
Irányelvek kavicsmezők építőanyagipari kutatáshoz
írta: Dr. Karácsonyi Sándor

1. A  földtani kutatás és fázisainak kérdései

A z  építőipar szükségszerű gyors ütem ű fej
lődése egyre nagyobb m ennyiségű építőanyag 
biztosítását kívánja. A megfelelő minőségű és 
mennyiségű alapanyag azonban csak úgy állhat 
rendelkezésre, ha a kutatási m unkák ütem e is 
lépést ta r t az igényekkel. Az elm últ években 
egyre több vállalat kapcsolódott be az építő- 
anyagipari kutatási munkába. Az egyes ku tatá
sokat összehasonlítva azonban az tapasztalható, 
hogy azok — azonos nyersanyag kutatására  vo
natkozóan is —- különböző felfogásban, külön
böző szemlélettel készültek, gyakran megsértve 
a fokozatosság elvét.

A szén-, érc- és szénhidrogén-kutatásoknál 
több évtizedes gyakorlat alapján m ár kialakul
tak a legcélszerűbb és követendő módszerek s 
ezek lehetővé tették, hogy elkészüljenek a ku ta
tásra, illetve annak értékelésére vonatkozó 
irányelvek. Az építőanyagipari nyersanyag- 
kutatáshoz ezek rendszerint azonban közvetle
nül nem használhatók fel. mivel alapvető 
adottságokban lényeges eltérések jelentkeznek. 
Ezért feltétlenül szükséges, hogy az építőipari 
kutatásokhoz is rendelkezésre álljanak a ku ta
tást és értékelést egységesítő irányelvek, hogy 
a jövőben végzendő m unkák a követelm ények
nek megfelelően, azonos szinten készüljenek.

Az ásványi nyersanyagok kutatása, — 
anyagától a felhasználási m ódjától függetlenül 
— az alkalmazott földtani kutatás fogalma alá 
tartozik. A földtani ku tatást annak m egfe
lelően, hogy m ilyen m értékben kívánja fel
tárn i a kérdéses nyersanyagot, ill. hogy a fel
tárás alapján m ilyen m értékben sikerült a 
-nyersanyag te lepü lési "viszonyait, m ennyiségét 
és minőségét tisztázni :— bázisokra kelLnsatenh- 
Az alkalmazott földtani kutatásnak fázisokra 
való bontására m ár történ tek  javaslatok, intéz
kedések. Az erre vonatkozó elgondolásokat Ba
rabás A. (1.) foglalta össze, javaslatot téve a fo^ 
kozatosság egységes irányelveire is. Az alkal
mazott földtani kutatásnak fázisokra való bon
tásával azonban a kérdés még nem nyer vég
leges megoldást. A közös felosztáson és 
nevezéktanon kívül ugyanis szükséges, hogy 
kidolgozásra kerüljön az egyes fázisokban ké
szülő kutatási m unkák elvégzésének és értékelé
sének irányelve is.

A kutatás módszere és annak értékelése a 
nyersanyagok földtani, vízföldtani, települési 
viszonyain kívül nagy m értékben függ a kérdé
ses nyersanyag értékétől. Ezért az volna a cél, 
hogy nyersanyag-fajtánként alakuljanak ki a 
különböző kutatások fázisokra bontott irány

elvei. Az egységesített irányelvek kialakításához 
azonban igen széleskörű kutatási eredm ény és 
tapasztalt összesítése szükséges. Ennek kereté
ben term észetesen a kutatási eredm ényeket az 
üzemi tapasztalatokkal is össze kell vetni és a 
kérdést teljességében kell vizsgálni. A Földmérő 
és Talajvizsgáló Vállalat Mérnökgeológiai Osz
tálya az elm últ években igen sok építőanyag
ipari kavicskutatást végzett. E kutatások külön
böző területekre és eltérő jellegű feladatokra 
terjedtek ki. A kutatás során szerzett tapaszta
latok így jól hasznosíthatók, és a további kuta
tásoknál irányelvként használhatók.

