
tyű t tartja.. Az elem zett módszerekkel 1...tonna 
mangángumó kiemelése 3000 m mélységből 
3,35 US dollárba, feldolgozása pedig 25 dol
lárba kerülne, míg az értékesíthető MnOa, Со, 
Ni és Cu értéke 40—100 dollár között ingado
zik.

Befejezésül a szerző az alábbiakban fog
lalja össze a m élytengeri bányászat fő előnyeit:

1. A gumók növekedési sebessége a várható 
fogyasztás háromszorosa.

2. Nincs fedő.
3. Nem kell robbantani, fúrni, vágatot és ak

nát hajtani.
4. A készlet fényképezéssel számítható.

5. A teljes üzem autom atizálható.
6. A teljes üzem mozgatható.
7. Az üzemen belül a teljes szállítás h idrau

likus úton történik.
8. A term éket csak vízen kell szállítani.
9. A kiterm elt anyag 75%-a értékesíthető (a 

ma term elt Cu-Ni érceknél ez az érték 2%).
10. A telep kitartó.
11. Legalábbis kezdetben a politikai nehézsé

gek minimálisak.
A gazdag fényképanyaggal elláto tt mű a 

tengerek szabadságát hangsúlyozó, beruházásra 
buzdító sorokkal fejeződik be. m ajd teljesség
re törekvő irodalomjegyzékkel zárul.

Hírek

A M agyar Geofizikusok Egyesülete a  kor
szerű adatfeldolgozás gyorsabb meghonosítása, 
m egkedveltetése céljából gépi számító progra
mozó tanfolyam ot szervezett. A 38 órás tan 
folyam ra a vártnál sokkal több geofizikus és 
geológus jelentkezett, ezért az előadásokat az 
eredeti tervtől eltérően 2 csoportban kellett 
m egtartani.

A m ányi ku tatási terü leten  újabb szén
kutató fúrás haránto lt bauxitot, ill. bauxit- 
nvomokat. így ezen a terü len  m ár 3 fúrás h ív
ta  fel a figyelm et a terü let bauxit perspektí
váira.

A M ongóliában térképező M agyar Geoló
gus Expedíció évi szabadságának a  letöltése 
u tán  az első év tapasztalatait kiértékelve a kö
zeljövőben visszatér Mongóliába Csojbalszán-i 
állomáshelyére.

Az új szovjet—japán megállapodás értel
m ében Japán  1967 évben 4,5, 1968 évben 4,6 
1969 4,8, 1970-ben 5 millió tonna kőolajat vá
sárolt a Szu-tól. A Francia Állami O lajvállalat 
1967—69 között 520 000 m:i kőolajat vásárol, 
a Szu-tól.

Egy ném et kutatóintézet (Institut fü r Wit- 
chsaft Forschung) kiadványa közli a világ bá
nyászati term elését term ékek szerinti megosz
lásban az 1964 évre dollárban kifejezve.

K őolaj: 28 608 Uránérc 924
Földgáz: 2 457 Mang. 707
Kőszén: 10 683 Réz 4 603
B arnaszén: 1 380 Bauxit 266
Vasérc: 4 481 Ossz. 63 291

Az adatok érdekessége, hogy az uránérc 
az összbányászati term elésnek csak 1,5, a 
bauxit pedig 0,4%-át teszi ki. A kőolaj szerepe 
m int az adatok m utatják  ma m ár döntő jelen
tőségű.

A Szu-ban is előtérbe kerü lt a szénbányá
szatban a  gazdasági ösztönzés új rendszerére 
való áttérés. Az 1966 évben az új rendszerre 
6 vállalat té r t át. 3 hónap a la tt 3717 ezer ru 
bel hasznot ért el, amelyből 900 000 rubeles 
„anyagi ösztönzés” alapot képeztek.

Faulkner-nek az Egyesült Államok Atom
energia Bizottság elnökének becslése szerint az 
elkövetkezendő 15 évben 22—24 millió m ku
tató fúrást kell m élyíteni, m integy 170 millió 
dollár költséggel, m ért az atom erőm űvek je
lenlegi fejlődésének ütem e m ellett 1980-ig az 
USA olcsón kiterm elhető uránkészletének ki
m erülése várható.

Az NSZK-ban az 1965. évi adatok alapján 
megbecsülték az 1970-ig várható olajterm elést. 
Az olajlelőhelyek, am elyről a  becsült term elt 
értékeket term elni tervezik a  következők: az 
Elbától É-ra lévő terület, az Elba és W eser 
közötti terület, a W eser és Ems között lévő 
terület, az Ems-től N y-ra lévő terü let a felső 
Rajna-völgy, valam int az Alp-i előtér. A te r
vezett term elés évenként az alábbi:

70



1966 1967 1968 1969 1970 Üj ter.
7 732 950 7 560 650 7 260 090 6 982 680 6 631 860 Régi ter.

160 000 435 000 760 000 1 060 000 1 420 000 Űj ter.
7 892 950 7 995 650 8 020 090 8 042 680 8 051 860 Ossz.

Ugyancsak az 1965. évi adatok alap ján  az 
ásványolaj felhasználását is felbecsülték.

1966 1967 1968 1969 1970
76 900 82 835 88 325 92 670 96 260

Először talá ltak  olajat maim  képződmé
nyekben az Alpok előterében. Az NSZK Min- 
deiheim-i koncessziós területen  2 fúrás az Ar- 
lesried 14— 15 kb 1500 m mélységből dugaty- 
tyúzással 10—20 to nap olajat term el. A maim 
képződményekből származó olaj fajsúlya 0,79 
gr/cm" és parafinokban is szegények m int a 
környező lelőhelyeken eddig ism ert olajok.

A lgériában 1961-ben 112 befejezetlen fú 
rásból (24 felderítő, 72 term elő, továbbfejlesz
tő, 16 kisegítő fúrás) 69 olajat és 9 gázt te r
melő kú t lett. Az olajat a távvezetékeken ju t
ta tják  a kikötőkbe. A nyersolaj 6,4%-ban fran 
cia, 19,6%-ban más közöspiaci országokba, 
2,5%-ban egyéb európai országokba kerül. Csu
pán 6,1% m aradt az algériai finom ítók részére, 
dollárt tervez.

Anglia É-i tengeri partja i előtt fo lytatott 
kutatások során jelentős földgázlelőhelyeket 
fedeztek fel. Az új földgázkincs jelentőségét 
m utatja, hogy a jövőben e rre  akarják  Anglia 
gázellátását alapozni.

1966 év elején 123 db a tengeri fú rást le
hetővé tevő „fúró sziget” üzem elt (a tőkés 
iparban). Ebből 80 dolgozott az USA-ban, 11 
Dél-Amerikában, 15 Európában, 14 Közép-Ke
leten, 13 A frikában és 4 Távol-Keleten. Az év 
folyam án üzem beállított további 22 „fúró szi
getből” 6 db az É-i tengeren le tt bevetve.

O. P.

Helyesbítés: A Földtani K utatás IX. évf.
4. számában a Román Népköztársaság földtani 
ku tatási költségeire vonatkozólag téves adat 
került. A Román Népköztársaság földtani ku
tatásra  nem  2,8 billió, hanem  2,8 m illiárd (109)
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