


