2. A  kavicskutatás általános sajátosságai

A nyersanyagkutatásnál általában az a fel
adat, hogy felderítsük azokat a helyeket, ahol 
az ipar, illetve üzem létesítéséhez szükséges 
nyersanyag az igényelt mennyiségben, minőség
ben, előnyös bányászati feltételek m ellett áll 
rendelkezésre, ahol a leggazdaságosabban ter
melhető ki. Ennek ism eretében kerülnek meg- 
vizsgálatra az ipartelepítés egyéb szükséges 
feltételei (m unkaerő-ellátottság, közlekedési és 
szállítási viszonyok, felvevő piac, stb.). Az 
ipartelepítés, ezek után  az összes szempontok 
figyelem bevételével és m érlegelésével a leggaz
daságosabbnak adódó helyre kerül. Gyakran 
előfordul az az eset is, am ikor a kérdéses nyers- 
anyagelőordulás az ország egy-két helyéhez kö
tött, s term elése népgazdaságilag feltétlenül 
indokolt. Ilyen esetekben az ipartelepítés tel
jesen egyértelm ű. A m ennyiben a kavicsnak, — 
m int építőipari—nyersanyag-feltárás kérdéseit 
vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy az több vonat
kozásban eltér az előzőekben ism ertetettektől 
Ezzel kapcsolatban m indenekelőtt az alábbiakat 
kell rögzíteni:

a)_______ M agyarország összes kavicskészlete 
(mely ala tt a jelenlegi műszaki, techni- 

_ kai és gazdaságossági viszonyok m ellett
H ' l í i  Uh l l ' .M  i / í l l i  r>1 nn n n  í r  m r i  n e m  Q 7 Ő V  Ö g ^ 7 P S - .

ségét értjük) a jelenlegi és a távlati igé
nyeket is sokszorosan meghaladja.

b) A készletek megoszlása az ország terü le
tén igen egyenlőtlen. Míg egyes vidéke
ken (Kisalföld, Délborsod, Alsó-Duna- 
völgy) gyakorlatilag k im eríthetetlen ka
vicsmezők találhatók, addig az Alföld 
túlny omó részén, a D unántúl egyes té r
ségében nagyüzem i m űvelésre alkalmas 
kavicskifejlődés lényegében nincs (1. áb
ra).

c) Az ásványi nyersanyagok feltárására és 
kiterm elésére általában jellemző, hogy

22



1. ábra. A z  építőanyagipar céljaira szám ításbavehető kavicsm ezők területi megoszlása

1. sz. táblázat

B á n y a ü z e m
Fogyasztóhely Á rtánd Lökösháza Nyékiád- Délegyháza Csepel

(tervezett) (tervezett) háza

Debrecen km 100 146 244 218
Ft/to 61,5 74,8 101,3 93,3

Szeged km 255 125 315 180 178
Ft/to 103,9 69,5 119,8 82,7 82,7

Békéscsaba km
Ft/to

209
90,7

27
43,0

268
106,6

217
93,3

181
88,0

1. sz. táblázat. A  kavics fogyasztói ára a  felhasználási helyeken.

a kibányászás és az esetleges helyszíni 
előkészítés-feldolgozás költségei a szállí
tási költségekhez viszonyítva jelentősek, 
és így a kiterm elés gazdaságossága és 
célszerűsége pusztán a földtani kutatás 
adataiból is jól becsülhető. A kavics 
á rá t viszont döntő részben a szállítási 
feltételek határozzák meg és csak ki
sebb m értékben befolyásolják a term elé
si költségek.

Kavicskutatásnál tehát a többi nyersanyag- 
kutatással ellentétben az a feladat, hogy a ka
vics feltárása a fogyasztási helyek közelében  
történjen. Ez term észetesen maga után  vonja a 
a másik nagy különbséget, hogy a kavics- 
bányászat nem  m inden esetben a leggaz
daságosabb term elési lehetőségű helyeken fog 
történni, hanem  a lehetőségekhez képest a fel
használási hely környezetében. Ebből követke

zik az is, hogy esetenként látszólag kevéssé gaz
daságos üzemű bányák beindítása is indokolt, 
m ivel a magasabb term elési költség m ellett is 
kisebb szállítási távolság m iatt a fogyasztási 
helyen versenyképes lehet (1. táblázat, 2. ábra). 
Az általános kavicsszükséglet célszerű fedezésé
nek sajátos követelménye, hogy az igényeket 
területi megoszlásban kell felmérni, és a ka
vicsellátás gazdaságosságát a fogyasztási helyre 
vonatkoztatva kell mérlegelni. Természetszerű
leg azt az optimális feltételt, hogy a felhaszná
lás helyén-a kavics term elésének esetleg előké
szítésének és szállításának költsége m inimumot 
adjon — és ez az építési igényektől függően 
más-más szemmegoszlású adalékanyag esetén 
érvényesüljön -— csak megközelíteni lehet. Min
denesetre m ár az előm unkálatoknál erre az 
igényre tekintettel kell lenni, és az alapvető 
népgazdasági érdek megvalósulását a legmesz- 
szebbmenőkig elő kell segíteni.
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2. ábra. A  kavics ára Szegeden a m eglévő bányák anyagából, ül. ú j- és közelebbi — lökösházi — bá
nyából a jelenlegi átlag (1), ill. az átlagosnál m agasabb term elési önköltség (2) esetén

3. A  kavics fázisokban való kutatásának 
irányelvei

Az építőanyag-kutatás keretében a kavics
mezők célszerű, a fokozatosság elvén alapuló

feltárásának irányelvei a következőkben foglal
hatók össze. A szem léltetőség érdekében egyi
dejűleg bem utatjuk  a Miskolc térségében vég
zett kavics-kutatás eredm ényeit, am elynek vég
rehajtása a m egkívánt fokozatosságban történt.

KAVICSOS ÓSSZLET 
ELTERJEDÉSI HATÁRA

KAVICSOS ÖSSZLET 
VASTAGSÁGI SZINTVONALAI

F E DOVASTAGSAG

3.0 ro A LA TT 

30 - 6,0

6.0 m F E L E TT

KUTATÁSRA KIJELÖLT 
TERÜLET HATÁRA

rm
12 2
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3. ábra. A  M iskolc környéki kavicskutatás előkészítő  
fázisa



3.1. Előkészítő/alapkutatás. A kavicskutatás elő
készítése  a meglévő  feltárási és egyéb földtani 
adatok alapján történik. Az előkészítő kutatás 
célja, a számításba vehető kavicselőfordulások 
felderítése a várható települési viszonyok és a 
minőségi kérdések megbecslése. Az előzőekben 
em lített szempontok m iatt azonban ezt a feldol
gozást nagy területre, területegységre kell k iter
jeszteni és az adottságokat összefüggésükben 
szükséges feltárni. Az előkészítő kutatásnak ta r
talmazni kell a feldolgozott terü let kavics elő
fordulásait lehetőleg a várható minőségre, fedő
vastagságra, kavicsösszletvastagságra, a talajvíz 
helyzetére kiterjedően. Ezen adatok ism ereté
ben, m ár lehetőség nyílik a kijelölt térségben 
a hasznosításra számításba vehető kavicselőfor
dulások értékelésére ill. azon területrészek ki
választására, ahol a ku tatási m unkát célszerű 
végezni. (3. ábra). A feltárási terü letek  kiválasz
tásánál azonban a gazdaságos m űvelés feltéte
lein kívül figyelembe kell venni az üzem telepí
tést —- a k ijelölt körzeten belül — befolyáso
ló egyéb körülm ényeket is.

3.2. A  felderítő kutatás. A z  előkészítő kutatás 
adataira és kutatásaira támaszkodva megvizs
gálja az előkészítő m unka alapján kijelölt ka

vicsbeszerzési lehetőségeket. Ez a kutatási fázis 
m ár feltárásokat is tartalmaz. Jelentősége abban 
van, hogy igazolja a feltételezett nyersanyag je
lenlétét a kijelölt területrészeken, tájékoztat a 
kavics tényleges beszerezhetőségéről. A felderítő 
kutatás során az egyes kavicsterületek azonos 
szintű  tájékoztató jellegű feltártságát kell elérni,

hogy a szóbaj öhető területeket egymáshoz viszo
nyítva értékelni lehessen. A vizsgált területen  — 
vagy területrészeken — ugyanis egymástól füg
getlenül különböző céllal és részletességgel m ár 
készülhettek kutatások. Ennek alapján előfor
dulhat, hogy egyes részletesen fe ltárt terü let
szakaszon — ha más célból is készült a feltárás 
— semm inem ű további felderítő m unkára nincs 
szükség. Más, — teljesen feltáratlan  — terü le
teken viszont a kavicselterjedés, a  fedővastag
ság, a település, és minőség adatainak beszer
zése feltétlenül szükségessé teszi a közvetlen 
feltárást.

A feltárási m unkák során mivel nagy te rü 
letről kell átfogó képet kapni, a  geofizikai kuta
tást — elsősorban a felszíni geoelektromos el
lenállásm érést —• is célszerű alkalmazni. A 
kom binált feltárással elérhető, hogy nagyobb 
területekről kapjunk áttekintő képet aránylag 
kis költségfelhasználással. A felderítő fázisban a 
fúrásokat 500-1000 m távolságban (1-4 fúrás/ 
km 2) célszerű kijelölni míg a geofizikai m érése
ket 300-1.000 m -ként (4-10 db'km 2) végezhet
jük. Mivel ebben a kutatási fázisban m ár kon
krét feltárási m unkára is sor került, melynek 
alapján a nyersanyag jelenléte bizonyított, 
készletmennyisége becsülhető. A kavics minő

ségére vizsgálati eredm ények állnak rendelke
zésre, így lehetőség van a feltárt készleteknek  
C2 és D kategóriába való sorolására. A feltárás 
ezenfelül lehetővé teszi, hogy a nagy terü let
részekből kiválasszuk azt a terü lete t vagy te rü 
letrészeket (4. ábra), ahol a bányászat szempont
jából legjobb a kavics települése és minősége.

4. ábra. A z  Onga m elletti terület felderítő kutatása
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3.3. Előzetes kutatás. A felderítő kutatás érté
kelése alapján m ár lehatárolhatok azok a te rü 
letrészek, melyek a kavics term elésére közvet
lenül számításba jöhetnek. A lehatárolt terü le
tek közül a legmegfelelőbbnek a kiválasztása a 
várható nyersanyag m ennyiségi és minőségi 
mérlegelésén kívül azonban még sok egyéb 
szemponttól is függ, m elyek közül a következők 
a leglényegesebbek:

a) a term elési hely vasúti és közúti meg
közelíthetősége

b) a tervezett bánya területének kisajátí
tási problém ája

c) a talajvízszint helyzete
d) a term elés feltételei (száraz művelés, 

víz alatti kotrás; feltárási front m axi
mális vastagsága.

A fenti szempontok, valam int a nyersanyag 
települési és minőségi viszonyainak együttes 
mérlegelése alapján kell a legmegfelelőbb terü
letet lehatárolni. A kutatási terü lete t úgy kell 
meghatározni, hogy annak egy részéről az igé
nyelt kavicsmennyiség és minőség biztosítható 
legyen. Ez lényegében azt jelenti hogy a tény
leges szükséglet alapján várhatónál nagyobb 
területrész feltárását kell előirányozni, m ert a 
változó fedővastagság és minőség m iatt számol
ni kell egyes területrészek további kiesésével. 
Az előzetes kutatás során a geofizikai vizsgála
tok és fúrások együttes alkalm azását esetenként 
kell mérlegelni. M inden esetre a kutatás kezdeti

stádium ában a közvetlen fúrásokkal nyert ada
tokban nagyobb a jelentőségük, m ert megbízha
tóbbak és a kavics minőségére és minőségválto
zására is szolgáltatnak adatot, ami sok esetben 
a leglényegesebb kérdés. Ezért a geofizikai ku
tatást az előzetes kutatás során besűrítési céllal 
lehet eredm ényesen és gazdaságosan alkalmaz
ni. A fúrások, ill. geofizikai mérőállomások egy
mástól való távolságára, telepítésére csak tá jé 
koztató értékeket lehet megadni. A kavicsréteg 
települési viszonyaitól függően általában 250— 
600 m -enként célszerű a fúrásokat egymástól 
elhelyezni. A geofizikai mérőállásoknál — mi
vel a besűrítés a cél — ennél kisebb távolság 
ajánlható. A fúrásokat és geofizikai mérőálláso
kat célszerű hálózatosán telepíteni, mivel a 
szabályos hálózat nemcsak a kutatás értékelé
sét könnyíti meg, hanem  lehetővé teszi felhasz
nálását és tovább fejlesztését a részletes ku ta
tásnál (5. ábra). Az előzetes kutatási m unkák 
értékelése után  lehetőség nyílik  arra, hogy k i
jelöljük azt a területrészt, amelyen legmegfe
lelőbb a nyersanyag előfordulása, ahonnan biz
tonsággal kiterm elhető  az igényelt nyersanyag
mennyiség a kívánt minőségben. A feltárás 
lehetővé teszi, hogy a szám ított készletek na
gyobb részét „Ci”, „C2” és ,,D” kategóriákba 
soroljuk. Megjegyezzük, hogy a kavicskutatást 
az összes fázis figyelem bevételével nem szük
séges ilyen részletességű szakaszokban végezni. 
Az adottságok és eredm ények szerint így egyes
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5. ábra. A z  Onga m elletti kavicsmező kutatásának  
továbbfejlesztése előzetes fázisra



6. a) b) ábra. A z Onga m elletti kavicsm ező részletes fázisú  kutatásának eredm ényei

kutatási fázisok összevonhatók. Á ltalában a kétfázisú ku tatás be tartása  szükséges és az előze
tes fázis ennek m egfelelően a ku tatás jellege szerint a felderítő  vagy részletes fázishoz kap

csolódik.
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3.4. Részletes kutatás. A kutatási fázisok közül 
kétségtelenül a részletes kutatásnak van a 
legnagyobb jelentősége. Az előző kutatási 
fázisok eredm ényeit összegezve és a szükséges 
újabb fázisok, m érések és észlelések adataival 
kiegészítve egyértelm ű választ kell adni a kér
déses területen  a bánya telepítését befolyásoló 
m inden lényeges műszaki és gazdasági feltételre 
vonatkozóan. A részletes kutatási fázis végre
hajtását jellemzi, hogy az előzetes kutatófázis
ban körülhatárolt viszonylag kisebb területen  
kell nagyobbszámú észlelési ponttal (fúrás, 
geofizika) a haszonanyag településének földtani, 
minőségi és műszaki viszonyait szabatosan 
megállapítani.

A feltárási hálózat telepítésénél a m ár ren
delkezésre álló feltárási adatokat az azokból 
levonható következtetéseket, az általános föld
tan i és morfológiai viszonyokat, a nyersanyag- 
várható települését és minőségét és a kavics- 
termelés m űszaki szem pontjait kell részletekig 
menően vizsgálni. Az előző fázisok során szer
zett ism ereteket — am ennyiben azok megbíz
hatósága a  követelm ényeket kielégíti — feltét
lenül figyelembe kell venni, és fel kell hasz
nálni.

A közvetlen ill. közvetett feltárási mód 
alkalmazása, vagy alkalmazásuk aránya mindig 
a helyi adottságok függvénye. A részletes ku ta
tási fázisban m indenesetre a geofizikának álta
lában kisebb szerep jut, m in t az ezt megelőző 
fázisokban, m ivel itt a készletszámításhoz pon
tos rétegmgehatározási és minőségváltozási 
adatokra van szükség, ezen kívül a minőségi 
vizsgálatokhoz nagy számú m intaanyagot, va
lam int a talajvízállás várható szélsőértékeihez 
észlelési adato t is kell kapni.

A feltárásokat négyzethálósán célszerű vé
gezni. E ttől csak ott ajánlatos eltérni, ahol a 
kavicstelepülés az előzetes kutatások adatai 
alapján nem  összefüggő széles területen, hanem 
foltokban, (régi folyómeder mentén) sávban 
várható, illetve ahol a minőség változása egyes 
szakaszon sűrűbb feltárást tesz indokoltá. Az 
előbb em lített sávos település, vagy keskeny 
völgyben történő kutatás esetén a szelvények
ben történő kitűzés az előnyösebb. A kutató 
létesítm ények egymástól való távolságát a te 
lepülési viszonyok szabják meg. Nagy általános-
2. sz. táblázat-----

ságban az előzetesen készült és ism ert feltárási 
adatok szóródási értékei is jó tám pontot nyú j
tanak. A fentiek figyelem bevételével a fúrások 
egymástól való távolságát 100—300 m, míg 
a geofizikai mérőállomásokét 50—200 m között 
célszerű felvenni. A részletes kutatás elvégzé
sével a szám ított készleteket B; Ci ill. aláren
delten C2 és D kategóriákba kell sorolni. Ezen 
kívül a  m űvelés szempontjából is (műrevaló, 
tartalék, stb.) fel kell osztani a készleteket (6. 
a. b. ábra).
3.5. Termelési kutatás. A term elési kutatás 
célja, hogy a feltárás elérje az „A” kategóriát. 
Ilyen fokú megkötöttséghez csak a kérdéses 
nyersanyag művelésénél van szükség. Végre
hajtására ezért csak a művelés megindítása
kor, illetve művelés közben kerül sor. Ered
m ényeit a művelési te rv  elkészítéséhez használ
ják fel. A fentiekből következik, hogy minden 
esetben csak akkora területrész feltárását vég
zik el, am it a művelés ütem e közvetlenül meg
kíván. A term elési kutatás tehát szakaszosan 
történik, a szakaszosság nem teszi lehetővé, 
hogy a terü letrő l átfogó képet kapjunk.

Ez a kutatási gyakorlat különösen az építő
anyagipari nyersanyagoknál érezteti káros ha
tását, ahol gyakran nem  biztosíthatók azok a 
feltételek, amelyek a term elési kutatás megfe
lelő lefolytatásához szükségesek. Ezért helye
sebb lenne, ha a részletes kutatás befejezése 
u tán  és a bányanyitást megelőzően végeznék el 
a m űvelésre alkalmas nyersanyag term elési ku
tatását is, 10—15 éves készleteket véve figye
lembe. Ennek biztosítása esetén a kutatás fel
tétlenül gazdaságosabban lenne elvégezhető, 
lehetőség nyílna a fúrásokon kívül a geofizikai 
kutatások alkalmazására. A feltárás megfelelő 
értékelése biztosítható lenne azáltal, hogy kira
gadott területrészek helyett nagyobb egysége
ket lehetne értékelni. A kavicskutatási m un
káknál a term elési fázisban 50 m-es hálózatban 
javasolható feltáró létesítm ények telepítése és 
nyugodt település esetén a fúrásoknak kb. fele 
geofizikai m érésekkel helyettesíthető.

Az egyes kutatási fázisokban telepítendő 
fúrások és geofizikai m érések távolságát, a fel
tárási pontok sűrűségét a 2.sz . táblázat és a 
7.a., 7.b. ábra m utatja.

Fúrás Geofizika
A kavicsikutatás fázisa Fúrási pontok Geofizikai mérőállom ások

Fúrás Távolsága
Cm)

sűrűsége
db/km 2

Távolsága
(m)

sűrűsége
db/km 2

Felderítő 500—1000 1—4 300—1000 1—10
Előzetes 250— 600 3—16 250— 400 6—40
Részletes 100— 300 11—100 50— 200 25—400
Üzemi 50— 250 40—400 ---) —

2. sz. táblázat. A fúrási és geofizikai mérési pontok távolsága a különböző ku tatási fázisokban.
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ÖSSZEFÜGGÉS A FÚRÁSI PONTOK TÁVOLSÁGA ES AZ ÖSSZEFÜGGÉS A GEOFIZIKAI MÉRŐÁLLÁSOK TÁVOLSÁGA ES
1 Krrdre ESŐ FURASOK SZAMA KÖZÖTT. Az , k m 2. r e  ESŐ MÉRŐÁLLÁSOK SZAMA KÖZÖTT

7. a) b) ábra. A  fúrások (a) és geofizikai mérési pontok (b) távolsága és sűrűsége a kutatási fázisokban

4. Minőségi vizsgálatok

A feltárás keretében a kavics termelésre, ill. 
felhasználásra való közvetlen alkalmasságát, az 
előkészítő m unka szükségességét és annak jel
legét a minőségi vizsgálatok döntik el. A feltá
rás keretében minőségi vizsgálatok fokozatossá
gát is biztosítani kell és a kavicselőfordulás 
mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgála
tánál és a term elést befolyásoló egyéb körül
mények feltárásával összhangot kell teremteni. 
Anélkül, hogy az egyes vizsgálatok részletes 
értékelését és az eredmények minősítő szerepét 
érintenénk, az alábbiakban a kavicsfeltárásnál 
végzendő vizsgálatokat — kizárólag az áttekint
hetőség érdekében — soroljuk fel, mellőzve a 
vizsgálatoknak a kavics minőségére vonatkozó 
hatását.

a) F i z i k a i  j e l l e m z ő k .  A kavics fel
használhatóságát leginkább szemcseösszetételé
ből ítélhetjük meg. A szemmegoszlási vizsgá
latokat Tyler rendszerű szitasorral kell végezni.

A jobb áttekinthetőség érdekében az egyes fú 
rások anyagából, majd Vincze L. módszerével 
az egyes területrészekre vonatkozóan átlagos 
szemcsemegoszlási görbét kell szerkeszteni. Az 
átlagosított eredményekből a kavics finomsági 
jellemzőjét is meg kell határozni. A közvetlen 
felhasználhatóságot a kavics iszaptartalma be
folyásolja. Mivel az értékelést térfogat %-ban 
kell végezni, a szemcsemegoszlási vizsgálatok 
eredményét ennek megfelelően kell értékelni.

b) Á s v á n y t a n i  j e l l e m z ő k .  A ka
vicselőfordulás anyagának ásványtani vizsgála
ta  mind a földtani értékelés, mindpedig a minő
ségi jellemzéshez szükséges. Az ásványos össze
tételen belül különösen jelentős a csillám, föld- 
pát mennyiségének meghatározása. A nehézás
vány- és koptatottsági vizsgálatok inkább a 
földtani kép tisztázásához szükségesek.

c) A k é m i a i  j e l l e m z ő k  közül legje
lentősebbek a szervesanyag- és kéntartalom,
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továbbá a mésztartalom  előfordulási arányának 
meghatározása, mivel ezek az összetevők a fel- 
használás lehetőségét csökkentik, esetleg kizár
ják.

d) A k a v i c s  t e r m e l é s é t  befolyásoló 
körülm ényeket a tapadóképesség, míg a fedő

anyag lem űvelésének várható körülm ényeit a 
talajfizikai vizsgálatok (I,,) jellemzik.

A jobb áttekinthetőség érdekében a kutatás 
különböző fázisában végzendő vizsgálatokat a 
3. sz. táblázat tartalm azza.

3. sz. táblázat

KAVICSFELTÁRÁSI MINŐSÍTŐ VIZSGÁLATAI

A vizsgálatok A földtani ku ta tás fázisa

je l
lege fa jtá ja felderítő előzetes részletes üzemi

Szemel vizsgálat
rétegenkénti + + + —
fúrási átlag — + + +

’cd területi átlag — — + +Jj* Iszaptartalom  téri. %N rétegenkénti — + + —

fúrási átlag — — 4- +
"cd területi átlag — — + +

Finomsági m odulus
rétegenkénti — + — —
fúrási átlag — — + —

terü leti átlag — — + -f

*2 Kőzetvizsgálat
Földpát Tájékoztató részletesebb _

jelleggel átlag m inden — —
o Nehézásvány 

Koptató ttsági
területenként 

2—3 db m intából
harm adik  fúrásból

— —

• i—4cd Szerv esanyagtart. _ részletesebb ellenőrző _
§ Szulfáttartalom — — — —

3 CaCO:l tartalom — tájékoztató — —

3. sz. táblázat. A kavicskutatás során  végzendő vizsgálatok áttekintő  táblázata.

8. ábra. A  kavicstermelés gazdaságosságának irány
ért ékei
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5. Gazdasági kérdések

A kavicsterm elés sajátossága, hogy a 
gazdaságossági kérdést döntően a fogyasztói ár 
befolyásolja. Így a fejlesztés keretében elsőd

leges cél, hogy az újabb bányanyitásokra a fo 
gyasztóhelyek közelében  kerüljön sor. M ind
ezen felül azonban term észetszerűleg az is k í
vánalom, hogy a kavicsterm elés önmagában is 
gazdaságos legyen, vagyis az adott körülm é
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nyék között a bányanyitás olyan helyen tö r
ténjen, ahol a kavics települése (fedővastagság, 
kavicsvastagság, minőség, szemcseösszetétel, 
stb.) a legkedvezőbb, tehát minimális fedő le
term elésével nagyobb tömegű és lehetőleg elő
készítés (mosás, osztályozás, törés) nélkül fel
használható kavics áll rendelkezésre. Bár az 
igénybevétel gazdaságossága megbízhatóan és 
számszerűen csak a feltárás befejezése után 
elemezhető, a földtani kutatás időszakában is 
vizsgálandó és értékelendő a gazdaságosság, 
amelyhez az összehasonlító elemzések nyú jtják  
a legbiztosabb alapot. A kavicselőfordulásaink 
legnagyobb részt folyók teraszaiban és törm e
lékkúpjában tárhatók fel és az igénybevétel 
feltétele adott határok között változik. Ennek 
alapján m egtalálhatók a legjellemzőbb ténye
zők (fedő-kavicsvastagság) szélsőértékei, am e
lyekkel a gazdaságosság elbírálásánál számol
nunk kell. Ezek elemzéséből képezhetők m ár 
olyan határ és átlag értékek, amelyek között 
gazdaságos kavicsterm elés elképzelhető.

Nyilvánvaló, hogy a befolyásoló körülm é
nyek közül a kavics minősége m ellett a fedő 
és kavicsvastagság a legjelentősebb. A nagyobb 
vastagságú fedőnél nemcsak a haszonanyagra 
eső meddő eltávolítás költsége nő, de mélyebb 
szintről történő anyagkiemelés önmagában is 
költségnövelő tényező. Fordított esetben, vagy
is nagyobb kavicsvastagság m ellett csökken a 
meddő kiterm elés fajlagos költsége, am ellett a 
bányanyitás alapját képező nyersanyag kisebb 
területről is biztosítható. Kisebb terü let igény- 
bevételének szükségessége esetén csökken a ki
sajátítás és az üzem telepítés költsége. Rá kell 
azonban m utatni, hogy a nagyobb m élységben 
lévő haszonanyag felszínrehozása ism ét költ
ségemelkedéssel jár, mivel nagyobb beruházási 
és üzemelési költséget igénylő gépek és beren
dezések szükségesek. E vázolt és alapvető té 
nyezők gazdaságossági hatását 8. és 9. ábrák 
szerint egyszerűsített form ában elemeztük, ki
egészítve azokkal a körülm ényekkel, amelyek 
szám ításbavétele (előkészítés, üzemen belüli 
szállítás) általában szükséges. Hangsúlyoznunk 
kell, hogy a földtani kutatás időszakában a gaz
daságosság elemzésének a viszonyítás képezi a 
legfőbb form áját, így a közölt szám szerű érté
kek csupán összehasonlító iránynak tek in t
hetők.

6. Összefoglalás
a) Az ásványi nyersanyagok kutatása  — 

ezen belül az építőnyersanyagoké is — legcél
szerűbben az egyes nyersanyag-féleségekre le
bontott és a kutatási fázisaira ve títe tt egységes 
irányelvek  alapján történhet.

b) Az egységes irányelvek különösen még 
az építőanyagipari kutatásoknál hiányoznak, 
így a cél, hogy azok mielőbb kialakuljanak.

c) A kavicsmezők építőanyag nyerése cél
jából történő feltárási irányelveit az F. T. V.

széles körű tapasztalatai alapján kíséreltük meg 
felvázolni az előkészítés, a ku tatás és az érté
kelés szem pontjaira kiterjedően.

d) A felvázolt irányelvek, rem éljük segít
séget nyújtanak  a kavics-kutatások egységesebb 
végrehajtására, és a kutatás feltételeit végle
gesen szabályozó intézkedés kidolgozására.
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RICHTLiINIEN ZŰR BAUSTOFFINDUSTRIELLEN 
ERFORSCHUNG VON KIESFELDERN

Dr. S. Karácsonyi

Die organisierte U ntersuchung dér B aum aterialien 
— gemáss Bedingnngén dér angewaindten geologischen 
Forschung — begann in  den vergangenen Jahren. Die 
E rfahrungen dieser Jah re  schufen die Grundingen dér 
angeglichenen baustoffindustriellen Forschungen, 
verw iesen aber auch au f jene Schwierigkeiten, die die 
W eiterentw icklung dér Forschungen m om entán ver- 
hindern. lm  Interessé dér stufenbaften  und gleich- 
gesinnten D urchführung dér Forschungen ist dié Zu- 
sam m enstellung solcher R ichtlinien nötig, die bezüg- 
lich dér einzelnen B aum aterialiensorten die Auígaben 
den Forschungsphasen gemáss zerlegend zusamm en- 
fassen.

Die Richtlinien dér Forschung müssen die Eigen- 
heiten dér Lagerung einzelner Rohstoffsorten, den 
Bedarf und a llé  jene U m stánde in B etraeht nehmen, 
die die Veirwendumg grundsatzlich beeinílussen könn- 
ten. Bei dér Erforschung des als Zuschlag des Betons 
verw endeten Kiessendes muss main so davon ausgehen, 
das.s die, te rrito rie lle V ertailung dér das vielfache 
des zukünftlichen Bedarfes bildenden V orrate sehr 
ungleiöhmassig ist und die Tnansportkosten einen 
betráchtlichen Teil des Endverbraucherpreises bilden. 
So bekom m t m án den optim alen Endverbraucherpreis 
als Sum m e von Produktionskosten, akzessorischen 
Kosten (Auswasehung, Siebung, Zerkleinerung) und 
Transportkosten. Auch im  Rahm en dér Kiesforschüng 
m uss m án die Forsehungsarbeiten auf einen grösseren 
Gebiet beginnen uind m it stufenw eiser Vérén,gung 
einerseits das beste Gebiet abgrenzen, andererseits 
innerhalb  dessen die V orrate quantita tiv  und quali- 
ta tiv  bestimm en.

F ür die zweckmássig zu durchführenden Quáiitát- 
sprüfungen gibt es Tabellen, fü r die w irtschaftlichen 
Vergleiche stehen graphische D arstellungen zűr Ver- 
fügung.
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